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�ل�صيد علي عبا�س �ملو�صوي

وقد  عديدة.  بمظاهر  الكون  هذا  في  الإلهية  العدالة  تتجّلى 

والأر���س  ال�سماوات  خلق  في  التاأّمل  على  وجل  عّز  الخالق  حّث 

لُيعلم اأّنها ُخلقت بحكمة تقوم على الم�سلحة التي تعني و�سول كلِّ 

ذي حقٍّ اإلى حّقه. والختالف الم�ساَهد في الكون بو�سوح هو من 

�سمن دائرة التدّبر الذي دعا اإليه القراآن الكريم في مختلف اآياته 

لُيدرك الإن�سان اأّن الختالف مهما كان ل ينافي العدالة الإلهية.

وكما العدالة في التكوين كذلك العدالة في الت�سريع، فنظام 

اأرفع  والأتم هو  الأكمل  النظام  له من  يمثِّ الإ�سالمي بما  الت�سريع 

واأرقى ت�سريع يحوي العدالة مع حفظ عن�سر الختالف.

الم�ساواة  فجعل  الحداثوية  منظومته  في  الغرب  غالط  لقد 

ة الحياة في كلِّ تجّلياتها،  اأمرًا لزمًا للعدالة، مع اأّن الختالف �سنَّ

يكون عن ظلم ول يحوي ه�سمًا ومنعًا  الذي ل  ولكنه الختالف 

لحقٍّ من الحقوق.

وللعدالة تجلٍّ اآخر متمثِّل بالثواب والعقاب. وهذان عن�سران 

يوجدان في عالم الدنيا وفي عالم الآخرة، فالعذاب الإلهي من 

مظاهر  من  مظهر  هو  باأكملهم  اأق��وام  وه��الك  واأمرا�س  خ�سف 

العدالة الإلهية المتمّثلة بالعقاب، وكذلك حال النعيم الذي يتنّزل 

على قوم فُيرّفهون في ِنَعم اهلل، اإّنه مظهر العدالة الإلهية المتمّثل 

بالثواب.

أول الكالم
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القراآن في  اأنباأ  ما  الأخروي على  العالم  الحال في  وكذلك 

الأبدي ومحل  العالم  �سيجري في  اآياته وحّدث عما  الكثير من 

البقاء ال�سرمدي.

وعندما ن�ستعر�س ما تحّدثت به الآيات عن العذاب الإلهي 

نجد اأّن اهلل عزَّ وجّل ي�سف ذلك العقاب في موارد باأّنه انتقام. 

منّزه  وجّل  عزَّ  اهلل  لأّن  الت�سّفي،  بداعي  الإلهي  النتقام  ولي�س 

عن كّل �سفات الب�سر هذه، ولكنه ا�ستحقاق لل�سخ�س الذي يتّم 

النتقام منه. 

اإّن الآيات تحكي عن اأّن العقاب الذي يكون من نوع النتقام 

البرهان  وق��ام  الإلهّية  الحّجة  و�سلته  قد  النا�س  من  لنوع  هو 

ال�ساطع لديه على الحق، فتنا�ساه وغفل عنه. وعلى الرغم من 

الرف�س،  على  اأ�سّر  ولكنه  ��َر،  ُذكِّ بل  ُيترك،  ولم  ُيهمل  لم  ذلك 

بل اأظهر حالة الإعرا�س عن الآيات الإلهية، فعندئٍذ ا�ستحق اأن 

ينال عذاب النتقام.

اإّن هذا تعليم اإلهي، ولذا ل بّد واأن يقوم الموؤمنون ال�سائرون 

لأن  القابل  المو�سوع  يتحّدد  -عندما  الإلهية  الطاعة  خطِّ  في 

يعاقب عقاب النتقام- من النتقال اإلى الفعل في تطبيق النتقام.

اإّن اأعداء الخّط الإلهي الذين هم في المواجهة مع مجتمعنا 

الإ�سالمي والذين ل نجد في قلوبهم الرحمة، بل يتجّلى الإعرا�س 

في نفو�سهم في �سورة وا�سحة والذين ي�ستحّقون اللقب القراآني 

اأن ُيمار�س  اأّنهم المجرمون، ي�ستحّقون  على اأهل المعا�سي من 

الأمر  اإنفاذ  منه  ُي��راد  الذي  النتقام  هذا  حقهم،  في  النتقام 

الإلهي، فُي�سبح في حدِّ ذاته فعاًل ُقربيًا، يتقّرب به العباد اإلى 

الإ�سالم وعلى  ال�سابقة في  اأهل  اإلى اهلل  يتقّرب  اهلل، كما كان 

راأ�سهم الإمام اأمير الموؤمنين Q عندما كانوا ُينزلون القتل 

في اأعداء الإ�سالم، والذي نترّقبه من الإمام والولي ال�ساحب 

م�سداق  وه��و  محمد،  اآل  اأع���داء  م��ن  المنتقم  يكون  اأن   |

َر ِباآَياِت َربِِّه ُثمَّ اأَْعَر�َض َعْنَها اإِنَّا  ن ُذكِّ المنتقم: {َوَمْن اأَْظلَُم ِممَّ

ِمَن اْلُمْجِرِميَن ُمنَتِقُموَن} )ال�سجدة: 22(.

5واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رّب العالمين.
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�ل�صيخ نعيم قا�صم

من  وهــي   .| ة  �لُحجَّ لــالإمــام  ــارة  زي �لجنان)1(  مفاتيح  في  ورد 

�لموؤمنين  تربط  عظيمة،  م�صامين  وفيها  �لم�صتحبة،  �لــزيــار�ت 

فهم �إلى �صفاته وكمالته، وتوؤدي �أهد�فًا  بقائدهم �لمنتظر |، وتعرِّ

تربوّية موؤّثرة في �صلوك �لمحّبين و�لمتفانين في �صبيل �هلل تعالى.

الُم َعَلْيَك يا َخِليَفَة  تبداأ الزيارة ب�»ال�سَّ

الُم َعَلْيَك  يَن، ال�سَّ اهلل َوَخِليَفَة اآباِئِه الَمْهِديِّ

الُم  ال�سَّ يَن،  الما�سِ ��ي��اء  ْو���سِ
َ
الأ ��يَّ  َو���سِ يا 

العاَلِميَن،  َربِّ  ��راِر  ���سْ
َ
اأ ح��اِف��َظ  يا  َعَلْيَك 

ْفَوِة  ال�سَّ ِمَن  اهلل  َة  َبِقيَّ يا  َعَلْيَك  الُم  ال�سَّ

الأْن��واِر  ْبَن  يا  َعَلْيَك  الُم  ال�سَّ الُمْنَتَجِبيَن، 

الأْع��الِم  ْب��َن  يا  َعَلْيَك  الُم  ال�سَّ اِه��َرِة،  ال��زَّ

الِعْتَرِة  ْب��َن  يا  َعَلْيَك  الُم  ال�سَّ ال��ب��اِه��َرِة، 

الُعُلوِم  َمْعِدَن  يا  َعَلْيَك  الُم  ال�سَّ اِهَرِة،  الطَّ

الُم َعَلْيَك يا باَب اهلل الَِّذي ل  ِة، ال�سَّ َبِويَّ النَّ

صفـوة 
المنتجبين

َعَلْيَك يا �َسِبيَل اهلل  الُم  ِمْنُه، ال�سَّ اإِّل  ُيوؤْتى 

الُم َعَلْيَك  الَِّذي ِمْن �َسَلَك َغْيَرُه َهَلَك، ال�سَّ

الُمْنَتهى،  ��ْدَرِة  َو���سِ ُطوبى  �َسَجَرِة  ناِظَر  يا 

ُيْطفى،  ل  الَِّذي  ُنوَر اهلل  يا  َعَلْيَك  الُم  ال�سَّ

َة اهلل الَِّتي ل َتْخفى،  الُم َعَلْيَك يا ُحجَّ ال�سَّ

ِفي  َمْن  َعلى  اهلل  َة  ُحجَّ يا  َعَلْيَك  الُم  ال�سَّ

ماء«. الأْر�ِس َوال�سَّ

1 - �ل�صالم على �لنموذج �لأرقى
وخليفة  تعالى  اهلل  لخليفة  التحية 

��الُم َع��َل��ْي��َك ي��ا َخ��ِل��ي��َف��َة اهلل  اآب��ائ��ه: »ال�����سَّ

في رحاب بقية اهلل
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يا  َعَلْيَك  الُم  ال�سَّ يَن،  الَمْهِديِّ اآباِئِه  َوَخِليَفَة 

على  ال�سالم  يَن«،  الما�سِ ياء  ْو�سِ
َ
الأ يَّ 

َو�سِ

من  والمكّلف  للب�سرية،  الأرق��ى  النموذج 

لتف�سير  ب��الإم��ام��ة،  وتعالى  �سبحانه  اهلل 

وت��و���س��ي��ح ال��ر���س��ال��ة الإ���س��الم��ي��ة وق��ي��ادة 

الموؤمنين لخالفة الأر�س.

ُنر�سل �سالمنا اإلى بقية اهلل تعالى في 

اأر�سه، ووارث الخالفة والدور والقدوة من 

الر�سول P واآبائه المهديين، اإلى الحلقة 

الأخيرة والح�سرية، وليِّ اهلل الأعظم، في 

ولة  �سل�سلة  من  الب�سرية  نهاية  منعطِف 

طاعتهم:  تعالى  اهلل  اأوج��ب  الذين   الأم��ر 

����ِذي����َن اآَم����ُن����واْ اأَِط���ي���ُع���واْ اهلل  ����َه����ا الَّ يُّ
{َي����ا اأَ

ِمنُكْم}  الأَْم���ِر  ْوِل���ي  َواأُ �ُسوَل  الرَّ َواأَِط��ي��ُع��واْ 

)الن�ساء: 59(.

فال حياة من دون قيادة، ول نجاة من 

دون القتداء بالولي ول ا�ستقامة من دون 

ة |، ول عدالة اإّل  الموالة لالإمام الُحجَّ

 .P باإمرة البقية الباقية قائم اآل محمد

ال�ساعة،  تقوم  »ل   :P اهلل  ر�سول  عن 

حين  وذل��ك  ا،  منَّ الحق  قائم  يقوم  حتى 

ل��ه، وم��ن تبعه نجا،  ي���اأذن اهلل ع��زَّ وج��ل 

ومن تخلَّف عنه هلك.. اهلل اهلل عباَد اهلل، 

فاإنَّه خليفة اهلل عزَّ  الثلج،  ولو على  فاأتوه 

 ال حياة من دون قيادة، وال 
جناة من دون االقتداء بالويل 
وال استقامة من دون املواالة 

ة | لإلمام احُلجَّ

.
)2(

وجل وخليفتي«

الكفاَر  Rواأتباُعُهم  الأئمة  واجه 

الإ���س��الم.  ع��ل��ى  ف��ح��اف��ظ��وا  والمنافقين 

تم  وبع�سها  ف،  ُح��رِّ التعاليم  بع�س  ولكنَّ 

قت  وتفرَّ منه،  المق�سود  خالف  تف�سيره 

على  اأّث��ر  ما  �ستَّى،  وفرقًا  مذاهب  الأم��ة 

ن��ق��اء الإ����س���الم. وه��ن��ا ي��اأت��ي دور الإم���ام 

المهدي|.

 :Q ف��ع��ن الإم����ام اأب���ي ع��ب��د اهلل

»اإذا قام القائم، دعا النا�س اإلى الإ�سالم 

لَّ  َف�سَ ُدثر،  قد  اأمٍر  اإلى  وهداهم  جديدًا، 

القائم مهديًا،  واإنَّما �ُسمي  عنه الجمهور، 

اأمٍر قد �سّلوا عنه، و�ُسمي  اإلى  لأنَّه يهدي 

 .
)3(

بالقائم لقيامه بالحق«

2 - �ل�صالم على نور �لهد�ية
اِهَرِة«،  ْنواِر الزَّ

َ
الُم َعَلْيَك يا ْبَن الأ »ال�سَّ

تعالى،  اهلل  ن��ور  م��ن  ن���وره  ي�ستمد   ال���ذي 

{ُن����وٌر َع��لَ��ى ُن���وٍر َي��ْه��ِدي اهلل ِل���ُن���وِرِه َم��ْن 

يهتدي  وك��ي��ف   .)35 )ال���ن���ور:  ���اُء}  َي�������سَ

الإن�سان اإلى طريقه في الظلمات الحالكة 

النور  ل��ول  ال�سيطانية،  النف�س  واأم��را���س 

هذه  والإمامة؟  بالنبوة  المتج�سد  الإلهي 

اإ�سعاعًا  ت��زداد  باأنها  تتميَّز  التي  الأن���وار 

النور،  في  الموؤمن  اأوَغ���َل  فكلما  وع��ط��اًء. 

ك�سفْت ب�سيرُته اأنوارًا متماهية ل انقطاع 

في  قلبه  رّقة  وتحاكي  الموؤمن  تهدي  لها، 

يها والتفاعل معها. تلقِّ

ُت��ر���س��د  الأع�����الم  اأنَّ  ال��م��ع��ل��وم  وم���ن 

Rاأعالٌم  الأئمة  ولكن  الطريق،  اإل��ى 

باهرة َت�سحر الألباب وت�سدُّ الأفئدة اإليها، 

بده�سة  الجذب  ق��درة  تملك  فاإ�ساراتها 

المحب، ونحن ن�سلِّم على اإمامنا خال�سة 
7
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يا  َعَلْيَك  الُم  »ال�سَّ الباهرة:  الأعالم  هذه 

ْبَن الأْعالِم الباِهَرِة«.

اِهَرِة«،  الُم َعَلْيَك يا ْبَن الِعْتَرِة الطَّ »ال�سَّ

فبهذا ال�سالم نتوا�سل مع العترة الطاهرة، 

ب�سببها،  والهداية  بها،  النجاة  تكون  التي 

وجنة الخلد م�سمونة بالرتباط بها. هذه 

العترة ل تنفكُّ عن كتاب اهلل تعالى، فهما 

�سنوان كمنهٍج و�سلوك.

وُن�سلِّم  ُنخاطب  من  عظمَة  ُندرك  هل 

هل  ب��ه؟  الرت��ب��اط  معنى  نعلُم  هل  عليه؟ 

ينق�سنا اأي �سيء مع ورود الباب اإلى النبع 

الفيَّا�س؟

�لعلوم  معدن  يا  عليك  *�ل�صالم 
�لنبوّية

��الُم َع��َل��ْي��َك ي��ا َم���ْع���ِدَن ال��ُع��ُل��وِم  »ال�����سَّ

الُم َعَلْيَك يا باَب اهلل الَِّذي ل  ِة، ال�سَّ َبِويَّ النَّ

َعَلْيَك يا �َسِبيَل اهلل  الُم  ِمْنُه، ال�سَّ اإِّل  ُيوؤْتى 

الَِّذي ِمْن �َسَلَك َغْيَرُه َهَلَك«. 

���َراِط���ي  ����سِ َه�����َذا  {َواأَنَّ  ت��ع��ال��ى:  ق���ال 

ُبَل  ال�سُّ ��ِب��ُع��وا  َت��تَّ َوَل  ��ِب��ُع��وُه  َف��اتَّ ُم�ْسَتِقيًما 

ِبِه  اُكْم  َو�سَّ َذِلُكْم  �َسِبيِلِه  َعْن  ِبُكْم  َق  َفَتَفرَّ

َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن} )الأنعام: 153(.

عندما  النهاية  اإل��ى  ننظر  اأن  علينا 

بداية  لتكون  تعالى،  �سبيل اهلل  ننطلق في 

لنا  يك�سف  واإم��ام��ن��ا  قائدنا  م��ع  الطريق 

وْعَثاَء ال�سفر، وُيم�سك باأيدينا في مواجهة 

فنتخطاها  تعتر�سنا  ال��ت��ي  ال�سعوبات 

اإل��ى  معه  فن�سل  واط��م��ئ��ن��ان،  بت�سحية 

َقْو�َسْيِن  بَقاِب  متعلٍق  بقلٍب  الكمال،  عر�س 

�َسَجَرِة  ناِظَر  يا  َعَلْيَك  الُم  »ال�سَّ ْدَن��ى، 
َ
اأ ْو 

َ
اأ

 Rالرُّسل واألنبياء واألئمة
أرسلهم اهلل تعاىل إىل البشرية 

ة، فال عذر  لتكتمل احُلجَّ
ملعتذر

في رحاب بقية اهلل
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ُطوبى َو�ِسْدَرِة الُمْنَتهى«.

نح���ن بحاج���ة اإل���ى ن���ور اهلل في كل 

حين، فه���و كا�س���ُف الطريق اإل���ى الحق 

ُد الظلم���ات، وهو  وال�سع���ادة، وهو مب���دِّ

ال���ذي ل ُيحَج���ُب عنه مكاٌن ف���ي الأر�س 

َم���اَواِت  اأو ف���ي ال�سم���اء، {اهلل ُن���وُر ال�سَّ

} )الن���ور: 35(، وه���و ال���ذي  َواْلأَْر����ضِ

ي���زداد ويتعاظ���م ويتاأل���ق م���ع ا�ستمرار 

اإ�سعاعه علينا: {ُنوٌر َعلَى ُنوٍر} )النور: 

.)35
نور  تجليات  من   | المهدي  اإماُمنا 

اهلل  ُن��وَر  يا  َعَلْيَك  ��الُم  »ال�����سَّ تعالى،  اهلل 

الَِّذي ل ُيْطفى«، وما دام اإ�سعاع النور من 

ينقطع  الإ���س��اءة، ل  دائ��م  تعالى فهو  اهلل 

ول ي�سُعف. وعندما نناجيه، نربط عقولنا 

الأن����وار،  ب��ن��ور  المت�سل  ب��ال��ن��ور  وقلوبنا 

بحيث تكون حياُتنا ُمحاطًة بالنور من كل 

وتثبت،  الهداية  ت�ستمر  عندها  جوانبها، 

على  قلوبنا  ت  ثبِّ القلوب  مقّلب  يا  »اللهم 

دينك«.

ة 3 - �ل�صالم على �لُحجَّ
ة ل�ساخت.  لو بقيت الدنيا من دون ُحجَّ

لما  والأئمة  والأنبياء  �سل  الرُّ ياأِتنا  لم  ولو 

اإل��ى  تعالى  اهلل  اأر�سلهم  وق��د  اهتدينا. 

 مفاتيح الجنان، ال�سيخ عبا�س القمي، �س756.( 1)

 عيون اأخبار الر�سا Q، ال�سيخ ال�سدوق، ج1، �س65.( 2)

 الإر�ساد، ال�سيخ المفيد، ج2، �س383.( 3)

 ك�سف الغمة، ابن اأبي الفتح الإربلي، ج3، �س343.( 4)

 كمال الدين وتمام النعمة، ال�سيخ ال�سدوق، �س485-483.( 5)

�لهو�م�س

ة، فال عذر لمعتذر،  الب�سرية لتكتمل الُحجَّ

َم عقله اهتدى  ول َمْهَرب ل�ساّل، فمن َحكَّ

الُم  ة اهلل بكل ي�سر و�سهولة، »ال�سَّ اإلى ُحجَّ

الُم  َة اهلل الَِّتي ل َتْخفى، ال�سَّ َعَلْيَك يا ُحجَّ

اَلْر���سِ  ِفي  َم��ْن  َعلى  اهلل  َة  ُحجَّ يا  َعَلْيَك 

ماء«. َوال�سَّ

بقية  هو  والزمان  الع�سر  �ساحب  اإنَّ 

وهو  البالغة،  ��ة  وال��ُح��جَّ الأر����س،  ف��ي  اهلل 

الإن�ساني  ال��ك��م��ال  �سفات  يحمل  ال���ذي 

القائم عند خروجه  يقول  النا�س.  لهداية 

كما ورد عن الإمام اأبي جعفر Q: »اأنا 

فال  عليكم،  وحجته  وخليفته،  اهلل،  بقية 

عليك  ال�سالم  قال:  اإّل  م�سلم  عليه  ي�سلِّم 

ة  الُحجَّ ��ه  اإنَّ  .
)4(

الأر�س« في  اهلل  بقية  يا 

مولنا  بخط  التوقيع  وف��ي  المنتظر|. 

ال��ح��وادث  »واأم����ا  الزمان|:  ���س��اح��ب 

حديثنا،  رواة  اإلى  فيها  فارجعوا  الواقعة، 

اهلل  ح��ج��ة  واأن����ا  عليكم،  حجتي  ��ه��م  ف��اإنَّ

 .
)5(

عليهم«
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مملكتها  وهي  �آخر،  ومقامًا  )عالمًا(  مملكة  �لإن�صانية  للنف�س  �أن  �علم 

�لباطنّية ون�صاأتها �لملكوتّية، وفيها تكون جنود �لنف�س �أكثر و�أهم مّما في 

مملكة �لظاهر، و�ل�صر�ع و�لنز�ع فيها بين �لجنود �لرحمانّية و�ل�صيطانّية 

�أعظم، و�لغلبة و�لنت�صار فيها �أ�صّد و�أهّم، بل و�إّن كّل ما في مملكة �لظاهر 

�لجند  من  �أّي  تغّلب  و�إذ�  �لُملك.  عالم  في  وَتظّهر  هناك  من  تنّزل  قد 

�لمملكة.  هذه  في  �أي�صًا  يتغّلب  �لمملكة،  تلك  في  �ل�صيطاني  �أو  �لرحماني 

�أهل  من  �لعظام  �لم�صايخ  عند  للغاية،  مهم  �لمقام  هذ�  في  �لنف�س  وجهاد 

�ل�صعاد�ت  جميع  َمنبع  �لمقام  هذ�  �عتبار  يمكن  بل  ــالق،  و�لأخ �ل�صلوك 

و�لتعا�صات، و�لدرجات و�لدركات.

انتصْر لجنود الرحمن

*هزيمة تهلك �لإن�صان
كثيرًا  الل��ت��ف��ات  الإن�����س��ان  ع��ل��ى  ي��ج��ب 

الممكن  فمن  الجهاد.  ه��ذا  في  نف�سه  اإل��ى 

الجنود  هزيمة  ت�سفر  اأن   - اهلل  �سمح  ل   -

خالية  وتركها  المملكة  تلك  في  الرحمانية 

ال�سيطان،  جنود  من  والمحتلين  للغا�سبين 

ع��ن ال��ه��الك ال��دائ��م ل��الإن�����س��ان... وينظر 

الغ�سب  بعين  اأي�سًا  الراحمين  اأرح��م  اإليه 

وال�سخط - نعوذ باهلل من ذلك - بل وي�سبح 

�سفيعه  ك��ان  لمن  ووي��ٌل  خ�سماءه،  �سفعاوؤه 

نور روح اهلل
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خ�سمه.

و�سدائد  وظلمات  ع��ذاب  اأّي  اهلل  ويعلم 

وتعقب  الإلهي،  الغ�سب  هذا  تلي  وتعا�سات 

معاداة اأولياء اهلل حيث تكون كّل نيران جهنم 

وك��ّل ال��زّق��وم والأف��اع��ي وال��ع��ق��ارب ل �سيء 

جنود  ِقَبل  من  الرحمن  جنود  هزيمة  اأم��ام 

تفوق  عقوبات  عليها  تترّتب  التي  ال�سيطان 

جميع نيران جهّنم والزّقوم والأفاعي.

*ل�صت من �أهلها... ل تنكرها!
كتاب  الوارد في  والجنة  النار  اإّن و�سف 

اهلل واأحاديث الأنبياء والأولياء، يتعّلق غالبًا 

لالأعمال  اأِعّدتا  الّلتين  وجّنتها  الأعمال  بنار 

خفية  اإ���س��ارة  وه��ن��اك  وال�سيئة.  ال�سالحة 

واأهميتهما  ونارها،  الأخالق  جنة  اإلى  اأي�سًا 

اللقاء  جّنة  اإل��ى  اأي�سًا  ُي�سار  واأحيانًا  اأكبر، 

ونار الفراق، وهذه اأهم من الجميع، ولكنها 

واأنا واأنت  اأهلها،  اإ�سارات محجوبة عنا ولها 

اأن ل  بنا  الأج��در  اأهلها، ولكن من  ل�سنا من 

نكون منكرين لها.

اهلل  ق��ال��ه  م��ا  ب��ك��ّل  اإي��م��ان  لدينا  وليكن 

الإيمان  ه��ذا  في  يكون  اإذ  واأول��ي��اوؤه.  تعالى 

يكون  اأن  الممكن  وم��ن  لنا.  نفٌع  الإجمالي 

غير  في  والرف�س  محله،  غير  في  لالإنكار 

م��وق��ع��ه ال�����س��ادري��ن ع��ن غ��ي��ر ع��ل��م وف��ه��م، 

اأ�سراٌر كبيرٌة جدًا علينا. وهذه الدنيا لي�ست 

هي عالم اللتفات لتلك الأ�سرار.

*عذٌر غير مقبول عند �هلل ور�صوله
اأن يفتي فقيه بفتوى في  فما الفرق بين 

دون  فمن  تعرفوها،  لم  واأنتم  ال��دّي��ات  ب��اب 

مراجعة دليله تردونها، وبين اأن يقول �سخ�س 

ق��وًل يتعلق  ب��اهلل،  اأو ع��ارف  اإل��ى اهلل  �سالك 

والنار،  الجنة  باأحوال  اأو  الإلهية  بالمعارف 

تردونه  ل   - لدليله  مراجعة  ودون   - واأنتم 

فح�سب، بل وتهينونه اأو تتجراأون عليه؟

ميكن أن تسفر هزمية اجلنود 
الرحمانية عن الهالك الدائم 
لإلنسان... فينظر إليه أرحم 

الراحمني بعني الغضب والسخط

من  وهو  ال�سخ�س،  لذلك  الممكن  فمن 

اأن  الفن،  ال��وادي و�ساحب ذل��ك  اأه��ل ذل��ك 

اأو  وج���ّل،  ع��ّز  اهلل  كتاب  م��ن  دليل  ل��ه  يكون 

من اأحاديث الأئمة R، ففي هذه الحالة 

ور�سوله دون مبرر  تكون قد رددت على اهلل 

»اأن  باأ�سلوب  الحتجاج  اأن  ومعلوم  مقبول. 

اإليه  ي�سل  »لم  اأو  ذوقي«  مع  يتالءم  ل  ذلك 

علمي« ل ي�سكل عذرًا مقبوًل.  فما قالوه ب�ساأن 

الأخ��الق  وجهنم  والملكات،  الأخ���الق  جنة 

حتى  العقل  يطيق  ل  م�سيبة  وال���درك���ات، 

�سماعها.

*��صتعن باهلل
وابحث  ف��ّك��ر،  ال��ع��زي��ز؛  اأّي��ه��ا  فيا  اإذًا، 

اأرح���م  ب���اهلل  ن��ج��ات��ك، وا���س��ت��ع��ن  ع��ن �سبيل 

في  المقد�س،  الّذات  من  واطلب  الراحمين، 

اأن يعينك  الليالي المظلمة، بت�سّرع وخ�سوع 

لكي  النف�س،  مع  المقد�س  الجهاد  ه��ذا  في 

وجودك  مملكة  وتجعل  اهلل،  �ساء  اإن  تتغلب 

ال�سيطان،  ج��ن��ود  منها  وت��ط��رد  رحمانية، 

اهلل  يفي�س  حتى  �ساحبها  اإلى  الدار  وت�سلم 

التي يهون  والبهجة والرحمة  ال�سعادة  عليك 

الجنة  و�سف  �سمعت عن  ما  كل  جانبها  اإلى 

ال�سلطة الإلهية  والحور والق�سور، وتلك هي 

هذه  من  اهلل  اأولياء  عنها  اأخبر  التي  العامة 

الأمة الحنيفة، مما لم يطرق �سمع اأحد ولم 

11يخطر على قلب ب�سر.
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وال��ث��ان��ي��ة:  وقيمّية،  فكرّية  الأول�����ى: 

عملّية؛ اأي ع�سكرّية و�سيا�سّية.

وبراأيي، فاإّن هاتين القاعدتين، اليوم، 

قد تزلزلتا وثبت بطالنهما.

*ترغيب وت�صليل وترهيب
في القاعدة الأولى، كان هناك اّدعاء 

بالتفّوق الفكري والقيمي الغربّي على بقّية 

مناطق و�سعوب العالم. فقد رفعوا �سعارات 

و�سعار  الحرّية،  ك�سعار  وم�سّللة  جّذابة 

الب�سر،  ح��ق��وق  و�سعار  ال��دي��م��وق��راط��ّي��ة، 

فرد  كّل  وعن  ال�سعوب  عن  الدفاع  و�سعار 

من الب�سر؛ واأرادوا بهذه ال�سعارات اإثبات 

نرى، بو�صوح، �أن �لنظام �لعالمي �ل�صابق، �لذي �صيطر على �لعالم 

على  �لنظام  هذ�  �صيطر  حيث  ر،  تغيُّ حال  في  هو  عامًا،  �صبعين  مّدة 

�لعالم وفق قاعدتين:

اأنظمة  بقّية  على  القيمي  نظامهم  تفّوق 

والفكرّية  الدينّية  الفرق  وعلى  العالم، 

هذا  ف��ي  نجحوا  وق��د  الإ���س��الم.  ة  وخا�سّ

الأمر.

و�سيطرة  ل��ق��ّوة  الثانية  القاعدة  اأم��ا 

ق�سّية  فهي  ال��ع��ال��م  اإدارة  على  ال��غ��رب 

ال����س���ت���ع���ان���ة ب����ال����ق����درات ال�����س��ي��ا���س��ّي��ة 

والع�سكرّية، فاإذا لم تتاأّثر الدول وال�سعوب 

وقاومت؛  )المزعوم(،  الِقيمي  بالنظام 

ال�سيا�سّية  بال�سغوط  يواجهونها  ك��ان��وا 

والع�سكرّية، لإرغامها على ال�سير والتعاون 

معهم.

قّوة الغرب... 
سراب)*(

مع اإلمام الخامنئي
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التي  للغرب،  الإعالمّية  الأجهزة  اإّن 

اأكثر  وت�سبح  يوم  بعد  يومًا  تتطّور  كانت 

تواجه  كانت  ق��درات��ه��ا،  وت���زداد  ح��داث��ة، 

العاملين.  بهذين  م�ستمّر  ب�سكل  ال�سعوب 

الفكر،  اأ�سحاب  اإق��ن��اع  ا�ستطاعوا  وق��د 

بهذا  النا�س،  عاّمة  وبالتدريج  المتنّورين، 

الأمر. ولكن اليوم، تزلزل هذان العامالن 

وثبت �سعفهما.

*دلئل هذ� �لتزلزل
اأ- القاعدة الفكرية والقيمية:

اأي تفّوق القيم الغربّية على قيم بقّية 

فقد  وغيره.  الإ�سالم  والأدي��ان،  ال�سعوب 

تزلزلت هذه القاعدة ب�سبب عوامل عّدة، 

منها:

1 - الأزمة الأخالقّية والمعنوّية المتزايدة 
في الغرب؛ وعالماتها البارزة:

انت�سار ال�سعور بالخواء والفراغ.	•

الإح�سا�س 	• وعدم  بالعبثّية،  الإح�سا�س 

النا�س،  اأف����راد  بين  ال��روح��ي  ب��الأم��ن 

ة بين ال�سباب في الغرب. وخا�سّ

موؤ�س�سة 	• ف���اإّن  العائلة؛  وزوال  انهيار 

وزال��ت،  انهارت  قد  الغرب  في  العائلة 

وهذا يترّتب عليه اآثار كثيرة.

التي 	• ال��م��راأة،  ق�سّية  في  النظر  اإع��ادة 

إذا مل تتأّثر الدول والشعوب 
بالنظام الِقيمي، املزعوم، 

وقاومت؛ كان الغرب يواجهها 
بالضغوط السياسّية والعسكرّية
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قبل  من  الم�ساءلة  اإل��ى  تخ�سع  �سارت 

ي�سعرون  الذين  ومتنّوريهم  مفّكريهم 

فّخًا  كانت  الن�سوّية  الحركة  ق�سة  اأّن 

ة طويلة.  للمراأة، وهذه ق�سّ

تحويل المنكرات اإلى قيم؛ على �سبيل 	•

الجن�سي  ال�����س��ذوذ  ت�سبح  ال��م��ث��ال: 

ت�سبح  ال�سذوذ  هذا  ومخالفة  قيمة، 

اأمرًا غير قيمي! اإّن الف�ساء الأخالقي 

اّت��ج��ه ع��ل��ى ه���ذا النحو.  ل��ل��غ��رب ق��د 

الحّد،  يتوّقف عند هذا  لن  وطبعًا هو 

ب�ساعًة  اأكثر  اأم��اك��ن  اإل��ى  �سي�سل  بل 

اأخالقي  نظام  ي�سقط  عندما  و�سوءًا. 

ما في انحدار كهذا، فال م�سير له اإّل 

الزوال. وهذا عامل من عوامل بطالن 

القيم الغربّية. 

2 - ع��ودة اله��ت��م��ام ب��ال��دي��ن، وه��ذا في 
الواقع رّدة فعل على العامل الأّول. فقد 

الفئات  وبين  ي��وم،  بعد  يومًا  ت��زاي��د، 

اإلى  الميل  الغربّية،  للدول  المتعّددة 

الإ�سالم،  حّب  الأخ�ّس  وعلى  الدين، 

القراآن.  الإ�سالم، وفهم  والتوّجه نحو 

هذا الأمر يعرفه المعنّيون جّيدًا. هذا 

اأمر اآخر من الأمور التي جعلت النظام 

القيمي والأخالقي للغرب يتاأّزم ب�سكل 

كبير.

3 - التناق�س، والت�ساد العملي للغرب مع 
الحرّية،  عن  المرفوعة،  ال�سعارات 

ال��دي��م��وق��راط��ّي��ة، وع���ن حقوق  وع���ن 

التطبيق،  في  ولكن  وغيرها.  الب�سر 

ويخرقونها،  ال�سعارات  هذه  يخالفون 

اليوم  ال�سعارات  ه��ذه  ط��رح  جعل  ما 

اأم��رًا  العالم  ف��ي  الغربّيين  قبل  م��ن 

م�ستهجنًا.

ف��ال��م��ّرة ال��وح��ي��دة ال��ت��ي ج���رى فيها 

قبل  م��ن  ك��ان  ال��ن��ووّي��ة  القنبلة  ا�ستعمال 

الكالم  في  الجميع  تتخّطى  التي  اأمريكا 

عن  ُع��رف  م��ا  كذلك  الب�سر.  حقوق  ع��ن 

غريب،  اأب��و  و�سجن  غوانتانامو،  �سجن 

ذلك  كل  اأوروب��ا،  في  ال�سرّية  والمعتقالت 

معتقالت  ه���وؤلء  ل��دى  اأّن  للجميع  اأث��ب��ت 

فيها  واحتجازهم  النا�س،  لتعذيب  �سّرّية 

دون محاكمة. هذا العامل الثالث اأّدى اإلى 

تاأزيم النظام القيمي الذي يّدعيه الغرب.

والقمع؛  وال��زور،  العنف،  اإلى  اللجوء   -  4
الحظر.  بينها  وم��ن  العنف،  واأن���واع 

اإن��ه��م اأم����ام اأع��ي��ن ���س��ع��وب ال��ع��ال��م، 

ي�ستطيعون فر�س �سيطرتهم  وحين ل 

ذاك،  اأو  البلد،  ه��ذا  على  الثقافّية 

 اآلن، ال أحد يتقّبل من القوى 
الغربّية قولها: نحن مؤّيدون 

حلقوق البش

مع اإلمام الخامنئي
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واأحيانًا  والتهديد؛  القّوة  اإلى  يلجاأون 

اإرهابّية،  حركات  اإن�ساء  على  يعملون 

الآون��ة  في  العالم  �سهده  قد  وك��ّل هذا 

الأخيرة، وباأ�سكال مختلفة.

الإرهابية كالقاعدة  اإيجاد الحركات   -  5
اأّنهم  يعترفون  هم  وغيرهما.  وداع�س 

الحركات ولدينا �سواهد  اأوجدوا هذه 

على هذا الأمر.

الآن، ل اأحد يتقّبل من القوى الغربّية 

الب�سر، نحن  موؤّيدون لحقوق  قولها: نحن 

في  ورد  ما  اإّن  الإن�سانّية.  للقيم  داعمون 

وثيقة ال�ستقالل الأمريكي منذ مئتي عام 

قد جرى، وبفعل التطبيق، نق�سه عملّيًا.

ب- القاعدة العملية: تهاوي القدرة 

الع�سكرّية وال�سيا�سية 

اأّما القاعدة الثانية فهي اأي�سًا قد ثبت 

بطالنها.

هذه  بطالن  اإل��ى  اأّدى  اأم��ر  اأه���ّم  اإّن 

القاعدة هو تاأ�سي�س الجمهورّية الإ�سالمّية 

التي  المناطق  اإح���دى  ففي  اإي����ران.  ف��ي 

كانت قابعة تحت �سيطرة اأمريكا، ظهر، 

بهذه  عظيمة  ث��ورّي��ة  حركة  عنها،  رغمًا 

على  بل،  ت�سعف،  ولم  الوجودّية.  الأبعاد 

العك�س، كان هذا النظام يقوى يومًا بعد 

الجمهورّية  نظام  اإن  ال��ي��وم.  واإل��ى  ي��وم؛ 

معنى  بكّل  مقتدر  نظام  هو  الإ�سالمّية 

الكلمة، وهو مظلوم في الوقت نف�سه. ول 

اأمير  مثل  المظلومّية؛  مع  القدرة  تتنافى 

الحاكم  ك��ان  ال���ذي   ،Q الموؤمنين 

ال��ق��وي ل��ل��ن��ظ��ام الإ���س��الم��ي ف��ي زم��ن��ه، 

المظلومين  اأكثر  كان  نف�سه  الوقت  وفي 

م��ظ��ل��وم��ّي��ة. وه���ك���ذا ه���و ح����ال ن��ظ��ام 

الجمهورّية الإ�سالمّية. وهذا لي�س عالمة 

اإّن ق��ّوة  على ع��دم ال��ق��درة. ف��ي ال��واق��ع، 

نظام الجمهورّية الإ�سالمّية، اأمر وا�سح، 

حتى اأعداوؤها يعترفون بهذا الأمر.

التي وقعت  الأح��داث  اإلى ذلك  اأ�سف 

فيما بعد، في المنطقة، اأحداث فل�سطين، 

كّله  هذا  اأي�سًا،  غزة  وفي  لبنان،  اأح��داث 

اإّنما يدّل على اأّن القّوة والتفّوق الع�سكري 

- ال�سيا�سي للغرب قد ثبت بطالنهما بكّل 

ما تعنيه هذه الكلمة.

)*( كلمة األقاها �سماحة القائد{، في مجل�س خبراء القيادة، بتاريخ 2014/9/1م.

