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ال�شيد علي عبا�ض املو�شوي

ْر ِعَباِد َفَبشِّ
يعي�س االإن�سان في هذه الدنيا مخا�سات عديدة، بع�سها مكتنف باالأحزان واالآالم 

وبع�سها بالفرح وال�سرور. ويتفاعل المحيط مع هذا االإن�سان، ففي االأحزان ياأتيه من 

يوا�سيه وفي االأفراح ياأتيه من يهنئه ويب�ّسره.

و�سلوكيات  اآدابًا  ور�سم  االأمور  بواقعّية مع هذه  التعامل  واإن حّثنا على  واالإ�سالم، 

ال بّد اأن تكون مّتبعة في مثل هذه الحاالت، ولكنه اأمرنا اأن ننظر اإليها نظرة حقيقية 

وواقعية واأن ال نبالغ بها، فهي كلها ما دامت في هذه الدنيا فاإنها محكومة باأحكامها 

وهي عابرة، ال ت�سكل -مهما كان حجمها ومدى تاأثيرها- م�سيرًا نهائيًا لهذا االإن�سان.

اإلى االآخرة، فاالآخرة هي الم�سير الحتمي  اأن يوّجه نظر االإن�سان  واأراد االإ�سالم 

والنهائي له. وال�سعادة الحقيقية، وال�سقاء االأبدي مرتبطان بذلك العالم ال بهذه الدنيا.

ومن هنا، كانت الب�سرى الحقيقية لهذا االإن�سان ترتبط بما �سوف يلقاه من م�سير 

اأخروي، وتتعّلق ببع�س ما يوؤّديه في هذه الدنيا من وظائف وما يلتزم به في قلبه.

ي�سف لنا القراآن الكريم اأ�سحاب الب�سرى فيعّدد فيهم الخ�سائ�س التالية:

1 - اجتناب الطاغوت: فاأ�سحاب الب�سرى هم الذين كان م�سلكهم االجتناب 
عن عبادة الطاغوت. وال تنح�سر عبادة الطاغوت بالركوع وال�سجود له، بل هي 

ت�سمل الطاعة له فيما ياأمر وينهى. وال ينح�سر الطاغوت بالحاكم وال�سلطان، بل 

ا َمن  مَّ
هو كل اإن�سان خرج عن طاعة اهلل عزَّ وجّل فاإنه يكون من اأهل الطغيان {َفاأَ

اأي ال�سعي لتح�سين  37(. والقراآن الكريم عّبر باالجتناب  َطَغى} )النازعات: 

النف�س باالبتعاد عن هوؤالء وعدم االختالط بهم.

أول الكالم
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2 - الإنابة اإلى اهلل: بعد اأن يخلي االإن�سان نف�سه من التعّلق باأ�سحاب هذه 
الدنيا، عليه اأن يدرك اأن الرجوع ال بّد واأن يكون اإلى اهلل عزَّ وجّل. وهذا يتم من 

ة والجالل، واأّن االأمور كلها بيده، فمن اأدرك  خالل المعرفة ال�سحيحة بربِّ العزَّ

ذلك كان رجوعه اإلى اهلل عزَّ وجّل حقيقيًا. ولذا يكون رجوعه دائمًا وموؤّبدًا، خالفًا 

الأ�سحاب المعرفة الناق�سة الذين يكون رجوعهم دائمًا محدودًا ومرّددًا.

3 - ال�ستماع وح�سن التباع: من خ�سائ�س اأهل الب�سرى اأنهم اأهل تدّبر 
وتفّكر، فهم ال ينغلقون على اأنف�سهم، بل يعمدون لال�ستماع اإلى ما يقال من حولهم، 

وهو اأول مرحلة من المراحل التي تخطو بهم نحو معرفة الحق. فكثير من النا�س 

يغفلون عن الحق الأنهم اأ�سّموا اآذانهم، ومن ثم ينتقلون اإلى مرحلة التدّبر والتفّكر 

فيما يقال، فال ياأخذونه كما هو، اأو كما وافق هواهم فقط، بل لكي يتبّينوا اأح�سن 

ما يقال، اأي ما يتوافق مع الحق وال�سواب ومع ما يمليه اإيمانهم واعتقادهم وبعد 

ذلك تاأتي مرحلة االتباع. 

اأهل  من  االإن�سان  ي�سبح  االإن�سان  في  العنا�سر  هذه  تجتمع  وعندما 

قال  كما  الب�سرى  اأهل  وهم  اهلل،  هداه  لمن  م�سداقًا  فيكون  اهلل،  هدى 

َلُهُم   ِ اهللَّ اإَِل��ى  َواأََن��اُب��وا  َيْعُبُدوَها  ن  اأَ اُغوَت  الطَّ اْجَتَنُبوا  ��ِذي��َن  {َوالَّ تعالى: 

ْوَلِئَك  ْر ِعَباِد * الَِّذيَن َي�ْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتَِّبُعوَن اأَْح�َسَنُه اأُ اْلُب�ْسَرى َفَب�سِّ

ُ َواأُْوَلِئَك ُهْم اأُْوُلوا اْلأَْلَباِب} )الزمر: 17 - 18(. الَِّذيَن َهَداُهُم اهللَّ

5واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رّب العالمين.
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ال�شيخ نعيم قا�شم

ُة شائٍق يتمّنى أُمِنيَّ

ب��ل ه��و بل�سُم ال����ّروح، وُن���ور ال��ح��ي��اة، وع��وُن 

الجوارح، ور�سوان االآخرة، اإنَّه خفقان القلب 

بحبِّ الولي.

َيَتَمنَّى  �ساِئٍق  ُة  اأُْمِنيَّ اأَْنَت  »ِبَنْف�ِسي  وفيه: 

فالم�ستاق  ا«،  َفَحنَّ َذَك��را  ِمَنٍة  َوُموؤْ ُموؤِْمٍن  ِمْن 

اأمنيُة  اإمامي  يا  واأن��ت  الحبيب،  لقاَء  ى  يتمنَّ

الم�ستاق الذي ال اأمنية له اأ�سمى منها، وهي 

الموؤمن  وت�سمل  و�سوقًا،  لهفًة  القلوب  ُت�سِعُل 

والموؤمنة وَمن يذكرك دائمًا، ويلهج بالدعاء 

»�سلوا   :Pاهلل ر�سول  يقل  اأَول��م  لظهورك، 

اأن  يحبُّ  وجل  عزَّ  اهلل  ف��اإنَّ  ف�سله،  من  اهلل 

؟ 
)3(

الفرج« انتظار  العبادة  واأف�سل  ُي�ساأل، 

الموؤمنين،  وعطُفك  حناُنك  َي��ُع��مُّ  حينها، 

في�ستهدون بح�سورك بينهم ولو لم يروك.

اأ�سياًل  اأفديك بنف�سي يا عقيد العّز، يا 

ي�سل  وال  ي�سمو  ال  الذي  للعّز  وثابتًا مالزمًا 

وعظمتك،  مكانتك  ف��ي  غ��ي��رك  اأح���ٌد  اإل��ي��ه 

»ِبَنْف�ِسي اأَْنَت ِمْن َعِقيِد ِعزٍّ ال ُي�ساَمى«، كيف 

ال يتعلَّق قلبي بكنِفك، واأنت العزيز ال�سامي؟

ٍب َلْم َيْخُل ِمّنا, ِبَنْف�ِشي اأَْنَت ِمْن ناِزٍح  من دعاء الندبة: »ِبَنْف�ِشي اأَْنَت ِمْن ُمَغيَّ

ا,  َفَحنَّ َذَكرا  ِمَنٍة  َوُموؤْ ُموؤِْمٍن  ِمْن  ى  َيَتَمنَّ �شاِئٍق  ُة  ْمِنيَّ اأُ اأَْنَت  ِبَنْف�ِشي  َعّنا,  َنَزَح  ما 

ُيَجارى,  ل  َمْجٍد  اأَِثيِل  ِمْن  اأَْنَت  ِبَنْف�ِشي  ُي�شاَمى,  ل  ِعزٍّ  َعِقيِد  ِمْن  اأَْنَت  ِبَنْف�ِشي 

يِف �َشَرٍف ل ُي�شاوى.  ِبَنْف�ِشي اأَْنَت ِمْن ِتالِد ِنَعٍم ل ُت�شاهى, ِبَنْف�ِشي اأَْنَت ِمْن َن�شِ

ُف ِفيَك َواأيُّ َنْجوى؟«.  �شِ لى َمتى َواأَيُّ ِخطاٍب اأَ اإِلى َمتى اأُحاُر ِفيَك يا َمْولَي؟ َواإِ

ة بين القائم| وبين الموؤمنين, وهي  ٍل خا�شّ الَغْيَبُة الكبرى هي حالُة توا�شُ

حارًاللِّقاء,  ال�شوق  يكون  ولذا  ورعّيته,  الإمام  بين  الرتباط  ُتر�شي  عالقٌة 

ر دعاُء الندبة عن هذه الحالة من الحّب وعن رغبة لقاء الموؤمنين  وقد عبَّ

باإمامهم المهدي|.

ٍب َلْم َيْخُل ِمّنا« *»ِبَنْف�ِشي اأَْنَت ِمْن ُمَغيَّ
ال��ن��ف��و���س ك��ّل��ه��ا ف���داء ل��الإم��ام ول���و ك��ان 

ق غياب االإمام ج�سديًا  ا كيف يتحقَّ مغّيبًا. اأمَّ

وح�سوره معنويًا؟ فقد اأجاب االإمام ال�سادق

Q �سليماَن، اأحد اأ�سحابه، عندما �ساأله: 

ا�س بالحجة الغائب الم�ستور؟  فكيف ينتفُع النَّ

م�س اإذا �َسَتَرها  قالQ: كما ينتفعون بال�سَّ

في  االإم���ام  دفء  يكوُن  وك��ذا   .
)1(

حاب« ال�سَّ

القلوب.

بح�سوره|  ال��رواي��ات  اأخبرتنا  وق��د 

بطرٍق مختلفة، فيرانا وال نراه، ويح�سر في 

اأبا  »�سمعت  قال:  زرارة  فعن  الحج،  موا�سم 

عبد اهللQ يقول: يفقد النا�س اإمامهم، 

فهو   .
)2(

يرونه« وال  فيراهم  المو�سم،  ي�سهد 

يه ولو لم يروه. قريٌب من قلوب ُمحبِّ

*»ِبَنْف�ِشي اأَْنَت ِمْن ناِزٍح ما َنَزَح َعّنا«
االإمام|  ول��ك��نَّ  البعيد،  ه��و  ��ازُح  وال��نَّ

االإم��ام  فحبُّ  ا،  عنَّ ابتعد  اأو  َن��َزَح  ما  قريٌب 

عابرة،  عاطفّيٍة  عالقٍة  َد  ُمجرَّ لي�س  عندنا 

في رحاب بقية اهلل
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ِثيِل  اأَ ِمْن  اأَْن��َت  *»ِبَنْف�ِشي 
َمْجٍد ل ُيَجارى«

��ل في  االأث��ي��ل ه��و ال��م��ت��اأ���سّ

بانيه،  المجد  واأث��ي��ل  ال�سرف، 

ف��ي��ا اإم��ام��ي ال��ح��ب��ي��ب، اأف��دي��ك 

المجد  ب��ان��ي  واأن�����َت  بنف�سي 

اأح�����د، فهو  ي��ج��اري��ه  ال����ذي ال 

المكانة  يا �ساحب  اأحُد كماالتك 

العظيمة، ولطالما اأفا�َس الكماُل نوَر 

الحّب في قلوب الموؤمنين.

ال  ِن��َع��مٍ  ِت��الِد  ِم��ْن  ْن���َت 
َ
اأ »ِبَنْف�ِسي 

توليد  تعني  َعم  النِّ ت��الُد  ُت�ساهى«. 

ال��ذي  المكان  ف��ي  اإقامتها  اأو  عم  النِّ

ُت�ساهى،  ال  والتي  لها،  م�سدرًا  ي�سبح 

فاأنت ُتعطي وال تاأخذ، وُتح�سُن وال تنتظُر 

غيبتك  ببركات  وتفي�ُس  االإح�����س��ان،  ردَّ 

بما  المنتظر،  ظهورك  واإ�سعاع  الكبرى، 

فمتى  لقياك،  اإلى  القلوب  في  لهفًة  ُد  يولِّ

الفرج يا موالي لقلوٍب عا�سقة ووالهة؟

ال�سرُف  َيُعمُّ  من  رف.  ال�سَّ وَن�سيَف 

ومحتدًا،  مكانًة  اأح���ٌد  ي�ساويه  ف��ال  منه 

يِف �َسَرٍف ال ُي�ساوى«. ْنَت ِمْن َن�سِ
َ
»ِبَنْف�سي اأ

اإنًّ انتظار الموؤمنين يا �سيدي هو انتظاُر 

اعين  الدَّ انتظاُر  وهو  ين،  المحبِّ العا�سقين 

من  انتظاُر  وه��و  الفرج،  بتعجيل  تعالى  هلل 

باحتمال  ُتنبُئ  التي  واالإ�سارة  الكلمة  يالحق 

للِّقاء،  �سوقًا  القلب  خفقان  وه��و  الظهور، 

َم���ْوالَي؟«، وهي  يا  ِفيَك  ح��اُر 
ُ
اأ َمتى  »اإِل��ى  ف�: 

لي�ست حيرة التائهين عن الطريق، واإنما هي 

بروؤية  ا�ستقرارها  تنتظر  التي  القلوب  حيرة 

ذ اأوامره. مع�سوقها لتكون في خدمته وتنفِّ

*كنت �شامنًا له الجنة
 Qالر�سا االإم����ام  ع��ن 

اآب��ائ��ه ع��ن االإم���ام الح�سين ع��ن 

قال  اأبي،  لي  »قال  قال:   ،Q

ه  �سرَّ P: من  اأخي ر�سول اهلل 

عليه  مقباًل  تعالى  اهلل  يلقى  اأن 

عليًا،  فليواِل  عنه،  ُمعِر�س  غير 

ه اأن يلقى اهلل تعالى وهو  ومن �سرَّ

الح�سن ابنه  فليواِل  را���س،  عنه 

اهلل  يلقى  اأن  اأح����بَّ  وم���ن   ،Q

ابنه  فليواِل  عليه،  خوٌف  ال  وهو  تعالى 

 )Rاالأئمة ذك��ر  )ث��م   ،Qالح�سين

وقد  يلقى اهلل  اأن  اأح��بَّ  وم��ن  ق��ال:  اأن  اإل��ى 

ة  الحجَّ فليواِل  اإ�سالمه،  وَح�ُسَن  اإيمانه  َكُمَل 

المهدي  المنتظر،  القائم  الزمان،  �ساحب 

محمد بن الح�سن، فهوؤالء م�سابيُح الّدجى، 

اأحبَّهم  فمن  الّتقى،  واأع��الُم  الهدى،  واأئمة 

.
)4(

وتواّلَهم كنُت �سامنًا له على اهلل الجنة«

ا  ر عمَّ كلماتي قا�سرٌة يا موالي عن اأن ُتعبِّ

ُف ِفيَك  يُّ ِخطاٍب اأَ�سِ
في قلبي، »َواإِلى َمّتى َواأَ

 َنْجوى؟«، فخطابي اأتلوه على المالأ، وهو 
ُّ
َواأي

ا يختلج في �سدري، ولو ا�ستبدلته  ر عمَّ ال يعبِّ

بمناجاتك بحيث ال ي�سمعني من الب�سر اأحٌد 

�سواك، فال اأدري ماذا اأقول، فاأنا عاجٌز عن 

يا موالي، مع �سعفي  يكفيني  م��رادي.  �سرح 

فاأنا  لك،  لحّبي  العنان  اأُطِلق  اأْن  وعجزي، 

من  تعفيني  ال��ح��ّب  م�ساعر  ول��ع��لَّ  اأح��بُّ��ك، 

باإحاطتك  المتف�سل  واأن��ت  العاجز،  التعبير 

فنحُن  َفَرَجك،  تعالى  اهلل  ل  عجَّ للموؤمنين. 

بانتظارك يا موالي، يا حبيب العا�سقين.

االأمالي، ال�سدوق، �س253.( 1)

الكافي، الكليني، ج1، �س339.( 2)

�سنن الترمذي، الترمذي، ج5، �س225.( 3)

 الف�سائل، �ساذان بن جبرائيل القمي، �س166 و167.( 4)

الهوام�ض
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ال�شواغل  نف�شه  عن  الإن�شان  يقطع  اأن  هو  العبادات,  مطلق  عالج  اإّن 

الداخليَّة والخارجيَّة واأهّمها القلبيَّة. وال�شبب الرئي�ض اأو الوحيد لظهور 

الإن�شان  همُّ  كان  فاإذا  بها؛  والهتمام  الدنيا  ُحبُّ  هو  القلبية  ال�شواغل 

الطبيعي  فمن  وزخارفها,  الدنيا  على  الح�شول  هو  الأ�شا�ض  واهتمامه 

-فطرّيًا- اأن يكون القلب متوّجهًا اإليها فُت�شبح �ُشغله ال�شاغل, فاإذا ان�شرف 

ة توّجه اإلى الآخر. عن اأحد الأمور الدنيويَّ

واعمر قلبي بذكرك

*�شجرة الآمال الدنيوّية
على  يطير  ال���ذي  كالطائر  وال��ق��ل��ب، 

دامت  فما  اآخ��ر،  اإل��ى  ُغ�سن  ال��دوام من 

في  الدنيا  وح��بُّ  ة  الدنيويَّ االآم��ال  �سجرة 

القلب، فطائر القلب متعلِّق باأغ�سانها.

اأّما اإذا قطع )االإن�سان( هذه ال�سجرة 

في  ر  والتفكُّ وال��ُم��ج��اه��دات  بالريا�سات 

االآي��ات  ف��ي  وال��ت��دّب��ر  ومعايبها،  عواقبها 

واالأحاديث واأحوال اأولياء اهلل، فقد �سكن 

الممكن  واأ�سبح مطمئنًا و�سار من  القلب 

ومنها  النف�سانّية،  الكماالت  بنيل  يفوز  اأن 

اأو  مراتبه،  بجميع  القلب  ح�سور  ق  تحقُّ

في  ُي��وّف��ق  ما  بمقدار  الّثمار،  بنيل  يفوز 

تقليم هذه ال�سجرة.

اأمر  عواقب  في  قلياًل  اأحد  ر  تدبَّ واإذا 

اأهل الدنيا وُع�ّساقها والمفا�سد التي تظهر 

نور روح اهلل
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-بالتدريج- بقطع جذور الف�ساد هذه.

*الدنيا اأعّز منازل الأولياء
الدنيا  من  المذموم  اأنَّ  معرفُة  وتجب 

وُحبُّها  بها  التعلُّق  هو  االأولياء  ل�سان  على 

والتوّجه اإليها، واإاّل فاإنَّ اأ�سل عاَلم الُملك 

م�ساهد  اأح���د  -وه���و  ال�����س��ه��ادة  وم�سهد 

االأولياء  تربية  ومهد  الجميل هلل،  الجمال 

والُعرفاء والُعلماء به، وداُر تكامل الّنفو�س 

هو  االآخ��رة-  ومزرعة  الب�سرية،  الُقد�سّية 

االأولياء  عند  والمنازل  الم�ساهد  اأعزِّ  من 

واأهل المعرفة.

الدنيا  اأه��ل  من  االإن�سان  ك��ان  ورّب��م��ا 

اهلل  نا�سيًا  بها-  قلبه  وتعلُّق  لها  ه  -لحبِّ

واالآخرة دون اأن يكون له حظٌّ من الدنيا، 

فيما قد يكون الإن�سان اآخر الملك وال�سلطنة 

الدنيا،  اأهل  لي�س من  لكّنه  والمال  والجاه 

الهوتّيًا  واإن�سانًا  اإلهّيًا  رجاًل  يكون  قد  بل 

إن كان اإلعراض الكامل عن الدنيا 
ر للجميع، فإنَّ تقليم تلك  ال يتيسَّ

الشجرة أمٌر ممكن للغاية، بل 
ميكن القول إنَّه يسري

بذكرهم  عالقًا  ظ��لَّ  ال��ذي  وال��ع��ار  منها، 

د �سحائف التاريخ ولوَّث وجهه، لراأى  و�سوَّ

الجاه  حبِّ  ب�سبب  وقع  قد  ذلك  جميع  اأن 

في  تدّبر  ولو  عمومًا.  الدنيا  وحبِّ  والمال 

االأح��ادي��ث واالآث���ار ال���واردة عن اأه��ل بيت 

الع�سمة والّطهارة في ذمِّ الدنيا والمفا�سد 

العتقد  نيا؛  والدُّ الّدين  في  عنها  النا�سئة 

لزوم اأن يْقطع دابر هذا الف�ساد من مراآة 

من  وال��ك��دورة  لمة  الظُّ هذه  ويزيل  القلب 

وب��اأيِّ عامل  الثمن،  كان  قلبه مهما  جوف 

رة وممكنة. �سغط وريا�سة متي�سِّ

واإن��ج��از ه��ذا االأم��ر ممكن -اإل��ى حد 

واإن كان  والعزم.  االإق��دام  ما- وبقدر من 

ر  يتي�سَّ ال  الدنيا  ع��ن  الكامل  االإع��را���س 

للجميع، فاإنَّ تقليم تلك ال�سجرة وت�سذيب 

بل  للغاية،  ممكن  اأم��ٌر  واأوراق��ه��ا  فروعها 

يمكن القول: اإنَّه ي�سير.

ف����اإذا ل��م ُت�����س��ب��ح ال��دن��ي��ا اأك��ب��ر ه��مِّ 

ب�سورة  متوّجهًا  قلُبه  يكن  ولم  االإن�سان، 

اأن  الممكن  فاإنَّه من  اإلى زخارفها،  كاملة 

ويجعل  القلبّية،  وتفّكراته  حاالته  م  يق�سِّ

عمد  واإذا  للعبادة.  خال�سًا  اأحيانًا  القلب 

وحفظه،  م��دًة  قلبه  وراق��ب  لذلك  �ساعيًا 

ويفوز  ح�سنة  نتائج  اإل��ى  ي�سل  ق��د  ��ه  9ف��اإنَّ
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.Lمثل �سليمان بن داود

)على  الدنيا  الإقبال  لي�س  اأنَّه  ومعلوم 

اأحد( والح�سول عليها دخٌل في التعّلق بها. 

فرّبما كان الُمحّبون لها ِمن الفقراء الذين 

اإاّل على مفا�سدها  الدنيا  ِمن  لم يح�سلوا 

الُمعر�سين  ِم��ن  ك��ان  ورّب��م��ا  وم�سائبها. 

الدنيا  فجمع  والجاه،  الملك  له  من  عنها 

واالآخرة وحاز �سعادة الّدارين.

الق�سّية  هذه  اإلى  االإ�سارة  وردت  وقد 

االإمام  قول  نظير  ال�سريفة  االأحاديث  في 

ال�سّجادQ: »الدنيا ُدنياوان: دنيا بالغ 

.
)1(

ودنيا ملعونة«

اإلى  نظرًا  للدنيا  ال�سديد  ال��ذمُّ  وورد 

التعلُّق بها اأو لمجرد حّبها. ولي�س من ُمهّمة 

المرتبطة  االأخ��ب��ار  ذك��ُر  المخت�سر  ه��ذا 

االعتبار  وبيان  يها  وتق�سّ المو�سوع  بهذا 

العقلي فيها.

*حب الدنيا
طريق  عقبة  ف����اإنَّ  ع��ام��ة،  وب�����س��ورة 

اإلى الكماالت، وال�سيطان القاطع  الو�سول 

ل�سبيل مقام الُقرب والو�سول الذي ي�سرف 

مناجاته،  ل��ّذة  ويحرُمه  اهلل  عن  االإن�سان 

ويجعل القلب مظلمًا كدرًا هو »حّب الدنيا« 

اأنَّه  اإل��ى  ال�سريفة  االأحاديث  تذهب  ال��ذي 

»راأ�س كلِّ خطيئة« و»مجتمع كل المعا�سي«.

اأوق��ات  -ف��ي  يقلِّل  اأن  االإن�سان  فعلى 

القلبيَّة  االن�����س��غ��االت  م��ن  العبادات– 

للعبادة  �س  ُيَخ�سّ اأن  وعليه  وخواطرها، 

فيه  قلُبه  ويكون  م�ساغُله،  فيه  تقل  وقتًا 

اأ�سرار  اأحد  اأكثر اطمئنانًا و�سكينًة، وهذا 

الوقت.

يقلِّل  القلبّية؛  ال�سواغل  تقليل  وبعد 

بالقدر  اأي�����س��ًا  الخارجية  ال�سواغل  م��ن 

ال��ُم�����س��ت��ط��اع، ول��ع��ل ه���ذه ال��ف��ائ��دة هي 

ة  ال�سرعيَّ االآداب  اأك��ث��ر  م��ن  )ال��ه��دف( 

والعبث  االأطراف  اإلى  التلّفت  كالنَّهي عن 

والنظر  االأ�سابع  وفرقعة  واللحية  باليد 

والكتاب  والُم�سحف  الخاتم  نق�س  اإل��ى 

واال���س��ت��م��اع ل��ل��ك��الم ال��خ��ارج��ي وح��دي��ث 

النف�س، و�سائر المكروهات.

وكذلك الحال مع الم�ستحّبات الكثيرة 

في  الح�سور  حفظ  اأجل  من  )الم�سنونة( 

ح�سرة الباري جلَّت عظمته.

*قطع اأ�شباب ال�شواغل الدنيوية
اإنَّ ال�سيخ ال�سعيد ال�سهيد الثاني} 

»ولكن  ال�سالة:  اأ���س��رار  كتاب  في  يقول 

ق به فكُره ]بقليل ما  ال�سعيف ال بدَّ اأن يتفرَّ

ي�سمع اأو يرى[ فعالجُه قطع هذه االأ�سباب 

باأن يغ�سَّ ب�سره اأو ي�سّلي في بيت مظلم 

اأو  ه  ح�سَّ ي�سغل  ما  يديه  بين  يترك  ال  اأو 

ال  ح��ّت��ى  �سالته  عند  ح��ائ��ط  م��ن  ي��ق��رب 

تّت�سع م�سافة ب�سره، ويحترز من ال�سالة 

المنقو�سة  الموا�سع  وفي  ال�سوارع،  على 

نة، ولذلك  الم�سنوعة، وعلى الُفر�س المزيَّ

�سغير  بيت  في  يتعّبدون  المتعّبدون  كان 

فيه،  ال�سالة  تمكن  ما  بقدر  �سعته  مظلم 

. انتهى كالمه 
)2(

ليكون ذلك اأجمع لهمهم«

على اإلنسان أن ُيَخّصص للعبادة 
وقتًا تقّل فيه مشاغُله، ويكون

قلُبه فيه أكرث اطمئنانًا

نور روح اهلل

10



 الكافي، الكليني، ج2، �س131.( 1)

 التنبيهات العلّية على وظائف ال�سالة القلبية، مطبوع �سمن مجموعة اإفادات ال�سهيد الثاني، �س110.( 2)

الهوام�ض

إنَّ )إقامة( غري الفرائض أفضل
 يف اخللوات، وحيثما يكون 

انشغال النفس أقل

زيَد في علوِّ مقامه.

القول  من  به  ل  تف�سّ ما  ف��اإنَّ  وبالطبع 

من  هو  مظلم  بيت  في  ال�سالة  ة  باأف�سليَّ

غير الفرائ�س اليوميَّة.

اجتماع  الجماعة  ���ش��الة  *في 
القلوب

جماعة  في  ف��اأداوؤه��ا  الفرائ�س  اأّم��ا 

بل  الموؤّكدة؛  ال�سنن  من  هو  الم�سلمين 

)�سالة(  بواجبات  ق��ام  لو  االإن�سان  اإنَّ 

ال��ج��م��اع��ة واأ�����س����راره����ا، الأرغ�����م اأن���ف 

عبادة  اأّي��ة  في  يتوافر  ال  بما  ال�سيطان 

الم�سلمين  اجتماع  في  اأنَّ  كما  اأخ���رى، 

ة  وقلوبهم المجتمعة التي معها اليد الغيبيَّ

ة قّلما توجد  االإلهيَّة فوائد روحيَّة ومعنويَّ

العامة  الم�سالح  اأنَّ  مع  اآخ��ر،  عمل  في 

بل  اأي�سًا؛  فيها  ملحوظة  واالجتماعية 

فيها  ي��ح��ّول  ال��ت��ي  ال�����س��الة ج��م��اع��ًة  اإنَّ 

اأي�سًا  الركعات  اأع��داد  حفظ  الم�سّلون 

اإل����ى غ��ي��ره��م، وي��ج��ع��ل��ون ال��ق��ل��ب فقط 

متوّجهًا هلل ومناجاته بالكامل هي اأف�سل 

الأهل المناجاة واأ�سحاب الفرائ�س.

الفرائ�س  غير  )اإق��ام��ة(  اإنَّ  اأج���ل، 

اأف�سل في الخلوات، وحيثما يكون ان�سغال 

النف�س اأقل.

القلوب تختلف فيما  اأنَّ  وتجب معرفة 

بينها كثيرًا، بل اإنَّ اأحوال كلِّ قلب تختلف 

االإن�سان  فعلى  االأوق��ات،  باختالف  كثيرًا 

كطبيب  قلبه  على  يحافظ  اأن  –لزامًا– 
في  ي��دّق��ق  واأن  �سفيق،  ���س  وم��م��رِّ معالج 

لحاله  منا�سبًة  الخلوة  كانت  فاإن  اأحواله، 

اأقام العمل )العبادي( في الخلوة، اأّما اإذا 

كان ان�سغاله يزداد في الخلوة، فليتعّبد في 

العلن؛ والحمد هلل اأواًل واآخرًا.
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ن�سير  الذي  الم�ستقيم  ال�سراط  اأّن  يعني 

ال�سراط  عرفنا  اأّن��ن��ا  فر�س  على  فيه، 

اإل��ى  لحظة  ك��ل  ف��ي  ي�سل  ب��ه،  وال��ت��زم��ن��ا 

اأو  نفقًا  لي�س  فال�سراط  ط��رق.  مفترق 

�سكة حديد يدخله المرء وي�سمن خروجه 

الم�سير  ففي  كال،  االأخ��رى.  الناحية  من 

م��ف��ت��رق ط���رق وت��ق��اط��ع��ات ع��دي��دة ال ب��ّد 

المراد  وهذا  منها.  ال�سواب  اختيار  من 

يوميًا،  نكّررها  التي  )اه��دن��ا(  كلمة  من 

فاليوم )اهدنا(، وغدًا )اهدنا( وبعد غٍد 

)اه��دن��ا(، وف��ي ه��ذا الموقف )اه��دن��ا(، 

اجعلوا 
أّيامكم 
إلهّية)*(

*وهديناه النجدين
القابلّية  فينا  �سبحانه  اهلل  اأودع  لقد 

الطريقين اأح���د  الخ��ت��ي��ار  واال���س��ت��ع��داد 

 .)10 )البلد:  ��ْج��َدْي��ِن}  ال��نَّ {َوَه���َدْي���َن���اُه 

االختيار  ويكون  م�ساعدة  الظروف  وتكون 

�سهاًل، لكن في اأحيان اأخرى تكون الظروف 

في  لكن  �سعبًا.  االختيار  فيكون  معّقدة 

النهاية ال بّد من االختيار في �سائر االأمور.

َراَط  ال�سِّ {اهِدَنا  ذكر  نكّرر  وعندما 

�سورة  ف��ي   )6 )الفاتحة:  ال��ُم�����س��َت��ِق��ي��َم} 

الحمد المباركة يوميًا مرات عديدة، فهذا 

ن�شتقبله  جديدًا  عامًا  لنا  يبارك  اأن  �شبحانه  اهلل  ن�شاأل  عندما 

فاإننا نرجو بذلك عامًا مليئًا بالخير والبهجة وال�شرور. واإّن جزءًا 

نحّدد  واختيارنا  ب�شلوكنا  فنحن  عاتقنا.  على  يقع  طبعًا,  ذلك  من 

الإن�شان  اأّن  بمعنى  مباركة.  غير  اأم  مباركة  لتكون  حياتنا  م�شير 

باختياره يحّدد م�شيره النهائي.

مع اإلمام الخامنئي
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�سائدًا  نجد ذلك  كما  ومحفزات جديدة. 

اأجمع،  العالم  ومجتمعات  مجتمعنا  لدى 

فعندما يحّل العام الجديد، يرتدي النا�س 

مالب�س جديدة، ويجددون منازلهم..

المرحلة  هذه  من  المرجّوة  والفائدة 

جديد  زمني  مقطع  وجود  ومن  الجديدة، 

اأفعاله  في  للتفكير  لالإن�سان  فر�سة  ر  توفُّ

يقول  كاأن  الم�ستقبلية،  واأفعاله  ال�سابقة 

ال�سنة  انتهت  لقد  المثال:  �سبيل  على 

هذا  في  فلنبداأ  وم�ساكلها،  الما�سية 

العام بتالفي هذه الم�ساكل واإ�سالح ما 

تعميمه  يمكن  االأمر  وهذا  منها.  ف�سد 

على كافة مجاالت الحياة.

* ق�شّية ت�شتحّق الهتمام
وبراأيي فاإّن اأولى الق�سايا 

المرء  يقف  اأن  ت�ستحق  التي 

ع��ن��ده��ا وي��ت��اأم��ل ف��ي��ه��ا، هي 

ففي  �سبحانه.  ب��اهلل  عالقته 

اأْن  ب��ّد  ال  الجديد  ال��ع��ام  ب��دء 

فوائد املفاصل الزمنية أن 
يراجع اإلنسان حساباته 

ويتأمل يف اآلتي

وفي ذلك الموقف )اهدنا(...

اأو نجعله  االأمر  نعّقد  اأن  وال نريد هنا 

م�ستحياًل، فاهلل �سبحانه وتعالى قد و�سع 

��ْم  لَّ اأَن  {َذِل���َك  الجميع  يدي  بين  البّينات 

َواأَْه��ُل��َه��ا  ِبُظْلٍم  اْل��ُق��َرى  ُمْهِلَك  ���َك  بُّ رَّ َيُكن 

االأمر  فلي�س   ،)131 )االأنعام:  َغاِفُلوَن} 

وانحرفت  الهداية  و�سيلة  افتقدنا  لو  اأّننا 

اأو  تعالى  ال��ب��اري  �سيوؤاخذنا  م�سيرتنا، 

نف�س  كل  اآتى  قد  تعالى  فهو  كال،  يعذبنا، 

ال��ه��داي��ا  ق��اع��دة  مقت�سى  ه���ذا  ه��داه��ا. 

ت�ستثنى من  االإلهّية. وطبعًا، هناك موارد 

هذه القاعدة الكلية.

* عام جديد يعني دافعًا جديدًا
العام  به:  فالمراد   

)1(
)النوروز( اأّم��ا 

فالمعنى  الت�سمية  كانت  واأّي���ًا  الجديد. 

الزمنية  المراحل  اأو  المفا�سل  الأّن  واحد، 

ونافع.  مفيد  اأم��ر  الحياة  ف��ي  ال��ج��دي��دة 

دون  نمطي  ب�سكل  ا�ستمّرت  لو  فالحياة 

فمن  ج��دي��دة،  بمراحل  االإن�سان  يمّر  اأن 

اأو  ب��ال��ت��ج��دي��د،  يفكر  ل��ن  اأّن����ه  الطبيعي 

المفا�سل  ف��وائ��د  فمن  ل��ذل��ك  التطوير. 

ح�ساباته  االإن�����س��ان  ي��راج��ع  اأن  الزمنية 

العام  اأن  ي�سعر  ك��اأن  االآت���ي.  ف��ي  وي��ت��اأّم��ل 

ما  جديٌد،  ع��اٌم  وب��داأ  انتهى،  قد  ال�سابق 

يعني عماًل جديدًا، وفكرًا جديدًا، ودوافع 
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وما  الما�سي  ال��ع��ام  اأّن  االإن�����س��ان  ي��درك 

�سبقه من اأعوام، قد انق�ست وهو االآن في 

مرحلة زمنية جديدة.

عالقتنا  ف��ي  التفكير  نعيد  اأن  علينا 

اأم  �سلبًا  ���س��واء  وت��ع��ال��ى،  �سبحانه  ب��اهلل 

االإثم.  ال�سلبي:  بالجانب  والمراد  اإيجابًا، 

فقد اعتاد االإن�سان ارتكاب بع�س الذنوب، 

اأو  خطورتها  يعي  ال  اأ�سبح  اأّن���ه  ل��درج��ة 

غافاًل عنها. لكّنه ما اإن يقف ويتاأّمل قلياًل 

حتى يدرك انعكا�ساتها على �سلوكه. طبعًا، 

يح�سن  الغالب،  في  االإن�سان،  اأّن  يخفى  ال 

الظن  ي�سيء  م��ا  ون����ادرًا  بنف�سه،  ال��ظ��ن 

بها. وهذه م�سكلة؛ الأّنه اعتاد اأن يبّرر كل 

�سلوك اأو كل فعل من اأفعاله، لكن مع ذلك 

اأو م�ستحياًل، فاهلل  االأمر م�ستع�سيًا  لي�س 

اأّنه  كما  علينا،  �سيحتج  وتعالى  �سبحانه 

�سبق واأتّم حجته. لذلك علينا التاأّمل بدقة 

وباإمعان، و�سنكت�سف ذلك.

ووج��دان��ه  وروح���ه  االإن�����س��ان  لقلب  اإّن 

باطنًا �سادقًا معه، فاإذا كان ظاهر القلب 

�سادقًا  يكون  �سك  دون  فباطنه  مخادعًا، 

اإمامنا  ك��ان  ال��م��واق��ف  اأح���د  ففي  م��ع��ه. 

الخميني} يقول: 

»اإّن باطن قلبي اأي�سًا ال يحزن من هذا 

وظاهره  قلبه  باطن  اإن  ]اأي:  المو�سوع« 

بح�سب  نف�سها[.  ال��ح��ال��ة  ف��ي  م��ّت��ح��دان 

الواقع، فللقلب باطن نادرًا ما نلتفت اإليه 

ولو التفت االإن�سان اإليه، النك�سفت نف�سه.

*محا�شبة يومية
اأحيانًا  االإن�����س��ان  يعتاد  ت��ق��ّدم،  وكما 

ومحتقرًا  م�ست�سغرًا  االآثام  بع�س  ارتكاب 

يمكن  التي  االأمور  فاإّن من  وبالتالي،  لها. 

يتاأّمل  اأن  ه��و  الجديد،  ال��ع��ام  ف��ي  فعلها 

االإن�سان في كيفية و�سع حد للموبقات التي 

مّرت، فيبداأ باإح�سائها وكتابتها.

ال��ذي  ال��ع��ام  اأو  الما�سي  ال��ع��ام  ف��ي 

ال�سهيد  �سيرة  اأطالع  كنت  وبينما  �سبقه، 

اأف�سردي )باقري(، لفت انتباهي اأّن ذلك 

�سدرت  التي  ذن��وب��ه  ي���دّون  ك��ان  ال�سهيد 

في  اأي�سًا  ورد  وق��د  ي��وم.  ك��ل  م�ساء  عنه 

االأخبار  و�سايا علماء االأخالق وفي بع�س 

محاولة االإن�سان تدوين ذنوبه التي ارتكبها 

كان  م��ا  وه��و  ليلة،  ك��ل  نف�سه  ومحا�سبة 

ال�سهيد يقوم به. اأال ن�ستطيع نحن اأن نكتب 

رواية عن اأنف�سنا ومن ثّم نعلن عنها، على 

االأقل بيننا وبين اأنف�سنا؟

جدًا.  مفيد  اأم��ر  النف�س  محا�سبة  اإّن 

ويبداأ  نف�سه،  يحا�سب  اأن  االإن�سان  وعلى 

واح��د.  بعد  واح��دًا  ذنوبه  من  بالتخفيف 

نحن اعتدنا على ارتكاب بع�س الموبقات 

اأو �ستة  -واأحيانًا يعتاد المرء على خم�سة 

اأو ع�سرة ذنوب– لذا، ال بّد من العزم على 

تركها واحدًا تلو االآخر واإلى االأبد، وال بّد 

من تجّنب نقاط ال�سعف تلك.

*قربان كل تقّي
للجانب  بالن�سبة  كذلك  اأي�سًا  واالأم��ر 

االإيجابي من المو�سوع، ولنبداأ بال�سالة، 

بها  ف��االه��ت��م��ام  واأه��م��ي��ت��ه��ا.  لخطورتها 

العقبات  م��ن  الكثير  تذليل  ف��ي  ي�ساهم 

وح��ل��ح��ل��ة ال��م�����س��اك��ل واالأزم�������ات. وال ب��ّد 

على  ت��اّم��ة  بال�سالة  ي��اأت��ي  اأن  لالإن�سان 

فيها.  خا�سعًا  ملتفتًا  ويكون  وجه  اأح�سن 

مع اإلمام الخامنئي
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)*( كلمة لالإمام الخامنئي { األقاها في طهران في 2011/4/12م الموافق 1399/1/23 ه�.�س.

 يوم النوروز، اليوم الذي يوؤّرخ لهجرة الر�سولP بح�سب التقويم الهجري ال�سم�سي.( 1)

 نهج البالغة، الحكمة 134.( 2)

الهوام�ض

والمراد من الخ�سوع: عدم الغفلة عّما يقول 

وعّما يدور في خاطره، بمعنى اأن ال يكون 

كالذي ال يعي ما يقول. فعلى �سبيل المثال: 

اأنا جال�س اأتحّدث اإليكم واأنتم ت�سغون اإلي 

فاأنتم مخاطبون، واالإن�سان عندما يتحّدث 

ال بّد اأن يعي اأّن هناك مخاطبًا ي�ستمع اإليه. 

وهكذا بالن�سبة لل�سالة، فال بّد اأن ندرك 

اإلينا.  وي�ستمع  اإليه  نتحّدث  من  هناك  اأّن 

بل ي�سعني القول: اإّن من لم يدرك مفهوم 

ال�سالة اأو لم يِع المراد من هذه الكلمة، 

�سبحانه  اأم��ام اهلل  واقف  اأّن��ه  يدرك  لكّنه 

اإلى  القربة  في  فهو ح�سبه  اإليه،  ويتحّدث 

اإّنه   .
)2(

تقّي« كّل  قربان  »]ال�سالة[  اهلل. 

الذين  نحن  ح��ال��ن��ا،  م��ن  اأف�����س��ل  �سك  ال 

تف�سيرها،  وندرك  ال�سالة،  معنى  ندرك 

عندما  لكن  عديدة،  كتبًا  حولها  وطالعنا 

نقف لل�سالة نغفل عّما نقوم به، كما يقول 

ال�ساعر )�سائب( ، بما معناه: اأنت تتذكر 

في ال�سالة كل �سيء اإاّل اهلل �سبحانه، بل 

لو اأ�سعت �سيئًا لعثرت عليه في ال�سالة.

ف���ال�������س���الة اأم��������ر ح�����س��ن. 

والخ�سوع، اأي االلتفات اإلى اأنّنا 

نتحّدث اإلى مخاطب، بداية 

وقتها  في  وال�سالة  ح�سنة. 

كذلك، و�سالة الجماعة كذلك، والنوافل 

كذلك، وهكذا يمكن للمرء اأن يو�سع قائمة 

واالأم��ر  ف�سيئًا.  �سيئًا  اليومية  برنامجه 

و�سيكون  والعزم  الهّمة  من  قلياًل  يتطّلب 

ال��ع��ام ال��ج��دي��د ح��اف��اًل ب��ه��ذه ال��خ��ي��رات 

والبركات اإن �ساء اهلل.

طبعًا، ال يخفى اأّن لكٍل مّنا التزامات 

في  خ��ا���س��ة  منا�سك  اأع���م���ال،  اأخ����رى، 

بها  االرتقاء  جاهدين  فلنحاول  حياتنا 

اإلهية  وجعلها  وجه  اأكمل  على  واإتيانها 

اأكثر مّما م�سى، وبطبيعة الحال فاالآثار 

كمًا  م�ساعفًة  �ستكون  �ستنعك�س  التي 

وكيفًا.

بالخير  عليكم  ي��م��ّن  اأن  اهلل  ن�����س��األ 

ال��ع��ام  جميعًا  ل��ك��م  وي��ب��ارك  وال�����س��وؤدد، 

الجديد بالمعنى الذى اأ�سلفنا ذكره.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

من األمور التي ميكن فعلها 
يف العام اجلديد، هو أن 

يتأّمل اإلنسان يف كيفية وضع 
حد للموبقات التي مّرت، 
فيبدأ بإحصائها وكتابتها
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أحّب عباد اهلل)15(:

من ألزم نفسه 

العـدل

اآية اهلل ال�شيخ 

حممد تقي م�شباح اليزدي

اأن  اإل��ى  �شابق  حديث  في  اأ�شرنا 

يح�شل  ل  ن���ادر,  ج��وه��ر  الإخ��ال���ض 

ولكن  تعالى.  اهلل  م��ن  بتوفيق  اإل 

عندما يمالأ الإخال�ض وجود الإن�شان 

ذلك  عند  هلل,  خال�شًا  العبد  وي�شبح 

ويفي�ض  لنف�شه  تعالى  اهلل  يختاره 

المعرفة والحكمة على قلبه, في�شبح 

يفد  الإل��ه��ي,  للدين  ومنبعًا  م�شدرًا 

الدين  م��ع��ارف  ع��ن  الباحثون  اإل��ي��ه 

الخال�شة.

*اأوتاد اهلل في الأر�ض
درجة  اإل��ى  ثابتون  ه��وؤالء  اهلل  وعباد 

وا�ستحكام  ثبات  �سبب  ي�سبحون  اأن��ه��م 

االأر�س وما يحيط بحياة االإن�سان، ُيحفظ 

والتفّكك.  اال�سطراب  من  المجتمع  بهم 

الحالة  هذه  عن   Q االإم��ام  عّبر  وقد 

االأ�سخا�س  ه���وؤالء  اأن  اإل��ى  اأ���س��ار  عندما 

اهلل  يحفظ  بها  التي  كاالأوتاد،  ي�سبحون 

كما  فهم  وال���زوال.  الفناء  من  المجتمع 

وصايا العلماء
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اجلبال تؤّدي إىل ثبات 
واستحكام األرض، كذلك عباد 

اهلل الصاحلون وباألخص 
األنبياء واألوصياء واألئمة 

R املعصومون

الجبال، التي تحدث القراآن الكريم عنها 

اال�ستحكام  اإل��ى  ت��وؤدي  اأوت���ادًا  فاعتبرها 

 * ِم��َه��اًدا  اْلأَْر����َض  َنْجَعِل  اأََل��ْم   } والثبات: 

َواْلِجَباَل اأَْوَتاًدا} )النباأ: 6 - 7(.

اإذًا، الجبال توؤّدي اإلى ثبات وا�ستحكام 

االأر�س وتمنع ا�سطرابها، كذلك عباد اهلل 

واالأو�سياء  االأنبياء  وباالأخ�س  ال�سالحون 

�سبب   ،R ال��م��ع�����س��وم��ون  واالأئ����م����ة 

في  و�سبب  البالء  ودفع  االأر���س  ا�ستحكام 

نزول البركات االإلهية. اأما ا�ستعانة النا�س 

دينهم  ا�ستحكام  في  فت�ساهم  بمعارفهم، 

عقائدهم  في  والتزلزل  االنحراف  وتمنع 

النا�س  ي��ه��ت��دي  النتيجة  وف���ي  ال��دي��ن��ي��ة. 

وال�سواب  الحق  طريق  اإل��ى  بوا�سطتهم 

وُي�سانون من عذاب اهلل.

*اأهل البيت R منبع المعارف
 Q يعتقد بع�س النا�س باأن االإمام

الخطبة  م��ن  االأول  ال��ق�����س��م  ف��ي  ح����اول 

اأبنائه  وخ�سائ�س  ف�سائله  اإل��ى  االإ�سارة 

التي  الخ�سائ�س  ت��ل��ك  R؛  االأئ��م��ة 

غير  اأم��ور  وهي  الكمال،  حدود  اإلى  ت�سل 

موجودة عند غير المع�سوم. ويدعم هذه 

ا�ستخدمها  التي  العبارات  بع�س  ال��روؤي��ة 

Q مثل: »فهو من معادن دينه  االإمام 

.
)1(

واأوتاد اأر�سه«

بعلمه  االإن�������س���ان  ي�����س��رف  ل���م  ف��م��ا 

ال��ق��راآن  حقائق  ك��اف��ة  على  الالمتناهي 

الظاهرية والباطنية، وما لم يكن مع�سومًا 

يكون  اأن  يمكنه  فال  الجهل،  من  وم�سونًا 

الدين.  ولحقائق  للقراآن  رًا  ومف�سِّ نًا  مبيِّ

 P بالر�سول  متعّلقة  الخا�سية  وه��ذه 

واالأئمة االأطهار R فقط. ي�ساف اإلى 

ذلك ا�ستعمال عبارة »اأوتاد« في الروايات 

وفي معر�س تبيان دور الحّجة | واالإمام 

من  االأر����س  حفظ  في   Q المع�سوم 

حديث  ذل��ك  جملة  من  وال���زوال.  الفناء 

الأهل  اأمان  »نحن   :Q ال�سجاد  االإمام 

االأر�س كما اأن النجوم اأمان الأهل ال�سماء 

َماء اأَن َتَقَع  ونحن الذين بنا {ُيْم�ِسُك ال�سَّ

َعلَى اْلأَْر�ِض اإِلَّ ِباإِْذِنِه} )الحج: 65( وبنا 

ينزل  وبنا  باأهلها  تميد  اأن  االأر�س  يم�سك 

ل�ساخت  منا  االأر���س  في  ما  ول��وال  الغيث، 

.
)2(

االأر�س باأهلها«

»لو  اأي�سًا:   Q الباقر  االإمام  يقول 

اأن االإمام ُرفع من االأر�س لماجت االأر�س 

.
)3(

باأهلها كما يموج البحر باأهله«

ال�����ش��ح��ي��ح  ال�����ش��ل��وك  *معيار 
والمخل�ض

ال�سوؤال الذي يمكن اأن يطرح هنا: ما 

هو الطريق الذي يجب اأن ي�سلكه ال�سخ�س 

وال���ذي  ي��ك��ون ع��ب��دًا هلل،  اأن  ق���رر  ال���ذي 

هو  ما  وجوده مخل�سًا هلل؟  يكون  اأن  اأراد 

يعتمده  اأن  يمكن  الذي  والمعيار  المقيا�س 

اإلى  يو�سل  ال��ذي  العمل  فيعرفوا  17االأف��راد 
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عن  ويبتعدوا  اهلل 

ي��وؤدي  ال���ذي  العمل 

اإلى ال�سرك؟

ط��ري��ق  ل��م��ع��رف��ة  اإن 

ع��ب��ودي��ة اهلل وال��و���س��ول اإل��ى 

مقام االإخال�س، عاملين:

- العامل الأول: الفطرة والعقل اللذان 

زرعهما اهلل تعالى في داخل االإن�سان حيث 

يمكن لالإن�سان بوا�سطتهما ت�سخي�س الحق 

اهلل  اأ�سار  ال�سر.  من  والخير  الباطل  من 

تعالى اإلى هذا العامل في القراآن الكريم: 

ُفُجوَرَها  ْلَهَمَها  َفاأَ  * اَها  �َسوَّ َوَما  {َوَنْف�ٍض 

َوَتْقَواَها} )ال�سم�س: 7 – 8(.

زرع  االإن�سان،  تعالى  اهلل  خلق  عندما 

فيه فطرة معرفة الح�سن والقبيح والتقوى 

هذه  بوا�سطة  االإن�سان  ليتمّكن  والف�ساد، 

الخير من  ت�سخي�س  الداخلية من  الملكة 

من  الكثير  في  القبيح  من  والح�سن  ال�سر 

كامل  غير  العامل  هذا  اأّن  اإاّل  �سلوكّياته، 

وعدم  تعتريه  التي  المحدوديات  ب�سبب 

معرفته بالجزئيات واالأحكام التف�سيلية، 

فال يمكنه اأن يكون هاديًا كاماًل لالإن�سان 

تعالى  اهلل  اأع��ط��ى  هنا،  م��ن  حياته.  ف��ي 

االإن�سان عاماًل اآخر خارجيًا، الوحي.

- ال���ع���ام���ل ال���ث���ان���ي: وه����ذا ال��ع��ام��ل 

خارجي، وهو عبارة عن الوحي الذي يمّكنه 

من معرفة الحق والباطل والح�سن والقبيح 

واأح���ك���ام ك��اف��ة ال�����س��ل��وك��ي��ات االخ��ت��ي��اري��ة 

يتمّكن  ل��ذل��ك  ك��ام��ل.  ب�سكل  ل��الإن�����س��ان 

االإن�سان من اال�ستفادة من هذين العاملين 

في  حركته  ف��ي  وال��خ��ارج��ي  ال��داخ��ل��ي  اأي 

م�سيرة العبودية والخلو�س هلل تعالى.

وبما اأن العقل يتمّكن من اإدراك بع�س 

المعتزلة  مال  وقبحها،  وح�سنها  االأحكام 

اأحكامًا  للعقل  اإن  ال��ق��ول:  اإل��ى  وال�سيعة 

والقبح  الح�سن  على  واأك����دوا  م�ستقلة. 

اإّما اأنها  الذاتيين للعقل واأن كافة االأفعال 

ح�سنة، اأو قبيحة بحد ذاتها من دون اأمر 

ونهي من ال�سارع.

*العدالة والحق واتباع القراآن
االإم��ام  ت��ق��ّدم، يتحدث  م��ا  ب��ن��اًء على 

Q ح���ول اإح����دى ���س��ف��ات ع��ب��اد اهلل 

المخل�سين ويقول: »قد األزم نف�سه العدل 

نف�سه«.  عن  الهوى  نفي  عدله  اأول  فكان 

العدل  اأن  اإل��ى  االأخ��الق  علماء  اأ�سار  وقد 

ملكة وهي من�ساأ االإتيان باالأفعال الفا�سلة. 

العدل،  ملكة  االإن�سان  في  تتر�سخ  وعندما 

عندما ترتسخ يف اإلنسان 
ملكة العدل، فهو يبادر 

باستمرار إىل أعمال اخلري 
وميتنع عن األعمال القبيحة

وصايا العلماء
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 نهج البالغة، خطبة 87.( 1)

 االحتجاج، الطبر�سي، ج2، �س317.( 2)

 كمال الدين وتمام النعمة، ال�سيخ ال�سدوق، ج1، �س203.( 3)

الهوام�ض

الخير  اأع��م��ال  اإل��ى  با�ستمرار  يبادر  فهو 

والعدالة  القبيحة.  االأع��م��ال  عن  ويمتنع 

تعني  ال�سهوية  ب��ال��ق��وة  ع��الق��ة  ل��ه  فيما 

اأ�سعب من العدل فيما  العفاف، التي هي 

ل��ه ع��الق��ة م��ع �سائر ق��وى االإن�����س��ان؛ الأن 

اأكثر االنحرافات التي نهت ال�سريعة عنها 

االإم��ام  جعل  لذلك  ال�سهوات.  اإل��ى  تعود 

Q الم�سداق االأبرز لعدالة عباد اهلل 

المخل�سين، االبتعاد عن هوى النف�س. من 

هنا، يجب اأن يعمد ال�سالك، وقبل اأي عمل 

ورعاية  ال�سهوية  قوته  اإ�سالح  اإل��ى  اآخ��ر، 

حدود اهلل فيها.

ثم انتقل االإمام Q للحديث حول 

المخل�سين فقال:  لعباد اهلل  اأخرى  �سفة 

»ي�سف الحق ويعمل به ال يدع للخير غاية 

ها وال مظّنة اإاّل ق�سدها«. اإاّل اأمَّ

*العبودّية م�شوؤولّية ال�شالك
ميوله  ُيْدخل  ال  اهلل  طريق  �سالك  اإن 

واأما  الحق.  و�سف  النف�سانية في  واأهواءه 

المعيار الذي يعتمده في و�سف الحق، فهو 

قانون الوجود، الحاكم على وجوده وحياته 

والوجود  العالم  يكون  الذي  القانون  هذا 

فلي�ست  م�سوؤوليته  واأم��ا  تعالى  هلل  باأكمله 

االعتقاد  يجب  ف��ال  هلل،  العبودية  �سوى 

في  اهلل  غير  وا�ستقالل  ذات��ه  با�ستقالل 

هذا  اإل��ى  و�سل  ف���اإذا  تعالى.  اهلل  مقابل 

العمل  عليه  وجب  المعرفة  من  الم�ستوى 

ال�سالك متعّط�سة  العبد  اأن روح  بها. وبما 

اأف��ق  اإل����ى  ت��ن��ظ��ر  ف��ه��ي  ول��ل��ك��م��ال  للخير 

ال�سعادة والخير والكمال المتعالي، وتكون 

تلك  اإلى  للو�سول  با�ستمرار  طالبة  روحه 

الحالة  ه��ذه  ال��روح  تفقد  نعم  الكماالت. 

الالمتناهي  ال��ك��م��ال  اإل���ى  ت�سل  عندما 

والقرب االإلهي.

ال�سفة  اإل����ى   Q االإم�����ام  اأ����س���ار 

االأخيرة لعباد اهلل المخل�سين: »قد اأمكن 

الكتاب من زمامه فهو قائده واإمامه يحّل  

حيث حّل ثقله وينزل حيث كان منزله«.

وال��ع��ق��ل  ال��م��ع��رف��ة  م�����س��اح��ة  اأن  ب��م��ا 

كافة  ت�سخي�س  يمكنهما  وال  م��ح��دودة 

ال���وظ���ائ���ف وال��ت��ك��ال��ي��ف وال��ت��ف��ا���س��ي��ل 

من  االإن�سان  اأم��ام  مفر  فال  والجزئيات، 

لمعرفة  اهلل  ك���الم  ال��وح��ي  اإل���ى  ال��ل��ج��وء 

من  له  بد  ال  لذلك  هلل،  العبودية  وظائف 

وقائده  اإمامه  فيجعله  القراآن  اإلى  اللجوء 

اأوامره �سعاره االأول في حياته  ويجعل من 

يمكنه  التعاليم  بتلك  العمل  خ��الل  وم��ن 

االإلهي  والقرب  اهلل  ر�سوان  اإلى  الو�سول 

وال�سعادة االأبدية.

جعل اإلمام Q املصداق 
األبرز لعدالة عباد اهلل 

اخمللصني، االبتعاد عن 
هوى النفس
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االإي��ج��اب��ّي��ة  الح�سينية  ال��ث��ورة  ف���روح 

واالأبعاد.  الم�سافات  اختزال  على  ق��ادرة 

وب�ساطة الثورة الح�سينية هي في نظرتها 

اإلى االأمور نظرة غير معّقدة، وهي تتعامل 

مواربة،  دون  مبا�سرًا  تعاماًل  االأ�سياء  مع 

يقف  اأن  وهو  واح��د،  خياره  االإ�سالم  الأّن 

غير  واح��د  وجه  عن  كا�سفًا  قدميه،  على 

متلّون وغير متعّدد االأ�سكال.

M ال�شيخ ال�شهيد راغب حرب

ف�شل  هو  اأحداثها  من  حدٍث  وكل  مدر�شة,  الح�شينية  الثورة 

مهّم من ف�شول هذه المدر�شة, وكل بطل من اأبطالها هو معّلم قدوة 

الح�شينية  والمجال�ض  بالدم.  علمه  ختم  قد  والعمل,  بالل�شان 

عين  بها  وتقّر  عنها,  وتعالى  تبارك  اهلل  ير�شى  ميمونة  مباركة 

الر�شول P, حيث ت�شتنير العقول بنور الإ�شالم, وتمتلئ القلوب حّبًا 

�شَعوا في  اإذا تولوا,  الذين  الإن�شان  هلل وبغ�شًا لأعدائه, ولأعداء 

الأر�ض, لُيهِلكوا الحرث والن�شل, واهلل ل يريد ظلمًا بالعباد.

أسترزق ربي فيرزقني)*(

لقد تعّلمنا من هذه الثورة المباركة اأن 

ل الحق اأبدًا. ولو  ال�سالل ال يمكن اأن يتحمَّ

ا�ستطاع الباطل اأن ُيخرج الحق من جحور 

عّبر  ما  وه��ذا  وقتله.  ال�ستخرجه  ال��ه��وام 

عنه قول االإمام الح�سين Q يوم حّدثه 

نا�سح باأن يذهب اإلى �سعاب اليمن، فقال: 

الهوام،  هذه  من  هاّمة  جحر  في  كنت  »لو 

.
)1(

ال�ستخرجوني منه حتى قتلوني!«

منبر القادة
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الروح  الكوفة  اأهل  لقد �سيطرت على 

خذالن  اإل��ى  ال��روح  ه��ذه  واأّدت  الفردية، 

م�سلم  خذلوا  فالذين   ،Q الح�سين 

 ،Q الح�سين  يكرهوا  ل��م  عقيل  ب��ن 

م�سلمًا،  يحّبون  وكانوا  يحّبونه،  كانوا  بل 

ولكن   ،R البيت  اأهل  منهج  ويحبون 

لو  نف�سه:  في  يقول  كان  منهم  واح��د  كل 

�سيئًا،  الجي�س  بيتي ما نق�س  اإلى  رجعت 

ولبقي عدد اآخر من النا�س يقومون بهذه 

المهمة، وهي قتال االأمويين، واإ�سقاطهم 

عن عرو�سهم التي كانت تعيث في االأر�س 

ف�سادًا. 

الكثيرين  يحّرك  كان  الدنيا  حّب  اإن 

بن  كعمر   ،Q الح�سين  واجهوا  ممن 

�سعد، وعمرو بن الحّجاج، وغيرهما ممن 

لقد تعّلمنا من الثورة احلسينية 
املباركة أن الضالل ال ميكن أن 

ل احلق أبداً يتحمَّ

كان ُيفتر�س اأن يكونوا في �سفوف الثورة، 

اأعدائها،  �سفوف  في  يكونوا  اأن  من  بداًل 

فقد اختار هوؤالء هذا االختيار ال�سيئ؛ الأنَّ 

األقت  التي  هي  قلوبهم  ملكت  التي  الدنيا 

بهم اإلى الح�سي�س والهاوية.

*في الثورة �شباب و�شيوخ
من  اآخ���ر  لجانب  اأت��ع��ّر���س  اأن  ري����د 

ُ
اأ

اأن�����س��ار  ج��وان��ب ه���ذه ال���ث���ورة، وه���و اأن 

الح�سين Q الذين قتلوا معه في كربالء 

بمن  ونّيف،  المائة  حوالي  بلغوا  والكوفة 

عقبة  واب��ن  ع��روة  بن  وهاني  م�سلم  فيهم 

الذين ُقتلوا في الكوفة، وهذه نقطة جديرة 

بالبيان وبالتو�سيح. 

جياًل  الح�سينيون  ال��ث��وار  يكن  ول��م 

هذا  غلب  واإن  العمر،  حيث  من  مت�ساويًا 

االأمر على الثورات والحركات االجتماعية 

الثورة  عن�سر  هم  فال�سباب  الدنيا،  في 

با�ستمرار. ولكن في الثورة الح�سينية كان 

موجودًا ال�سباب اليافع من اأمثال القا�سم 

الح�سين  ب��ن  وع��ل��ي   ،L الح�سن  ب��ن 

االأكبر L وغيرهما، وكان فيها ال�سيوخ 

الم�سّنون من اأمثال حبيب بن مظاهر عليه 
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الّرحمة، ولم يكن اندفاع ال�سباب اأكثر من 

اندفاع ال�سيوخ. 

كان ال�سيوخ يقاتلون بحما�سة ال�سباب 

��ى قيل ع��ن اأح��ده��م اإّن  ف��ي ك��رب��الء، ح��تَّ

تجاعيد جبهته قد بلغت حّدًا بحيث ُتعيق 

على  لت  تهدَّ الأنَّها  لديه؛  الوا�سحة  الروؤية 

جبينه، وغّطت �سيئًا من عينيه، فلما اأراد 

اأخذ  ال�سباب،  بحما�سة  للقتال  الخروج 

حتى  جبينه  بها  و�سّد  الثياب،  من  قطعة 

يب�سر طريقه بو�سوح.

*ل »�شن تقاعد« في الإ�شالم
ك���ان ف��ي ال��م��ع��رك��ة رج����ال ت��ج��اوزوا 

ال�سبعين والثمانين من العمر، وكان فيها 

فتية لم يبلغوا الُحُلم، ف�ساًل عن ال�سباب 

هذا  وكان  والثالثين،  الع�سرين  اأبناء  من 

الجي�س ُيمّثل اأجياالً مختلفة.

وال�سّر هو نظرة االإ�سالم اإلى مو�سوع 

يعترف  ال  فاالإ�سالم  والكهولة،  ال�سباب 

يرف�س  وه��و  التقاعد،  �سن  ا�سمه  ب�سيء 

الروح اال�ستهالكية التي تعي�س على ح�ساب 

الم�ستوى  ع��ل��ى  وخ�����س��و���س��ًا  االآخ���ري���ن، 

دعوة  اأيامنا  في  ُوِجَدت  واإن  االقت�سادي، 

عندما  بيته  في  االإن�سان  يجل�س  اأن  اإلى 

يكون  فال  محددة،  �سّن  اإلى  ي�سل 

منتجًا. والواقع هو اأن علينا اأن نفّرق بين 

اأن ي�ستغل، وبين �سخ�سٍ  �سخ�س ال يجب 

التي  الدرجة  اإلى  اأن يرهق نف�سه  ال يجب 

يتحّول فيها اإلى اإن�سان غير معتٍن براحته 

وواجباته  االجتماعية  وعالقاته  و�سحته 

الدينية. ومعنى ذلك اأنَّه ال يجب اأن يكون 

هناك اإفراط وال تفريط.

*دين العتدال
يقول  االإ�سالم هو دين االعتدال، ال 

لك: »ا�ستغل اإلى الحّد الذي ت�سقط فيه 

يقول  وال  االجتماعية«.  عالقاتك  ك��ل 

عالًة  وكن  البيت،  في  »اقعد  اأي�سًا:  لك 

فاإنَّه  ومعي�سّيًا«،  اقت�سادّيًا  غيرك  على 

حتى  يعمل،  ال  ال��ذي  االإن�����س��ان  يقبل  ال 

واإن كان هذا االإن�سان غنّيًا؛ الأنَّ مقيا�س 

هدف  عن  يختلف  االإ���س��الم  في  العمل 

العمل في المبادئ االأخرى. فالعمل في 

االإ�سالم هو ا�سترزاق اهلل، وال يكفي في 

هذا االإطار الدعاء، فاإنَّه وحده ال يرزق، 

ل��ذا قال  ي��رزق هو العمل،  ال��ذي  ��م��ا  واإنَّ

الكريم:  الكتاب  في  اهلل 

{َج�����َع�����َل َل����ُك����ُم الأْر���������ضَ 

 ،)15 )الملك:  َذُل����وًل} 

اأي: طّيعة، واأنتم تعرفون 

اللغة  ف��ي  ال��ذل��ول  تعبير  اأنَّ 

ما  وهذا  للدابة،  ي�ستعمل  العربية 

يتمَّ عندما يوؤّهل الفاّلح داّبته 

اأو من  ال��ح��راث��ة،  اأج���ل  م��ن 

اأجل الركوب.
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22



الحال؟ فاأجابه االإمام Q: »يا هذا، 

لكنت  الحال،  هذه  على  اهلل  قب�سني  لو 

ِحبُّ اأن األقى اهلل عليها. 
ُ
على اأحبِّ حاٍل اأ

رب���ي، فيرزقني  ف��اأ���س��ت��رزق  اأخ����رج،  اأن���ا 

اأو�سع  وق��د  وعيالي،  نف�سي  على  واأو���س��ع 

اهلل.  �سبيل  في  نفق 
ُ
اأ وقد  جيراني،  على 

جئت  لقد  نف�سه:  في  الزاهد  هذا  فقال 

.
)2(

الأعظه، فوعظني!«

يرى االإ�سالم اأنَّ االإن�سان ما دام قادرًا 

على العمل، ال ُبدَّ له اأن يحافظ على هذه 

هذا  في  ر  يق�سّ اأن  له  يجوز  وال  الوتيرة، 

المجال مطلقًا.

وقد  ال��ن��ظ��ام،  بو�سع  االإ���س��الم  يهتّم 

ثابتة  ومحطات  مواقيت،  لل�سالة  جعل 

اإلى  بالن�سبة  الحال  هي  وكذلك  ومنّظمة 

الحج وال�سوم. فال ينبغي اأن يكون العمل 

الواجبات  اأداء  عن  مانعًا  ال��رزق  لطلب 

العبادية.

يقول اهلل تعالى اإنَّه جعل االأر�س ذلواًل، 

ِف��ي  {َف��اْم�����ُس��وا  اأي��دي��ك��م:  ف��ي  طّيعة  اأي: 

�ُسوُر}  النُّ َواإَِلْيِه  ِرْزِقِه  ِمْن  َوُكُلوا  َمَناِكِبَها 

)الملك: 15(. 

ا���س��ت��رزاق  ه��و  االإ���س��الم  ف��ي  العمل 

الأم��ري��ن:  رب��ه  االإن�����س��ان  وي�سترزق  اهلل، 

يقول  لذلك  االآخرة.  والأمر  الدنيا،  الأمر 

اهلل ت��ب��ارك وت��ع��ال��ى ع��ن��دم��ا ي��ت��ح��ّدث 

عن ق��ارون: {اإِنَّ َق����اُروَن َك���اَن ِم��ْن َق��ْوِم 

ُمو�َسى َفَبَغى َعلَْيِهْم َواآَتْيَناُه ِمَن اْلُكُنوِز 

اأُوِل��ي  َبِة  ِباْلُع�سْ َلَتُنوُء  َمَفاِتَحُه  اإِنَّ  َم��ا 

]-اأي:  َتْفَرْح  َل  َقْوُمُه  َل��ُه  َق��اَل  اإِْذ  ِة  اْل��ُق��وَّ

اْلَفِرِحيَن  ُي��ِح��بُّ  لَ  اهلَل  اإِنَّ  تطغى-[  ال 

اَر الآَِخ���َرَة  * َواْب��َت��ِغ ِفيَما اآَت���اَك اهلُل ال���دَّ
َواأَْح�ِسْن  ْنَيا  الدُّ ِم��َن  يَبَك  َن�سِ َتْن�َض  َوَل 

اْلَف�َساَد  َتْبِغ  َوَل  اإَِل��ْي��َك  اهلُل  اأَْح�َسَن  َكَما 

.)77 -76 )الق�س�س:   { الأْر�����ضِ ِف��ي 

فاالإ�سالم يبّين من خالل هذه االآيات 

ربح  ف��ي  اهلل  رزق  ي�ستعمل  الم�سلم  اأن 

اآخرته، ولكنه ال ين�سى ن�سيبه من الدنيا.

*ظّن اأّنه يعظ الإمام!
 Q يروى اأن االإمام محمد الباقر

ك��ان ب��دي��ن��ًا، وق��د م��ّر ب��ه اأح���د ال��زّه��اد، 

والعرق  بالعراء،  الظهر  عند  يعمل  فراآه 

يت�سّبب منه، فقال: هذا �سيخ من �سيوخ 

اإلى هذا  بالدنيا  متعّلق  بني ها�سم، وهو 

اأّيها  ل��ه:  فقال  الأعظه،  �ساأذهب  الحّد، 

الدنيا؟  على  التكالب  هذا  لماذا  ال�سيخ، 

ه��ذه  ع��ل��ى  اهلل  قب�سك  ل��و  تفعل  م���اذا 

العمل يف اإلسالم هو اسرتزاق اهلل، 
وال يكفي الدعاء، فإنَّه وحده ال 
يرزق، وإنَّما الذي يرزق هو العمل
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لالإن�سان  ُبدَّ  وال  عظيم،  اأمر  العمل  اإنَّ 

عن  م�ستغنيًا  ك��ان  واإن  حّتى  يعمل  اأن  من 

المال، فاإنَّه عندئٍذ ينفق من رزقه في �سبيل 

.Q اهلل كما كان ي�سنع اأمير الموؤمنين

 Q الموؤمنين  اأم��ي��ر  ك��ان  لقد 

لم  ��ه  اأنَّ من  الرغم  على  وفقيرًا  زاه��دًا 

وتوؤّكد  فترة من حياته بال عمل.  يترك 

يتولى  اأن  قبل  اأن��ه  على  كثيرة  رواي���ات 

االأحيان  بع�س  في  يعمل  ك��ان  الخالفة 

بحفر االآبار باالأجرة. وكان يعمل اأحيانًا 

، وكان ينفق. كان 
)3(

في بع�س الب�ساتين

اإنتاجه،  لقّلة  ال  اإنفاقه،  لكثرة  فقيرًا 

اإاّل  تركة  من  له  ولي�س  ا�ست�سهد،  وق��د 

، الأنه كان كثير النفقة 
)4(

�سبعمائة درهم

في �سبيل اهلل.

*المهم العمل بالتكليف
تقاعد،  �سّن  االإ���س��الم  في  لي�س  اإذًا، 

واإنَّما على االإن�سان اأن يقوم بواجباته التي 

ولي�س  التكليف،  اإط��ار  في  بها  اهلل  اأم��ره 

الخطاأ  م��ن  عليه  اعتبرنا  م��ا  �سحيحًا 

�سغيرًا،  الع�سرين  ابن  اعتبار  في  ال�سائع 

ونتجاوز علما يفعله من المنكرات. بل هو 

اإن�سان مكلَّف، الأنه بلغ الخام�سة ع�سرة من 

دام  ما  بالتكليف  يلتزم  اأن  ُبّد  فال  عمره، 

على قيد الحياة.

ليس يف اإلسالم سّن تقاعد، وإنَّما 
على اإلنسان أن يقوم بواجباته التي 

أمره اهلل بها يف إطار التكليف

منبر القادة
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)*( خطبة األقاها ال�سيخ ال�سهيد راغب حرب بمنا�سبة ذكرى عا�سوراء، الليلة الخام�سة بتاريخ 11-10-1983م.

 بحار االأنوار، المجل�سي، ج45، �س99.( 1)

 جامع اأحاديث ال�سيعة، البروجردي، ج8، �س457.( 2)

 النهاية في غريب الحديث، ابن االأثير، ج1، �س186.( 3)

 ورد: »لم���ا قب����س اأمير الموؤمنين Q قام االإمام الح�سن Q في م�سجد الكوفة فق���ال: اأيها النا�س اإنه قب�س في هذه الليلة... وما ( 4)

ترك بي�ساء وال حمراء اإاّل �سبعمائة درهم اأراد اأن ي�ستري بها خادمًا الأهله...«. الكافي، م.�س، ج1، �س457.

 بحار االأنوار، م.�س، ج2، �س130.( 5)

الهوام�ض

ال�سيخ  على  واج��ب  م��ث��اًل،  فالجهاد، 

الكبير، وعلى ال�ساب ال�سغير، اإاّل الذي ال 

يقدر، لذا نجد اأن الم�سلمين االأوائل كانوا 

اإلى  �سوقهم  ة  ل�سدَّ الجهاد  يتناف�سون على 

اهلل.

رجل  ع��ن  ج���ّدًا  معروفة  ق�سة  توجد 

رجاًل  كان  وقد  الجموح،  بن  عمرو  ا�سمه 

بنون  له  اأحد، وكان  يوم  فلما كان  اأع��رج، 

الم�ساهد،   P النبي  مع  ي�سهدون  اأربعة 

رجل  اأنت  وقالوا:  يحب�سوه،  اأن  قومه  اأراد 

بنوك  ذهب  وقد  عليك،  حرج  وال  اأع��رج، 

يذهبون  هل  ب��خ،  فقال:   ،P النبي  مع 

وج��اء  عندكم؟  اأجل�س  واأن���ا  الجنة،  اإل��ى 

اإل���ى ر���س��ول اهلل P، ف��ق��ال: يا  ال��رج��ل 

ر�سول اهلل، اإن قومي يريدون اأن يحب�سوني 

اأن  اإن��ي الأرج���و  ال��خ��روج معك، واهلل  ع��ن 

النبي  فقال  الجنة،  في  بعرجتي هذه  اأطاأ 

P: اأما اأنت، فقد عذرك اهلل، وال جهاد 

عليكم   :P النبي  فقال  ف��اأب��ى،  عليك، 

ال�سهادة،  يرزقه  اهلل  لعّل  تمنعوه،  ال  اأن 

االأربعة،  اأبناوؤه  وُقِتَل  الرحمة،  عليه  فقتل 

زوجته،  فجاءت  اأُُح���د،  في  زوجته  واأخ��و 

ثالثة  وو�سعت  بعير،  على  الجثث  فحملت 

في جانب، وثالثة في الجانب االآخر، وما 

ا�ستقبلتها  حتَّى  المدينة،  اإل��ى  و�سلت  اإن 

الن�ساء، فقلن لها: ما وراءك؟ قالت لهم: 

اأما ر�سول اهلل، فهو بخير، وكل خطب دونه 

الجثث؟ قالت:  لها: وما هذه  قالوا  يهون، 

اهلل  اأكرمهم  واأخ��ي،  واأوالدي  زوجي  هذا 

.
)5(

بال�سهادة، اأحملهم الأدفنهم

هذه  االإن�سان  في  االإ�سالم  يبعث  اإذًا، 

دام  ما  االإن�سان  اأن  ذل��ك  ومعنى  ال��روح، 

حّيًا، يجب اأن يكون له دور يقوم به. ولي�س 

مقبواًل في االإ�سالم اأن االإن�سان اإذا بلغ �سنًا 

محّددة ُيقال له: هذه �سّن ماأوى العجزة، 

هذا  اإنَّ  حنان.  وال  حياة،  وال  لك،  دور  ال 

االإ�سالم، فما دمَت  االأمر غير معقول في 

اأو  دورًا  توؤدي  واأن  ت�ستغل،  اأن  يجب  حّيًا، 

يوجد  لل�سباب،  دور  يوجد  فكما  وظيفة، 

دور للكهول.

إن اإلنسان ما دام حّيًا، يجب أن 
يكون له دور يقوم به
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*كيف نخرج من الدنيا؟
من هنا اأوّد اأن اأتحّدث، باخت�سار، عن م�ساألٍة اإيمانّيٍة وم�سيرية، 

ال يجوز اأن نغفل عنها لحظًة واحدًة وهي: عاقبتنا، وخاتمة اأعمالنا. 

كنت  كيف  المهم  لي�س  حاٍل؟  اأي  وعلى  الدنيا؟  هذه  من  نخرج  كيف 

نسألك 
ُحسن 
العاقبة
�شماحة ال�شيد ح�شن ن�شر اهلل )حفظه اهلل(

ُك�شف  »لو  قوله:   Q علي  الموؤمنين  اأمير  عن  ورد 

امتالأ  الذي   Q علي  يقينًا«)1(.  ازددت  لما  الغطاء  لي 

 P الر�شول  �شاأل  قدميه  اأخم�ض  اإلى  راأ�شه  من  باليقين 

راأ�شه,  بدم  لحيته  ب  ُتخ�شّ عندما  ال�شحابة:  مح�شر  في 

اأيكون في �شالمة من دينه اأو في يقين من دينه؟ فاأجابه 

الر�شول: نعم)2(. عندما نجد اأن عليًا Q يتوّجه بمثل 

هذا ال�شوؤال اإلى الر�شول P, وهو الإمام و�شاحب اليقين 

الأكبر, يجب اأن يمتلئ قلب الواحد مّنا رعبًا: على نف�شه, 

واآخرته, وعاقبته وخاتمته.

من القلب إلى كل القلوب
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طيلة حياتي، لكن االأهّم ما اأنا عليه االآن. كيف اأرتحل عن هذه الدنيا؟ 

هل اأكون من اأهل االإيمان اأم من اأهل الكفر والمعا�سي؟ عّلمنا ر�سول 

اهلل P اأن نبقى خائفين من �سوء العاقبة، نتطّلع اإلى اللحظة التي 

اللحظات ما  الروح. في تلك  وُتنتزع منا  الموت،  يح�سرنا فيها ملك 

هو حالنا؟ وما هي �سورتنا؟ هذا القلق اأو الخوف اتجاه تلك اللحظة، 

وهذا التعّلق بين الخوف والرجاء يجب اأن يبقى فينا قويًا. وال يجوز، 

ذلك  الأن  وخاتمته  لعاقبته  منا  ال��واح��د  يطمئن  اأن  االإط���الق  على 

االطمئنان هو اأمٌن من مكر اهلل وامتحانه، وهو من الكبائر ولي�س من 

المعا�سي العادية.

*الموؤمن يخ�شى �شوء العاقبة
يقول ر�سول اهلل P في و�سف الموؤمن: »ال يزال الموؤمن خائفًا 

اأعظم  من  ك��ان  ول��و  حتى   .
)3(

العاقبة« �سوء  من 

يقينًا  قلبه  امتالأ  لو  حتى  والمجاهدين،  الُعّباد 

كيقين علي بن اأبي طالب Q يجب اأن يبقى 

الموؤمن خائفًا من �سوء العاقبة. ومن ُيهمل هذا 

مّمن  هو  ال�ساعة  تلك  اإلى  يتطّلع  وال  االإح�سا�س 

اهلل  ر�سول  يقول  ب��اهلل.  والعياذ  ب�سوء  له  ُيختم 

P: »اإّن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل اأهل 

يق�سيها  قد  �سنة  خم�سين  �سنة،  اأربعين  الجنة« 

بالمعروف  اأم��ر  جهاد  حج،  �سوم،  �سالة،  في: 

�سدقة  رحم،  �سلة  والدين،  بر  خطابة،  موعظة،  المنكر،  عن  ونهي 

ليعمل  الرجل  واإّن  النار،  اأهل  بعمل  له  يختم  »ثم  اآخره  اإلى  اأيتام... 

 .
)4(

الجنة« اأهل  بعمل  عمله  ُيختم  ثُم  النار  اأهل  بعمل  الطويل  الزمن 

ُيذهبن  الح�سنات  اأّن  فكما  االإن�سان،  عمل  ُيختم  كيف  هو  المقيا�س 

ال�سيئات كذلك ال�سيئات يحبطن الح�سنات. نحن نعرف اأّن كّل واحٍد 

اإلهّية  م�سيئة  هذه  وللبالء.  لالمتحان  معر�ٌس  الدنيا  الحياة  في  منا 

حتمّية، وبالخ�سو�س الموؤمنين. وال يخرج موؤمن من هذه الدنيا بدون 

امتحانٍ وابتالء. اإذًا، علينا اأن نحذر كي ال ن�سقط في االمتحان، واأن 

ننجح الأّن في االمتحان تح�ُسن عاقبة االإن�سان وخاتمته.

*البالء يمح�ض.. حتى القلوب
عندما نعود اإلى اآيات اهلل عّز وجّل في الحديث عن البالء االإلهي 

واالمتحان االإلهي، نرى اأن كل اإن�سان معّر�ٌس للبالء. حتى اأنبياء اهلل 

املقياس كيف ُيختم عمل 
اإلنسان، فكما أن احلسنات 

ُيذهنب السيئات كذلك السيئات 
يحبطن احلسنات
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العظام ابتلوا بابتالءات عظيمٍة وكبيرة كاإبراهيم Q ور�سول اهلل 

P واأئمتنا R. طبعًا، هدف البالء يختلف من اإن�سان اإلى اإن�سان، 

منه ما له عالقة ب�سوء العاقبة، ومنه بعلو الدرجات، اأو بمقام القرب 

اإّن قانون االبتالء واالمتحان ي�سمل الجميع بال  من المولى عّز وجّل. 

ا�ستثناء. يجب اأن نعرف ونتيّقن، على الم�ستوى العقائدي والفكري، اأّن 

كّل واحٍد منا لن يخرج من هذه الدنيا اإاّل بعد اأن ُينجز ويواجه امتحانه 

وابتالءه.

َماآ  َعلَى  اْلُموؤِْمِنيَن  ِل��َي��َذَر   
ُ هّ
اهلل َك��اَن  ��ا  {مَّ الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�سم 

وفي   .)179 عمران:  )اآل  يِِّب}  الطَّ ِمَن  اْلَخِبيَث  َيِميَز  َحتََّى  َعلَْيِه  اأَنُتْم 

الجهاد  اإلى  الذاهبين  اأو  الجهاد  من  العائدين  للموؤمنين  موّجه  خطاب 

َل   
ُ هّ
َواهلل �ُسَهَداء  ِمنُكْم  َوَيتَِّخَذ  اآَمُنواْ  الَِّذيَن   

ُ هّ
اهلل {َوِلَيْعلََم  تعالى:  يقول 

 الَِّذيَن اآَمُنواْ 
ُ هّ
�َض اهلل اِلِميَن * َوِلُيَمحِّ ُيِحبُّ الظَّ

َتْدُخُلواْ  ن  اأَ َح�ِسْبُتْم  اأَْم   * اْلَكاِفِريَن  َوَي��ْم��َح��َق 

ِمنُكْم  َج��اَه��ُدواْ  ��ِذي��َن  الَّ  
ُ هّ
اهلل َيْعلَِم  ��ا  َوَل��مَّ اْلَجنََّة 

 )142-140 عمران:  )اآل  اِبِريَن}  ال�سَّ َوَيْعلََم 

المجاهدين  ويمّيز  ال�سابرين  اهلل  يمّيز  اأي 

القلوب  في  ما  بالبالء  ُيمّح�س  كما  واالأتقياء 

َنٍة  َبيِّ َعن  َهلََك  َم��ْن  َيْهِلَك  {لِّ ال�سرائر  في  وما 

��َن��ٍة} )االأن��ف��ال: 42( َوَي��ْح��َي��ى َم��ْن َح��يَّ َع��ن َب��يِّ

�����ُدوِرُك�����ْم} ������سُ ِف�����ي  َم�����ا   ُ اهللهّ {َوِل����َي����ْب����َت����ِل����َي 

)اآل عمران: 154(. فال يكفي القول بالل�سان 

ُ َعِليٌم ِبَذاِت  �َض َما ِفي ُقُلوِبُكْم َواهللهّ فيمح�س ما في قلوبكم {َوِلُيَمحَّ

َيْعلَِم  ا  َوَلمَّ ُتْتَرُكواْ  اأَن  َح�ِسْبُتْم  {اأَْم   )154 عمران:  )اآل  ُدوِر}  ال�سُّ

ِ َوَل َر�ُسوِلِه َوَل  َيتَِّخُذواْ ِمن ُدوِن اهللهّ َوَلْم  ِمنُكْم  ُ الَِّذيَن َجاَهُدواْ  اهللهّ

ُ َخِبيٌر ِبَما َتْعَمُلوَن} )التوبة: 16( ثم يقول:  اْلُموؤِْمِنيَن َوِليَجًة َواهللهّ

ْح�َسُن َعَمًل}  اأَ ُهْم  يُّ
اأَ ِلَنْبُلَوُهْم  َها  لَّ ِزيَنًة  اْلأَْر���ِض  َعلَى  َما  َجَعْلَنا  {اإِنَّا 

)الكهف: 7(.