�لهو�م�س
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يرجون ُسُبل 
الوصول إليك

�آية �هلل �ل�صيخ حممد تقي 

م�صباح �ليزدي )حفظه �هلل(

عن  بحثًا  با�صتمر�ر،  �لموؤمنون،  ي�صعى 

�لنعم  �إلـــى  للو�صول  �لمتعالية  �لــمــعــارف 

�لدنيوّية و�لأخروّية. ويناجون �هلل تعالى 

طلبًا للقرب منه، ويتو�صلون لذلك باأهل �لبيت 

R. كذلك يعتبر �لموؤمنون، �لذين و�صلو� 

�إلى مر�تب معرفة �هلل �لعالية، �أن �لقرب من 

هذ�  ويح�صل  لهم.  ذ�تي  مطلوب  تعالى  �هلل 

�لأمر عن طريق �ل�صير �لختياري وباأ�صاليب 

بالأ�صاليب  ل  مــمــكــنــة...  خا�صة  وطـــرق 

�لمز�جّية �لتي ل تو�صل �إلى مكان.

مناجاة 
المريدين )1(:

وصايا العلماء
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*معارف عالية
ال��واردة  والمناجاة  الأدع��ي��ة  وت�ستمل 

عالية  م��ع��ارف  Rعلى  اأئ��م��ت��ن��ا  ع��ن 

عرفانية  وم�سائل  لها،  نظير  ل  وِح��َك��م، 

خال�سة ُيغفل عنها عادًة، بل قلياًل ما يتّم 

قادرين  غير  اأننا  �سحيح  لها.  التعّر�س 

الخال�سة  المعارف  على فهم حقيقة تلك 

وال��ح��وار  ال��ح��دي��ث  يمنع  ل  ذل��ك  اأن  اإّل 

با�ستنتاجاتنا  نبخل  ل  اأن  وينبغي  حولها. 

ناق�سة.  كانت  لو  المعارف حتى  تلك  من 

اهلل  ر  »َن�سَ  :P الأك��رم  الر�سول  يقول 

عبدًا �سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبّلغها 

من لم ي�سمعها، فرّب حامل فقه غير فقيه 

.
)1(

ورّب حامل فقه اإلى من هو اأفقه منه«

لذلك وفي اإطار هكذا ر�سالة عظيمة، 

ال�سجاد  الإم��ام  مناجاة  لدرا�سة  تتعّر�س 

مناجاة  اأي  المريدين«،  »مناجاة   Q

من  ن�ستفيد  ع��ّل��ن��ا  ت��ع��ال��ى،  اهلل  ط��ال��ب��ي 

الخال�سة  العرفانية  الإم��ام  هذا  معارف 

ليكون لنا ن�سيب في تقديم هذه المعارف 

لالآخرين.

*�أقرب طرق �لو�صول
يقول الإمام Q في المقطع الأول 

َيَق  �سْ
َ
اأ ما  »�ُسْبحاَنَك  المناجاة:  تلك  من 

َح  ْو�سَ
َ
ُرَق َعلى َمْن َلْم َتُكْن َدِليَلُه، َوما اأ الطُّ

الَحقَّ ِعْنَد َمْن َهَدْيَتُه �َسِبيَلُه، اإِلِهي َفا�ْسُلْك 

اأْقَرِب  ِفي  ْرنا  َو�َسيِّ َلْيَك  اإِ وِل  الُو�سُ �ُسُبَل  ِبنا 

الَبِعيَد  َعَلْينا  ْب  َوَق��رِّ َعَلْيَك  ِلْلُوُفوِد  ُرِق  الطُّ

ِديَد«. ْل َعَلْينا الَع�ِسيَر ال�سَّ َو�َسهِّ

ي�ستفاد من العبارات الأولى للمناجاة، 

الو�سول  �سدد  في  هو  الذي  المناجي  اأن 

طريق  عن  يبحث  منه،  والقرب  اهلل  اإل��ى 

يو�سله اإلى اهلل. لذلك، نراه يتو�ّسل الدعاء 

للو�سول اإلى هذا المق�سد فيوؤكد بالقول: 

اإن الطريق �سيق، على من لم تكن دليله، 

ل  حيث  �سعبًا  الم�سير  ذاك  �سيكون  بل 

يت�سح  الطريق  لأن  مكان،  اأّي  اإلى  يو�سل 

بهداية اهلل تعالى.

اإن الذين اأظْهرَت لهم الطريق الأقرب 

المتعددة،  الطرق  بين  من  خطرًا  والأق��ل 

هدايتك  ظ��ّل  ف��ي  الطريق  لهم  �سينجلي 

و�سي�سلون اإلى المق�سد. و�سيكون الطريق 

وا�سحًا لديهم، و�سوح الحق من الباطل. 

الهداية  طريق  وت��ع��ّرج��ات  مطّبات  واأم���ا 

وال�سك  الإبهام  للوقوع في  بهم  توؤدي  فلن 

والترّدد.

�صعوبات  يــهــّون  �لــهــدف  *�صمّو 
�لطريق

ط��ب��ع��ًا، ف���ي ك���ل ط��ري��ق ���س��ع��وب��ات، 

ونفي�سًا،  عاليًا  الهدف  كان  اإذا  بالأخ�س 

يجب  اأك��ث��ر،  ال�سعوبات  ت�سبح  وعندما 

ويجب  تحّملها.  الطريق  هذا  عابري  على 

يف كل طريق صعوبات، 
باألخص إذا كان الهدف 

عاليًا ونفيسًا، وعندما تصبح 
الصعوبات أكرث، يجب على 
عابري هذا الطريق حتّملها
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اإلى  للو�سول  اأي�سًا  جهودهم  بذل  عليهم 

وال��روؤي��ة  المعرفة  من  انطالقًا  ال��ه��دف، 

ال�سروريتين.

اإن الإن�سان الجاهل، والفاقد للمعرفة، 

التعالي  م�سير  على  العبور  من  يتمّكن  لن 

والكمال، و�سيبتلى بالعوجاج والنحراف 

عن الم�سير.

اإلى  والترّدد  وال�سبهة،  الجهل،  يوؤدي 

اتباع قاطعي طريق ال�سعادة. لذلك نراهم 

يتحّركون وراء كل مناٍد. وبالتالي ل يمكن 

{َوَم��ن  والكمال:  ال�سعادة  اإلى  ي�سلوا  اأن 

نُّوٍر}  ِمن  َلُه  َفَما  ُن��وًرا  َلُه  َيْجَعِل اهلل  ْم  لَّ

)النور: 40(. والأ�سواأ من ذلك ال�سخ�س 

يختار  ال���ذي  ال��م��رك��ب  بالجهل  المبتلى 

يتحرك  اأن���ه  وه��و يظن  ال�����س��ق��اء،  ط��ري��ق 

عن  تعالى  اهلل  يقول  ال�سعادة.  طريق  في 

ُئُكْم  ُنَنبِّ َه��ْل  {ُق���ْل  الأ�سخا�س:  ه��وؤلء 

��ِذي��َن �َسلَّ  ْع��َم��اًل * الَّ ِب��اْلأَْخ�����َس��ِري��َن اأَ

َوُه���ْم  ْن��َي��ا  ال��دُّ اْل��َح��َي��اِة  ِف��ي  �َسْعُيُهْم 

ْنًعا}  �سُ ُيْح�ِسُنوَن  اأَنَُّهْم  َيْح�َسُبوَن 

)الكهف: 103 - 104(.

*�هلل يدّل على �لطريق
والنحراف  ال�سالل  اأّن  الوا�سح  من 

والحيرة هي عقوبة على الأعمال القبيحة 

ومعرفة.  علم  عن  الإن�سان  بها  ياأتي  التي 

واأما اهلل تعالى فال يظلم اأحدًا. والإن�سان 

هو الذي يظلم نف�سه، وهو الذي يمّهد بيده 

الأر�سّية للحرمان من �سعادته.

من  الأول  ال��م��ق��ط��ع  م���ن  ن��ف��ه��م 

لالإن�سان  النهائي  الهدف  اأن  المناجاة 

اأن  يجب  تعالى.  اهلل  اإل��ى  الو�سول  هو 

المعبود.  اإل��ى  للو�سول  الإن�سان  يعمل 

اإن مناجاة المريدين هي للباحثين عن 

اهلل تعالى والذين يرغبون في الو�سول 

متعددة  ط��رق  هناك  ثم  المعبود.  اإل��ى 

اأن  الإن�����س��ان  فعلى  اهلل؛  اإل��ى  للو�سول 

الطريق  اإل���ى  اإر���س��اده  اهلل  م��ن  يطلب 

الأقرب والأقل خطرًا.

وصايا العلماء
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إّن خزائن وذخائر املوجودات 
املمكنة غري متناهية؛ ألن 
اهلل وما عند اهلل غري حمّدد

�لــمــوجــود�ت..  جميع  *حركة 
نحو �هلل

والروائّية  القراآنّية  التعاليم  ُيفهم من 

في  العالم، هو  ما هو موجود في هذا  اأّن 

وغ��اي��ة  مق�سد  ن��ح��و  وح��رك��ة  �سير  ح���ال 

واحدة، نحو اهلل تعالى.

واأ�سار اهلل اإلى هذه الحقيقة بعبارات 

متعددة:

اْلأُُم��������وُر}  ��ي��ُر  َت�����سِ اهلل  اإَِل������ى  {اأََل   -  1
)ال�سورى: 53(.

َماَواِت َوالأَْر�ِض َواإَِلْيِه  2 - {َوهلل َغْيُب ال�سَّ
ُيْرَجُع الأَْمُر ُكلُُّه} )هود: 123(.

ِب��اأَْح��َك��ِم اْل��َح��اِك��ِم��ي��َن}  3 - {اأََل��ْي�����َض اهلل 
)التين: 8(.

ال��خ��زائ��ن  اأن  اإل���ى  ت��ع��ال��ى  ي�سير  اإذ 

الالمتناهية لما هو موجود في هذا العالم 

ن �َسْيٍء اإِلَّ ِعنَدَنا  هي عنده تعالى: {َواإِن مِّ

��ْع��ُل��وٍم}  ُل��ُه اإِلَّ ِب��َق��َدٍر مَّ َخ��َزاِئ��ُن��ُه َوَم���ا ُن��َن��زِّ

)الحجر: 21(.

ُلُه اإِلَّ ِبَقَدٍر  يظهر من عبارة {َوَما ُنَنزِّ

الموجودات  وذخائر  خزائن  اأن  ْعُلوٍم}  مَّ

عند  وما  اهلل  لأن  متناهية؛  غير  الممكنة 

اهلل غير محّدد. اأنزل اهلل تعالى اإلى هذا 

محّددًا  مقدارًا  الخزائن  هذه  من  العالم 

العالم،  خ��وا���ّس  جملة  م��ن  لأن  ومعينا، 

اأّنه  الذي نعي�س فيه مع موجودات اأخرى، 

محدود، فكل ما هو موجود فيه محدود وله 

مقدار معّين. اإّل اأن كافة هذه الموجودات 

اهلل.  عند  محدودة  غير  هنا،  المحدودة 

اإلى هذا العالم  اأنزل  اهلل تعالى هو الذي 

كاّفة  �ستعود  تعالى  اهلل  واإلى  خزائنه  من 

الأمور.

*{ُثمَّ َيْعُرُج �إَِلْيِه}
حول  اأخ��رى  اآي��ة  في  تعالى  اهلل  يقول 

اإل��ي��ه:  اأم���ور ه��ذا ال��ع��ال��م وع��ودت��ه   تدبير 

َماء اإَِلى اْلأَْر�ِض ُثمَّ  {ُيَدبُِّر اْلأَْمَر ِمَن ال�سَّ

َيْعُرُج اإَِلْيِه ِفي َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه اأَْلَف �َسَنٍة 

وَن} )ال�سجدة: 5(. ا َتُعدُّ مَّ مِّ

في  ما هو  ك��ّل  اإّن  الأح���وال،  ك��ّل  على 

في  الدنيا  هذه  اإلى  اأر�سل  قد  العالم  هذا 

ال�سعود  قو�س  في  يعود  ثم  النزول.  قو�س 

اإلى اهلل تعالى. وبما اأن الإن�سان جزء من 

الأ�سياء والموجودات في هذا العالم، فله 

الآي��ات  ت�سير  و�سعودي.  نزولي  م�سيران 

المتعلقة بح�سر الإن�سان ورجوعه اإلى اهلل 

ولقائه به، اإلى الم�سير ال�سعودي.

الكافي، محمد بن يعقوب الكليني، ج1، �س403.( 1)

�لهو�م�س

19

م
 2

01
5 

ي
ن
ثا

ل
 ا

ن
و

ن
كا

/
 2

80
د 

د
ع
ل
ا



يوم ُيجمعون
فال ُيظلمون)*(
�صماحة �ل�صيد ح�صن ن�صر �هلل 

)حفظه �هلل(

�لقيامة،  يوم  ولأحد�ث  لالآخرة،  �لنتباه  �إنَّ 

وما �أعّده �هلل تعالى لعباده، �أو ما توّعد به، يعطي 

تحّمل  على  �لدنيا،  هذه  في  هائلة،  طاقة  لالإن�صان 

هائلة  طاقة  ُيعطي  بل  وم�صاعبها،  �لحياة  م�صّقات 

وفعل  �لتكليف  �أد�ء  على  �إْن  و�ل�صبر  �لتحّمل  على 

�لطاعة �أو تجّنب �لمع�صية.

*هذ� �لعتقاد يعين على �ل�صبر
ف��الإن�����س��ان ال���ذي ي��ق��راأ ف��ي ال��ق��راآن 

تعالى  اهلل  اأعّد  بما  اأوًل،  ويعتقد،  الكريم 

تلك  في  العظيم،  الأج��ر  من  لل�سابرين، 

وال��رزق،  َعم  النِّ وم��ن  جنانه،  في  ال���دار، 

ف��ه��ذا الع��ت��ق��اد يعينه  ال��ك��رام��ة،  وم���ن 

مثاًل:  لأحدهم،  يقال  ك��اأن  بر،  ال�سّ على 

�سي�سقط  معركة طويلة،  اإل��ى  ذاه��ب  اإّن��ك 

النهاية  في  ولكّنك  وجرحى  �سهداء  فيها 

�ستنت�سر، فهل تتحّمل وت�سبر اأم ل؟ هذا 

العتقاد وهذا اليقين يعينه على ال�سبر، 

حتمًا، وعلى تحّمل الم�سائب.

فيها،  نعي�س  التي  الدنيا  ه��ذه  ثانيًا، 

كم  فيها  تواجهنا  التي  الم�سائب  وه��ذه 

من القلب إلى كل القلوب
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يف يوم القيامة، َمن َظلم 
سوف ُيحاَسب، وهذا 

يشّكل تهدئة خلواطر كل 
املظلومني، طوال التاريخ

يوم  في  لأن  ال�سبر؛  ي�ساعد على  القيامة 

التي  الحقيقّية،  العدالة  تتحّقق  القيامة 

بل  والم�ست�سعفون،  المظلومون  ينتظرها 

اإلى اليوم الذي تقام  الب�سرية كلها تتطّلع 

الأر���س  ه��ذه  في  الإلهي  العدل  دول��ة  فيه 

التي  العدالة  ولكن  اهلل.  بقّية  يدي  وعلى 

لتلك  المعا�سرة  ل��الأج��ي��ال  ه��ي  �سُتقام 

اأم���ا ماليين  ال��ع��ادل��ة.  ال���دول���ة، ال��دول��ة 

اآدم واإلى قيام  ومليارات النا�س منذ خلق 

قلياًل.  اإّل  العدالة  ي��روا  فلم  الدولة  تلك 

ا�سمه  �سيء  هناك  لي�س  القيامة،  يوم  في 

الإف����الت م��ن ال��ع��ق��اب، َم��ن َظ��ل��م �سوف 

وطماأنينة  �سكينة  ي�سّكل  وه��ذا  ُيحا�َسب، 

وتهدئة لخواطر كل المظلومين والمعّذبين 

من بني الب�سر طوال التاريخ.

وبينهم  بــيــنــك  �هلل  *�صيجمع 
فتحاّج وتخا�صم

اأي��ام  نتذّكر  كالمنا،  على  وك�ساهد 

عا�سوراء عندما دخلت ال�سبايا على عبيد 

زين  ب��الإم��ام  ي�سمت  وه��و  زي���اد  ب��ن  اهلل 

زينب  بال�سيدة  وي�سمت   Q العابدين 

O اإذ قال لها اللعين: »اأراأيت ما �سنع 

اهلل باأخيك؟ اأجابته: ما راأيت اإّل جمياًل. 

فبرزوا  القتل  قوٌم كتب اهلل عليهم  اأولئك 

بينك  اهلل  و�سيجمع  م�ساجعهم،  اإل���ى 

مثاًل  عمره  اإن�سانًا  �ساألنا  اإذا  ت�ستمر؟ 

الدنيا؟  �سنة: كم ع�ست في هذه  خم�سون 

اأكثر  ي��وم.  بع�س  اأو  يومًا  ع�ست  �سيقول: 

من ذلك... لو عا�س اإن�ساٌن ما، األف �سنة 

الجواب  �سيجيب  نف�سه  ال�سوؤال  و�ساألته 

والم�سائب  ي��وم«.  بع�س  اأو  »ي��وم��ًا  نف�سه 

مهما طالت فاإّنها مع العمر تنتهي. لذلك، 

من  م��ح��دودة،  الدنيا  ه��ذه  اأّن  يعتبر  َم��ن 

ناحية الزمن، زائفة، وفانية، وزائلة حينئٍذ 

يقول:   Q الموؤمنين  اأم��ي��ر  ي�سبر. 

اإن  يبالي  ل  الدنيا(  )من  منِك  »وال�سالم 

�ساق به مناخه« لماذا؟ »لأن الدنيا عنده 

وبما  اليوم  اأّن  اأي   
)1(

ان�سالخه« حان  كيوم 

فيه �سينتهي. هذا يهّون الم�سيبة ويعطي 

�سبرًا وطاقة على التحّمل.

*يوم تتحقق �لعد�لة
وب��اأه��داف  بالقيامة  العتقاد  21ثالثًا، 

م
 2

01
5 

ي
ن
ثا

ل
 ا

ن
و

ن
كا

/
 2

80
د 

د
ع
ل
ا



.
)2(

وبينهم يوم القيامة فُتحاّج وتخا�سم«

 O زينب  ال�سيدة  اأع��ان  مما  اإذًا، 

على الم�ساب، وما �ساعدها على ال�سبر، 

باأّن  الجازم  اعتقادها  هو  ال�سكينة  وعلى 

اهلل �سبحانه وتعالى �سوف يجمع بين عبيد 

اهلل بن زياد، ويزيد بن معاوية، وعمر بن 

اهلل  واأن  وال�سهداء  الح�سين  وبين  �سعد، 

اإذًا  الحّجة.  عليه  و�ستقوم  �سيحا�سبهم 

يوم  �ستتحقق  العدالة  اأن  الحقيقي  الأن�س 

القيامة.

*كالقاب�س على �لجمر
نعم، اإن اعتقادنا بيوم القيامة يعطينا 

قوة التحّمل وقوة ال�سبر. وهو ما نحتاجه 

اأي وقت  جميعًا في هذا الزمن واأكثر من 

على  فيه  القاب�ُس  زم��ٍن  في  لأننا  م�سى، 

دينه كالقاب�س على الجمر.

�سحيح، اأن فر�س الطاعة اأكبر من اأي 

زمن م�سى، فكْم من النا�س يحّج ويعتمر 

مي�ّسرة  النقل  وو���س��ائ��ل  م���ّرة،  م��ن  اأك��ث��ر 

و�ساو�س  اأي�����س��ًا  ول��ك��ن  وال��ت�����س��ه��ي��الت...، 

فعل  ف��ي  والتفّنن  والمفا�سد،  ال�سيطان 

الحرام تجعل المحافظ على دينه كمن في 

يده جمر يقب�س عليه، وهذا يحتاج طاقة 

عالية من ال�سبر والتحّمل.

اأنف�سنا  لتزكية  اليوم  طريق  اأه��م  اإّن 

وفعل  المع�سية  عن  الرت���داع  ولتربيتها 

ال���ط���اع���ة وال���ع���م���ل ال�������س���ال���ح، وك��ذل��ك 

هذا  لأن  ال��م��ت��اح،  العمر  م��ن  ال�ستفادة 

العمل �سيزول واأمامنا حياة اأبدّية.

*»عباَد �هلل.. �عتبرو�«
 Q الموؤمنين  لأمير  بن�ّس  اأختم 

المعاني: »عباد اهلل، اهلل اهلل  يوؤّكد هذه 

اإليكم«  واأحّبها  عليكم  الأنف�س  اأع��ّز  في 

لكم  اأو���س��ح  ق��د  اهلل  »ف���اإنَّ  اأنف�سكم  اأي 

اأو  واأنار طرقه ف�ِسقوٌة لزمٌة  �سبيل الحق 

الفناء  اأي��ام  في  ف��ت��زّودوا  دائمة،  �سعادٌة 

لأيام البقاء قد ُدللتم على الزاد واأُمرتم 

للرحيل  وال�ستعداد  الرحيل  اأي  بالظعن« 

كركٍب  اأنتم  فاإنما  الم�سير  على  »وُحثثتم 

بال�سير...  ُيوؤمرون  متى  يدرون  ل  وقوٍف 

لالآخرة  ُخلق  من  بالدنيا  ي�سنع  فما  األ 

ُي�سلبه  قليٍل  ا  عمَّ من  بالمال  ي�سنع  وما 

وتبقى عليه تبعته وح�سابه... اعلموا عباد 

اهلل اأنَّ عليكم ر�سدًا من اأنف�سكم، وعيونًا 

]يعني  م��ن ج��وارح��ك��م وح��ّف��اظ ���س��دٍق 

وع��دد  اأع��م��ال��ك��م  يحفظون  المالئكة[ 

اليوم قريب...  واإنَّ غدًا من  اأنفا�سكم... 

فكاأنَّ كّل امرٍئ منكم قد بلغ من الأر�س 

منزل وحدته«.

بالِغَير«  واع��ت��ب��روا  بالِعبر  »فاتعظوا 

 الأنبياء 
)3(

اأحداث الدهر »وانتفعوا بالُنذر«

والأو�سياء وُكُتب اهلل �سبحانه وتعالى.

يوّفقنا  اأن  وتعالى  �سبحانه  اهلل  ن�ساأل 

المعتقدين  من  الذاكرين،  من  نكون  لأن 

من  ون�ستفيد  الآخر  وباليوم  القيامة  بيوم 

وتعالى  �سبحانه  اهلل  ِنعم  وم��ن  عمرنا، 

بفعل  بها  نتزّود  ال�ستفادة،  اأق�سى  علينا 

التقوى لآخرتنا.

)*( من خطاب ل�سماحة ال�سيد ح�سن ن�سر اهلل )حفظه اهلل( 2013/7/31.

 نهج البالغة، الكتاب 45.( 1)

 مثير الأحزان، ابن نما الحّلي، �س71.( 2)

 نهج البالغة، الخطبة )157(.( 3)

�لهو�م�س

من القلب إلى كل القلوبمن القلب إلى كل القلوب
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 داء ال��ش��شة... والعالج

 و�ش�ا�شك: ي�ؤذيك وي�ؤذيهم

 اكفنا �شّر ال��ش�ا�س الخّنا�س

 ال��ش��شة: م�عٌد مع العذاب

 اختبار: هل اأنت و�ش�ا�شي؟

  في بيتنا و�ش�ا�شي!
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)*(
�ل�صيخ حم�صن عطوي

للفرد  �لمعتدل  �ل�صلوك  ُيعتبر 

�لنف�صّية،  قــو�ه  �صالمة  �إلــى  موؤ�ّصرً� 

بــالتــز�ن.  عليه  للحكم  ــارً�  ــي ومــع

�لت�صرفات،  بع�س  في  �لإفر�ط  فيما 

ــر  ــن ذلـــك مــوؤ�ــصّ ــو عــلــى �لــعــكــ�ــس م ه

�لغيرة،  في  يبالغ  فمن  ل�صطر�بها. 

تكر�ر  في  �أو  و�لطهارة،  �لنظافة  �أو 

�لموقد،  �أو  �لباب  �إغالقه  من  �لتاأكد 

�أو في �لعناية بهند�مه، فهو م�صاب في 

بالو�صو��س،  يعرف  بما  ومبتلى  نف�صه 

مــوؤلــم  و�ــصــع  ــي  ف يعي�س  يجعله  ــا  م

ومربك له ولمن حوله، بل ومرفو�س 

وم�صتنكر منه ومنهم.

الملف
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*�لو�صو��س في �للغة و�ل�صطالح
ال��َو���س��وا���س ف��ي ال��ل��غ��ة م���اأخ���وذ م��ن: 

وِو�سو�سة،  و�سوا�سًا  وم�سدره:  ��َو���س،  َو���سْ

منه:  وال���س��م  خفيًا،  حديثًا  ح���ّدث  اأي: 

في  الخفي  الكالم  معانيه:  ومن  َو�سوا�س. 

اختالط، اأي: الم�سطرب وغير العقالئي. 

َكاَلُمُه  اْخَتَلَط  ِبِه:  ُو�ْسِو�َس   يقال:  واأي�سًا، 

بكالم  تكلم  اإذا  الَرجُل:  وَو�ْسَو�َس  َوُدِه�َس. 

، ل�سطرابه وت�سّو�سه.
)1(

لم يبّينه

اأم���ا ف��ي ال���س��ط��الح، ف��ه��و ف��ي علم 

)القهري(.  ب�سفة  ع��ادة  يقرن  النف�س 

وقد جاء في موقع )webteb( الإلكتروني 

)اأو  القهري  »الو�سوا�س  ه��ك��ذا:  تعريفه 

ال�سطراب الو�سوا�سي القهري..( هو نوع 

من ال�سطرابات المرتبطة بالقلق، تتمّيز 

باأفكار ومخاوف غير منطقّية )و�سوا�سّية( 

والأ�سخا�س  قهرّية.  ت�سّرفات  اإلى  توؤدي 

واعين  اأح��ي��ان��ًا،  يكونون،  ب��ه  الم�سابون 

لي�ست  الو�سوا�سّية  اأن ت�سرفاتهم  لحقيقة 

تغييرها.  اأو  تجاهلها  ويحاولون  منطقية، 

احتدام  م��ن  تزيد  ه��ذه  محاولتهم  لكن 

.
)2(

ال�سائقة والقلق اأكثر

المتقّدم  اللغوي  المعنى  اأن  يخفى  ول 

تخليط  باأنها  »الو�سو�سة«  ��ف  و���سّ ال��ذي 

ي�سيبه  »ال��و���س��وا���س��ي«  واأن  ال��ك��الم  ف��ي 

ت�سّرفات  �سدور  يعني  ال��ذي  )الده�س( 

غير عقالئية، قريب جدًا من هذا المعنى 

ال�سطالحي.

نف�سه  ه��و  المعنى  ه��ذا  ي��ك��ون  وي��ك��اد 

الفقهاء  ل��غ��ة  ف��ي  ب��ال��و���س��و���س��ة،  ال���م���راد 

فيها  اقت�سارهم  رغ��م  اإذ  والمت�سرعة. 

فاإّن ما ذكروه عن  العبادي،  الجانب  على 

يختلف  ل  وعالجها  واأ�سبابها،  طبيعتها، 

تتجّلى  التي  الأخ��رى  الجوانب  �سائر  عن 

فيها ا�سطرابات الو�سو�سة.

*�أ�صباب �لو�صو�صة وعو�ر�صها
النف�س  ع��ل��م  ب��ح��وث  ت��ح��ّدث��ْت  ل��ق��د 

لجهة  القهري،  الو�سوا�س  عن  با�ستفا�سة 

علم  اإق���رار  ورغ��م  وال��ع��وار���س،  الأ�سباب 

بعد  بحوثه  ف��ي  ي�سل  »ل��م  ب��اأن��ه  النف�س 

اأ�سار  ف��اإّن��ه  ووا���س��ح،  �سريح  م�سّبب  اإل��ى 

عوامل  اإل��ى  اأ�سبابه  ترجع  نظرّيات  اإل��ى 

اأو »وراثية«، ومن ذلك حدوث  »بيولوجية« 

يوؤثر  التي  ال�سيروتونين  م��ادة  في  نق�س 

عوامل  اإلى  اأو  الدماغ،  عمل  على  نق�سها 

وت�سّرفات  بعادات  لها عالقة  »�سخ�سية« 

.
)3(

ينتج عنها الو�سوا�س«

اأم�����ا ال���ع���وار����س ف��ه��ي »ت��ت��م��ث��ل في 

لرغبات  نتيجة  م��رارًا،  متكّررة  ت�سّرفات 

عليها.  ال�سيطرة  ي�سعب  جامحة  ودواف��ع 

اأمور عديدة مثل:  تتجلى وتظهر في  وهي 

األشخاص املصابون 
بالوسواس يكونون أحيانًا 

واعني حلقيقة أن تصرفاتهم 
الوسواسية غري منطقية
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خ��وف م��ن ال��ت��ل��وث وح��ر���س م��ف��رط على 

اأو  الباب  اإقفال  حول  �سكوك  اأو  النظافة، 

من  العدوى  من  خوف  اأو  الموقد،  اإطفاء 

الجراثيم ونحوها، اأو خوف من التق�سير 

اأو  المطلوب،  الديني  الواجب  التزام  في 

تخيالت واأمور اأخرى«.

�ــصــاعــفــت  �لـــحـــيـــاة  *�صغوط 
�لو�صو�صة

وف���ي اإط����ار ان��دف��اع ال��و���س��وا���س��ي في 

القهرية،  الأفكار  هذه  لإلحاح  ال�ستجابة 

حدوث  مثل:  باأمور  ج�سده  يوؤذي  قد  فاإنه 

نتيجة  الجلد  ف��ي  وت�سلخات  ال��ت��ه��اب��ات، 

تطهيرها  في  مبالغة  اليد،  غ�سل  تكرار 

قيامه  نتيجة  �سعره  ت�ساقط  اأو  ونظافتها، 

�سعور  اأو  الحالت،  بع�س  في  �سعره  بنتف 

 .
)4(

بالكتئاب، واأمور اأخرى على هذا النحو

الذي  التوتر  اأن  لحظنا  قد  اأن��ه  َبْيد 

�سغوط  ج��راء  الحديث  الإن�سان  ي�سيب 

اأه��م  م��ن  ي��ك��ون  ي��ك��اد  المختلفة  ال��ح��ي��اة 

القلق  هذا  يتعاظم  وحين  القلق،  اأ�سباب 

ال��و���س��وا���س،  ا���س��ط��راب  ع��ن��ه  ينجم  ق��د 

من  في�سير  الو�سوا�س  هذا  يتعاظم  وقد 

مقارنة  اأن  ذلك  القهري.  الو�سوا�س  نوع 

اإن�سان  ومخاوف  اهتمامات  بين  ب�سيطة 

وبين  قبله،  وما  المن�سرم  القرن  بدايات 

المعا�سر،  الإن�سان  ومخاوف  اهتمامات 

جعل  قد  �سهده  الذي  التطّور  اأن  لنا  تبّين 

بما  كبيرة  ومخاوفه  ومطالبه  اهتماماته 

يكاد يفوق الت�سّور، حيث �سار منذ نعومة 

اأظفاره يعي�س �سغوطًا تربوّية في �سرورة 

اهتمامه باأعراف وتقاليد كثيرة، و�سغوطًا 

يتعاظم  التي  التعليم  برامج  عن  ناجمة 

ة كّلما تقدمت  هّمها على نف�س الولد الغ�سّ

عالقة  لها  و�سغوطًا  الدرا�سية،  مرحلته 

بمخاوف على �سحته واأمنه وم�ستقبله.

رغم  اآث��اره،  عايّنا  قد  ذلك  جميع  اإّن 

الملف
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اأننا ل نمانع اأن يكون الذين اأ�سيبوا منهم 

وجود  ج��ّراء  به  اأ�سيبوا  اإنما  بالو�سوا�س 

الأ�سباب  من  غيره  اأو  بيولوجي  ا�ستعداد 

التي عر�س لها علماء النف�س.

*عالج �لو�صو��س 
اإن  ال��ق��ول  فيمكن  ال��ع��الج،  ع��ن  اأم���ا 

ال��ع��ار���س يمكن  الب��ت��دائ��ي  ال��و���س��وا���س 

ع��الج��ه، اأم����ا ال���ح���الت م��ن ال��و���س��وا���س 

علماء  ذك���ر  ف��ق��د  الم�ستحكم  ال��ق��ه��ري 

معقدة  عملية  ي�سبح  العالج  اأن  النف�س 

وغير م�سمونة النجاح في جميع الحالت. 

هنالك  ت��ك��ون  ق��د  الأح���ي���ان،  بع�س  وف���ي 

مدى  ي�ستمر  متوا�سل  ع��الج  اإل��ى  حاجة 

العالج  من  نوعين  ثمة  اأن  وبينوا  الحياة. 

الدوائي،  والعالج  النف�سي  العالج  هما: 

من  يختلف  منهما  الأف�سل  ال��ع��الج  واأن 

مري�س اإلى اآخر، وقد يحتاج الأمر اإلى كال 

.
)5(

الو�سيلتين

*خطو�ت �لعالج
وف���ي ه���ذا ال�����س��دد راأي��ن��ا م��ن بع�س 

المبتلين  ب��ع�����س  ل��ح��الت  ال��م��الح��ظ��ات 

ن��اف��ع��ة ف��ي عالجها  اأم�����ورًا  ب��ال��و���س��و���س��ة 

والوقاية منها، وهي ما يلي:

اأ- قد ينتفع الو�سوا�سي في الأمور العبادية 

اإن رّكزنا في توجيهنا له، على اأّنه اإن 

كان في تدقيقه المفّرط يحر�س على 

نيل ر�سا اهلل تعالى، فاإّن اهلل ير�سى 

اأن  له  نوؤّكد  كما  ذل��ك،  من  باأقّل  منه 

العمل،  اإلى بطالن  يوؤدي  و�سوا�سه قد 

فيقع في �سّد ما يهدف اإليه، وهو اأّنه 

ينال غ�سب اهلل تعالى بدًل عن ر�ساه، 

بع�س  في  ُو�سف  اأجل ذلك  ورّبما من 

.
)6(

الأحاديث اأنه »يطيع ال�سيطان«

يقيموا  اأن  والموّجهين  الآب���اء  على  ب- 

�سن  بدايات  في  والفتيات،  الفتية  مع 

ومتوازنة  ه��ادئ��ة  ع��الق��ات  التكليف، 

وبّناءة، واأن يخّففوا عنهم قدر الإمكان 

من دواعي القلق و�سغوط الحياة، واأن 

يحّببوا لهم الحياة، والمعاني ال�سامية 

بدًل  الحكيمة،  التربوّية  باأ�ساليبهم 

يتعاظم  كابو�س  اإلى  يحّولوها  اأن  من 

ينّغ�س  نف�سي  م��ر���س  اإل���ى  ليتحّول 

حياتهم، ويهّدد م�ستقبلهم.

بالو�سوا�س  عالقة  للقلق  اإن  حيث   - ت 

ال��ق��ه��ري، ف����اإّن م��ن ال�����س��روري لمن 

ي��ع��ان��ي م���ن ال��و���س��وا���س ال���ع���ادي اأو 

التخفيف  على  يحر�س  اأن  القهري 

كالتي  ب��ه،  المحيطة  ال�سغوط  م��ن 

تنتج عن و�سع عائلي مربك، اأو و�سع 

وذل��ك  غيرهما.  اأو  �سعب،  درا���س��ي 

اأن  اأو  القلق،  موجبات  عن  يبتعد  باأن 

إن كان الوسواسّي يحرص 
على نيل رضا اهلل يف تدقيقه 
املفرط فإن اهلل يرضى منه 

بأقلَّ من ذلك
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)*( كاتب وباحث اإ�سالمي.

 تاج العرو�س، الزبيدي، ج9، �س13.( 1)

(2 ) www.webteb.com موق���ع:  القه���ري،  الو�سوا����س   

الإلكتروني )بت�سرف ي�سير(.

 م.ن.( 3)

 م.ن.( 4)

 م.ن.( 5)

 الكافي، الكليني، ج1، �س12.( 6)

�لهو�م�س

يناأى  واأن  تحّملها،  على  النف�س  يوّطن 

والأمور  الم�ساكل  ا�ستماع  عن  بنف�سه 

اأوقات  ينّظم  واأن  والحزينة،  الموؤلمة 

مواعيد  وبخا�سة  المعتادة،  ن�ساطاته 

ال�سهر  م��ن  يقلل  واأن  ون��وم��ه،  اأك��ل��ه 

وي��ح��ر���س على ال��ن��وم ل��ي��اًل وم��ب��ك��رًا، 

يلتزم  واأن  المنبهات،  تناول  يدع  واأن 

التنزه والريا�سة، واأن يمار�س هوايات 

بعيدة عن العنف والتوتر، في�ساهد من 

كوميدّية،  اأو  وثائقّية  برامج  التلفاز 

ويتجنب الدراما اأو ما ي�سبهها.

لنف�سه  جلب  كلما  فاإنه  العموم،  وعلى 

دواعي  عن  واأبعدها  والطماأنينة،  الهدوء 

عن  نف�سه  اأب��ع��د  �سيكون  والقلق،  التوتر 

النف�سّية،  ال�سطرابات  اأنواع  من  العديد 

وربما على راأ�سها الو�سوا�س.

ث - ل �سك في اأن للتقوى والتزام توجيهات 

توجيهاتها  ف��ي  وخ�سو�سًا  ال�سريعة، 

الأخ��الق��ي��ة واآداب���ه���ا الخ��ت��ي��اري��ة على 

وال��م��ك��روه��ات،  الم�ستحبات  �سعيد 

التوازن  تحقيق  �سعيد  على  مهمًا  دورًا 

النف�سية،  والطماأنينة  ال�سلوك  ف��ي 

القلق  بواعث  مواجهة  في  ي�ساهم  ما 

وذلك  عليهما،  وال�سيطرة  والو�سوا�س 

ان�سجامًا مع قوله تعالى: {الَِّذيَن اآََمُنوا 

ِبِذْكِر  اأََل  اهلل  ِبِذْكِر  ُقُلوُبُهْم  َوَتْطَمِئنُّ 

 ،)28 )الرعد:  اْلُقُلوُب}  َتْطَمِئنُّ  اهلل 

اآََم��ُن��وا  ��ِذي��َن  الَّ ��َه��ا  يُّ
اأَ {َي��ا  وقوله تعالى: 

�ُسوِل اإَِذا َدَعاُكْم ِلَما  ا�ْسَتِجيُبوا هلل َوِللرَّ

ُيْحِييُكْم} )الأنفال: 24(.

باأيدينا،  اأمانة  نفو�سنا  فاإن  واأخيرًا، 

واأداة  مطمئنة،  تعالى  اهلل  اأراده���ا  وق��د 

لإفا�سة ال�سعادة فينا، وهي اإذ تمر�س كما 

يمر�س الج�سد، فاإّن علينا اأن نرعى حقها 

حولنا  من  وت�سعد  ُت�سعدنا  �سالمًة  علينا، 

فيها، وطريقًا اإلى ر�سوانه تعالى وجنته.

للتقوى والتزام توجيهات 
الشريعة دوٌر مهٌم على 

صعيد حتقيق التوازن يف 
السلوك والطمأنينة النفسية
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�ل�صيخ �إ�صماعيل حريري

َتكثر في هذه �لأيام �لأمر��س �لنف�صية �لتي ُيبتلى بها �لنا�س، 

�لذي  �لقهري«  بـ»�لو�صو��س  عنه  ُيعّبر  ما  و�أخطرها  و�أبــرزهــا 

ينتاب �لإن�صان، ب�صكٍل مفاجئ، تاأّثرً� بحالة معّينة �أو ظرف معّين، 

عنده  يقوى  ف�صيئًا  و�صيئًا  �إليه.  و�لنتباه  به  �لهتمام  فياأخذ 

ب�صهولة  منه  �لخروج  معها  ي�صتطيع  حالة ل  �إلى  في�صل  وي�صتد، 

وكاأّنه ي�صبح مقهورً� على مما�صاته و�ل�صير معه و�إّل فاإّنه يعي�س 

حالة من �لقلق �لنف�صي و�لتوّتر �لع�صبي �لذي ُيفقده في كثير من 

29�لأحيان تو�زنه �لعقالني، و��صتو�ءه �لعقالئي.
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*عالقات �جتماعية م�صطربة
وما يهّمنا في هذه المقالة المخت�سرة، 

حياة  جوانب  من  مهم  تاأّثري  جانب  ذكر 

المعّبر  الحالة  بهذه  الم�ساب  ال�سخ�س 

الجتماعي،  الجانب  وهو  بالو�سو�سة  عنها 

بحالة  الجتماعية  ال��ع��الق��ات  ت��اأثُّ��ر  اأي 

الو�سو�سة التي تنتاب هذا ال�سخ�س.

وع���ن���دم���ا ن���ت���ح���ّدث ع���ن ال��ع��الق��ات 

الجتماعية، نعني بها عالقته مع ال�سريك 

الأولد،  الأ�سدقاء،  الزوجية،  الحياة  في 

زمالء العمل، الجيران، وغيرهم.

تتعّلق  قد  الو�سو�سة  اأّن  المعلوم،  ومن 

ما  اأو  مثاًل  و�سوم  عبادي من �سالة  باأمر 

والنجا�سة،  كالطهارة  بالعبادة  يرتبط 

والح�ساب،  كالموت  اآخر  باأمٍر  تتعّلق  وقد 

الإن�سان  بعقيدة  المتعّلقة  الأمور  ببع�س  اأو 

ونظرته اإلى رّبه و�سفاته.

ومن الطبيعي اأّن كل هذه الحالت توؤثر 

محيطه  وعلى  نف�سه،  الإن�سان  �سلوك  على 

العائلي، بل الجتماعي كّله.

*كيف يح�صل �لتاأّثر؟
لديه  ال��ذي  الإن�سان  هو  الو�سوا�سي، 

 .
)1(

ما اأم��ٍر  في  �سديدة  نف�سّية  ح�سا�سّية 

عليه  تلتب�س  النف�سّية  الحالة  هذه  ونتيجة 

الأمور في�سير اأكثر حذرًا من الآخرين في 

كيفية التعاطي معهم، ومن ذلك الو�سو�سة 

في النجا�سة، ولعلها الحالة الأكثر انت�سارًا 

وتاأثيرًا في حالت الو�سو�سة عند النا�س.

يكون  النجا�سة،  اأمر  في  فالو�سوا�سّي، 

النجا�سة،  هو  �سيء  ك��ّل  في  عنده  الأ�سل 

كان  �سخ�سًا  �سيئًا،  يلم�س  اأن  وبمجرد 

التطهير  اإلى  يذهب  مائعًا،  اأم  جمادًا  اأم 

فاإّنه  يفعل  لم  ول��و  ت��رّدد،  اأي  بال  الفوري 

والرت���ب���اك،  ال��ق��ل��ق،  م��ن  ح��ال��ة  �سيعي�س 

اأن��ه  اإل��ي��ه  يخّيل  ف��ك��اأّن��ه  النف�سي  وال��ت��وّت��ر 

الوسواسّي، يف أمر النجاسة، 
يكون األصل عنده يف كّل 

شيء هو النجاسة

الملف
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الجهات  جميع  م��ن  بالنجا�سة  م��ح��اٌط 

فيتحا�سى النا�س، ويتاأّفف منهم ول يرغب 

في زيارتهم. وهذا يجعل الآخرين يبتعدون 

عنه ويتجّنبون التوا�سل معه. 

*عالقات و�صو��صي
1 - عالقته مع زوجه

ال���زوج���ة  اأو  ال���و����س���وا����س���ّي  ف���ال���زوج 

الطرف  م��ع  عالقته  ت��ت��اأّث��ر  الو�سوا�سّية، 

ة  الآخر �سواء في العالقة الزوجّية الخا�سّ

عالقات  وهناك  عالقتهما.  مجمل  في  اأم 

و�سلت اإلى حّد القطيعة بين الزوجين في 

يعد  ل��م  الآخ���ر  ال���زوج  لأّن  ال��واح��د  البيت 

قادرًا على تحّمل ما عليه زوجه من و�سو�سة 

توؤّدي اإلى فر�س نظام حياة مت�سّنج ومتوّتر 

و�سارم في البيت، وهو لم يعد قادرًا على 

فيما  ومما�ساته  �ساحبه،  هواج�س  تفّهم 

لم  اإن  الأحيان،  بع�س  وفي  فيه.  واق��ع  هو 

العالقة  تنتهي  الأحيان،  كثير من  في  نقل 

الزوجية بطالق وِفراق.

2 - عالقته مع �لأولد
اأولده���ا  م��ع  تما�سًا  الأك��ث��ر  ه��ي  الأم، 

و�سائر  ونظافتهم  وم�سربهم،  ماأكلهم،  في 

من  تعاني  كانت  ف��اإذا  البيتية،  �سوؤونهم 

الو�سوا�س في النجا�سة فاإّن هذا الو�سوا�س 

اأولده���ا،  ات��ج��اه  �سلوكها  على  �سينعك�س 

خارج  وهم  المدر�سة  من  ي�سلون  فعندما 

الحمام  اإل��ى  ف���ورًا  تحملهم  المنزل  ب��اب 

من  لتطهيرها  اأب��دان��ه��م  بغ�سل  وت��ق��وم 

من  اإليهم  و�سلت  اأنها  تعتقد  نجا�ساٍت، 

نجا�سة  نظرية  وتتبّنى  الآخ��ري��ن،  مالقاة 

األب�ستهم واأبدانهم.

الأولد،  ه���وؤلء  حياة  ح��ال  ولنت�سّور 

وما هي الفكرة الخاطئة التي �ستر�سخ في 

واللتزام  واأحكامه  الدين  حول  اأذهانهم 

بالتعقيد  م�سوبًا  ي�سلهم  ال��ذي  الديني 

الطهارة  اأم��ر  ف��ي  ر  المبرَّ غير  والت�سّدد 

والنجا�سة.

متاأّثرين  الأولد  ين�ساأ  اأن  اإّما  وحينها، 

تنتقل  بحيث  حياتهم  فيعي�سون  ب��اأّم��ه��م 

اأّن  وباعتقادهم  اإليهم،  الو�سو�سة  ع��دوى 

هذا هو الدين، واإّما يرف�سون هذه الحياة، 

31والبديل بنظرهم ترك اللتزام الديني بعد 
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اإلسالم يرفض أن يكون اإلنسان 
وسواسّيًا ألّن الوسوسة من الشيطان

اأن اعتقدوا اأنه هو ما عليه اأّمهم.

�أو  �لعمل  زمــالء  مع  عالقته   -  3
�لدر��صة

والحال هنا ل يختلف، واإن كان بدرجة 

العمل  زمالء  لأّن  والأولد،  الزوج  من  اأقل 

يعي�سون  ل  الجيران  حتى  اأو  الدرا�سة  اأو 

اأّن  اإّل  واح��د،  �سقف  تحت  الو�سوا�سّي  مع 

الآخرين  مع  تما�ّسه  بمقدار  الو�سوا�سّي 

واعتزاله  له،  الآخرين  تجّنب  اإلى  �سيوؤّدي 

�سيوؤثر  وبالتالي  المطاف  نهاية  في  لهم 

�سلبًا على العالقات بينهم.

وحا�سل حياة الو�سوا�سّي الجتماعية، 

من  الكثير  فيها  م�ستقرة،  غير  حياة  اأنها 

حياة  تكون  وت��ك��اد  والالا�ستقرار  التوّتر 

ال��م��راق��ب��ة،  ه��واج�����س  تحكمها  ان��ع��زال��ي��ة 

والحذر ال�سديد في التعاطي.

اأّن الو�سوا�سّي، بما هو عليه  ول يخفى 

من �سلوك، تحكمه هذه النف�سّية؛ فهو دائمًا 

والجانب  الكوب،  من  الفارغ  الجانب  يرى 

وينظر  معه،  الآخرين  تعاطي  من  ال�سلبي 

اأّي انتقاد له، ولو لمحاولة م�ساعدته،  اإلى 

تعديًا عليه وتعري�سًا به لإ�سقاطه و�سربه؛ 

نف�سه، ح�سب  ليدافع عن  فيواجهه بعداوة 

اعتقاده.

*�ُصُبل �لتعاطي
الإن�����س��ان  ي��ك��ون  اأن  يرف�س  الإ���س��الم 

ال�سيطان،  من  الو�سو�سة  لأّن  و�سوا�سّيًا 

ال�ست�سالم  وعدم  مواجهته  اإلى  دعا  وقد 

له اأبدًا، بل بّين �ُسُبل المعالجة التي يمكن 

اأن يقوم بها الو�سوا�سّي بنف�سه لتعينه على 

الخروج من الو�سو�سة، م�سافًا اإلى ما يقوم 

به الآخرون لم�ساعدته. ومن ذلك:

اأن يدرب الو�سوا�سّي نف�سه على عدم   -  1
لأّن  ك��ان��ت  مهما  ب�سكوكه  اله��ت��م��ام 

فكما  ت��ع��ّودت��ه،  م��ا  اإل��ى  تنقاد  النف�س 

الملف
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فلتعتد  بال�سكوك،  الأخذ  على  اعتادت 

حالة  ع��ن  ي��خ��رج  ح��ت��ى  العك�س  ع��ل��ى 

الو�سو�سة.

2 - اأن يتحّمل محيُط الإن�سان الو�سوا�سّي 
بيده  وي���اأخ���ذوا  ب��ه،  وي���راأف���وا  �سلوكه 

والكلمة  بالح�سنى  اإر�ساده  خالل  من 

قد  التي  الق�ساوة  عن  بعيدًا  الطّيبة، 

كثيرين.  عند  عك�سيًا  مفعوًل  تعطي 

ما  بدرجة  الق�ساوة  اأن  ر  ُق��دِّ اإذا  نعم 

من  التخّل�س  في  الو�سوا�سّي  ت�ساعد 

القاعدة،  لي�ست  لكنها  فليكن،  مر�سه 

بل القاعدة هي الح�سنى والحكمة.

�سيء،  كل  قبل  تعالى  باهلل  ال�ستعانة   -  3
في  وردت  ال��ت��ي  ب����الأذك����ار  والأخ�����ذ 

الروايات منها:

اآدم  اأّن   P اهلل  ر���س��ول  ع��ن  ورد  م��ا  اأ- 

Q �سكا اإلى اهلل عزَّ وجلَّ ما يلقى 

فنزل  وال��ح��زن،  النف�س  ح��دي��ث  م��ن 

جبرائيل Q فقال له: »يا اآدم، قل: 

ل حول ول قوة اإّل باهلل، فقالها، فذهب 

.
)2(

عنه الو�سو�سة والحزن«

�سهر  كل  من  معّينة  اأي��ام  ثالثة  �سوم  ب- 

بوخز  ت��ذه��ب  اأن��ه��ا  ورد  فقد  ق��م��ري، 

اأول خمي�س  وهي  )الو�سو�سة(  ال�سدر 

من  اأرب��ع��اء  واأول  منه،  خمي�س  واآخ��ر 

الع�سر الثانية من ال�سهر كما كان يفعل 

.
)3(P ر�سول اهلل

اأنَّ   :Q الباقر  الإم��ام  ورد عن  ما  ج- 

P ف�سكا  اإلى ر�سول اهلل  رجاًل جاء 

ودينًا  النف�س  وحديث  الو�سو�سة  اإليه 

قد فدحه والِعيلة، فقال له ر�سول اهلل 

ل  ال��ذي  الحّي  على  »توّكلت  قل   :P

يموت، والحمد هلل الذي لم يّتخذ ولدًا 

ولم يكن له �سريك في الُملك ولم يكن 

له ولّي من الذّل وكّبره تكبيرًا، وكّررها 

 P مرارًا، فما لبث اأن عاد اإلى النبي

فقال: يا ر�سول اهلل قد اأذهب اهلل عني 

واأغناني  ين  الدَّ عني  واأّدى  الو�سو�سة 

.
)4(

عن الِعيلة«

 Q علي  الموؤمنين  اأمير  و�سّية  في  د- 

و�سو�س  اإذا  كميل  »يا  زياد:  بن  لكميل 

ال�����س��ي��ط��ان ف��ي ���س��درك ف��ق��ل: اأع���وذ 

ال��غ��وّي،  ال�سيطان  م��ن  ال��ق��وي  ب���اهلل 

ر  واأعوذ بمحمد الر�سّي من �سّر ما قدَّ

�سّر  من  النا�س  باإله  واأع���وذ  وق�سى، 

ُتكَف  و�سلِّم  اأجمعين،  والنا�س  الِجّنة 

موؤونة اإبلي�س وال�سياطين معه ولو اأنهم 

.
)5(

كّلهم اأبال�سة مثله«

ه� - بع�س ال�سحابة �سكا الو�سو�سة فقال: 

حال  قد  ال�سيطان  اإنَّ  اهلل،  ر�سول  »يا 

بيني وبين �سلواتي ُيلب�سها علّي، فقال 

ر�سول اهلل P: ذلك �سيطان يقال له: 

فتعّوذ باهلل  به  اأح�س�ست  فاإذا  َخْنَزب، 

فقال:  ثالثًا.  ي�سارك  عن  واتِفل  منه، 

.
)6(

ففعلت ذلك فاأذهبه اهلل عني«

نعوذ باهلل تعالى من و�ساو�س ال�سيطان 

مواجهته  ع��ل��ى  ال��ع��ون  ون�����س��األ��ه  ال��رج��ي��م 

والخال�س منه اإنه �سميٌع مجيب.
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�ل�صيخ د. �إبر�هيم بدوي

 * ا�ِس  َمِلِك �لنَّ  * ا�ِس  �أَُعوُذ ِبَربِّ �لنَّ قال �هلل تبارك وتعالى: {ُقْل 

ُدوِر  �صُ ِفي  ُيَو�ْصِو�ُس  �لَِّذي   * ا�ِس  �ْلَخنَّ �ْلَو�ْصَو��ِس  �َصرِّ  ِمْن   * ا�ِس  �لنَّ �إَِلِه 

ا�ِس} )�صورة �لنا�س(. ِة َو�لنَّ ا�ِس * ِمَن �ْلِجنَّ �لنَّ

ال�سورة  ه��ذه  في  تعالى  اهلل  يحّذرنا 

المباركة من عمل ال�سيطان وتاأثيره فينا، 

اهلل،  بذكر  منه  ن  التح�سّ اإل��ى  ويدعونا 

وال�ستعاذة به منه.

*في �للغة
الو�سوا�س في اللغة هو فاعل الو�سو�سة، 

يِن  ِبال�سِّ ��ِة  ��َو���سَ اْل��َو���سْ ِج��ْن�����ِس  ِم���ْن  وه���ي: 

اْلُمْعَجَمِة . ُيَقاُل: ُفاَلٌن ُيَو�ْسِو�ُس ُفاَلنًا، َوَقْد 

ُذِنِه.
ُ
َثُه �ِسّرًا ِفي اأ َو�ْسَو�َسُه، اإَذا َحدَّ

باأمر �سالح  اأّن الو�سو�سة قد تكون  اإّل 

�سّر،  باأمر طالح فيه  فيه خير، وقد تكون 

�سّر  فيه  بما  اإّل  تكون  فال  الو�سو�سة  اأم��ا 

ومع�سية.

ِمن  »ما   :Q ال�سادق  الإم��ام  عن 

ُذٌن 
ُ
اأ َجوِفِه:  في  ُذن���اِن 

ُ
اأ وِلَقلِبِه  اإّل  ُموؤِمن 

ُذٌن َينِفُث 
ُ
َينِفُث فيَها الَو�سوا�ُس الَخّنا�ُس، واأ

ِبالَمَلِك،  الُموؤِمَن  اهلل  ُد  َفُيوؤَيِّ الَمَلُك،  فيَها 

��ْن��ُه}  �����َدُه�����م ِب�����ُروح مِّ يَّ
َف��ذِل��َك َق��وُل��ُه: {َواأَ

.
)1(

)المجادلة: 22(«

ثم اإّن الو�سو�سة قد تكون من ال�سيطان، 

تكون  وقد  ن��راه،  ل  مو�سو�ٍس خفّي  اأي من 

الإن�سان.  وهو  ن��راه،  ظاهر  مو�سو�ٍس  من 

ولذلك قال تعالى: {ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّا�ِض}. 

الخفية، من جّنه  المخلوقات  فالِجّنة هي 

الليل اإذا �ستره وغ�سيه.

*�لخّنا�س يختفي ويبّرر
واأما الخّنا�س فقد ذكر له معنيان:

يخن�س،  ثم  يو�سو�س  الذي  هو  الأول: 

قلب  ع��ل��ى  »م��ن��ب�����س��ط  ف��ه��و  ي��خ��ت��ف��ي.  اأي 

خن�س  �سبحانه  اهلل  َذَك��َر  ف��اإذا  الإن�سان، 

 .
)2(

وانقب�س، واإذا غفل انب�سط«

بال�سر  ي��و���س��و���س  ال���ذي  ال���ث���ان���ي: ه��و 

الملف
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يقول  عليه.  والدليل  له  التبرير  ذك��ر  مع 

العاّلمة المظاهري:

م��ع��ن��ى ال���خ���ن���ا����س: ال��و���س��و���س��ة مع 

هذه  على  الو�سوا�سيين  وبع�س  التبرير... 

ال�ساكلة فال يقولون: عمُلنا حرام اأو ُغ�سلنا 

ولكن  �سحيح،  ُغ�سلنا  يقولون  بل  باطل، 

.
)3(

النا�س َنج�سون ونحن طاهرون

اأخطر  المعنى  هذا  اأن  الوا�سح  ومن 

بكثير على الإن�سان لأنه يوهمه باأنه محق، 

ي�سبح  ولذلك  باطل،  على  الآخرين  واأن 

لديه مناعة من قبول الن�سيحة والنزجار 

عما هو فيه.

*مدى تاأثير �لو�صو��س
يختلف  النا�س  على  الو�سوا�س  تاأثير 

بح�سب  لآخ��ر  �سخ�س  من  و�سعفًا  �سدًة 

ي�سبه  فعمله  ال�سر.  لقبول  ا�ستعدادهم 

فمن  النا�س،  جميع  على  تهب  التي  الريح 

به  وتعبث  بيته  اإل��ى  تدخل  لها  بابه  يفتح 

وجهها  في  اأب��واب��ه  يو�سد  وم��ن  وتخربه، 

ها.  ي�سَلم من �سرِّ

* بماذ� يو�صو�س لنا �لخّنا�س؟
طريقة  ال��خ��ّن��ا���س  ال��و���س��وا���س  يعتمد 

الإن�����س��ان، فيبداأ معه  اإغ���واء  ف��ي  ال��ت��دّرج 

اأكبر  اإلى  لينتهي  الأم��ور  من  ال�سغير  في 

الكبائر. وذلك على الترتيب التالي:

1 - ترك الفا�سل من العمل اإلى المف�سول.
2 - ترك الواجب اإلى المباح.

3 - فعل الحرام، من المعا�سي ال�سغيرة.
4 - فعل الكبائر، وترك الواجبات.
5 - تحريف عقائده وزلزلة اإيمانه.

6 - تزيين البدعة له لي�سّل بها عباد اهلل 
تعالى تحت عنوان هدايتهم.

يعتمد الشيطان يف وسوسته 
طريقة التدّرج يف إغواء 

اإلنسان، فيبدأ يف الصغري من 
األمور لينتهي إىل أكرب الكبائر
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املواجهة والتخّلص من تأثري 
الوسواس لها برنامج عمل 
مفّصل يتكّون من عدة أمور

اإلى  يدعو  مثله  و�سوا�س  اإل��ى  تحويله   -  7
ال�سر.

يزداد  اأمر  في  الإن�سان  اأطاعه  وكّلما 

قدرة على التاأثير فيدعوه اإلى ما هو اأكبر 

منه حتى يبلغ المرتبة الق�سوى. والعك�س 

�سحيح، فكّلما ع�ساه في اأمر �سعفت قوته 

حتى ل يعود له عليه اأي �سلطان.

*ميد�ن عمل �لو�صو��س
الإن�ساني،  الفكر  ه��و  عمله  م��ي��دان 

ي��و���س��و���س ف��ي ���س��دور  اأن���ه  وه���ذا معنى 

ال��ن��ا���س، وه���و ال��م��ع��ّب��ر ع��ن��ه ف��ي الآي���ات 

َياِطيَن َلُيوُحوَن اإَِلى  بالإيحاء: {َواإِنَّ ال�سَّ

اأَْوِلَياِئِهْم} )الأنعام: 121(.

���ْي���َط���اُن َي����ِع����ُدُك����ُم اْل���َف���ْق���َر  {ال�������سَّ

َي��ِع��ُدُك��م  ِب��اْل��َف��ْح�����َس��اء َواهلل  َوَي���اأُْم���ُرُك���م 

���ٌع  َوا����سِ ���ًا َواهلل  َوَف�������سْ ���ْن���ُه  ���ْغ���ِف���َرًة مِّ مَّ

َعِليٌم} )البقرة: 268(.

*و�صائل �لو�صو��س
و���س��ي��ل��ة ع��م��ل ال��و���س��وا���س ال��ع��واط��ف 

يلقي  ف��ه��و  ال��داخ��ل��ي��ة،  والإح�����س��ا���س��ات 

في  الباطلة  والأف��ك��ار  ال��ك��اذب��ة  الأوه����ام 

على  الغالب  في  وتقوم  الإن�سانية.  النف�س 

وعلى  الوهم  على  والتاأثير  الإيحاء  اأن��واع 

المدارك وذلك من خالل ما يقوم به من 

اإليها، فيمّنيها،  الت�سويل للنف�س والحديث 

ويعدها، ويبّرر لها. وذلك عبر اأحد الأمور 

التالية:

1 - �لتزيين: 
ل ويزّين لهم فعل ال�سر. باأن يجمِّ

��ْي��َط��اُن َم���ا َك���اُن���واْ  �������َن َل���ُه���ُم ال�����سَّ {َوَزيَّ

َيْعَمُلوَن} )الأنعام: 43(.

ْعَماَلُهْم  اأَ ْيَطاُن  ال�سَّ َل��ُه��ُم  ���َن  َزيَّ {َواإِْذ 

َوَق���اَل َل َغ��اِل��َب َل��ُك��ُم اْل��َي��ْوَم ِم��َن النَّا�ِض} 

)الأنفال: 48(. 

2 - �لإغو�ء: 
{َلأُْغِوَينَُّهْم اأَْجَمِعيَن} )�س: 82(.

والإغ���������واء ي���ك���ون ب���الإ����س���الل عن 

ل�سلوك  يدعوهم  ب��اأْن  وذل��ك  الحق  طريق 

الحق  ج��ادة  ع��ن  فينحرفون  اآخ��ر  طريق 

الك�سب  لترك  مثاًل  فيدعوهم  وال�سواب. 

يدعوهم  ثم  الحرام،  المال  واأكل  الحالل 

اأي�سًا،  الحرام  في  يك�سبونه  ما  ل�سرف 

وبهذا ي�سيع العبد عن الطريق، فهذه هي 

الغواية بمعنى ال�ساللة.

َلُهْم  لأَْق��ُع��َدنَّ  ْغ��َوْي��َت��ِن��ي  اأَ َفِبَما  {َق���اَل 

��ُه��م  ���َراَط���َك اْل��ُم�����ْس��َت��ِق��ي��َم * ُث���مَّ لآِت��َي��نَّ ����سِ

ْي���ِدي���ِه���ْم َوِم����ْن َخ��ْل��ِف��ِه��ْم َوَع���ْن  ���ن َب��ْي��ِن اأَ مِّ

ْكَثَرُهْم  اأَْيَماِنِهْم َوَعن �َسَماآِئِلِهْم َوَل َتِجُد اأَ

�َساِكِريَن} )الأعراف: 16 - 17(.

3 - �لن�صيان:
قدراتنا  ال��و���س��وا���س  ي�سغل  فعندما   

الذهنية بالو�ساو�س والأوهام والأفكار وما 

الهامة  الأ�سياء  بع�س  نن�سى  ذل��ك  �سابه 

الن�سيان  فين�سب  مثاًل،  تعالى  اهلل  كذكر 

اإليه بهذا العتبار.

َتْقُعْد  َفَا  ْيَطاُن  ال�سَّ ُين�ِسَينََّك  ��ا  {َواإِمَّ
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��اِل��ِم��ي��َن}  ْك���َرى َم���َع اْل���َق���ْوِم ال��ظَّ َب��ْع��َد ال���ذِّ

)الأنعام: 68(.

�����ِه}  ��ْي��َط��اُن ِذْك������َر َربِّ ���اُه ال�����سَّ {َف���اأَن�������سَ

)يو�سف: 42(.

4 - �لتخويف:
ُف  ���ْي���َط���اُن ُي���َخ���وِّ �����َم�����ا َذِل����ُك����ُم ال�������سَّ {اإِنَّ

ُكنُتم  اإِن  َوَخاُفوِن  َتَخاُفوُهْم  َفَا  اأَْوِلَياءُه 

وؤِْمِنيَن} )اآل عمران: 175(. مُّ

نتخّيل  الوهم، فيجعلنا  يوؤثر على  فهو 

اأعداء  من  يخّوفنا  اأو  لها،  واقع  ل  اأ�سياء 

اهلل، اأو يخّوفنا من الف�سل، اأو يخّوفنا على 

رزقنا وعيالنا فيدعونا اإلى الجبن والطمع 

والحر�س والعداوة.

*طرق �لمو�جهة
ال��م��واج��ه��ة وال��ت��خ��ل�����س م���ن ت��اأث��ي��ر 

ل  ع��م��ل مف�سّ ب��رن��ام��ج  ل��ه��ا  ال��و���س��وا���س 

اللتزام  من  بّد  ل  اأم��ور  عدة  من  يتكون 

وهي  اأب��رزه��ا،  على  هنا  ونقت�سر  بها، 

والعقائد   P والنبي  باهلل  الإيمان  بعد 

الحّقة:

1 - ال���ع���زم ع��ل��ى ع���دم ط��اع��ت��ه وع���دم 
النخداع به.

على  والتوّكل  دائمًا  منه  ال�ستعاذة   -  2
اهلل.

َت اْلُقْراآَن َفا�ْسَتِعْذ ِباهلل ِمَن  {َفاإَِذا َقَراأْ

ِجيِم * اإِنَُّه َلْي�َض َلُه �ُسْلَطاٌن  ْيَطاِن الرَّ ال�سَّ

ُلوَن}  َيَتَوكَّ َربِِّهْم  َوَعلَى  اآَمُنواْ  َعلَى الَِّذيَن 

)النحل: 98 - 99(.

َن��ْزٌغ  ْيَطاِن  ال�سَّ ِم��َن  َينَزَغنََّك  ����ا  {َواإِمَّ

اْلَعِليُم}  ِميُع  ال�سَّ ُه��َو  ���ُه  اإِنَّ ِب��اهلل  َفا�ْسَتِعْذ 

)ف�سلت: 36(. 

وعن النبي P: »اإن ال�سيطان ليجثم 

على قلب بني اآدم، اإذا ذكر العبُد اهلل، عزَّ 

واإذا  عقبيه،  على  رجع  اأي  خن�س،  وج��ّل، 

.
)4(

غفل عن ذكر اهلل و�سو�س«

يحمل  اهلل  كالم  فاإّن  القراآن:  قراءة   -  3
ال��ن��ف�����س ع��ل��ى الب���ت���ع���اد ع���ن ت��اأث��ي��ر 

باهلل  ال��وث��وق  فينا  وي��ق��ّوي  ال�سيطان 

ت��ع��ال��ى. ف��ع��ن الإم����ام اأب���ي ع��ب��د اهلل 

Q اأنه قال: »اإنه ليعجبني اأن يكون 

في البيت م�سحف يطرد اهلل عزَّ وجّل 

.
)5(

به ال�سياطين«

المتقّدم  النا�س  �سورة  ال��ق��راآن  وم��ن 

ذكرها.

 الكافي، الكليني، ج2، �س267.( 1)

 جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن، الطبري، محمد بن جرير، ( 2)

ج30، �س462.

 الف�سائل والرذائل، المظاهري، �س62.( 3)

 بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج67، �س49.( 4)

 الكافي، الكليني، ج2، �س613.( 5)

�لهو�م�س
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ل نبالغ �إن قلنا �إّن »�لو�صو�صة« موعد مع �لعذ�ب حين كّل 

�صالة، بل في كل �صاعة من �صاعات �ليوم ي�صعى فيها �لم�صاب 

بالو�صو�صة لي�صمن بقاء �لطهارة في بدنه وثوبه دون جدوى، 

مع ما يبذله من جهد ج�صدي، وي�صّيعه من وقت ومال. و�ل�صوؤ�ل 

�أ�صئلة  عالجه؟  طريقة  هي  وما  عالج؟  من  �لمر�س  لهذ�  هل 

لة. �صنتعّرف �إلى �إجاباتها من خالل هذه �لمقالة �لمف�صّ

�ل�صيخ مو�صى خ�ّصاب

الملف
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*�حتياط �أم و�صو�صة؟
من الموؤكد اأن المو�سو�س ينفي اإ�سابته 

كذلك  اأن��ه  يعترف  ول  الو�سوا�س  بمر�س 

اأن  له  محبذًا  اأم��رًا  فلي�س  الآخرين.  اأمام 

يظهر اأمام الآخرين اأنه ل يح�سن الو�سوء 

وم�سحتين،  غ�سلتين  عن  عبارة  هو  الذي 

اأو اأنه ل ُيح�سن التلّفظ بكلمة محّددة في 

ال�سالين،  اأو  الإح��رام  كتكبيرة  ال�سالة، 

في حين اأنه يتكّلم بَطالقة خارج ال�سالة. 

الم�سهود  ب��ال��ج��رم  �سبطه  ت��ّم  م��ا  واإذا 

اأ�سكال  كل  وي�سع  محتاط،  اإنه  يقول  فاإنه 

مظّلة  تحت  وال�سائعة  المعروفة  الو�سو�سة 

عن  للدفاع  و�سيلة  يجد  ل  ثم  الحتياط. 

يّتهم  الأم��ام، حين  اإلى  الهروب  اإّل  نف�سه 

كّل من لم يكن مثله ومجاريًا له في فعله 

باأنهم م�ستخّفون باأمور الدين.

اأنه من الوا�سح وجود فرق كبير  على 

فالمحتاط  والمحتاط.  المو�سو�س  بين 

اتباع  خ��الل  م��ن  تعالى  اهلل  اأوام���ر  يّتبع 

حين  في  احتياطه،  في  الحنيف  ال�سرع 

اأن الو�سو�سة هي اتباع لخطوات ال�سيطان 

وطاعة له.

الكريم: كتابه  ف��ي  تعالى  اهلل  ق��ال 

ُخُطَواِت  َتتَِّبُعوا  َل  اآَمُنوا  الَِّذيَن  َها  يُّ
اأَ {َيا 

عن  رواي��ة  في   ،)21 )النور:  ْيَطاِن}  ال�سَّ

عبد اهلل بن �سنان قال: »ذكرت لأبي عبد 

اهلل Q رجاًل مبتلى بالو�سوء وال�سالة 

وقلت: هو رجل عاقل، فقال اأبو عبد اهلل: 

واأي عقل له وهو يطيع ال�سيطان؟ فقلت له: 

الذي  �سله  فقال:  ال�سيطان؟  يطيع  وكيف 

ياأتيه من اأي �سيء هو، فاإنه يقول لك من 

.
)1(

عمل ال�سيطان«

**�أنا له... في عبادته!
 :Q وفي رواية عن الإمام ال�سجاد

اإبلي�س  اإ�سرائيل فقال  »كان عابد من بني 

لجنده: َمن له فاإنه قد غّمني؟ فقال واحد 

قال:  �سيء؟  اأي  في  فقال:  له،  اأنا  منهم: 

اأزّين له الدنيا، قال: ل�سَت ب�ساحبه، قال 

قال:  �سيء؟  اأي  في  قال:  له،  فاأنا  الآخ��ر: 

قال  ب�ساحبه؛  ل�ست  ق��ال:  الن�ساء،  ف��ي 

الثالث: اأنا له، قال: في اأي �سيء؟ قال: في 

.
)2(

عبادته، قال: اأنت له«

 Q عبد اهلل ألبي  »ذكرت 
رجاًل مبتلى بالوضوء والصالة 

وقلت: هو رجل عاقل، فقال 
أبو عبد اهلل: وأي عقل له وهو 

يطيع الشيطان؟«
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ذلك  لإغواء  خريطة  ر�سم  فال�سيطان 

العابد من خالل العبادة. وهو نف�س الطريق 

الذي ياأتي من خالله اإلى المو�سو�س. وهو 

الوارد  الإلهي  لالأ�سلوب  الم�ساد  الأ�سلوب 

ِفي  َعلَْيُكْم  َج��َع��َل  {َوَم���ا  تعالى:  قوله  في 

وقوله   )78 )الحج:  َح����َرٍج}  ِم���ْن  ي��ِن  ال��دِّ

َعلَْيُكم  ِل��َي��ْج��َع��َل  اهلل  ُي��ِري��ُد  {َم���ا  تعالى: 

اإيقاع  ُيعتبر  اإذ   )6 َح��َرٍج} )المائدة:  ْن  مِّ

الإن�سان في الحرج من خالل الو�سو�سة هو 

الإن�سان  هذا  لإخراج  الأ�سا�سية  المقدمة 

م��ن ح��زب ال��رح��م��ن واإدخ��ال��ه ف��ي حزب 

وفي  ال��م��ال،  ف��ي  ال��ح��رج  ه��ذا  ال�سيطان. 

يحتاج  فالمو�سو�س  الجهد.  وفي  الوقت، 

ويقوم  المياه،  من  م�ساعفة  كمّيات  اإل��ى 

اإلى  ويحتاج  الأج��ه��زة،  من  الكثير  بتلف 

واإلى  العبادّية  باأفعاله  للقيام  اأطول  وقت 

تتحّول  حيث  الم�سّقة  حّد  اإلى  ي�سل  جهد 

على  يجعله  م��ا  عليه  ع��بء  اإل���ى  ال��ع��ب��ادة 

م�سافة قريبة جدًا من التخلي عن اللتزام 

الإلهية.  الرحمة  تتداركه  لم  اإن  الديني 

الحالت  العديد من  �سهدناه في  ما  وهذا 

الم�سابة بهذا الداء الخطير.

*�كت�صاف �لمر�س 
التي  الكيفية  اإلى  ن�سير  اأن  المهم  من 

بذلك  م�ساب  اأن��ه  الإن�سان  بها  يكت�سف 

المر�س الخطير كي ل يبقى مختبئًا تحت 

من  يكت�سف  كي  كذلك  الحتياط،  مظّلة 

كان مر�سه بهذا الو�سوا�س اإن كان ما زال 

في بداياته، وكي يتوقى منه من كان لديه 

القابلية لالإ�سابة به.

كي يكت�سف  ال�سخ�س اأنه مو�سو�س اأم 

ب�سكل  ب�سيطًا  اختبارًا  يجري  اأن  بّد  ل  ل، 

ذاتي ليدرك اإن كان من �سمن هذه الفئة 

اأن درجة الإ�سابة  اإلى  اأم ل. مع اللتفات 

�سخ�س  بين  تتفاوت  الو�سو�سة  بمر�س 

والخطوة  ومحدود.  ب�سيط،  ب�سكل  واآخ��ر 

المر�س.  اكت�ساف  هي  العالج  في  الأول��ى 

ينق�سمون  المكلفين  اأن  نو�سح  اأن  بّد  ول 

اإلى ق�سمين:

- الأول: هم كثيرو ال�سك.

- والثاني: هم َمن لي�سوا كذلك، حتى 

لو كانوا ي�سّكون كما هو الحال مع غالبية 

الملف
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النا�س. ولكن ل يدخلون في دائرة الق�سم 

الأول. وحتى يّت�سح الأمر ل بّد اأن نبّين من 

هو كثير ال�سك.

*كثير �ل�صّك
ال�سخ�س  تحديد  ال�سعب  م��ن  لي�س 

الفقهاء  بع�س  ذك��ر  وق��د  ال�����س��ّك،  كثير 

الخميني}«  اهلل  »روح  الإم��ام  ومنهم 

اأن كثير ال�سّك هو الذي يتكّرر منه ال�سّك 

بنحو  ال�سرائط  اأو  والأفعال  الركعات  في 

تحّققه  ف��ي  والمرجع  ال��م��األ��وف.  يتجاوز 

اإذا لم تخل منه  يبعد تحّققه  العرف، ول 

في  ال�سّك  اأي   :
)3(

متتالية �سلوات  ث��الث 

واحدة من كل ثالث �سلوات متتالية على 

الأقل، يمكن اأن ُيعّد �ساحبه »كثير ال�سّك«. 

)�سواء كان �سّكه في اأنه قد اأتى بالفعل اأم 

اأو �سّك  اأم ل،  اأبطل �سالته  اأنه هل  اأو  ل، 

في عدد الركعات، اأو اأنه هل ركع اأم ل، اأو 

اأنه �سك اأنه قد ركع مّرتين اأم ل، اأو اأنه قد 

تلفظ بالكلمة ب�سكل �سحيح اأم ل(.

والآن، اإذا كنت كثير ال�سّك ولو بواحد 

عليك  غيرها،  اأو  ذكرت  التي  الأمثلة  من 

اأن تنتقل اإلى المرحلة التالية وهي اإجراء 

الختبار )ملحق باآخر المقال(.

*عالج �لو�صو�صة
الو�سو�سة  مر�س  وج��ود  عرفت  ف��اإذا 

لديك، واأنه لي�س من الحتياط في �سيء، 

ل  واآخرتك،  دينك  على  خطورته  وعرفت 

اأن تفكر ب�سكل جدي بمعالجته و�سوًل  بّد 

اإلى ال�سفاء التام على يدي اأطباء النفو�س 

عليهم  اهلل  ���س��ل��وات  بيته  واأه����ل  محمد 

الوجود  عالم  ف��ي  يوجد  وه��ل  اأجمعين. 

عليهم  اهلل  �سلوات  منهم  اأم��ه��ر  ه��و  م��ن 

دون  لكنك  النفو�س؟  اأمرا�س  معالجة  في 

تجاوب  على  يعتمد  ال�سفاء  اأن  تعلم  �سك 

اإر�ساداته  اتباع  وعلى  طبيبه  مع  المري�س 

وتعاليمه، لذا ل بّد من اتباع الأمور التالية:

الرباني  الإلهي  بطبيبك  الثقة  جّدد   -  1
اأن  على  ق���ادر  اأن���ه  نف�سك  ف��ي  واأك���د 

قاطع  ب�سكل  م��ر���س��ك  م��ن  ي�سفيك 

ونهائي.