*اإبلي�ض و�شوء العاقبة
قلب  يمالأ  ما  نقراأ  النماذج،  ون�ستعر�س  القراآن  اإلى  نعود  عندما 

االإن�سان رعبًا، ولي�س قلقًا وخوفًا فقط على عاقبته وعلى خاتمته. ففي 

العديد من ال�سور القراآنية يحّدثنا اهلل �سبحانه وتعالى عن ق�سة اآدم 

واإبلي�س. وهذا التكرار، في االآيات وال�سور لي�س عبثًا، الأن هذه الحادثة 

 يجب أن نعرف ونتيّقن أّن كّل 
واحٍد منا لن يخرج من هذه 

الدنيا إال بعد أن ُينجز ويواجه 
امتحانه وابتالءه

من القلب إلى كل القلوب
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مل تكن قصة إبليس قصة 
شهوة، بل كانت قصة 

اإلحساس بالكرب، وبالعنصرية

تحوي الكثير من المواعظ والِعبر والمفاهيم، كما اأّن فيها الكثير من 

االأبعاد وال�سور الهامة. لذلك، نجد هذا الم�ستوى من االهتمام االإلهي 

والقراآني المكّثف بهذه الحادثة.

وال�سوؤال هو: ماذا كانت عاقبة اإبلي�س بعد �سنوات طويلة ومتمادية 

عالمًا.  ك��ان  بل  فقط،  ع��اب��دًا  يكن  لم  فهو  والت�سبيح؟  العبادة  من 

من  كان  فقد  اإليه،  بالن�سبة  �سهودًا  عنه،  نتحدث  الذي  الغيب  وكان 

اأعاظم العلماء والعّباد حتى ارتقى اإلى اأعلى 

م�ستويات المالئكة.

�سهوة  �سهوة:  اإبلي�س ق�سة  لم تكن ق�سة 

في  اإبلي�س  �سمد  لقد  م��ال.  اأو  ُمتع،  اأو  اأك��ل، 

عنده  الق�سة  كانت  بل  االمتحانات،  كل هذه 

االإح�سا�س بالكبر، وبالعن�سرية، قال: خلقتني 

من ناٍر وخلقته من طين. الق�سة كانت عنده 

كيف ي�سجد الآدم، وهو الذي عبد اهلل �سنوات 

طويلة و�سّبحه �سنوات طويلة و�سجد له ال�سجدات الطويلة، وهو الذي 

في هذا  ذلك  رغم  �سماواته.  وملكوت  خْلقه  عَظمة  بالم�َساهدة  يعلم 

الرحمة  طريِد  اإل��ى  ]تحّول[  ال�سافلين،  اأ�سفل  اإل��ى  �سقط  الموقف 

االإلهية. قال تعالى: {ا�ْسُجُدواْ لآَدَم} )البقرة: 34( ف�سجد المالئكة 

اإاّل اإبلي�س. هناك عبرة من هذه الق�سة، ال اأريد اأن اأتكّلم عن ق�س�س 

االإ�سالم،  �سدر  في  االإيمان  اإلى  �سبقوا  اأ�سخا�س  عن  اأو  التاريخ  من 

جاهدوا، وجرحوا، وهاجروا، و�سّحوا وتاألموا، وبع�سهم حمل ال�سيف 

علي،  حق  ليقاتل  ال�سيف  حمل  �سنين  بعد  ثم  علي  حق  عن  دف��اع��ًا 

كالزبير بن العّوام مثاًل. هذه الحوادث هي االبتالء واالمتحان.

*»الطين« كان امتحان المالئكة واإبلي�ض
اأمير الموؤمنين Q قال في ق�سة اآدم واإبلي�س اإن اهلل لو اأراد لكان 

للمزايدة عند  ولي�س من طين، حيث كان ال مجال  نور  اآدم من  خلق 

النار  بين  لكن  ممكنة  المزايدة  تكون  والطين  النار  فبين  29اإبلي�س، 
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 مناقب اآل اأبي طالب، ابن �سهر اآ�سوب، ج1، �س317.( 1)

 يراجع: الوافي، الكا�ساني، �س368.( 2)

 بحار االأنوار، المجل�سي، ج6، �س176.( 3)

 جامع اأحاديث ال�سيعة، البروجردي، ج19، �س172.( 4)

الهوام�ض

والنور ال مجال للمزايدة. ولكن اهلل تعالى خلقه من طين. فاآدم، في 

الحقيقة، كان امتحانًا للمالئكة والإبلي�س الذي ُعّد في عداد المالئكة.

اإبلي�س  عن  به  القراآن  تحدث  ما  ونقراأ  الو�سع،  هذا  نرى  عندما 

�سقط في  ون��رى كيف  اإل��خ.  وزه��د...  لديه علم، وعبادة،  كان  ال��ذي 

امتحان واحد نعلم اأننا ال يجوز اأن نطمئن اإلى م�ستوى اإيماننا ويقننا 

اأو اإلى معرفتنا وجهادنا، ويجب علينا اأن نحذر ونحتاط اإذ يمكن اأن 

اأن  يجب  لحظة.  اأي  في  منا  القلب  يزيغ  اأن  ويمكن  بنا،  القدم  تزّل 

نعرف اأننا في خطٍر دائم. ويجب اأن نعي�س الخوف على عاقبتنا، حتى 

يح�سرنا ملك الموت ون�سبح في مرحلة نزع الروح. في تلك اللحظة 

�سعوا القلق جانبًا، الأّن ال�سورة اأ�سبحت وا�سحة... والم�سهد اأ�سبح 

اأي واحد  اإلى تلك اللحظة نحن معنّيون بهذا القلق الأّن  عينيًا. لكن، 

والعّباد  وال�سابقين،  والعلماء،  المجاهدين،  اإلى م�ستوى  منا ال ي�سل 

التاريخ والذين ُختم لهم  اأ�سماءهم الكبيرة في  والزّهاد الذين نقراأ 

في  و�سقطوا  الجنة  اأه��ل  ع��داد  في  لي�سوا  الدنيا  من  وخرجوا  ب�سوء 

االمتحانات الكبيرة وال�سعبة والع�سيرة. يجب اأن نعرف اأّن كل واحٍد 

منا ُممتحٌن في كل ما يحيط به.

*حتى ُيختم لنا بخير
هذه الدنيا هي دار امتحان، وهي دار بالء. كل لحظة من لحظات 

اأن  يجب  وبالتالي  واختبار.  بالٍء  ولحظة  امتحاٍن،  لحظة  هي  العمر 

اإن  ن بقوة لنتمّكن من تجاوز هذا االمتحان لُيختم لنا بخير،  نتح�سّ

�ساء اهلل.

الأن  لحظة  كل  في  معّر�سان  وديننا  اإيماننا  اإن  اأق��ول:  الختام،  في 

ي�سرقهما اإبلي�س الذي �ُسغله في هذه الدنيا اأن ي�سرق االإيمان من قلوب 

عباد اهلل المخل�سين، ولذلك يجب اأن نحاذر من كل �سوٍت اأو كلمٍة، اأو 

خاطرة قلبٍ، اأو ما يجول في عقٍل اأو فعٍل اأن ال يكون ذلك اإاّل بما ُير�سي 

اهلل واأن يكون اأبعد ما يكون عن معا�سي اهلل وعن محارم اهلل عّز وجّل.

ورحمة  عليكم  وال�سالم  العاقبة  ُح�سن  ولكم  لي  تعالى  اهلل  اأ�ساأل 

اهلل وبركاته.

من القلب إلى كل القلوب
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 وكن من ال�شاكرين

 �شيجزي اهلل ال�شاكرين

 ولئن �شكرتم لأزيدنكم

 ا�شكروا لي ول تكفرون

31

م
 2

01
4 

ر
ذا

/اآ
 2

70
د 

د
ع
ل
ا



ال�شيخ اإ�شماعيل حريري

اِكِريَن} )الزمر: 66(. ْن ال�سَّ َ َفاْعُبْد َوُكن مِّ {َبِل اهللَّ

ال�شكر هو عرفان النعمة واإظهارها والثناء عليها.

و�شكر اهلل تعالى هو العتراف بنعمته, وفعل ما يجب من فعل الطاعة وترك 

المع�شية)1(. وفي »الم�شباح المنير« للفّيومي: »�شكرُت هلل, اعترفُت بنعمته وفعلُت 

ما يجب, من فعل الطاعة وتْرك المع�شية, ولهذا يكون ال�شكر بالقول والعمل«)2(. 

اهلل  ي�شكروا  اأن  على  الأنبياء,  واآل  الأنبياء,  حتى  عباده  تعالى  اهلل  حّث  وقد 

ْن ِعَباِدَي  {اْعَمُلوا اآَل َداُووَد �ُسْكًرا َوَقِليٌل مِّ فهم بال�ّشكور, فقال عزَّ وجل:  تعالى وو�شَ

ُكوُر} )�شباأ: 3(. ال�سَّ

َة َمْن َحَمْلَنا َمَع ُنوٍح اإِنَُّه َكاَن َعْبًدا �َسُكوًرا} )الإ�شراء: 3(. يَّ وقال: {ُذرِّ

اِكِريَن}  ال�سَّ ��ْن  مِّ َوُك���ن  َف��اْع��ُب��ْد   َ اهللَّ {َب���ِل  بقوله:   P الم�شطفى  نبيه  وخاطب 

في  ورد  فقد  �شكورًا.  عبدًا  كان  بل  ال�شاكرين,  من   P كان  وقد   .)66 )الزمر: 

ليلتها  عائ�شة  عند   P اهلل  ر�شول  »كان  قال:   Q جعفر  اأبي  عن  ال�شحيح 

ُتْتعب نف�شك وقد غفر اهلل لك ما تقّدم من ذنبك وما  ِلَم  فقالت: يا ر�شول اهلل, 

تاأّخر؟ فقال: يا عائ�شة األ اأكون عبدًا �شكورًا؟«)3(.

وال�شكور هو المتوّفر على اأداء ال�شكر الباذل �شعيه فيه, وقد �شغل فيه قلبه 

ول�شانه وجوارحه اعتقادًا اأو اعترافًا وكدحًا)4(.

الملف
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*مظاهر ال�شكر بما يليق ب�شاحته 
تعالى

يظهر  ك��م��ا  ت��ع��ال��ى  اهلل  ���س��ك��ر  اإّن 

منهما  وك��لٌّ  بالفعل،  يظهر  كذلك  بالقول 

محّل  وك��ّل��ه��ا  م��ت��ع��ّددة،  واأ���س��ك��ال  ب�سيغ 

 R واالأئمة  النبي  من  وممار�سة  عمل 

اإليها، وفيها  اأو�سوا بها وَدعوا  اأو  اأجمعين 

من ال�ّسكر ما يليق ب�ساحته عزَّ وجّل، منها:

الحمد  ق��ول:  وتمامه  ال�سكر  – اإّن حق   1
ال�سادق  االإم��ام  اأّن  الخبر  ففي  هلل. 

Q خرج من الم�سجد وقد �ساعت 

داب��ت��ه. ف��ق��ال: »ل��ئ��ن رّده���ا اهلل علّي 

الأ�سكرّن اهلل حّق �سكره. قال: فما لبث 

فقال  هلل.  الحمد  فقال:  بها،  ت��َي 
ُ
اأ اأن 

قلت:  األي�س  ف��داك،  ُجعلت  قائل:  له 

الأ�سكرنَّ اهلل حّق �سكره؟ فقال اأبو عبد 

اهلل Q: األم ت�سمعني قلت: الحمد 

.
)5(

هلل«

ال�سكر  »ت��م��ام  ق��ول��ه:   Q عنه  وورد 

.
)6(

قول الرجل: الحمد هلل رّب العالمين«

– ال�سجود �سكرًا هلل تعالى على نعمه،   2
وال �سك اأنه �سجوٌد يليق ب�ساحته تعالى 

بعد كون ال�سجود اأقرب ما يكون العبد 

واالأئمة  النبّي  فعله  وقد  رّبه،  اإلى  فيه 

)عليهم ال�سالم اأجمعين(، منها:

ال�سجود  م��ن   P ال��ن��ب��ي  ف��ع��ل  – م��ا  اأ 

االإم���ام  ع��ن  الخبر  ففي  هلل.  ���س��ك��رًا 

ر�سول  »اإّن  قال:   Q اهلل  اأبي عبد 

له  ناقة  على  �سفر  في  ك��ان   P اهلل 

فلّما  �سجدات  خم�س  ف�سجد  ن��زل  اإذ 

اإّنا راأيناك  ركب قالوا: يا ر�سول اهلل، 

�سنعت �سيئًا، لَم ت�سنعه؟

فقال: نعم، ا�ستقبلني جبرائيل فب�ّسرني 

ب�سارات من اهلل عزَّ وجّل ف�سجدت هلل 

.
)7(

�سكرًا، لكّل ب�سرى �سجدة«

 Q ب – ما فعله اأمير الموؤمنين علي

تعالى  P عن اهلل  النبي  اأخبره  لّما 

ما حباه به من نعمة االإمامة والطاعة 

ب��اأن  واأم����ره  الخلق  على  ل��ه  ال��واج��ب��ة 

علي  ق��ال  ب�ّسره  فلّما  ب��ذل��ك،  يب�سره 

بلغ من قدري  ر�سول اهلل  »يا   :Q

يا  نعم  فقال:  ذك��ر هناك؟  اأُ اأني  حتى 

 Q علي  فخّر  ربك،  فا�سكر  علي، 

به  اأن��ع��م  م��ا  على  هلل  �سكرًا  ���س��اج��دًا 

.
)8(

عليه...«

ج – ما فعله االإمام الكاظم Q، ففي 

خبر ه�سام بن اأحمر قال: »كنت اأ�سير 

ف��ي بع�س   Q ال��ح�����س��ن  اأب����ي  م��ع 

 Q ورد عن اإلمام الصادق
قوله: »متام الشكر قول الرجل: 

احلمد هلل رّب العاملني«
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عن  رج��ل��ه  ثنى  اإذ  المدينة  اأط���راف 

واأطال، ثم  دابته فخرَّ �ساجدًا فاأطال 

ُجعلت  فقال:  دابته.  وركب  راأ�سه  رفع 

فداك قد اأطلت ال�سجود. فقال: اإنني 

ذكرت نعمة اأنعم اهلل بها علّي فاأحببت 

.
)9(

اأن اأ�سكر ربي«

3 – اجتناب المحارم كما ورد عن االإمام 
النعم  »�سكر   :Q اهلل  عبد  اأب���ي 

اأداء  حّق  ف��اإّن   ،
)10(

المحارم« اجتناب 

حّق النعم التي اأنعمها اهلل تعالى على 

عبده وهي كثيرة ال ُتعّد وال تح�سى اأن 

يقاربها  وال  العبد محارم اهلل  يجتنب 

ونذيرًا  بالنعمة،  واإال كان كافرًا  اأبدًا، 

 :Q االإم��ام علي  بزوالها، فعن  له 

»���س��ك��ر ك���ّل نعمة ال����ورع ع��ن م��ح��ارم 

.
)11(

اهلل«

و�سكر  النعمة  اأن  االإن�سان  يعلم  اأن   –  4
بّين  كما  تعالى  اهلل  م��ن  ه��ي  النعمة 

Q، فقد  تعالى ذلك لنبيه مو�سى 

ال�سادق  االإم���ام  عن  الخبر  في  ورد 

Q: »فيما اأوحى اهلل عّز وجّل اإلى 

مو�سى Q: يا مو�سى ا�سكرني حّق 

اأ�سكرك  وكيف  رّب  يا  فقال:  �سكري، 

اأ�سكرك  �سكر  ولي�س من  �سكرك،  حّق 

به اإال واأنت اأنعمت به علّي؟

حيث  �سكرتني  االآن  مو�سى  ي��ا  ق��ال: 

.
)12(

علمت اأّن ذلك مني«

اأنعم  فيما  ال�سرعي  الحق  ي��وؤّدي  – اأن   5

ال�سحيح  ففي  م���ال.  م��ن  عليه  اهلل 

الأب��ي عبد اهلل  »قلت  ب�سير:  اأب��ي  عن 

Q: هل لل�سكر حّد اإذا فعله العبد 

نعم، قلت: ما هو؟  �ساكرًا؟ قال:  كان 

قال: يحمد اهلل على كل نعمة عليه من 

اأهل ومال، واإن كان فيما اأنعم عليه في 

.
)13(

ماله حقٌّ اأّداه...«

من  �سكر  تعالى  اهلل  �سكر  حق  من   –  6
اأنعم على العبد من المخلوقين واإال لم 

يكن �ساكرًا هلل تعالى، ففي الخبر عن 

ي�سكر  لم  »من   :Q الر�سا  االإمام 

اهلل  ي�سكر  لم  المخلوقين  من  المنعم 

.
)14(

عّز وجّل«

 :Q العابدين  زي��ن  االإم���ام  وع��ن 

.
)15(

�ْسَكُرُكم للنا�س«
َ
�ْسَكُرُكم هلل اأ

َ
»اأ

اأن  االإلهّية  النعمة  �سكر  م��وارد  من   –  7
ُت�سرف النعمة في محّلها، ف�سكر نعمة 

المال اأن ُي�سرف في حالل اهلل ويوؤدى 

و�سكر  به،  تعّلق  الذي  ال�سرعي  الحق 

نعمة الولد اأن يح�سن تربيته ويهتم به 

و�سكر  �سليمة،  �سحيحة  ن�ساأة  وُين�سئه 

لم�ستحّقه  وبذله  به  العمل  العلم  نعمة 

 Q الموؤمنين  كما في كالم الأمير 

قال: »�سكر العالم على ِعلمه، عمله به 

.
)16(

وبذله لم�ستحّقه«

وع��ن��ه Q ق���ال: »���س��ك��ر ال��م��وؤم��ن 

ال  ال��م��ن��اف��ق  و���س��ك��ر  عمله  ف��ي  يظهر 

.
)17(

يتجاوز ل�سانه«

الملف
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الهوام�ض

واإنما يظهر �سكر الموؤمن في عمله هو 

ما ذكرناه من اأداء النعمة االإلهية حق 

�سكرها بو�سعها و�سرفها فيما ير�ساه 

اهلل تعالى ويريده، وهو ال يكون اإال في 

طاعة اهلل تعالى.

– و�سع الخد على التراب من مظاهر   8
االإم���ام  ع��ن  ال��خ��ب��ر  ف��ي  ك��م��ا  ال�سكر 

ذك��ر  »اإذا  ق����ال:   ،Q ال�����س��ادق 

اأحدكم نعمة اهلل عّز وجّل فلي�سع خّده 

على التراب �سكرًا هلل، فاإن كان راكبًا 

.
)18(

فلينزل فلي�سع خّده على التراب..«

اإلى  يفتقر  �شكر  النعمة  *�شكر 
�شكر

من اأهّم ِنعم اهلل تعالى على عباده اأن 

ذلك  وفي  نعمه،  على  �سكره  اإلى  يوّفقهم 

مناجاة  في   Q ال�سجاد  االإم��ام  يقول 

ال�ساكرين:

و�سكري  ال�سكر،  بتح�سيل  لي  »فكيف 

لك  قلت:  فكّلما  �سكر،  اإل��ى  يفتقر  اإي��اك 

ال��ح��م��د وج���ب ع��ل��ّي ل��ذل��ك اأن اأق����ول لك 

.
)19(

الحمد«

ومن دعائه Q في ال�سكر: »اللهم 

اإّن اأحدًا ال يبُلغ من �سكرك غايًة اإاّل ح�سل 

���س��ك��رًا..،  يلزمه  م��ا  اإح�سانك  م��ن  عليه 

.
)20(

فاأ�سكُر عبادك عاجٌز عن �سكرك«

فله  علينا  ينعم  الُمنعم  اهلل  دام  م��ا 

علينا حّق ال�سكر، فاإذا �سكرناه كان �سكره 

نعمة جديدة ا�ستحق عليها ال�سكر فن�سكره 

على ما اأنعم علينا من التوفيق لل�سكر على 

نعمه عّز وجّل.

عن النبي موسى Q: يا رّب 
وكيف أشكرك حّق شكرك، وليس 

من شكر أشكرك به إال وأنت أنعمت 
به علّي؟

اإلِهي
اأَْذَهَلِني َعْن اإقاَمِة 

�ُشْكِرَك َتتاُبُع َطْ�ِلَك، 

َواأَْعَجَزِني َعْن اإْح�شاآِء َثناآِئَك 

ِلَك.  َفْي�ُس َف�شْ
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)*(
ال�شيخ ح�شن اأحمد الهادي 

اأّن ال�شكر عبارة عن  ا�شتهر على الأل�شن وفي كتب الأخالق 

في  القلب  في  التقدير  هذا  اآثار  وتظهر  المنعم.  نعمة  تقدير 

والأعمال  الأفعال  وفي  اأخرى,  �شورة  في  الل�شان  وعلى  �شورة, 

ب�شورة ثالثة. اأما اآثاره القلبية فهي من قبيل الخ�شوع والخ�شوع 

فالثناء  الل�شان,  على  اآثاره  واأّما  واأمثالها.  والخ�شية  والمحبة 

وا�شتعمال  فالطاعة  الأع�شاء  في  اآثاره  واأّما  والحمد,  والمدح 

الجوارح في ر�شا المنعم واأمثاله.

*معنى ال�شكر
لل�سكر  الدقيق  المعنى  على  وللوقوف 

طرحه  م��ا  على  ال��وق��وف  المنا�سب  م��ن 

واالأخ����الق  التف�سير  وع��ل��م��اء  ال��ل��غ��وي��ون 

ينا�سب  بما  لل�سكر  معنى  من  والعرفان 

حدود هذا المقال.

عن  عبارة  ال�سكر  اأّن  اللغويون  ي��رى 

الكفر  وي�ساده  واإظهارها.  النعمة  ت�سّور 

وهو ن�سيان النعمة و�سترها. وال�سكر ثالثة 

النعمة،  ت�سور  وهو  بالقلب  �سكر  اأ�سرب: 

المنعم،  على  الثناء  وهو  بالل�سان  و�سكر 

و�سكر ب�سائر الجوارح وهو مكافاأة النعمة 

.
)1(

بقدر ا�ستحقاقها

ويذهب علماء التف�سير اإلى اأّن حقيقة 

في  ا�ستعمالها  وهو  النعمة،  اإظهار  ال�سكر 

المنعم  وذكر  منعمها،  اأراده  الذي  محّلها 

غير  م��ن  وق��ل��ب��ًا  ال��ث��ن��اء،  وه��و  ل�سانًا  بها 

ن�سيان. ف�سكره تعالى على نعمة من نعمه 

اأن ُيذكر عند ا�ستعمالها ويو�سع النعمة في 

النعمة،  له من  اأرادها اهلل  الذي  المو�سع 

... فيكون �سكره على نعمته اأن ُيطاع فيها 

.
)2(

ويذكر مقام ربوبّيته عندها

الملف
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اأّن  الخميني}  االإمام  يعتبر  بينما 

ما ذكره المحّققون في ال�سكر مبني على 

يكون  ال  ال�سكر  الأّن  والم�سامحة،  المجاز 

نف�س المعرفة بالقلب، واالإظهار بالل�سان، 

حالة  هو  بل  والجوارح،  باالأع�ساء  والعمل 

نف�سّية ناجمة عن معرفة المنعم والنعمة، 

من  وُتنتج  المنعم،  من  النعمة  ه��ذه  واأّن 

القالبية   - القلبية  االأع��م��ال  الحال  ه��ذه 

.
)3(

العمل بالجوارح

*اأ�شرف الأعمال
فاإّن ت�سّور النعمة من المنعم، ومعرفة 

اأّن هذه النعمة منه، هو ال�سكر بعينه، كما 

 Q ال�سادق  اأبي عبد اهلل  االإمام  عن 

اإل��ى مو�سى  تعالى  »اأوح���ى اهلل  ق��ال:  اأن��ه 

�سكري،  ح��ّق  ا�سكرني  مو�سى  يا   :Q

�سكرك  ح��ّق  اأ�سكرك  كيف  رب  يا  فقال: 

ولي�س من �سكر اأ�سكرك به اإال واأنت اأنعمت 

حّق  �سكرتني  مو�سى  يا  فقال:  علي؟  به 

.
)4(

�سكري حين علمت اأّن ذلك مني«

وه�����و م����ا اأ������س�����ار اإل����ي����ه ال��م��ح��ّق��ق 

اأ���س��رف  ال�سكر  ب��ق��ول��ه:   { الطو�سيُّ

ال�سكر  اأنَّ  واع��ل��م  واأف�����س��ل��ه��ا،  االأع���م���ال 

وله  والنّية  والفعل  بالقول  النعمة  مقابلة 

اأركان ثالثة منها: معرفة المنعم و�سفاته 

اإّنها  الالئقة به، ومعرفة النعمة من حيث 

اإاّل باأن يعرف  نعمة، وال تتمُّ تلك المعرفة 

اهلل  م��ن  وخفّيها  جلّيها  كّلها  النعم  اأنَّ 

�سبحانه وتعالى واأّنه المنعم الحقيقيُّ واأنَّ 

م�سّخرون  لحكمه  منقادون  كّلهم  الخلق 

.
)5(

الأمره...

*التربية على ال�شكر
في  قوي  م�ستند  ال�سكر  عن  للحديث 

من  يقرب  ما  ورد  اإذ  االإ�سالمي،  الدين 

�سبعين اآية كريمة ذكرت كلمة ال�سكر، وهو 

ما ي�سلح الإجراء درا�سة تربوّية واأخالقّية 

كاملة في المو�سوع. واالأهم هنا اأّن النبي 
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P واأهل بيته R - التزامًا بما جاء 

في القراآن الكريم - قد عمدوا اإلى تربية 

قوامه  منهج  وف��ق  ال�سكر  على  المجتمع 

اأركان ثالثة:

العبد  على  واجب  اهلل  �سكر  اإّن  ًل:  اأوهّ

واأداوؤه  حفظه  يجب  دي��ن  اأو  اأم��ان��ة  ك��اأّن��ه 

المنعم،  �سكر  وجوب  قاعدة  على  للمنعم 

فاإّن كل اإن�سان يعرف بالفطرة لزوم �سكر 

المنعم مع الغ�س عن معلومّية ذاته ب�سبب 

في  ورد  وقد  ال�سماوية.  وال�سرايع  االأديان 

نف�سه  المعنى  هذا  ال�سجادية  ال�سحيفة 

اأي   ،
)6(

�سكره« »واألهمنا من   :Q بقوله 

اأّن اهلل قد األقى في قلوبنا وجوب �سكره.

ثانياً: اإّن ال�سكر حالة م�ستمّرة؛ بمعنى 

وجوب المداومة عليه في اآناء الليل والنهار، 

وهو ما حر�س اأئمة اأهل البيت R على 

تاأكيده في مجموعة من االأدعية. فقد ورد 

ِفي  ��ْق��َن��ا  »َوَوفِّ ال�سجادية:  ال�سحيفة  ف��ي 

اأّياِمَنا  َجِميِع  َوِفي  هِذِه  وَلْيَلِتَنا  هذا  َيْوِمَنا 

َو�ُسْك�ِر  ال�َسرِّ  َوِهْج�َراِن  اْلَخْيِر  ال�ْسِتْعَماِل 

:Q وفي مورد اآخر يقول ،
)7(

َعِم« النِّ

»َواْم����الأ َل��َن��ا َم��ا َب��ْي��َن َط��َرَف��ْي��ِه َح��ْم��دًا 

َو�ُسْكرًا«. والمراد بطرفيه: اأّوله واآخره وهو 

الكثرة  طلب  والغر�س  جميعه،  عن  كناية 

من ال�سكر بحيث ال يخلو اآن من اآناء اليوم 

ينبىء  فعل  المعنى  بهذا  فال�سكر  منه، 

النعمة،  المنعم على  تعظيم  ا�ستمرار  عن 

عليه  اهلل  اأنعم  ما  جميع  العبد  في�سرف 

من ال�سمع والب�سر وغيرهما اإلى ما خلقه 

اهلل الأجله.

اإلى فوز كما ورد  ولهذا يتحول ال�سكر 

دعائه  ف��ي   Q ال�سجاد  االإم����ام  ع��ن 

َوَيا  اِكِريَن  ِللذَّ �َسَرٌف  ِذْكُرُه  َمْن  »يا  بقوله: 

.
)8(

اِكِريَن« َمْن �ُسْكُرُه َفْوٌز ِلل�سَّ

ثالثاً: ال�سكر باب دائم للح�سول على 

يتوّقع  المنعم  االإن�سان  اإّن  االإلهية:  النعم 

ال�سكر من الطرف االآخر، اأو رّبما يحتاجه 

احتياجًا  ك��ان  �سواء  االأح��ي��ان،  بع�س  في 

تعالى،  ال��ب��اري  ولكن  معنويًا.  اأو  م��ادي��ًا 

كفر  ول��و  حتى  العالمين،  ع��ن  الغني  ه��و 

ل�سكرهم،  يحتاج  ال  فهو  جميعًا،  النا�س 

ال�سكر،  على  �سبحانه  اأّكد  فقد  ذلك  ومع 

فمثله كمثل باقي العبادات، ونتيجته تعود 

على االإن�سان نف�سه، واإذا ما دّققنا النظر 

عندما يتم غرس روح الشكر 
عند اإلنسان، يكون ذلك سببًا 

مؤّثراً يف حركة اجملتمع 
بكل ما ميلك من موارد 

وطاقات جتاه بعضه بعضًا

الملف
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قلياًل ف�سندرك اأّن االإن�سان اإذا قّدر الّنعم 

االإلهية �سواء كان ذلك بالقلب اأم بالل�سان 

اأم بالعمل، فهو ي�ستحق تلك النعمة، واهلل 

النعمة  ي�سلب  ال  الحكيم  هو  تعالى 

ي�سكر  فعندما  م�ستحّقها،  م��ن 

حاله  فل�سان  الّنعم  االإن�����س��ان 

للّنعم،  م�ستحق  اإّن��ن��ي  ي��ق��ول 

وح��ك��م��ة ال��ب��اري ال ت��وج��ب له 

النعمة فقط، بل تزيده اأي�سًا.

*بال�شكر تدوم الّنعم
وهذا ما نفهمه من االأحاديث الواردة 

عن اأئمة اأهل البيت R كما عن اأمير 

النعم،  تدوم  »بال�سكر   :Q الموؤمنين 

.
)9(

وبالكفر زوالها، وخير القول اأ�سدقه«

ِزي���اَدُة  كِر  ال�سُّ »َث��َم��َرُة   :Q وعنه 

.
)10(

َعِم« النِّ

 Q ال�����س��ادق  االإم����ام  وروي ع��ن 

ِمَن  كُر  ال�سُّ الُتوراِة  ِفي  »َمْكُتوٌب  قال:  اأّنه 

ُه  َفاإنَّ نِعم َعلى َمْن �َسَكَرَك 
َ
َواأ َعَليَك،  َعِم  النِّ

َله�ا  َبق�اَء  َوال  �ُسِكَرْت  اإِذا  عم�اِء  ِللنَّ َزواَل  ال 

.
)11(

اإِذا ُكِفَرْت«

غر�س  يتم  عندما  ذلك  على  وع��الوًة 

اإل��ى  فت�سل  االإن�����س��ان،  عند  ال�سكر  روح 

�سكر المخلوق مقابل ما يوؤّديه من اأعمال 

ح�سنة وجّيدة، يكون �سببًا موؤّثرًا في حركة 

المجتمع بكل ما يملك من موارد وطاقات 

النعم  ينمي  ما  وه��و  بع�سًا،  بع�سه  تجاه 

ديمومتها  في  وي�ساهم  النا�س  اأي��دي  في 

وبقائها.

يبقيها  ل��ل��ن��ع��م،  ق��ي��د  ال�����س��ك��ر  واإّن 

اأعظم  من  وه��ذا  ال���زوال،  من  ويحفظها 

يحب  االإن�سان  ف��اإّن  وث��م��اره،  ال�سكر  اآث��ار 

زوالها.  ويكره  فيها  هو  التي  النعم  بقاء 

�سبب  ال�سكر  اأن  الن�سو�س على  دّلت  وقد 

زوال��ه،  ف��ي  �سبب  وكفرها  النعم،  لبقاء 

ُكْم َلِئن �َسَكْرُتْم  َن َربُّ فقال تعالى: {َواإِْذ َتاأَذَّ

لأَِزيَدنَُّكْم} )اإبراهيم: 7(.

*من اأُعطي ال�شكر اأُعطي الزيادة
ومن اآثار ال�سكر الجزاء الذي قال اهلل 

اِكِريَن}  ال�سَّ  ُ اهللهّ {َو�َسَيْجِزي  عنه:  تعالى 

����َن����ْج����ِزي  و{َو�����سَ  ،)144 ع���م���ران:  )اآل 

اِكِريَن} )اآل عمران: 145(. ال�سَّ

اأي: �سنعطيهم من ف�سلنا ورحمتنا في 

وعملهم،  �سكرهم  بح�سب  واالآخرة  الدنيا 

فالمولى اأطلق جزاء ال�ساكرين فلم يقّيده 

ب�سيء. 

الشكر باب دائم للحصول
على النعم اإللهية

هَذا َمقاُم َمِن 

ْعماآِء،  ُب�ِغ النَّ اْعَتَرَف ِب�شُ

يِر، َو�َشِهَد  ْق�شِ َوقاَبَلها ِبالتَّ

ِه ِبالإْهماِل  َعلى َنْف�شِ

ِييِع. َوالتَّ�شْ
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البيت  اأه��ل  اإّن  ال��ق��ول:  يمكن  وعليه 

R قد ر�سموا لنا في منهجهم التربوي 

النعم  دوام  اأّن  مفادها  وا�سحة  معادلة 

للمنعم  ال�سكر  دوام  عن  م�سّبب  وبقاءها 

اأّن  اأي  والنهار.  الليل  اآناء  في  وا�ستمراره 

عم وكثرتها،  دوام ال�سكر م�ستلزم لدوام النِّ

روي عن االإمام اأبي عبداهلل Q قوله: 

يقول  الزيادة  اأعطي  ال�سكر  اأعطي  »من 

 عزَّ وجّل: {َلِئْن �َسَكْرُتْم لأَِزيَدنَُّكْم}«. 
َّ

اهلل

و»ما اأنعم اهلل على عبد من نعمة فعرفها 

بقلبه وحمد اهلل ظاهرًا بل�سانه فتم كالمه 

.
)12(

حتى يوؤمر له بالمزيد«

ومن اأجمل ما ورد في التعبير عن هذه 

والتوفيق  بّر،  �سجرة  ال�سكر  اأّن  المعادلة 

النعمة من  ف��ي  وال��زي��ادة  اأن���واره���ا،  م��ن 

ب�سحابها،  الهداية  �سماء  ت�سقيها  ثمارها 

�سعابها،  ب�سائل  الرعاية  اأر���س  وتغذوها 

وتجنيها يد البركة ببنانها، ويحرزها حرز 

.
)13(

ال�سعادة في مكانها

وعندما ننظر بعمق اإلى هذه المعادلة 

وال�سنة  المحتوم  الق�ساء  م��ن  اأّن���ه  نعي 

االإح�سان  بين  ال��ت��الزم  الجارية  االإلهية 

توارد  وبين  قوم  كل  في  وال�سكر  والتقوى 

والباطنية  الظاهرية  وال��ب��رك��ات  النعم 

وبقائها  اإليهم  اهلل  عند  م��ن  ونزولها 

ومكثها بينهم ما لم يغّيروا كما ي�سير 

اأَْه����َل  اأَنَّ  {َوَل������ْو  ت��ع��ال��ى:  اإل��ي��ه ق��ول��ه 

َلَفَتْحَنا َعلَْيِهم  َواتََّقواْ  اْلُقَرى اآَمُنواْ 

��َم��اء َوالأَْر�������ضِ َوَل��ِك��ن  ���َن ال�����سَّ َب���َرَك���اٍت مِّ

َيْك�ِسُبوَن}  َك��اُن��واْ  ِبَما  َف��اأََخ��ْذَن��اُه��م  ُب��واْ  َك��ذَّ

من  الظاهر  هو  ه��ذا   .)96 )االأع����راف: 

في  ال�سالح  �سيوع  بين  التالزم  في  االآي��ة 

قوم ودوام النعمة عليهم.

ال��درا���ش��ات  ف��ي  ال�����ش��ك��ر  *اآثار 
الب�شرية

اأث��ب��ت ال��ع��دي��د م��ن ال��درا���س��ات اأّن 

معظم  حياة  في  مذهاًل  تاأثيرًا  لل�سكر 

ال�سكر طريقة قوية وموؤّثرة  واأّن  النا�س، 

ح��ت��ى ع��ن��دم��ا ي��ق��دم ل��ك اأح���د م��ع��روف��ًا 

بقوة  ت�سعر  ت�سكره  عندما  فاإّنك  �سغيرًا 

بالمزيد من  للقيام  تحّفزك  داخلك  في 

حديثة  درا���س��ة  وف��ي  الخيرة.  االأع��م��ال 

اإلى  يوؤديان  وال�سكر  االمتنان  اأّن  تبّين 

ال�سعادة وتقليل االكتئاب وزيادة المناعة 

�سد االأمرا�س! 

ب��ت��ج��ارب كثيرة  ال��ع��ل��م��اء  ول��ق��د ق���ام 

ونظام  الدماغ  على  ال�سكر  تاأثير  لدرا�سة 

العقل  ف��ي  الدقيقة  والعمليات  المناعة 

الباطن، ووجدوا اأّن لل�سكر تاأثيرًا محّفزًا 

ي�ساعد  م��ا  االإي��ج��اب��ي��ة،  ال��دم��اغ  ل��ط��اق��ة 

واإنجاز  االإب���داع  من  مزيد  على  االإن�سان 

االأع���م���ال ال��ج��دي��دة. ك��م��ا ي���وؤّك���د بع�س 

الدرا�سات اأّن االمتنان لالآخرين وممار�سة 

اهلل  بف�سل  ال��دائ��م  واالإح�����س��ا���س  ال�سكر 

المناعي  النظام  ق��درة  م��ن  يزيد  تعالى 

للج�سم!

الملف
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االمتنان والشكر يؤديان إىل 
السعادة وتقليل االكتئاب وزيادة 

املناعة ضد األمراض!

*ال�ّشاكر اأكثر تفاوؤًل
كما يوؤّكد الباحثون في علم النف�س اأّن 

الم�ساكل،  في عالج  كبيرة  قوة  له  ال�سكر 

وحل  ال�سعاب  مواجهة  على  قدرتك  الأّن 

الم�ساكل الم�ستع�سية تتعّلق بمدى امتنانك 

لك.  يقّدمونه  ما  على  لالآخرين  و�سكرك 

ولذلك فاإّن الم�ساعر ال�سلبية تقف حاجزًا 

الجدار  مثل  الأّن��ه��ا  النجاح،  وبين  بينك 

ال�سادقة،  ال��روؤي��ة  عنك  يحجب  ال���ذي 

ويجعلك تتقاع�س على اأداء اأي عمل ناجح.  

يوؤّدي  لمن  »ال�سكر«  عادة  تمار�س  فعندما 

من  قويًة  دفعًة  تعطي  فاإّنك  معروفًا  اإليك 

المزيد  بتقديم  ليقوم  لدماغك  الطاقة 

م�سّمم  الدماغ  الأن  النافعة،  االأعمال  من 

وبمن  ب��االآخ��ري��ن  ويقتدي  ويقّلد  ليقارن 

تثق بهم. ولذلك تحّفز لديك القدرة على 

جذب ال�سكر لك من قبل االآخرين، واأ�سهل 

طريقة لتحقيق ذلك اأن تقّدم عماًل نافعًا 

لهم.

وق�����ام ف���ري���ق ال��ب��ح��ث ف���ي ج��ام��ع��ة 

ال�سحية  ال��ف��وائ��د  ب��درا���س��ة  كاليفورنيا 

على  تجاربه  بنتيجة  وج��د  وق��د  لل�سكر، 

ال�سعادة  اإل��ى  ي���وؤّدي  ال�سكر  اأّن  الطالب 

واإل��ى  العاطفية  ال��ح��ال��ة  ا�ستقرار  واإل���ى 

فالطالب  اأف�سل.  وج�سدّية  نف�سّية  �سحة 

تفاوؤاًل  اأكثر  كانوا  ال�سكر  يمار�سون  الذين 

واأكثر تمّتعًا بالحياة ومناعتهم اأف�سل �سد 

النوم لديهم  اإن م�ستوى  االأمرا�س. وحتى 

.
)14(

كان اأف�سل

الطيب���ة  الحي���اة  مجل���ة  ف���ي  الم�س���وؤول  التحري���ر  مدي���ر   )*(

�سية. التخ�سّ

مفردات األفاظ القراآن الكريم، الّراغب االأ�سفهاني، �س461.( 1)

 الميزان في تف�سير القراآن، الطباطبائي، ج4، �س38. ويراجع ( 2)

مجمع البيان، ج1، �س110.

 االأربع���ون حديث���ًا، االإمام الخميني}، حدي���ث )ال�سكر(، ( 3)

�ص381.

 بحار االأنوار، العالمة المجل�سي، ج13، �س351.( 4)

 �سرح اأ�سول الكافي، المازندراني، ج8، �س291.( 5)

 ال�سحيفة ال�سجادية، الدعاء االأول، �س13.( 6)

 ال�سحيف���ة ال�سجادي���ة، م���ن دعاِئ���ِه Q عن���د ال�سب���اح ( 7)

والم�ساء، �س20.

ال�سحيف���ة ال�سجادي���ة، من دعائ���ه Q بخواتي���م الخير، ( 8)

�ص24.

 جواه���ر  المطالب في مناقب االإم���ام علي Q، ال�سافعي، ( 9)

ج2، �س150.

 عيون الحكم والمواعظ، الوا�سطي، �س207.( 10)

 اأ�سول الكافي، الكليني، ج2، �س94.( 11)

 الوافي، الفي�س الكا�ساني، ج4، �س346.( 12)

ريا����س ال�سالكين في �سرح �سحيفة �سي���د ال�ساجدين، ال�سيد ( 13)

علي ال�سيرازي، ج2، هام�س �س449.

(14 ).www.kaleel7.com/ar

الهوام�ض

اإلِهي

َت�شاَغَر ِعْنَد َتعاُظِم 

اَءَل  اآلِئَك �ُشْكِري، َوَت�شَ

اَي  ِفي َجْنِب اإْكَراِمَك اإيَّ

َثناآِئي َوَن�ْشِري.
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�شكر ع�����ودي  زه������راء  حت��ق��ي��ق: 

َها النَّْمُل اْدُخُلوا َم�َساِكَنُكْم َل  يُّ
{َحتَّىٰ اإَِذا اأََتْوا َعلَىٰ َواِد النَّْمِل َقاَلْت َنْملٌَة َيا اأَ

ن َقْوِلَها َوَقاَل  َم �َساِحًكا ِمهّ َيْحِطَمنَُّكْم �ُسلَْيَماُن َوُجُنوُدُه َوُهْم َل َي�ْسُعُروَن * َفَتَب�سَّ

اِلًحا  ْنَعْمَت َعلَيَّ َوَعلَىٰ َواِلَديَّ َواأَْن اأَْعَمَل �سَ �ْسُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي اأَ َرِبهّ اأَْوِزْعِني اأَْن اأَ

اِلِحيَن} )النمل: 19-18(. ْدِخْلِني ِبَرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَك ال�سَّ َتْر�َساُه َواأَ

 ,Q من اأروع مواقف �شكر العبد لمعبوده, ما ح�شل مع نبّينا �شليمان

اأ�شمى  حيث عك�شت ق�شته في وادي النمل, الواردة في القراآن الكريم, 

كان  بل  تقال,  كلمات  مجرد  �شكره  يكن  لم  اإذ  تعالى,  هلل  ال�شكر  اأ�شكال 

اإقرارًا بالنعم, واعترافًا بالف�شل, وانك�شارًا بين يدي الخالق. فَفْهم النبي 

�شليمان لما قالته النملة اأ�شعره بنعم اهلل عليه من الُملك الم�شّخر اإليه 

مرورًا بفهمه للغة الطير والح�شرات وت�شخيره للجن. وبما اأن ال�شكر هو 

اأو�شع اأبواب العتراف بالف�شل ورّد الجميل, كان له خطوة عظيمة نحو 

هذا الباب الذي دخله �شاكرًا وخا�شعًا لرحمة اهلل. 