اإل��ى  منك  يحتاج  ال��ع��الج  اأن  اع��ل��م   -  2
النف�سية  ل��الآلم  وتحّمل  واإرادة  عزم 

المرافقة له دون تراجع.

�سوف  التي  المنا�سبة  اللحظة  اختر   -  3

كثري الشّك هو الذي يتكّرر منه 
الشّك يف الركعات واألفعال 

أو الشرائط بنحو يتجاوز 
املألوف
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ل  بحيث  ال��ع��الج  بتطبيق  فيها  ت��ب��داأ 

غرفة  في  واجل�س  �سيء  عنه  ي�سغلك 

هادئة بمفردك وقم بالأمور التالية:

اأ- تخّيل لو اأن حياتك من دون و�سوا�س 

كم �ستكون مريحة و�سعيدة وقارن 

ذلك مع و�سعك الحالي.

 ب- عّدد الأمور المبتلى بها واحدًا تلو 

الآخر وت�سور نف�سك تقوم بالفعل 

اإن  مثاًل:  و�سو�سة،  دون  ال�سحيح 

م��رات  ع���دة  وج��ه��ك  تغ�سل  ك��ن��ت 

تخّيل اأنك تقوم بغ�سله مرة واحدة 

وتكمل الو�سوء.

4 - ت�سّرع ب�سكل دائم، اأثناء العالج، اإلى 
اإلى  والتجئ  المتعالي،  الحق  �ساحة 

الملعون  ذاك  �سر  من  المقّد�س  ذاته 

منه،  ب��اهلل  وا�ستعذ  النف�س  �سر  وم��ن 

وهو يعينك عليه.

نبداأ  ال��م��ق��دم��ات  ه��ذه  تحقيق  بعد   -  5
بتطبيق العالج الوارد على ل�سان اأهل 

الكافي  فعن  والطهارة.  الع�سمة  بيت 

قال:  ب�سير  واأبي  زرارة  عن  باإ�سناده 

»قلنا له: الرجل ي�سك في �سالته حتى 

عليه،  بقي  ما  ول  �سلى،  كم  ي��دري  ل 

عليه  يكثر  فاإنه  ل��ه:  قلنا  يعيد،  ق��ال: 

�سّك، قال يم�سي في  اأعاد  كلما  ذلك 

الخبيث من  ت��ع��ّودوا  ل  ق��ال:  ثم  �سكه 

فُتطمعوه  ال�سالة  بنق�س  اأنف�سكم 

عّود،  لما  يعتاد  خبيث  ال�سيطان  فاإن 

ُيكثرن  ول  الوهم  في  اأحدكم  فليم�س 

ذلك  فعل  اإن  ف��اإّن��ه  ال�����س��الة،  نق�س 

مرات لم يعد اإليه ال�سك. قال زرارة، 

ُيطاع  اأن  الخبيث  يريد  اإنما  ق��ال:  ثم 

.
)4(

فاإذا ع�سي لم يعد اإلى اأحدكم«

وف���ي رواي����ة اأخ����رى ع��ن الإم����ام اأب��ي 

جعفر Q قال: »اإذا كثر عليك ال�سهو، 

فام�ِس في �سالتك فاإنه يو�سك اأن يدعك، 

.
)5(

اإنما هو من ال�سيطان«

*جوهر �لعالج
في  تم�سي  اأن  هو  العالج  جوهر  اإذًا، 

عملك، وتف�سيله كالآتي:

تتجاهل  اأن  الأول����ى:  ال��خ��ط��وة 

فال  تام  ب�سكل  الو�سوا�سية  الفكرة 

تفكر بها.

تجعل  ل  اأن  ال��ث��ان��ي��ة:  ال��خ��ط��وة 

تخّيل لو أن حياتك من دون وسواس 
كم ستكون مريحة وسعيدة وقارن 

ذلك مع وضعك احلايل

الملف
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وبين  بينك  يحول  الو�سوا�س 

فعل  اأي  عن  تمتنع  فال  العمل، 

عبادي تريد اأن تقوم به هربًا من 

الو�سوا�س.

على  تثبت  اأن  الثالثة:  الخطوة 

عملك ول تقطعه اأو تعيده باأي �سكل من 

عليك  كذلك  وتنهيه.  تتّمه  حتى  الأ�سكال 

بعد  و�سوا�سك  �سحة  م��ن  تتحقق  ل  اأن 

العمل.

ال��خ��ط��وة ال���راب���ع���ة: ال��م��داوم��ة على 

في  التراخي  وعدم  وال�ستمرار،  العالج، 

حال ح�سول تح�ّسن كي ل يعاود الو�سوا�س 

الت�سّلط عليك من جديد.

*دو�وؤك تكليفك
الأحكام  اأن  تذّكر جيدًا  العزيز،  اأخي 

اأحكام  المتعلقة بك تختلف عن  ال�سرعية 

ال��ذي  ك��ال��دواء  ت��م��ام��ًا  المكلفين  �سائر 

بمر�س  المبتلى  للمري�س  الطبيب  يعطيه 

فال  الآخ��ري��ن.  مر�س  عن  يختلف  معين 

لغير  التكليفية  بالأحكام  تعمل  اأن  عليك 

ك���ث���ي���ري ال�����س��ك، 

تعمل  اأن  ع��ل��ي��ك  ب���ل 

اأم��رك  ال���ذي  ال�سرعي  بتكليفك 

وتفِت  م�سرعًا  نف�سك  تن�سب  فال  به  اهلل 

لنف�سك اأحكامًا خا�سة. ول تعمل بما يمليه 

عليك الو�سوا�س، بل اعمل بما يمليه عليك 

اإن  والماأمول  الي�سر.  يريد بك  الذي  ربك 

�ساء اهلل تعالى اأن ت�سفى من هذا المر�س 

الع�سمة  ب��ي��ت  اأه���ل  وع���د  ك��م��ا  الخبيث 

والطهارة. وما عليك �سوى اأن تتبع العالج 

موعد  على  وتكون  الو�سوا�س  عنك  لتطرد 

مع الراحة بدل العذاب.
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1 - هل تتحقق من �إغالقك �لباب، �إطفاء �ل�صّخان و�لمكّيف �أو �لموّلد، وما �إلى ذلك؟
اأ( نعم، اأكرث من 7 مرات لكل �سيء. 

ب( نعم، اأحتقق فقط من الأ�سياء املهمة والتي تتطّلب الفح�س مرة اأخرى. 

ج( نادرًا. 

د( ل، فما الذي ميكن اأن يحدث؟ 

�لمنزل...  وتلّمع  تعّقم  �لحنفية،  �لباب،  مقب�س  »نظيف« )تغ�صل يديك،  �أنت  - هل   2
تقريبًا ع�صرين مرة يوميًا(؟

اأ( نعم، فبالن�سبة يل، يجب اأن يكون كل �سيء معّقمًا. 

ب( نعم، فمن املهم املحافظة على النظافة. 

ج( اإىل حّد معقول فقط. 

د( مل اأنظف البيت منذ حوايل ن�سف �سنة. 

3 - هل تقوم باإعادة و�صوئك، �صالتك؟
اأ( نعم، فاأنا من�سغل يوميًا باإعادة الو�سوء اأو ال�سالة حتى اأتاأكد من �سحتها )الفري�سة 

الواحدة اأكرث من 3 مرات اإعادة(. 

ب( نعم، اأحيانًا عندما اأ�سهو اأو اأ�سرد )اأقل من 3 مرات(. 

ج( ل اأعيدها، لكن األتزم بالتكليف يف حالت ال�سك اأو البطالن كما جاءت يف الر�سالة العملية.

د( ل اأعيد �سيئًا اأبدًا. 

-4 �إذ� كنت ترغب ب�صيء حقًا، فكم مرة تفّكر به في �ليوم؟

اأ( كل دقيقة تقريبًا. 

ب( كل ربع �ساعة. 

ج( ب�سع مرات يف اليوم. 

د( مرة واحدة فقط يف اليوم. 

5 - �إذ� كان لديك زوج/ة �أو �أبناء، في فترة غيابك عنهم، هل تتو��صل/ين معهم يوميًا 
لالطمئنان عليهم؟

اأ( ل اأقوم باأي �سيء اآخر �سوى التوا�سل معهم. 

ب( نعم، عّدة مرات يف اليوم )كل ن�سف �ساعة اأو اأقّل(. 

ج( مرة اأو مّرتني خالل النهار. 

د( كل ب�سعة اأيام وحني ال�سرورة. 

6 - �إذ� كنت تنتظر �لأذ�ن لإقامة �ل�صالة، فكم عدد �لمر�ت �لتي تنظر فيها �إلى �ل�صاعة؟
اأ( مرة كل دقيقة. 

ب( مرة كل 10 دقائق. 

هل أنت وسواسي

الملف
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ج( مرة كل ن�سف �ساعة. 

د( ل اأنظر، ففي اأ�سواأ احلالت �سوف اأتاأخر. 

�أغر��س  �أغر��صك...  ثيابك،  منزلك،  في  �لطهارة  درجات  �أعلى  تحقيق  �إلى  تطمح  هل   -  7
�أبنائك وثيابهم؟

اأ( نعم، فبالن�سبة يل ينبغي اأن اأكون مثاليًا دائمًا يف كّل �سيٍء خا�سًة الطهارة )اأطهر كل �سيء حويل دائمًا(. 

ب( نعم، فالطهارة مطلوبة لقبول العبادة وراحة النف�س. 

ج( األتزم بالقدر ال�سروري فقط. 

د( اأعتقد بطهارة كل �سيء. 

8 - هل تعاني من �لقلق �لجتماعي، �لقلق �لعام، رهاب �لأماكن �لمغلقة وغيرها؟
اأ( نعم، اإنني اأعاين من عدد ل نهائي من املخاوف. 

ب( نعم، فاأنا قلق/ة اإىل حد كبري. 

ج( يهاجمني القلق من حني اإىل اآخر فقط 

د( مل اأ�سعر بالقلق اأبدًا. 

9 - هل ت�صك في �صحة تلّفظك للكلمات في �ل�صالة؟
اأ( نعم، وغالبًا ما اأعيد ال�سالة. 

ب( نعم، يف معظم الأحيان اأعيد قراءتها خا�سة )الفاحتة - تكبرية الإحرام...(. 

ج( اأحيانًا، لذلك اأذكر ببطء وتنّبه. 

د( ل اأ�سّك اأبدًا. 

10 - هل ت�صعر �أن مو�رد �صّكك في �لطهارة و�لعباد�ت غير منطقية، ول تطابق 
�لأحكام �ل�صرعية؟

اأ( كل �سكوكي ل معنى لوجودها، واأعلم اأنها تنايف احلكم ال�سرعي. 

ب( معظم �سكوكي تافه، لكن جزء منها يطابق احلكم ال�سرعي. 

ج( ل، اإذا �سككت ب�ساأن اأمر معني فيكون ملربر �سرعي. 

د( اأنا ل اأ�سك بتاتًا، بل اأبني على الطهارة وال�سحة دائمًا. 

املقيا�ض: بعد اأن تنهي اإجراء الختبار، �سع العامات التالية لإجاباتك:

كل اإجابة من فئة )اأ( = 4 عالمات.

كل اإجابة من فئة )ب( = 3 عالمات.

كل اإجابة من فئة )ج( = 2 عالمات.

كل اإجابة من فئة )د( = 1 عالمات.

النتيجة:

10 - 14: ل تعاني من الو�سوا�س اأبدًا، على العك�س يلزمك التدقيق في بع�س الأمور، والتنظيم والقلق 
الإيجابي، لتنعم بتوازن جيد في حياتك.

15 - 24: تتمّيز بالدقة والحر�س الإيجابي، ول تعاني من اأي و�سوا�س.
25 - 34: يعتريك ال�سّك في بع�س الأمور، ولديك و�سوا�س في جزء اآخر، عليك الإ�سراع بمعالجة قلقك 

قبل اأن يتفاقم.

35 - 40: تعاني من الو�سوا�س القهري في عباداتك وبع�س ممار�ساتك اليومية، وغالباً ما ت�سعر بانزعاج 
�سديد، مراجعة المخت�س �سرورة ملّحة.
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*للحكاية تتّمة
عندما يخرج ال�سيف من منزلها يبداأ 

زاوية  يوفر  ل  الذي  المياه،  خرطوم  عمل 

في  طاولة  ول  كر�سيًا  ول  باب  مقب�س  ول 

في بيتنا وسواسي!
حتقيق: نان�صي عمر

تهّم  م�صّهلة..  موؤّهلة  ثم  مرتبكة،  لك  فتفتح  بابها،  تطرق 

بالدخول ولكنها �صرعان ما تناديك »�خلع نعليك«، فتخال لوهلة 

�أنك في �أحد �لأماكن �لمقد�صة..! تجل�س في بيتها، فترى عينيها 

تر�قبان حركات يديك.. ما �لق�صة؟؟ لم �أفهم بعد.

ويفرغ  اإّل  ال�سيف  دخلها  ال��ت��ي  ال��غ��رف 

ي�سل  وعندما  عليها..  العذبة  بمياهه 

و�سراخ  بمعاتبة  الحكاية  تنتهي  زوجها.. 

واأحيانًا اأكثر من ذلك.. اإّل اأنها ت�سّر على 

الملف
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موقفها.. باأن المنزل متنّج�س..

ياأتي اأولدها من المدر�سة، فت�ستقبلهم 

حقائبهم  ت��ت��ن��اول  ال��م��ن��زل.  ب���اب  ع��ل��ى 

وتفّرغها مما فيها، ثم ُتلقيها في الحمام.. 

اأن  اإلى غرفته قبل  اأحد يدخل  وتنادي: ل 

ي�ستحّم، فما اأدراني اأين كنتم وما لَم�سْت 

اأيديكم خارج المنزل.

كبقّية  لي�ست  ط��وي��ل��ة  ح��ك��اي��ة  اإن��ه��ا 

الحكايات.. حكاية عدّو لدود اأرخى بثقله 

الو�سو�سة  حكاية  الأُ���س��ر..  من  كثير  على 

من  كبير  عدد  منها  يعاني  التي  القهرية 

النا�س، معظمهم من الن�ساء، ممن  �سيطر 

عليهم هو�س التطهير حتى لما هو طاهر.. 

بع�سهم،  يّدعي  كما  الحتياط  ب��اب  من 

كما  ال�سرعية  بالأحكام  الجهل  باب  ومن 

يعترف اآخرون.

*هل �لأمر خارج �ل�صيطرة؟
»الأم��ر  لولدين(:  )اأم  علي  اأم  تقول 

خ���ارج ع��ن ���س��ي��ط��رت��ي، ف��ال��و���س��و���س��ة في 

اأحكام النجا�سات جعلتني اأكره اأن يزورني 

اأح���د«..  ب��زي��ارة  اأن��ا  اأق���وم  اأن  اأو  النا�س، 

وتكمل: »ل يمكن اأن اأقتنع بطهارة اأي �سيء 

اإن لم اأقم بتطهيره بيدّي«.

اأولد(  لأربعة  )اأم  محمد  اأم  وتعترف 

اأّن و�سو�ستها بالطهارة كان �سببها الجهل 

بالأحكام ال�سرعية، وت�سيف: »كنت اأ�ستمع 

ل��ك��الم ك��ب��ار ال�����س��ن ف��اأق��ع ف��ي اإ���س��ك��الت 

على  يحكمون  قديمًا  كانوا  لأنهم  عديدة، 

لعادات  تبعًا  ونجا�ستها  الأ�سياء  طهارة 

بول  على  كحكمهم  الأج�����داد،  ورواي����ات 

الر�سيع بالطهارة، مثاًل«.

فيعتبر  ع��ام��ًا(   45( جعفر  اأب���و  اأم���ا 

ت�سكل  اأ�سبحت  المو�سو�سة  زوج��ت��ه  اأن 

تقتنع  ل  فهي  والعائلة،  المنزل  على  عبئًا 

به.  مقتنعة  هي  ما  اإل  تنفذ  ول  اأح��د  من 

والنجا�سة  بالطهارة  »و�سو�ستها  وي�سيف: 

خالفاتنا،  لمعظم  الرئي�سي  ال�سبب  باتت 

هذا  م��ن  اأخّل�سها  كيف  اأع���رف  ل  واأن���ا 

الو�سوا�س«.

*�لو�صو�صة مذمومة عقاًل و�صرعًا
الو�سو�سة لي�ست من الف�سائل، بل هي 

خروج  لأنها  و�سرعًا  عقاًل  مذمومة  حالة 

وسوسة زوجتي بالطهارة 
والنجاسة باتت السبب الرئيسي 

ملعظم خالفاتنا

ال�سيخ محمد الحمود
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لطاقات  وهدر  والعتدال،  الو�سطية،  عن 

ي�سفها  هكذا  ف��ائ��دة..  اأّي  دون  الإن�سان 

)اأ�ستاذ في  الحمود  ال�سيخ محمد  ف�سيلة 

العلمية ومر�سد ديني في مدار�س  الحوزة 

لي�ست  »الو�سو�سة  ويكمل:  المهدي|(. 

�سربًا من الورع والتقوى ول عناية مرغوبًا 

واإنما  المقّد�س،  ال�سرع  اأحكام  في  فيها 

و�سعف  الإن�سان  اإدراك  في  اختالل  هي 

لإيحاءات  وا�ست�سالم  واإرادت���ه  نف�سه  في 

ال�سيطان..«.

الفقهاء  اأغلب  »اإن  �سماحته:  وي�سيف 

حرامًا  الو�سوا�سية  الممار�سة  يعتبرون 

اإل��ى  ت���وؤدي  التي  المقدمات  واأن  �سرعًا، 

الحتياطات،  ف��ي  كالمبالغة  الو�سو�سة 

ع��ن��وان  م��ن  وم�ستثناة  اأي�����س��ًا،  م��ح��رم��ة 

تعالى  فاهلل  والمحّبب.  الراجح  الحتياط 

رحيم بعباده ول يكلفهم فوق طاقتهم. ولم 

خ�سية  الطاهرة  الأ�سياء  بتوقي  ياأمرهم 

هو  الإن�سان  ولكن  النجا�سات.  في  الوقوع 

بالو�ساو�س  نف�سه  على  ي�سيق  ال��ذي 

والتخيالت«.

ل �لُحكم بالطهارة *�لأ�صْ
وعن كيفي���ة تطبيق قواعد 

الطهارة يقول ال�سيخ الحمود: 

النجا�س���ة  عل���ى  البن���اء  »اإن 

يحت���اج اإل���ى دليل قاط���ع ل اإلى 

وبالتال���ي  الحتم���الت،  ح�س���اب 

ينبغ���ي اأن ين���زع الو�سوا�سي من عقله 

الحتمالت غي���ر المنطقية والتي تقول له 

اإّن الأ�سل هو نجا�س���ة الأ�سياء، وطهارتها 

تحت���اج اإل���ى اإثب���ات. فه���ذا كالم باط���ل، 

والأ�س���ل هو الحكم بالطه���ارة ما لم يثبت 

العك����س بالدليل العيني القاط���ع. ولو كان 

الظ���ن بالنجا�س���ة بن�سب���ة 90 % فينبغ���ي 

البناء على الطهارة لأ�سالة الطهارة، ولأن 

اهلل تعال���ى اأمرنا باتباع الظاهر ل الواقع، 

والنجا�س���ة ل تثُب���ت اإلَّ بدلي���ل، كالح����س، 

وال�ست�سحاب، والبّينة ال�سرعية«.

*ل ُتطع �ل�صيطان
الدين  ف��اإن  الحمود،  ال�سيخ  وبح�سب 

ن�ّس  كما  ال�سيطان،  اإل��ى  الو�سو�سة  يعيد 

العديد من الّن�سو�س القراآنية والروائية، 

اإثباته  العلم  ي�ستطيع  ل  ق��د  �سبب  وه��و 

اأي�سًا  ه  ولكنَّ الطبيعيَّة،  واأدوات��ه  بو�سائله 

ل  ه��ذا  اأن  كما  نفيه.  ��ة  اإم��ك��ان��يَّ يملك  ل 

اأو  نف�سية  اأخ��رى  اأ�سباب  وج��ود  من  يمنع 

بالأحكام  الجهل  اإل��ى  اإ�سافة  بيولوجية، 

ال�سرعية  الأحكام  تلقي  اأو عدم  ال�سرعية 

ب�سورة �سحيحة اأو دقيقة.

العلماء  اأحد  ال�سدد يروى عن  وبهذا 

تخالف  اأن��ت  المو�سو�سين:  لأح��د  قال  اأن��ه 
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R والأئ��م��ة   P ور�سوله  تعالى  اهلل 

كيف  المو�سو�س:  فقال  ال�سيطان!  وتعبد 

ذل��ك واأن��ا اأوؤم���ن ب��اهلل واأل��ع��ن ال�سيطان؟ 

ور�سوله  تعالى  اهلل  لأن  العاِلم:  له  فقال 

للطهارة  ق���رروا  Rقد  والأئ��م��ة   P

والنجا�سة قدرًا وحّدوا لها حدودًا، فيقول 

واحكم  باطل  الكالم  هذا  ال�سيطان:  لك 

فيما  فَتِبْعَته  ���س��يء،  ك��ل  على  بالنجا�سة 

الأخيار  لك  قاله  ما  وتركت  ل��ك،  اأوح��ى 

فالتفت  ت��دري!  اأن  دون  من  تعبده  فاأنت 

اإلى نف�سه ثم �سرب بيده  ذلك المو�سو�س 

على راأ�سه، ولحيته، وبكى وترك الو�سو�سة 

ببركة هذا العاِلم.

*كل �صيء لك طاهر
ال�سيخ  ين�سح  مب�سطة  وب��ع��ب��ارات 

محمد الحمود المو�سو�س بالقول:

ما  بالطهارة  محكومة  الأ�سياء  كل  اإّن   -1
لم يعلم بالنجا�سة.. وبالتالي ل يجب 

الفح�س ول ال�سوؤال ول التدقيق، حتى 

ولو كان الفح�س �سهاًل.

لدى  النجا�سة  بحدوث  ظنٌّ  ح�سل  لو   -2

بها،  الع��ت��ن��اء  يجب  ف��ال  المو�سو�س 

ينبغي  ول  العدم،  بحكم  هنا  والظن 

هنا  الح��ت��ي��اط  لأن  الح��ت��ي��اط،  حتى 

من ال�سيطان، بل ينبغي اأن يبني على 

الطهارة الظاهرية.

ال��رج��وع  الو�سو�سة  ح��ال��ة  ف��ي  الأه���م   -3
اإلى  ت  اأدَّ التي  الأ�سباب الحقيقية  اإلى 

ذلك.

*ر�أي �لطب �لنف�صي
هذا  ف��ي  راأي���ه  اأي�سًا  النف�سي  للطبِّ 

قا�سم  الدكتور  ي��ع��ّرف  حيث  المو�سوع، 

النف�سي(  الطّب  في  �س  )متخ�سّ عطّية 

الو�سوا�س باأّنه »فكرة اأو �سورة تراود ذهن 

متتالية،  ولمرات  متكرر  ب�سكل  المري�س 

اأو  عمل  اإل��ى  متقدمة  مراحل  في  لتتحول 

�سلوك م�ستمر«.

»المري�س  ف���اإن  ع��ط��ّي��ة  د.  وبح�سب 

ي��ع��رف ���س��خ��اف��ة ه���ذه ال��ف��ك��رة ول��ك��ن��ه ل 

يحاول   فالمري�س  مقاومتها.  ي�ستطيع 

والتوتر  بالقلق  �سعوره  لكن  العمل  تجنب 

يدفعه للقيام به تخفيفًا لتوتره«.

إّن كل األشياء حمكومة 
بالطهارة ما مل يعلم 

بالنجاسة.. وبالتايل ال يجب 
الفحص وال السؤال وال التدقيق، 

حتى ولو كان الفحص سهاًل

الدكتور قا�سم عطّية
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الوسوسة ترتافق بنسبة 67 % 
مع ظهور اكتئاب وشرود ذهني 
وقلة تركيز، والتي بدورها تؤدي 

إىل فشل يف األمور احلياتية 
اخملتلفة

اأن����واع ال��و���س��وا���س ال��ق��ه��ري ع��دي��دة، 

النظافة،  و�سوا�س  اليوم  انت�سارًا  اأكثرها 

وال��ت��رت��ي��ب، وال���ع���ّد. وه���و ي��ب��داأ ف��ي �سن 

لم  اإن  الزمن  مرور  مع  وي�ستّد  المراهقة 

يتم تداركه �سريعًا. ويذكر الدكتور عطّية 

ثالثة  بن�سبة  منت�سر  النظافة  و�سوا�س  اأن 

ولكّن  ال��ن��ا���س،  م��ن  المئة  ف��ي  �سبعة  اإل��ى 

اإّل  الطبيب  يراجعون  ل  المر�سى  اأغلب 

بعد �سنتين على الأقل من ظهور العوار�س.

*�أ�صباٌب بيولوجية
ويرجع الطّب النف�سي بح�سب 

د. عطّية الو�سو�سة اإلى اأ�سباب 

ح��دوث  ف��ي  تتمثل  بيولوجية 

خ��ل��ل ف���ي ب��ع�����س ه��ورم��ون��ات 

لأنه  وراثية  واأ�سباب  الج�سم، 

ف��ي اأغ��ل��ب الأح��ي��ان يكون اأح��د 

المو�سو�سين،  من  العائلة  اأف��راد 

اإ�سافة اإلى ال�سغوط الحياتية التي قد 

تزيد منها فتبرز ب�سكل اأ�سرع واأكبر.

ويوؤك���د د. عطّي���ة اأن الو�سو�سة تترافق 

بن�سب���ة 67 % م���ع ظهور اكتئ���اب و�سرود 

ذهن���ي وقلة تركي���ز، والتي بدوره���ا توؤدي 

اإل���ى ف�سل في الأم���ور الحياتي���ة المختلفة 

وتحدي���دًا العالقات الجتماعي���ة. ولذلك 

ف���اإن العالج لمثل هذه الح���الت يكون اأوًل 

دوائي���ًا، وترافق���ه معالج���ة �سلوكي���ة تعمل 

عل���ى تخفي���ف القل���ق والتوت���ر الناتج عن 

الو�سو�سة.

اعتبارها  يمكن  الو�سو�سة  اأن  ورغ��م 

غير  اأن��ه��ا  اإّل  الأم���را����س  كبقية  م��ر���س��ًا 

بمن  يتاأثر  اأن  للفرد  يمكن  ولكن  معدية، 

اأو  مر�سي  ا�ستعداد  لديه  ك��ان  اإذا  حوله 

نف�سي لذلك.

وخ��ت��ام��ًا ي��وؤك��د د. ق��ا���س��م ع��ط��ّي��ة اأن 

الو�سو�سة مر�س يمكن معالجته والتخل�س 

منه، ب�سكل �سهل، في البدايات. ولكن كلما 

تفاقمت  العالج  طلب  في  المري�س  تاأّخر 

وبالتالي تزيد مّدة عالجه، وكلما  حالته، 

معالجته  كانت  مبكرًا  للعالج  طلبه  ك��ان 

اأ�سهل واأ�سرع.

الملف
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1 - تعريف كثرة �ل�صّك:
اأ- ي��ع��ود ت��ح��دي��د ك��ث��رة ال�����س��ّك اإل��ى 

ثالث  تخُل  لم  اإذا  فيما  وتتحّقق  العرف. 

اأو كان ال�سك  ال�سّك،  �سلوات متوالية من 

في �سالة واحدة ثالث مرات. ول ي�سترط 

كثرة  و�ل�صالة  �لطهارة  حالتّي  فــي  يحدث 

-مثاًل-  فيغ�صل  �لمكّلفين،  لبع�س  و�صو�صة  �أو  �صّك 

��صتوعب  قد  يكون  �أّنــه  مع  كثيرة،  مــّر�ت  �لع�صو 

�أو  ـــر�م،  �لإح تكبيرة  يعيد  وقــد  �لع�صو.  �لماء 

قر�ءة �آية �أو ذكر، مر�رً� وتكر�رً�. وكثير من هذه 

�لحالت يخرج عن �لجو�ز، فيفعل هوؤلء �لحر�م. 

ل  �لحالة،  هــذه  فــي  �لو�صو��س،  مــن  و�لتخّل�س 

يحتاج �إلى �لأحالم �أو وقوع معجزة، بل يجب على 

ويكون  جانبًا،  �ل�صخ�صّي  ذوقه  ي�صع  �أن  �لمكّلف 

متعّبدً� بتعليمات �ل�صرع �لمقّد�س ويوؤمن بها.

أحكام 
كثير 
الشكّ
�ل�صيخ علي حجازي
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بل ي�سدق كثرة  الم�سكوك،  المورد  وحدة 

ال�سك حتى مع اختالف الموارد.

ب- يعتبر في �سدق كثرة ال�سّك اأن ل 

من  عار�س  عرو�س  جهة  من  ذلك  يكون 

مّما  ذل��ك  ونحو  ه��ّم،  اأو  غ�سب  اأو  خ��وف 

يوجب اغت�سا�س الحوا�س.

2 - �لو�صو��صّي:
الو�سوا�سّي هو من تفاقمت عنده كثرة 

وهي  الو�سو�سة،  حالة  اإلى  فت�سل  ال�سّك، 

تعبير عن ح�سا�سية نف�سية �سديدة في اأمر 

النجا�سة مثاًل.

3 - حكم كثير �ل�صّك:
الركعات  في  ال�سّك  كثير  �سّك  اإذا  اأ- 

اأو ال�سروط لل�سالة  اأو الأقوال  اأو الأفعال 

اأن يبني على وقوع ما �سّك فيه،  فوظيفته 

)وكان  ل  اأم  ركع  اأّن��ه  في  �سّك  اإذا  مثاًل: 

كثير ال�سّك في هذه الم�ساألة(، فيبني على 

بالركعة  اأت��ى  اأّن��ه  واإذا �سّك في  اأّن��ه رك��ع، 

فيها(،  ال�سّك  كثير  )وك��ان  ل  اأو  الثانية 

فيبني على وقوع الركعة الثانية، وهكذا.

وق���وع  ع��ل��ى  ال���ب���ن���اء  ك����ان  اإذا  ب- 

فيبني  ال�سالة  لف�ساد  موجبًا  الم�سكوك 

ال�سّك  كثير  ك��ان  )اإذا  الوقوع  ع��دم  على 

الركعة  في  اأّن��ه  في  �سّك  اإذا  مثاًل:  فيه(، 

فيبني على عدم  ل  اأم  ال�سبح  في  الثالثة 

وقوع الركعة الثالثة.

ج- لو كان كثيَر ال�سك في �سيء خا�ّس 

ة فيخت�ّس حكم كثير ال�سّك  اأو �سالة خا�سّ

فيعمل  الفعل  ذلك  غير  في  �سّك  فلو  به، 

على �سّكه.

العتناء  ال�����س��ّك  لكثير  ي��ج��وز  ل  د- 

م�ساألة  ذل���ك  م��ن  ي�ستثنى  ن��ع��م  ب�����س��ّك��ه. 

واح���دة، وه��ي فيما ل��و ���س��ّك ف��ي الإت��ي��ان 

بال�سالة وعدمه، وكان وقت ال�سالة باقيًا 

الم�سكوكة،  بال�سالة  الإتيان  عليه  فيجب 

كان  اإذا  اإّل  ال�����س��ّك،  كثير  ك��ان  ل��و  ح��ّت��ى 

و�سوا�سيًا فال يعتني ب�سّكه.

4 - حكم �لو�صو��صّي:
في  اأو  الطهارات  في  الو�سوا�سّي  اأ- 

ب�سّكه،  يعتني  اأن  ل��ه  ي��ج��وز  ل  ال�����س��الة 

ب��دون  بالم�سكوك  الإت��ي��ان  على  يبني  ب��ل 

ل،  اأم  ي��ده  غ�سل  اأّن��ه  �سّك  فلو  ا�ستثناء، 

فال  وهكذا،  ل،  اأم  �سّلى  اأّن��ه  في  �سّك  اأو 

يلتفت، ويبني على اأّنه قد اأتى بالم�سكوك، 

ولو اعتنى ب�سّكه متعّمدًا فيرتكب الإثم.

ب- اإذا كان البناء على الوقوع موجبًا 

للمف�سدة فيبني على عدم الوقوع.

خا�ّس  �سيء  في  و�سوا�سّيًا  كان  لو  ج- 

ة فيخت�ّس الحكم به، وفي  اأو �سالة خا�سّ

غيره يعمل على �سّكه.

اأ�سابته  النجا�سة  اأّن  في  �سّك  لو  د- 

على  وي��ج��ب  ال��ع��دم،  على  فيبني  ل،  اأم 

ال�سرع  بتعليمات  يتعّبد  اأن  الو�سوا�سّي 

ال�سيء  يعتبر  ول  بها،  وي��وؤم��ن  المقّد�س 

اأين  فمن  نج�سًا،  بنجا�سته  يقين  ل  الذي 

له يقين باأّن الباب، والجدار، وال�سّجادة، 

يجب على املكّلف أن يضع ذوقه 
الشخصّي جانبًا، ويكون متعّبداً 

بتعليمات الشرع املقّدس
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ومقاعد  والطريق،  والكر�سّي،  والخزانة، 

الكّفار،  اأماكن  والأحذية، وحّتى  ال�سّيارة، 

نج�سة؟  ي�ستخدمها  التي  الأ�سياء  و�سائر 

في  للو�سوا�سّي  يجوز  ل  ح��ال،  ك��ّل  وعلى 

حالة الو�سو�سة العتناء بالو�سوا�س.

5 - عالج �لو�صو��س:
بالو�سو�سة  الع��ت��ن��اء  ع���دم  اإّن  اأ- 

والتمّرن على عدم العتناء �سوف ي�ساعد 

على  وبم�سيئته(  تعالى  اهلل  من  )بتوفيق 

اإنقاذ النف�س من قب�سة الو�سوا�س.

ال��ط��ه��ارة  ب����اب  ف���ي  ب- الع���ت���م���اد 

والنجا�سة على اأّن الأ�سل هو الطهارة في 

نظر ال�سرع المقّد�س. يعني في اأّي مو�سوع 

ح�سول  في  واحتمال  ترديد  اأق��ّل  يح�سل 

اأن  الو�سوا�سّي  على  فالواجب  النجا�سة، 

يحكم بعدم النجا�سة.

ول يحكم الو�سوا�سّي بالنجا�سة اإّل اإذا 

�سخ�س  اأّي  راآها  اإذا  بحيث  بعينيه.  راآها 

اآخر يجزم ب�سراية النجا�سة، ففي مثل هذه 

اأن يحكم بالنجا�سة،  الموارد فقط، يجب 

هوؤلء  اإلى  بالن�سبة  م�ستمّر  الحكم  وهذا 

الأ�سخا�س حتى ترتفع الو�سو�سة.

ال��ط��ه��ارة  اأح���ك���ام  ت��ع��ّل��م  ي��ج��ب  ج- 

وتطبيقها بدون اأّي احتياط، فالحتياط ل 

يجوز للو�سوا�سّي.

قابلة  ع���اب���رة  ح��ال��ة  ال��و���س��و���س��ة  د- 

للعالج. وكثير من الأ�سخا�س بعد البتالء 

للتدريب  وفقًا  بالعمل  منها  ا�ستراحوا  بها 

المذكور، فتوّكلوا على اهلل تعالى، واأراحوا 

اأنف�سهم بالهّمة والإرادة.

وفي �لختام كلمة...

�سهلة  اأحكام  لديه  الإ�سالمّي  الدين 

و�سمحاء، ومن�سجمة مع الفطرة الب�سرّية، 

والأذى  ال�سرر  تلحقوا  ول  تع�ّسروها،  فال 

وحالة  ذل��ك.  ج��ّراء  وال��روح من  بالج�سم 

ال��ق��ل��ق وال���س��ط��راب ف��ي ه���ذه ال��م��وارد 

الحياتّية،  الأج���واء  على  ال��م��رارة  ت�سفي 

عن  را���سٍ  غير  ا�سمه(  )ع��ّز  الباري  واأّن 

يرتبط  وم��ن  لنف�سه  الو�سوا�سّي  ع���ذاب 

الدين  تعالى على نعمة  ا�سكروا اهلل  معه. 

ال�سهل، و�سكر تلك النعمة هو العمل طبق 

تعليمات ال�سرع الحنيف.

إّن عدم االعتناء بالوسوسة 
والتمّرن على عدم االعتناء 

سوف يساعد على إنقاذ النفس 
من قبضة الوسواس
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يا نف�ض!
كّل طامع اأ�سير، وكّل حري�س فقير، وكّل متوّقع اآت، وكّل جمع اإلى �ستات، 

وكّل مقت�سر عليه كاف، وكّل ما زاد على القت�ساد اإ�سراف، وكّل يوم يفيدك 

عبرة، واإن اأ�سحبته فكرة، وكّل قرب دان، وكّل اأرباح الدنيا خ�سران، وكل مدة 

من الدنيا اإلى انتهاء، وكل حّي فيها اإلى فناء.

يا نف�ض!
كم من اأكلة منعت اأكالت، وكم من لّذة دنّية منعت �سني درجات، وكم من 

موؤّمل ما ل يدركه، وجامع ما �سوف يتركه، وكم من مغرور بال�ستر عليه، وكم 

من م�ستدرج  بالإح�سان اإليه، وكم من �سائم لي�س له من �سيامه اإّل الظماء، 

وقائم لي�س له من قيامه اإّل العناء، وكم من حزين وفد به حزنه على �سرور 

الأبد، وفرح اأف�سى به فرحه اإلى حزن مخلد.

يا نف�ض!
غفلة  مع  ال�سليل  يهتدي  وكيف  الطمع؟!  يملكه  من  ال��ورع  يملك  كيف   

الدليل؟! وكيف ي�ستطيع الهدى من يغلبه الهوى؟! وكيف ي�ستاأن�س باهلل من ل 

ي�ستوح�س من الخلق؟! وكيف يجد حالوة الإيمان من ي�سخطه الحق؟! وكيف 

يفرح بعمر تنق�سه ال�ساعات، ويغتّر ب�سالمة ج�سم معر�س لالآفات؟!

يا نفس... كلُّ حيٍّ إلى فناء
�ل�صيخ تقي �لدين �إبر�هيم �لكفعمي

نصوص تراثية
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يا نف�ض!
وكفى  ملكًا،  بالقناعة  وكفى  نكاًل،  بجهنم  وكفى  �سالًل،  بالغفلة  كفى 

بال�سرة هلكًا، وكفى بالقراآن داعيًا، وبال�سيب ناعيًا، وكفى بالتوا�سع �سرفًا، 

وبالتكّبر تلفًا، وكفى بالرجل �سعادة اأن يعزف عما يفنى، ويتوّله بما يبقى، 

وكفى بالظلم �سالبًا للنعمة، وجالبًا للنقمة.

يا نف�ض!
غالبة،  لهواك  فكوني  اإحالتك،  في  والدهر  حالتك،  على  تبقين  كيف 

ولنجاتك طالبة، وبمالك متبّرعة، وعن مال غيرك متوّرعة، جميلة العفو اإذا 

قدرت، عاملة بالعدل اإذا ملكت، لعقلك م�سعفة، ولهواك م�سوقة، وكوني في 

الفتنة كابن اللبون ل �سرع فيحلب، ول ظهر فيركب.

يا نف�ض!
كذب من اّدعى اليقين بالباني، وهو مو�سل للفاني، كال لن يفوز بالجّنة 

اإّل ال�ساعي لها، ولن ينجو من النار اإّل التارك عملها، ولن يلقى جزاء ال�سّر 

من  اإّل  ال�سراط  يجوز  ولن  فاعله،  اإّل  الخير  جزاء  يجزى  ولن  عامله،  اإّل 

جاهد نف�سه، ولن يحرز العلم اإّل من يطيل در�سه.

يا نف�ض!
لي�س بخير من الخير اإّل ثوابه، ولي�س ب�سّر من ال�سّر اإّل عقابه، ولي�س مع 

ال�سبر م�سيبة، ول مع الجزع مثوبة، ولي�س لمتكبر �سديق، ولي�س ل�سحيح 

رفيق، ولي�س لك باأخ من احتجت اإلى مداراته، اأو اأحوجك اإلى مماراته، لي�س 

�سيء اأعّز من الكبريت الأحمر اإّل ما بقي من عمر الموؤمن، ول ثواب عند اهلل 

اأعظم من ثواب ال�سلطان العادل والرجل المح�سن.

يا نف�ض!
اأ�سلح  وم��ن  لغيره.  ماله  وخلف  بخيره،  نف�سه  على  بخل  من  يوّفق  لم 

نف�سه ملكها، ومن اأهملها اأهلكها، ومن اأكرمها اأهانته، ومن وثق بها خانته، 

ومن ملكه هواه �سّل، ومن ا�ستعبده الطمع ذل، ومن اأطاع نف�سه قتلها، ومن 

ع�ساها و�سلها، ومن ملكها عال اأمره، ومن ملكته ذّل قدره.

يا نف�ض!
اأدرك  اأ�سرع الم�سير  اأ�ساعه تهّور، ومن  اأخذ بالحزم ا�ستظهر، ومن  من 

المقيل، ومن اأيقن بالنقلة تاأهب للرحيل، ومن بخل بماله ذّل، ومن بخل بذنبه 

العدوان، ح�سد  زّل، ومن زرع  براأيه �سّل، ومن ركب هواه  اأعجب  جّل، ومن 

55الخ�سران، ومن عمل للمعاد، ظفر بال�سداد، ومن فعل ما �ساء، لقي ما �ساء.
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عبد اهلل بن رواحة:
المجاهد بشعره وسيفه
ظافر قطيع

لّما بلغت دعوة �لإ�صالم �أ�صماع �أهل يثرب و��صتجابت قلوبهم لها، 

قِدم وفد منهم �إلى ر�صول �هلل P، يبايعونه على �لإ�صالم و�لطاعة 

�أهل  وجوه  �أحد  »�لنقباء«  �لوفد  هذ�  بين  من  وكان  ولر�صوله.  هلل 

يثرب �لذين ��صتجابو� هلل و�لر�صول P. �إنه عبد �هلل بن رو�حة بن 

ثعلبة بن �مرئ �لقي�س بن عمرو.

شخصية العدد
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كان عبد اهلل بن رواحة يف شعره 
ذابًا هجمات املشركني اإلعالمية 

ويف سيفه مقاتاًل شجاعًا

يومًا: قل �سعرًا تقت�سيه ال�ساعة واأنا اأنظر 

اإليك، فانبعث مكانه يقول:

اأعرفه الخير  فيك  تفر�ست  اإن��ي 

الب�سُر خانني  ما  اأْن  يعلم  واهلل 

�سفاعته يحرم  وم��ن  النبي  اأن��ت 

القدر به  اأزرى  لقد  الح�ساب  يوم 

َح�َسن م��ن  اآت����اك  م��ا  اهلل  ف��ث��ّب��َت 

ك��ال��ذي  ون�����س��رًا  م��و���س��ى  تثبيت 

)3(
ُن�سروا

ثّبتك  »واأن��ت   :P الر�سول  له  فقال 

اهلل يا ابن رواحة«.

قباء  م�سجد  يبنون  وه��م  يقول  وك��ان 

 - الإ���س��الم  ف��ي  بني  م�سجد  اأول  وه��و   -

والر�سول P معهم:

اأفلح من يعالج الم�ساجدا

ويقراأ القراآن قائما وقاعدا

.
)4(

ول يبيت الليل عنه راقدا

اأوامر  وقد بلغ من حر�سه على طاعة 

ر�سول اهلل P اأنه اأتى النبّي وهو يخطب 

*ن�صبه و�إ�صالمه
اإلى  رواح��ة  بن  اهلل  عبد  ن�سب  ينتهي 

كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج، 

اهلل  ر�سول  مع  اأ�سلم  محمد.  اأب��و  وكنيته 

واأُُح�����دًا،  وب����درًا،  العقبة،  ��ِه��د  و���سَ  ،P

الق�ساء  وُع��م��رة  والحديبية  وال��خ��ن��دق، 

بعده،  كان  وما  الفتح  اإّل  كّلها،  والم�ساهد 

.
)1(

لأنه ُقتل يوم موؤتة �سهيدًا

ال�سعراء  رواحة من  بن  كان عبد اهلل 

الم�سركين  اأذى  يرّدون  الذين  المح�سنين 

اإل���ى جانب  وك���ان  P؛  ر���س��ول اهلل  ع��ن 

الذين  مالك  بن  وكعب  ح�سان  �ساحبيه 

َوَع��ِم��ُل��وا  اآَم���ُن���وا  ���ِذي���َن  الَّ {اإِلَّ  فيهم  ن��زل 

َوانَت�َسُروا  َكِثيًرا  اهلل  َوَذَك��ُروا  اِلَحاِت  ال�سَّ

 )227 ُظ��ِل��ُم��وا} )ال�سعراء:  َم��ا  َب��ْع��ِد  ِم��ن 

بن  اهلل  وعبد  ثابت  بن  ح�سان  جاء  حيث 

رواحة اإلى ر�سول اهلل P يبكيان فاأنزل 

.
)2(

اهلل الآية

اأبيه،  عن  ع��روة  بن  ه�سام  روى  وق��د 

اأح��دًا  �سمعت  ما  يقول:  اأب��ي  �سمعت  ق��ال: 

بن  اهلل  عبد  من  �سعرًا  اأ�سرع  ول  اأج���راأ، 

له  يقول   P اهلل  ر�سول  �سمعت  رواح��ة. 
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مكانه  فجل�س  اج��ل�����س��وا.  ي��ق��ول:  ف�سمعه 

 P خارجًا من الم�سجد حتى فرغ النبي

فقال   P النبّي  ذلك  فبلغ  خطبته،  من 

اهلل  طواعية  على  حر�سًا  اهلل  زادك  ل��ه: 

.
)5(

وطواعية ر�سوله 

Pجهاده مع ر�صول �هلل*
ل��ق��د ك���ان ع��ب��د اهلل ب��ن رواح����ة اأح��د 

ال��م��داف��ع��ي��ن ال���ب���ارزي���ن ع���ن الإ����س���الم، 

الم�سركين  هجمات  ذاب��ًا  �سعره  في  فكان 

الإعالمية وفي �سيفه مقاتاًل �سجاعًا. وقد 

قال:  �سعيد  بن  يحيى  عن  وهب  ابن  ذكر 

اإلى  خ��ارج  اأول  رواح��ة  بن  اهلل  عبد  ك��ان 

.
)6(

الغزو واآخر قافل

في ال�سنة الثامنة للهجرة جّهز ر�سول 

الم�سلمين  P �سرّية، بل جي�سًا من  اهلل 

جهة  من  الجزيرة  اأط���راف  اإل��ى  واأر�سله 

حارثة  بن  زي��د  النا�س  على  ّم���ر 
َ
واأ ال�سام 

وقال: فاإن قتل فجعفر بن اأبي طالب فاإذا 

اأ�سيب  ف��اإن  رواح��ة  بن  اهلل  فعبد  اأ�سيب 

فليرت�ِس الم�سلمون رجاًل فليجعلوه عليهم. 

فتجّهز النا�س وتهّياأوا للخروج فوّدع النا�س 

عليهم  و�سّلموا   P اهلل  ر���س��ول  اأم���راء 

قالوا:  ووّدع��وا عبد اهلل بن رواحة فبكى. 

اأما واهلل  يا ابن رواحة؟ فقال:  ما يبكيك 

ولكني  اإليها  �سبابة  ول  الدنيا  حّب  بي  ما 

نُكْم  �سمعت ر�سول اهلل P يقراأ: {َواإِن مِّ

يًّا}  ْق�سِ اإِلَّ َواِرُدَها َكاَن َعلَى َربَِّك َحْتًما مَّ

�سحبكم  الم�سلمون:  فقال   )71 )مريم: 

عنكم،  ودف��ع  �سالحين  اإلينا  ورّدك��م  اهلل 

فقال ابن رواحة:

مغفرة ال��رح��م��ن  اأ����س���األ  ل��ك��ن��ي 

الزبدا تقذف  ف��رع  ذاَت  و�سربة 

مجهَزة ان  ح����رَّ ب��ي��دي  طعنة  اأو 

والكبدا الأح�����س��اء  تنفذ  بحربة 

جدثي على  مّروا  اإذا  يقولوا  حتى 

)7(
يا اأر�سَد اهلل من غاٍز وقد ر�سدا

*جهاد يوم موؤتة و�صهادته
ثم اأتى عبد اهلل بن رواحة ر�سول اهلل 

P فوّدعه. و�سار القوم حتى نزلوا معان 

الأردن  ف��ي  وه��ي  ال�سام  ب��الد  ط��رف  ف��ي 

بماآب  ن��زل  ق��د  ه��رق��ل  اأن  فبلغهم  ال��ي��وم 

]مدينة في طرف ال�سام[ في مئة األف من 
فاأقاموا  الم�ستعربة  من  األف  ومئة  ال��روم 

 P يومين، وقالوا: نبعث اإلى ر�سول اهلل

فنخبره بكثرة عدّونا فاإما اأن يمّدنا واإما اأن 

ياأمرنا اأمرًا، ف�سجعهم عبد اهلل بن رواحة 

وقال: يا قوم واهلل اإّن الذي تكرهونه للذي 

خرجتم اإليه تطلبون، ال�سهادة، وما نقاتل 

النا�س بعدد ول قوة ول كثرة وما نقاتلهم 

لقد ثبته اهلل أحسن الثبات 
يوم مؤتة استجابًة لدعاء 

P رسول اهلل
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 ال�ستيعاب في معرفة الأ�سحاب، ابن عبد البر، ج3، �س33.( 1)

 تف�سير مجمع البيان، الطبر�سي، ج7، �س271.( 2)

 ال�ستيعاب، م.�س، �س900.( 3)

 اإمتاع الأ�سماع، المقريزي، ج10، �س75.( 4)

 اأ�سد الغابة، ابن الأثير، ج3، �س234.( 5)

 ال�ستيعاب، م.�س، �س898.( 6)

 اأ�سد الغابة، م.�س، �س158.( 7)

 تاريخ مدينة دم�سق، ابن ع�ساكر، ج28، �س124.( 8)

 اأ�سد الغابة، م.�س، ج3، �س159.( 9)

 م.ن.( 10)

 الوافي بالوفيات، ال�سفدي، ج17، �س89.( 11)

�لهو�م�س

الدين  ب��ه��ذا  اإّل 

ال������ذي اأك���رم���ن���ا 

فانطلقوا  ب��ه  اهلل 

ف���اإن���م���ا ه����ي اإح�����دى 

ظهور  اإم����ا  الح�سنيين، 

موؤتة  اإلى  . فم�سوا 
)8(

�سهادة واإما 

ل  من  فجاءهم  الم�سركين  من  ووافاهم 

والكراع  وال�سالح  العدد  به من  لأحد  ِقَبَل 

والديباج والحرير.

اإل��ى  ينزل  اأن  رواح���ة  اب��ن  اأراد  ولما 

القتال خاطب نف�سه مرتجزًا:

ت���م���وت���ي ت���ق���ت���ل���ي  ل�����م  اإن  ن���ف�������س  ي�����ا 

ه������ذا ِح������م������اُم ال�����م�����وت ق�����د ���س��ل��ي��ت

وم����������ا ت����م����ن����ي����ت ف�����ق�����د اأع�����ط�����ي�����ت

اإن تفعلي فعلهما ]يعني زيدًا وجعفرًا[ هديت

�����س����ق����ي����ِت ف������ق������د  ت������ول������ي������ت  واإن 

للقتال  رواح��ة  بن  اهلل  عبد  نزل  ولما 

بيده  ال��دم  فا�ستقبل  ُطعن  ال�سفين  بين 

مع�سر  ي��ا  ي��ق��ول:  فجعل  وجهه  ب��ه  ف��دّل��ك 

فجعل  اأخيكم  لحم  عن  ذّب��وا  الم�سلمين 

الم�سلمون يحملون حتى يحوزوه فلم يزالوا 

.
)9(

كذلك حتى مات مكانه

*�صهادٌة بال�صهادة
 :P لما اأ�سيب القوم، قال ر�سول اهلل

ال��راي��ة  ح��ارث��ة  ب��ن  زي��د  اأخ���ذ  بلغني  فيما 

ب��ه��ا حتى  ف��ق��ات��ل 

ق��ت��ل ���س��ه��ي��دًا ثم 

اأخ���ذه���ا ج��ع��ف��ر بن 

حتى  فقاتل  طالب  اأبي 

ث���م �سمت  ���س��ه��ي��دًا.  ق��ت��ل 

P حتى تغّيرت وجوه  ر�سول اهلل 

الأن�سار وظنوا اأنه قد كان في عبد اهلل بن 

عبد  اأخذها  ثم  فقال:  يكرهون.  ما  رواحة 

اهلل بن رواحة حتى قتل �سهيدًا.

على   P اهلل  ر����س���ول  ح����زن  وق����د 

دخل  التالي  ال��ي��وم  ك��ان  فلما  مقتلهم. 

وتب�ّسم  تحّدث  ثم  الم�سجد  اهلل  ر�سول 

كان  الحزن:  بما كان منه من  فاأخبرهم 

الذي راأيتم مني اأنه اأحزنني قتل اأ�سحابي 

�سرر  اإخوانًا على  الجنة  راأيتهم في  حتى 

متقابلين ولقد رفعوا لي في الجنة ]فيما 

يرى النائم[ على �سرر من ذهب فراأيت 

في �سرير عبد اهلل بن رواحة ازورارًا عن 

�سريري �ساحبيه، فقلت: عّم هذا؟ فقيل 

الترّدد  بع�س  اهلل  عبد  وترّدد  م�سيا  لي: 

.
)10(

ثم م�سى فُقتل 

لقد ثبته اهلل اأح�سن الثبات يوم موؤتة 

P يوم قال  ا�ستجابًة لدعاء ر�سول اهلل 

له: »واأنت ثّبتك اهلل يا ابن رواحة«، فُقتل 

.
)11(

�سهيدًا وفتحت له الجنة فدخلها
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ن�صرين �إدري�س قاز�ن

شهيد الدفاع عن المقّدسات
حاتم إبراهيم حسين )أبو علي(

اسم األم:  خديجة أيوب  
محل وتاريخ الوالدة:  النفاخية 

1959/7/15

الوضع االجتماعي: متأّهل وله 
سبعة أوالد  

رقم السجل: 8
تاريخ االستشهاد: 2013/5/19

حياة  في  طارئًا  حدثًا  الغربة  تكن  لم 

ب�سنارٍة  اأ���س��ب��َه  كانت  ب��ل  ح��ات��م،  ال��ح��اج 

بكثير من  التي حفلت  اأيامه  حيكت عليها 

الزمن  م��ع  ا�ستطاع  واإن  فهو  الأح����داث، 

وا�سحًا  اأف��ق��ًا  الغربة  ظّلت  فقد  �سبرًا، 

وارت�ساها  باإح�ساٍن  �ساَحَبها  عينيه،  في 

عالم  اإل��ى  ي�سطحبها  اأن  واأح���بَّ  ق���درًا، 

أمراء الجنة
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*م�صتاٌق للجبهة رغم �لخم�صين
اأنه  من  ال��رغ��م   وعلى  حاتم،  الحاج 

يعدم  ل��م  ال��ع��م��ر،  م��ن  الخم�سين  ت��ج��اوز 

على  للح�سول  الحثيث  �سعيه  في  و�سيلة 

موافقة التحاقه بالجبهة، فالمعركة �سعبٌة 

اإلى  ل  المواجهات  في  خّفٍة  اإل��ى  وتحتاُج 

اإ�سابة  اإثر  ع�سا  على  اأحيانًا  يتوّكاأ  رجٍل 

في  بقائه  اأهمية  اإل��ى  اإ�سافة  ركبته،  في 

قريته حيث يقوم بعدة مهاٍم في الم�سيرة 

وجه  ف��ي  يقف  ل��م  �سيئًا  لكن  الجهادية؛ 

ع�سقه  على  فتوّكاأ  الم�ستاق،  العا�سق  هذا 

وم�سى اإلى حيث اأر�سى قاربه على �ساطئ 

رتها  ع�سَ حياًة  ظهره  وراء  تاركًا  محبوبه 

ب�سبٍر  عليها  ت��غ��ّل��ب  ال��ت��ي  ال��م�����س��اع��ب 

ومواظبة ُي�سرب فيها المثل.

*ثقة و�أمل بالم�صتقبل
دفء  م��ن  طفولته  ف��ي  ُح��رم  ق��د  فهو 

من  ال�ساد�س  ال�سهر  بلغ  اإن  وما  العائلة. 

العمر، حتى انف�سل والداه، واأخذته جّدته 

ينتظُر  ج��ّده  بيت  ف��ي  فعا�س  ب��ه،  لتعتني 

نافلة  بعد  ي�سلي  عمره  فق�سى  ال��ب��رزخ، 

ُيف�سي  اأن  رف�س  تقّربًا هلل،  ركعتين  الليل 

�سنوات  طوال  ترمقه  كانت  لمن  ب�سّرهما 

ما  اإذا  حتى  لياًل،  اهلل  يعبد  وه��و  ال��زواج 

يربَط  كي  بال�سرِّ  اأخبرها  ال��ف��راق،  اأزف 

على قلبها بال�سبر، فهاتان الركعتان كانتا 

المكان  مجهول  قبره  يظلَّ  اأن  في  تو�ساًل 

 O ال���زه���راء  ف��اط��م��ة  �سيدته  كقبر 

موا�ساة لها..

*ُدفن يوم ��صت�صهادها
�سّرفت   ،O فاطمة  ال�سيدة  ولكن 

ابنتها  ك��رام��ة  ع��ن  دف��اع��ًا  ا�ست�سهد  م��ن 

ب��اأن  ال�����س��ام،  ف��ي   O زي��ن��ب  ال�سيدة 

ولكن  طويلة،  لأ�سهر  غريبًا  جثمانه  يظّل 

وفي  الفاطمية،  الأيام  �سواد  اأرخي  اأن  ما 

ُم�سابها،  Rعلى  البيت  اأه��ل  ح��زن 

ُوجد الجثمان وُدفن في يوم ا�ست�سهادها، 

اأن  اأرادت   - ف��داه��ا  اأرواح��ن��ا   - وك��اأن��ه��ا 

تجبر قلب عائلته بقبٍر له يزورونه وترتاح 

قلوبهم عنده، وهي التي تعلم غربة القبور 

ووح�ستها..

ال�سهيد في ن�ساط اجتماعي

 مل يعدم وسيلة يف سعيه 
احلثيث للحصول على موافقة 

التحاقه باجلبهة
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احلاج حامت كان يف الكشافة 
يستقطب الفتية والشباب 

بهدف تأمني جيٍل مقاوم جديد

اأيامًا يرى فيها اأمه تارة، واأباه تارة اأخرى 

اإخوته  وكان  يزورهما،  و�سار  كبر  اأن  اإلى 

من كال الوالدين يحبونه ويحترمونه؛ فهو، 

بنظرهم، الأخ الكبير، الواعي والمتفّهم..

ي�ست�سلم  اأن  دون  ح��ات��م  اأي���ام  م��رت 

لل�سعف اأو الركون اإلى الظروف، لذا، فهو 

الثانية ع�سرة من عمره، حتى  اإن بلغ  وما 

الذي  بجده  رحمًة  المدر�سة  مقاعد  ترك 

الطعام،  لتاأمين  ال��زراع��ة  ف��ي  يكدُّ  ك��ان 

وخا�س حاتم غمار العمل بعزيمة ا�ستغرَب 

اإل��ى   لينتقل  ال��م��ال  واّدخ���ر  الجميع،  لها 

بيروت في عمر الثامنة ع�سر ليفتح محاًل 

ما  اإذا  حتى  عماًل،  معه  وي�سّغل  للحدادة 

تي�سرت اأموره وفتح اهلل باب رزقه، اأر�سل 

اإلى اإخوته ليعملوا معه ويعاونوه..

وبنون وعطاء  ماٌل  �لدنيا  *زينة 
و�إيثار

و�سرعان ما قرر الحاج حاتم الزواج، 

ما  كل  كنفها،  في  َعّو�س،  اأ�سرة؛  ليوؤ�س�س 

حرم منه في طفولته، فرزق ب�سبعة اأبناء، 

والدهم  فهو  الأي���ام،  اأجمل  معهم  ق�سى 

الأحيان  وبع�س  ومر�سدهم،  و�سديقهم 

كان يلجاأ اإلى دفء البقاء بينهم من نوائب 

الأيام.

الم�سلمون  يقطنها  التي  النفاخية  في 

منزًل،  وبنى  حاتم  �سكن  والم�سيحيون، 

المقاومة  لمجاهدي  �سنين،  لب�سع  وهبه، 

اإلى ليبيا. وحين عاد  اأثناء �سفره وعائلته 

اإلى قريته التي تفتقد الكثير من مقومات 

اإنمائها  كيفية  الوحيد  هّمه  كان  الحياة، 

الحياة.  ومقت�سى  يتنا�سُب  بما  ودعمها 

ل  اإذ  العبادية،  للحياة  كانت  ف��الأول��وي��ة 

باعتبار  فيها،  ح�سينية  اأو  لم�سجد  وج��ود 

اأن قرية �سريفا متاخمة لها. فبداأ وبع�س 

 Q الخّيرين ببناء م�سجد الإمام علي

بعد اأن اأّمن اأر�سًا لذلك، ثم �سعى لتاأمين 

أمراء الجنة
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مقبرة خا�سة باأهل القرية من الم�سلمين، 

ولم  ح�سينية،  لبناء  ب���ادر  م��ا  و���س��رع��ان 

َي��ِف��ْت��ُه ق��ط اله��ت��م��ام ب��اأب��ن��اء ب��ل��دت��ه من 

الجتماعية  وبعالقاته  فهو،  الم�سيحيين، 

فح�سب،  النا�س  بيوت  يدخل  لم  الوا�سعة، 

بل �سكن قلوبهم، بكلمته الطيبة والمبادرة 

النا�سح  فهو  لالآخرين،  وتفّهمه  الح�سنة، 

الأمين لهم. وقد ا�ستطاع اأن يجود بكل ما 

امتلكه في هذه الدنيا من م�ساعر اهتمام 

اأث���رًا كبيرًا في  ت��رك  ولهذا  وم��ال،  وح��ّب 

العطاء  ف��ي  للنا�س  ق��دوة  وك��ان  النفو�س 

والإيثار.

*فْقد ولده »علي« ك�صَر قلبه
ليل  فيه  ك��ّد  ال���ذي  ج��ان��ب عمله  اإل���ى 

عمله  يتابع  ك��ان  اأ�سرته،  اأج��ل  من  نهار، 

الحاج  المجالت.  مختلف  في  الجهادي 

الفتية  ي�ستقطب  الك�سافة  في  كان  حاتم 

وال�سباب بهدف تاأمين جيٍل مقاوم جديد، 

وكان من�سقًا ناجحًا في العمل الجتماعي 

عمله  اإل��ى  اإ�سافة  والثقافي،  والإع��الم��ي 

وال��م��ب��ادرة  الهّمة  ف�ساحب  الع�سكري، 

عنده  فالعمل  للراحة،  وقت  اإلى  يحتج  لم 

هواء يتنّف�سه، ولكن حينما داهمه الق�ساء 

اإثر حادث �سير  ابنه »علي«،  والقدر بفقد 

قلب  انك�سر  الك�سافة،  اإل��ى  توّجهه  اأثناء 

ال��ح��اج ح��ات��م واح��ت��اج اإل���ى وق��ت للملمة 

�سجيج  عن  قلياًل  البتعاد  فاآثر  حزنه، 

بعد  ليعود  التفّكر؛  من  حالة  في  الحياة 

التفا�سيل  ك��ام��ل  لمتابعة  وج��ي��زة  ف��ت��رة 

المناطة به، وبروحيته المعطاءة.

*�رتقاء �ل�صهادة
بوابة  التكفيريين،  �سد  الحرب  كانت 

ت�سّلل منها الأمل اإلى قلبه المفجوع بم�سي 

بال�سيب.  الراأ�س  وا�ستعال  الجهاد  �سنين 

الظلم،  مقارعة  فر�س  �ساقت  اأن  وبعد 

فالمحاور  بالحياة،  حاتم  الحاج  اختنق 

وحرب  النت�سار،  راي��ة  تحت  ه��داأت  قد 

اأ�سابعه...  تموز كانت فر�سة ت�سّربت من 

المقاومة  قيادة  ممانعة  من  الرغم  وعلى 

وافقت  الأم���ر،  ب��ادئ  �سوريا  اإل��ى  ذه��اب��ه 

بناًء لإلحاحه ال�سديد، ليرتقي في معركٍة 

وليوؤ�سر جثمانه  المعارك،  اأقد�س  هي من 

يعود  اأن  اأ�سهر قبل  لعدة  الطاهر ويختفي 

اإلى قريته، ليرقد بالقرب من ابنه علي.
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يقول اهلل في ُمحكم كتابه الكريم: ب�سم 

َجاَهُدوا  ��ِذي��َن  {َوالَّ حيم  الرَّ حمن  الرَّ اهلل 

ِفيَنا َلَنْهِدَينَُّهْم �ُسُبلََنا} )العنكبوت: 69(.

َل��َق��ِدي��ٌر}  ��ِرِه��ْم  َن�����سْ َع��لَ��ى  اهلل  {َواإِنَّ 

)الحج: 39(.

اأيُّ���ه���ا  ال���ج���ه���اد،  درب  ف���ي  اإخ����وت����ي 

اأو�سيكم  الأح���رار:  الأب��ط��ال  المجاهدون 

وحفظ  ال�����س��ه��داء،  درب  ع��ل��ى  ب��ال��ث��ب��ات 

 ،Q الح�سين  نهج  ونهجهم،  دمائهم 

و»هيهات  العار«،  من  اأول��ى  »الموُت  نهج: 

مّنا الذلة«.

*�أخوتي �لمجاهدين
»الجهاد  لأنَّ  الجهاد؛  بلزوم  و�سيكم 

ُ
اأ

لخا�سة  اهلل  فتحُه  الجنة  اأب��واب  من  ب��اٌب 

درب  اإخوتي  فا�سلكوا  ومواليه،   
)1(

اأوليائه«

ل  يو�سِ درٌب  واهلل  فاإنه  ولزم���وه،  الجهاد 

واإما  الن�سر  اإم��ا  الح�سنيين،  اإح��دى  اإل��ى 

ال�سهادة، اإن كان ل ُبدَّ من الموت، واإنُه كما 

قال الإمام الح�سين Q في طريقه اإلى 

اآدم،  ابن  على  الموت  ُخ��ّط  »لقد  كربالء: 

فليكن   .
)2(

الفتاة« ِجيِد  القالدة على  كخّط 

الشهيد حسين 
علي نعمة)*(

ف. الموت الُم�سِرّ

اإخوتي الأعزاء: كونوا كاأ�سحاب الإمام 

وابن  وحبيب،  كُزهير،   ،Q الح�سين 

الطّف:  يوم  له  قالوا  كما  وقولوا  عو�سجة، 

حرقنا، ثم ُعدنا 
ُ
»�سيدنا لو اأننا ُقّطعنا، ثم اأ

اأحياء، وعادوا وقّطعونا واأحرقونا ل نحيُد 

بنا  فعلوا  ولو  واهلل،  ل  ال�سهادة  درب  عن 

هذا األف مرٍة ومّرة، وكيف نحيد، وما هي 

اإّل ميتة واحدة، و�ساعٌة واحدة ونالقي بها 

؟
)3(

»P َك ر�سول اهلل جدَّ

Q ل�صالم على �لح�صين�*
لنا  ت  يثبِّ اأن  اإخ��وان��ي،  اهلل،  اأ���س��األ 

قلوبنا  وي�سفي  وُي��ن�����س��رن��ا،  اأق��دام��ن��ا، 

ويجعلني  واإياكم،  يجعلنا  واأن  منه،  بعزٍة 

في  اأي�سًا،  فيهم،  اهلل  ق��ال  ممن  معكم 

حمن  الرَّ اهلل  ب�سم  الكريم:  كتابه  ُمحكم 

َدُقوا  �سَ ِرَج��اٌل  اْلُموؤِْمِنيَن  {ِمَن  حيم  الرَّ

ى  َق�سَ َمْن  َفِمْنُهْم  َعلَْيِه  اهلل  َعاَهُدوا  َما 

ُل��وا  َن��ْح��َب��ُه َوِم��ْن��ُه��ْم َم���ْن َي��ْن��َت��ِظ��ُر َوَم���ا َب��دَّ

اهلل  �سدق   )23 )الأح����زاب:  َت��ْب��ِدي��ًا} 

العليُّ العظيم. 

علّي  وعلى  الح�سين،  على  ��الم  »ال�����سَّ

وعلى  الح�سين«  اأولد  وعلى  الح�سين،  بن 

 ،Q الح�سين  اإخ���وة  وزي��ن��ب  العبا�س 

الم  ال�سَّ  ،Q الح�سين  اأ�سحاب  وعلى 

على  الم  ال�سَّ ك��رب��الء،  في  ال�سهداء  على 

الم  �ُسهدائنا في المقاومة الإ�سالمية، ال�سَّ

عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

وصية شهيد
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�لهو�م�س

*�أبي، �أمي، زوجتي
ان  حيَّ اأنكما  لو  اأوّد  كنت  اأم���ي:  اأب���ي، 

ما  �سمعكما 
ُ
اأ اأن  اأودُّ  وكنت  معي،  تعي�سان 

اهلل  ل��ك��نَّ  لكما،  ة  و�سيَّ م��ن  خ��اط��ري  ف��ي 

اإلى  )عّز وجل( قد جعلكما من ال�سابقين 

وتعالى(  )�سبحانه  اهلل  فاأ�ساأل  رحمته، 

واأن  بر�سوانه،  الفائزين  من  يجعلكما  اأن 

ُي�سكنكما ف�سيح جّناته. 

ٍة  زوجتي العزيزة، اإن كان ل ُبّد من و�سيَّ

لِك فهي اأن تبقي زينبية �سابرة، فاإني واهلل 

ما عهدتِك اإّل زينبية حيدرية �سابرة.

زوجتي: احفظي لَي الأولد من بعدي، 

درب  درب��ي،  في  الم�سيِّ  على  و�ساعديهم 

 Q الح�سين  حبَّ  وعّلميهم  ال�سهادة، 

فاإن لحّبِه حرارًة في قلوب الموؤمنين، وفي 

قلوب المجاهدين، لن تنطفئ اأبدًا. وكوني 

فاطمة   P اهلل  ر�سول  ابنة  وا�سوا  ممن 

 ،Q الح�سين  بولدها   O الزهراء 

القيامة،  يوم  ُيالقونِك  ل�سهداء  ّمًا 
ُ
اأ وكوني 

وياأخذون بيدِك اإلى ر�سوان اهلل )تعالى(، 

وجنٍة تجري من تحتها الأنهار.

*�أولدي �لأعّز�ء
اأولدي الأعزاء: لي�س هناك من �سيٍء 

وتم�سوا  اهلل،  تتقوا  اأن  �سوى  لكم،  اأقوله 

ف��ي ط��ري��ق اهلل، وه���و ط��ري��ق ال�����س��راط 

عمود  فهي  بال�سالة  اأو�سيكم  الم�ستقيم. 

الدين، وبها يقبل عمل الموؤمنين، واعتنوا 

محمٍد  النبي  وح��بُّ  و�سروطها؛  ب�سرطها 

�سرٌط من  الطاهرين  واآله 

�سروطها.

ب���ت���ق���وى اهلل  اأو����س���ي���ك���م 

بطاعتها  الأم  ب��رِّ  ال��وال��دي��ن،  وب��رِّ 

ور�ساها، وبرِّ الأب ب�سالح اأعمالكم.

*�أو�صيكم بالدعاء
اأملك  ل  واهلل  اإن��ي  الأع�����زاء،  اأولدي 

وتعالى(  )�سبحانه  هلل  ال��دع��اء  اإّل  لكم 

محمد،  واآل  محمد  لحبِّ  قلوبكم  َر  ُينوِّ اأن 

ُمحّمد،  واآل  ُمحّمد  محَيا  ُيحييكم  واأن 

واأن  ُمحّمد،  واآل  ُمحّمد  نبات  ُينبتكم  واأن 

ُيميتكم ممات محمد واآل بيت محمد، فهم 

بُحبهم  اهلل،  اإل��ى  النجاة«  »�سفينُة  واهلل 

ُيثبت قلوب الموؤمنين، وببغ�سهم يختم اهلل 

على قلوب المنافقين. 

بالروح  العروُج  فاإنه  بالدعاء  اأو�سيكم 

بها  تتكلَّم  التي  الو�سل  و�سلة  اهلل،  اإل��ى 

بها  وتخ�سع  اهلل،  م��ع  الموؤمنين  ج���وارح 

قلوبهم.

)*( و�سي���ة ب�سوت ال�سهيد، ا�ست�سهد بتاري���خ 2013/6/9م، دفاعًا عن 

المقّد�سات.

 نهج البالغة، خطبة )27(.( 1)

 ورد: »خ���طَّ الم���وت على ُول���د اآدم، مخطَّ القالدة عل���ى جيد الفتاة«. ( 2)

انظر: مثير الأحزان، ابن نما الحلي، �س29.

 ورد ع���ن م�سل���م بن عو�سجة: »... واهلل لو علمت اأني اأقتل ثم اأحيا ثم ( 3)

اأح���رق ثم اأحي���ا ثم اأذرى، يفعل ذلك بي �سبعي���ن مرة ما فارقتك 

حت���ى األق���ى حمامي دون���ك فكيف ل اأفع���ل ذلك، واإنم���ا هي قتلة 

واح���دة ثم هي الكرامة التي ل انق�ساء لها اأبدًا«. انظر: الإر�ساد، 

ال�سيخ المفيد، ج2، �س92.
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لماذا يبكي األطفال؟
د�ليا فني�س

�أنا �أّم �أبلغ من �لعمر 23 �صنة. عندما كنت حاماًل كنت �أعّد �لأيام 

و�لليالي لكي ياأتي طفلي �إلى هذه �لدنيا. لكن بعد مجيئه تغّيرت 

ما  بكّل  �أقوم  كنت  و�لر�حة.  �لنوم  معنى  �أعرف  �أعد  فلم  حياتي، 

و�نفعالية  وقلقة  متوّترة  �أ�صبحت  جــدوى،  دون  كــاأم،  مني  يلزم 

مهّدئ  دو�ء  �أخذ  في  فّكرت  �أّني  حتى  �أفعل  ماذ�  �أعرف  ل  د�ئمًا. 

لالأع�صاب. �أرجو �لم�صاعدة و�لن�صيحة.

تربية
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*طريقة �لتعبير �لوحيدة
ه���ذا ل�����س��ان ح���ال اأغ��ل��ب الأم���ه���ات. 

الأطفال  عند  ج��دًا،  طبيعي  اأم��ر  والبكاء 

بين  م��ا  يبكي  فالطفل  ال����ولدة.  حديثي 

�ساعة اإلى ثالث �ساعات يوميًا، فيما تعاني 

تحّولت  حياتها  اأن  فت�سعر  ذلك،  من  الأم 

اإلى �سل�سلة من الإحباط والتعا�سة.

ومن المعلوم اأن الطفل ل ي�ستطيع فعل 

الوالدين  على  فيعتمد  لنف�سه،  �سيء  اأي 

لإم�����داده ب��ال��غ��ذاء، وال�����دفء، وال��راح��ة 

هو  اإل��ي��ه،  بالن�سبة  وال��ب��ك��اء،  المطلوبة. 

للتوا�سل  بها  يعبر  التي  الوحيدة  الطريقة 

ذلك  اعتبار  عليك  كذلك  الآخ��ري��ن.  مع 

تحّملك  وق����ّوة  ���س��ب��رك  ل��م��دى  اخ��ت��ب��ارًا 

وقدرتك على مواجهة المواقف ال�سعبة.

معرفة  عليك  ي�سعب  الأحيان،  بع�س 

ما يحاول اأن يقوله من خالل بكائه، هل هو 

اأم ي�سعر بالبرد؟ لكنك �ستتعرفين  جائع، 

مع الوقت اإلى اأنماط بكاء طفلك المختلفة 

وعندما  ن��م��وه،  م��ع  احتياجاته  وتعرفين 

تزداد تدريجيًا قدرته على التوا�سل معك. 

ُيقّدر اأّن طفاًل من كّل ٥ اأطفال حديثي 

الولدة يبكي با�ستمرار دون �سبب معروف. 

ويختلف البكاء ال�سديد عن البكاء العادي 

باأنه يبدو كما لو اأن الطفل غير قادر على 

التوقف عن البكاء. وقد ي�ستمر بكاوؤه ثالث 

ال�سراخ  نوبات  تتكرر  وغالبًا  �ساعات. 

يوميًا في الموعد نف�سه.

*�لأ�صباب
فيها  ي�سبح  ل��م��رح��ل��ة  ت�سلين  ق��د 

ي��ن��ام طفلك  اأن  اأح��الم��ك واآم��ال��ك  اأه���م 

بعد  الليل،  �ساعات  طوال  م�ستكينًا  هادئًا 

الحقيقة  لكن،  ولدت��ه.  من  قليلة  اأ�سابيع 

غالبًا  ع  فالُر�سَّ كالحلم،  وردّي���ة  لي�ست 

اللهو  يع�سقون ال�ستيقاظ باكين وطالبين 

وبالطبع  �سباحًا.  الثانية  بعد  والر�ساعة 

جيدة،  غير  فكرة  تجاهلهم  محاولة  ف��اإن 

ربما يقول لك الطفل من خالل بكائه:

- �أنا جائع:

البكاء  اأ���س��ب��اب  اأك��ث��ر  ال��ج��وع  يعتبر 

�سيوعًا لدى حديثي الولدة. فمعدة طفلك 

ال�سغيرة ل ت�ستطيع ا�ستيعاب كمية كبيرة 

اإعطاءه  حاولي  بكى،  اإذا  لذا  الغذاء،  من 

بع�س الحليب.