الملف
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املسلم ُيقّدر املعروف ويعرف 
للناس حقوقهم فيشكرهم 
على ما قّدموا له من خري

 *ُخُلق الأنبياء

وقد  لالأنبياء.  ال�سكر خلقًا الزمًا  كان 

اأك���د ذل��ك ال��ق��راآن ال��ك��ري��م ف��ي موا�سع 

مختلفة، فقد جاء في قوله تعالى ما 

 ،Q سَكر به النبي اإبراهيم�

ْبَراِهيَم  اإِ في �سورة النحل {اإَِنهّ 

َح��ِن��ي��ًف��ا   ِ هلِلَهّ َق��اِن��ًت��ا  ������ًة  َمهّ
اأُ َك����اَن 

َوَل����ْم َي���ُك ِم���َن اْل��ُم�����ْس��ِرِك��ي��َن * 

َراٍط  ْنُعِمِه اْجَتَباُه َوَهَداُه اإَِلى �سِ �َساِكًرا ِلأَ

ُم�ْسَتِقيٍم} )النحل: 120-121(. وو�سف 

�سكوٌر،  عبٌد  باأنه   Q نوحًا  النبي  اهلل 

َمْن  ���َة  َيهّ {ُذِرهّ االإ�سراء  �سورة  في  قال  حيث 

�َسُكوًرا}  َع��ْب��ًدا  َك��اَن  ���ُه  اإَِنهّ ُن��وٍح  َم��َع  َحَمْلَنا 

)ااٍلإ�سراء: 3(. كما اأّن ال�سكر من �سفات 

الموؤمنين، قال تعالى: {اإِنَّ ِفي َذِلَك َلآَياٍت 

اٍر �َسُكور} )اإبراهيم: 5(. بَّ ِلُكلِّ �سَ

�سامية  خلقية  �سفة  ال�سكر  ويبقى 

عطاءات  على  للثناء  الب�سر  ي�ستخدمها 

خالقهم كما لالمتنان على االأف�سال التي 

النا�س  و�سكر  بع�سًا.  لبع�سهم  يقّدمونها 

لبع�سهم بع�سًا يتمّثل ب�ُسكر الوالدين من 

اإليهما وطاعتهما وبّرهما  خالل االإح�سان 

وعدم اإغ�سابهما.  وي�ستمد هذا النوع من 

ال�سكر وجوبه واأهميته من القراآن الكريم 

لقمان: ���س��ورة  ف��ي  تعالى  اهلل  ق��ال  حيث 

ُه  مُّ
اأُ َحَملَْتُه  ِبَواِلَدْيِه  الإِن�َساَن  ْيَنا  {َوَو�سَّ

��اُل��ُه ِف��ي َع��اَم��ْي��ِن  َوْه��ن��اً َع��لَ��ى َوْه����ٍن َوِف�����سَ

يُر}  اْلَم�سِ َل��يَّ  اإِ َوِل��َواِل��َدْي��َك  ِلي  ا�ْسُكْر  اأَْن 

)لقمان: 14(.

النا�س،  �سكر  وهو  اآخ��ر  �سكر  وهناك 

للنا�س  ويعرف  المعروف  ُيقّدر  فالم�سلم 

حقوقهم في�سكرهم على ما قّدموا له من 

خير، فعن الر�سول P اأنه قال: »ال ي�سكر 

اأي�سًا:  وقال   ،
)1(

النا�س« ي�سكر  ال  من  اهلل 

لفاعله:  ف��ق��ال  م��ع��روف  اإل��ي��ه  �سنع  »م��ن 

.
)2(

جزاك اهلل خيرًا، فقد اأبلغ في الثناء«

*بين ال�شكر وال�شهو
حين يطرح مو�سوع ال�سكر بين النا�س، 

تجد عيون بع�سهم ت�سحك عندما تعرف 

اآثاره وف�سله، فيما تجد الكثيرين يلومون 

ذاتهم، واإن لم يكن ب�سكل �سريح، على ما 

غفلوا عنه من الواجب تجاه خالقهم.

حدثتنا  للّنعم  والدتها  �سكر  عن 

قائلًة:  بحما�سة  زينب  ال�سيدة 

»م������ّرت وال����دت����ي ب��ظ��روف 

اإاّل  �سعبة،  وعائلّية  �سحّية 

اآلوؤَُك 

ُعَف  ٌة �شَ َجمَّ

ِل�شاِني َعْن اإْح�شاِئها، 

َر  َوَنْعماآوؤَُك َكِثيَرٌة َق�شُ

اًل  َفْهِمي َعْن اإْدَراِكها َف�شْ

َعِن ا�ْشِتْق�شاآِئها.
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بالذنب  ال�����س��وؤال  ه���ذا  اأ���س��ع��رن��ي  ل��م��اذا 

ولكن  هلل«  »الحمد  اأق��ول  دائ��م��ًا  اأنني  مع 

باأهمية  التفكير  دون  ب�سكل  عابر وعفوي 

قائاًل:  واأكمل  واأبعاده«  ومعانيه  المو�سوع 

�سكر  كيفية  حول  اأكثر  �ساأ�ستف�سر  »لعّلي 

اهلل قواًل وفعاًل الأكون �سكورًا بكل الطرق، 

اأدنى  فنعم اهلل الوفيرة ت�ستحق منا كحّد 

اأن ن�سكره دائمًا«.

*اهلل �شكور اأمرنا بال�شكر 
ال�سابعة  االآي����ة  ف��ي  ت��ع��ال��ى  اهلل  ق���ال 

َن  َت�����اأََذهّ {َواإِْذ   :Qاإبراهيم �سورة  من 

��ُك��ْم  َلأَِزي��َدَنهّ �َسَكْرُتْم  َلِئْن  ��ُك��ْم  َرُبهّ

َعَذاِبي  اإَِنهّ  َكَفْرُتْم  َوَلِئْن 

َل�َسِديٌد}. وهذه االآية 

اهلل  اخت�سر  ال��ت��ي 

فيها تبعات ال�سكر 

ج����اءت وا���س��ح��ًة  

وم���������س����روط����ة، 

تقول:  والمعادلة 

اأنني ومنذ �سغري ما �سمعُت �سكواها، بل 

وكان  ال�سكر،  دائمة  كانت  العك�س،  على 

االأحيان  من  كثير  في  يتالزم  ال�سكر  هذا 

مع المقارنة مع َمن هم اأقّل ماديًا، فمثاًل 

اأو لبا�س كانت  عندما نعتر�س على طعام 

تطلب منا اأن ن�سكر اهلل على ما توّفر بين 

النا�س  من  كثير  يفتقد  وق��ت  في  اأيدينا 

وف��ي كثير من  ت��زال  النعم. وه��ي ال  ه��ذه 

ال  هلل«  »الحمد  وكلمة  �ساكرة،  المواقف 

تبارح �سفتيها. اأفتخر، حقًا، بوالدتي على 

اإال ثناء  الُمنعم. وما هو  لنا �سكر  تعليمها 

قليل جدًا هلل الذي غمرنا بِنعمه ونعيمه«.

�سكر  اأذهلها  اأي�سًا،  حميدة،  ال�سيدة 

»لقد  طبيبها،  اأذه����ل  ك��م��ا  هلل  وال��دت��ه��ا 

اأ�سيبت والدتي رحمها اهلل بمر�س ع�سال، 

وكان و�سعها �سعبًا جدًا ووجعها ال يو�سف، 

تفارقها  كانت  ما  ال�سبحة  فاإن  ذلك  ومع 

اأن�سى عندما كنت  كما كلمات ال�سكر. وال 

الدائم  الطبيب  ق��ول  للم�سفى،  اأرافقها 

لها: »ما في مرة �ساألتك كيفك يا حاجة، 

وكيف وجعك، اإال كان جوابك: الحمد هلل 

ويكّتر خير اهلل، اإنت م�س معقولة!! وفعاًل 

كنت اأ�سمع هذه الكلمات تخرج من اأعماق 

ب��اهلل«،  وتعّلقها  اإيمانها  عن  وتنّم  قلبها 

ممتلئتان  وعيناها  حميدة  تتذكر 

بالدموع.

ال�ساب  محمود  اأم��ا 

ال���ع�������س���ري���ن���ي ف��ق��د 

اأن  ب��ع��د  ا���س��ط��رب 

حول  الحديث  بداأنا 

ال�����س��ك��ر ل��ل��خ��ال��ق، 

اأدري  »ال  وق������ال: 

ال�سيد في�سل �سكر

الملف
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من  م��زي��دًا  ي�سمن  رّب���ه  ي�سكر  م��ن  اإّن 

نعمه، كما يحظى بر�سوانه وجناته، ومن 

يجحد ِنعم اهلل عليه، فالخ�سران الدنيوي 

واالأخروي جزاوؤه. 

و���س��ف��ات��ه  اأ���س��م��اء اهلل  م���ن 

رجعنا  واإذا  وال�سكور.  ال�ساكر 

من  نتحقق  الكريم  القراآن  اإلى 

التي  االآي���ات  هي  فكثيرة  ذل��ك، 

�سفاته  �سمنها  وم��ن  اهلل  ب�سفات  ُتختم 

 158 ف��االآي��ة  ال�سكر،  فلك  ف��ي  ت��دور  التي 

{اإِنَّ  ال�سفة  هذه  تحمل  البقرة  �سورة  من 

َحجَّ  َفَمْن   ِ
َّ

اهلل �َسَعاِئِر  ِمْن  َواْلَمْرَوَة  َفا  ال�سَّ

َف  وَّ اْلَبْيَت اأَِو اْعَتَمَر َفل ُجَناَح َعلَْيِه اأَْن َيطَّ

 �َساِكٌر 
َ َّ
نَّ اهلل َف����اإِ َخ��ْي��ًرا  َع  َت��َط��وَّ َوَم���ْن  ِب��ِه��َم��ا 

َعِليٌم}، كذلك االآية 23 من �سورة ال�سورى 

 َغُفوٌر �َسُكور}، والكثير 
َ َّ
{اإِنَّ اهلل جاء فيها 

من االآيات االأخرى التي ت�سير اإلى اأن ال�سكر 

من �سفات اهلل عز وجل.

و�سيغة االأمر كانت وا�سحة في االآيات 

َفاْعُبْد   َ اهللَّ {َب��ِل  ال�سكر:  عن  تحكي  التي 

اِكِريَن} )الزمر: 66(. ْن ال�سَّ َوُكن مِّ

��ِذي��َن اآَم��ُن��واْ  ��َه��ا الَّ يُّ
وق��ال تعالى: {َي��ا اأَ

 ِ ُكُلواْ ِمن َطيَِّباِت َما َرَزْقَناُكْم َوا�ْسُكُرواْ هلِلهّ

اُه َتْعُبُدوَن} )البقرة: 172(. اإِن ُكنُتْم اإِيَّ

*كيف يكون الإن�شان �شكورًا؟
لذا  بال�سكر  يقابل  ال��ع��ط��اء  اأن  بما 

يتوجب علينا اأن نعرف كيف ن�سكر، نظرًا 

عبارات  اإط��الق  عند  يقف  ال  ال�سكر  الأن 

اأمرًا جيدًا  الثناء والحمد. وهذا واإن كان 

اإال اأنه ال يكتمل اإال بانك�سار القلب بين يدي 

اهلل اعترافًا بنعمته.

اأن  اإل���ى  نلفت  �سبق  لما  وكمح�سلة 

بع�س العلماء اأجمعوا على اأن ال�سكر يكون 

بخم�س خطوات هي:

1 - اأن تحمد اهلل وت�سكره بل�سانك.
تكن  وال  النعمة  ب��ه��ذه  تتحدث  اأن   -2
ق��ال  ال��ن��ا���س،  ب��ي��ن  ال�����س��ك��وى  كثير 

ْث}  َربَِّك َفَحدِّ ِبِنْعَمِة  ا  مَّ
{َواأَ تعالى: 

)ال�سحى: 11(.

طاعة  ف��ي  النعمة  ه��ذه  ت�سّخر  اأن   -  3
{اْع��َم��ُل��وا  اهلل ع��َزّ وج��ل، ق��ال تعالى: 

ِع��َب��اِدَي  ��ْن  مِّ َوَق��ِل��ي��ٌل  ���ُس��ْك��ًرا  َداُووَد  اآَل 

ُكور} )�سباأ: 13(. ال�سَّ

4 - اأن تحب اهلل عزَّ وجل.
5 - اأاّل تع�سي اهلل عَزّ وجل.

*ال�شكر من اأ�شماء اهلل
عند تناول مو�سوع ال�سكر تجد نف�سك 

وزوايا  المعارف  من  كبيرة  مو�سوعة  اأمام 

وكي  ب�سهولة.  ح�سرها  يمكن  ال  متنّوعة 

العري�سة  ال��ع��ن��اوي��ن  م��ت��اه��ة  ف��ي  ن��ق��ع  ال 

والمعلومات الوفيرة، كان لنا وقفة خا�سة 

مع الم�سوؤول الثقافي في حزب اهلل �سماحة 

ال�سيد في�سل �سكر اأ�ساءت على المو�سوع.

َفَكْيَف 

يِل ِلي ِبَتْح�شِ

اَك َيْفَتِقُر  ْكِر، َو�ُشْكِري اإيَّ ال�شُّ

اإلى �ُشْكر، َفُكلَّما ُقْلُت: َلَك 

اْلَحْمُد، َوَجَب َعَليَّ ِلذِلَك اأَْن 

اأَُق�َل: َلَك اْلَحْمُد.
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ا�ستهّل ال�سيد �سكر حديثه حول مفهوم 

ال�سكر  »كلمة  ف��ق��ال:  ودالالت����ه،  ال�سكر 

اإنه  اإذ  الجمالية  اهلل  اأ�سماء  من  م�ستقة 

�َساِكًرا   ُ اهللهّ {َوَك��اَن  ال�سكور،  وهو  ال�ساكر 

َعِليًما} )الن�ساء: 147(، وبالتالي ال�سكر 

هو ت�سور النعمة واإظهارها وي�ساده الكفر 

وهو ن�سيان النعمة و�سترها.

هو  »ال�سكر  الميزان  تف�سير  في  وج��اء 

ل�سانًا  واإظ��ه��اره  اإل��ي��ه.  اأح�سن  من  مقابلة 

بالمال  المنعم  اإليه  ينعم  كمن  عماًل،  اأو 

فيجازيه بالثناء الجميل الدال على نعمته، 

ويك�سف  يرت�سيه  فيما  المال  با�ستعمال  اأو 

ع��ن اأن��ع��ام��ه«. ف��ق��ال ت��ع��ال��ى: {َه����ْل َج����َزاء 

 ،)60 )الرحمن:  اْلإِْح�َساُن}  اإِلَّ  اْلإِْح�َساِن 

وقال: {اإِنَّ َهَذا َكاَن َلُكْم َجَزاء َوَكاَن �َسْعُيُكم 

�ْسُكوًرا} )االإن�سان: 22(. ومن هنا اأكدت  مَّ

�سرورة  على  ال�سريفة  االأح��ادي��ث  وح��ّث��ت 

 :Qعلي الموؤمنين  اأمير  فعن  ال�سكر، 

 ،
)3(

»ال�سكر زينة الغنى وال�سبر زينة البلوى«

حلول  من  اأمان  النعمة  »�سكر  اأي�سًا:  وعنه 

.
)5(

 و»ال�سكر ع�سمة من الفتنة«
)4(

النقمة«

ما  ح��ول  �سكر  في�سل  ال�سيد  وي��ق��ول 

اأو  ال��واج��ب��ة  االأم���ور  م��ن  ال�سكر  ك��ان  اإذا 

ي�سمع  اأن  يحب  تعالى  »اهلل  الم�ستحبة: 

على  وي�سكره  يذكره  وه��و  الموؤمن  عبده 

اإن  وه��ذا  الدنيا،  هذه  في  وعطاياه  نعمه 

النعم  �سكر  اأن  ي��دّل  فهو  �سيء  على  دّل 

وتربوي، وهو من  واأخالقي  واجب �سرعي 

�َسَكْرُتْم  {َلِئْن  للزيادة:  �سبب  اأخرى  جهة 

فتبعات   ،)7 )اإب��راه��ي��م:  ����ُك����ْم}  َلأَِزي����َدَنهّ

والخير  العظيم  والفي�س  الزيادة  ال�سكر 

الكثير من اهلل عز وجل«.

*نتائج ال�شكر
ال�سكر  نتائج  اأن  ال�سيد في�سل  ويعتبر 

على االإن�سان يمكن اخت�سارها باالآتي:

الكاظم  االإم��ام  ق��ال  المعرفة،  اأوًل: 

وال  ال�ساكر  اإال  النعمة  يعرف  »ال   :Q

.
)6(

ي�سكر النعمة اإال العارف«

الدنيا  في  �سعادة  ال�سكر  اإن  ث��ان��ي��اً: 

وزيادة في الخير، وخير عقبى في االآخرة، 

»ال�ساكر   :Qالهادي االإم����ام  ي��ق��ول 

اأوجبت  التي  بالنعمة  منه  بال�سكر  اأ�سعد 

.
)7(

ال�سكر«

وي�ستلزم  ي�ستوجب  ال�سكر  ث��ال��ث��اً: 

الزيادة في العطية االإلهية، فقد روي عن 

اأمير الموؤمنينQ: »من اأعطي ال�سكر 

.
)8(

لم يحرم من الزيادة«

الشكر هو تصور النعمة 
وإظهارها ويضاده الكفر وهو 

نسيان النعمة وسرتها

الملف
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ج��واب��ًا  ق���ّدم  اهلل  اأن  ال�سيد  وي��ج��د 

ال�سكر  ع��دم  ع��واق��ب  على  لنا  �سريحًا 

��ُك��ْم  عندما ق��ال: {َل��ِئ��ْن ���َس��َك��ْرُت��ْم َلأَِزي��َدَنهّ

َل�َسِديٌد}  َع��َذاِب��ي  َنهّ  اإِ َكَفْرُتْم  َوَل��ِئ��ْن 

ال�سكر  »فعدم   ،)7 )اإبراهيم: 

وكفر  ال��ّن��ع��م،  كفر  ف��ي  يدخل 

االإي��م��ان  حالة  ي�سعف  النعم 

وال��ي��ق��ي��ن ف��ي ق��ل��ب االإن�����س��ان 

النعم  اأن  اإلى  ينظر  يعود  فال  عام  ب�سكل 

االأر���س هي من  في  الموجودة  والخيرات 

ي�سبح  ح��ت��ى  ال��ق��ل��ب  فيظلم  اهلل،  ع��ن��د 

االإم���ام  ق��ول  ذل��ك  على  وي���دل  منكو�سًا، 

اأنعم  وجل  عز  اهلل  »اإن   :Qال�سادق

على قوم بالمواهب فلم ي�سكروا ف�سارت 

الجواد االإم���ام  وع��ن   ،
)9(

وب�����ااًل..« عليهم 

.
)10(

Q: »نعمة ال ت�سكر ك�سيئة ال تغفر«

اأما كيفية ال�سكر فيرى �سماحة ال�سيد 

اأنها وا�سعة وغير مح�سورة،  في�سل �سكر 

يقول االإمام الر�سا Q: »اعلموا اأنكم 

باهلل   االإيمان  بعد  ب�سيء  اهلل  ت�سكرون  ال 

اأول��ي��اء  بحقوق  االع��ت��راف  وبعد  ور�سوله 

اإليكم  اأح���ب   R محمد  اآل  م��ن  اهلل 

على  الموؤمنين  الإخوانكم  معاونتكم  من 

يلفت  المجال  ه��ذا  وف��ي   .
)11(

دنياهم...«

ال�سيد اإلى اأهمية �سجدَتي ال�سكر على كل 

نبوية  �سنة  ال�سكر  »�سجدتا  اإلهية،  نعمة 

لم  R حيث  االأئمة  عليها عادة  جرت 

وجعلوها  اإال  عليهم  م��رت  فر�سة  يفّوتوا 

عند  وخ�سو�سًا  ���س��ك��رًا،  لل�سجود  �سببًا 

تجّدد الّنعم وفي دبر كل �سالة«.

في نهاية الحديث نذّكر اأن ال�سكر هو 

اأحد االأبواب الف�سيحة التي يمكن الدخول 

وهو  تعالى،  اهلل  رح��اب  اإل��ى  خاللها  من 

اإلهية يجازي اهلل عليها عبده  بمثابة هبة 

وبالر�سوان  الدنيوية،  والنعم  ب���االأرزاق 

اأن  اأنف�سنا على  والثواب االأخروي. فلنعّود 

اهلل  لِنعم  الحامدين  ال�ساكرين  من  نكون 

النعمة  على  هلل  ال�سكر  نن�سى  وال  علينا 

بيته  واآل  لمحمد  واليتنا  نعمة  الكبرى، 

االأطهار، ولنردد �سويًا: »اللهم لك الحمد 

وال�سكر كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم 

�سلطانك«.

 الوافي، الكا�ساني، ج26، �س163.( 1)

 م�ستدرك �سفينة البحار، ال�ساهرودي، ج7، �س189.( 2)

 االإر�ساد، ال�سيخ المفيد، ج1، �س300.( 3)

 عيون الحكم والمواعظ، الوا�سطي، �س291.( 4)

 بحار االأنوار، المجل�سي، ج75، �س53.( 5)

 م.ن، �س378.( 6)

 الوافي، م.�س، �س284.( 7)

(8 ). Q نهج البالغة، من كالمه 

 الوافي، م.�س، ج4، �س338.( 9)

 عيون الحكم والمواعظ، م.�س، �س497.( 10)

بحار االأنوار، م.�س، �س355.( 11)

الهوام�ض

اإلِهي 

ْيَتنا  َفَكما َغذَّ

ْنِعَك،  ْيَتنا ِب�شُ ِبُلْطِفَك، َوَربَّ

َعِم،  ْم َعَلْيَنا �َش�اِبـَغ النِّ َفَتمِّ

َقِم. ا َمكاِرَه النِّ َواْدَفْع َعنَّ
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اأحد  ال�شكر  يمّثل 

الإيمان  مظاهر  اأه��ّم 

فيما  الإن�����ش��ان,  ل��دى 

للنعم  الكفران  يعتبر 

فكيف  للكفر,  مظهرًا 

ي��خ��رج الإن�����ش��ان عن 

م��ار���ض  اإذا  الإي���م���ان 

ب��ع�����ض ال�����ش��ل��وك��ي��ات 

ال�م���ن�اف��ي�ة لل�ش��ك�ر؟ 

ال�شّبر  ي��ك��ون  وك��ي��ف 

متالزمًا مع ال�شكر؟

زهرة بدر الدين

*ال�شكر واأهميته
واإظهارها،  النعمة  ت�سّور  هو  »ال�سكر 

الك�سف،  اأي:  الك�سر  مقلوب عن  هو  وقيل 

النعمة  ن�����س��ي��ان  وه���و:  ال��ك��ف��ر،  وي�����س��اده 

.
)1(

و�سترها«

من  ا�سم  وال�سكور  وال�ساكر  وال�سكر 

اأ�سماء اهلل تعالى، فقد ورد في القراآن الكريم: 

،)17 )التغابن:  َح��ِل��ي��ٌم}  ���َس��ُك��وٌر   
ُ {َواهللَّ

خير  »يا  الكبير  الجو�سن  دع��اء  في  وورد 

�ساكر وم�سكور«.

فلل�سكر اأهمية خا�سة نابعة من اال�سم 

المبارك، وله ارتباط بالنعم العديدة التي 

ال ُتح�سى، وورد اأن ال�سكر بحّد ذاته نعمة 

ت�ستحق ال�سكر.

الملف
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يعترب كفران النعم من سمات 
النفوس الضعيفة والوضيعة، 

ودلياًل على جهل فاعله

وال يتحّقق ال�سكر الحقيقي اإاّل بمعرفة 

واأنه هو  النعم هي من اهلل تعالى،  اأن كّل 

و�سائط  ه��م  اإن��م��ا  دون���ه  م��ا  وك��ل  المنعم 

م�سّخرات من قبله تعالى. ومما �ساأل 

Q ربه في مناجاته:  مو�سى 

ب��ي��دك،  اآدم  خ��ل��ق��ت  »اإل���ه���ي 

واأ�سكنته جنتك، وزوجته حّواء 

فقال:  �َسَكرك؟  فكيف  اأمتك، 

.
)2(

َعِلم اأن ذلك مني فكانت معرفته �ُسكرًا«

منازل  اأف�سل  م��ن  يعتبر  بذلك  وه��و 

النعمة،  وازدياد  االأبرار وهو موجب لدفع 

فورد الترغيب به وُعدَّ تركه كفرانًا للنعم، 

ي�ستوجب نزول البالء ونق�سًا في االأموال 

{َف���اْذُك���ُروِن���ي  تعالى:  ق��ال  كما  وال��ن��ع��م، 

َت��ْك��ُف��ُروِن}  ِل���ي َوَل  ���ُك���ُرواْ  اأَْذُك����ْرُك����ْم َوا����سْ

)البقرة: 152(.

*العالقة بين ال�شكر والكفر
االإن�سان،  اأفعال  عن  ي�سدر  فعل  كل 

اإّما اأن يكون م�سداقًا لل�سكر اأو للكفر، وال 

تنفك االأعمال عنهما، وهذا الكفر هنا هو 

ما يعّبر عنه بل�سان الفقه بالكراهة.

م���ن �سمات  ال��ن��ع��م  ك���ف���ران  وي��ع��ت��ب��ر 

ودل��ي��اًل  وال��و���س��ي��ع��ة،  ال�سعيفة  النفو�س 

بيَّن  كيف  ن��رى  ولهذا  فاعله،  جهل  على 

اأ�سابهم  اأق��وام  �سيرة  الكريم  القراآن  لنا 

نتيجة  الدنيا  في  االإلهي  والعذاب  البالء 

 ُ اهللهّ ���َرَب  {َو����سَ االإلهية:  النعم  كفرانهم 

َياأِْتيَها  ْطَمِئنًَّة  مُّ اآِمَنًة  َكاَنْت  َقْرَيًة  َمَثًل 

ِباأَْنُعِم  َفَكَفَرْت  َمَكانٍ  ُكلِّ  ن  مِّ َرَغًدا  ِرْزُقَها 

َواْلَخْوِف  اْلُجوِع  ِلَبا�َض   ُ اهللهّ َفاأََذاَقَها   ِ اهللهّ

َنُعوَن} )النحل: 112(. ِبَما َكاُنواْ َي�سْ

 Q وك���ذا �سئل االإم����ام ال�����س��ادق 

َبْيَن  َباِعْد  َربََّنا  {َفَقاُلوا  تعالى:  قوله  عن 

 )19 )�سباأ:  اأَنُف�َسُهْم}  َوَظلَُموا  اأَ�ْسَفاِرَنا 

مت�سلة،  ق��رى  لهم  كانت  »ه���وؤالء  ف��ق��ال: 

جارية،  واأنهار  بع�س،  اإلى  بع�سهم  ينظر 

واأموال ظاهرة، فكفروا نعم اهلل عزَّ وجّل 

عافية  من  باأنف�سهم  ما  وغّيروا  وغّيروها 

اهلل فغّير اهلل ما بهم من نعمة، {َل ُيَغيُِّر 

��ُرواْ َم��ا ِب��اأَْن��ُف�����ِس��ِه��ْم}  ��ى ُي��َغ��يِّ َم��ا ِب���َق���ْوٍم َح��تَّ

�سْيل  عليهم  اهلل  فاأر�سل   )11 )ال��رع��د: 

ال��ع��ِرم ف��ف��ّرق ق��راه��م، وخ���ّرب دي��اره��م، 

جناتهم  مكان  واأبدلهم  باأموالهم،  وذهب 

َواآِتنا 

ِمْن ُحُظ�ِظ 

اَرْيِن اأَْرَفَعَها  الدَّ

َواأََجلَّها عاِجاًل 

َواآِجاًل.
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و�سيٍء من  واأثٍل  َخْمٍط  ُك��ٍل 
ُ
اأ ذواتي  جّنتين 

�سدٍر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل 

.
)3(

ُنجازي اإاّل الكفور«

اإذًا، تغّير النعم مرتبط بكفران النعم 

وعّد  خا�سًا  وب��الًء  عذابًا  كفر  لكّل  اأّن  اإاّل 

عن  ورد  كما  عقوبة«  الذنوب  اأ�سرع  »من 

.Q االإمام الر�سا

*منافيات ال�شكر
قد ُيظهر االإن�سان نتيجة لعدم معرفته، 

واأحيانًا لجهله وقّلة اإيمانه، �سلوكّيات عّدة 

منافية لل�سكر، ويدخل بذلك تحت عنوان 

كفران النعم. منها:

اأ - الطمع: االإن�سان حري�س على حب 

المال كما قال تعالى: {َواإِنَُّه ِلُحبِّ اْلَخْيِر 

ال��م��ال،  اأي   )8 )ال��ع��ادي��ات:  َل�������َس���ِدي���ٌد} 

فاإّنه يعتبر كل  الدنيا  لتعّلقه بحب  ونتيجة 

كالت�سّدق  له  خ�سرانًا  يده  من  يخرج  ما 

يقتنع  فال  وغيرها،  الرحم  ذي  واإع��ط��اء 

بما يملك، بل دائمًا يرغب ويطمع بما في 

بغ�س  يملكه،  ال  اأن��ه  لمجرد  النا�س  اأي��دي 

النظر عن كونه موِرد حاجة له اأم ال. وبما 

النعم  ا�ستخدام  هو  الحقيقي  ال�سكر  اأّن 

فيكون  ير�سى  وبما  تعالى  اهلل  يحب  بما 

باأنعمه الأنه يمنع االإنفاق  الحري�س كافرًا 

من  خوفًا  وال��ب��ذخ،  �سبيله  في  واالإع��ط��اء 

�سببًا  الطمع  يكون  وبذلك  ماله،  خ�سارة 

لخروج االإيمان من قلبه، حيث �ُسئل االإمام 

االإيمان  يثبت  ال��ذي  عن   Q ال�سادق 

يخرجه  وال���ذي  ال���ورع،  ق��ال:  العبد،  ف��ي 

.
)4(

منه؟ قال: الطمع 

وقد حّذر االإ�سالم من ال�سعور اأو حتى 

ا�ست�سعار الطمع لما له من اآثار وخيمة على 

P:«اإياك  الروح، فقد جاء عن الر�سول 

وا�ست�سعار الطمع فاإنه ي�سوب القلب �سّدة 

حب  بطابع  القلوب  على  ويختم  الحر�س، 

كل  وراأ���س  �سيئة،  كل  مفتاح  وه��و  الدنيا، 

.
)5(

خطيئة، و�سبب اإحباط كل ح�سنة«

على  دل��ي��ل  ال�سكوى  ال�����س��ك��وى:   - ب 

وبعطائه،  تعالى  اهلل  بق�ساء  الر�سا  عدم 

ومتذمر،  �ساخط  هو  فال�ساكي  وبالتالي 

تعالى  الأنعمه  كافر  فهو  كذلك  هو  وَم��ْن 

اأّن اهلل تعالى ال يقّدر  وغير �ساكر له، مع 

للعبد اإاّل ما هو خير له وال ي�سرف عنه اإاّل 

ما هو �سّر له. وقد ت�سل ال�سكوى باالإن�سان 

التي  النعم  ُتن�سب  اأن  يرف�س  درج��ة  اإل��ى 

اإلى  ين�سبها  بل  تعالى،  اهلل  اإلى  يديه  بين 

الشاكي ساخط ومتذمر، وَمْن 
هو كذلك فهو كافر ألنعمه 

تعاىل وغري شاكر له

الملف
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نف�سه، فقد ورد عن جابر عن االإمام اأبي 

ر�سول  »قال  قال:   Q جعفر  اهلل  عبد 

P: ياأتي على النا�س زمان ي�سكون  اهلل 

فيه  ي�سكون  وكيف  قلت:  ربهم،  فيه 

واهلل  الرجل:  يقول  قال:  ربهم؟ 

وكذا  كذا  منذ  �سيئًا  ربحت  ما 

وال اآكل وال اأ�سرب اإال من راأ�س 

ُل مالك  مالي، وْيحك! وهل اأ�سْ

.
)6(

وُذروته اإاّل من ربك؟!«

يده  في  ما  اأّن  يرى  عندما  فاالإن�سان 

النا�س  اأي��دي  في  ما  اإل��ى  بالنظر  ناق�س 

ذلك  ويعتبر  مثله،  ل��ه  ي��ك��ون  اأن  وي��ح��ب 

االآخ��ر، فال  ينق�س عن  ماله  الأن  له  بالًء 

االإيمان.  عن  بذلك  يخرج  ويتذمر  ي�سبر 

و�سبر  تعالى  اهلل  من  بالًء  اعتبره  لو  اأما 

ونظر  تعالى  اإل��ي��ه  االأم���ر  واحت�سب  عليه 

اإلى مقّدرات االأمور بعين اهلل والم�سلحة 

االإلهية، ال بعين العبد الجاحد الذي يرى 

الخا�سة  م�سالحه  �سمن  النعمة  ح��دود 

فقط، احتاج لذلك اإلى �سبر، وبهذا يكون  

�ساكرًا له تعالى.

جمياًل،  �سبرًا  ال�سكوى  عدم  ُعّد  وقد 

الأب��ي  قلت  ق��ال:  اأن��ه  جابر  ع��ن  ورد  فقد 

ال�سبر  م��ا  اهلل  »يرحمك   :Qجعفر

اإلى  �سكوى  فيه  لي�س  �سبٌر  قال:  الجميل؟ 

.
)7(

النا�س«

اأن ال�سكر الحقيقي  يفهم من الرواية 

والر�سا  بالنعمة  الباطنية  المعرفة  هو 

بقدر اهلل له، وعدم اإظهار ما يخالف ذلك 

على ل�سان االإن�سان. فهو اإذا ما �سكى اإلى 

عادل  غير  اهلل  اأن  وراأى  اعتر�س  النا�س 

اإلى  اإ�سافة  بالنعم  ك��اف��رًا  بذلك  فيكون 

ُكفره بالتوحيد االأفعالي.

والتذّمر  ال�سكوى  على  اعتاد  ما  واإذا 

�سينجر  فاإنه  الر�سا  بعدم  القلب  واقتنع 

ويبتلى  اإبلي�س  م�سيدة  ف��ي  ال��وق��وع  اإل��ى 

الح�سد  م��ن  المع�سية،  تلو  بالمع�سية 

وقد  وغيرها،  الدنيا  وحّب  والغيبة  والُكره 

»عالمة   :P االأك��رم  الر�سول  عن  روي 

يك�سل،  ال  اأن  اأول��ه��ا  ث��الث:  ف��ي  ال�سابر 

ثانيها اأن ال ي�سجر، ثالثها اأن ال ي�سكو من 

رّبه عزَّ وجّل، الأنه اإذا ك�سل قد �سيع الحق، 

رّبه  �سكا  واإذا  ال�سكر،  يوؤّد  لم  واإذا �سجر 

.
)8(

عزَّ وجّل فقد ع�ساه«

إذا اعتاد اإلنسان على الشكوى 
والتذّمر واقتنع القلب بعدم 

الرضا فإنه سينجر إىل الوقوع 
يف مصيدة إبليس ويبتلى 

باملعصية تلو املعصية

َلَك 

اْلَحْمُد َعلى 

ُح�ْشِن َباَلِئَك َو�ُشُب�ِغ 

َنْعماآِئَك َحْمَدًا ُي�اِفُق 

ِر�شاَك، َوَيْمَتِري اْلَعِظيَم 

َك َوَنداَك. ِمْن ِبرِّ
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الهوام�ض

*ال�شكر وارتباطه بال�شبر
على  ومبنيًا  حقيقيًا  ال�ّسكر  يكون  كي 

مع  ي��ت��الزم  واأن  ب��ّد  ال  بالمنعم،  معرفة 

الأنه  ذل��ك  في  اأ�سا�س  فال�سبر  ال�سبر. 

المغريات  عن  النف�س  �سبط  عن  عبارة 

يديه  في  بما  واالقتناع  والطغيان  والبطر 

والر�سا بق�سائه، وبهذا يعتبر من �سمات 

عظمة النف�س وكمال العقل.

رع��اي��ة  ال��ن��ع��م،  ع��ل��ى  ال�سبر  ف��ي  الأن 

خالل  من  حق  نعمة  لكل  اإذ  النعم،  لحقوق 

كطريقة  تعالى،  اهلل  اأم��ر  بما  ا�ستخدامها 

منه،  �سهم  للفقراء  يكون  واأن  المال  اإنفاق 

االإ�سراف  عن  االبتعاد  وكذا  رحم،  لذي  اأو 

ال  كي  �سبر  اإلى  يحتاج  ما  وهذا  والتبذير، 

والطمع  والطغيان  البطر  مزالق  في  ينزلق 

 :Q ال�سادق  االإم���ام  فعن  وال��ح��ر���س. 

»يقول اهلل تعالى: عبدي الموؤمن ال اأ�سرفه 

في �سيء اإال جعلته خيرًا له فلير�َس بق�سائي، 

ولي�سبر على بالئي، ولي�سكر نعمائي، اأكتبه 

.
)9(

يا محمد من ال�سّديقين عندي«

هو  والمع�سية  البالء  على  فال�سبر 

الطاعة  اأداء  اأن  باعتبار  تعالى،  هلل  �سكر 

ال�سبر  وك��ذا  ل��ه،  �سكر  المع�سية  وت��رك 

على الم�سائب وال�سدائد ي�ستلزم ال�سكر، 

الأن في الم�سائب الدنيوية م�سالح للعباد، 

وبذلك تكون نعمًا ت�ستدعي ال�سكر. ولهذا 

ج��اء ف��ي ال��دع��اء: »ي��ا م��ن ال يحمد على 

مكروه �سواه«.

رغبة  على  بناًء  دائمًا  النعم  تكون  ال 

التي  الم�سلحة  ح�سب  واإنما  النف�س  وميل 

يراها اهلل لعباده، ولذلك كلما �سبر العبد 

نعمًا:  اهلل  زاده  كلما  تعالى  اهلل  و�سكر 

اإِنَّ  َكَفْرُتْم  َوَلِئن  �َسَكْرُتْم لأَِزيَدنَُّكْم  {َلِئن 

َعَذاِبي َل�َسِديٌد} )اإبراهيم: 7(«.

واأما عدم ال�سبر، والتذّمر، وال�سكوى 

لل�سكر،  المنافية  ال�سلوكيات  من  وغيرها 

فهي تقع في �سل�سلة كفران النعم، وبالتالي 

تكون �سببًا في العذاب االإلهي اأو النقمة اأو 

�سلب للنعم التي يمتلكها.

من  �سكرًا  ت�ستوجب  نعمة  كل  اإذًا، 

اهلل تعالى، وبذلك تكون �سببًا للزيادة، 

للنقمة  ���س��ب��ب��ًا  ي��ك��ون  ال��ن��ع��م  وك���ف���ران 

ابتلى  كما  ت��م��ام��ًا  وال��ب��الء،  وال��ع��ذاب 

وللكفران  اهلل.  باأنعم  ك��ف��روا  اأق��وام��ًا 

والطمع،  ال�سكوى،  منها  ع��دة  مظاهر 

الر�سا  وع���دم  واالع��ت��را���س  وال��ب��خ��ل، 

وغيرها، وباالأحرى كل �سلوك ي�ستبطن 

جهاًل باهلل وبنعمه.

كل نعمة تستوجب شكراً من 
اهلل تعاىل، وبذلك تكون سببًا 

للزيادة

الملف
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كبرنا على ق�سيدة محمود دروي�س ال�سهيرة 

التي تتحّدث عن حال اأم انتظرت ولدها وعاد 

تنزوي  ولم  ووردة،  دمعتين  م�ست�سهدًا،»بَكت 

في ثياب الحداد«. لكّننا نرى اليوم نماذج من 

اأمهات تبكي األف وردة �سكر في ب�ساتين الّر�سا 

والحمد، الأّن اهلل اختار من قلبها �سلعًا وزرعه 

في الجنان.

 فاأيُّ اإيماٍن تكتنزه تلك الّنفو�س حتى تقول 

في اأ�سعب لحظات عمرها عندما تعلم اأّنها لن 

ترى وجه حبيبها ثانية: »الحمدهلل يا رّبي اأّني 

اأوا�سي موالتي زينب؟«.

ت��ل��ك ه���نَّ اأّم���ه���ات ال�����س��ه��داء ال��ّل��وات��ي لم 

فيقفن  الجزع،  اأبواب  خلف  الغياب  يع�سرهّن 

ينحنون،  وال  �سوقًا  ي�ستكينون  اآب��اء  ج��وار  اإل��ى 

»فاهلل اأحّبنا باأن جعلنا من عوائل ال�سهداء«.

اأن تبكي االأم لحظة علمها باأّن ابنها البكر 

فهذا  الغياب  غيم  خلف  االأب��د  اإل��ى  اختفى  قد 

ال  قلب  وفطرة  الحياة  �سّنة  هي  تلك  طبيعي. 

يظّلون  كبروا  مهما  اأوالد  اأج��ل  من  اإاّل  ينب�س 

مدّللي الّروح واأجمل ما في الوجود.

َبَكْت
ألَف وردِة 
ُشكر
زينب �شالح

تسابيح شهادة
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ال�ّسماء  اإلى  يديها  االأم  ترفع  اأن  لكن 

باأن  كافاأتني  اأنا حتى  من  »يا رب،  قائلة: 

عّززتني وتّوجتني واأنعمت علّي باأن اأ�سبح 

للنف�س  تربية  يتطّلب  فهذا  �سهيد؟«  اأم 

والروح ال تن�سج ثمارها في ليلة و�سحاها.

لن  الجنة،  اأهل  اأم��راء  ال�سهداء  والأّن 

ُخطى  على  �سار  اأم��ي��ر  �سوى  اهلل  يختار 

يختاره  حتى  اهلل  ير�ساها  التي  التربية 

ليجاِور ر�سوله.

��ه��ي��د ال�����ّس��ي��د  ه��ك��ذا ك���ان »ال�����سّ

خيرة  من  نموذجًا   )1(
مرت�سى« علي 

ال�سباب، واأّمه الحاجة اأم علي حنان 

ف��ي��ت��رون��ي م��رت�����س��ى، ن��م��وذج��ًا 

الم������راأة ���س��اب��رة ت��وا���س��ي 

 ،Oالزهراء م��والت��ه��ا 

مع توجيه التحايا المفعمة 

بالتقدير اإلى كّل ال�ّسهداء 

وعوائلهم.

اأول  علي«  »ال�ّسيد  البكر،  ابنها  ه��و 

في  م�سى  من  واأّول  م��ي«، 
ُ
اأ »يا  ناداها  من 

قلبين  جدران  على  الب�سمات  زارعًا  بيتها 

انتظراه ب�سغف.

اأن  دون  بحتة،  اإ�سالمية  تربية  ته  ربَّ  

تتنا�سى »زرع المحبة في قلبه لكّل النا�س 

على  حر�ست  اأدي��ان��ه��م«.  اخ��ت��الف  على 

عنه  »اأ�ساأل  المدار�س،  اأف�سل  في  تعليمه 

يت�سّرف،  كيف  ياأكل،  ماذا  هناك،  دائمًا 

يهتممن  االأم��ه��ات  ك��ّل  ليت  ل��ي  قيل  حّتى 

مثلك باأوالدهّن«.

خ��ط��وة،  خ��ط��وة  عينيها  اأم����ام  ك��ُب��ر   

داخل  زرعتها  التي  االإ�سالم  مبادئ  ترى 

�سخ�سّيته تتبلور �سابًا ملتزمًا خلوقًا يحّبه 

الجميع ويحترمونه.