- �أحتاج �إلى تغيير �لحفا�س:

كانت  اإذا  احتجاجه  طفلك  يعلن  قد 

تبّلل  م��ن  مت�سايقًا  اأو  �سيقة،  مالب�سه 

حفا�ساته، تاأكدي من عدم وجود �سيء في 

المالب�س يزعجه. 

- �أ�صعر ببرودة ز�ئدة �أو حّر ز�ئد:

حفا�ساته  تغيير  طفلك  يحب  ل  ق��د 

البقاء في قماطه  ويف�سل  ال�ستحمام،  اأو 

يعترب اجلوع أكرث أسباب البكاء 
شيوعًا لدى حديثي الوالدة
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رمبا ال يحب أن يكون ملفوفًا 
بالقماط ويستجيب بشكل 

أفضل لوسائل أخرى من 
التهدئة والطمأنة

متمّتعًا بالدفء.

مالب�س  في  المبالغة  عدم  من  تاأكدي 

ف���ي مختلف  ب���ال���راح���ة  ل��ي�����س��ع��ر  ط��ف��ل��ك 

كان  اإذا  م��ا  معرفة  ويمكنك  الف�سول. 

عبر  ال��ب��رد  اأو  ب��ال��ح��رارة  ي�سعر  طفلك 

تح�ّس�س معدته.

- بحاجة �إلى �لحت�صان:

ي���ح���ت���اج ال���ط���ف���ل اإل������ى ق�����در ك��ب��ي��ر 

م��ن الح��ت�����س��ان وال��ت��دل��ي��ل، وال��ت��وا���س��ل 

والطمئنان،  بالراحة  لي�سعر  الج�سماني، 

تخ�سي  ل  تحت�سنيه.  اأن  فقط  يريد  ربما 

غير  هذا  لأن  الحمل  على  يعتاد  اأن  عليه 

وارد خالل الأ�سهر الأولى من عمره.

الولدة  حديث  ي�ستمتع  الأرج��ح،  على 

اأم��ان،  م��ن  يتبعه  وم��ا  ال���دفء  باإح�سا�س 

تمامًا مثلما كان داخل الرحم. قد ي�ستعيد 

ل  رب��م��ا  اأو  تقميطه،  عبر  ال�سعور  ه��ذا 

يحب اأن يكون ملفوفًا بالقماط وي�ستجيب 

التهدئة  من  اأخ��رى  لو�سائل  اأف�سل  ب�سكل 

�سماع  عند  اأو  له  تغني  اأن  مثل  والطماأنة، 

دقات قلبك، مثاًل.

- متعب و�أحتاج �إلى �لر�حة:

اأن الأط��ف��ال  اف��ت��را���س  ال�����س��ه��ل  م��ن 

يحبون اأن يناموا وقتما ي�سعرون بالحاجة 

اإلى ذلك، واأينما كانوا.

من  كبير  باهتمام  طفلك  حظي  ف��اإذا 

وربما  ال��الزم،  من  اأكثر  يتنّبه  قد  زوارك، 

ي�ساب بالخوف من الأ�سوات، والتنقل بين 

اأيدي الأقارب، بعدها قد ي�سعب عليه النوم 

عندما يحين الوقت لذلك؛ فيبداأ البكاء. 

وان�سحبي  ه���ادئ،  م��ك��ان  اإل���ى  خ��ذي��ه 

ال��م��وؤث��رات  ع��ن جميع  ب��ع��ي��دًا  ت��دري��ج��ي��ًا 

الخارجية لم�ساعدته على الراحة والخلود 

اإلى النوم.

باأنني  ي�صعرني  مــا  �إلـــى  �أحــتــاج   -

�أف�صل:

مرتاح،  اأنه  من  وتاأّكدِت  اأر�سعِته  اإذا 

ذلك  يكون  ق��د  البكاء،  ف��ي  ا�ستمر  لكنه 

ب�سبب حاجته اإلى كثير من الوقت للتاأقلم 

مع وجوده في الحياة. انتبهي اإلى التغيرات 

التي تطراأ عليه اإذا كان مري�سًا، ف�سيبكي 

متوا�سلة  ال��م��ع��ت��اد،  ع��ن  تختلف  ب��ن��ب��رة 

يدل  ق��د  المقابل،  ف��ي  ب��ال��وه��ن.  وتتميز 

البكاء  على  معتادًا  كان  اإذا  طفلك  هدوء 

اأن هناك �سيئًا ما ل ي�سير على ما يرام. ل 

اأحد ي�ستطيع اأن يعرف طفلك اأكثر منك. 

اإلى  �سارعي  م�سكلة،  بوجود  �سعرت  فلو 

الت�سال بطبيبك.
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�أعرفه  ل  �صيء  �إلــى  بحاجة  �أنــا   -

بالتحديد:

ما  ت��ح��دي��د  ت�ستطيعين  ل  اأح��ي��ان��ًا، 

البكاء  م��ن  ن��وب��ات  تنتابه  ق��د  ي��زع��ج��ه. 

فهذا  اطمئّني  ب�سهولة.  تهدئته  وت�سعب 

الحالة  ه��ذه  م��دة  ت��ت��راوح  طبيعي.  اأم���ر 

المحزنة بين ب�سع دقائق من البكاء الذي 

وينخف�س  يعلو  وال���ذي  تهدئته،  ي�سعب 

لمدة ل تقل عن ثالث �ساعات في اليوم، 

على  الأ�سبوع  في  اأي��ام  ثالثة  م��دى  وعلى 

الأقل، فتظهر عليه هذه العالمات:

يبكي ب�سوٍت عاٍل لوقت طويل، يحمّر 

وال�ستياء،  الن��زع��اج  عليه  وي��ب��دو  ل��ون��ه 

ومحاولتك  جهودك  كل  يرف�س  قد  كما 

يجذب  اأو  يديه،  قب�ستي  ي�سّد  لتهدئته، 

ركبتيه اإلى اأعلى، اأو يقّو�س ظهره.

اأن  ال��خ��ب��راء  بع�س  يعتقد 

ال��م��غ�����س ال���ح���اد ي��ح��دث 

البطن،  ف��ي  األ���م  ب�سبب 

اإل��ى  ال�سبب  ي��رج��ع  ق��د 

اأو  ح�����س��ا���س��ي��ة ط��ف��ل��ك 

ع�����دم ق����درت����ه ع��ل��ى 

ه�����������س�����م ب���ع�������س 

ف��ي حليب  ال��م��واد 

الحليب  اأو  الأم 

ال�سطناعي. ل يوجد عالج �سحري. لكنه 

نادرًا ما ي�ستمر لأكثر من ثالثة اأ�سهر.

*ماذ� �أفعل؟
حاولت كل الطرق ولكن طفلي ما زال 

يبكي، ماذا اأفعل؟

بما اأنك تتعرفين اإلى �سخ�سية طفلك 

تنفع  التي  الأ�ساليب  �ستعرفين  بالتدريج، 

التي  القتراحات  هذه  اإليك  معه.  وتنجح 

قد ت�ساعدِك:

1 -  حاولي �إيجاد �إيقاع منتظم:
اعتاد طفلك داخل الرحم على �سماع 

الإيقاع المنتظم لدقات قلبك. وهذا اأحد 

قرب.  عن  حمله  طفلك  تف�سيل  اأ�سباب 

كما تعطي الأ�سوات المنتظمة والمتكررة 

اإ�سماعه  يمكنك  مهدئًا.  تاأثيرًا  اأي�سًا 

القراآن، المو�سيقى الهادئة اأو الغناء له.

ربما نرى بع�س الأطفال ينامون 

ع��ل��ى ال�����س��وت ال��رت��ي��ب في 

لغ�سالة  المنتظم  الإي��ق��اع 

المكن�سة  اأو  ال��م��الب�����س، 

مجّفف  اأو  الكهربائية، 

فهذا  ات��رك��ي��ه  ال�����س��ع��ر. 

ي�������س���اع���ده ع���ل���ى ع���دم 

�سماع  عند  ال�ستيقاظ 

اأي �سوت.
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2- هدهدي طفلك:
يع�سق معظم الأطفال الهّز برفق، يمكنك:

حمل طفلك والم�سي به.  -

الجلو�س معه في كر�سي هزاز.   -

�سة  مخ�سّ اآمنة  اأرج��وح��ة  ا�ستخدام   -

لالأطفال. 

اأخذه في رحلة بال�سيارة.   -

طفلك  ج�سم  )م�ساج(  تدليك  جربي   -

اأو فرك ظهره وبطنه با�ستخدام زيوت 

اأو كريم، فقد ي�ساعد ذلك في تهدئته. 

ا�ساألي طبيبك عن طريقة التدليك.

مختلفة  و�ــصــعــيــة  جـــّربـــي    -  3
للر�صاعة:

يبكي بع�س الأطفال اأثناء الر�ساعة اأو 

بعدها. اإذا كان طفلك يعاني من الغازات 

بو�سعية  اإر�ساعه  جربي  الر�ساعة،  اأثناء 

اإلى  تدفعيه  اأن  حاولي  الأعلى.  اإلى  مائلة 

التج�سوؤ بعد كل ر�سعة بحمله على كتفك. 

ا�صة(: 4 - ��صتخدمي �للهاية )�لم�صّ
ملّحة  الم�ّس  اإل��ى  الحاجة  تكون  قد 

عند بع�س الأطفال حديثي الولدة، فنجد 

من  الكثير  يمنحه  )اللهاية(  م�ّس  اأن 

الراحة، فينّظم دقات قلبه، ويريح معدته 

وي�ساهم في تهدئته.

5 - �منحيه حّمامًا د�فئًا:
اختبري  تهدئته.  على  ي�ساعده  ق��د 

درجة حرارة الماء قبل و�سعه فيها. لكن 

يجعله  قد  ال�ستحمام  اأن  بالك  في  �سعي 

من  �ستتمكنين  ال��وق��ت  م��ع  اأك��ث��ر.  يبكي 

معرفة ما يحب طفلك وما يكره. 
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اعلمي أن كل يوم ينمو خالله طفلك 
سيتعلم طرقًا جديدة للتواصل 

والتعبري لك عن احتياجاته

6 - ل يكّلف �هلل نف�صًا �إل و�صعها:
دائ��م  ب�سكل  يبكي  ط��ف��ل��ِك  ك���ان  اإذا 

تقريبًا، فلن يلحق �سررًا م�ستديمًا بنف�سه، 

التوتر  من  جو  خلق  في  يت�سبب  قد  لكن 

والحيرة لديك. ومن ال�سعب عليِك اأحيانًا 

بالرف�س  الإح�سا�س  من  نف�سك  تمنعي  اأن 

والإحباط، لكن ل تلومي نف�سك. 

لن  ذات��ه  حد  في  البكاء  اأن  وت��ذك��ري 

اأن  واعلمي  �سرر.  ب��اأي  �سغيرك  ي�سيب 

�سيتعلم طرقًا  ينمو خالله طفلك  يوم  كل 

عن  لك  والتعبير  معِك  للتوا�سل  جديدة 

عن  �سيتوقف  اأنه  و�ستجدين  احتياجاته، 

البكاء بالتدريج. 

عمر  فــي  �لطفل  يبكي  *لماذ� 
�ل�صنتين حتى �ل�صاد�صة؟

اأكثر الأ�سباب في هذه المرحلة هو في 

الحقيقة ذو من�ساأ نف�سي، اأو ف�سيولوجي اأو 

التربوي  النظام  يلعب  حيُث  ِعلَّة مر�سية؛ 

في  الأب���رز  وَر  ال���دَّ البيت  في  معه  المتبع 

ت�سجيع انفعال الغ�سب ومظاهره، كالُبكاء 

بالمالحظة  اكت�سف  ف����اإذا  ��راخ؛  وال�����سُّ

والتعلُّم اأنَّ البكاء هو اأ�سهل طريقة لتحقيق 

و�سيلًة  ي�سبح  َرغباته،  وُم�سايرة  َمطالبه 

لتاأكيد الذات لديه، وحين ي�ستجيب الأهُل 

في كل مرة، فاإنه يكّرر هذا ال�سلوك؛ لأنه 

َيجد مطلبه بدًل من عقابه على ذلك.

*عالج �لم�صكلة
وانفجارات  الغ�سب  نوبات  لتفادي   

الُبكاء قبل وقوعها، على الوالدين مراعاة 

ما يلي:

في  م  التحكُّ على  ق��ادر  باأنه  اإ�سعاره   -  1
اأو  للطعام،  اخ��ت��ي��اره  م��ث��اًل:  اأم����وره؛ 

رغبته في ارتداء مالب�س معينة.

2 - عدم اإعطائه اأوامر ل ُيمكن التراُجع 
عنها.

في  َف�سل  اإذا  باحترام  معه  التعاُمل   -  3
اأن  الأم  وع��ل��ى  م��ع��ي��ن.  ���س��ل��وك  تعلم 

برفق  فتوجهه  ان��ف��ع��الت��ه��ا؛  ت�سبط 

واأدب ولطف و�سبر.

غير  اآخ��ر،  �سيٍء  اإلى  انتباهه  تحويل   -  4
بن�ساط  ه  م���دِّ اأو  لأج��ل��ه،  يبكي  ال���ذي 

بديل.

5 - على الوالَدين اأْن ي�سبطا انفعالِتهما 
اإلى  وينظرا  الُبكاء،  نوبة  ُحدوث  عند 

اأ�سلوب  ع��ن  بعيدًا  ب��ه��دوء  الم�سكلة 

راخ والتوبيخ، مع الحر�س بينهما  ال�سُّ

على اللتزام بمعايير تربوية واحدة.

كي  النوبة،  خالل  للولد  الأم  تجاُهل   -  6
لجذب  نافعة  و�سيلة  لي�س  اأن��ه  يتعلم 

مكان  في  معها  كان  لو  حتى  النتباه، 

عام كال�سوق، مثاًل.
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*تنامي �لبطالة
لقد دّقت منظمة العمل العربّية، اأي�سًا، 

ناقو�س الخطر، بعد اأن اأوردت اأرقامها اأّن 

ن�سب���ة البطالة في العال���م العربي ارتفعت 

م���ن 14 %، ع���ام 2010، اإل���ى اأكث���ر 

م���ن 16 % ع���ام 2013 وتتج���ه 

اإل���ى 17 %. وحّث���ت، بالتال���ي، 

التفكير في  ال�سيا�سّيي���ن عل���ى 

قم���ة عربّي���ة عاجل���ة لمعالجة 

هذه الم�سكلة الكبرى.

ل�سورة  تب�سيط  ف��ي 

الم�ستويات الجتماعية 

الدول،  من  كثير  في 

وم��ن��ه��ا ل��ب��ن��ان، ف���اإن 

. لة. البطـا
الخطـر األكـبـر!
�أحمد �صعيتو

بروك�صل،  في  �لجتماع  �إلى  �لأوروبيون  �لقادة  يتد�عى  عندما 

ويقّرون  �لمتفاقمة،  �لبطالة  �أزمــة  ولمو�جهة  تفاهم،  لإقـــر�ر 

�لما�صي،  �لعام  �ل�صباب،  بطالة  م�صكالت  لحّل  يورو  مليار�ت   8 مبلغ 

فقط  لي�س  �إنه  �لخطر...  ناقو�س  يدّقون  كانو�  �أّنهم  يعني  فذلك 

�لإنتاج  �لناجم عن  تباطوؤ حركة  �لنمو �لقت�صادي،  خطر تر�جع 

ودورتها، بل �لخوف من �لآثار �لجتماعّية �لناجمة عن �لبطالة.
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اأكثر فح�سًا، واأ�سحاب  الأغنياء نحو غنى 

المداخيل المتو�سطة نحو وقوع اإلى اأ�سفل، 

في �سّلم الموارد والمداخيل، وذلك ب�سبب 

تنامي احتكارات الموؤ�ّس�سات الكبرى جّراء 

والم�ساكل  العالمّية  القت�سادّية  الأزم��ات 

كّل  دول��ة.  كل  في  الداخلية  القت�سادية 

القت�سادي  الت�سخم  اإل���ى  ي����وؤّدي  ذل��ك 

القدرات  وانخفا�س  الأ�سعار  ارتفاع  واإلى 

ال�سرائّية. اإّنه واقع اأّدى اإلى تنامي البطالة 

وبالتالي ات�ساع �سورة اآثارها الخطرة!

*لبنان و�لبطالة
في لبنان، ومع غياب �سيا�سة حكومّية 

تحّد من البطالة، ومع تزايد اليد العاملة 

الأجنبية، ب�سكل هائل، يواكبه تراجع ن�سبة 

ن�سبة  ف���اإّن  القت�سادي،  وال��رك��ود  النمو 

البطالة اإلى ارتفاع وا�سح خالل ال�سنوات 

اجتماعية،  بكارثة  يهدد  وه��ذا  الأخ��ي��رة. 

رغم  متفاقمة.  وعائلّية  اأمنّية  وم�ساكل 

ال�سفر  اإلى  يلجاأون  ال�سبان  الكثير من  اأن 

�ساتهم  لتاأمين فر�س عمل منا�سبة لتخ�سّ

يكتوون  التي  البطالة  نار  واإطفاء  العلمية 

بها، وهذا العدد المتنامي من المهاجرين 

بنية  ت�سلك  اتجاه  اأي  اإلى  يوؤ�سر  ال�سباب 

والقت�سادي  والعملي  الجتماعي  النظام 

في لبنان.

لقد اأ�سارت منظمة العمل الدولية اإلى 

اأن ن�سبة البطالة في لبنان ُتوازي ال�25 % 

الواقع  من  اأق��ل  يكون  قد  العدد  هذا  لكن 

خا�سة في ظل تفاوت طرق ح�ساب البطالة 

حيث نرى اأن بع�س الجمعيات الأهلية في 

لبنان توؤكد اأن الن�سبة تفوق الثالثين.

الكثري من الشبان يلجأون 
إىل السفر لتأمني فرص عمل 

وإطفاء نار البطالة التي 
يكتوون بها
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التحمل،  ���س��ه��اًل  ي��ع��د  ل��م  الأ���س��ل��ي��ي��ن 

اأن  الق��ت�����س��ادي��ة،  الم�ساكل  ظ��ل  ف��ي 

يزاحمهم اأنا�س اآتون من وراء البحار 

على فر�س عملهم التي ت�سيق وت�سيق. 

يوؤّثر  اآخر للبطالة  اأثر  هنا، نقف على 

على الأمن القومي للدولة عبر ارتكاب 

جرائم، و�سغب واعتداءات..

العمل،  عن  العاطل  المجتمع:  على   -  2
في  ي��دخ��ل  ال��ن��ف�����س،  ع��ل��م��اء  بح�سب 

وا�سطراب  ذهني  �سياع  من  »متاهة« 

اتخاذ  اإل���ى  اأق���رب  في�سبح  ف��ك��ري، 

»قاتلة«،  ت�سرفات  وتنفيذ  ق���رارات 

الكلمة  لهذه  المجازي  بالمعنى  �سواء 

 من نتائج البطالة منو 
املشاكل األسرية بسبب فقدان 

مورد الصرف املايل

 وكان التح���اد العمالي قد اأ�سار العام 

الما�س���ي اإلى اأن ن�سب���ة البطالة تزيد على 

20 % وق���د اأعل���ن وزي���ر العم���ل اللبناني، 
قب���ل اأ�سهر قليلة من هذا الع���ام، اأن ن�سبة 

البطال���ة 23 % وه���ي ل���دى ال�سب���اب 33 

% مبدي���ًا القلق ال�سديد م���ن هذا الواقع. 
ومهم���ا يك���ن من اأم���ر الن�س���ب فاإنها تتفق 

عل���ى اأن البطال���ة ترتف���ع �سنة تل���و اأخرى 

والالفت اأن ه���ذه الن�سبة التي لو افتر�سنا 

اأنه���ا حوالي 25 % هي ن�سب���ة تعّد مخيفًة 

وخطرة، وه���ي بح�سب بع����س الدرا�سات، 

تحت���ل الدرجة التا�سع���ة الأعلى �سمن 18 

دولة عربية.

*�آثار �لبطالة
1 - على الأمن القومي: من هذه الآثار، 
ال�سطرابات  من  �سهدناه  ما  مثاًل، 

بلد  من  اأكثر  في  حدثت  التي  الأمنّية 

كانت  التي  ال�سغب  وعمليات  اأوروب��ي 

اجتماعّية!  بل  �سيا�سّية،  غير  اأ�سبابها 

ل��ق��د ا���س��ت��ف��ح��ل��ت الع����ت����داءات �سد 

ال��م��ه��اج��ري��ن، ف���ب���راأي ال��م��واط��ن��ي��ن 

مجتمع
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فقدان  ب�سبب  الأ�سرية  الم�ساكل  نمو 

م�����ورد ال�������س���رف ال���م���ال���ي، ف��ت��زي��د 

اللجوء  ي�سبح  وكذلك  الختالفات، 

اأكثر  واردًا  الزوجة  العتداء على  اإلى 

ب�سبب الخالف معها اأو ب�سبب ال�سغط 

النف�سي.

9 - الموت ال�سريع: ل يفوتنا اأن العاطل 
عن العمل، قد يلجاأ اإلى الإجرام بحق 

نف�سه عبر موت �سريع: النتحار.

10 - جرائم المهاجرين: لماذا كثير من 
الجرائم تكون من المهاجرين اإلى بلد 

لي�س  نف�سه؟  البلد  اأه��ل  من  ولي�س  ما 

ذلك ب�سبب كره اأهل البلد الأ�سليين، 

ي��ج��دون عملهم  ق��د ل  ه���وؤلء  ب��ل لأن 

ال��م��اأم��ول ال��ذي��ن ه��اج��روا م��ن اأجله، 

فيقعون في اأتون الجريمة وال�سرقة.

ول نف�سل الف�ساد الأخالقي والإجرام 

عن اأ�سباب ودوافع وموؤثرات اأخرى ك�سوء 

التربية اأو العوامل الأ�سرية والبيئية.

اأو بالمعنى الحقيقي لها.

3 - الإج��رام الفردي: ي�سبح ال�سخ�س 
�سد  انتقامية  لجريمة  اأحيانًا   

ً
مهّياأ

نبذاه  اللذين  الدولة  اأو  المجتمع 

كان  م��ن  �سد  جريمة  اأو  ب��راأي��ه، 

مثل:  لبطالته،  مبا�سرًا  م�سببًا 

عندما  خا�سًة  العمل،  رّب 

يمر وقت طويل ل يجد 

فيه عماًل بدياًل.

4 - الإجرام الجماعي: قد 
ين�سم العاطل عن العمل اإلى عمل من 

الإره��اب  اأو  الماأجور  القتل  اآخ��ر:  نوع 

بديل  مالي  م��ورد  لتاأمين  والتخريب، 

عبر  وذل��ك  ف��ق��ده،  �سريف  عمل  ع��ن 

الن�����س��م��ام اإل���ى م��ن��ظ��م��ات ف��ي ه��ذه 

الجرائم.

5 - ال�سرقة: من البديهي اأن اأهم الدوافع 
اأو  المادية  الحاجة  هو  ال�سرقة  اإل��ى 

البطالة.

ال�سمير  ���س��راء  ل��ل��وط��ن:  ال��خ��ي��ان��ة   -  6
اأعداء  قبل  من  �سهاًل  ي�سبح  الوطني 

قابليته  اأ�سبحت  م��ن  ت��ج��اه  ال��وط��ن 

مندفعة بغزارة نحو »اأي عمل« لوجود 

حاجة ما�سة.

7 - الف�ساد ال�سخ�سي: اأوقات الفراغ قد 
العمل بانحرافات  العاطل عن  يملوؤها 

المخدرات،  اآفة  في  يقع  قد  �سلوكية. 

فا�سدين  اأ���س��خ��ا���س��ًا  ي�ساحب  وق���د 

فيتاأثر بهم، وي�سبح التاأّثر اأكبر نتيجة 

�ساعات الفراغ الطويلة.

البطالة  نتائج  من  الأ�سري:  التفّكك   - 8
75
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يعطى اّللقاح  عبر الحقن في الع�سل 

الفم على جرعات متعّددة،  اأو عن طريق 

وخ����الل ف��ت��رات زم��ن��ّي��ة م���ح���ّددة وذل��ك 

لإع���ط���اء ال��م��ج��ال ل��ج��ه��از ال��م��ن��اع��ة كي 

الم�ساّدة  الأج�سام  من  كافية  كمّية  ُينتج 

لأي  الت�سّدي  على  القادرة   )anticorps(

هجوم ميكروبي طارئ.

ك��ي��ف ت��ع��م��ل ه���ذه ال��ل��ق��اح��ات؟ متى 

الجانبّية؟  اآث��اره��ا  اأب���رز  ه��ي  م��ا  ُتعطى؟ 

الم�سّماة  اللقاحات  اأهمّية  تكمن  واأي���ن 

بالمدمجة؟

*كيفّية عمل �لّلقاح؟
تقوم الّلقاحات بتدريب جهاز المناعة 

اإلى الفيرو�سات التي قد  وتمرينه للتعّرف 

تجتاح الج�سم مت�سّببة باأمرا�س واإ�سابات 

عديدة.

خاليا  تحفيز  عبر  التدريب  هذا  يتّم 

في  الدفاع  عن  الم�سوؤولة  البي�ساء  ال��دم 

)*(
مروة �لدر

�لّلقاح، هو تركيب مكّون من بكتيريا، �إّما حّية مخّففة 

�أو مقتولة، م�صوؤولة عن مر�س ما.
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جهاز المناعة، والتي تق�سم اإلى ق�سمين:

اإنتاج  اإل��ى  ت�سارع  التي  )ب(  الخاليا   -

الم�ساّدة  الأج�سام  من  وافرة  كمّيات 

اأو  الأنتيجين  �سكل  م��ع  والمتالئمة 

الكائن البكتيري.

تكوين  ع��ن  الم�سوؤولة  )ت(  ال��خ��الي��ا   -

الذاكرة اللقاحّية، بحيث تقوم بحفظ 

�سكل الأنتيجين بعد اأول احتكاك معه، 

لت�سبح عملّية التخّل�س منه في المّرة 

اأ�سرع، فتحمي بذلك الج�سم  القادمة 

من اأّي �سرر قد يلحق به.

*مو�نع �لتطعيم
ي��ج��ب الل���ت���زام ب��اإع��ط��اء ال��ّل��ق��اح��ات 

للطفل في مواعيدها بانتظام.

يجب  ال��ت��ي  ال��ح��الت  بع�س  وه��ن��اك 

لعدم  اإم��ا  وذل��ك  فيها،  التطعيم  تاأجيل 

اأثناءها على اإعطاء المفعول  قدرة الّلقاح 

باأمرا�س  تت�سّبب  قد  لأنها  اأو  المطلوب 

�سارية وم�سّرة بج�سم الطفل.

ومن هذه الحالت نذكر:

مع  ي��ت��راف��ق  ح���اّد  بمر�س  الإ���س��اب��ة   -  1
ارتفاع �سديد في درجة الحرارة.

2 - التح�ّس�س ال�سابق ال�سديد بعد الجرعة 
الأولى من الّلقاح نف�سه.

المناعة،  بمثّبطات  المعالجة  اأثناء   -  3
يعانون  الذين  لالأطفال  والكورتيزون 

من نق�س في المناعة.

4 - حالت الإ�سهال ال�سديد.
ال�سخ�س  فيها  يتعالج  التي  الحالت   -  5

بعالج كيميائي اأو اإ�سعاعي.

6 - ل تعطى الّلقاحات الحّية باأنواعها لأّي 
المناعة،  في  نق�س  من  يعاني  طفل 

مهما كانت الأ�سباب.

اأّن حالت الزكام،  اإلى  تجدر الإ�سارة 

الحيوّية  الم�سادات  وتناول  واللتهابات، 

على  ال��ّل��ق��اح��ات  لإع��ط��اء  مانعًا  تعتبر  ل 

اأنواعها.

*جدول �لتطعيم لالأطفال
عند الولدة، ي�سارع الطبيب المخت�ّس 

ج��دوًل  يت�سّمن  �سحّي  دفتر  اإعطاء  اإل��ى 

ل�سالمة  ال�����س��رورّي��ة  ال��ّل��ق��اح��ات  بالئحة 

الطفل.

خم�سة  على  التطعيم  ج��دول  يحتوي 

يجب االلتزام بإعطاء الّلقاحات 
للطفل يف مواعيدها بانتظام
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جهاز  ت��ق��ّوي  اأن  �ساأنها  م��ن  لقاحًا  ع�سر 

المناعة، نذكر منها:

يت�سّبب  ال���ذي  الأط��ف��ال  �سلل  فيرو�س   -

الع�سبي  الجهاز  في  باإعاقة  للطفل 

)الدماغ والحبل ال�سوكي( وينتقل عبر 

اإفرازات ال�سخ�س الم�ساب.

و)ب(  )اأ(  الكبدي  اللتهاب  فيرو�س   -

الذي يوؤدي اإلى ف�سل في وظائف الكبد 

وتلف في خالياه.

الحلق  ي�سيب  الذي  الدفتيريا  فيرو�س   -

وال�������س���در، وي��ن��ت�����س��ر ع��ب��ر ال�����رذاذ 

ال�سخ�س  فم  اأو  اأن��ف  من  المتطاير 

الم�ساب.

- فيرو�س الكزاز اأو التيتانو�س الذي ينتقل 

ة  ع�سّ وعبر  والأ�سمدة،  التراب،  من 

الأوائ��ل  �سون  المعرَّ لذا،  الحيوانات. 

لهذا الفيرو�س هم المزارعون.

والأكثر  ب�سّدة،  المعدية  الروّتا  فيرو�س   -

باللتهابات،  الأطفال  لإ�سابة  �سيوعًا 

اإل��ى  ت���وؤدي  ال��ت��ي  المعوّية  وال��ن��زلت 

ف���ق���دان الأم�������الح، وال�������س���وائ���ل من 

الج�سم.

- ف��ي��رو���س ال��ح�����س��ب��ة، وال��ح�����س��ب��ة 

�سكل  على  تظهر  ال��ت��ي  الأل��م��ان��ّي��ة 

طفح جلدي.

*�لعو�ر�س �لجانبّية
ب��م��ا فيها  ل��ج��م��ي��ع الأدوي�������ة،  ي��م��ك��ن 

في  جانبّية  اآث���ارًا  ت�سّبب  اأن  اللقاحات، 

بع�س الأحيان، كارتفاع ب�سيط في درجات 

مو�سع  ف��ي  وانتفاخ  واح��م��رار  ال��ح��رارة، 

الحيوّية  وبقلة  بالألم،  وال�سعور  الحقن، 

وال��ن�����س��اط، وان��ع��دام ال��رغ��ب��ة ف��ي تناول 

الطعام. هذه العوار�س تعتبر طبيعّية، وقد 

تفاديها  ويمكن  ثالثة؛  اأو  ليومين  ت�ستمر 

باإعطاء الم�سّكنات اإذا اقت�سى الأمر.

*�لّلقاحات �لمدمجة
وه��ي ع��ب��ارة ع��ن ل��ق��اح واح���د، يوؤخذ 

جرعة واحدة، ويحتوي على عّدة لقاحات 

م��خ��ت��ل��ف��ة ب��ه��دف ت��ق��ل��ي��ل ع����دد ال��ح��ق��ن، 

الصحة والحياة
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)*( ماج�ستير في علوم الحياة.

�لهو�م�س

والجرعات، والزيارات.

ل تختلف الّلقاحات المدمجة بمفعولها 

نفعًا  اأق��ّل  هي  ول  المفردة  الّلقاحات  عن 

الجانبّية،  اآث��اره��ا  ف��ي  اأي�سًا  تختلف  ول 

الخما�سي  اللقاح  اللقاحات هو:  اأحد هذه 

.)Pentavalent(
للوقاية من خم�سة  الّلقاح  يهدف هذا 

اأمرا�س وهي: الدفتيريا، الكزاز، ال�سعال 

الهيموفيلو�س  الكبد،  التهاب  ال��دي��ك��ي، 

اإنفلونزا. ُيعطى في الع�سل على جرعتين 

الأولى: بعمر �سهرين، والثانية: بعمر �ستة 

اأ�سهر.

*ماذ� بعد �لّلقاح؟!
اإّن حدوث ارتفاع في درجة الحرارة بعد 

اللقاح مبا�سرة رد فعل طبيعي للج�سم. من 

جهة اأخرى، يجب اأن ُيتابع هذا الرتفاع في 

درجات الحرارة بانتظام وبدّقة عالية. واإذا 

عندها   ،38،7 عن  الطفل  عند  ارتفعت  ما 

ي��رى  ق��د  ال���ذي  الطبيب  ا���س��ت�����س��ارة  ي��ج��ب 

وجوب ا�ستخدام م�سّكن، وخاف�س للحرارة.

الرتفاع  ُيعالج  الحالة،  هذه  غير  في 

باإعطاء الطفل مقدار متزايد من ال�سوائل، 

وبتخفيف المالب�س عنه قدر الإمكان.

*�للقاح عند �لحامل
ي��ج��ب ع��ل��ى ال���م���راأة الل��ت��ف��ات اإل���ى 

خالل  وقّوته  المناعي،  جهازها  ا�ستعداد 

الفترة  ه��ذه  لأن  ال��ح��م��ل؛  قبل  م��ا  ف��ت��رة 

مجمل  ومناق�سة  ل��درا���س��ة  الأف�����س��ل  ه��ي 

لحماية  وذل���ك  الطبيب،  م��ع  ال��ّل��ق��اح��ات 

الجنين من بع�س الأمرا�س التي ل تعطى 

لقاحاتها خالل الحمل والتي قد توؤثر �سلبًا 

على �سحة الجنين.

يمكن  ال��ت��ي  ال��ّل��ق��اح��ات  بع�س  ي��وج��د 

الأولى  الثالثة  الأ�سهر  مرور  بعد  تناولها 

لقاح  مثل:  الأم��ر  تطلب  اإذا  الحمل  على 

ول��ق��اح  ال��وب��ائ��ي )ب(،  ال��ك��ب��د  ال��ت��ه��اب 

الأنفلونزا، ولقاح التيتانو�س.

*تو�صيات هاّمة
قبل اإعطاء اللقاح يجب:

1 - التاأّكد من �سالحّية الّلقاح وفعالّيته.
المعلومات  ق����راءة  ع��ل��ى  ال��ح��ر���س   -  2

المرفقة باللقاح.

ح�سا�سّية  وج���ود  ع��دم  م��ن  ال��ت��اأك��د   -  3
مفرطة تجاه اللقاح.

للن�ساء  اللقاحات الحّية  اإعطاء  - عدم   4
الحوامل، وذوي المناعة ال�سعيفة.
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ف��م��ا ه��و ف��ق��ر ال����دم؟ وم���ا ه��ي اأن���واع 

ا���س��ط��راب��ات ال����دم؟ وم���ا ه��ي اأ���س��ب��اب��ه��ا 

اأو  نتفاداها  اأن  يمكن  وكيف  وعوار�سها؟ 

نعالجها بالغذاء؟

*ماذ� نعني بفقر �لدم؟
اأو عدد  نق�س في حجم  الدم هو  فقر 

كريات الدم الحمراء اأو كمية الهيموغلوبين 

الموجودة فيها، ما يوؤدي اإلى ت�ساوؤل ن�سبة 

الكربون  اأك�سيد  وثاني  الأوك�سجين  تبادل 

في  الأن�سجة  اأع�ساء  و�سائر  ال��دم  بين  ما 

الج�سم.

*�أنو�ع ��صطر�بات �لدم
�أوًل: فقر �لدم من �لحديد:

ح��ي��ث ي��ت�����س��اءل ح��ج��م ك��ري��ات ال��دم 

أغذية فقر الدم
)*(

�صارة �ملو�صوي خزعل

بها  ي�صاب  قد  �لتي  �ل�صائعة  �لأمر��س  من  �لدم  فقر  يعتبر 

�ل�صغير و�لكبير، �لذكر و�لأنثى على حد �صو�ء. وعادة ما يتبادر 

�إلى  �لذهن عندما يقال: »فقر �لدم« �أو م�صكلة في �لدم، �أنه نق�س 

��صطر�بات  �أنو�ع  من  نوع  هو  �لحديد  نق�س  �أن  �إّل  �لحديد،  في 

�لأنو�ع  �أن  وبما  �أ�صبابها.  في  ومختلفة  عديدة  هي  و�لتي  �لدم، 

عديدة، نذكر منها ما هو ذو �أ�صباب غذ�ئية �أو ما عالجه �لغذ�ء.
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فيها  الهيموغلوبين  وج��ود  ويقل  الحمراء 

م�ستوى  ف��ي  ال�سديد  الن��خ��ف��ا���س  نتيجة 

الحديد في الدم.

1 - اأ�سبابه: 
اأ- تناول الغذاء الفقير بالحديد.

ب�سورة  ال��ح��دي��د  ام��ت�����س��ا���س  ع���دم  ب- 

���س��ح��ي��ح��ة ن��ت��ي��ج��ة اأ����س���ب���اب ع��دي��دة: 

اأو  الأم���ع���اء  ف��ي  م�ساكل  ك��الإ���س��ه��ال، 

اأو  جراحيًا،  المعدة  ت�سغير  المعدة، 

ب�سبب تاأثير بع�س الأدوية.

ج- زيادة حاجة الج�سم للحديد في تكّون 

الدم في مرحلة �سن المراهقة اأو خالل 

فترة الحمل...

د- النزيف خالل الدورة ال�سهرية للن�ساء.

ه�- بالإ�سافة اإلى اأنواع النزيف الأخرى.

2 - عوار�سه: 
اأ- التعب ال�سديد والإجهاد ال�سريع.

ب- فقدان ال�سهية.

ج- م�ساكل جلدّية و�سطحّية: اأظافر رقيقة 

ومقّو�سة اإلى الداخل ك�سكل ال�سحن، 

التهاب  الفم،  تقّرح  ال�سعر،  ت�ساقط 

المعدة.

د- م�����س��اك��ل ف��ي ال��ق��ل��ب ف��ي ح���ال ع��دم 

معالجة فقر الدم.

3 - الحل الغذائي: 
اأقرا�س  تناول  التزام  اإلى  اإ�سافة 

ل  الطبيب،  لك  ي�سّخ�سها  التي  الحديد 

بّد من تناول غذاء غني بالحديد والمتناع 

تقّلل  التي  الغذائّية  الممار�سات  بع�س  عن 

من امت�سا�س الحديد.

اأ- الأطعمة الغنية بالحديد: الكبد والكلية، 

البي�س،  �سفار  وال��دواج��ن،  اللحوم 

الخ�سار  البقول،  المجففة،  الفواكه 

كالبقدون�س،  الخ�سراء  الأوراق  ذات 

ومنتجاتها،  الكاملة  الحبوب  الدب�س، 

رقائق الحبوب المدعمة.

في  الحديد  اأّن  اإل��ى  الإ���س��ارة  وتجدر 

الم�سادر الغذائية الحيوانية هو اأكثر 

امت�سا�سًا منه في الم�سادر النباتية. 

النباتيين من  بّد لالأ�سخا�س  لذلك ل 

كميات جيدة  تناول  على  يحر�سوا  اأن 

من الم�سادر النباتّية العالية بالحديد 

حتى يتفادوا النق�س.