ب�سفوف  علي  ال�ّسيد  التحق  وهكذا، 

المقاومة »محافظًا على �سرّية عمله، فلم 

اأّن  �سوى  اأعرف  ولم  ب�سيء،  يكن يخبرني 

عمله اإداري«. ولم يتغّير ما تعرفه االأم بعد 

دخول المقاومين معركة جهاد التكفيريين 

حذاءه  اأرى  عندما  كنت  »اإذ  �سوريا،  في 
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في  اأ�سدقائه  مع  يتنّزه  اأّن��ه  اأظ��ّن  مّت�سخًا 

ال�ّسهل. لم يخطر في بالي يومًا اأنه يقاتل«.

*يوم الوداع
اأ�سّر  عندما  االثنين  نهار  ذل��ك  ك��ان 

بيته  في  ت��زوره  اأن  اأّم��ه  على  علي  ال�سيد 

»ك��ان  ال�سباحية.  القهوة  معه  لت�سرب 

ومتينة.  ممّيزة  وعالقتنا  كثيرًا،  يحّبني 

الرجوع  اأردت  كّلما  كنت  النهار  ذلك  في 

اأتزّود  دعيني  قائاًل:  بي  تم�ّسك  بيتي  اإلى 

ببالي  اأغادر خطر  اأن  اأماه. وقبل  يا  منك 

اأيام كان طفاًل.  اأفعل  اأ�سّمه كما كنت  اأن 

�سممته، �سممته، قّبلت رقبته، قلت له: ما 

هذا الجمال يا ولدي؟ ما هذه ال�سخ�سية؟ 

بعد  ل��ي:  ف��ق��ال  حبيبي؟  ي��ا  �ستعود  متى 

اإلى  اأم��اه. ثم رفع يدي  يا  اأو ثالثة  يومين 

ال�سماء قائاًل: ارفعي يدك يا اأماه، اأريد اأن 

اأتباهى بك اأمام موالتي زينبO، اأنت 

قارئة العزاء«. وغادر.

*ال�شيد علي �شهيدًا
تنظيف  م��ن  علي  ال�سيد  انتهاء  بعد 

ال�سام،  ف��ي   O زينب  ال�سيدة  ح��رم 

اأمام  واأق�سم  المباركة،  القّبة  اإل��ى  �سعد 

ح�سرتها اأنها لن ُت�سبى من جديد.

اأن يلتحق   وفي اليوم الّثاني �ساء اهلل 

اإلى  »ال�سيد علي« بعّبا�س كربالء، لين�سم 

اأكن  »لم  المقّد�س.  الدفاع  �سهداء  قافلة 

اأعلم اأين هو وماذا يفعل، لكن في لحظات 

ا�ست�سهاده �سعرت باأن فوؤادي اأ�سبح خاليًا 

ولم اأطق المكان«.

في اليوم الثاني، ح�سر اأ�سدقاء ولدي 

معًا  الترويقة، جل�سنا  رنا  ليخبروني. ح�سّ

االأمر  اأرادوا تمهيد  وكّلما  �ساعات طويلة، 

لي كنت اأ�ستبعد ذلك لجهلي بطبيعة عمل 

ولدي، اإلى اأن قال لي اأحدهم »يا اأّم علي، 

اذهبي وقفي تحت ال�سماء«، ف�سعدت اإلى 

ال�سطح ورفعت يدّي اإلى ال�سماء قائلة: يا 

رب اأنزل علّي ال�سبر وال�سلوان. ثّم عدت 

اإلى البيت ليقول لي ال�ّساب: �سنحتفل اليوم 

بعر�س علي. فقلت له: ابني ا�ست�سهد األي�س 

الحمدهلل.  قلت:  نعم.  فاأجابني:  كذلك؟ 

اإليك  وتقول:  م�سرعة  تاأتي  بزوجته  واإذا 

الب�سرى يا اأم علي! لقد ا�ست�سهد علي!«.

*اأين �شيدفن ال�ّشيد علي؟!
»قالوا لي: �سنح�سر ال�سهيد علي غدًا. 

اختار  لقد  تح�سرونه!  ولماذا  فاأجبتهم: 

الجهاد دفاعًا عن حرم موالته، ادفنوه اإلى 

جوارها«.

 ا�ستغرب الجميع كيف تنطق اأم بهذه 

الّسيد علي أول من ناداها »يا 
وأّول من مشى يف  أُمي«، 

بيتها زارعًا البسمات
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لقد أفنيت عمري وأنا أحاول 
إسعاده، فهل أحرمه اآلن 
هذه السعادة األبدية بأن 

يكون جماوراً البنة أمري 
املؤمننيL؟

الكلمات. كيف تقّرر اأن ُيدفن عزيزها في 

وكيف  اإليه،  ا�ستاقت  كّلما  تراه  لن  مكان 

حنينها  دم��وع  يمت�سَّ  ل��ن  قبر  �سيغطيه 

�سريحًا  ك��ان  ج��واب��ه��ا  ل��ك��ّن  عينيه،  اإل���ى 

اأح��اول  واأن��ا  عمري  اأفنيت  مبا�سرًا«لقد 

ال�سعادة  هذه  االآن  اأحرمه  فهل  اإ�سعاده، 

االأب��دي��ة ب���اأن ي��ك��ون م��ج��اورًا الب��ن��ة اأمير 

لكن  ذل��ك!  اأفعل  لن  واهلل  ال  الموؤمنين؟ 

لقي عليه �سالمي االأخير!«.
ُ
خذوني حتى اأ

*نداء اهلل اأم نداء الحبيب؟
تمت�ّس دموعها ب�سبرها، بابت�سامتها 

كاأّن  اللحظات.  تلك  اأثير  اإل��ى  الم�سافرة 

الم�سهد ما زال ماثاًل اأمامها، وكاأّن نع�س 

وهو  ناظريها  يفارق  لم  اأح��ّب��ت  من  اأع��ز 

متو�ّسد غربة عقيلة بني ها�سم!

اآه  الحزينة!  ال�سام  اإلى  »دخلت  تقول: 

لغربتك يا زينب! يا عزيزة الزهراء ما هذه 

اأحباوؤك!  اأين  زّوارك؟  اأين  الخالية؟  الدار 

وب���داأت  ع��ا���س��ور!  لفى  زي��ن��ب  ي��ا  واهلل  اأي 

بالبكاء لغربة موالتي! ن�سيت ولدي وانك�سار 

فوؤادي، �سرت اأبكي حزنًا على وحدة بطلة 

كربالء، ن�سيت اأني اأتيت الأوّدع ال�ّسيد، حتى 

غربتها  وا�سى  حبيبي  اأن  اأخ��ي��رًا  ت��ذّك��رت 

بدمه وروحه، ف�سكن روعي ودخلت الحرم 

ول��دي  نع�س  يحملون  بهم  واإذ  المقّد�س، 

البكر ويدخلونه في وقت ال�سالة!«.

لعناق  اأرك�����س  اأم  رب��ي  ن���داء  »اأاأل��ب��ي 

كحيل  ي��ا  علي!  ي��ا  ال�سوق  م��ن  اآٍه  ول���دي؟ 

لكن  الحياة!  في  فرحتي  اأول  ويا  العينين 

كيف اأتجاهل قوله: اهلل اأكبر، ونحن نقّدم 

الروح من اأجل اأن يبقى هذا الّنداء؟

مكاٍن  اإل��ى  وتوّجهت  ال�سجدة  حملُت 

بربي.  واختليت  النع�س  تركت  الأ���س��ل��ي! 

���س��ّل��ي��ت ف��ري�����س��ة ال��ظ��ه��ر ب��ال��ك��ث��ي��ر من 

ال��ّزه��راء،  ت�سبيحة  و�سّبحت  ال�����ّس��ك��ون، 

اإلى  اأخيرًا  توّجهت  ثم  التعقيبات،  وقراأت 

ريح! حيث النع�س المو�سوع اإلى جوار ال�سّ

حتى  منه  اقتربت  اإن  ما  الّلقاء!  من  اآٍه 

اليمنى  وي��دي  عليه،  الي�سرى  يدي  َعت  و�سَ

وب��داأت  زينب  ال�سيدة  �سريح  اأع��م��دة  على 

اأّن  اأتحدث معها ومعه: الحمدهلل يا موالتي 

اهلل اختار ولدي حتى يوا�سيِك! �سكرًا يا ربي 
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مل أكن أبكي يف حني كان 
الكل يضّج بالبكاء. لقد أنزل 

اهلل علّي صرباً من صرب 
O موالتي زينب

)1( ا�ست�سهد ال�سيد علي اأحمد مرت�سى دفاعًا عن المقّد�سات بتاريخ 2013/10/10.

الهوام�ض

علي،  يا  حبيبي  يا  البيت!  اأه��ل  اأوا�سي  اأن��ي 

يا قّرة عيني! هنيئًا لك  ال�سهادة  هنيئًا لك 

مجاورة ال�سيدة زينب يا مهجة قلبي«.

في  اأب��ك��ي  اأك��ن  »ل��م  الحاجة:  وت�سيف 

حين كان الكل ي�سّج بالبكاء. لقد اأنزل اهلل 

من  وف�ساحة  موالتي  �سبر  من  �سبرًا  علّي 

ف�ساحتها واّتزانًا من اّتزانها. ولماذا اأبكي 

االأّول��ون  عليها  يغبطه  مرتبة  ابني  حاز  وقد 

واالآخرون؟ اإّنه �سعور االأم عندما ياأتي ولدها 

�سيدتي،  يا  لموالتي:  قلت  التفّوق!  ب�سهادة 

بموادي  الفوز  اأنتظر  واأن��ا  م��ادة  ب��اأول  فزت 

الثالثة المتبقية، اأي اأوالدي االأربعة«.

*اإلى كل اأمهات ال�شهداء!
ال�سيدة  ح���رم  اإل���ى  و���س��ل��ت  »ع��ن��دم��ا 

اأن  اأردن  ن�ساء  ا�ستقبلتني   O زينب 

لهّن  قلت  لكني  اأق��ع.  اأن  خ�سية  يم�سكنني 

وت�سيف:  وح���دي«.  الم�سي  اأ�ستطيع  اإن��ي 

»اأنا اأم، لدي عاطفة جّيا�سة. لم اأ�سبع من 

اأت��زّود منه كما ينبغي، لكني ال  ولدي، لم 

اأ�سمح لدمعتي اأن يراها اأحد«.

*ال�شّيد علي قادم مجّددًا
علي  ال�سيد  ول��دي  زواج  على  »م�سى 

لم  ال�سغير  ول���ده  ون��ّي��ف.  اأع����وام  ث��الث��ة 

يتجاوز العامين والن�سف عندما ا�ست�سهد 

والده. عندما ا�ست�سهد ابني ا�ستيقظ ابنه 

ا�ست�سهد  قومي  »ماما  قائاًل:  اأمه  ليوقظ 

في  ح��ام��اًل  ال�سهيد  زوج���ة  ك��ان��ت  ب��اب��ا«. 

�سهرها الثاني، واالآن، نعلم اأّنها �ستلد بعد 

اأ�سهر »ال�سيد علي«. ولدي �سيعود، اأراه في 

ولديه، وفي وجه كل �ساب يحارب من اأجل 

ق�سية. المهم اأن ال ُت�سبى زينب!
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*تمهيد
ال����ث����واب وال���ع���ق���اب اأ���ش��ل��وب��ان 

وال�شالح  الخير  يحمالن  تربوّيان, 

اإذا  الف�شاد  ويحمالن  كما  للتلميذ, 

اأُ�شيء ا�شتعمالهما. وفي هذه المقالة 

الم�شائل  ب��ع�����ض  ل��ت��ب��ي��ان  م��ح��اول��ة 

من  التلميذ,  تاأديب  حول  ال�شرعّية 

مكان  للثواب  وُيترك  العقاب,  خالل 

اآخر. مع ن�شيحة لكّل اأ�شتاذ اأن يكون 

كالوالد الرحيم, يغفر للتلميذ جهله, 

ول يعاجله بالعقوبة.

1 - اإهانة التلميذ:
ال يجوز للمعّلم اأو غيره اإهانة التلميذ 

وتحقيره، واإطالق الكالم الموؤذي له، فال 

الفا�سل،  اأو  بالمعاق،  التلميذ  نعت  يجوز 

اأو  اأن تكون بين الب�سر،  اأنت ال ت�ستحّق  اأو 

اذهب واعمل في ور�سة اأف�سل لك من اأن 

تهدر وقتك في ال�سّف، اإذا اأوجب االإهانة 

واالأذّية، اأو اأن يقول له: يا بقرة، اأو يا قرد، 

اإيقافه  يجوز  وال  كما  ذل��ك،  �ساكل  ما  اأو 

اأمام الّلوح اأو الحائط اإذا كان فيه اإيذاء اأو 

�سرر عليه، اأو كان موجبًا الإهانته.

واإذا كان عند التلميذ م�سكلة في الدر�س 

التعليم  قوانين  اأ�سا�س  على  معه  فليتعامل 

التي تحفظ للتلميذ كرامته و�سخ�سّيته.

2 - تخويف التلميذ:
يوؤذيه  بما  التلميذ  تخويف  يجوز  ال 

وي�سّبب ال�سرر النف�سّي اأو البدنّي له، وهذا 

فعل حرام.

3 - حرمان التلميذ من الدر�ض:
الدر�س،  من  التلميذ  حرمان  يجوز  ال 

أحكام 
تأديب التلميذ
ال�شيخ علي حجازي
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اأثناء  ال�سّف  خ��ارج  اإخ��راج��ه  يجوز  فال 

اال�ستماع  من  منعه  اأو  التعليمّية،  ة  الح�سّ

اإلى الدر�س باإيقافه في ركٍن – مثاًل – ال 

كان  اإذا  وذلك  منه،  المعّلم  �سوت  ي�سمع 

فيه ت�سييع لحّقه في الدر�س.

4 - اإهمال بع�ض التالمذة:
بتالمذة  يعتني  اأن  للمعّلم  ي��ج��وز  ال 

ويهمل اآخرين، الأّن وظيفته اإعطاء الدرو�س 

للجميع، كما ال يجوز التعامل بمزاجّية مع 

ي�سرح  باأن  ملَزم  المعّلم  اأّن  كما  تالميذه. 

للتلميذ ما لم يفهمه، ومن حّق التلميذ اأن 

ملزم  والمعّلم  ال�سرح.  يفهم  لم  لو  ي�ساأل 

والبيان  ال�سرح  من  حّقه  الدر�س  باإعطاء 

حّق  وهذا  المقّرر،  العليمي  للنظام  طبقًا 

لكّل تلميذ في ال�سّف، ولي�س لبع�سهم دون 

بع�سهم االآخر.

5 - دخول المرحا�ض:
ال ي��ج��وز م��ن��ع ال��ت��ل��م��ي��ذ م���ن دخ���ول 

المرحا�س بما يوؤّدي اإلى تبّلل ثيابه بالبول، 

واإذا كان هناك م�سكلة في �سلوكه فهناك 

باال�ستعانة  ول��و  لمعالجتها،  كثيرة  ط��رق 

باالأهل.

6 - �شرب التلميذ:
ي�سرب  اأن  وغ��ي��ره  للمعّلم  ي��ج��وز  ال 

التلميذ، اإاّل مع توّفر �سروط عديدة، ال بّد 

من وجودها جميعًا، فلو اختّل �سرط واحد 

منها ال يجوز �سربه. وهذه ال�سروط هي:

1 – اأن يكون للتاأديب، فال يجوز الأّي �سبب 
اآخر )كف�ّسة الخلق(.

لخطئه  م��ت��ع��ّم��دًا  التلميذ  ي��ك��ون  اأن   –  2
)كاأن  متعّمدًا  يكن  لم  فلو  به،  المعتّد 

كان جاهاًل اأو غافاًل اأو مكَرهًا..( فال 

يجوز �سربه.

اإل���ى هذا  ل��ل��ع��ودة  ق��ا���س��دًا  ي��ك��ون  اأن   – 3
الخطاأ، فلو علم المعّلم اأّن التلميذ لن 

يعيد الخطاأ، ال يجوز �سربه.

اأخ��رى  بطريقة  تاأديبه  يمكن  ال  اأن   –  4
ناجعة غير ال�سرب، فاإن اأمكن تاأديبه 

بغير ال�سرب فال يجوز �سربه.

ال�سرب  يجوز  بالغًا، فال  يكون  ال  اأن   –  5
التاأديبي للبالغ.

�سرب  يجوز  فال  التلميذ،  ول��ّي  اإذن   –  6
التلميذ اإاّل باإذن ولّيه، وولّيه هو اأبوه اأو 

جّده الأبيه.

ال يجوز تخويف التلميذ مبا يؤذيه 
ويسّبب الضرر له، وهذا فعل حرام
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ال يجوز معاقبة اجملموع 
مع فعل تلميذ لشيء، فال جتوز 

معاقبة إّلا اخملّل فقط

القانون  عليه  ن�ّس  م��ا  اإل��ى  ال��رج��وع   –  7
الالزم مراعاته بهذا ال�سدد.

8 – احتمال التاأثير.
9 – يلزم مراعاة االأي�سر فاالأي�سر.

10 – اأن ال يكون ال�سرب م�سّرًا بالتلميذ، 
ف��ل��و ���س��ّب��ب ال�����س��رب االح����م����رار اأو 

اأو اال����س���وداد وم��ا ف��وق،  االخ�����س��رار 

فيكون حرامًا غير جائز، وتجب الدية 

معه.

7 - الدية:
)�سواء  بال�سرب  التلميذ  ت�سّرر  اإذا 

الدية،  فتجب   )
ً
خطاأ اأو  عمدًا  ذلك  اأك��ان 

وال  غيره،  اأو  االأب  بم�سامحة  ت�سقط  وال 

تبراأ ذّمة المعّلم اإاّل بدفع الدية من ِقَبله اأو 

من غيره. نعم اإذا بلغ التلميذ را�سدًا ت�سّح 

منه م�سامحة معّلمه، فت�سقط الدية عنه. 

وهنا بع�س الديات:

دية �سرب باقي البدندية �سرب الوجه اأو الراأ�ضنوع ال�سرر

10.80 غ من الذهب العيار الأعلى21.60 غ من الذهب الأعلىا�سوداد

5.40 غ من الذهب العيار الأعلى10.80 غ من الذهب الأعلىاخ�سرار

2.70 غ من الذهب العيار الأعلى5.40 غ من الذهب الأعلىاحمرار

8 - ال�شرب اأمام النا�ض:
اإذا لم  النا�س  اأمام  التلميذ  يجوز �سرب 

يترّتب عليه مف�سدة )كالهتك واالإهانة( واإال 

فال يجوز.

9 - العقاب الجماعّي:
تلميذ  فعل  مع  المجموع  معاقبة  تجوز  ال 

ل�سيء، ولم ُيعرف الفاعل، فال يجوز معاقبة 

المدر�سة،  مقّررات  ح�سب  فقط،  المخّل  اإاّل 

و�سمن ال�سروط ال�سالفة الذكر.
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*ن�شبه ون�شاأته
ج�سم  بن  ع��دي  بن  ع��ازب  بن  البراء 

ال��خ��زرج��ي كنيته  ال��ح��ارث��ي  االأن�����س��اري 

يوم  الخزرج  قومه  مع  اأ�سلم  عمارة.  اأب��و 

دعاهم ر�سول اهلل P اإلى االإيمان، وكان 

ر�سول  هجرة  �سهد  وقد   .
)3(

ال�سن �سغير 

المدينة  اإل��ى  اأ�سحابه  وهجرة   P اهلل 

المنورة. يقول البراء: »اأّول من قدم علينا 

P م�سعب بن  اأ�سحاب ر�سول اهلل  من 

عمير وابن اأم مكتوم فجعال ُيقرئان النا�س 

القراآن. ثم جاء عمار بن يا�سر وبالل بن 

اأب���ي وق��ا���س... ث��م جاء  ب��ن  رب���اح و�سعد 

النا�س فرحوا  راأي��ت  فما   P ر�سول اهلل 

الوالئد  راأيت  حتى  به  فرحهم  قّط  ب�سيء 

ِفي  َما  َفَعِلَم  َجَرِة  ال�سَّ َتْحَت  ُيَباِيُعوَنَك  اإِْذ  اْلُموؤِْمِنيَن  َع��ِن   ُ اهللَّ َي  َر�سِ {َلَقْد 

َثاَبُهْم َفْتًحا َقِريًبا} )الفتح: 18(. ِكيَنَة َعلَْيِهْم َواأَ ُقُلوِبِهْم َفاأَنَزَل ال�سَّ

خرج ر�شول اهلل P عام الحديبية يريد زيارة البيت, ولم يكن له ق�شد 

قتال ول حرب, »و�شاق معه الهدَي واأحرم بالعمرة لياأمن النا�ض من حربه 

وليعلم النا�ض اأنه اإنما خرج زائرًا لهذا البيت ومعّظمًا له«)1(, ف�شّدته قري�ض, 

ولأّن الم�شلمين الذين خرجوا مع ر�شول اهلل P اإنما خرجوا معتمرين ل 

 P مقاتلين, وخ�شية من اأن يتطّور الأمر اإلى القتال فقد و�شع ر�شول اهلل

اأمام حقيقة الموقف, فوقف تحت �شجرة »فطلب من الم�شلمين  الم�شلمين 

تجديد البيعة في قتالهم الم�شركين«)2(, فبايعوا ر�شول اهلل P على اأن ل 

يق�شروا في قتال الم�شركين واأن ل يفّروا من القتال. وكان من هوؤلء الذين 

بايعوا ر�شول اهلل P تحت ال�شجرة البراء بن عازب.

البراء بن عازب:
المحّب هلل ولرسوله

ظافر قطيع

شخصية العدد
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يقول الرباء: أنتم تعّدون الفتح 
فتح مكة وقد كان فتحًا، ونحن 

نعّد الفتح بيعة الرضوان

وال�سبيان يقولون هذا ر�سول اهلل P قد 

.
)4(

جاء«

P جهاده مع ر�شول اهلل*
عندما خرج ر�سول اهلل P اإلى بدر، 

المهاجرين  م��ن  الم�سلمون  معه  وخ���رج 

بن  ال��ب��راء  بينهم  م��ن  ك��ان  واالأن�����س��ار، 

بين   P اهلل  ر���س��ول  راآه  فلما  ع����ازب. 

P فلم ي�سهد بدرًا. فعن  ال�سفوف رّده 

اأبي اأ�سحاق عن البراء بن عازب اأنه �سمعه 

قال: ا�ست�سغرني ر�سول اهلل P اأنا وابن 

. اإاّل اأّن 
)5(

عمر فرّدنا يوم بدر فلم ن�سهدها

اأّول م�ساهده مع ر�سول اهلل P كان يوم 

بن  البراء  غزا  وقد  اأُحُ��د.  وقيل  الخندق 

ع�سرة  ثماني   P اهلل  ر�سول  مع  ع��ازب 

غزوة، ومن ذلك قوله: »غزوت مع ر�سول 

اهلل P ثماني ع�سرة غزوة ما راأيته ترك 

وال  ح�سر  في  ال�سم�س  تزيغ  حين  ركعتين 

ناقة  وقفت  الحديبية حين  ويوم   .
)6(

�سفر«

ر�سول اهلل P وقال P: حب�سها حاب�س 

الفيل، قال الر�سول للم�سلمين انزلوا فقيل 

ننزل  م��اء  ب��ال��وادي  ما  اهلل  ر�سول  يا  ل��ه: 

فاأعطاه  كنانته  من  �سهمًا  فاأخرج  عليه. 

رج���اًل م��ن اأ���س��ح��اب��ه ف��ن��زل ب��ه ف��ي قليب 

جوفه  في  فغرزه  الُقُلب  تلك  من  )بئر( 

واء )ارتفع ماوؤه(. وكان البراء  فجا�س بالرَّ

بن عازب يقول: اأنا الذي اأر�سل معه النبي 

فجا�س  الحديبية،  قليب  اإلى  ال�سهم   P

. وق���د ق��ي��ل غ��ي��ره ال���ذي ذه��ب 
)7(

ب��ال��ري 

بال�سهم.

وك��ان ال��ب��راء ب��ن ع��ازب يتحدث عن 

تعّدون  اأنتم  فيقول:  الحديبية  يوم  الفتح 

الفتح فتح مكة وقد كان فتحًا، ونحن نعّد 

.
)8(

الفتح بيعة الر�سوان

مّرت الم�ساهد التي �سهدها البراء بن 

عازب مع ر�سول اهلل P يوم حنين. وقد 

العدد  كثير  الم�سلمين  جي�س  يومها  ك��ان 

قط.  كثرة  م��ن  نغلب  ل��ن  بع�سهم:  فقال 

وقد ظنوا اأّن الن�سر اإّنما كان ياأتي بالعدد 

والقوة، فاأراد اهلل اأن ي�ستْيقنوا باأن الن�سر 

من عند اهلل ولي�س من عددهم، فانهزموا 

وانك�سفوا عن ر�سول اهلل P ووّلوا االأدبار 

اأنزل  اإاّل قليل من الموؤمنين. وقد  هاربين 

ُ ِفي  اهلل في ذلك قوله: {َلَقْد َن�َسَرُكُم اهللهّ

اأَْعَجَبْتُكْم  ْذ  اإِ ُحَنْيٍن  َوَي��ْوَم  َكِثيَرٍة  َمَواِطَن 

َو�َساَقْت  �َسْيًئا  َعنُكْم  ُت��ْغ��ِن  َف��لَ��ْم  َك��ْث��َرُت��ُك��ْم 

��ْي��ُت��م  ْر�������ضُ ِب��َم��ا َرُح���َب���ْت ُث���مَّ َولَّ َع��لَ��ْي��ُك��ُم الأَ

َعلَى  �َسِكيَنَتُه   ُ اهللهّ َن���زَل  اأَ ُث��مَّ   * ��ْدِب��ِري��َن  مُّ

ْم  ِمِنيَن َواأَنَزَل ُجُنوًدا لَّ َر�ُسوِلِه َوَعلَى اْلُموؤْ

َجَزاء  َوَذِل��َك  َكَفُرواْ  الَِّذيَن  َب  َوع��ذَّ َتَرْوَها 

اْلَكاِفِريَن} )التوبة: 26-25(.

وقد عاتب رجل من الم�سلمين البراء: 

»قال لنا رجل اأفررتم عن ر�سول اهلل يا اأبا 

اهلل  ر�سول  ولى  ما  واهلل  ال  ق��ال:  عمارة؟ 

تلقتهم  النا�س  �َسْرعان  وّل��ى  ولكن   P

هوازن بالنبل ور�سول اهلل P على بغلته 

اب��ن عبد  اأن���ا  اأن���ا النبي ال ك���ذب،  ي��ق��ول: 

.
)9(

المطلب«

شخصية العدد

62



*معرفته الحق ومعرفته اأهله
ك���ان ال���ب���راء ب��ن ع����ازب م��ن اأول��ئ��ك 

الذين اآمنوا باهلل وبر�سوله، فعرفوا الحق 

النبوة،  بيت  اأه��ل  قدر  وعرفوا  والتزموه، 

�سمتهم،  وال��ت��زم��وا  ق���دره���م،  ف��ع��ظ��م��وا 

عازب  بن  البراء  فعن  بهداهم.  واهتدوا 

قال: »راأيت النبي P وا�سعًا الح�سن بن 

علي على عاتقه وهو يقول: اللهم اإني اأحبُّه 

، فحمل في قلبه حبهما وم�سى 
)10(

ه« فاأحبَّ

به في حياته ليلتزم اأهل البيت الذين هم 

فاإّنه،  ولهذا  الفتن.  ليل  في  الهدى  مناَرة 

وبعد وفاة ر�سول اهلل P، كان من الذين 

واأتمروا   Q الموؤمنين  اأمير  التزموا 

 Q باأمره، وقد �سهد مع اأمير الموؤمنين

الجمل و�سّفين والنهروان ثم نزل الكوفة 

.
)11(

ومات بها اأيام م�سعب بن الزبي

اأحبهم  كان البراء بن عازب من قوم 

اهلل ور�سوله، واأحبوا اهلل ور�سوله، فعّزروه، 

معه.  جاء  ال��ذي  النور  واتبعوا  ون�سروه، 

فعن البراء بن عازب: قال النبي P في 

االأن�سار: ال يحّبهم اإاّل موؤمن وال يبغ�سهم 

وم��ن  اأح��ب��ه اهلل  اأح��ب��ه��م  م��ن  ك��اف��ر،  اإاّل 

.
)12(

اأبغ�سهم اأبغ�سه اهلل..

كلمات،   P اهلل  ر���س��ول  عّلمه  وق��د 

»اأال  ل��ه:  ق��ال   P النبي  اأن  ال��ب��راء  فعن 

اإل��ى  اأوي����ت  اإذا  تقولها  ك��ل��م��ات  اأع��ل��م��ك 

ليلتك م��ّت على  ُم���تَّ م��ن  ف���اإن  ف��را���س��ك 

واأن��ت  اأ�سبحت  اأ�سبحت  واإن  ال��ف��ط��رة 

َنْف�سي  اأ�سلمت  اإن��ي  اللهم  تقول:  بخير؟ 

اأمري  اإليك وفّو�ست  اإليك ووّجهت وجهي 

ظهري  واألجاأت  اإليك،  ورهبًة  رغبًة  اإليك 

اإليك،  اإاّل  منك  منجى  وال  ملجاأ  ال  اإليك، 

الذي  وبنبيك  اأنزْلت  الذي  بكتابك  اآمنت 

.
)13(

اأر�سلت«

 Q التزم الرباء أمري املؤمنني
وشهد معه اجلمل وصّفني 

والنهروان

 ال�سيرة النبوية، ابن ه�سام، ج3، �س337.( 1)

 تف�سير االأمثل، ال�سيخ نا�سر ال�سيرازي، ج16، �س443.( 2)

 اال�ستيعاب، ابن عبد البر القرطبي، ج1، �س239.( 3)

 ال�سيرة النبوية، ابن زيني دحالن، ج1، �س273.( 4)

 اأ�سد الغابة، ابن االأثير، ج1، �س172.( 5)

 الطبقات الكبرى، ابن �سعد، ج4، �س368.( 6)

 ال�سيرة النبوية، م.�س، ج3، �س239.( 7)

 ال�سيرة النبوية، م.�س، �س503.( 8)

 �سحيح الترمذي، الترمذي، ج3، �س117.( 9)

 اأ�سد الغابة، م. �س، ج2، �س12.( 10)

 الكامل في التاريخ، ابن االأثير، ج4، �س341.( 11)

 ف�سائل ال�سحابة، الن�سائي، �س68.( 12)

 ال�سنن الكبرى، الن�سائي، ج6، �س194.( 13)

الهوام�ض
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يحويه  ما  تخت�شر  ل  »معّلم«  كلمة  اأّن  العالم  اأدرك 

اأراد العاّمة من  م�شمون الكلمة من قيم ومفاهيم, فاإذا ما 

الّنا�ض تعظيم �شاأن امرئ نادوه »المعّلم«. ول يخلو تاريخنا 

والر�شل  الأنبياء  اأّن  على  ت��وؤّك��د  قرائن  من  الإ�شالمي 

والأئمة R, كانوا معّلمين خّلدوا التعاليم ال�شماوية.

ولعل �شّر خلود المعّلم وِرفعة دوره مرّده اإلى ما يجب اأن 

الر�شل  مرتبة  اإلى  به  ت�شمو  اأخالقّية,  قيم  من  به  يتحّلى 

عبثًا:  قالها  ال�شاعر  اأخ��ال  ول  التبجيل,  حينئذ  لي�شتحق 

»اإّنما الأمم الأخالق ما بقيت فاإن هم ذهبت اأخالقهم ذهبوا«.

فاإلى اأي مدى ي�شاهم ر�شيد المعلم الأخالقي في تقويم 

�شلوكّيات الطالب؟ وما الأ�ش�ض التي تحُكم عالقته بالإدارة 

يجب  وكيف  التربوية؟  الموؤ�ش�شة  في  التعليمي  وال��ك��ادر 

ت�شاوؤلت  جملة  الأم���ور؟...  اأولياء  مع  عالقته  تتبّدى  اأن 

محمد  د.  والتعليم  التربية  عالم  في  الأ�شتاذ  اإلى  حملناها 

ل بباقة ن�شائح واإر�شادات للمعّلم ليكون  ر�شا ف�شل اهلل فتف�شَّ

القدوة الح�شنة, في اأّي محيط كان فيه.

علِّمهم بالمحّبة
حتقيق: زينب البزال

أخالقيات المهن
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ينجذب التلميذ إىل معّلمه 
بعفوّية ويندفع لالقتداء 

بسلوكه ومواقفه

*المعّلم لي�ض موّظفًا
الموؤ�ّس�سات  اأغلب  ل��دى  الُعرف  َدرج 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ّي��ة ع��ل��ى ا���س��ت��ق��ب��ال م���ن ي��رغ��ب 

اإليها ب�سفة مدّر�س وفق جملة  باالنت�ساب 

التعليمّية  الكفاءة  كانت  ربما  اعتبارات، 

اآخرها. حيث الحظ متتّبعو ال�ساأن التربوي 

��ة وال��ر���س��م��ّي��ة في  ف��ي ال��م��دار���س ال��خ��ا���سّ

هو  االأخيرة  هذه  اإدارات  داأب  اأّن  لبنان، 

مادة  لكل  معّلم  لتاأمين  فقط  الفراغ  ملء 

تعليمّية فاأّي عناء يتكبده معلم لم ي�ستطع 

واأ�سوله؟!  التعليم  بم�ستلزمات  االإحاطة 

اأن  عليه  ُيفر�س  طالب  حال  يكون  وكيف 

يخ�سع وين�ست لمعلم ال يفقه من التعليم 

�سوى راتب اآخر ال�سهر؟

�سامية كانت تنتظر نتيجة االمتحانات 

الر�سمية لنهائيات المرحلة الثانوية، وكان 

التعليم  مهنة  الختيارها  االأ�سا�سي  الدافع 

ماديًا بحتًا. لذلك، فهي تعتبر اأنها �سارت 

�سوى  تتكّلف  لم  واأنها  عناء،  دون  معلمة 

ملء اال�ستمارة الخا�سة بالمدر�سة كما لم 

تخ�سع اأ�ساًل لدورات تاأهيلية.

العملية  نجاح  اأ�شا�ض  *المعّلم 
التربوية

كفاءة  »اأن  اهلل  ف�سل  الدكتور  يعتبر 

النا�سطة  ب��االأ���س��ال��ي��ب  وغ���ن���اه  ال��م��ع��ل��م 

المتنوعة  والن�ساطات  الحديثة  والو�سائل 

اأ�سا�سي في نجاح العملية التربوية،  عامل 

وحيويته  التلميذ  رغبة  يثير  مما  الأن ذلك 

المعرفة  اكت�ساف  في  في�سارك  ون�ساطه، 

وا�ستنباط المفاهيم، ما يدفعه اإلى احترام 

معلمه، فيثق بقدراته ويرغب بكّل ما يقّدم 

معّلمه  اإلى  التلميذ  ينجذب  كما  ويعر�س، 

ليحّب ما يريده، ويندفع لالقتداء  بعفوّية 

بر�سالّية  اأح�ّس  ما  اإذا  ومواقفه  ب�سلوكه 

المعلم وت�سحيته وجدّيته واأخالقه«.

والتربية،  التعليم  اأ�سول  توابع  وم��ن 

ياأخذ  بحيث   الفردية  الفروقات  مراعاة 

مع  تعامله  ف��ي  ال��ع��دال��ة  ب��م��ب��داأ  المعلم 

االآخ��ر  على  لواحد  امتياز  فال  تالميذه، 

ن�ساط...(،  منتج،  )عمل  يقدمه  بما  اإال 

عالية  بتقنّية  البع�س  تق�سير  معالجًا 

نقاط  يالحق  اأن  اأج��ل  من  بالغة،  وحكمة 

عفهم محّواًل اإياها اإلى عنا�سر قوة. �سَ

هكذا و�سواًل اإلى امتالك قلب الطالب 

وقعها  الطالب،  مع  وللمحبة  وم�ساعره. 

ال�سيد محمد ر�سا ف�سل اهلل
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يقول  كما  التربوية،  العملية  في  الخا�س 

الدكتور ف�سل اهلل، وي�سيف:

اأن تدُخل  المعلم  اأيها  »... لذا، حاول 

لتح�سل  تالميذك،  وجدان  اإلى  بالمحبة 

في  ولت�سبح  واحترامهم،  موّدتهم  على 

كل  ي��ر���س��دون  ���س��ال��ح��ة،  ق���دوة  عيونهم 

اأقوالك واأفعالك، ليج�سدوها واقعًا في كّل 

طريق  اأف�سل  هو  وهذا  حياتهم،  مفردات 

لتقويم �سلوكّيات الطالب وتهذيبها«.

لتالميذه  اأب  »المعلم  اأحدهم:  يقول 

اأّم فمن لم يقتنع بذلك فليترك  والمعلمة 

مهنة التعليم ل�سواه«.

من  ف��ح��ذار  ك��رام��ات  *للطالب 
اغتيابهم

مّما  امتعا�سها  عن  تعّبر  �سميرة  االأم 

حال  عن  بينهم  فيما  المعلمون  يتداوله 

ابنها غير  �سلوك  اأّن  وتعتبر  �سامي،  ابنها 

اأروق���ة  ف��ي  لف�سحه  داع���ي  ال  لكن  ق��وي��م 

المدر�سة.

فيما تبّرر المعلمة فادية �سخطها من 

ينفجر  قلبي  »يكاد  بالقول:  الطالب  اأحد 

منه،... فاأنا لم اأ�ستطع �سرح الدر�س كما 

غير  هو  �سامر،  م�ساغبات  ب�سبب  يجب 

على  ذل��ك  كتبت  م��ق��رف...  كّله  نظيف، 

مفكرته حتى تعَلم اأمه كيف يكون حاله في 

المدر�سة...«.

اأ�سول  »اإن  الدكتور ف�سل اهلل  بح�سب 

واأدبيات التربية الحديثة، ال تحّرم تداول 

�ساعات  وف��ي  ال��ف��ر���س  اأث��ن��اء  المعلمين 

ونقاط  و�سجونهم  طالبهم  �سوؤون  الفراغ، 

اإذا كان الهدف  �سعفهم ومواطن قوتهم، 

عن  والبحث  الخبرات،  تبادل  ذل��ك  من 

ذلك  اإلى  اأ�سف  الم�سكالت،  تعالج  حلول 

اأّن المعلم بحاجة اإلى من يوؤّكد له �سوابية 

تفا�سيل  ولكن  و�سائله.  وفعالّية  اأ�ساليبه 

حياة التالميذ لي�ست ملهاة، يحق للمعلمين 

عليهم  تملي  ما  بح�سب  العلن  في  تداولها 

في  اأمانة  الطالب  اأ�سرار  الأن  اأمزجتهم، 

نف�سي  اأخ��اط��ب  ل���ذا،  معلميهم،  اأع��ن��اق 

اأبناوؤنا، لهم  والمعلمين بالقول: »الطاّلب 

علينا  واحترامهم،  ومكانتهم  حرمتهم 

وخفايا  اأو�ساعهم  �سرّية  على  نحافظ  اأن 

كرامتهم  يحفظ  الذي  وبال�سكل  �سلوكهم 

ويوؤكد عّزتهم وعنفوانهم«.

عف *اأذية الطالب �شَ
ا�ستعمال  م��ن  المعلم،  اأي��ه��ا  ف��ح��ذاِر 

واالإذالل  واالإه���ان���ة  الت�سهير  اأ���س��ال��ي��ب 

عندما  ��ة  خ��ا���سّ ال��ج�����س��دي،  وال����ع����دوان 

الت�سرفات  بع�س  تالميذك  عن  ي�سدر 

من  وتمنعك  تربكك  قد  التي  ال�سبيانية، 

ال�سف. داخ��ل  الطبيعية  وظائفك  اأداء 

الماألوف  عن  الخروج  من  الحذر  فعليك 

عالم  ف��ي  �سخرية  مو�سع  ُت�سبح  ال  ك��ي 

اإث���ارة  ف��ي  ل��ذة  ي��ج��دون  ال��ذي��ن  التالميذ 

وتذكر  الغ�سب.  ال�سريع  الخفيف،  المعلم 
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ال�سعفاء  �سالح  ه��ي  االأ�ساليب  ه��ذه  اأن 

الو�سائل  اب��ت��ك��ار  اإل���ى  ي��ف��ت��ق��رون  ال��ذي��ن 

توؤكدها،  وال  الم�سكلة  تعالج  التي  الناجعة 

ال  ولكن  وي�سكته  الولد  يخّوف  قد  فالعنف 

لتعود  فترة  تختفي  التي  الم�سكلة  له  يحل 

مع   وتعاَط  حكيمًا  كن  وتتفجر.  وتتفاعل 

بوعي  وال��ع��ن��ف  وال��ت��م��رد  ال�سغب  ح���االت 

ظروفها  في  ابحث  ومو�سوعية.  وحكمة 

مواقف  اإلى  و�سواًل  ومظاهرها  واأ�سبابها 

تعيد  ر�سينة  علمّية  اأج���واء  ف��ي  عالجية 

التوازن ل�سخ�سّية المتعلم.

نجاح  �شر  الإداري  *اللتزام 
المعلم

ت��ق��ع ال���واق���ع���ة ع�����ادة ب��ي��ن ال��م��ع��ل��م 

مباالة  ال  نتيجة  االإداري��ي��ن  والم�سوؤولين 

قبل  من  عليه  المفرو�سة  باالأعباء  االأول 

االأخيرة وتاأففه تجاه اأي التزام يطلب منه. 

التدابير  بع�س  في  باديًا  الجور  يكون  وقد 

الموؤ�س�سات  في  االإدارات  تتخذها  التي 

تمطره  اأن  الطبيعي  م��ن  ل��ذا  التعليمية، 

وتنبيهات  تحذيرات  بوابل  االأخيرة  هذه 

الإخ��الل��ه  م���وؤك���دة  كنتيجة  وم�����س��اي��ق��ات 

بال�سوابط الواردة في قانون تنظيم عمله 

داخل الموؤ�س�سة.

من  االمتعا�س  دائم  محمود  االأ�ستاذ 

و�سعه  تراعي  ال  التي  االإداري��ة  التنبيهات 

الأن��ه  اإاّل  ال��ت��زام��ات��ه  اإه��م��ال  ي��ري��د  ال  فهو 

مرتبط بعمل اآخر ياأخذ كل وقته  – على 

اإن  اإذ  محقة،  االإدارة  – لكن  تعبيره  حد 

تنبيهات واإنذارات عديدة وجهت اإليه.

على  اهلل  ف�����س��ل  ال���دك���ت���ور  ي�����س��دد 

عليه  يتوجب  لما  المعلم  اح��ت��رام  ل���زوم 

ال��ت��زام  تح�سير،  )دوام،  واج��ب��ات  م��ن 

تكليفه  م���ن  ان��ط��الق��ًا  ب��ال��ق��وان��ي��ن...( 

تعالى،  اهلل  برقابة  ن  المح�سّ ال�سرعي، 

�سمن  يطالب  اأن  عليه  ذات��ه  الوقت  وف��ي 

حدود اللياقة واالحترام، بما له من حقوق، 

وباالأخ�س اإذا �سعر ببع�س الخلل في بنود 

العقد المبرم بينه وبين االإدارة ، وفي حال 

لم ت�ستجب له هذه االأخيرة، فار�سة عليه 

التزامات غير عادلة، عليه اأن ياأخذ جانب 

مع  التفاهم  وي��ح��اول  وال��ح��ذر،  الحكمة 

االإدارة، اأو يحني راأ�سه للعا�سفة، في�سبر 

ل��ع��ّل اهلل ي��ح��دث ب��ع��د ذل���ك اأم�����رًا. ه��ذا 

املعلم أب لتالميذه 
واملعلمة أّم، فمن مل يقتنع 
بذلك فليرتك مهنة التعليم 

لسواه
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تتفاوت شخصيات أولياء 
األمور، ويعانون القلق والتوتر 

خاصة عندما يصدر عن 
فلذات أكبادهم خلل دراسي 

أو سلوكي

التربوية  الموؤ�س�سة  في  المعلمون  ويعتبر 

�سبيل  في  جهوده  تت�سافر  واح��دًا  جهازًا 

باأبعادها  متوازنة  متكاملة  �سخ�سّية  بناء 

واالجتماعّية  والعقلّية  والج�سدّية  النف�سّية 

التكّيف  على  ق��ادرة  �سخ�سية  والروحّية، 

اأن  يجب  لذا  الع�سر،  تحديات  ومواجهة 

لدى  واالح��ت��رام،  التوا�سع  عالئم  ت�سود 

تمايز  فال  التربية،  فعل   يمار�س  من  كل 

الر�سالة  خدمة  في  فالجميع  تفا�سل،  وال 

وال��م��ج��ت��م��ع، وال��م��ع��ل��م��ون ���س��وا���س��ي��ة في 

اأبنائنا االأعزاء كلٌّ من خالل دوره  خدمة 

وم�سوؤوليته.