ب- الأطعم���ة الت���ي تقّل���ل م���ن امت�سا����س 

الحديد: القه���وة، ال�س���اي والم�سروبات 

م���ن  تقل���ل  فه���ي  ال�س���وداء،  الغازي���ة 

امت�سا����س الحدي���د بن�سب���ة 50 %، 

احلديد يف املصادر الغذائية 
احليوانية هو أكرث امتصاصًا 

منه يف املصادر النباتية
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وذلك لأنها تحتوي على مواد )كالكافيين 

الحدي���د  م���ع  فتّتح���د   )Tannins والــــ 

وتخرجه اإلى خارج الج�سم.

امت�سا�س  م��ن  ت��زي��د  ال��ت��ي  الأط��ع��م��ة  ج- 

بالفيتامين  الغنية  الأطعمة  الحديد: 

الفليفلة،  البرتقال،  كالحام�س،   ،C
البندورة...

في  الحديد  ن�سبة  تعّزز  ولكي  لذلك، 

ع�سير  بع�س  اإ���س��اف��ة  يمكنك  ج�سمك، 

الحام�س اإلى وجبتك، اأو اأن تعّد طبقًا من 

ال�سلطة المحتوية على الحام�س والبندورة 

اأن ت�سيف الفليفلة غير المطبوخة  اأو  معًا، 

اإلى طبقك.

ثانيًا: زيادة �لحديد في �لدم: 

وهي م�سكلة وراثية وتتمثل في الجينات 

وقد   ،)homozygous( اللواقح  المتماثلة 

توؤدي اإلى موت الم�ساب اإذا 

والرجال،  دورية.  ب�سورة  بالدم  يتبرع  لم 

هم اأكثر عر�سة لهذه الم�سكلة من الن�ساء 

للتخل�س  طبيعية  و�سيلة  يمتلكون  ل  لأنهم 

من الحديد كالدورة ال�سهرية اأو الحمل اأو 

الر�ساعة عند الن�ساء.

1 - عوار�سه: 
عوار�سه  تت�سابه  الأول��ى،  مراحله  في 

التعب  مثل:  الحديد،  نق�س  عوار�س  مع 

والإرهاق، ال�سعف..

فتتمثل  المتقدمة  ال��م��راح��ل  ف��ي  اأم��ا 

وجع  البطن،  ف��ي  دائ���م  ب��وج��ع  ال��ع��وار���س 

انتظام  وع���دم  جن�سي،  عجز  مفا�سل، 

العادة ال�سهرية.

2 - الحل الغذائي: 
اإ���س��اف��ة اإل����ى ال��ت��ب��رع ب���ال���دم دوري����ًا 

وا�ست�سارة الطبيب، على الم�ساب بزيادة 

الحديد في الدم اتباع الإر�سادات التالية:

.C اأ- تجّنب تناول اأقرا�س الفيتامين

بالحديد،  المدّعم  الطعام  تجنب  ب- 

ة  الُمَعَدّ المدعمة  الحبوب  كرقائق 

تلك  اأو  الطاقة  م�سروبات  للفطور، 

تحتوي  والتي  الوجبات  عن  البديلة 

على الحديد.

ثالثًا: ت�صخم كريات �لدم �لحمر�ء:  

الدم  فقر  عن  الأحيان  اأغلب  في  ينتج 

بال� B12 اأو الفوليك اأ�سيد.

:B12 �1 - فقر الدم بال
الفقير  ال��غ��ذاء  اأ���س��ب��اب��ه:   - اأ 
ب��ك��ت��ي��ري��ا   ،B12 ب����ال����� 

 )H . P y l o r i (

ال��م�����س��وؤول��ة عن 
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ت�سبب  قد  اأنها  تبّين  اإذ  المعدة،  قرحة 

.B12 نق�سًا في الفيتامين

ب - عوار�سه: تنميل في اليدين والقدمين، 
اختالل توازن الج�سم، �سعف الذاكرة، 

هلو�سة...

ج - ال��ح��ل ال���غ���ذائ���ي: اإ���س��اف��ة اإل���ى حقن 
على  الطبيب،  ي�سفها  التي   B12 ـــ  ال

التي  الأطعمة  على  الت�سديد  المري�س 

البروتينات،  م��ن  عالية  ن�سبة  تحتوي 

 Vit بالحديد،  غني  فهو  الكبد؛  ومنه: 

B12 ، فوليك اأ�سيد. اأ�سف اإلى مكونات 
الحمراء،  اللحوم  مثل:  اأخرى،  غذائية 

البي�س، الحليب وم�ستقاته.

2 - فقر الدم بالفوليك اأ�سيد
اأ - اأ�سبابه:

عن  الناتج  الأغذية  امت�سا�س  �سوء   -

م�ساكل في الجهاز اله�سمي.

لفترة  اأ�سيد  بالفوليك  فقير  غ��ذاء   -

زمنية طويلة.

اأ�سيد  الفوليك  من  الحاجة  زي��ادة   -

في حالت النمو ال�سريع اأو الحمل 

هذه  تلبية  وع���دم  ال��ر���س��اع��ة،  اأو 

الحاجة.

- اإدمان الكحول.

ب - عوار�سه:

التهاب  تنف�س،  �سيق  واإره�����اق،  تعب   -

ال�سهية  قلة  ن�سيان،  اإ�سهال،  الل�سان، 

للطعام، ت�سققات في ال�سفة، انخفا�س 

الوزن.

ج - الحل الغذائي: 

اأ�سيد  الفوليك  اأق��را���س  اإل���ى  اإ���س��اف��ة 

المري�س  على  يجب  الطبيب،  ي�سفها  التي 

المواظبة على تغذية �سليمة تت�سمن الأمور 

بفقر  الإ�سابة  اإع��ادة  لمنع  وذل��ك  التالية، 

الفوليك اأ�سيد:

اأو  الفاكهة  من  واح��دة  ح�سة  تناول   -

الخ�سار الطازجة يوميًا على الأقل، 

ع�سير  م��ن  ب��ك��وب  ا�ستبدلها  اأو 

الفاكهة الطبيعّية.

حبوب  الفول،  الكبد،  اللحوم،  تناول   -

ال�سويا، البي�س، ال�سبانخ، الخ�سار 

على اأنواعها.

)*( اأخ�سائية تغذية.

�لهو�م�س
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اإلسالم والتعّدد الحضاري
بين سبل الحوار والتعايش األخالقي
�إعد�د: حور�ء حمد�ن

بّد  ل  ُملّحًة  وحاجًة  م�صيرّية،  م�صاألة  �ليوم  باتت  �لحو�ِر  َم�ْصاألة  �إّن 

من تلبيتها، نظرً� للّتحديات و�لمخاطر �لعظيمة �لتي ُتفر�س علينا كاأمٍة 

�لغربّي  �ل�صتعمار  �إبان  �لقريب  �لما�صي  في  �لو�صع  يكن  ولم  �إ�صالمّية. 

�لع�صكرّي في حال �أف�صل، فاإّن معركة �لوعي ما ز�لت م�صتمرة.
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وك����ون م�����س��األ��ة م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات 

قتال  م�ساألة  لي�ست  الإ���س��الم��ّي  بالنظر 

اأي�سًا،  الهدف  عقائدّية  واإن��م��ا  فح�سب، 

كتاب  ف��ي  ق���راءًة  الكريم  للقارئ  ن��ق��ّدم 

�ُسبل  بين  الح�سارّي،  والتعّدد  »الإ�سالم 

عبارٌة  وهو  التعاي�س«،  واأخالقّيات  الحوار 

عبد  ال��دك��ت��ور  لل�سيخ  م��ح��ا���س��رات  ع��ن 

-1٤٣٤ه����(،  )1٣٥٤ه����  الف�سلي  الهادي 

اإعداد وتقديم ح�سين من�سور ال�سيخ. وقد 

قّدم ال�سيخ الدكتور اإ�سهامات عظيمة في 

وتح�سينه  الإ�سالمّي  الفكر  تنمية  �سبيل 

من المفاهيم وال�سعارات الغريبة الدخيلة 

عليه  رافعًا �سعار الحوار »كمنهج لزم لأي 

.)1(
حركة دينّية«

يتاأّلف الكتاب من خم�سة ف�سول:

في  �لــقــيــمــة  �لأول:  *�لف�صل 
�لعالقة �لإن�صانية

الفكرّية  الجوانب  الُمعّد  فيه  ويعر�س 

للّدكتور الف�سلي ويبّيُنها ب�سكٍل واٍف �سمن 

عنوان: »الإ�سالم وبناء القيمة في العالقة 

الإن�سانّية«. ويرتكز الخطاب الفكرّي على 

ال��ح��ّل الإ���س��الم��ّي  ك��اإط��ار ع��ام للم�سكل 

 .
)2(

الجتماعّي الذي يعاني منه الإن�سان

ـــالم  ـــص �لإ� �لـــثـــانـــي:  *�لف�صل 
و�لمفاهيم �ل�صّيقة

حول  الف�سل  هذا  في  الحديث  ي��دور 

مفاهيم المعرفة والوعي والهوّية، ويبحث 

والتطور  والواجبات  الحقوق  م�ساألة  في 

اإّن  الفاعلّية.   اإل��ى  التلّقي  من  الإن�سانّي 

المعرفة هي الفكر والمعلومات الموجودة 

في ذهن الإن�سان. ثمة من اعتقد ب�سيادة 

وثمة  ومنهجًا«.  »م�سدرًا  معرفّيًا  العقل 

من لم يَر في الوجود �سوى الح�س ومعطى 

الفكر  اأّن  اإّل  المبا�سر.  ال��م��ادّي  ال��واق��ع 

الإ�سالمّي و�ّسع دائرة الم�سادر المعرفّية 

تتعّلق  التي  وال��وح��ي  الإل��ه��ام  ي�سمل  بما 

بالمعارف الغيبّية. 

�إ�صالمّية  نظرة  �لثالث:  *�لف�صل 
في تعّدد �ل�صبل و�لح�صار�ت 

كمظلة  الّنظام  بين  الإ���س��الم  ُيمّيز   

ك���ة  وب��ي��ن ال��ح�����س��ارة  ع��ق��ائ��دي��ة ُم���ح���رِّ

المختزنة للّثقافات والمظاهر العمرانّية. 

ورغم تمييزه المفاهيمّي، اإّل اأن الإ�سالم 

ال��ح�����س��ارات فهو  وت���ع���ّدد  ي��ت��ع��ار���س  ل 

الّنظام  ظ��ل  ف��ي  للح�سارات  الحا�سن 

الواحد.

ه���ي ح��ال��ة  الخ���ت���الف  م�����س��األ��ة  اإن 

ط��ب��ي��ع��ي��ة وم��ن�����س��ج��م��ة م����ع ال��ّط��ب��ي��ع��ة 

يعتبرها  الإ���س��الم  ف��اإّن  ل��ذا  الإن�سانّية، 

يرى اإلسالم مسألة االختالف 
حالة طبيعية ويعتربها منطلقًا 
للتعارف بغية التطّور واالستفادة
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التطّور  بغية  والتالقح  للتعارف  منطلقًا 

وال�ستفادة فيما بينها. هذه الّروؤية ت�سع 

في   
ّ
والعملي الفكرّي  موقفه  في  الإن�سان 

قوله  من  المراد  وهو   ،
ّ
الو�سطي المركز 

تعالى: {اإِنِّي َجاِعٌل ِفي الأَْر�ِض َخِليَفًة} 

)البقرة: 30(. واأن يكون الإن�سان خليفة 

اهلل في الأر�س ل يعني اأن ي�ستقل وين�سب 

اإلى نف�سه الألوهية كما هو حال الح�سارة 

الغربّية.

�لـــحـــو�ر  �لــــر�بــــع:  *�لف�صل 
�لإن�صانّي بين �لدين و�لح�صارة

حول  الف�سل  هذا  في  الت�ساوؤل  ي��دور 

النظام الجتماعّي الأ�سلح للب�سرّية، حيث 

افتر�ست الروؤى الو�سعية  كمون الم�سكلة 

الحّل  كان  وعليه  الخارجية،  العنا�سر  في 

العامل  بمحركها  المارك�سية  النظرة  من 

الراأ�سمالية  ال��ن��ظ��رة  اإل���ى  الق��ت�����س��ادي 

وف���ردان���ي���ة ال��م�����س��ل��ح��ة. اأم�����ا ال��ن��ظ��رة 

المجتمع  بين  التوازن  فتفر�س  الإ�سالمّية 

النابعة  الأنانّية  �سبط  خالل  من  والفرد 

الب�سرّية،  والطبيعة  الإن�سانّي  الداخل  من 

وذلك من خالل اللتزام بال�ّسرائع الإلهّية 

بعماد الإيمان والتقوى.

 والبديل الحقوقّي الذي ُيحاول فر�سه 

ال�سيا�سّية  الوثيقة  هو  المجتمعات  على 

لحقوق  ال��ع��ال��م��ّي  ب���الإع���الن  ال��م��ت��م��ّث��ل��ة 

م�ساألة  اإلى  النظر  تبّدل  اأن  بعد  الإن�سان، 

الهوية  اإل��ى  الدينية  الهوية  م��ن  ال��ح��وار 

الح�سارية. 

�لــعــقــل  �لــخــامــ�ــس:  *�لف�صل 
�لجمعّي وحو�ر �لح�صار�ت

تحرير  ن�ساأته  اأ�سا�س  في  الّدين   »اإن 

للتاأّمل  دعوة  وهو  له،  تكبياًل  ولي�س  للعقل 

.
)3(

ولي�س مدعاة للتقليد واتباع الغير«

دعوة  اأي  يواجه  ال��ذي  الأب��رز  العائق 

وت��اأّث��ر  الجتماعّي  المحيط  ه��و  ج��دي��دة 

ال��ّن��ا���س ب��م��ا ي�����س��ّم��ى ب��ال��ع��ق��ل ال��ج��م��ع��ّي.  

العقل  معنى  حول  الدكتور  ال�سيخ  يبحث 

هذا  في  ويقّدم،  المتنوعة،  تعريفاته  في 

تحليلها  في  الإ�سالمّية  ال��روؤي��ة  الف�سل، 

العقل  م�ساألة  ح��ول  الإن�سانّية  للطبيعة 

ُيعالجها،  ثم  وخلفّياته،  اأ�سبابه  الجمعّي 

كما يبحث في اأخالقيات الحوار واآدابه.

*��صتطر�د
اإّن اأزمة المفاهيم وفتنة الم�سطلحات 

تفاقم  ف��ي  زال��ت  ل  الحالي  ع�سرنا  ف��ي 

م�����س��ت��م��ر. ول��ع��ل م�����س��ط��ل��ح »الإره������اب« 

و»العنف« من اأكثر الم�سطلحات الّرائجة 

والمتداولة عالمّيًا، والت�ساوؤل الأبرز الذي 

وُينّظر  العنف  يوؤّيد  الإ�سالم  هل  يعنينا: 

القائد  الإم���ام  �سماحة  يقول  ل��الإره��اب؟ 

اإلسالم ال يعترب استخدام العنف 
أصاًل من أصوله لكنه ال ُيعارض 

العنف حينما يكون قانونيًا

قراءة في كتاب
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ال�ّسّيد علّي الخامنئّي  في جواب عن 

مثاًل،  القتل  يعني  »العنف  الم�ساألة:  هذه 

اإّن راأي الإ�سالم  اإ�ساءة الخلق..  ال�سرب، 

يعتبر  ل  الإ���س��الم  وا���س��ح،  العنف  ح��ول 

ا�ستخدام العنف اأ�ساًل من اأ�سوله لكنه ل 

.)4(
ُيعار�س العنف حينما يكون قانونيًا«

النبي  يتحّدث عن  الإ�سالم حينما  اإّن 

ي�سير اإلى محا�سن اأخالقه ورقّي معا�سرته 

عن  يتحّدث  اآخر  مو�سع  وفي  النا�س.  مع 

والمنافقين.  الكّفار  م��ع  الغلظة  وج��وب 

اإّنه يفر�س نوعًا من التوازن القيمّي حيث 

َوالَِّذيَن  اهلل  �ُسوُل  رَّ ٌد  َحمَّ {مُّ الآية:  تقول 

اِر} )الفتح: 29(.  اء َعلَى اْلُكفَّ َمَعُه اأَ�ِسدَّ

منهجية  ــي  ف �لــقــ�ــصــور  *بع�س 
�لبحث ومفاهيم لم تلق حظها �لو�في 

الأ���س��ي��ل  الإ����س���الم���ّي  ال���ط���رح  اإّن   

ال����ذي ي��ط��رح��ه ال��ك��ت��اب ي��ب��ّي��ن اأه��م��ّي��ت��ه 

اإحدى  عن  ك�سف  فقد  المعرفية،  وجّدته 

الم�سكالت الأ�سا�سّية العابرة لالأزمنة. اإّل 

في  الق�سور  بع�س  وجود  يمنع  ل  هذا  اأن 

منهجية البحث وا�ستخدام مفاهيم لم تلَق 

حّظها الوافي في ال�سرح والتحليل.  

الت�سابك  بع�س  نالحظ  ال�سكل،  في 

الم�سمون  ت��ك��رار  واإع���ادة  الف�سول  بين 

اأّن��ه  فطالما  ال��م��ط��روح��ة.  العناوين  ف��ي 

 الإ�س���الم والتع���ّدد الح�س���اري، بي���ن �سبل الح���وار واأخالقيات ( 1)

التعاي����س. الف�سل���ي، عبد اله���ادي. اإع���داد: ح�سين من�سور 

الفك���ر  لتنمي���ة  الح�س���ارة  مرك���ز  بي���روت،  ط1،  ال�سي���خ. 

الإ�سالمي 2014. �س17.

 م.ن، �س13.( 2)

 م.ن، �س187.( 3)

 خطبت���ا الجمع���ة ل�سماح���ة ول���ي اأم���ر الم�سلمي���ن ال�سي���د علي ( 4)

الخامنئي { في ي���وم التا�سع من محرم 1421، الموافق 

14 ني�سان 2000.

�لهو�م�س

وتية  ال�سّ ال��م��ح��ا���س��رات  اإخ����راج  ت��م  ق��د 

الُمدرجة  العناوين  ينا�سب  بما  وتحريرها 

في الكتاب، فمن الممكن اأن يتم مالحظة 

الفرعية  العناوين  ودرا�سة  الت�سابك  هذا 

والجانبية ب�سكٍل منهجي اأكثر دّقة. 

الم�سطلحات  بع�س  اأن  اإل��ى  اأ���س��ف 

الم�ستخدمة، في الكتاب، لم تتم مراعاتها 

الكالم  واأعاد  ا�ستفا�س  فالكاتب  معرفيًا. 

يعط  لم  الحوار في حين  �سبل  م�ساألة  في 

العنوان  من  الآخ��ر  للجزء  الهتمام  نف�س 

ف��اإن  ك��ذل��ك،  التعاي�س.  اأخ��الق��ي��ات  وه��و 

مع  وت�سابكها  كمفهوم  الح�سارة  م�ساألة 

العام لم تحَظ  الّثقافة في الذهن  مفهوم 

بالتف�سير الكافي.
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في�صل �لأ�صمر

كشكول

 األدب
* �إعر�ب

رويدًا: تعرب »رويدًا« كالتالي:

به،  بعدها مفعوًل  وما  »اأْرَوَد«،  فعله  ناب عن  - مفعوًل مطلقًا من�سوبًا   1
نحو: »رويدًا عليًا«.

2 - حاًل من�سوبة اإذا جاءت بعد معرفة، نحو: »م�سى المجاهدون رويدًا«.

3 - نعتًا من�سوبًا لم�سدر من�سوب مذكور، نحو: »�سار الالعبون �سيرًا رويدًا«.
ر، نحو: »�سار تلميٌذ رويدًا«. 4 - نعتًا من�سوبًا لم�سدر مقدَّ

أدب ولغة
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* من غريب �لقر�آن �لكريم
ْجٍز  ن رِّ {َع��َذاٌب مِّ رجز: اأ�سل الرجز: ال�سطراب، قال تعالى: 

اأَِليٌم} )�سباأ: 5(، فالرجز هنا كالزلزلة، وقال تعالى: {اإِنَّا ُمنِزُلوَن 

َماء} )العنكبوت: 34(، وقوله:  َن ال�سَّ َعلَى اأَْهِل َهِذِه اْلَقْرَيِة ِرْجًزا مِّ

ْجَز َفاْهُجْر} )المدثر: 5(، قيل: هو �سنم، وقيل: هو كناية  {َوالرُّ

ُل  {َوُيَنزِّ وقوله:  �سحمًا،  الندى  كت�سمية  بالماآل  ف�سّماه  الذنب،  عن 

ْيَطاِن}  َرُكم ِبِه َوُيْذِهَب َعنُكْم ِرْجَز ال�سَّ َماء َماء لُِّيَطهِّ ن ال�سَّ َعلَْيُكم مِّ

)الأنفال: 11(، وال�سيطان عبارة عن ال�سهوة. وقيل: بل اأراد برجز 

ال�سيطان: ما يدعو اإليه من الكفر والبهتان والف�ساد. 

)بت�سرف من كتاب: المفردات في غريب القراآن، للراغب الأ�سفهاني(.

*�أخطاء �صائعة
اأن  وال�سحيح  البرازيل.  البّن من  �سراء  يتّم  اأحيانًا:  يقال   : تمَّ  -

يقال: ُي�سترى البن من البرازيل. لأن فعل تّم الذي ي�سير اإلى الكتمال 

ل يمكن اأن ي�ستعمل هنا.

اللغة  من  ن�س  بنقل  المعّربين  بع�س  يقوم  حين  الأمريكان:   -

»الأميركان«  اأو  »الأمريكان«  كلمة  ينقل  العربية  اللغة  اإلى  الفار�سية 

اإلى اللغة العربية على اأ�سا�س اأنها بمعنى: الأمريكيون اأو الأميركيون. 

وفي هذا النقل ا�ستباه. فالألف والنون في اللغة الفار�سية تدّلن على 

ي�سح  ل  بينما  الفار�سية،  في  اأميركي  جمع  اأميركان  اأن  اأي  الجمع. 

ا�ستعمال هذا الجمع باللغة العربية.
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* �لأجوبة �لُم�صِكتة
لما جيء ب�سعيد بن جبير بن ه�سام بين يدي الحجاج، 

اأنا  جبير:  بن  �سعيد  فقال  ا�سمك؟  ما  الحجاج:  �ساأله 

بل  الحجاج:  قال  الأ�سدي.  ه�سام  بن  جبير  بن  �سعيد 

اأنت �سقي بن ك�سير. فقال �سعيد بن جبير: بل كانت اأمي 

و�سقيت  اأمك  �سقيت  الحجاج:  قال  با�سمي منك.  اأعلم 

قال  غيرك.  يعلمه  الغيب  جبير:  بن  �سعيد  فقال  اأن��ت. 

الحجاج: واهلل لأبدلّنك بالدنيا نارًا تلّظى. فقال �سعيد 

بن جبير: واهلل لو علمت اأن ذلك بيدك لتخذتك اإلهًا. 

بن  �سعيد  فقال  محمد؟  في  قولك  فما  الحجاج:  ق��ال 

فماذا  الحجاج:  قال  الهدى.  واإمام  الرحمة  نبي  جبير: 

تقول في علي اأهو في الجنة اأم هو في النار؟ فقال �سعيد 

بن جبير: لو دخلتها وعرفت من فيها عرفت اأهلها. قال 

الحجاج: فما قولك في الخلفاء الرا�سدين؟ فقال �سعيد: 

ل�ست عليهم بوكيل. قال الحجاج: فاأيهم اأر�سى للخالق؟ 

فقال �سعيد: ِعْلُم ذلك عند الذي يعلم �سّرهم ونجواهم. 

لْم  اإن  �سعيد:  اأن ت�سدقني. فقال  اأحب  الحجاج:  فقال 

اأحّبك ِلَم اأكذبك. قال الحجاج: اختر لك يا �سعيد قتلة. 

فقال �سعيد: اختر لنف�سك، فواهلل ل تقتلني قتلة اإّل قتلك 

اأعفو  اأن  اأتريد  الحجاج:  قال  القيامة.  يوم  مثلها  اهلل 

اأنت  واأما  اهلل،  فمن  العفو  كان  اإن  �سعيد:  فقال  عنك؟ 

فال براءة لك ول عذر.

- جل�س اأبو جعفر المن�سور فت�ساقط عليه الذباب، 

عليه  فدخل  �سجر؛  حتى  عليه  األ��ّح  ط��ارده  كّلما  وك��ان 

في  وا�سعة  �سهرة  وله  �سليمان،  بن  مقاتل  الح�سن  اأب��و 

الح�سن  اأبا  يا  المن�سور:  جعفر  اأبو  له  فقال  التف�سير. 

اأتعلم لماذا خلق اهلل تعالى الذباب ؟ فقال اأبو الح�سن: 

نعم يا اأمير الموؤمنين ليذّل اهلل عّز وجّل به الجبابرة، 

ف�سكت.

أدب ولغة
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* من ذخائر �لأدب
تاج اللغة و�سحاح العربية: هو معجم لغوي بالمفردات العربية 

اأّلفه الإمام اأبو ن�سر اإ�سماعيل بن حماد الجوهري. وُيطلق على هذا 

المعجم اخت�سارًا ا�سم ال�سحاح.

وهو من اأقدم ما �سّنف في العربية من معاجم الألفاظ، مرّتب 

لكل  وجعل  اأب��واب��ًا  الهجاء  ح��روف  فجعل  والف�سول،  الأب���واب  على 

حرف من هذه الأبواب ف�سوًل بعدد حروف الهجاء. وقد ا�ستمل هذا 

المعجم على 40 األف مادة.

اإذ  المعاجم،  تاأليف  في  ث��ورة  المعجم  هذا  ظهور  اأح��دث  وقد 

خالف في ترتيبه نظام الخليل الفراهيدي وجاء بناوؤه على حروف 

اأجود  من  العربية  علماء  عند  ويعد  الكلمات.  اأواخر  ح�سب  الهجاء 

بن  الإمام محمد  قام  وقد  و�سبطًا.  دّقة  واأكثرها  واأنفعها  المعاجم 

اأبي بكر الرازي باختيار بع�س مواده و�سماه »مختار ال�سحاح«.

*من طر�ئف �لأدب
ح�سر مجل�س اأبي عبيدة رجل فقال: رحمك اهلل يا اأبا عبيدة، ما العنجيد؟

قال اأبو عبيدة: رحمك اهلل ما اأعرف هذا.

قال الرجل: �سبحان اهلل، اأين يذهب بك عن قول الأع�سى: يوم تبدي قتيله عن 

جيد...

فقال اأبو عبيدة: عافاك اهلل، )عن( حرف جاء لمعنى، و)الجيد( العنق. ثم قام 

اآخر في المجل�س فقال: اأبا عبيدة رحمك اهلل ما الأودع؟

اأبو عبيدة: ما اأعرفه. قال الرجل: �سبحان اهلل، اأين اأنت من قول العرب:  قال 

زاحم بعود اأو دْع.

فقال اأبو عبيدة: ويحك، هاتان كلمتان والمعنى: اأو اترك اأو ذر.

عن  اأخبرني  اهلل،  رحمك  فقال:  رجل  فقام  يدّر�س،  وجعل  اهلل  ا�ستغفر  ثم 

اأن�ساب  روي��ت  قد  عبيدة:  اأب��و  فقال  الأن�سار؟  من  اأم  المهاجرين  اأم��ن  )كوفا( 

قوله  من  اأنت  اأين  الرجل:  فقال  كوفا.  فيهم  اأع��رف  ول�ست  واأ�سماءهم  الجميع 

تعالى: {َواْلَهْدَي َمْعُكوًفا} )الفتح: 25(؟

فاأخذ اأبو عبيدة نعليه، وا�ستد �ساعيًا في م�سجد الب�سرة ي�سيح باأعلى �سوته: 

من اأين ُح�سرت البهائم علّي اليوم؟!
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ْن�َسدا
َ
الِة واأ ْزَكى ال�سَّ

َ
قاَم الَمَدى اأ

َ
اأ

دا« ِبيَّ »ُمَحمَّ اِدي النَّ َمَتى َذَكَر ال�سَّ

واِئ���ُع ُدوَن���ُه َل��َع��ْم��ُرَك ل َت��ْح��َي��ا ال���رَّ

)1(
َدى �سَ َلُه  �ِسواُه  َمْمُدوٍح  ُكلُّ  َول 

َنَفحاِتِه ِم���ْن  رَّ  ال���دُّ ��وُغ  َن�����سُ َه��ُل��مَّ 

)2(
َع�ْسَجدا ُت�ساِرُع  ْبياتًا 

َ
اأ َوَنْنِظُم 

َفاإِنَّما ُن���ورًا  ْر�َس  الطِّ ي  ُن��َغ��ذِّ َه��ُل��مَّ 

)3(
َمْوِلدا َيْحِمُل  ْلُق  الطَّ ِبيُع  الرَّ َتَراَءى 

ُرق��اِدِه ُط��وِل  َبْعَد  اْلُخَزاَمى  ف��اَق 
َ
اأ

)4(
دا ُم�َسهَّ ماِن  الزَّ َمرِّ  َعَلى  َوب��اَت 

ذاِذ َت��َرْق��ُرق��ًا ُي��َدْغ��ِدُغ��ُه َح��بُّ ال����رَّ

��وان��ًا، َوَي��ْم��َرُح ُم��ْزِب��دا َف��َي��ْرُف��ُل َن�����سْ

ُمَحلِّقًا اْلَعْنَدِليَب  َت��ْرُن��و  ��ُة«  َو»َم��كَّ

دا ُمَغرِّ اْلُحُبوِر  َرْو���سِ  ِفي  ُيَرْفِرُف 

نا ْحداُق ِفي َغْمَرِة ال�سَّ
َ
َتَجْمَهَرِت الأ

ْح��َم��دا«
َ
»اأ اْلِهداَيِة  ِم�ْسَكاَة  ُتَعاِنُق 

َخ��َواِرٌق اْلَبِهيِّ  اْل��َب��ْدِر  َل��َدى  ْت  َتَبدَّ

ْرِع����دا
ُ
اأ ��غ��اَم��ِة  ال��طَّ ُح��ْك��ُم  ُقباَلَتها 

َكناَقٍة »ِك�ْسَرى«  اإِي��َواُن  َرِع�سًا  َب��َدا 

اْلُحدا َنَغِم  َعَلى  ِعْطَفاَها  َتَماَيَد 

ُوُجوِهها ِتْلقا  ناُم  �سْ
َ
الأ �ْسِقَطِت 

ُ
َواأ

َجْلَمدا اآَزَر  ْوِع  ال��رَّ ِفي  َجْلَمٌد  َوَم��ا 

َفَلَواِتها ِفي  اْلُفْر�ِس  ِمَياُه  ْت  َوغا�سَ

ْخِمدا
ُ
َفاأ ِري��َع  يراِن  النِّ ِم��َن  َوَط���ْوٌد 

َكِليَلًة َخْجَلى  ��واُء  ���سْ
َ
الأ ِلَتْنَطِفِئ 

دا َتَوقَّ اْلخاِفَقْيِن  ِفي  اْلُهَدى  َفُنوُر 

اْنَت�َسْت ِباْلِب�َساَرِة  »ُمو�َسى«  َوَت��ْوراُة 

�ْسِعدا
ُ
اأ ِباْلِولَدِة  »ِعي�َسى«  َواإِْنِجيُل 

ِمْشكاُة اْلِهداَيِة
ا�س فتوين �ل�صاعر �ل�صيخ عبَّ

يَدُة ِفي ِذْكَرى ِولَدِة خاَتِم �لأَْنِبياِء،   ُنِظَمْت َهِذِه �ْلَق�صِ

P د ْبِن َعْبِد �هلل ُمَحمَّ

شعر
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ُد« �َسْم�ُس اْلَحقِّ َي�ْسَطُع ُنوُرها »ُمَحمَّ

دا ��الِل َت��َب��دَّ ِب��َط��ْل��َع��ِت��ِه َل��ْي��ُل ال�����سَّ

ًة �َسِجيَّ ْن��ِب��َي��اِء 
َ
الأ َخ��ْي��ُر  ��ُد«  »ُم��َح��مَّ

��وؤُْددا َح��َب��اُه اإَِل���ُه اْل��َك��ْوِن َم��ْج��ًدا َو���سُ

َجَناِحِه َت��ْح��َت  اْل��ِع��زِّ  َو  ��اأْ ���سَ ��َط  بَّ
َ
َت��اأ

)5(
دا �ُسجَّ اْلَمالِئُك  ِلَعْيَنْيِه  ْت  َفَخرَّ

ِة َت��ْزَدِه��ي ��ُب��وَّ َم������اَراُت ال��نُّ
َ
َع��َل��ْي��ِه اأ

ُمْن�ِسدا ��ُم  اْل��ُم��َت��يَّ اْل��َق��ْل��ُب  َفَها  َتَلقَّ

َنْجُمُه ْوَم�َس 
َ
اأ ْحَمِن  الرَّ ِمَن  َر�ُسوٌل 

)6(
دا َتَج�سَّ اْل��َع��الِء  َط��ْي��ُف  ِت��ِه  ِب��ُغ��رَّ

دا َتَتَج�سَّ ْن 
َ
اأ ِلْلَعْلياِء  اهلل  ى  »َق�سَ

َدا« ُمَحمَّ َفَكاَنْت  ُكوِني،  َلها:  َفَقاَل 

����ِه ُه »ِج���ْب���ِري���ُل« اآَي�����َة َربِّ
َ
ْق�����������َراأ

َ
َواأ

دا ���َل اآَي������اِت اْل���ِك���َت���اِب َوَج�����وَّ َف���َرتَّ

َنَفَحاِتِه ِم��ْن  وِح  ال���رُّ َغِليَل  ي  ُت���َروِّ

اْلُهَدى َعَبَق  ْخالِقِه 
َ
اأ ِمْن  َوَت�ْسَتاُف 

ُح�َساُمُه اْلَقا�ِسِطيَن  ُعُرو�َس  ب��اَد 
َ
اأ

)7(
دا َوَعبَّ ِب��اْل��َف��الِح  َطِريقًا  ��قَّ  َو���سَ

�َساِمخًا َرْف��َرَف  الإِ�ْسالِم  َبْيَرُق  ِبِه 

دا َوَت�َسهَّ اْم����ُروؤٌ  لَّى  �سَ َم��ا  َوَل����ْولُه 

ٍد َق��ْت��َل ُمَحمَّ ْع����داُء 
َ
َل��َك��ْم ح���اَوَل الأ

الِفدا َلُه  الُخُطوِب  في  َعِليٌّ  َفكاَن 

��َدْت َت��َج�����سَّ ��ِب��يِّ  ال��نَّ ُروُح  ِب���ِه  َع��ِل��يٌّ 

ْح��َم��دا
َ
واأ َعِلّيًا  واَل��ى  ِلَمْن  َفُطوَبى 

اْلِحَجى ِقْبَلَة  يا  ْك��واِن 
َ
الأ َد  �َسيِّ يا 

َ
اأ

دا �َسيِّ ياَدِة  ال�سِّ وِل��ي 
ُ
اأ َعَلى  َغ��َدْوَت 

قا ْهُر َواْلُحبُّ َوالنَّ ْنَت الطُّ
َ
ُد« اأ »ُمحمَّ

َوَمْحِتدا ُخْلقًا  اهلل  َخْلِق  ��َرُف  ���سْ
َ
َواأ

َمْنَعًة َح�ْسُبِك  ��الِم  الإِ���سْ ���َة  مَّ
ُ
اأ َي��ا 

َ
اأ

اْلِعَدى ْرَع��َب��ِت 
َ
اأ اُء  اْل��َغ��رَّ َفَوْحَدُتِك 

��ُه َف��اإِنَّ اْل��ُق��ْراآَن ِح��ْق��دًا  ُق��وا  َم��زَّ َلِئْن 

ُمَخلَّدا اْلُقُلوِب  ْع��َم��اِق 
َ
ِب��اأ �َسَيْبَقى 

َوْح��َدٍة َم�ْسَعَل  اهلل  ��وُل  َر���سُ َوَيْبَقى 

َوَم���ْوِردا َم��ْه��ًوى  اْل��َوْل��َه��اِن  َوِلْلَعاِبِد 

ْحَمٍد«
َ
ْنيا َعَلى َنْهِج »اأ َواإِْن �َساَرِت الدُّ

دا فَّ َي��ْه��ِوي ُم�سَ ال��َح��قِّ  َع���ُدوَّ  َف���اإِنَّ 

��اِئ��ِري��َن ِب��ع��اِم��ٍل ب�����اِة ال��ثَّ
ُ
ِج��ه��اُد الأ

دا ُم��َج��دَّ اْل��َف��َق��اِر  َذا  َو�ِسيكًا  ع���اَد 
َ
اأ

ُم���وؤَاِزرًا َكاْلِجباِل  �َسْعِبي  َوَوْق��َف��ُة 

ْق��َع��دا
َ
��اِئ��راِت َواأ ��راَخ ال��طَّ ق���اَم ���سُ

َ
اأ

ها َوَنْب�سُ اْل��ِب��الِد  ُروُح  ُم��ق��اَوَم��ِت��ي 

)8(
ْثُمدا

ُ
اأ واِظِر  ِللنَّ َث��َراه��ا  َجَعْلُت 

َرُه َع�سْ َج  َت��وَّ ِر  �سْ ِبالنَّ ق��اِئ��ٌد،  َلنا 

دا ُم�َسدَّ الَجِليِل  بِّ  ال��رَّ ِم��َن  َوك��اَن 

��ًة ن����اِم َت��ِح��يَّ
َ
��ُد« ي��ا َخ��ْي��َر الأ »ُم��َح��مَّ

َدى ْحُرِفها النَّ
َ
اإَِلْيَك، ُيحاِكي َعْذَب اأ

َمدائحًا اْل��َولِء  َن��ْوِل  َعَلى  َن�َسْجُت 

َغ��دا ��ف��اَع��ُت��ُك��ْم  ���سَ يِني  ُتَغ�سِّ َل��َع��لَّ 

َك��ْوَك��ٌب َلَح  ما  اهلل  ��الُم  ���سَ َعَلْيَك 

��دا َوَوحَّ اْلَف�ِسيُح  اْل��َك��ْوُن  َح  �َسبَّ َوم��ا 

وائ���ع : مفرده���ا الرائعة، وهي عمل بارز مج���لٍّ في الأدب اأو ( 1)  الرَّ

ة اأو نحوها. الفنِّ اأو ال�سناعة اليدويَّ

 ت�سارع : ت�س�ابه.( 2)

حيفة اأو الكتاب الَّذي ُمحي ثم ُكتب.( 3) ْر�س : ال�سَّ  الطِّ

ائحة.( 4) د الألوان طيِّب الرَّ  الُخزاَمى : زهر متعدِّ

و : الغاي�ة.( 5)
ْ
�اأ  ال�سَّ

ته : بوجه�ه .( 6)  بغرَّ

 القا�سطين : الجائِريَن الماِئِليَن َعِن الَحقِّ . ( 7)

ثمد : حجر ُيكتحل به، وهو اأ�سود اإِلى الحمرة.( 8)
ُ
 الأ

�لهو�م�س
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خجلي 
يؤلمني

القرية  في  اأعي�س  عامًا،   20 عمري  ه��دى،  ا�سمي  عليكم،  ال�سالم 

برفقة اأ�سرتي المكّونة من 3 اإخوة اأنا اأكبرهم. تركت المدر�سة حين كنت 

مللت  ولكني  اآن��ذاك،  اأهلي  معار�سة  رغم  عمري،  من  ع�سر  الرابعة  في 

ما  مرة  من  اأكثر  ال�ساد�س  ال�سف  اأعدت  اأنني  ة  خا�سّ والف�سل  الر�سوب 

اأ�سابني بالإحباط. بعد ذلك، حاولت اأن اأ�سترك اأكثر من مّرة في دورات 

دينّية اأو لغوّية ولكني لم اأ�ستمر في اأّي منها فقد كنت اأ�سعر ب�سيق نف�س 

اإلى منزلي مري�سة وحزينة.  واأعود  واأتعب،  واأدوخ  اأمي،  اأبتعد عن  حين 

ويئ�س  اأكثر من طبيب ولكن ل توجد م�سكلة ع�سوّية وا�سحة،  ا�ست�سرت 

والدي من محاولة انت�سابي اإلى دورات فالتزمت المنزل.