*عالقة ودّية مع اأولياء الأمور
االأم���ور،  اأول��ي��اء  �سخ�سّيات  تتفاوت 

بالنتيجة  لكنهم  ت�سرفاتهم،  وتختلف 

عندما  وخ��ا���س��ة  وال��ت��وت��ر  القلق  ي��ع��ان��ون 

درا�سي  خلل  اأكبادهم  فلذات  عن  ي�سدر 

ردات  تكون  اأن  الطبيعي  ومن  �سلوكي.  اأو 

فعلهم من�سجمة مع مزاجيتهم واأخالقهم، 

اإذ اإن بع�سهم قد ال يتفق مع المعلم فُيهمل 

زيارة المدر�سة خوفًا من �سكاوى المعلمين 

بثتها  ة  ال�سياق نذكر ق�سّ وتذّمرهم. وفي 

اللبنانية  التلفزيونية  المحطات  اإح��دى 

االأمور  اأولياء  اإحدى  عن  قريبة  فترة  منذ 

قائلة: »من كثرة ما قالت لي المعلمة ابنك 

ال ي�سلح اإاّل اأن يكون في حاوية النفايات، 

قلبي  رّق  ذلك  بعد  الحاوية...  في  رميته 

في  حائرة  واأنا  البيت  الى  فاأعدته  لولدي 

اأمره األوم نف�سي...«.

ولتجنب اإي�سال االأهل اإلى حالة الياأ�س 

يخاطب  ال�سدد،  ه��ذا  وف��ي  ول��ده��م،  من 

الدكتور ف�سل اهلل المعلم المربي   بالقول: 

»عليك اأن تتعامل مع اأولياء االأمور باالأ�سلوب 

َواْلَمْوِعَظِة  {ِباْلِحْكَمِة  القراآني:  الحواري 

وال��ج��دال   )125 )ال��ن��ح��ل:  اْل���َح�������َس���َن���ِة} 

اإلى  انفعاالتهم  لتحّول  اأح�سن،  هي  بالتي 

اإلى  تعمد  ثم  ومتوازنة،  هادئة  ت�سرفات 

الحلول  وابتكار  اأبنائهم  م�سكالت  درا�سة 

التي تنقذ م�ستقبلهم، اآخذًا بعين االعتبار 

تربيتهم  نتاج  فهو  اأهله  عند  الولد  مكانة 

بتوجيه  كبرياءهم  تجرح  ف��ال  وجهدهم 

النقد الذي ُي�سعر باالإهانة«.

النداء  ليكن  المعلم  اأيها  النهاية  في 

ُك���وُن���واْ  {َوَل���ِك���ن  عينيك  ن�سب  ال��رب��ان��ي 

َوِبَما  اْلِكَتاَب  ُتَعلُِّموَن  ُكنُتْم  ِبَما  َربَّاِنيِّيَن 

ُكنُتْم َتْدُر�ُسوَن} )اآل عمران: 79(.
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السكري:
الظل األسود

)*(
مروى ح�شني الدر

خلل في م�شتوى ال�شكر في الدم. هذه العبارة ت�شري اإلى اأذهان 

الكثيرين بمجرد �شماعهم بمر�ض ال�شكري.. ولكن, قليل منهم من 

والذي  الأف��راد,  بين  �شيوعًا  الأكثر  المر�ض  هذا  تفا�شيل  يعرف 

الم�شاب  اإنه غالبًا ما يرافق  اإذ  »الظّل الأ�شود«.  ا�شم  اأطلق عليه 

المر�ض  لهذا  مخت�شرة  تعريف  بطاقة  هذه  لذا  الحياة.  مدى 

تجيب عن: اأ�شبابه, كيفية اكت�شافه, اأبرز اأنواعه, عوار�شه, وما 

هي اأهم �شبل العالج منه.

*ماذا يعني مر�ض ال�شكري؟
هو مر�س مزمن ناتج عن زيادة ن�سبة 

في  نق�س  ب�سبب  وذل��ك  ال��دم،  في  ال�سكر 

اإفراز مادة االأن�سولين من قبل البنكريا�س 

وال��ت��ي تلعب ال���دور االأ���س��ا���س ف��ي اإدخ���ال 

منه  لال�ستفادة  الكبد  خاليا  اإل��ى  ال�سكر 

غليكوجين  ���س��ك��ل  ع��ل��ى  ط��اق��ة  ك��م�����س��در 

.)Glycogene(

*اأنواع مر�ض ال�شّكري
Diabete type-1) -1( - �سكري النوع 

الأول:

االأمرا�س ذاتّية  اأ - ي�سّنف في خانة 

Maladies auto-( ال��م��ن��اع��ة 

.)immune
ب - يظهر غالبًا عند االأطفال واليافعين.

بيّتا  خ��الي��ا  ت��دم��ي��ر  ع��ن  ينجم   - ج 

صحة وحياة
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األشخاص ذوو الوزن الطبيعي 
هم أقل عرضة لإلصابة مبرض 
السكري بخمسة عشر ضعف 

األشخاص ذوي الوزن الزائد

ال��م��ن��ت��ج��ة ل��الأن�����س��ول��ي��ن م��ن قبل 

 Cellule β de(المناعة جهاز 

.)Langerhans
النوع  �سكري   -  )Diabete type-2) -2

الثاني:

اأ - اأكثر اأنواع ال�سّكري �سيوعًا.

ب - يظهر عادة عند البالغين.

فعالّية  ف��ي  ���س��ع��ف  ع��ن  ي��ن��ج��م   - ج 

�سحّية  الأ�سباب  االأن�سولين  م��ادة 

ووراثّية.

 -  )Diabetegestationnel-3) -3

�سكري الحمل:

ولي�س  االأح��ي��ان  بع�س  ف��ي  يظهر   - اأ 

دائمًا عند المراأة الحامل فقط.

ب - يعود م�ستوى ال�سكر في الدم اإلى 

ن�سبته الطبيعّية، بعد الوالدة، في 

اأغلب الحاالت.

*كيف يتم ت�شخي�ض المر�ض؟
لي�س من ال�سعب اأبدًا اأن تكت�سف اأنك 

مري�س �سكري، عبر:

فح�س للدم.  - 1

جرعة  المري�س  يتناول  الفح�س  بعد   - 2

تدعى  مادة  من  الريق،  على  �سغيرة، 

FPG، وتحتوي على محلول الغلوكوز.

اإج��راء  يتم  �ساعة  ن�سف  حوالي  بعد   -  3
فح�س دم اآخر ل�سبط م�ستوى ال�سكر 

مجددًا.

ت��ت��ك��ّرر ه���ذه ال��ع��م��ل��ي��ة ل��ث��الث م���رات 

متتالية..

اإن تكرار ارتفاع ن�سبة ال�سكر في الدم 

اأكثر من 90 ملغ/ملل هو دليل مر�س.

*العوار�ض
جميع  منها  يعاني  ع��وار���س  لل�سكري 

المر�سى الم�سابين كالجوع الزائد والعط�س 

اإلى  باالإ�سافة  واالنحطاط  والتعب  ال�سديد 

زيادة التبول وارتفاع �سغط الدم مع غ�ساوة 

في النظر. كما ويواجه المري�س م�ساعفات 

ال�سكر  م�ستوى  �سبط  عدم  حال  في  مزمنة 

على المدى الطويل، منها:

الب�سر  وفقدان  العين  �سبكّية  اعتالل   -  1
.)Retine(

2 - ق�سور في الكلى )اأكثر من 50 % من حاالت 
غ�سيل الكلى تعود لمر�سى ال�سكري(.

3 - تلف في اأع�ساب االأرج��ل وت��وّرم ناتج 
عن التهابات القدمين.

يوؤدي  ما  الدموّية  االأوعية  في  ت�سلُّب   -  4
التي  وال�سرايين  القلب  اأمرا�س  اإل��ى 

ت�سكل ال�سبب االأ�سا�س في وفاة مري�س 

ال�سكري.
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بما اأن الحاجات الغذائية تختلف من 

وال���وزن  العمر  ح�سب  الآخ���ر  �سخ�س 

ونوع ال�سكري الذي يعاني منه.

*نظام غذائي �شليم
الغذائية دور كبير في معالجة  للحمية 

م�ساعفاته،  من  والحماية  ال�سكري  مر�س 

لذا على المري�س اأن:

- يقّلل من تناول الحلويات بقدر يحدده   1
له الطبيب المخت�ّس.

2 - يقّلل من تناول الدهون الم�سبعة على اأن 
الم�سبعة  غير  بالدهون  ا�ستبدالها  يتم 

.)Non saturé(

والفاكهة  الخ�سار  تناول  من  االإك��ث��ار   -  3
لالأك�سدة  الم�سادة  بالمعادن  الغنية 

من  المر�سى  تحمي  ال��ت��ي  واالأل��ي��اف 

اأمرا�س القلب وال�سرايين.

حرق  لزيادة  يوميًا  الريا�سة  ممار�سة   -  4
ال�����س��ك��ر ف���ي ال��ع�����س��ل وت�����س��ري��ع عمل 

الم�سي،  الرك�س،  مثل:  فيه  االأن�سولين 

ال�سباحة، ركوب الدراجة...

ال�ش�����ك�ري  *ع�������الق�����ة 
بال�شمنة

اإن االأ�سخا�س االأكثر �سمنة 

واالأق������ل ل��ي��اق��ة ب��دن��ي��ة 

ب����ح����اج����ة اإل�����ى 

ك��م��ي��ة اأك���ب���ر 

االأن�سولين  من 

ن�سبة  ل��م��وازن��ة 

ال�����س��ك��ر ف���ي ال����دم. 

ال��وزن  عالقة  ح��ول  التو�سيح  من  ولمزيد 

البياني  ال��ر���س��م  ه��ذا  يظهر  بال�سكري، 

االإ���س��اب��ة  خ��ط��ورة  بين  ال��ع��الق��ة   )BMI(
بالمر�س وبين معدل موؤ�سر كتلة الج�سم.

ال��وزن  ذوي  االأ�سخا�س  اأن  ن��الح��ظ، 

اأق��ل  ه��م   )22<BMI<23( الطبيعي  

بخم�سة  ال�سكري  بمر�س  لالإ�سابة  عر�سة 

ع�سر �سعف اال�سخا�س ذوي الوزن الزائد 

.)25<BMI<30(

 = ال�سمين  الج�سم  اإ�سابة  خطر  اإذًا، 

اإ�سابة الج�سم الطبيعي. 15× خطر 
*عالج زمني...

م�ستديمًا  ال�سكري  مر�س  عالج  يعتبر 

ولي�س موؤقتًا وهو يقت�سر على ثالث نقاط 

اأ�سا�سية:

1 - اأخذ كمية كافية من االأن�سولين للمحافظة 
على �سبط ن�سبة ال�سكر في الدم.

بمر�سى  الخا�سة  االأدوي���ة  بع�س  تناول   -  2
ال�سكري كالميتفورمين والروزيجليتازون 

)Rosiglitazone- Metformin(

لحالة  منا�سبة  غذائية  حمية  اّت��ب��اع   -  3
الم�ساب للمحافظة على وزنه ال�سليم 

)*( ماج�ستير علوم الحياة.

الهوام�ض
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ن�شرين اإدري�ض قازان

اهلل  حزب  في  مقاتل  اأ�سر�س  )مقتل 

هاآرت�س  �سحيفة  كتبت  هكذا  �سوريا(  في 

من  والعديد  اأف��ردت،  عندما  االإ�سرائيلية 

خبر  لنقل  �سطورًا  االإ�سرائيلية،  المواقع 

)مقتل( ح�سن �سرتوني..

شهيد الدفاع عن المقدسات

حسن نمر شرتوني )ثائر(

اسم األم: سلوى حمدان

محل وتاريخ الوالدة: ميس الجبل 

1989/6/27

الوضع االجتماعي: عازب

رقم السجل: 66

تاريخ االستشهاد: 2013/3/16
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اأكبر �سنًا، فما اإن ا�ستّد عوده قلياًل، حتى 

في  والح��ت  مالمحه،  في  الهيبُة  ظهرت 

عينيه نظرة ثاقبة، فحذر منه اأبناُء البلدة 

ق��وي��ًا،  ح�سن  ك��ان  فقد  اللعب،  وق��ت  ف��ي 

جعله  ما  غلبه،  منه  اأكبر  ول��دًا  �سارع  اإذا 

ينتبُه حين يلعب مع االآخرين خوفًا من اأن 

يوؤذيهم عن غير ق�سد منه، فعندما كان 

في الخام�سة من عمره، كان يالعب اأخته 

بغير  الطرّية  يدها  لها  فك�سر  ال�سغيرة 

�سّببه  لما  حزنًا  دموعه  وانهمرت  تعمد، 

لها، ثم �سار يخدمها حتى تماثلت لل�سفاء.

ف��ي ب��ل��دة م��ي�����س ال��ج��ب��ل ح��ي��ث ُول���د، 

ي�سرح  كان  ال��ذي  الطبيعة  عا�سُق  ترعرع 

ال��وج��ود،  �سكينة  م��ت��اأّم��اًل  ال��ح��ق��ول  ف��ي 

معه.  تم�سي  الطريق  ك��اأن  م�سى  اإن  وك��ان 

وباأ�ُس  عينيه،  في  تلمع  االأبطال  �سجاعُة 

يرفُع على  كان  كّفيه،  بين  يلوح  المقاتلين 

َغره االأثقال التي ينوء بحملها الرجال،  �سِ

المدّبر  والعقل  القائد  اللعب كان هو  وفي 

وحامي الِحمى.

*انتقاٌل من مقاعد الدرا�شة
ال��وا���س��ع��ة،  جبهته  ف��ي  ح��ّل��ق  ُط���م���وٌح 

اخت�سار  في  ح�سن  �سبقه  ما  كثيرًا  وَغ��ٌد 

في  يخطر  ل��م  م��ا  ول��ك��ّن  حياته.  م��راح��ل 

�شرة *قاهر... النُّ
زي��ن��ب«،  ال�سيدة  »ب��ط��ل  »ث��ائ��ر«،  اإن���ه 

االأل��ق��اب  م��ن  وغيرها  الع�سر«،  »عبا�ُس 

بين  �سرتوني  نمر  ح�سن  بها  ُنعت  التي 

وهدوئه،  بطماأنينته  المجاهدين.  رفاقه 

ب���ثَّ ال���رع���ب ف���ي ق��ل��وب ال���ذي���ن ك��ف��روا، 

خاف،  من  لكّل  ذل��ك،  ق��ول  غريبًا  ولي�س 

عينيه.  ف��ي  ينظر  اأن  ي��وم��ًا،  ينتبه  ل��م  اأو 

حزنًا  بريقهما  حمل  اللتين  العينين  تلك 

عميقًا.. حزنًا قديمًا �سَكن ت�سّعبات قلبه، 

يغني:  نب�سة  كل  مع  وكان  زفراته  وتنّف�س 

اأحنُّ اإلى خبز اأمي.

ال��دالل  تغدق  كيف  تحّيرت  التي  اأم��ه 

به  وتزهو  تفرح  كانت  ال��ذي  بكرها،  على 

كثيرًا، وقد عّزز ذلك تعّلق االأب واالأقارب 

ُتغدق  والهدايا كانت  اأي�سًا، فاالهتمام  به 

�سيف�سد  االأم  دالل  اإّن  قيل  حتى  عليه، 

ال�سبي.

*بنيٌة قوّية وقلٌب روؤوف
في  والقوة  الجراأة  تلمع  لطفٍل  وكيف 

عينيه، اأن ال ي�سلب الروح؟ طفل �سارع نحو 

الحياة وكُبر ب�سرعة، فلم َيْحُب، بل م�سى 

وفكَّ اأحرف الكالم وهو في ال�سهر التا�سع 

من عمره. كانت له بنية قوية جعلته يظهر 

شجاعُة األبطال تلمع يف عينيه. 
كان يرفُع على صغره األثقال التي 

ينوء بحملها الرجال
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�سم�س  ت�سرق  اأن  القوي  الولد  ذل��ك  ب��ال 

ل��ي��رى ظ���الم المر�س  ن��ه��ار ع��ل��ى وج��ه��ه 

التي  القلب  �ساحبة  على  بثقله  األقى  قد 

لمر�س  ح�سن  قلُب  ت�سّدع  دّللته..  طالما 

ول�سَع  ج�سده،  اإل��ى  اآالمها  وت�سّربت  اأم��ه، 

في  باآثارها  احتفظ  ب�سياٍط  روحه  اأنينها 

ل��م يعد هناك  ط��ي��ات وج��دان��ه.. وف��ج��اأة 

مكان لري�سة االأحالم. ترك ح�سن مقاعد 

عن  المحراث  لياأخذ  الثانوية،  درا�سته 

�سوؤون  وتدبير  الزراعة  دّفة  ويت�سّلم  اأبيه 

زوجته  ب��م��داواة  االأب  الن�سغال  المنزل، 

يو�سي  ك��ان  ما  وكثيرًا  للعالج.  واأخ��ذه��ا 

االأب ابنه اأن ينتبه اإلى نف�سه وهو يحرث، 

يك�سر  ال  ك��ي  ق��وت��ه  ك��ل  ي�ستخدم  ال  واأن 

عمره،  من  ع�سرة  ال�ساد�سة  في  االأ�سياء! 

م�سى ح�سن واإخوته في جنازة اأمه، ومنذ 

تلك اللحظة، �سار والغربة رفيقين.

دالل  يف�سده  ل��م  ال���ذي  ال��م��دل��ل  كبر 

يترك  لم  ال��ذي  القوي  وال�ساب  وال��دت��ه، 

بل  المفتولة،  لع�سالته  ب��االأم��ور  التحّكم 

مزج بين الحكمة والقوة، فكان ي�سارُك في 

الجوائز،  ويح�سُد  االأثقال  رفع  م�سابقات 

واإخوته،  بوالده  االهتمام  يترك  ال  وك��ان 

العمل في  يجنيه من  ما  كّل  وي�سع  فيعمُل 

خدمة اأهله وراحتهم.

ح�سن  ت�سّبب   ،2006 تموز  حرب  في 

المجاهدين في  الم�ساكل مع  بالعديد من 

قريته، وقد اأ�سّر على البقاء، الأنه لم يقتنع 

بعمِر  يقترن  اهلل  �سبيل  ف��ي  الجهاد  اأن 

المرء، بل بما يحمله من ع�سق.

*وبداأت الهجرة اإلى اهلل
2007، بداأت رحلة الهجرة  العام  في 

�سفوف  ف��ي  ح�����س��ن  وال��ت��ح��ق  اهلل،  اإل����ى 

من  الكثير  تحّين  اأن  بعد  المجاهدين، 

اأكبر  تظهره  التي  فبنيته  لذلك،  الفر�س 

من عمره لم ت�سفع له لاللتحاق بالمقاومة.

خ�����س��ع ح�����س��ن ل��������دورات ت��دري��ب��ي��ة 

بّدقته  وتمّيز  الم�ستوى،  عالية  ع�سكرية 

في  ج��راأت��ه  ع��ن  ناهيك  الت�سويب،  ف��ي 

من  ي��ح��ذرون  رفاقه  ك��ان  ف��اإن  االقتحام، 

ممازحته اأحيانًا الأن �سربة ح�سن ال مزاح 

فيها، فكيف باالأعداء؟

الوا�سلين لحماية  اأول  كان ح�سن من 

مقام ال�سيدة زينب O، وبثَّ في قلوِب 

الكافرين الرعب..عنيٌد جدًا ذلك ال�ساُب 

المعركة  �ساحة  ي��ت��رك  اأن  رف�����س  ال���ذي 

ليرتاح قلياًل. واإن كان يجب عليه الرجوع 

من  �سل�سلة  يعني  ف��ذل��ك  ب��ي��روت،  اإل���ى 

يم�سُح  ببقائه  وتنتهي غالبًا  الم�ساكل معه 

ب�سرف  فاز  وكلما  بروحه،  المقام  بالط 

البقاء خّر �ساجدًا هلل تعالى �سكرًا له على 

هذه النعمة.

*عبا�ض الع�شر كتيبة وحده
ك���ان ح�سن )ع��ب��ا���ُس  ال��م��ع��ارك،  ف��ي 

االأع���داء،  اأن��ه��ك  وح���ده.  كتيبة  الع�سر( 

واأبلى فيهم بالًء ح�سنًا، ومن كان يراه في 

خ�سم المعركة ال ي�سدق اأن ذلك ال�ساب 

هو ذاته الذي يم�سُك لياًل ق�سبان ح�سرة 

ال�سيدة باكيًا كطفٍل �سغير..

لمنزل  القليلة  زي���ارات���ه  اإح����دى  وف���ي 

العائلة، عاتبه اأبوه لكثرة غيابه، قائاًل: وهل 

الحرب كلها ملقاة على كتفيك فال تزورنا؟! 

O هي خير  : »ال�سيدة زينب  رد ح�سن 

بحاجة  مقامها  اأب��ي..  ومن  اأم��ي  ومن  مني 
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كان رفاقه يحذرون من 
ممازحته أحيانًا ألن ضربة 

حسن ال مزاح فيها

اإلينا وهو اأهم من راحتنا بكثير واأولى..«

الع�سكرية  العمليات  في  ح�سن  �سارك 

ف��ي اأم���اك���ن ع����دة، وت���ع���ّرف ه��ن��اك اإل��ى 

ا�ست�سهد  الذي  فار�س  ربيع محمود  رفيقه 

الثاني  ك��ان��ون   30 ف��ي  قن�س  بر�سا�سة 

2013 بين يديه. وقد قتل ح�سن القّنا�س 
مبا�سرة، وكتب لرفيقه ح�سن بالقرب من 

�سورته على هاتفه الجوال اأنتم ال�سابقون 

ونحن الالحقون.

*وغادر �شاحكًا م�شتب�شرًا
لم تغْب روحه المرحة عن رفاقه، حتى 

�ساحكًا  كان  القتال.  لحظات  اأق�سى  في 

عن  ويخّفُف  ذاك،  مع  يمزح  م�ستب�سرًا، 

ه��ذا، ف��اإذا ما ع��اد ل��زي��ارة اأه��ل��ه، الذين 

بناء  اأن��ه��ى  اأن  ب��ع��د  ت��زوي��ج��ه  ي��ن��ت��ظ��رون 

اأن  وبعد  المفارق،  وداع  وّدعهم  منزله، 

ال  من  وع��اد،  منها  ترّجل  �سيارته،  رك��ب 

يحُب لحظات الوداع، مرة اأخرى ل�سمهم 

وتقبيلهم، واأ�سّر لرفيقه اأنه لن ي�سكن في 

ذلك البيت.

الطعام  اأعدَّ ح�سن  االأخيرة  الليلة  في 

و�سّلى  ا�ستيقظ  الفجر  وع��ن��د  ل��رف��اق��ه، 

الذي كانت  المدفع  ال�سبح، وجل�س خلف 

اأحد المقاتلين  االأعداء تخ�ساُه، فيما كان 

ويطلُق  مرتعبًا  خائفًا  يرك�س  الهاربين 

بر�سا�سٍة  ح�سنًا  فاأ�ساب  بع�سوائية،  النار 

طائ�سة في راأ�سه.

ُه���رع ال��رف��اق اإل��ي��ه، وك��ان��ت لحظات 

اإليه  نظر  اأنفا�سه،  م��ن  تدنو  االحت�سار 

رفيقه قائاًل: »هل عرفتني؟!«، رمى ح�سن 

رفيقه بنظرة ثاقبة متب�سمًا له: »وهل تظنُّ 

اأني فقدُت عقلي؟«.

كان  الم�ست�سفى،  اإل���ى  ال��ط��ري��ق  ف��ي 

 ،O زينب  ال�سيدة  على  ي�سّلم  ح�سن 

اأح��د  ي��ره��ا  ل��م  �سحكة  �سحك  وف���ج���اأة 

ندى  وك��اأّن  ابت�سامة  ثغره،  على  قبل،  من 

ال�سباح اأيقظها من ذبولها، ف�ساأله رفيقه: 

ما الذي ي�سحكك؟ ردَّ عليه: اأ�سحك الأني 

اأقف بين ال�سيدة زينب واأمي.
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*و�شف المهنة
المعلومات  نظم  اخت�سا�سي  ي���وؤّدي 

الجغرافّية المهام االآتية:

1 - ت�سميم اأو اإعداد الر�سوم التمثيلّية وفق 
الجغرافّية،  المعلومات  نظم  بيانات 

وذلك با�ستخدام االأجهزة اأو البرامج 

ة في هذا المجال. الخا�سّ

العالقات  لتحديد  البيانات  تحليل   -  2
التحليالت،  نتائج  لعر�س  اأو  المكانّية 

والر�سوم   الخرائط  با�ستخدام  وذلك 

والجداول البيانّية.

3 - الحفاظ على قواعد البيانات القائمة 
 )GIS( الجغرافّية  المعلومات  لنظم 

اأو تعديلها.

4 - اإدخال البيانات اإلى قواعدها الموجودة 
ف���ي ن��ظ��م ال��م��ع��ل��وم��ات ال��ج��غ��راف��ّي��ة 

تقنّيات  با�ستخدام  وذل��ك   ،)GIS(

مختلفة.

5 - مراجعة البيانات الموجودة اأو الواردة 
للتحّقق من حداثتها، دّقتها، فائدتها، 

جودتها وتكاملها.

6 - تقديم بناء، نماذج، اأو تحليل البيانات 
الجغرافّية المكانّية، وذلك با�ستخدام 

معالجة  المتقّدم،  المكاني  التحليل 

البيانات اأو برامج ر�سم الخرائط.

اأو تن�سيق التطوير والتحديث  7 - ت�سميم 
ب��ي��ان��ات نظم  ل��ق��واع��د  ال��م��ت��ك��ام��ل 

�سواء   )GIS( الجغرافّية  المعلومات 

المكانّية اأو غير المكانّية منها.

لر�سم  ال���الزم���ة  ال��ع��ن��ا���س��ر  ت��ح��دي��د   -  8
الخرائط وعر�س المعلومات بفَعالّية.

نظم المعلومات الجغرافية
Geographic Informations Systems
)*(

غادة حممد ال�شيلمي

وقتنا  في  العلوم  اأح��دث  من  الجغرافية  المعلومات  ُنظم  تعتبر 

الحالي. فنظام المعلومات الجغرافي نظام يعمل على جمع المعلومات 

الجغرافية وتخزينها واإدارتها وتحليلها, كما يعمل على اإدخال ومعالجة 

وتحليل وعر�ض المعلومات المكانية والو�شفية لأهداف محّددة. ولهذا 

والأمنّية,  والع�شكرّية  الطبّية  المجالت  في  عديدة  تطبيقات  العلم 

بالإ�شافة اإلى تطبيقاته التقليدّية في مجال التخطيط والنقل ودعم 

اتخاذ القرار, والبيئة  والعمران والبنى التحتّية وغيرها.

إختصاصات
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اأو  للم�ستخدمين  الفني  الدعم  تقديم   -  9
القواعد  ب�سيانة  يتعّلق  فيما  العمالء 

نظم  وتطبيقات  والمعدات،  البيانّية، 

 ،)GIS( ال��ج��غ��راف��ي��ة  ال��م��ع��ل��وم��ات 

وتطويرها وت�سغيلها.

*ظروف العمل
اأن  يمكن  ال��ت��ي  العمل  اأم��ك��ن��ة  ت��ت��ن��ّوع 

المعلومات  نظم  اخت�سا�سي  فيها  يوجد 

اأو  المكتب  داخ��ل  يعمل  فهو  الجغرافّية، 

ل�ساعات  الجلو�س  اإل��ى  وي�سطّر  خارجه، 

ومعّدات  الكمبيوتر  اأج��ه��زة  اأم��ام  طويلة 

يمار�س  اأن  يمكنه  كما  ال��خ��رائ��ط.  ر�سم 

عمله الميداني في الهواء الطلق، متعّر�سًا 

ب�سكل مبا�سر للعوامل الطبيعّية المختلفة.

المعلومات  نظم  اخت�سا�سي  يلتزم 

في  اإاّل  م��ح��ّدد  عمل  ب���دوام  الجغرافية 

يتعّر�س  الحالتين  وفي  ا�ستثنائّية.  حاالت 

اإلى االإجهاد الفكري والج�سدي والنف�سي، 

باإنهاء م�سروع معّين  خا�سة عند االلتزام 

في وقت محّدد. من جانب اآخر، توّفر هذه 

المهنة مردودًا ماليًا ومعنويًا مرتفعًا.

اخ��ت�����س��ا���س��ي نظم  ي�����س��ط��ّر  وق����د   

داخل  التنّقل  اإل��ى  الجغرافّية  المعلومات 

الموؤتمرات  لح�سور  خارجها  اأو  ال��ب��الد 

اآخر  التدريبّية لمواكبة  المهنّية والدورات 

التطّورات الم�ستجّدة في مجال عمله.

*نوع ال�شخ�شية المهنية
 :)Investigative( 1 - ال�سخ�سّية البحثّية
وتتطلب قدرًا عاليًا من الجهد الفكري. 

ت��ع��م��ل ب��ال��ب��ح��ث ع���ن ال��ح��ق��ائ��ق وح���ّل 

الم�سائل والم�سكالت بطريقة منطقّية.

 :)Realistic( العملية  ال�سخ�سية   -  2
واالأدوات  التنفيذية  باالأن�سطة  تعمل 

واالآالت، والقدرة على االإنجاز اليدوي.

ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة  ال�������س���خ�������س���ي���ة   -  3
العمل  تت�سمن   :)Conventional(
مع البيانات والمعلومات اأكثر منه مع 

االأفكار.

*بع�ض المهن المرتبطة
1 - مبرمج حا�سوب.

2 - مهند�س مدني.
3 - مهند�س م�ساحة.

4 - عالم جغرافيا.
5 - عالم ريا�سّيات.

*الموؤ�ّش�شات التعليمّية
جامعة �سّيدة اللويزة.

)*( المركز االإ�سالمي للتوجيه والتعليم العالي.
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*الفطور وقود المعّلم
والمعلمين  االأ���س��ات��ذة  اأك��ث��ر  ي��ذه��ب 

اأو  المدر�سة  العمل،  مكان  اإل��ى  �سباحًا 

طعام  ت��ن��اول  دون  الجامعة،  اأو  المعهد 

من  ك��وب��ًا  بع�سهم  يتناول  وق��د  ال��ف��ط��ور، 

االأمثل  ال�سبيل  اأن��ه��ا  منهم  ظ��ّن��ًا  القهوة 

يوؤجل  فيما  بن�ساط،  التعليمي  العمل  لبدء 

بعد  ما  اإلى  الفطور  طعام  االآخر  بع�سهم 

تطول  قد  التي  االأول��ى  الدرا�سية  الح�سة 

المعاهد  ف��ي  )ك��م��ا  اأك��ث��ر،  اأو  �ساعتين 

والجامعات(.

اإن القهوة على الريق م�سّرة الأنها 

ت���وؤدي اإل���ى ح��رق��ة ف��ي ال��م��ع��دة، وهي 

على  تعينه  اأو  المعلم  تكفي  ال  وحدها 

اأداء العمل والتدري�س، فهي ذات مفعول 

موؤقت، قد توقظ الدماغ لفترة معينة، 

ولكنها ال توقظ الج�سد، بل 

تنهكه. لذا، المعلم  بحاجة 

كل عام 
وصحة أستاذي بخير
ذلك  ومن  اهتمام,  كّل  منا  ت�شتحق  فهي  مقّد�شة,  مهنة  التعليم  لأّن 

المقّد�ض  دوره  اأداء  من  ليتمّكن  المعّلم  يعين  ال��ذي  بالغذاء  الهتمام 

عيد الج�شدي,  باأعلى هّمة ون�شاط. فالمعّلم يمار�ض جهدًا كبيرًا على ال�شّ

بحاجة  وهو  النهار,  من  طويلة  �شاعات  مدى  على  والنف�شي  والذهني, 

لغذاء خا�ض يمّده بالطاقة المنا�شبة لإكمال نهاره ال�شاق ب�شحة جيدة 

واأع�شاب هادئة, وبعيدًا عن اكت�شاب وزن غير مرغوب به.

)*(
�شارة املو�شوي

تغذية

78



ويكون  والج�سم،  الدماغ  يفيد  غ��ذاء  اإل��ى 

في  ل�ساعات  الوقوف  في  ج�سديًا  له  عونًا 

ال�سف، وذهنيًا لزيادة فترة تركيز الدماغ 

وعونًا على هدوء االأع�ساب.

الوجبات  اأه��م  م��ن  ه��و  الفطور  اإذًا، 

الغذائية.

*وقّوة البدن
اأب��ي عبد اهلل  وفي حديث عن االإم��ام 

من  يخرج  ال  اأن  للموؤمن  »ينبغي   :Q

.
)1(

بيته حتى يطعم، فاإنه اأعّز له«

والغلبة،  القوة  اأي  العّزة  و»االأعز« من 

اأي اأن الفطور قوة للبدن.

ي�سكل  فالفطور  طبيعي،  �سيء  وه��ذا 

العمل  نحو  االإن�����س��ان  يدفع  ال��ذي  ال��وق��ود 

يوؤثر  وغيابه  ال��ن��ه��ار،  اأول  ف��ي  والتفكير 

فاالإن�سان  معًا،  والج�سد  الدماغ  على عمل 

الذي ال يتناول الفطور يحتاج وقتًا )حتى 

الطاقة  ال�سترجاع  البدن(  ممتلئ  كان  لو 

عن  يوؤخره  ما  الج�سم،  داخ��ل  المختزنة 

اأداء وظائفه ال�سباحية.

وقد بّين العديد من الدرا�سات اأّن:

اأ - الفطور يح�سن عمل الذاكرة لدى 

كافة االأعمار.

يتناولون الفطور بانتظام  ب - الذين 

هم االأكثر ن�ساطًا.

*لكل جهد غذاء
الغذائية  المعلم  حاجات  تختلف  وقد 

ع��ن غ��ي��ره م��ن ال��ع��ام��ل��ي��ن وال��م��وظ��ف��ي��ن، 

فالمعلم:

�ساعات  ف��ي  ال��ذه��ن��ي  بالجهد  ي��ب��داأ   -  1
ال�سباح المبكرة.

واأحيانًا  ل�ساعات،  ال�سف  في  يقف   -  2
طوال النهار.

3 - يحتاج للتركيز لفترة طويلة ومتوا�سلة 
)ل��ي��ك��ون ع��ل��ى ا���س��ت��ع��داد الإي�����س��ال 

ال��م��ع��ل��وم��ات واالإج����اب����ة ع���ن اأ���س��ئ��ل��ة 

الطالب في كل االأوقات(.

4 - يحتاج اإلى هدوء البال واالأع�ساب.
*من اأجل الجهد الذهني

التي  االأغذية  بع�س  اإل��ى  ن�سير  لذلك 

بن�ساط  مهاّمه  اأداء  على  االأ�ستاذ  ت�ساعد 

وهمة:

1 - الع�سل: يمكن تناول الع�سل على الّريق، 
ف��ف��ي ال��ح��دي��ث ع��ن االإم�����ام ال��ر���س��ا 

Q: »عليكم بالع�سل... في الع�سل 

�سفاء من كل داء، ومن لعق لعقة ع�سل 

وي�سفي  البلغم...  يقطع  الريق،  على 

.
)2(

الذهن، ويجّود الحفظ...«

القهوة على الريق قد توقظ 
الدماغ لفرتة معينة، ولكنها ال 

توقظ اجلسد، بل تنهكه
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الذهني،  للن�ساط  مفيد  الع�سل  اإذًا، 

ف��ه��و ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ���س��ّك��ر ن��ب��ات��ي طبيعي، 

ويعطي وقودًا �سريعًا للدماغ، اإ�سافة اإلى ما 

اأ�سارت اإليه درا�سة من اأن الع�سل يخّف�س 

ن�سبة التوّتر، ويح�ّسن عمل الذاكرة.

بين  كبير  تطابق  وج��ود  الملفت  ومن 

العلمية  وال��درا���س��ات  ال�سريف  الحديث 

التوتر، وتح�سين  ن�سبة  من ناحية تقلي�س 

الذاكرة.

2 - الن�سويات المركبة )غير الب�سيطة(: 
وهي كالخبز االأ�سمر- رقائق الحبوب 

 - ال�سكر  والقليلة  ب��االأل��ي��اف  الغنية 

مع  الم�سلوق  )القمح  الكاملة  الحبوب 

الذرة -  االأ�سمر -  الكعك  ق�سرته( - 

البطاطا الحلوة.

على  تحتوي  المناقي�س،  م��لح��ظ��ة: 

الب�سيطة،  الن�سويات  م��ن  عالية  ن�سبة 

اإلى  ت��وؤدي  والتي  االمت�سا�س،  ال�سريعة 

الخمول والجوع ال�سديد بعد فترة ق�سيرة.

ال���ف���واك���ه: ي��م��ك��ن ال��ب��دء ب��ح��ب��ة من   - 3
الفاكهة  وهي  مثاًل،  كالتفاح  الفاكهة 

االأكثر فائدة على الريق. )احترز من 

فقد  الريق،  على  الحم�سية  الفاكهة 

توؤذي المعدة(.

البورون،  م��ادة  على  يحتوي  الزبيب:   -  4
االنتباه  وتزيد  الذاكرة  تن�سط  والتي 

و�سرعة البديهة.

5 - الجوز: يحتوي على االأوميغا 3 والذي 
يدخل في تركيب خاليا المخ.

ت��ح��ت��وي على  ال��ن��ي��ئ��ة:  ال��م��ك�����س��رات   -  6
والماغنيزيوم  والمانغانيز  الفو�سفور 

والكولين. وكلها معادن مهمة للتركيز 

وعمل خاليا الدماغ، واأهمها: اللوز - 

دوار  بذر   - اليقطين  بذر   - ال�سم�سم 

الكاجو - حبوب  البندق -  ال�سم�س - 

ال�سويا. ويمكن تناول هذه المك�سرات 

ما بين الح�س�س اأو اأثناء الفر�سة.

اإل��ى  ي����وؤدي  ال��م��اء  فنق�س  ال����م����اء:   -  7
الخمول.

وه��دوء  التوتر  تجّنب  اأج��ل  من   -

الأع�شاب ين�شح المعّلم اأن:

الحليب،   - ال��خ��وخ   - ال��م��وز  يتناول   - اأ 

الأن��ه��ا ت��زي��د م��ن اإف����راز ه��ورم��ون ال� 

ال�سعور  يحفز  ال���ذي   serotonin
بالراحة والهدوء.

من  ك��ب��ي��رة  ك��م��ي��ات  ت��ن��اول  يتجّنب   - ب 

قد  الذي  وال�سوكوال  والكافيين  ال�سكر 

يوؤدي اإلى تقلب المزاج.

ميكن البدء بحّبة من الفاكهة 
كالتفاح مثالً، وهي الفاكهة 

األكرث فائدة على الريق
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ال�شف  في  الوقوف  اأجل  من  اأما   -

المعلم  ي��ن�����ش��ح  ع���دي���دة  ل�����ش��اع��ات 

كافية,  لفترة  النوم  اإل��ى  بالإ�شافة 

وتناول  المريحة,  الأحذية  بانتعال 

الغذاء المفيد.

يعود  القدمين  في  االأوج��اع  اإن معظم 

في  وال��ك��ال�����س��ي��وم   Vit D ال����  نق�س  اإل���ى 

فح�س  اإج���راء  من  بد  ال  لذلك  العظام. 

في  والكال�سيوم    Vit D ال�  معدل  لمعرفة 

بتناول  االهتمام  من  بد  ال  كما  الج�سم. 

اأغذية غنّية بال� Vit D والكال�سيوم ومنها:

1 - الحليب واللبن وم�ستقاتهما، يوميًا.
2 - الخ�سار الغنّية بالكال�سيوم: ال�سبانخ - 

الملفوف - الباميا.

ال�����س��ل��م��ون،  ال��زي��ت��ي��ة:  االأ����س���م���اك   -  3
وال�سردين.

4 - البقول.
5 - ومن الجيد التعّر�س الأ�سعة ال�سم�س.

كما اأن المواظبة على الريا�سة ت�ساعد 

ما  والظهر،  ال�ساقين  ع�سالت  تقوية  في 

دون  طويلة  لفترات  الوقوف  على  ي�ساعد 

ال�سعور بالتعب واالأوجاع ال�سديدة.

- نماذج فطور منا�شب للمعلمين:

اأ - على الريق:

1 - ملعقة من الع�سل.
2 - 12 حّبة من الزبيب.

ي�سّد  »الزبيب   :Q اهلل  عبد  اأب��ي  عن 

.
)3(

الع�سب، ويذهب بالن�سب، ويطّيب النف�س«

ب - قبل الذهاب اإلى المدر�سة اأو الجامعة 

تناول �سباحًا:

1 - خبزًا اأ�سمر اأو تو�ستًا اأ�سمر.
2 - لبنة اأو جبنة مع جوز في �ساندوي�س، 

اإذا كنت م�ستعجاًل.

فهو  الحليب  مع  بال�سم�سم  كعكًا   -  3
ي�ساعد على التركيز والهدوء.

ج - اأما وقت الفر�سة فُكْل من الطعام:

 - ال��م��وز  مثل  الفاكهة:  م��ن  حبة   -  1
الخوخ - التفاح.

2 - فواكه مجّففة.
لوز  النيئة:  المك�ّسرات  القليل من   -  3
حبوب   - ب��زر   - كاجو   - ج��وز   -

ال�سويا.

)*( اأخ�سائية تغذية.

 و�سائل ال�سيعة، الحّر العاملي، ج24، �س363.( 1)

 بحار االأنوار، المجل�سي، ج63، �س293.( 2)

 الكافي، الكليني، ج6، �س352.( 3)
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*المر�ض: حيلة جديدة!
قبل بدء العام الدرا�سي يحب االأطفال 

اإلى المدر�سة، ي�سترون المالب�س  الذهاب 

ال��ج��دي��دة ول���وازم ال��م��در���س��ة، ف��ي فرحة 

تبداأ  الدرا�سة  تبداأ  عندما  لكن  و�سرور. 

األم  والمر�س:  الوجع  من  الطفل  �سكاوى 

اأن  الطفل  ويحاول  وال�سداع...،  البطن، 

يغادر  ال  حتى  المقنعة  الق�س�س  يخترع 

المنزل اإلى المدر�سة.

اأو التظاهر بالمر�س، �سكل  التمار�س 

)*(
داليا فني�ض

اإلى  الذهاب  رف�شها  من  يوميًا  �شنوات(   6( ري��ان  وال��دة  تعاني 

تجبرها  وعندما  ثيابها.  ارت��داء  وترف�ض  ت�شرخ  فهي  المدر�شة, 

في  بالألم  ت�شعر  اإنها  والقول  بالبكاء  تبداأ  الذهاب  على  والدتها 

راأ�شها وبطنها. وفي بع�ض الأحيان ترتفع درجة حرارتها, فتخ�شى 

وي�شتمر  المنزل...  نزيلة  وتبقى  المر�ض,  ا�شتداد  من  والدتها 

الحال, يوميًا, على هذا المنوال.
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بع�س  اإل��ي��ه  يلجاأ  ال��ت��ح��اي��ل،  اأ���س��ك��ال  م��ن 

المدر�سة،  اإل��ى  الذهاب  لتجنب  االأطفال 

مراحل  اإل���ى  تتو�سع  ق��د  م�سكلة  فيخلق 

عمرية مختلفة واإن كانت اأكثر ح�سورًا في 

اأ�سباب  العام الدرا�سي االأول مع اختالف 

ودوافع التهرب.

في  اأم��ا  �سادقًا،  الطفل  يكون  اأحيانًا 

ما  واأول  الم�سكلة،  فهنا  التمار�س  حالة 

يجب على االأهل فعله هو: معرفة االأ�سباب.

تدفع  قد  التي  الأ�شباب  هي  *ما 
الطفل للتمار�ض؟

طفلها  ب��م��ح��اورة  ت��ب��داأ  اأن  االأم  على 

من  التهّرب  �سبب  يكون  فقد  ومناق�سته، 

وت�ستطيع  ب�سيطًا  المدر�سة  اإل��ى  الذهاب 

ت�سويته. اأما االأ�سباب فعديدة منها:

وخوفه من  باأمه  ال�سديد  الطفل  تعّلق   -  1

تعلقه  اأو  عنها،  واالب��ت��ع��اد  فقدانها 

باألعابه، وغرفته، واللعب مع اإخوته.

اأو  وال��ب��ا���س،  المدر�سة  م��ن  ال��خ��وف   -  2

ب�سبب  اأو  وعقابهم،  المعلمين  م��ن 

اأو  المدر�سية،  الواجبات  اأدائ��ه  عدم 

للتخل�س من ح�سة معينة ال يحبها.

3 - �سعور الطفل بالملل في المدر�سة.

4 - رغ��ب��ت��ه ف���ي ج���ذب ان��ت��ب��اه وال���دي���ه، 

اإذا كان يفتقد الحب والحنان  خا�سة 

لكي  فيتمار�س  غيورًا،  اأو  والرعاية، 

يك�سب االهتمام من والدته.

�سلبية  حالة  الطفل  م�سكلة  تكون  قد   -  5

ي��ع��ان��ي م��ن��ه��ا ف���ي ال��م��در���س��ة م��ث��ل: 

ال�سخرية واال�ستهزاء به.

6 - الك�سل واالفتقار اإلى الن�ساط والحيوية، 

والخمول اأحيانًا.

*اأعذار المتمار�ض
المر�س  بح�سب  اأع��ذاره  الطفل  يبني 

كانت  اأو  بنف�سه،  جربها  التي  االأوج��اع  اأو 

�سائعة في المنزل، لدى اأحد اإخوته. ويقوم 

يعرفها؛  التي  الحاالت  هذه  اإحدى  بتقليد 

فغالبًا ال يكون عذره �سيئًا جديدًا، خا�سة 

اأن اأعرا�س التمار�س تتمركز عند االأبناء 

في: اآالم الراأ�س، اآالم البطن، اآالم الرجل 

اأو المفا�سل، ال�سعور بالغثيان.

*بع�ض الإر�شادات لعالج الم�شكلة
قبل  المر�س  الطفل من  ي�سكو  عندما 

ذه��اب��ه اإل���ى ال��م��در���س��ة ال ب��د ل��الأه��ل من 

اتخاذ بع�س االإجراءات:

الطبي  الفح�س  على  الطفل  عر�س   -  1

حالة  وال�ستبعاد  �سالمته،  من  للتاأكد 

في  اأول��ى  كخطوة  الع�سوية،  المر�س 

أحيانًا يكون الطفل صادقًا، 
أما فى حالة التمارض فهنا 
املشكلة, ويجب على األهل 

معرفة األسباب
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ت�سخي�س الحالة.

في  ���س��واء  الم�سكلة  �سبب  ع��ن  البحث   -  2

من  ذل��ك  ويكون  المدر�سة،  اأو  المنزل 

االأخ�سائي  اأو  المعلم  ا�ست�سارة  خالل 

ال��م��در���س��ي،  ال��م��ر���س��د  اأو  االج��ت��م��اع��ي 

لمعرفة االأ�سباب الكامنة وراء التمار�س.

الطفل،  لدى  الخاطئة  االأفكار  - دح�س   3

�سبب  هي  االأوه���ام  كانت  اإذا  خا�سة 

مخاوفه.

4 - طماأنته نف�سيًا واإقناعه اأن ما يقلقه اأمٌر 

يمكن حّله، ومعالجته.

�سبب  في  ومناق�سته  الطفل  محاورة   -  5

عدم رغبته في الذهاب اإلى المدر�سة، 

التحدث  وعلى  الحوار  على  وت�سجيعه 

اأو  خ��وف  وب��دون  ثقة  بكل  يخ�ساه  بما 

ترّدد.

6 - تعزيز ومكافاأة االبن في حال ذهب اإلى 

المدر�سة. وبالمقابل محاولة جعل يوم 

عطلته مماًل، في حال تمار�سه.

7 - على االأهل اإ�سعار االبن بالحب والعطف 

اجعل يوم عطلته مماًل، 
يف حال متارضه

)*( متخ�س�سة في التربية.

الهوام�ض

النف�سية  حاجاته  واإ�سباع  والحنان، 

على مدار ال�ساعة، حتى ي�سعر باالأمان 

النف�سي.

8 - تجاهل مر�س الطفل، اإذا كان يتمار�س 

فعاًل، وعدم ال�سماح له بالتغّيب، على 

�ستتم  المو�سوع  ب��اأن  اإخ��ب��اره  يتم  اأن 

ال  حتى  وذل���ك  ب��ع��د،  فيما  مناق�سته 

ي�سبح التغّيب عادة. 

ال�سديدة،  والق�سوة  ال�سرب  تجّنب   -  9

وا���س��ت��خ��دام االأ���س��ال��ي��ب االأخ���رى مثل 

الحرمان كالقول )لو اأنك ذهبت اليوم 

مدينة  اإلى  اأخذتك  لكنت  للمدر�س�سة 

جميع  تنفع  لم  اإذا  اأو  ال��م��اله��ي(... 

اإلى  تحويله  يف�سل  ال�سابقة  االأ�ساليب 

اأخ�سائي لمتابعة حالته.

تربية
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ــل الــقــراء ــائ ــش مـــن ر�

»لكل �سيء بقية، وبقية اهلل هي خير 

الوالهة  القلوب  تجمع  فهي  تبقى،  ما 

الع�ساق  وُتنهل  ال��ل��ق��اء،  واح���ات  عبر 

وتغذي  اهلل،  وروح  خامنئي  رحيق  من 

اأخذتهم  فر�ساٍن  ذكريات  من  العروق 

ال�سحاب،  فوق  ما  اإل��ى  ال�سوق  ن�سائم 

وخفايا  االأدب  لطائف  عن  وتخبرني 

الكون وو�سايا العلماء... فتحية لك يا 

بقية اهلل«.

نرج�ض عظيمي

- الأ�ستاذ محمود دبوق: ت�سكر المجلة م�ساهماتكم وتت�سرف بن�سرها، اإال اأن 

�سيا�سة المجلة ال تت�سمن االإبالغ عما ين�سر في باب »باأقالمكم« لتكون فر�سة لت�سفح 

االأعداد بحرية اأكثر.

- محمد علي محمد البزال: تقوم المجلة حاليًا بعالج م�سكلة التوا�سل �سمن 

مناطق البقاع والجنوب، والتي �سترون ثمرتها قريبًا باإذن اهلل.

-اإ�سماعيل محمد �سكر: ن�سكر لكم مالحظاتكم ب�ساأن الم�سابقة، اأما بخ�سو�س 

العدد 266، فقد وردت فيه روايتان، و�سوؤال الم�سابقة يخ�س رواية االإمام الكاظم 

)ع( بح�سب الن�س الحرفي المطلوب. وفي حال وجد اأي خلل في طرح ال�سوؤال، يعتبر 

الجواب �سحيحًا.

* للقراء الأعزاء األف �شكر وتحية على كلماتهم الم�شجعة ومالحظاتهم البنّاءة: 
�سهام طالب يون�س- مريم ح�سين �سعيتو- لنا في�سل �سالح- محمد مهدي ذيب- 

اإبراهيم اأ�سعد حمود - نورا زين العابدين- محمد نديم الهق- عبا�س محمد مح�سن 

رفيقة  �سعيتو-  العوطة-محمد  �سعد- خديجة محمد ح�سن  دروي�س- ح�سين جمال 

فريال  العوطة-  رفيقة  �سعالن-  اأحمد  جمال  �ساهر-  علي  زه��راء  العوطة-  اأحمد 

�سرور- محمد ح�سين محمد ح�سن  نجيبة ح�سين  �سناء علي جعفر-  فقيه-  �سعيد 

العوطة -اإيمان اأحمد ق�سير - ناديا محمد غ�سبان-الرا زهير �سبليني.

ردود �شريعة ردود �شريعة ردود �شريعة ردود �شريعة

والمّطلعة  المعلِّمة  الأنك  اهلل،  بقية  »الأن��ك 

على ك��ل م��ا ي��دور وي��ج��وُل ف��ي خ��اط��ري، والأّن 

م�سمون ما تحويه �سفحاتك تنير القلب، وظلمة 

الم�سير  �سنوا�سل  لقرائتك،  المتلهف  الفكر 

واأنت في فكرنا وقلبنا، مالزمة لنا في كل زمان 

الحلم  بين  العبور  زم��ن  يتوقف  فلن  وم��ك��ان، 

واليقظة الأننا في انتظار بقية اهلل االأعظم|. 

اأ�سكر كل العاملين والمواكبين وال�ساهرين على 

اإعداد هذه المجلة الثقافية الممتعة«.

�شمر جميل

بريد القراء

85

م
 2

01
4 

ر
ذا

/اآ
 2

70
د 

د
ع
ل
ا



اإبراهيم من�شور

جل( *من الأدب ال�شعبي )الزَّ
معروف اأّن بلدة م�سغرة في البقاع الغربّي فيها م�سلمون �سيعة وم�سيحّيون، وفي 

هذه البلدة مغارة عين بوزيد، نظرًا لوجود عين ماء مزدوجة اأي تنبع من مكانين 

قيَمْت في 
ُ
متقاربين في المغارة، فكاأنهما عينان. وفي اإحدى حفالت الزجل التي اأ

هذه البلدة قال ال�ساعر المرحوم زين �سعيب:

بعينتيْن ْم��غ��ارة  ْل��ِف��ي��ِك  م�سغرة  دمعَتْيْني��ا  تبكي  ال�سعبين  ُم��ْق��ِل��ِة  ْوع��ا 

عالم�سيْح م��ري��ْم  دم���ْع  تبكي  عالح�سيْنع��ي��ْن  زي��ن��ْب  دم���ْع  تبكي  وع��ي��ْن 

*فائدة لغوّية
وزن »َتْفَعال«: من اأوزان المبالغة والتكثير، فكّل كلمة جاءت على وزن »َتْفعال« 

فهي  »ِتلقاء«،  كلمة  القاعدة  �سّذ عن هذه  ما  ندر  وقد  ك�سرها.  ال  التاء،  بفتح  هي 

َت��ْرداُد  العرب:  تقول  »َتْفعال«  وزن  وعلى  نف�سه.  تلقاء  من  جاء  نقول:  التاء،  بك�سر 

ْكب، وَتْهذاُب  فاُق االأكّف، وَتْقتاُل القوم، وَت�ْسياُر الرَّ ال�سوت، وَتْهذاُر الل�سان، وَت�سْ

النف�س، وَت�ْسكاُب الدمع وَتْلطاُم ال�سدر...

كشكول

 األدب

أدب ولغة
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*من اأجمل الردود
قال الوليد بن عقبة بن اأبي ُمعيط لالإمام علّي Q: »اأنا اأحدُّ 

 للكتيبة منك«.
ُ
ماَلأ

َ
منك �ِسنانًا، واأب�سُط منَك ل�سانًا، واأ

فنزَلِت  فا�ِسق«.  اأنت  فاإنما  »ا�سُكْت!  قائاًل:   Q االإم��ام  عليه  فردَّ 

.
)1(

ِمًنا َكَمن َكاَن َفا�ِسًقا لَّ َي�ْسَتُووَن} )ال�سجدة: 18( االآية: {اأََفَمن َكاَن ُموؤْ

*من المتقارب لفظًا ومعنًى
وتاه.  ر  تكبَّ باأنفه:  و�َسَمَخ  وتاه.  تكّبر  زمخًا:  باأنفه  الرجُل  َزَمَخ   -

نوٌف ُزمٌخ، اأي �ُسْمخ.
ُ
واأ

- َزَنَخ الطعام و�َسَنَخ: تغيَّر طعمه وريُحه، فهو َزِنٌخ و�َسِنخ.

*من اأجمل ال�شعر
ما قاله ال�ساعر الكبير بول�س �سالمة في مدح الكلّية الجعفرية التي �سادها 

ال�سّيد عبد الح�سين �سرف الدين المو�سوي، في �سور:

َث��َراه��ا ��ْي��ُت  َح��يَّ البحِر  مُّ 
ُ
اأ ��وُر«  َفَتاها»���سُ ال�ساجي  االأزرَق  مَّ  والِخ�سَ

���ٌد« »����س���يِّ ط����ه  اآِل  م����ن  دعاهاج����اَءه����ا  َم��ْن  ْت  فلبَّ ال�سم�َس  ف��َدَع��ا 

ُحالها�����س����اَد ف��ي��ه��ا ل��ل��م��ع��ال��ي َم���ْع���ه���دًا في  ما�َسْت  الفكِر  فعرو�ُس 

ج���اءه���ا ج��ب��ري��ُل��ه ي��ح��م��ي ِح��م��اه��ااأي����ن����م����ا الَح�����������ْت ل����ط����ه راي�������ٌة

نماهاَع���َل���ُم »ال�������س���ادق« ي��زه��و ف��وق��ه��ا وال��م��ج��ِد  ال��ج��دِّ  فالعظيُم 

« ب���اُب���ه���ا وح�������س���ي���ٌن واأخ����������وه ج���اِن���ب���اه���اك���ع���ب���ُة ال���ع���ل���ِم »ع�����ل�����يٌّ

اأج���وائ���ه���ا ف���ي  ال�����زه�����راِء  َرُج 
َ
�َسذاهااأ من  �سيٌء  ال��ُج��دراِن  فعلى 

)2(ِع���ت���رُة االأط���ه���اِر ه��ل ِم����ْن م��وؤم��ٍن
ر�ساها؟! في  اإاّل  ة  الجنَّ يدخُل 

*عاّمّي اأ�شله ف�شيح 
نقول بالعامية: »ِكّخ ِكّخ« للطفل اإذا اأردنا اأن يمتنع عن تناول طعام معّين. واأ�سل 

. التعبير بالف�سحى: َكخَّ يِكخُّ َكّخًا وكخيخًا: ناَم فغطَّ
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ة بالمعاني *مفردة ثريَّ
ُيجعُل  ما  واأُميل،  واأميال  ميول  جمُعه  »الِمْيل«: 

به الُكحُل في العين )المكحال(، من اأ�سل يوناني. 

ومنه  ونحوه،  الجرح  بها  ي�سبر  للجّراح  اآلة  والِمْيل 

مدى  لمعرفة  ال�سرايين  اأغ��وار  �سبر  اأي  التْمييل، 

جودتها اأو ف�سادها.

االأر�س  اأن�ساز  في  للم�سافر  ُيبنى  مناٌر  والِمْيل: 

يهتدي به وُيدرك الم�سافة. والِمْيل: م�سافة اختلفوا 

ر من االأر�س،  في تقديرها، فقالوا: منتهى مّد الب�سَ

وقالوا اأربعة اآالف ذراع، والِمْيل الها�سمي األف باع.

*من اأرقى كالم الأدباء
ال  العميق  االإن�ساني  واجبنا  »اإّن   :

)4(
اليوناني االأديب  كزنتزاكي�س  نيكو�س  يقول 

َع له - قدر  �س في اأن نو�سح اأو ُن�سيء اإيقاع االإله، فح�سب، واإنما في اأن ُيخ�سِ يتلخَّ

اإيقاع حياتنا ال�سغيرة وعمرنا الق�سير، هكذا فقط ننجُح - نحن  ما ن�ستطيع - 

غير الخالدين - في اأن ننجز اأمرًا خالدًا«.

*من اأجمل ما قيل في نحول الج�شد
ال�ساعر الح�سن بن عمرو  المر�س واالألم والمعاناة قال  اأ�سابه من  ب�سبب ما 

الحلبي النحوي:

اأب������������������دًا ي��������ب��������راأ وي����ن����ت����ك���������سَُم������ْن ل�������س���بٍّ ف�����وق َف�����ْر������سِ ���س��ن��ًا

 م���و����س���َع���ُه
)3(

اُد َف�������َه�������داُه�������م ن�����ح�����وه ال����ن����َف���������سَُج������ِه������َل ال����������ع����������وَّ

وقال المتنّبي في هذا المعنى:

رج��ٌل اأّن���ن���ي  ن��ح��واًل  بج�سمي  �������اَك ل���م َت��َرن��يَك��َف��ى  ل����وال م��خ��اط��ب��ت��ي اإيَّ

*من الأ�شداد
ع.  الناكُد اأو الّنكداء، هي الناقة التي ال يعي�س لها ولد فتكُثُر األباُنها الأنها ال ُتر�سِ

والناكُد اأو الّنكداء اأي�سًا، هي الناقُة قليلُة اللبن، ومن هنا الت�ساّد.

أدب ولغة
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 اأّما تف�سير نزول االآية من تف�سير الجاللين، �س 550.( 1)

 مو�سوع���ة االإمام ال�سيد عبد الح�سين �سرف الدين، مجّلد 8، �س311، ( 2)

.312

ار المري�س؛ ياقوت الرومي، معجم االأدباء، ج20 �ص29.( 3) اد: زوَّ  الُعوَّ

 ُول���د كزنتزاكي�س في جزي���رة كريت عام 1883، ون���ال جائزة ال�سالم ( 4)

العالمي عام 1956، وتوفي عام 1958.

حى، النور. والظّل: الظالم.( 5) ّح: ال�سُّ  ال�سِّ

 الَعَنن: ما يعتر�س من �سّك.( 6)

 طِمَي البحر: ماج.( 7)

 َثعار: ا�سم جبل.( 8)

ة اَلهِرمة.( 9)  الفري�سة: الناقة اأو البقرة اأو ال�ساة الم�سنَّ

 العار�س: المري�س.( 10)

 الَفري�س: الوالدة حديثًا.( 11)

د.( 12) كوب: المركوب الجيِّ  ذو الَعنان الرَّ

 الِفْلُو: الُمْهر الذي يِفلُّ من فطامه حديثًا.( 13)

بي�س: ال�سعب الِمرا�س.( 14)  ال�سَّ

 ال ُيع�سد طلُحكم: ال ُيح�سد �سجُركم.( 15)

فاق.( 16) فاق: النِّ
َ
 االأ

باق: تنُق�سوا الميثاق.( 17)  تاأكلوا الرِّ

بوة: الزيادة. انظر المنتخب من مو�سوعة التاريخ االإ�سالمي.( 18)  الرَّ

الهوام�ض

P من بالغة الر�شول*
النا�س يدخلون في دين  اإذ راح  الوفود«،  »�َسَنَة  التا�سعة للهجرة  ال�سنة  يت  �ُسمِّ

اهلل اأفواجًا، ومنها وفُد بني َنْهد من اليمن، وهم قوٌم كانوا يتكلمون باألفاظ غريبة 

بع�س  مع  ْقعب،  ال�سَّ بن  خالد  ليلى  اأبو  كبيُرهم  فوَفَد  �سواُهم.  يفهُمها  ال  وح�سيَّة 

قومه على النبّي P، فقام وقال:

وما 
 )6(

»اأتيناَك من غوري ِتهامة.. برئنا اإليك، يا ر�سول اهلل، من الوَثن والَعَنن

.
)8(

، وقاَم َثعار«
)7(

ُيْحِدُث الزمن. لنا دعوُة ال�سالم و�سرائع االإ�سالم ما طِمَي البحر

فدعا الر�سول P لهم بمثل مقالهم، وكتب لهم:

»ب�سم اهلل الرحمن الرحيم، من محمد ر�سول اهلل اإلى بني َنْهد بن زيد: ال�سالم 

ولكم   ،
)9(

الفري�سُة الوظيفة  في  َنْهد،  بني  يا  لكم،  ور�سوله.  باهلل  اآم��ن  من  على 

ُيمَنُع  ال   .
)14(

بي�س ال�سَّ  
)13(

والِفْلُو  ،
)12(

كوب الرَّ الَعنان  وذو   ،
)11(

والَفري�س  ،
)10(

العار�س

وتاأكلوا   
)16(

فاق
َ
االأ ُت�سمروا  لم  ما  َدرُّكم  ُيْحَب�ُس  وال   

)15(
َطْلُحكم ُد  ُيْع�سَ وال  �َسْرُحكم 

ة،  مَّ . فَمْن اأقرَّ بما في هذا الكتاب فله من ر�سول اهلل الوفاء بالعهد والذِّ
)17(

باق الرِّ

.
)18(

بوة« ومن اأبى فعليه الرَّ

*من اأمثال العرب
ب  عامة مخلوق )طيٌر( مركَّ عامِة ال طيٌر وال َجَمُل«: فالنَّ »ِمْثُل النَّ

والمنقار  الجناح  الطير  من  اأخ��ذ  الجمل،  وخلقة  الطير  خلقة  من 

والوظيف  والمن�سم  الُعنق  الجمل  من  واأخ��ذ  واالإب��ا���س��ة،  والري�س 

)م�ستدّق الذراع اأو ال�ساق(.

يناأى  فهو  ب�سّر.  وال  بخير  له  ُيْحكُم  ال  لمن  المثل  هذا  ُي�سَرُب 

بنف�سه عن اتخاذ اأي موقف حتى ال يحا�َسب عليه. ولعلَّ هذا االإن�سان 

»م�سرَب المَثل« ال يدري اأّن الر�سول P قال فيه واأمثاله حديثًا هو: 

.
)5(

حِّ والظّل، فاإنه مقعد ال�سيطان!« »ال يقُعَدّن اأحُدكم بين ال�سِّ
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نبيلة حمزي

تصـّرف بـذكـاء في
حاالت اإلغماء

*ما هو الإغماء؟
وعيه  ال�سخ�س  يفقد  اأن  هو  االإغماء 

الدماغ  خاليا  اإم��داد  نق�س  نتيجة  تمامًا 

بكمية الدم الاّلزمة لعمله ب�سفة م�ستمرة. 

الم�ساب  وق���وع  ي�سبب  االإغ���م���اء  وه���ذا 

اأغلب  اأن  االأر���س. ومن ح�سن الحظ  على 

ال�سقوط  بمجرد  وعيها  ت�ستعيد  الحاالت 

على االأر�س وذلك نتيجة اندفاع الدم اإلى 

المخ من االأطراف. وال�سيء االأ�سا�س الذي 

الممرات  فتح  هو  هنا  به  التذكير  يجب 

له  ي��ح��دث  ال  ح��ت��ى  للم�ساب  ال��ه��وائ��ي��ة 

اختناق نتيجة �سقوط الّل�سان للخلف اأثناء 

االإغماء، وهذا كل ما يحتاج اإليه المري�س 

في هذا الموقف.

*عوامل م�شّببة لالإغماء
اإلى االإغماء،  توجد عوامل عّدة توؤدي 

منها: ال�سدمات النف�سية، االألم، اأمرا�س 

ال��ق��ل��ب، م��ج��ه��ود زائ���د ع��ن ال��ح��د، تغيُّر 

فجاأة  )الوقوف  الج�سم  و�سع  في  مفاجئ 

بعد اال�ستيقاظ(، الحمل.

*عالمات واأعرا�ض الإغماء
1 - ال�سعور بداية بالدوخة.

قد تكون جال�شًا بجانب اأحد الأ�شخا�ض, تنظر اإليه فتجده فجاأة 

مرميًا على الأر�ض, اأو ترى �شخ�شًا اآخر ي�شير اأمامك فيلفت انتباهك 

�شقوطه المفاجئ.  في هذا الموقف تعرف اأنها حالة اإغماء. لكن هل 

اإلى  التالية تعّرفنا  ال�شطور  الم�شاب؟  ُت�شعف  اأن  تعرف كيف يمكن 

الإ�شعافات الأولية لحالت الإغماء.

إسعافات أولية
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�سعور  ي�ساحبه  وقد  بال�سعف  �سعور   -  2
بالغثيان.

الم�ساب  وج���ه  ل���ون  ف��ي  ���س��ح��وب    -  3
باالإغماء.

– ت�سّبب عرق غزير وبارد من الوجه   4
والج�سد مع برودة في االأطراف.

*قبل اأن ت�شعف الم�شاب
الم�ساب  ُت�����س��ع��ف  اأن  ق��ب��ل  ع��ل��ي��َك   - اأ 

باالإغماء اأن تتاأّكد، اأواًل، من �سالمتك 

واأن  ه��ادئ��ًا  ت��ك��ون  واأن  ال�سخ�سية، 

النا�س  تجّمع  وتمنع  بحكمة  تت�سرف 

حول الم�ساب.

الخطر  م�سدر  عن  الم�ساب  – اأبعد  ب 

ك��ه��رب��اء، �سقوط  )ح��ري��ق، غ����ازات، 

عن  الخطر  م�سدر  اأب��ع��د  اأو  م��ب��اٍن( 

الم�ساب.

للمغمى  الأّول��ي��ة  *الإ�شعافات 
عليه

1 - اترك الم�ساب م�ستلقيًا اإذا كان على 
ظهره.

2 – قلِّل مالب�س الم�ساب ال�سيقة واعمل 
اأي تجّمع حوله حتى ت�سمح  على ف�ّس 

بتجديد الهواء له.

3 - يجب عدم �سّب اأي ماء اأو �سوائل على 
لوعيه،  فاقدًا  كان  اإذا  المري�س  وجه 

اإل��ى  وي���وؤدي  التنف�س  ي��ع��ّوق  ه��ذا  الأن 

االختناق.

4 - ال ُتعِط الم�ساب اأّية �سوائل بالفم ما 
لم يكن واعيًا تمامًا.

5 - افح�س الم�ساب �سريعًا الكت�ساف اأّي 
اإ�سابة اأو نزيف في الج�سم اأو الراأ�س 

ب�سبب ال�سقوط المفاجئ.

6 – اطلب الم�ساعدة الطبّية وذلك للتاأّكد 
من اأّن هذه النوبة مجّرد عار�س عابر، 

م�ساعفات  اأّي  لحدوث  نذيرًا  ولي�ست 

اإاّل عن  اكت�سافها  يمكن  ال  كامنة  ِلعّلة 

�س. طريق طبيٍب متخ�سّ

*مراعاة بع�ض التح��ذيرات
يتكّرر  ال���ذي  المري�س  تذكير  يجب 

اأو دوخة  اإغماوؤه باأنه اإذا �سعر باأي �سعف 

على  باال�سطجاع  ي�سارع  اأن  االإغماء  قبل 

االأر�س فورًا لمنع حدوث النوبة. وبالتالي 

نتيجة  تحدث  اأن  ممكن  اإ�سابة  اأّي  منع 

ج�سم  اأي  اأو  باالأر�س  المفاجئ  االرتطام 

�سلب.

قّلل مالبس املغمى عليه 
الضيقة واعمل على فّض أي 

جتّمع حوله
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اإعداد: فاطمة �شعيتو حالوي

ومفيد«،  �سّيق  هو  ما  »كل  �سعار  تحت 

ي��ّق��دم ال��م��وق��ع ب��اق��ة غ��ن��ّي��ة م��ن االأخ��ب��ار 

وال��م��ع��ل��وم��ات ال��غ��ري��ب��ة وال���ج���دي���دة في 

والعمارة  والفنون  العلوم  مجاالت 

وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 

الّرقمية.

وي������ع������ر�������س 

ال��م��وق��ع ���س��ورًا 

من  وفيديوهات 

*موقع »عالم الإبداع«
www.ibda3world.com

بانورامية  بجوالت  ويتمّيز  االإب��داع،  عالم 

على اأغرب واأجمل مناطق العالم.

باالإمكان االن�سمام اإلى متابعي »عالم 

يوتيوب،   فاي�سبوك،  تويتر،  عبر  االإب��داع« 

.RSS وخدمة

جولتنا على مواقع ال�شبكة العنكبوتية في هذا العدد 

الإب��داع  عوالم  على  تطّل  فهي  محتواها,  بتنّوع  تتمّيز 

والطّب وعلوم الت�شال, وتكّللها بركات ال�شيرة الزينبّية.

*�شبكة »يا زينب«
www.yazeinab.com

متنوعة،  ثقافية  اإ�سالمية  �سبكة  هي 

زينب  ال�سيدة  مقام  اأخبار  جديد  تعر�س 

O في دم�سق، وتقّدم ماّدة غنّية عن 

ال�سيرة الزينبيّة المباركة.

�س ال�سبكة م�ساحة هامة ل�: تخ�سّ

1 - االإ�سالميات.
2 - اأخبار الولي الفقيه.

3 - م�ستجدات العالم االإ�سالمي.
»يا  منتديات  اإلى  الدخول  اإمكانية  مع 

زينب«.

،»multi-media« تتمّيز ال�سبكة بمكتبة

وال�سوتيات  المرئيات  على  ت�ستمل  التي 

التوا�سل  لزائريها  وتتيح  المتنّوعة، 

وخدمة  الزوار،  �سجّل  الفاي�سبوك،  عبر 

.RSS

إنترنت
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*مو�شوعة »�شحتي الطبية«
www.9haty.com

�س في مجال ال�سحة  هو موقع متخ�سّ

اأفراد  جميع  اإلى  موّجه  ومحتواه  العامة، 

االأ�سرة.

ي��ق��ّدم ال��م��وق��ع م��ع��ل��وم��ات ف��ي مجال 

االأمرا�س، ال �سيما ال�سائعة منها، لناحية 

زواره  ويوافي  منها،  والوقاية  اأعرا�سها 

�س  بكّل جديد في عالم الطّب. كما ُيخ�سّ

الطبّية،  االأع�ساب  ال�ستخدامات  اأب��واب��ًا 

واالإ�سعافات االأولية، والتغذية.

بالتحاليل  ُيعنى  بق�سٍم  الموقع  يتمّيز 

طلب  خدمة  اإل��ى  باالإ�سافة  المخبرية، 

اال���س��ت�����س��ارة ال��ط��ب��ّي��ة، ب��اإ���س��راف اأط��ب��اء 

�سين. متخ�سّ

*موقع »البوابة العربية لعلوم الإعالم والت�شال«

www.arabmediastudies.com
اأم��ام  مفتوحًا  ف�ساًء  الموقع  ي�سّكل 

علوم  مجال  في  العرب  الباحثين  جميع 

هامًا  كّمًا  يقّدم  وهو  واالت�سال.  االإع��الم 

م��ن ال��ك��ت��ب، وال���م���ق���االت، وال��درا���س��ات 

الكتابة  ل�سروط  الخا�سعة  االأك��ادي��م��ي��ة 

العلمية.

وت��ع��ر���س »ال���ب���واب���ة« اأح����دث اأخ��ب��ار 

العربي،  ال��ع��ال��م  ف��ي  االإع����الم  واأن�����س��ط��ة 

م��ن م��وؤت��م��رات وم��ل��ت��ق��ي��ات واإ����س���دارات 

البحث،  بخيار  تتمّيز  كما  ودرا����س���ات. 

وبف�ساء »االأر�سيف المفتوح«، الذي ي�سمح 

ن�سر  ب��اإع��ادة  االإلكترونية  المرا�سلة  عبر 

المقاالت والدرا�سات المن�سورة �سلفًا.
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دميا جمعة فواز

ماذا أفعل؟
اأن ي�سعر به االإن�سان هو النبذ  اأ�سعب ما يمكن  ال�سالم عليكم. 

والرف�س من مجتمعه.. وهذا تمامًا ما اأعاني منه.

اأحب الم�ساكل.  اأنا فتاة هادئة وال  16 �سنة،  ا�سمي نور، عمري 

انتقال  وبحكم  ولكنني منذ عامين،  القرية منذ طفولتي  اأعي�س في 

اأ�سرتي لل�سكن في بيروت، ت�سّجلت في مدر�سة في العا�سمة واختلف 

اأ�سلوب حياتي كثيرًا!

باأ�سلوب  التالميذ  بع�س  يت�سرف  الحالية،  مدر�ستي  في  هنا، 

بفتاة  ويلقبونني  مني...  اأف�سل  اأنف�سهم  يعتبرون  حيث  متعجرف 

عن  يتحّدثون  دوم��ًا  فهم  تعنيني  ال  اهتماماتهم  اأّن  كما  »ال�سيعة«! 

يمنعني  التي  اآب(  ووات�س  )فاي�سبوك،  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل 

الم�ستركة  االأمور  من  الكثير  يوجد  ال  وبالتالي  ا�ستخدامها  من  اأبي 

التي تجمعني بهم.

ولديَّ �سديقة، ت�سبهني اإلى حد كبير، اأرتاح في �سحبتها... ولكن 

اأ�سهر بداأت فتاة في �سفي تمار�س علّي نوعًا  اأنه ومنذ  ما يزعجني 

من التنّمر الموؤذي، فهي ت�سخر مني وتقّلدني في ت�سرفاتي واأ�سلوب 

كالمي، كما اأنها تعّلق على م�ساركاتي مع المعلمات وت�سحك من كل 

ما اأقوله. وحين واجهتها طالبة منها اأن تتوقف عن تلك ال�سخافات 

هجمت علّي وكادت ت�سربني!

من ناحية الدرا�سة، اأحاول اأن اأحافظ على م�ستواي العلمي الأن 

ما تفعله يزيدني اإ�سرارًا على النجاح ولكن.. ال اأخفي اأنني مك�سورة 

الخاطر، واأحب اأن اأوقفها عند حّدها اأو اأ�سربها!

ماذا اأفعل؟ هل اأقول الأمي؟ ولكني اأخ�سى اأن يزداد الو�سع �سوءًا 

اإذا تدخَلت. اأرجو اأن ت�ساعدوني ولكم جزيل ال�سكر.

شباب
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الحل

فوارغ«،  روؤو�سهّن  وال�سامخات  بتوا�سٍع  تنحني  ال�سنابل  »مالأى  اأن  تذكري   -  1
ي�ستحق  ال  بتكّبر  معك  يتعامل  وم��ن  العقالء  زينة  التوا�سع  ف��اإن  وبالتالي 

�سداقتك.

2 - كونك »بنت ال�سيعة«، هو امتياز ولي�س �سينًا عليك، فالقرية رمز الطهارة 
والرقة واالأخالق الح�سنة، وبالتالي ال ت�سمحي الأحد اأن يلوث تلك الطيبة التي 

ال بد انطبعت في �سخ�سيتك منذ الطفولة.

3 - اإذا �سرب الجميع من الماء الملّوث، واأنت بف�سل اهلل لم ت�سربي منه، فاإنك 
لو�سائل  يمكن  ما  ينكر  اأح��د  ال  خطر!  في  جميعهم  واالآخ���رون  اأم���ان...  في 

التوا�سل االجتماعي اأن تحتويه من مفا�سد اأخالقية و�سلوكية خا�سة لطالب 

المدار�س، فال تعتبري اأنك »متخّلفة« عنهم، على العك�س يا �سديقتي اأنت في 

الطليعة!

4 - بالن�سبة لتلك المتنّمرة، اأخبري اإحدى المعلمات اأو االأ�ساتذة الذين تثقين 
بحكمتهم عنها وعن اأ�سلوب تعاملها، فالمتنّمر غالبًا ما يعاني من عقدة نق�س 

ي�سعى اإلى تجاوزها عبر االإ�ساءة لمن حوله. ومن المفيد اأن تتم متابعتها من 

اأحد االأخ�سائيين في المدر�سة.

5 - ا�سرحي لوالدتك الظروف التي تحيط بك، واجعلي م�ساركتها اإيجابية فال 
بد اأن تدّخلها اأو تدّخل اأحد من اأفراد اأ�سرتك �سيكون مفيدًا اأي�سًا لك.

بالحكمة  الفتاة  تلك  تنّمر  توقفي  اأن  يمكنك  بالعنف.  العنف  تبادلي  ال   -  6
وباالإ�سرار ولي�س باالنجرار اإلى اأ�سلوبها غير الح�ساري.

تع�سف  اأْن  باردة  رياح  الأّي  ت�سمحي  وال  القوية،  �سخ�سّيتك  على  حافظي   -  7
باإرادتك.

ووعيك  �سخ�سيتك  بقّوة  البداية  في  ُن�سيد  اأن  بد  ال  نور،  �سديقتي 

اأو توؤّثر  اأن تحبط من عزيمتك  اإنك لم ت�سمحي لتلك »المتنّمرة«  حيث 

على م�ستواك العلمي. ثانيًا، اأعتقد اأنك تواجهين م�سكلتين: االأولى في 

�سعوبة التكّيف مع الجو الجديد، والثانية، في التعامل المنا�سب مع تلك 

الفتاة المزعجة، لذلك عليك اأن تبدئي باتخاذ الخطوات التالية:

95

م
 2

01
4 

ر
ذا

/اآ
 2

70
د 

د
ع
ل
ا



تجتمع االأ�سرة حول ال�سا�سة ال�سغيرة، 

الجميع حا�سر وينتظر!

االأم وابنتاها والخالة والجدة والجارة 

وبناتها.. ويمكن اأي�سًا لل�ساب ذي االأربعة 

ع�سر عامًا اأن ين�سم وي�ساهد..

تت�سّمر  ال��زم��ن،  م��ن  ���س��اع��ة  وط����وال 

العيون على التلفاز لمتابعة اأحداث الحلقة 

85 والتي من المفتر�س اأنها االأخيرة..
باأحداث  االأ�سرة  اأف��راد  تاأّثر  لطالما 

�سحكوا  اأو  الماأ�ساوية،  التركي  الم�سل�سل 

الممثلين  يعرفون  هم  الطريفة.  للمواقف 

فعلهم  ردات  وي��ت��وق��ع��ون  و�سخ�سياتهم 

ويتنبوؤون بما يمكن اأن يح�سل في الحلقة 

اأن  يمكن  فالنة  اأن  ي�سدقون  ال  القادمة: 

هم  زوج��ت��ه!  ي�سرب  ف��الن��ًا  اأن  اأو  ت�سرق 

�سخ�سية  لكل  االإن�سانية  الطبيعة  يفهمون 

ويتعاطفون معها. حتى اأن الجدة ال تملك 

العم  على  حلقة  كل  في  تدعو  اأن  �سبرًا 

ال�سرير الذي يظلم بطلتها المف�سلة!

طوال 85 حلقة من الم�سل�سل اليومي، 

انتظم���ت حي���اة تل���ك االأ�س���رة بن���اء على 

مواعيد العر�س: ال خروج من المنزل، 

ال �سخ���ب اأو حدي���ث خ���الل 

عر����س الم�سل�س���ل. 

حت���ى اأن���ه م�سم���وح تاأخي���ر 

اإذا  ال�س���الة  وتاأجي���ل  الدر����س، 

�سادف وقتها مع وقت البرنامج.

85 حلقة وكل حلقة عبارة عن �ساعة 
زمنية اأي ما يقارب الخم�سة اآالف دقيقة 

اأم�����س��ت��ه��ا ت��ل��ك االأ����س���رة خ���الل االأ���س��ه��ر 

المن�سرمة تترقب اأحداث الم�سل�سل! اأقبل 

�سهر رم�سان ببركاته.. وان�سرم، ثم لّفت 

يقطنون  ال��ذي  الحي  ب�سوادها  عا�سوراء 

ي�سمحوا  لم  بينما  لياليها،  ووّل��ت  فيه.. 

عن  يزحزحهم  اأن  حدث  اأو  منا�سبة  الأي 

م�ساهدة التطورات.

االأخيرة،  للحلقة  �سّيقة  متابعة  وبعد 

بزواج  الدراماتيكية  العالقة  تتكّلل  حيث 

–الذي من  البطلين، يظهر العم ال�سرير 

المفتر�س اأنه مات في الحلقة الما�سية- 

راف���ع���ًا م�����س��د���س��ه وي�����س��وب��ه اإل����ى ���س��در 

وينقطع  المو�سيقى،  تت�ساعد  العري�س.. 

ع��ب��ارة:  ال�سا�سة  على  لتظهر  النف�س.. 

الم�سل�سل  من  الثاني  الجزء  في  ترقبونا 

التركي!

وينظر اأفراد االأ�سرة اإلى بع�سهم بع�سًا 

بذهول، فتبداأ الجدة بالدعاء على المجرم 

من  لحظات  وبعد  الفرحة!  حرمهم  كيف 

ال�سمت المطبق، تتذكر االأم طبختها على 

منزلها..  اإل��ى  فت�سرع  ال��ج��ارة  اأم��ا  ال��ن��ار، 

�سائحة:  ال�سغيرة  الفتاة  تتلفت  بينما 

الجزء الثاني موؤلف من 85 حلقة اأي�سًا؟!

مسلسل تركي
شباب
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بعد  والنعا�س  بالوهن  ن�سعر  ما  غالبًا 

الكثير  يتطّلب  الدر�س  اأن  ورغ��م  الظهر. 

من التركيز وخا�سة اأثناء مراجعة المواد 

العلمية اإال اأن بع�س ال�سباب يمكن اأن ي�سعر 

بالتثاوؤب  يبداأ  وبع�سهم  والتعب  بالوهن 

ويف�سل ال�سرير على طاولة الدر�س! اإليكم 

8 ن�سائح للتخل�س من النعا�س:
ال�ست  بين  م��ا  لياًل  تنام  اأن  عليك   -  1
االأق���ل حتى  ���س��اع��ات على  وال��ث��م��ان��ي 

من  المطلوب  الق�سط  على  تح�سل 

الراحة الج�سدّية والفكرّية.

2 - ال تتناول وجبات طعام ثقيلة حتى ال 
ت�ساب بالخمول.

اأن ال تتجاوز  3 - ال باأ�س بالقيلولة �سرط 
من  اأكثر  النوم  الأن  دقيقة  الع�سرين 

ذلك يمكن اأن يزيدك وهنًا.

4 - احر�س على جودة االإن��ارة في غرف 
المنزل، والتهوئة.

5 - بح�سب الدرا�سات فاإن اإجراء محادثة 

لخم�س  هاتفية  مكالمة  اأو  �سريعة 

دقائق مع اأحد الرفاق اأو االأهل يمكن 

وتغير من مزاجك  ن�ساطًا  تزيدك  اأن 

المرهق.

اأن  المفيد  م��ن  الجماعي:  ال��در���س   -  6
يحثك  مجتهد  �سديق  برفقة  تدر�س 

ط��رد  ع��ل��ى  وي�سجعك  ال��ت��رك��ي��ز  ع��ل��ى 

النعا�س.

اآثار  فلها  ال�سوداء،  ال�سوكوال  تناول   -  7
جيدة على المزاج والن�ساط.

الريا�سية  ال��ح��رك��ات  بع�س  م��ار���س   -  8
على  وح��ّث��ه  ال��ع��ق��ل،  لتنبيه  الخفيفة 

التركيز.

أشعر بالنعاس !
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اإعداد: حوراء مرعي عجمي

»حمية االألوان«، حمية غذائّية جديدة 

االأطباء كطريقة غريبة  اأحد  اإليها  ل  تو�سّ

يمكن اتباعها لتخفيف الوزن، وهي مثالّية 

ولم  ال�سمنة  يعانون  ال��ذي��ن  لالأ�سخا�س 

اأنواع الِحميات التي  اأي نجاح في  يحققوا 

اتبعوها.

وت��ق��وم »ح��م��ي��ة االأل�����وان« ع��ل��ى فكرة 

على  ُي�ساعد  الوجبة  في  االأل��وان  توّفر  اأّن 

االأكل  كمّيات  اإنقا�س  منة  ال�سُّ كثير  تقّبل 

الذي يتناوله، اإذ يوحي ذلك له اأن يتناول 

الطعام  اأن��واع  جميع 

ي���ت���ع���ّر����س  وال 

ل��ل��ح��رم��ان. 

وب���ح�������س���ب 

ه���ذا ال��ن��وع 

من الحمية، 

االأح��م��ر،  األ����وان:   4 اإل���ى  ال��ط��ع��ام  يق�ّسم 

هذه  وت�ستمّر  والبني.  االأ�سفر  االأخ�سر، 

ُوفقًا  تتّم  �سهرين،  اإلى  �سهر  مّدة  الحمية 

لـ4 مراحل مع مراعاة تناول الكمّيات التي 

يريدها ال�سخ�س دون قيود.

اأّن ه��ذه  اإل����ى  االإ����س���ارة  ت��ج��ُدر  ك��م��ا 

طبّية  اأبحاث  في  ظهرت  والتي  الطريقة، 

االأميركّيتين،  والينوي  هارفرد  لجامعتْي 

الم�سابين  م���ع  ب��ن��ج��اح  تطبيقها  ت���ّم 

100 كيلو  بال�سمنة وَمن يزيد وزنهم عن 

تخفي�س  ن�سبة  و�سلت  حيث  غ��رام، 

من  اأكثر  اإلى  لديهم  الوزن 

انتهاء  بعد   %10
الحمية  ف��ت��رة 

بمراحلها.

ك�سفت �سرك����ة فرن�سّية ع����ن قمي�س جديد 

ي�ستطيع اأن يحّدد ما اإذا كان ال�ّسخ�س الذي 

يرتديه في �سحة جّيدة اأم اأّنه مهّدد ب�سكتة 

قلبي����ة. وخالل معر�����س م�ستهلكي االأجهزة 

االإلكترونية في ال�س فيغا�س، قّدمت ال�سركة 

ن�سيج����ًا  �ساين�س����ز«  »�سيتي����زن  الفرن�سي����ة 

جديدًا ي�سّجل حرارة الج�سم ودقات القلب.

اأّنها  لل�سركة  ال��دول��ي  المدير  و���س��رح 

ال��م��رة االأول����ى ال��ت��ي ت��دم��ج فيها اأج��ه��زة 

اال�ست�سعار بالن�سيج، ومن الممكن تحويله، 

من  المالب�س  اأن��وع  كّل  اإلى  الم�ستقبل،  في 

القم�سان اإلى ال�سراويل مرورًا بالقفازات.

البيانات  اال�ست�سعار  اأجهزة  وت�سّجل 

عبر  وتنقلها  القمي�س،  ب�ساحب  الخا�سة 

يحّللها  حيث  ذكي،  هاتف  اإلى  �سغيرة  اآلة 

ح��دوث  بخطر  وُي��ن��ذر  بها،  خا�س  تطبيق 

اأو  القلق  اأو  التعب  مثل  �سحّية،  م�ساكل 

احتمال وقوع �سكتة قلبية، بح�سب ما اأو�سح 

اأّن »هذا ال يعني  اأّكد  جيلبير ريفيون الذي 

يمكن  لكن  تحدث،  لن  القلبية  ال�سكتة  اأّن 

حتى  اأو  �ساعات  قبل  وقوعها  خَطر  ر�سد 

اأيام«.

»حمية األلوان« لتخفيف الوزن

قميص ينذر صاحبه بقرب إصابته بسكتة قلبية

حول العالم
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قام ل�س باإعادة هاتف محمول �سرقه، اإلى �ساحبه، بعدما 

تبّين له اأنه من الطراز القديم. فبعد اأن قام هذا ال�سارق ب�سْهر 

م�سد�س في وجه ال�سحّية، موؤكدًا اأنه �سيطلق النار في حال اأثار 

وحقيبة،  محمول،  هاتف  على  ا�ستولى  �سجة،  اأّي  رفيقه  اأو  هو 

على  نظرة  األقى  اأن��ه  غير  دوالرًا،   114 على  تحتوي  ومحفظة 

الهاتف ولم يتعّرف اإلى طرازه حّتى، فاأعاده الأّنه لم ُيعجبه.

ً لّص يرجع هاتفاً مسروقا

اال�ست�سهادي  عملية  لذكرى  تخليدًا 

عام  زي��ن��ب(  )اأب���و  كالك�س  توفيق  عامر 

قبالة  �سهل مرجعيون  على طريق   ،1985
م�ستوطنة المطّلة، حا�سدًا ع�سرات الجنود 

جرت  وج��ري��ح،  قتيل  بين  االإ�سرائيليين 

اإعادة تج�سيد العملية، بتفجير �سخم هّز 

المنطقة الحدودية قبالة م�ستعمرة المطلة 

وعلى بعد اأمتار من الخط االأزرق، في ظل 

ا�ستنفار اإ�سرائيلي عند حدود الم�ستوطنة، 

للجي�س  وانت�سار  لطائراته  وا�ستطالع 

اللبناني ومراقبة من قوات اليونيفيل .

م�سهد  �سوى  االنفجار،  هذا  يكن  ولم 

للمقاومة حمل  �سينمائي  فيلم  تمثيلي من 

المخرج  باإ�سراف  ف��وؤادي«  »زه��رة  عنوان 

لبناني.  واإن��ت��اج  غ��ف��اري  علي  االإي���ران���ي 

ت�سوير  موقع  اإلى  العاملون  ا�ستقدم  وقد 

العدو،  جنود  تمّثل  وهمية  دمى  العملية، 

المثّلث  على  ال��م��وق��ع  اإن�����س��اء  اأع��ي��د  كما 

عليها  واأب���راج  بد�سم  وتجهيزه  المذكور 

مع  ال�سورة  لتتالءم  اإ�سرائيلية،  اأع��الم 

 ١٩٨٥ العام  في  عليه  ك��ان  ال��ذي  الو�سع 

اأثناء تفجيره.

ال�سهيد،  عائلة  المكان  اإل��ى  وح�سر 

ت�سوير  عمليات  وح�سر  ووال��دت��ه،  وال��ده 

ال��ك��ث��ي��ر م���ن محبي  ال��ت��ف��ج��ي��ر،  م�����س��ه��د 

اال���س��ت��ط��الع و���س��ّك��ان م��ن اأب���ن���اء ال��ق��رى 

الحدودّية المجاورة.

بفرح  �سعرت  كالك�س،  ال�سهيد  والدة 

ع��ن��د ح�����س��ول ال��ت��ف��ج��ي��ر، واأع���رب���ت عن 

الذي  عامر،  بابنها  وافتخارها  �سعادتها 

ا�ست�سهد من اأجل وطنه ودينه.

بينما والده توفيق، �سعر كاأنه راأى ابنه 

العملّية  ينّفذ  عينيه  اأم��ام  عامر  ال�سهيد 

البطولّية.

»زهرة فؤادي«:
تجسيد عملية االستشهادي عامر كالكش
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للمجل�س  ال���دائ���م���ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأق������ّرت   

حزمة  ال�سين،  في  ال�سعب  لنواب  الوطني 

االإ�سالحات المتعلقة ب�سيا�سة تحديد الن�سل، 

والتي تم الك�سف عنها ال�سهر الما�سي.

و�ستتيح االإ�سالحات الجديدة للزوجين 

اإنجاب طفل ثاٍن، و�ستطبق في �سكل تدريجي 

بداية العام القادم. وتاأتي هذه االإ�سالحات 

�سيا�سة  تركتها  التي  ال�سلبية  النتائج  بعد 

الولد الواحد على المجتمع ال�سيني، وعند 

�سيكون  االإ���س��الح��ات  بتطبيق  المبا�سرة 

في  �سخ�س  مليون   25 م��ن  اأك��ث��ر  باإمكان 

ال�سين اإنجاب طفل ثاٍن.

وفي نف�س الوقت اأ�سارت لجنة ال�سحة 

بيان  في  ال�سين  في  العائلي  والتخطيط 

لها، اإلى اأّن االإ�سالحات الجديدة لن ت�سمل 

جميع مقاطعات ال�سين.

ُيذكر اأن ال�سين تطّبق �سيا�سة مت�سّددة 

ب�سيا�سة  تعرف  والتي  الن�سل،  تحديد  في 

تن�ّس   ،1978 عام  منذ  الواحد«  »الطفل 

االأ�سرة  اأط��ف��ال  ع��دد  يزيد  ال  اأن  على 

عن  الح�سرية  المناطق  في  الواحدة 

طفل واحد.

الصين تسمح بإنجاب طفل ثان اعتباراً من 2014

الحّمص بالشوكة أو.. الطالق!
بطلب  �سوى  زوجها  مع  لم�سكلتها  كويتّية حاًل  �سّيدة  تجد  لم 

الطالق. ذلك اأنه ال يتقيد ببديهيات »االإتيكيت«، ح�سب و�سفها، 

الحّم�س  تناول  قاطعًا  رف�سًا  يرف�س  فهو  ا�سمئزازها.  ويثير 

فيه  يغم�س  اأي  التقليدية،  بالطريقة  تناوله  على  وي�سّر  بال�سوكة 

الزوجة  المنظر«  المجّردة. ودفع »هذا  بيده  قطعة خبز يم�سكها 

المتقّيدة بقواعد »االإتيكيت« اإلى اتخاذ قرار محوري في حياتها 

فطلبت االنف�سال عن زوجها الجاهل بهذه القواعد، والذي يبدو 

اأّنه اأق�سم على التم�سك بطباعه »الهمجّية«.

حول العالم
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 ك�����س��ف ت��ق��ري��ر ح���دي���ث ل��م��وؤ���س�����س��ة 

 1 ام��ت��الك  ع��ن  البريطانية  »اأوك�����س��ف��ام« 

بالمئة من �سكان العالم لما يقارب ن�سف 

��ر ل��وج��ود ت��ف��اوت كبير  ث��روات��ه، ف��ي م��وؤ���سّ

ومتنام في توزيع الثروة حول العالم.

واأو����س���ح���ت ال��م��وؤ���س�����س��ة ال��خ��ي��ري��ة 

البريطانية »Working for the Few« في 

درا�ستها اأّن تلك الثروة التي ت�سل قيمتها 

 65 نحو  ت�ساوي  دوالر،  تريليون   110 اإلى 

من  االأف��ق��ر«  »الن�سف  يمتلكه  ما  �سعفَ 

�سكان العالم البالغ عددهم 7 مليارات في 

الوقت الحالي.

اأغنى  ثروة  اأن  اإلى  التقرير  اأ�سار  كما 

85 �سخ�سًا في العالم تعادل ثروة الن�سف 
مليار   3.5( ال��ع��ال��م  �سكان  م��ن  االأف��ق��ر 

االأث��ري��اء  ه��وؤالء  اأّن  اإل��ى  م�سيرًا  ن�سمة(، 

في  دول��ة   24 ف��ي  ثرواتهم  بتنمية  ق��ام��وا 

الفترة ما بين 1980 و2012.

العالمي  االقت�سادي  المنتدى  وك��ان 

كواحدة  الدخل«  في  »التفاوت  �سّنف  قد 

من اأهم الم�سكالت التي تواجه العالم في 

.2014

ً ثروة نصف سكان العالم بيد 85 شخصا

عدسات تحّول إلى عالم رقمي
ت�ستع���د �سركة للك�سف ع���ن منتج فريد 

م���ن نوع���ه خ���الل معر����س ف���ي االأيام 

منتجه���ا  ويتمث���ل  القادم���ة،  القليل���ة 

معلوم���ات  تعُر����س  ال�سق���ة  بعد�س���ات 

رقمّية اأمام عين الناظر فيها، بما ي�سبه 

اإل���ى حد م���ا »نظارات غوغ���ل« الذكية.

اإظهار  الجديد في  المنتج  وي�ساعد 

طريق  ع��ن  مختلفة  رقمّية  معلومات 

ات�ساله بالهاتف المحمول، وذلك بعد 

به  الخا�س  البرنامج  تثبيت  يتم  اأن 

على الهاتف، وهذه العد�سات الال�سقة 

تحّول كل ما حول الم�ستخدم اإلى عالم 

رقمي.

ال��ع��د���س��ات، ي�سبح  وع��ن��د ارت����داء 

اآلي  لرجل  ك��ان  لو  كما  ال��روؤي��ة  مجال 

ح��ي��ث ي��م��ك��ن اإظ���ه���ار م��ع��ل��وم��ات عن 

المناطق الجغرافية، اأو اإ�سارات توجيه 

اأث��ن��اء ق��ي��ادة ال�سيارة،  اأ����س«  ب��ي  »ج��ي 

واإجراء مكالمات الفيديو.
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�شح اأم خطاأ؟

اأ -ينجذب التلميذ اإلى معلمه بعفوّية ويندفع لالقتداء ب�سلوكه ومواقفه.

ب -من عوار�س اآالم الراأ�س ق�سور في الكلى وتلف في اأع�ساب االأرجل.

ج -ال�سحك بكثرة هو من العوامل الم�سببة لالإغماء.

امالأ الفراغ:

اأ -قال الر�سولP: »ا�ستقبلني جبرائيل فب�ّسرني ب�سارات من اهلل عزَّ وجّل ف�سجدت هلل ...... لكل 

ب�سرى �سجدة«.

ب -تناول ...... ي�سّفي الذهن، ويجّود الحفظ، وهو �سفاء من كل داء.

ج -توّفر مهنة نظم ......  ......  مردودًا ماليًا ومعنويًا مرتفعًا.

من القائل؟

اأ -ال يجوز اأن نطمئن اإلى م�ستوى اإيماننا اأو اإلى معرفتنا وجهادنا، يجب علينا اأن نحذر اإذ يمكن اأن 

يزيغ القلب منا في اأي لحظة.

.»Qب -»لقد اأفنيت عمري واأنا اأحاول اإ�سعاده، فهل اأحرمه ال�سعادة االأبدية باأن يكون مجاورًا البنة اأمير الموؤمنين

الهوام  جحور  من  الحق  ُيخرج  اأن  الباطل  ا�ستطاع  ولو  اأب��دًا،  الحق  يتحّمل  اأن  يمكن  ال  -ال�سالل  ج 

ال�ستخرجه وقتله.

�شحح الخطاأ ح�شبما ورد في العدد:

اأ -كان ال�سكر خلقًا الزمًا للب�سر، واأّكد ذلك القراآن الكريم في موا�سع مختلفة.

ب -تتركز اأعرا�س التمار�س عند االأبناء في اآالم الراأ�س واآالم الكتف.

ج -ورد في القراآن الكريم ما يقرب من ثالثين اآية كريمة ذكرت كلمة ال�سكر.

 من/ ما المق�شود؟

اأ -كان من األقابه »ثائر« و»بطل ال�سيدة زينب« و»عبا�س الع�سر«.

ب -هو كالطائر الذي يطير على الدوام من غ�سن اإلى غ�سن، في �سجرة االآمال الدنيوية.

ج -ينتفع النا�س به كما ينتفعون بال�سم�س اإذا �سترها ال�سحاب.

أسئلة مسابقة العدد 270

اأ�سئلة الم�سابقة ُيعتمد في االإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي. ٭ 

ُينتخب الفائزون �سهريًا بالقرعة من بين الذين يجيبون اإجابات �سحيحة عن كل اأ�سئلة  ٭ 

الم�سابقة وتكون الجوائز على ال�سكل االآتي:

الأول: مئة وخم�سون األف ليرة لبنانية

الثاني: مئة األف ليرة لبنانية

باالإ�سافة اإلى 8 جوائز قيمة كل واحدة منها خم�سون األف ليرة.

يعتبر  بالقرعة،  اإجابات �سحيحة ولم يوفق  اثني ع�سر عددًا ويقّدم  ي�سارك في  كل من  ٭ 

فائزًا بالجائزة ال�سنوية.
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في اأي مو�شوع وردت هذه الجملة؟

ال يخفى اأن االإن�سان، في الغالب، يح�سن الظن بنف�سه، وهذه م�سكلة، الأنه يبّرر كل �سلوك وكل فعل من اأفعاله.

اختر الإجابة ال�شحيحة:

ة التعليمية. )يجوز -ال يجوز( حرمان التلميذ من الدر�س واإخراجه من ال�سف اأثناء الح�سّ

اإّن اأكثر النحرافات التي نهت ال�شريعة عنها تعود اإليها, لذا يجب اأن يعمد ال�شالك اإلى 

اإ�شالح هذه القوة ورعاية حدود اهلل فيها. ما هي هذه القوة؟

م�شّمى ل ُيطلق فقط على الحاكم اأو ال�شلطان واإنما يو�شم به كل اإن�شان خرج عن طاعة 

اهلل عّز وجّل. ما هو؟

حقيقته, هي المعرفة الباطنية بالنعمة والر�شا بقدر اهلل وعدم اإظهار ما يخالف ذلك 

على الل�شان. ما هو؟

الجائزة الأولى:عبد اهلل مو�شى ترم�ض. 150000 ل.ل.

الجائزة الثانية:  علي عو�ض حتاوي. 100000 ل.ل.

8 جوائز, قيمة كل منها 50000 ل.ل. لكل من:

اأديبة ح�شين �شرور* 

هدى قا�شم نظام الدين* 

ر�شوان ح�شن كركي* 

ح�شن المجتبى جوهر* 

تح�شين ح�شين مرت�شى* 

منال ف�شل اهلل مرت�شى* 

رنا عبا�ض عبد النبي* 

علي محمد حاري�شي* 

أسماء الفائزين في قرعة مسابقة العدد 268

ل من ني�شان  2014م اآخر مهلة ل�شتالم اأجوبة الم�شابقة: الأوَّ

ُيعلن عن االأ�سماء الفائزة بالم�سابقة ال�سهرية في العدد مئتين واثنين و�سبعين ال�سادر  ٭ 

في االأول من �سهر اأيار 2014م بم�سيئة اهلل.

من  اإلى حرمانها  يوؤدي  ما  القرعة  �سحب  بعد  المجلة  اإلى  الق�سائم  من  العديد  ت�سل  ٭ 

اال�ستراك بال�سحب لذا يرجى االإلتزام بالمهلة المحددة اأعاله.

ُتر�سل االأجوبة عبر �سندوق البريد)بيروت، �س.ب: 24/53(، اأو اإلى �سنتر داغر - بئر  ٭ 

العبد اأو اإلى مكتبة جمعية المعارف االإ�سالمية الثقافية - المعمورة اأو اإلى معر�س جمعية 

المعارف االإ�سالمية الثقافية - النبطية - مقابل مركز اإمداد االإمام الخميني}.

كل ق�سيمة ال تحتوي على اال�سم الثالثي ومكان ورقم ال�سجل تعتبر الغية. ٭ 
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اأخُت ال�سهيد... وذا فخري...

لن اأقول ُبعيد رحيلك... يا اأخي

بل �ساأقول، كما النا�س باأمان اهلل يا �سهيد...

الأّن دموعي في عزاك، ال لن تفي

ما اأمهْلتني.. ما وّدْعتني

فكيف ظهري.. بذا الم�ساب.. ال ينحني؟

واإالَم ال�سبر واالأقدار قد حكمت

بيني وبينك بالهجران يا �سندي؟

لي�س المالم عليك.. فنداء زينب كما اآلمك اآلمني

ورجال اهلل.. عند النداء تلبي وال تنثني

هكذا هم.. رجال الع�سق.. ك�سرج الليل

فكيف على اأعتاب النور ال ترتمي؟

عجبًا كل العجب.. لليوث الحق كيف تطوي

مدارج العرفان.. في لحظة.. وتختفي

حّيرتنا في م�سراك اإلى ال�سام.. وحّيرتني

واأبكيتنا في معراجك لل�سماء.. واأبكيتني

لكّنما ال�سلوان في اأنك للحوراء قربان

واأّن عقيلة ها�سم.. عقب دماك لن تن�سبي

فهنيئًا لك جنان الخلد والفردو�س والرغد

فقد فزت ورب الكعبة.. بالنعيم االأبدي

و�سالمي اإليك �سالم اأخٍت

تفتخر بك.. اأيها ال�سهيد.. وتقتدي

اأختك فاطمة قان�سو

أيها الشهيد... بك نقتدي
مهداة إلى الشهيد محمد مهدي قانصو )أبو زهراء()*(

مضيَت على درب معشوقك
إلى بطل العديسة الشهيد حسين رومل شري)*(

اأخي ح�سين...

ت�سيُء  �سم�ٌس  اأن��ك  اأيقنت  عرفتك..  مذ 

عتمة القلوب...

اأدرك����ُت حين راأي���ت وج��ه��ك ال��ن��وران��ي.. 

ال�سهيد  �سمّيك.. عمك  على خطى  ما�ٍس  اأنك 

واأنت  �سوره  باأبهى  ذلك  تجّلى  وقد  ح�سين.. 

تحدثني عن معنى لمقطع من لطمية ح�سينية 

تقول: »اأيها ال�سهم هل كنت تدري؟ في الهواء 

اإلى اأين تجري.. ح�سين اأهرقت ماء العطا�س.. 

حينها  عرفُت  ب���دِر..«.  عيِن  اإل��ى  خ�سفًا  ُع��دَت 

اأنك عا�سٌق الأبي الف�سل العبا�س وقربته.. متّيمًا 

معهم..  كنت  لو  متمنيًا  وعترته..  بالح�سين 

تعينهم.. تن�سرهم.. ُتذبح معهم.. تفوز معهم 

ذلك الفوز العظيم..

مع�سوقك..  درب  على  م�سيت  وقد  االآن.. 

)*( ا�ست�سهد دفاعًا عن المقد�سات بتاريخ: 3\11\2013

الهوام�ض

)*( �سهيد الوعد ال�سادق - العدي�سة بتاريخ: 7\8\2006

الهوام�ض

الوغى  �ساحات  في  وكنت 

ت�����س��ت��غ��ي��ُث ب�����ه.. وت��ه��ت��ف 

عدو  �سوت  فيعلو  با�سمه.. 

من  ه��رب��ًا  وال��ع��وي��ل..  بال�سراخ  وع���دوك  اهلل 

باأ�سك.. وجزعًا من زئيرك..

هنيئًا لك يا اأخي.. واأنت االآن في ح�سن 

مع  ال�سهداء  �سيد  و�سبله  المرت�سى  اأميرك 

وقد   ..P محمد  اآل  من  الطاهرة  العترة 

اطماأن قلبك وبانت اإ�سراقُة وجهك ب�سهادتك 

العطرة..

خذ بيدنا.. اأخي يا ح�سين.. لعّلنا نرت�سُف 

قطرًة مما رواك اهلل به...

اأخوك محمد علي
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كتبت هذه عندما كانت �سديقة لي تفكر 

في االنتحار ثم ندمت وا�ستغفرت وبقيت هذه 

الكلمات مجرد هم�سة لكل �سمير قّرر بجهله 

الرحيل عن العلي القدير...

اأتريد عن هذه الدنيا الرحيل

اإلى اأين؟ يا عابر ال�سبيل

اأن�سيت اأن للكون خالقًا

ون�سيت اأن للخالق �سعيرًا

�سوف تناله وربي الذي

خلقني وخلقك من ماء وطين

ق�������د ل�������ّف�������ِك ال���������م���������وُت ال����ّن����ق����يع�����ي�����ت�����ا ا������س�����م�����خ�����ي وت�������اأّل�������ق�������ي

��������ه��������ادة ي����رت����ق����يه������������ذا م�������ح�������ّم�������ُد ق���������د م�������س���ى ب������������رج ال�����������������سّ

�����ب�����ُح اأ�������س������ب������َغ ������س�����ح�����َرُه ال������ّرق������يف�����ال�����������سّ ذاَك  م�������ن  ب�����ال�����م�����ج�����ِد 

�������ِقوال�������������ّدم�������������ُع ه������������ّل م������ف������اخ������رًا ب����������دم����������ائ����������ه ال�������م�������ت�������ع�������بِّ

م���������ن م���������غ���������رٍب م���������ن م�����������س�����رِقوال���������ف���������ج���������ُر ح����������������اَر ب�����ح�����زن�����ه

�����م�����������سُ م������اج������ت ت���ن���ت�������س���ي م����������ن ع�����������������ّزه ال�����م�����ت�����������س�����ام�����ِقوال�����������سّ

������ه������ي������ُد ع��������ط��������اوؤه ���������ِقه������������ذا ال�������������سّ م�������������ن م���������ه���������ج���������ٍة ب���������ت���������دفُّ

واج���������������ٍب ع������������ن  ي������ن������ث������ن������ي  ي������ع������ط������ي ب�������ق�������ل�������ٍب ����������س���������ادِقال 

م����������ت����������ح����������ّدي����������ًا ل���������ع���������وائ���������ِقح�������م�������ل االأم��������������ان��������������َة ب������ا�������س������اًل

����م����ا ب������������ورك������������َت م�����������ن م�����ت�����������س�����ّل�����ِقف�������اه�������َن�������اأْ م������ح������ّم������ُد ب����ال���������سّ

ب�����ال�����ع�����ا������س�����ِقي�������ا ُح�����������س�����َن�����َه�����ا ج��������ّن��������اُت َع�������ْد زه������������ت  ك���������م  ٍن 

ال��������ط��������ارِقف������ت������ح������ت ج������م������ي������ع خ����ط����وط����ه����ا اأي���������������دي  دون  م��������ن 

ف�������������ي ج�������������ّن�������������ٍة ب���������ح���������دائ���������ِقوا�������س������ت������ق������ب������ل������ْت اأط������ي������اف������ك������م

ف�����������زت�����������م ب�����������ك�����������ّل ت�������������اأّل�������������ِقط������ب������ت������م وط�������������������اَب ن����ج����ي����ع����ك����م

اأمل عبا�ض �سرور

فاهنأ محمد بالسما
إلى شهيد الدفاع عن المقدسات شهيد عيتا الشعب محمد أحمد حيدر )ذو الفقار()*(

وقررت بجهلك اأن تتركه

وهل يترك الطفل اأمه وال�سريَر

ُكْن يا هذا اأماًل وعالمًا

باأن اهلل وحده يقّرر الم�سيَر

واكبت جهلك هذا الذي

�سيرميك في جهنم وبئ�س الم�سيْر

وُكْن يا هذا بنف�سك واثقًا

وانتظر فيه قرارًا مكينًا

وع�س ما اأبقاك حيًا

وُكْن له م�ستغفرًا ذلياًل

وال�سالم...

بتول زين الدين

عابر... إلى أين؟
)*( ا�ست�سهد بتاريخ: 2\12\2013

الهوام�ض
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عرس الشهادة

يا َمْن تفرح لموتنا

ابِك على نف�سك.. وابِك على جهلك

نحن يباهي الموت بنا

وتعبق االأر�س بعطرنا

وتفرح ال�سماء بلقائنا

نحن َمْن ُنَزفُّ في االأكفان

وعلى جثاميننا ُينثر االأرز

وفوق نعو�سنا تزغرد الن�ساء

نحن َمْن...

نولد عندما ننزف

ونبقى وال نرحل

ة نحن َمْن... ِمْن رحم الدمع ُنوِلُد العزَّ

ومن باطن الوجع ننتزُع الكرامة

ومن اأريِج الدم ن�سنع الحياة...

فال تفرح... ابكِ لغبائك

فالفرح ال يليق اإاّل... بنا.

ريحانة الزهراء

ال تفرح

ن�����ادوا ح�����س��ي��ن��ًا ون����اداه����م اإل����ى ���س��م��ٍم

م�����ن ال�����ك�����رام�����ات ل�����ب�����ْوه ���س��واه��ي��ن��ا

وع���ل���م���ون���ا ن���الق���ي ال�����م�����وَت ن��ع�����س��ُق��ه

ون�����س��ري��ن��ا وردًا  ال���وغ���ى  ف���ي  ن�����س��م��ه 

ال ت��ع��َج��َب��نَّ ف��ه��ذا ال��ن�����س��ر ف���ي ب��ل��دي

���ْن���ِع اأي���دي���ه���م واأي���دي���ن���ا  ي�����س��عُّ م���ن ����سُ

والدت���ه.  ي���وم  ف��ي  زغ����ردي  ال�سهيد  اأمَّ 

متّوجًا  ال�سهادة،  بثوب  يرفل  اآٍت  العري�س 

بالنجيع االأحمر اأو�سمة على �سدره.

والعر�س  الرفاق،  هامات  على  مرفوعًا 

يبداأ من جديد بما يليق بت�سحياته.

زغ����ردي ف��ال��ي��وم ِب����ْدء ح��ي��ات��ه ول���ك في 

الح�سين اأ�سوٌة ح�سنة.

واعلمي اأنه رحل في زمن ت�سغر فيه كل 

الكلمات اأمام عظمة الت�سحيات.

كبار،  وهم  ال�سرفاء  فيه  يكبر  هذا زمن 

وي�سغر فيه المتخاذلون وهم �سغار.

ه���ذا زم���ن ي��خ��ّل��د ف��ي��ه ال�����س��ه��داء وه��م 

خالدون، وي�سمو فيه المجاهدون.

الذين  ال�سهداء  ك��ل  اإل���ى  االإك��ب��ار  فكل 

و�سرف  ال��وط��ن،  ت��راب  ع��ن  دف��اع��ًا  �سقطوا 

لزينب،  عبا�سًا  ك��ان  م��ن  ك��ل  واإل���ى  االأم����ة، 

ب�سرف  ليحظْوا  ينتظرون  زال��وا  ما  والذين 

ال�سهادة عند حدود كربالء التي نعي�سها في 

مواجهة اأعداء الدين واالإن�سانية.

كربالء نموذج يحتذى به �سرفًا، ت�سحيًة، 

اإنها �سرخة حق ال  فداًء، عزًة وكرامة حيث 

يعمل به، في وجه باطٍل ال يتناهى عنه.

باعوا جماجمهم هلل من  رجال  كربالء، 

في  الحياة  الأن  والحياة  الدين  ن�سرة  اأج��ل 

ا�ست�سهادهم.

ما  بكل  ك��رب��الء  اأن  يظن  م��ن  ومخطئ 

فيها من فكٍر وفل�سفة وقد�سية اإلهية ومعجزة 

المجال�س  ه��ذه  ح��دود  عند  تنتهي  تاريخية 

العا�سورائية.

ت��ب��ق��ى ك���رب���الء ن��ه��ج ال��ت��ق��ى وال��ع��دال��ة 

االإن�سانية ويبقى �سهداوؤها منارة الحرية اإلى 

الحرية.

اأيها ال�سهيد..

ب��ط��ل ف�����ار������سٌ  اإال  اأن�������ت  م����ا  واأن��������ت 

ت�������س���وُق���ه ن����خ����وٌة ج����ذل����ى ف��ي�����س��ت��ع��ُر

فعّلمهم ح���ق���دًا  ال�����ردى  ع��ل��ي��ه  ���س��اق��وا 

ُتخت�سُر ال��ج��ّن��اِت  اإل���ى  ال��ط��ري��ق  ك��ي��ف 

محمود دبوق

بأقالمكم
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يب�ست االأ�سوات في الحناجر...

وغرقت الدموع، في فم الجراح..

وب�����س��م��ة ه���زي���ل���ة، ر���س��م��ت ع��ل��ى ���س��ف��اه 

الوالهين...

كالهواء  هنا  ك��ان��وا  كالقمر  ه��ن��ا،  ك��ان��وا 

كال�ستاء...

في �سحكاتهم الخجولة، دواء...

في خطوط اأيديهم كتب االإباء..

اإنهم ال�سهداء...

ومن ظّل ال�سم�س قد اأطّل...

يغرف من بحر الّنور ر�سفًة لغٍد مظلم على 

دنيانا �سوف ي�سود...

يم�سح على بقايا الّليل بالدم القاني...

ير�سم على وجهه الحالك كحاًل من جذوة 

القمر...

فيطيب قرب عينيه ال�سهر...

اأبو �سادق...

منذ االآن... لن تفرح االأرواح اإاّل على ذكر 

اأيامك...

م��ّرت  حيث  اإاّل  العاملي  ال���ورد  يزهر  ل��ن 

اأقدامك..

يا و�سادة الدفء التي كنا نلتجئ اإليها من 

�سقيع االأيام الحزينة...

كم كان يحلو قرب عينيك ال�ّسمر...

ت��ت��ل��و ح��ك��اي��ا �ساحب  اأ���س��م��اع��ن��ا  وع��ل��ى 

الزمان...

يا اأجمل اإن�سان...

كّلما ذكرنا زينب �سن�ستاق اإليك...

وكّلما �سمعنا �سياط الجالدين تهوي على 

ظهر رقية �سن�ستاق اإليك...

وكّلما �سمعنا اأّنات زين العابدين �سن�ستاق 

اإليك..

من  العقيلة  عن  المدافع  در  ال�سّ اأيها  يا 

غْدر ال�سيطان...

اإلى المحبوب �سافرَت فال تن�َس ذكرنا بين 

يدي الرحمان...

اللهّم رّب الرحمة والغفران ورّب االأفراح 

القربان...  ه��ذا  منا  تقّبل  واالأح����زان... 

تقّبل مّنا هذا القربان...

اأبو اأحمد

إلى المحبوب سافرَت
إلى شهيد الدفاع عن المقدّسات حسن بالغي »أبو صادق«)*(

)*( ا�ست�سهد بتاريخ: 12\11\2013
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الواحة

)soduku( ســـــودوكـو 
مكّونة  ال�سبكة  هذه  اللعبة:  �سروط 

كبير  مربع  وك��ل  كبيرة  مربعات   9 م��ن 

مق�ّسم اإلى 9 خانات �سغيرة. من �سروط 

9 �سمن  اإلى   1 االأرق��ام من  اللعبة و�سع 

كل  في  الرقم  يتكرر  ال  بحيث  الخانات 

مربع كبير وفي كل خط اأفقي اأو عامودي.

4 3 9 2
1 9 5 6

8 3 2

3 6 7 8
4 9

2 6 1 5

6 1
3 8 9 7
9 8 2 4

قّصة وعبرة
ينقل عن ب�سر الحافي الزاهد المعروف اأنه اأ�ساب في الطريق – قبل توبته – قطعة 

وا�سترى  فاأخذها  االأقدام،  الرحيم[ وقد وطئتها  الّرحمن  ]ب�سم اهلل  كان مكتوبًا فيها 

بدراهم كانت معه قارورة طيب غالية، فطّيب بها الورقة، وجعلها في �سّق حائط فراأى 

في النوم كاأن قائاًل يقول له: يا ب�سر طّيبت ا�سمي فالأطيبّن ا�سمك في الدنيا واالآخرة، 

فلما اأ�سبح تاب.

)كتاب الكنى والألقاب, ال�شيخ عبا�ض القمي, ج2, �ض168(

طرائف:

ل ترمي المنديل

الطابق  ف��ي  ي�سكن  اأح��ده��م  ك���ان   -

تذّكر  ال�سباح  في  نزل  وبعدما  الخام�س. 

زوجته  فنادى  ال�سم�سية  نّظارته  ن�سي  اأنه 

قائاًل: اإرمي النظارة والمنديل.

رمت زوجته النظارة فانك�سرت.

فقال لها: ال ترمي المنديل، �سوف اآتي الآخذه.

رئي�ض الجمهورية

لرئا�سة  ليتر�سح  اأح��ده��م  ذه���ب   -

في  �سابط  ف��اأوق��ف��ه  الجمهورية، 

عن  لي�ساأله  الداخلية  وزارة 

فلما  م��ج��ي��ئ��ه  ���س��ب��ب 

هل  له:  قال  اأخبره، 

اأنت مجنون؟

ف���������اأج���������اب 

هذا  وهل  الرجل: 

�سرط للتر�ّسح؟

أحجية
- �سيء لي�س من الجن وال من االإن�س اأوحى اهلل تعالى اإليه وذكر في القراآن الكريم.

الواحة
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غريب المفردات في القرآن الكريم
: الدّك، االأر�س اللّينة ال�سهلة وقد دّكه دكًا، قال تعالى: {َوُحِملَِت اْلأَْر���ُض  دكهّ

ًة َواِحَدًة} اأي جعلت بمنزلة االأر�س اللّينة. َتا َدكَّ َواْلِجَباُل َفُدكَّ

ا}، والدكداك رمل لينة  ُه ِلْلَجَبِل َجَعلَُه َدكًّ ا َتَجلَّى َربُّ وقال اهلل تعالى: {َفلَمَّ

باالأر�س  ت�سبيهًا  لها  �سنام  ال  دكاء  وناقة  الدك،  والجمع  م�سواة  دكاء  واأر���س 

الدكاء.

تعّرف إلى القرآن
ما هي ال�سورة التي:

1 - تنتهي جميع اآياتها بحرف ال�سين؟

2 - ن�سبت لالإمام الح�سينQ؟

3 - ت�سمى باأح�سن الق�س�س؟

4 - ختمت بذكر وقت من اأوقات ال�سالة؟

َها الَِّذيَن اآَمُنواْ}. يُّ
5 - ُبدئت وختمت بخطاب للموؤمنين {َيا اأَ

الجواب: بح�شب الترتيب )النا�ض – الفجر – يو�شف – القدر – الممتحنة(

أحاديث ضربت مثاًل
1 –ل خير في �سحبة من ل يرى لك مثل ما ترى له. 

)اأعيان ال�شيعة, ال�شيد مح�شن الأمين, ج1, �ض302(

)رو�شة الواعظين, الني�شابوري, �ض380( 2 – مداراة النا�ض �سدقة. 

)الأمالي, ال�شدوق, �ض600( 3 - اإذا لم ت�ستِح فا�سنع ما �سئت. 

)رو�شة الواعظين, الني�شابوري, �ض454( 4 - القناعة مال ل ينفد. 

)الوافي, الكا�شاني, ج7, �ض283( 5 - من ل َيرَحم ل ُيرحم. 

)الأمثال في الحديث, الأ�شبهاني, ج1, �ض106( 6 – النا�ض كالذهب والف�سة. 
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة

اأفقيًا:

فئة قاتلها الإمام عليQ - بحر. 1

عاقل - األف األف. 2

�سحيح - غير نظيف. 3

ق��ط��ع ال��ل��ح��م اإل�����ى ق��ط��ع ك��ب��ي��رة - ع��ام��ل . 4

ال�سخ�ض ب�سدة

ن�سف كلمة �سارل - �سعور. 5

هادئ و�ساكن - نثر الماء - ا�سم موؤنث. 6

من اأقاربي - �سد �ساَق. 7

من الطيور الجارحة - عا�سمة عربية. 8

اإف�ساء ال�سر - عابرون. 9

الأنوار - ن�سف كلمة بانت. 10

عموديًا:

1 . Qمعركة انت�سر فيها الإمام علي

عقل - وطن - طرقات. 2

ح�سن اقتحمه الإمام عليQ - ي�سحبوا. 3

اأنب - اأح�سي - حث على. 4

ي�سفى - للنداء. 5

تراب ناعم - فرَح - جمعا. 6

معظم - اليوم العا�سر من محرم. 7

من الأنبياء - م�سي. 8

من الأنبياء - م�ساعد. 9

اأنفي - بخلتْ. 10

الواحة
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حل الكلمات المتقاطعة ال�شادرة في العدد 269

من يرغب من الإخوة القراء بالم�ساركة في �سحب قرعة الم�سابقة؛ 

فلي�ستعلم عن التاريخ من مركز المجلة.

Soduku حــــل شبــكـة
الصادرة في العدد 269

9 7 3 1 6 5 4 2 8

2 1 8 4 3 9 6 7 5

6 4 5 7 8 2 1 3 9

1 9 7 3 2 6 5 8 4

5 3 2 9 4 8 7 1 6

8 6 4 5 7 1 2 9 3

4 8 1 2 5 3 9 6 7

7 2 6 8 9 4 3 5 1

3 5 9 6 1 7 8 4 2

الجواب: النحل.

اأجوبة م�شابقة العدد 268

12345678910
ناكميدناغ1

م�صرعجرت�صي2

روجيدلبن3

يااودلفاي4

رفتااجنا5

ايبلءاي6

هـباتغالاب7

ملادنوهن8

ابغريعن�صي9

لمرايدلا10

1 - �سح اأم خطاأ؟
اأ -�سح.

ب -خطاأ.

ج -خطاأ.

2 - املأ الفراغ:
اأ -الطاعة.

ب -ظهور الحجة.

ج -الَق�َسم.

3 - َمن القائل؟
اأ -دعبل الخزاعي.

ب -ال�سيد ح�سن ن�سر اهلل)حفظه اهلل(.

Qج -اأمير الموؤمنين

في  ورد  ح�سبما  ال��خ��ط��اأ  ��ح  ���س��حهّ  -  4

العدد:

اأ -للبيئة.

ب -المتعلهّم.

ج -الظاهرة والباطنة.

5 - من/ ما المق�سود؟
اأ -ال�سلة.

ب -م�سعب بن عمير.

ج -الإن�سان.

6 - نور روح اهلل.

7 - ن�سير الدين الطو�سي.

8 - الأ�سبوع.

9 - النوم.

10 - الأمانة.
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لتُطف حولنا ... 
سكينٌة من رّبنا

بدا متوترًا وهو يتناول حّبتين من مهدىء االأع�ساب، فيما حاولت يُده المرتجفة 

الخم�سيني  الرجل  حالة  تكن  لم  للتّو.  اأطفاأها  التي  بعد  اأخ��رى  »�سيجارة«  اإ�سعال 

المتوتر هذه ما اأربك ركاب الحافلة وهم في طريقهم لمزاولة اأعمالهم اليومية، بل 

كانت عيناه الخائفتان وت�سفحه وجوههم باتهام ملحوظ ، باأن كاًل منهم قد يكون 

م�سدر خطر عليه.

الحظ �ساب حالة الرجل المذعور، تقّرب منه قلياًل، واألقى عليه ال�سالم. وبينما 

كان يحاول فتح حديث وّدي معه، �ُسمعت طلقات نارية قريبة. انتف�س الرجل فجاأة 

محاواًل اإخفاء راأ�سه في �سترته، وبداأ بال�سراخ.... حاول ال�ساب ت�سكين روعه تدريجيًا 

حتى هداأ قلياًل، قراأ على م�سمعه اآية الكر�سي، واآيات الحفظ، وبادره بال�سوؤال: »كانت 

طلقات بعيدة، واالإخوة يقومون بواجبهم ويبذلون جهدهم لحمياتنا، واهلل من فوقهم 

معنا، فلَم هذا الخوف؟« �سرخ الرجل بذعر: »ال اأريد اأن اأموت بانفجار اأو حادث... 

الحافلة:  في  �سغير  طفل  قاطعه  كلماته...  وتقطعت  كثيرًا  تحدث  مريع...«.  االأمر 

»لكنك االآن كدت تقتلنا ب�سراخك.. اأرعبتنا اأكثر من الر�سا�س«.

كان الجميع ينظر اإلى الرجل بلوم وعتب... و�سفقة، فهم الذين عا�سوا مواجهات 

الرملية  »واالأكيا�س  فيهم:  �سرخ  ومختلفة...  متنوعة  وممانعة  مقاومة  واأ�سكال 

وحواجز اال�سمنت التي تمالأ ال�سوارع... الحواجز الع�سكرية...اأهذه حياة؟« اأجابته 

�سيدة: »اإنها لحمايتنا... كيف �سين�سرنا اهلل اإن لم نكن من ال�سابرين؟!«... بقي 

الحافلة  وتمايلت  قوي  �سوٌت  دوى  فجاأة  انفجار...  في  يموت  اأن  يريد  ال  اأنه  يردد 

�سحك،  واأوق��ف��ه��ا...  عليها  ال�سيطرة  من  ال�سائق  تمكن  حتى  لحظات  ب�سدة.. 

فاالنفجار المزعوم كان في اإطار الحافلة فقط. الجميع حمد اهلل با�ستثناء الرجل 

المذعور الذي اأ�سابتُه نوبٌة قلبّيٌة كادت تودي بحياته... ال ل�سيٍء �سوى انفجار اإطار.

نهى عبد اهلل

آخر الكالم
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