ومنذ ذلك الحين وحياتي م�ستقّرة في القرية، اأيامي مت�سابهة، بين 

زيارات لالأقارب واأحاديث مع اأمي والهتمام باإخوتي.

اأو ارتبطن، بينما  م�سكلتي اأن جميع �سديقاتي وقريباتي قد تزوجن 

اأنا ل اأزال اأنتظر ال�سخ�س المنا�سب، وب�سراحة اأكثر ما اآلمني اأن �سابًا 

ما  مجرد  اإّنما  ال�سهرة  طوال  لي  يلتفت  ولم  اإلي،  للتعّرف  لزيارتنا  اأتى 

التي مرت لزيارتنا، ولمدة ل تتجاوز ع�سر دقائق  ابنة خالي  تحدث مع 

اأ�سعر  وجعلني  ح�سل،  ما  اآلمني  بها!  لالرتباط  اإليها  التعّرف  طلب 

بالإحباط والدونية!

لذلك قررت اأن اأر�سل لكم م�سكلتي لت�ساعدوني، اأعترف اأنني خجولة 

كثيرًا وقليلة الكالم، واأخاف اأن يكون ذلك عائقًا في زواجي!!

دميا جمعة 

فو�ز

شباب
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ال�سديقة العزيزة هدى، �سكرًا لثقتك بنا وم�ساركتنا ما الحل

الأ�سا�سية  بم�سكلتك  حقًا  تعترفي  لم  اأنك  رغم  به،  ت�سعرين 

باحثًة عن حلول للنتائج ولي�س لل�سبب الأهم.

ول  الع�سرين،  يتجاوز  ل  عمرك  �سديقتي،  ب��داي��ة، 

ذاتك  اكت�ساف  مرحلة  وفي  العمر  مقتبل  في  تزالين 

م�سكلتك  اأن  تعتقدين  فكيف  وهواياتك،  ومهاراتك 

اأو ارتباط من حولك من الفتيات  تاأخر الزواج،  هي 

اإليك مجموعة من الن�سائح واآمل اأن  وتاأخرك عنهّن؟! 

تطلعي عليها اأحد والديك، لعّله ي�ساعدك:

1 - الخجل الذي تتحدثين عنه نتيجته قّلة الثقافة و�سعف الثقة 
واقت�سار  المدر�سة  لتركك  نظرًا  طبيعي  اأمر  وهذا  بالنف�س. 

يومياتك على البقاء في المنزل.

2 - رغم اأن الدرا�سة اأ�سا�سية لتطوير �سخ�سيتنا ونظرتنا لالأمور 
حولنا اإّل اأن للثقافة منابع عدة يمكنك اأن تنهلي منها في حال 

تركِت المدر�سة، بالقراءة والمطالعة.

معها  ُتنّمين  مفيدة،  باأمور  حياتك  تم�سية  تقرري  اأن  ينبغي   -  3
قدرتك  وتح�سين  تطّوعي،  بعمل  ك��الل��ت��زام  بنف�سك  ثقتك 

اجتماعية،  عالقات  بناء  خ��الل  من  الآخ��ري��ن  مع  التوا�سل 

وال�ستفادة من �سبابك وحيويتك قبل فوات الأوان.

4 - ليتك تحاولين مرة جديدة اأن ت�ساركي في اأي درا�سة تحبينها: 
اأ�سغال يدوية، دورات تاأهيل لربات المنازل، فهذه الن�ساطات 

ال�سيق،  محيطك  من  اأو���س��ع  مجتمع  اإل��ى  تعّرفك  اأن  كفيلة 

وبالتالي تخّل�سك من الخجل.

يجب  مهاراتك،  واكت�ساف  ذاتك  تحقيق  من  تتمكني  وحتى   -  5
التي  ال�سحية  الحالة  من  يخل�سك  نف�سيًا  طبيبًا  تراجعي  اأن 

البتعاد عن  والدوخة عند  الغثيان  اأق�سد حالة  تعانين منها، 

اأمك، فال بّد اأّن اأ�سا�سها نف�سّي يمكن عالجه ب�سهولة.

6 - اأما الزواج فهو لي�س �سابًا تنتظرينه لتبدئي حياتك معه، بينما 
يمكنك  وم�سوؤولية،  لوجودنا  ا�ستمرار  هو  الزواج  اأن  الحقيقة 

من الآن تدريب نف�سك على تحّملها.
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ب������ال م����ب����الة 

والدها:  اأجابت  وا�سحة 

دورات  ف��ي  اأ���س��ت��رك  اأن  يهّمني  »ل 

دينية، ولماذا اأُربك عقلي بالم�سائل الفقهّية 

في  واأغ��رق  العقائدية،  الطروحات  واأحّلل 

اأنا موؤمنة باهلل  نظرّيات اأخالقّية وغيرها؟ 

فما حاجتي  اأف�سل وجه..  رّبيتني على  وقد 

وغير  الممنهجة  ال��دي��ن��ّي��ة  ال��درا���س��ة  اإل���ى 

المجدية؟!«.

فب�سمة،  كالمها،  ا�ستيعاب  الأب  حاول 

تن�سم  ولم  عمرها،  من  ع�سر  ال�سابعة  في 

وهو  الدينّية،  للدرا�سة  معهد  اأّي  اإلى  يومًا 

تلك  ال�سلبّية  اأفكارها  ت�ستقي  اأنها  ُي��درك 

من محيطها، فقّرر ا�ستخدام اأ�سلوب جديد 

هذه المرة لإقناعها: »ب�سمة، ال�سهر المقبل 

األي�س  عامًا.  ع�سر  ثمانية  عمرك  �سي�سير 

و�ساحت:  بنف�سها  مزهّوة  قاطعته  كذلك؟« 

اأرج��وك  ال�سيارة!  قيادة  تعّلمني  »و���س��وف 

»اأج��ل  الحما�سة:  م�سطنعًا  ف�ساح  اأب���ي«، 

ولكن ب�سرط!« تنّف�ست بعمق وثقة: »اأّي �سيء 

بعينين  اإليها  نظر  بالخدمة«.  اأن��ا  ت��ري��ده، 

�سهر  لمدة  ت�ستركي  »اأن  واأردف:  ثاقبتين 

ولك  المعهد  يقيمها  التي  الجنود  دورة  في 

ما تريدين«.

الأب  خالله  كان  الثقيل،  ال�سمت  �ساد 

يبتهل اإلى اهلل اأن ُيوّفق لإقناع ابنته باأهمية 

كان  وكم  الترغيب،  ال��دورة من خالل  تلك 

�سعيدًا حين اأجابت با�ست�سالم: »ح�سنًا، غدًا 

ت�سحية  هذه  اأبي  يا  ولكن  ا�سمي،  �ساأ�سّجل 

فور  بوعدك  لي  تفي  اأن  كبيرة مني.. يجب 

النتهاء من الدرا�سة الدينية وتعّلمني قيادة 

دورة جنود

ال�سّيارة«.

ب�سمة  وت�س������ّجلت 

ب�سكل  تذهب  كانت  المعهد،  ف��ي 

اأّن��ه ل مفر  بما  تجتهد  اأن  وق��ررت  منتظم، 

�سارفت  منذ  فوالدها  الدرا�سة،  تلك  من 

ي�����س��ّدد على  ال��م��در���س��ة  ال��ت��خ��ّرج م��ن  على 

اأهمية التزّود من العلوم الدينية قبل خو�س 

المعترك الجامعي. 

تتجّنب  خاللها  كانت  الأي���ام،  وم�ست 

بينما  والمعلمات،  المعهد  ع��ن  ال��ح��دي��ث 

ويحترم  ب�سمت،  ي��راق��ب��ه��ا  وال��ده��ا  ك���ان 

وال�سكوى.  التاأّفف  وعدم  بالدوام  التزامها 

وفي اليوم الأخير من الدورة، ذهب بنف�سه 

على  جل�ست  المعهد،  من  بال�سيارة  ليقّلها 

فقال  بهدوء،  جانبه،  اإلى  الأمامي،  المقعد 

على  وتاأكيدًا  ب�سمة،  يا  بك  فخور  »اأن��ا  لها: 

مكتب  في  ا�سمك  �سّجلت  بالوعد،  وفائي 

من  ال��درو���س  و�ستبدئين  ال��ق��ي��ادة،  لتعليم 

بارتباك  اإل��ي��ه  ن��ظ��رت  المقبل«،  الأ���س��ب��وع 

قائلة: »الأ�سبوع المقبل؟! اأي يوم؟« ا�ستغرب 

اأن��ك  »اعتقدت  �سوتها:  ف��ي  ال��ب��رودة  تلك 

اأول  �سباحًا  التا�سعة  الإثنين  �ستفرحين.. 

در�س لك«، هّزت كتفيها قائلة: »ل اأ�ستطيع، 

والفتتاح  الأن�����س��ار،  ب���دورة  ت�سّجلت  فقد 

�سيكون الإثنين �سباحًا.. واأنا متحم�سة جدًا 

للمرحلة القادمة، يوم الثالثاء منا�سب اأكثر 

لتعّلم القيادة!«.
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8
نصائح 
قبل تناول 
األطعمة 
السريعة

ال�سريعة  الوجبات  تناول  ال�سباب  من  العديد  ل  يف�سّ

اللذيذ،  الطعم  منها:  ع��ّدة،  لعتبارات  المطاعم  من 

وال�سرعة في التجهيز.

�سنقدم اإليك مجموعة ن�سائح ت�ساعدك على التقليل 

من �سرر هذه الوجبات:

1 - طالع اأكثر عن مخاطر الأطعمة ال�سريعة للتعرف اإلى 
م�ساوئها.

نف�س  في  �سديق  مع  ا�سترك  اأو  وجبة  ن�سف  تناول   -  2
الوجبة.

3 - ام�سغ الطعام اأكثر من المعتاد وتناوله بهدوء حتى 
تاأكل كمّية اأقل.

4 - اختر الأ�سناف ال�سحية كالع�سير الطبيعي وال�سلطة 
الخ�سراء والخبز الأ�سمر والفواكه للتحلية.

قبل  ال�سلطة  اأو  ال�سوربة  وتناول  م��اء،  كوب  ا�سرب   -  5
الوجبة الرئي�سة.

من  بدًل  والدجاج  كال�سمك  البي�ساء  اللحوم  اختر   -  6
اللحوم الحمراء.

7 - ا�ستبدل الأطعمة المقلّية بالم�سوّية.
8 - اأخبر الطّباخ اأو النادل في المطعم اأن يقّلل من كمّية 
الدهون والُجبن الد�سم واإ�سافة المزيد من الخ�سار 

اإلى طبقك.
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�إعد�د: حور�ء مرعي عجمي

ظالم األرض
لمدة ثالثة أيام في كانون األول

»إشاعة«

تتناقل �سفحات »الفاي�سبوك« خبرًا 

ت�سارلز  »النا�سا«  وكالة  رئي�س  اأن  مفاده 

�سي�سهد ظالمًا  »العالم  اأن  اأعلن  بولدن 

و23  و22   21 في  اأيام  ثالثة  لمدة  تامًا 

�سم�سية  عا�سفة  نتيجة  الأول  ك��ان��ون 

�ستكون  وه���ي  الأر�����س  ل��ه��ا  �ستتعر�س 

الأكبر منذ خم�سين �سنة«.

»ه���ذه  اأن  »ال��ن��ا���س��ا«  اأك�����دت  وق���د 

لها  ولي�س  ال�سحة  من  عارية  الأق��اوي��ل 

اأ�سا�س«، وقالت: »اإن ما ُيروى عن عا�سفة 

الأر�س غير �سحيح«.  �ست�سرب  �سم�سية 

وفي هذا ال�سياق اعتبر المحّلل والخبير 

»الهدف  اأن  طنو�س  اأنطوان  التكنولوجي 

»المغلوطة«  ال�سائعات  ه��ذه  ن�سر  م��ن 

جذب ن�سبة اأكبر من القّراء... خ�سو�سًا 

واأن »بولدن« كان يتحدث عن الوقاية في 

حال حدوث طارئ ولم يذكر اأبدًا هبوب 

عا�سفة �سم�سية«.

اأث��ن��اء  بال�سلل  �سخ�سًا   11 اأ���س��ي��ب 

جانيرو  دي  ريو  في  ع�ساء  وجبة  تناولهم 

لأن رّبة البيت لم تطبخ طعامًا عاديًا، بل 

قّدمها  التي  »ف��وغ��و«  �سمكة  طهو  حاولت 

�سديق هدية لرّب الأ�سرة.

الأ�سرة  رب  حالة  ت��رّدت  البداية،  في 

ح��ي��ث اأ����س���اب ال�����س��ل��ل ل�����س��ان��ه ث��م وجهه 

ب��ع��د ذل����ك �سعر  و���س��اع��دي��ه ف��رج��ل��ي��ه. 

اأطرافهم  بتنميل  الباقون  الأ�سرة  اأف��راد 

اأكثر  »الفوغو«  �سمك  وف��ي  واأج�سامهم. 

ف��ي ح��ال ع��دم طهوه  األ��ف �سم قاتل  م��ن 

بالطريقة ال�سحيحة.

�سمك  ت���ن���اول  اأن  ب���ال���ذك���ر،  ج��دي��ر 

»الفوغو« يت�سبب بوفاة الع�سرات �سنويًا في 

طّباخين  تدريب  من  الرغم  على  اليابان 

مخت�سين لتح�سير هذا ال�سمك.

عشاء يتسّبب بشلل أسرة بأكملها
حول العالم
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ال تضعوا 
الموز بجانب 

الفاكهة 
األخرى

اأ����س���ارت خ��ب��ي��رة ال��ت��غ��ذي��ة الأل��م��ان��ي��ة 

الأف�سل  »م��ن  اأن��ه  اإل��ى  �سوبرت  ه��اي��درون 

بجوار  النا�سجة  الموز  ثمار  و�سع  ع��دم 

اأن  �سوبرت  واأو�سحت  الأخ���رى«.  الثمار 

قدر  منها  ينبعث  النا�سجة  الموز  »ثمار 

ال��ذي  الطبيعي  الإيثيلين  غ��از  م��ن  كبير 

يت�سبب  وال���ذي  الإن�����س��اج،  على  ي�ساعد 

بدوره في عطب اأو جفاف الفاكهة الأخرى 

قبل الأوان«، لفتًة اإلى اأن »ثمار التفاح اأو 

الأخرى غاز  ُتخرج هي  النا�سجة  المانغو 

بجوار  و�سعها  عدم  ينبغي  لذا  الإيثيلين، 

الفواكه الأخرى«.

بّينت نتائج درا�سة علمية، اأن العمل 

وي�سبب  الدماغ  ق��درات  ي�سعف  الليلي 

�سيخوخة خالياه قبل الأوان.

الليلي  العمل  اإن  العلماء:  وي��ق��ول 

ي�سبب  متوا�سلة  �سنوات  ع�سر  خ��الل 

�سيخوخة الدماغ لأكثر من �ست �سنوات.

ويف�سر الخبراء هذا الأمر بب�ساطة 

مبرمج  الإن�����س��ان  ج�سم  اإن  ب��ال��ق��ول: 

طبيعيًا للعمل في فترة النهار، والراحة 

لياًل. لذا، اإّن العمل الليلي يتعار�س مع 

العمل الليلي يخفض الذكاء ويسّبب الشيخوخة
ال�ساعة البيولوجية للج�سم، لذلك فاإّن 

�سبب ا�سطرابات النوم قد ينتج عنها 

لحقًا �سعف عقلي.

م��اي��ك��ل  ال���دك���ت���ور  راأي  وح�����س��ب 

ال��ج��زي��ئ��ات  مختبر  م��ن  ها�ستينغز 

اكت�ساف  اأن  البريطاني،  البيولوجية 

ما  اإل��ى  الدماغ  ق��درات  ع��ودة  اإمكانية 

ُطرق  اإيجاد  في  �سي�ساعد  عليه،  كانت 

لوقف �سمور اأدمغة الم�سنين.
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زراعة قلوب »ميتة« للمرة األولى في العالم

ذكاء الطفل
مرتبط بمستوى تعليم األم وعمرها

بّينت درا�سة علمية، اأن م�ستوى تعليم 

ذك��اء  م�ستوى  ف��ي  ي��وؤث��ران  وعمرها  الأم 

ونجاح اأطفالها في المدر�سة.

علماء  عليه  ي��وؤك��د  م��ا  ه��ذا 

من جامعة م�سيغان الأمريكية، 

اأطفال  ع��ن  معطيات  در���س��وا 

بالذهاب   1998 ع��ام  ب���داأوا 

وظلوا  الأط��ف��ال،  ريا�س  اإل��ى 

تحت رقابة الباحثين حتى 

ربيع عام 2007.

نتائج  بّينت 

اأن  ال���درا����س���ة 

م������وؤ�������س������رات 

والح�ساب  القراءة  على  والقدرة  النجاح 

لدى الأطفال، الذين ولدتهم اأمهاتهم بعد 

بلوغهن 19 عامًا من العمر، اأعلى مما هو 

ولدوا من  اأقرانهم ممن  لدى  عليه 

اأمهات قبل بلوغهن هذا العمر.

كما ات�سح للعلماء اأن الأطفال 

الذين ولدوا قبل بلوغ اأمهاتهم 19 

من العمر، كان م�ستوى نجاحهم 

في جميع المراحل الدرا�سية 

ولدتهم  الذين  م�ستوى  دون 

اأمهاتهم بعد هذا العمر.

اأن  غ��اردي��ان«  »ذي  �سحيفة  اأوردت 

قلوب  زرع  من  تمّكنوا  اأط��ب��اء  جّراحين 

»ميتة« لثالثة من المر�سى ما يعتبر حدثًا 

تاريخيًا �سيمّكن من اإبقاء 30 % اآخرين 

من المر�سى على قيد الحياة.

ف��ق��د ت��م��ّك��ن ال���ج���راح���ون م���ن اأح���د 

قلوب  ثالثة  زرع  من  �سيدني  م�ست�سفيات 

بعد 20 دقيقة من توقفها عن الخفقان.

حيوية  على  للمحافظة  طريقة  وف��ي 

القلب من الواهب ابتكر رئي�س الم�سروع 

مملوءة  خا�سة  حاوية  ماكدونالد  بيتر 

بدم الواهب يو�سع فيها الع�سو المطلوب 

زرعه، بعد محاولت دامت ع�سرين عامًا.

ويمكن حفظ القلب في الحاوية حتى 

اأربع �ساعات، الوقت الذي يمّكن الأطباء 

المري�س  ع��ن  اأك��ث��ر  معلومات  تلّقي  م��ن 

والواهب وع�سوه الموهوب.

حول العالم
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بال�ستيكية  اأواٍن  ا�ستخدام  اأن  ات�سح 

م�سّر  الميكروويف  في  الأغذية  لت�سخين 

المرتفعة  الحرارة  درجات  لأن  بال�سحة، 

م�سّرة  كيميائية  مركبات  انف�سال  ت�سبب 

ت��ح��ت��وي��ه��ا ه���ذه الأوان������ي ث���م اخ��ت��الط��ه��ا 

بالغذاء.

التسخين بأواٍن بالستيكية مضّر بالصحة
ا�ستنادًا اإلى هذا الأمر، ين�سح المعهد 

الوطني لعلوم ال�سحة البيئية في الوليات 

اأو  زجاجية  اأواٍن  با�ستخدام  المتحدة، 

خزفية لحفظ وت�سخين المواد الغذائية.

ويوؤكد العلماء على اأن المواد الموجودة 

في  �سلبيًا  توؤثر  »البال�ستيك«  اللدائن  في 

الوقت  م��رور  وم��ع  ال�سماء،  الغدد  عمل 

وت�سبب م�ساكل �سحية معقدة مثل اأمرا�س 

المناعة الذاتية والربو والبدانة وال�سكري 

والعقم وبع�س اأنواع الأمرا�س ال�سرطانية.

لماذا يرتدي مؤسس 
فايسبوك القميص 

نفسه في كل ظهور؟
التنفيذي  ال��م��دي��ر  ال��م��وؤ���س�����س  داأب 

على  زوكربرغ  م��ارك  »فاي�سبوك«  ل�سركة 

خا�سة  جل�سة  في  موظفيه  مع  الم�ساركة 

 8 م��رور  وبعد  والأج��وب��ة.  الأ�سئلة  لتبادل 

و�سمح  التقليد  ه��ذا  ك�سر  ج��رى  �سنوات، 

للجمهور بالم�ساركة في جل�سة هذا العام. 

اإل��ى  ُوج��ه��ت  ال��ت��ي  الأ�سئلة  اأغ���رب  واأح���د 

القمي�س  ارت��دائ��ه  »ب�سّر  يتعلق  زوك��رب��رغ 

وهو  تقريبًا،  المنا�سبات  ك��ل  ف��ي  نف�سه 

القمي�س الرمادي اللون«.

وكانت اإجابة زوكربرغ جّدية ومبا�سرة، 

ب�سيطة  تكون حياتي  اأن  »اأري��د  قال:  حيث 

و�سهلة للغاية بحيث اأتخذ اأقل عدد ممكن 

القرارات  اتخاذ  با�ستثناء  القرارات،  من 

»في�سبوك«.  ومجتمع  جمهور  تخدم  التي 

ماذا  اختيار  مثل  الب�سيطة  القرارات  اإن 

ترتدي اأو ماذا تاأكل قد تكون متعبة اأحيانًا 

وت�ستهلك الطاقة، ول اأريد اأن اأ�سّيع وقتي 

على هذه الأمور«.

محظوظ  »اأن�����ا  زوك���رب���رغ  واأو����س���ح 

لوجودي في هذا المن�سب حيث اأ�ستيقظ 

مليار  من  اأكثر  بم�ساعدة  واأب���داأ  ي��وم  كل 

�سخ�س على ال�سبكة، واأ�سعر اأنني ل اأقوم 

في  طاقة  ا�ستهلكت  اإن  تجاههم  بواجبي 

غير مكانها«.
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 �صح �أم خطاأ؟

اأ – ُيقال اأحيانًا »تّم �سراء البن من البرازيل« وهذا قوٌل �سحيح.

ب – اإذا �سّك كثير ال�سك في الركعات اأو الأقوال اأو ال�سروط لل�سالة فوظيفته اأن يبني على وقوع ما 

�سّك فيه.

ج – اإّن ج�سم الإن�سان مبرمج طبيعيًا للعمل في فترة النهار، والراحة لياًل.

�مالأ �لفر�غ:

اأ – ورد اأّن �سوم ثالثة اأيام معينة من كل �سهر قمري يذهب بوخز ............

ب – الإ�سالم ل يتعار�س وتعّدد الح�سارات فهو الحا�سن للح�سارات في ظّل ........... الواحد.

ج – اإّن اأهم طريق اليوم لتزكية اأنف�سنا ولتربية اأنف�سنا الرتداع عن ........... وفعل الطاعة.

 من �لقائل؟

اأ –»اإّن و�سف النار والجنة الوارد في كتاب اهلل والأحاديث، يتعّلق غالبًا بنار الأعمال وجّنتها«.

ب – »اإّن ما ورد في وثيقة ال�ستقالل الأمريكي منذ مئتي عام قد جرى، وبفعل التطبيق، نق�سه عمليًا«.

ج – »المناجي الذي هو في �سدد الو�سول اإلى اهلل والقرب منه، يبحث عن طريق يو�سله اإلى اهلل«.

 �صّحح �لخطاأ ح�صبما ورد في �لعدد:

اأ – من البديهي اأن اأهّم الدوافع اإلى ال�سرقة هو الحاجة المادية اأو المعنوية.

ب – اإّن َمن يعاني من الو�سوا�س العادي اأو القهري عليه اأن يحر�س على التخفيف من ال�سكوك المحيطة به.

ج – يعتقد بع�س الخبراء اأن �سراخ الطفل الحاد يحدث ب�سبب األم في البطن.

 من/ ما �لمق�صود؟

اأ – ل تعطى بكافة اأنواعها لأي طفل يعاني من نق�س في المناعة. ما هي؟

ب – قال له النبي P: »زادك اهلل حر�سًا على طواعية اهلل وطواعية ر�سوله« من هو؟

ج – بنى م�سجدًا في قريته هو م�سجد الإمام علي Q، ثم �سعى لتاأمين مقبرة خا�سة باأهل القرية 

من الم�سلمين. فمن هو؟

أسئلة مسابقة العدد 280

اأ�سئلة الم�سابقة ُيعتمد في الإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي. ٭ 

ُينتخب الفائزون �سهريًا بالقرعة من بين الذين يجيبون اإجابات �سحيحة عن كل اأ�سئلة  ٭ 

الم�سابقة وتكون الجوائز على ال�سكل الآتي:

الثاني: مئة األف ليرة لبنانية الأول: مئة وخم�سون األف ليرة لبنانية 

بالإ�سافة اإلى 8 جوائز قيمة كل واحدة منها خم�سون األف ليرة.

يعتبر  بالقرعة،  اإجابات �سحيحة ولم يوفق  اثني ع�سر عددًا ويقّدم  ي�سارك في  كل من  ٭ 

م�ساركًا في قرعة الجائزة ال�سنوية.

ُيعلن عن الأ�سماء الفائزة بالم�سابقة ال�سهرية في العدد مئتين واثنين وثمانين ال�سادر  ٭ 

في الأول من �سهر اآذار 2015م بم�سيئة اهلل.
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في �أّي مو�صوع وردت �لجملة �لآتية:

».. ومن اأعجب براأيه �سّل، ومن ركب هواه زّل«.

 �ختر �إجابة و�حدة:

{َلأُْغِوَينَُّهْم اأَْجَمِعيَن} )�س: 82(.

ورد في العدد اأن الإغواء يكون ب�:

اأ. الإ�سالل عن طريق الحق.             ب. توهين الحق.                   ج. النهي عن المعروف.

�لعالج من �لو�صو�صة يحتاج �إلى ثالثة عنا�صر منها تحّمل �لآلم �لنف�صية �لمر�فقة له دون 

تر�جع. �ذكر �لعن�صرين �لآخرين.

من عو�ر�صه: �لتعب �ل�صديد، فقد�ن �ل�صهية، كما ي�صّبب م�صاكل في �لقلب في حال عدم 

معالجته. ما هو؟

لي�صت من �لف�صائل، بل هي حالة مذمومة عقاًل و�صرعًا، وهدر لطاقات �لإن�صان دون �أي فائدة.. ما هي؟

�لجائزة �لأولى:ح�صين محمود طه 150000 ل.ل.

�لجائزة �لثانية:  فاطمة ح�صن طحيني 100000 ل.ل.

8 جو�ئز، قيمة كل منها 50000 ل.ل. لكل من:

زينب عبد �لح�صن عربيد* 

م�صطفى يو�صف مملوك* 

فاطمة علي دقدوق* 

يون�س محمد بدر�ن* 

رباب زكي �لأعرج* 

�صناء علي جعفر* 

علي ذيب جابر* 

زهر�ء قا�صم ج�صي* 

أسماء الفائزين بقرعة مسابقة العدد 278

ل من �صباط  2015م �آخر مهلة ل�صتالم �أجوبة �لم�صابقة: �لأوَّ

�أ�صماء �لفائزين بالقرعة �ل�صنوية �صفحة 107

من  اإلى حرمانها  يوؤدي  ما  القرعة  �سحب  بعد  المجلة  اإلى  الق�سائم  من  العديد  ي�سل  ٭ 

ال�ستراك بال�سحب لذا يرجى الإلتزام بالمهلة المحددة اأعاله.

ُتر�سل الأجوبة عبر �سندوق البريد)بيروت، �س.ب: 24/53(، اأو اإلى جمعية المعارف  ٭ 

الثقافية  الإ�سالمية  المعارف  جمعية  معر�س  اإلى  اأو  المعمورة  الثقافية-  الإ�سالمية 

-النبطية- مقابل مركز اإمداد الإمام الخميني}.

كل ق�سيمة ل تحتوي على ال�سم الثالثي ومكان ورقم ال�سجل تعتبر لغية. ٭ 

يحذف ال�سم المتكّرر في ق�سائم ال�ستراك. ٭ 

ل ُت�سّلم الجائزة اإّل مع اإرفاق هوية �ساحبها اأو �سورة عنها. ٭ 

مهلة ا�ستام الجائزة ثاثة اأ�سهر من تاريخ اإعانها في المجلة، واإّل فتعتبر ملغاة. ٭ 
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ال�سهادة  عبير  نثرت  كوردة جورية... 

اإلى  م�سافرًا  ورحلَت  الع�سق  �ساحل  على 

هناك...

ب��ه��دوٍء  َطيُفك  م��رَّ  اأن����َت...  كالُحُلم 

و�سالم تاركًا لنا ذكرى ودمعة...

ما �سرُّ حيرتي في تقطيب حاجَبيك... 

ح��ي��ث ي��ت��ه��ادى ب��اأ���ُس ال��ع��ب��ا���س... غ��ي��رُة 

العبا�س...

هناك في الجزء المركون في �سدرك 

لتفتديها...  زينب  الحوراء  مقام  �سيَّدَت 

�سهيدًا  ُتزفُّ  عندما  عليها  لتكون مطمئنًا 

حار�سًا لأعتابها...

اأخي ال�سهيد...

م فالأر�س عط�سى... تب�سَّ

ارِوها من نزف الجراح

�ْسِمِع العالم كّله تلبية النداء...
َ
واأ

يِك يا حوراء... لبَّ

فهناك في ال�سام قّبة ها�سمية تلّبدت 

فوقها اأ�سراب الغمام حزنًا على ابنة �سيدة 

الن�ساء...

ُي���ق���اُل اإن ه��ن��اك اأق���زام���ًا ق��د َع��َل��ْت 

دة ال��ق��ّب��ة  اأ���س��وات��ه��م الإره���اب���ي���ة م���ه���دِّ

والمقام...

فما حاُل تلك ال�سيدة الها�سمية..؟

وب�سعة  ح��ي��درة  يا�سمينة  ح���اُل  م��ا 

الزهراء..؟

اأخي ال�سهيد...

ك  ع��دوَّ واأِر  �سالحك  الأر����سِ  ف��ي  ت��د 

بع�س باأ�سك...

تترّدد فرجال اهلل جنٌد ل  ا�سرب ول 

تتبّدد...

اإّل  اأيامهم  وم��ا  ب��دد  اإّل  جمُعُهْم  فما 

عدد...

اأخي ال�سهيد...

باهلل عليك اذكرني عند الح�سين...

زينب محمود يون�ض

مهداة إلى روح الشهيد حسين علي عّلوش )أبو حيدر()*(

( ا�ست�سهد دفاعًا عن المقد�سات بتاريخ 2013/11/9. (

�لهو�م�س

كنسمة 
تشرينية... 

أنَت

بأقالمكم
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نظرة وداع
دنا الفجر..

ولم�ست بنانه تربة ال�سجود..

الكلمات  حروف  ولملمت  القنوت..  اأطال 

ملح عينيه.. 

وتلك  ال���روح..  يوؤن�س  �سجيًا  �سوته  ك��ان 

على  تبقيه  التي  تلك  اأتراها  المناجاة!.. 

الحياة، اأو �سوق وحنين للقاء؟

نظرة  األ��ق��ى  ال��ب��ا���س��ل..  ك��الأ���س��د  انتف�س 

الوداع.. وتجلببت �سكناته بهدوء غريب..

اقترب من اأمه واأطال العناق:

- »اعذريني ب�سعة الروح وكل الأمان..

لحنان  اأن��ظ��ر  دع��ي��ن��ي  اإل���ي���ك..  �سميني 

عينيك..

دعي روحي تاأن�س عند عطف قدميك..«.

ت�سارع نب�س قلبها..

�ساق �سدرها..

يا  وجهك  ف��ي  ال��ن��ور  �سر  م��ا  الخبر؟  »م��ا 

قمر؟ 

اأنت كنز  الندي..  الفجر  ترنيمة  يا  بني.. 

دونه كنوز الدنيا..

فما للدنيا ت�سرق على عجل لتحّرر قر�س 

ال�سم�س؟

ال��ث��رى  ت��ف��ر���س  بخ�سرتها  ل���الأر����س  م��ا 

�سامخًا  ربيعها  ويتاألق  مزرك�سة  ب�سجادة 

�سموخ العزة واٍلباء؟

ال�سهداء..  بدماء  �سقيت  اأنها  اأج��زم   ..

انتظرني اأنثر فوق راأ�سك ورود اليا�سمين.. 

َوتم�سي؟«
َ
اأ

- اعذريني يا كل الحنان.. فقد اآن الأوان..

اإّل  ه��ي  اإن  روح����ي..  ب�سعة  ي��ا  ام�����سِ   -

على  من  الزغاريد  وتت�ساقط  �ساعات.. 

ال�سرفات.

الأق�سى بجبيِن ال�سم�ِس

 ُك�ِسفت بِحجاب

ثوراٍت غّطتها وطمرتها

 اأيدي الإرهاب 

مِتنا عاثت 
ُ
�سهيوُن باأ

حقدًا وف�ساد

لِكنَّ ال�سم�َس ول ُبّد لها

ميعاد 

�سُن�سلي �سالَة الآياِت و�سالة الغائب

لت�ُسعَّ وترتِفع الُقد�س.. وبها اأعياد 

�سُنمرُغ اأنف المحتِلّ

�سنثوُر بعزٍم علوٍيّ 

و�سنِقُف بعيِن اهلل لُهم بالِمر�ساد

و�ستعوُد ال�سم�س لُت�سرق فوق الِقبة

وجبينُها يعرُق بالفخِر.. بعد الن�سر

و�سيهِتُف الم�سِرُق والمغِرب: 

اأق�سانا...  قد عاد 

يقين حمد - الحجاز

األقصى.. قد عاد
دلل حجازي
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�سهرت القلم

�سددت العزم 

كابرت الألم 

وعزمت على الم�سير 

بخطوات بريئة 

واأحرف جريئة 

َدفعتني الم�سيئة 

لأنظم �سعرًا ق�سيرًا 

عنوانه ال�سهادة 

والف�سل في ذاك اأمير 

حّط الرحال 

في دنيا الآمال 

وبدون �سجال 

اآثر الجنة على المال

ون�سحني على نهجه اأ�سير

اأده�سني �سبره

حّيرني �سّره

والمدح ما زال كثير

فالعذر �سديد

بمح�سر ال�سهيد

واإلى حين ي�سعب النك�سار

ببيت تباريه اأ�سعار

لماذا...؟

لأّن ال�سهيد ما دام حيا

ونهجه دومًا محّمديا

ور�سالته اأميري علّيا

ولية محمد العوطة

ال زال القمر 
ينتظرك...

مهداة إلى الشهيد القائد
محمد جعفر داغر )رضوان()*(

اأخي...

ل زال القمر ينتظر محياك

ول زلنا ننظر اإلى بهائك

�سوتك الهّدار في الميادين

ونب�سك الحيدري في الب�ساتين

اأرعْبت ب�سالحك ال�سياطين

ورحت تقاتل في الب�ساتين

وكاأنك يا اأخي جندي للح�سين

كاأنك يا اأخي ع�سد المجاهدين

�سالتك غير ال�سالة

وروحك غير الأرواح

فهذه الميادين �ساهدة على �سجاعتك

وهذه الرياحين تفوح بعطر اأنفا�سك

وقامتك الحيدرية يهابها المجرمون

ظنوا ب�سهادتك اأنك رحلت

لكن فليعلموا اأنك باٍق باٍق باٍق

فال�سهداء اأحياء عند ربهم يرزقون.

اأخوك جعفر

ال لالنكسار
مهداة إلى الشهيد حسين حسن بلوط)*(

( ا�ست�سهد دفاعًا عن المقد�سات بتاريخ 2013/5/25. (

�لهو�م�س

( ا�ست�سهد دفاعًا عن المقد�سات بتاريخ 2013/5/24. (

�لهو�م�س
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�أ�صماء �لفائزين بالقرعة �ل�صنوية

ل ُت�سّلم الجائزة اإّل مع اإرفاق هوية �ساحبها اأو �سورة عنها. ٭ 

مهلة ا���س��ت��ام ال��ج��ائ��زة ث��اث��ة اأ���س��ه��ر م��ن ت��اري��خ اإع��ان��ه��ا في  ٭ 

المجلة، واإّل فتعتبر ملغاة.

�إبر�هيم ح�صن طحيني* 

�إح�صان ح�صن فاخوري* 

�إ�صماعيل محمد �صكر* 

�إيمان �أحمد ق�صير* 

�أحمد ح�صن كور�ني* 

�أحمد عبا�س حمود* 

�أمال �أحمد حاري�صي* 

�أمين مو�صى دعمو�س* 

بتول عدنان خليفة* 

بتول محمود �لزين* 

ب�صام �أحمد حب �هلل* 

بالل محمود عجمي* 

ح�صن علي حمود* 

ح�صين عفيف عي�صى* 

ح�صين كمال �لأ�صهب* 

ح�صين وهيب زهوة* 

حور�ء عدنان خليفة* 

خديجة محمد بهجة* 

خ�صر كامل عبود* 

ذكريات ح�صين فقيه* 

رباب يو�صف دقماق* 

زهرة عبد �لر�صول علوية* 

زينب �أحمد رحمة* 

زينب �صامي خازم* 

زينب عدنان خليفة* 

زينو محمد قطي�س* 

�صامي محمد خازم* 

�صليم مو�صى ن�صار* 

�صليمان �أحمد حمادة* 

�صويد �أحمد �صويد* 

طالل زين �صرور* 

عبا�س ف�صل ح�صن علي* 

عبد �لر�صول مو�صى عي�صى* 

عبد �للطيف ح�صين ن�صور* 

علي جعفر جعفر* 

علي ربيع �أبو �لح�صن* 

علي عدنان خليفة* 

علي محمد كمال �صرور* 

علي نبيل مو�صى* 

علي نون هيدو�س* 

فاطمة ربيع �أبو �لح�صن* 

فاطمة �صليمان خازم* 

فاطمة فايز دقدوق* 

فاطمة نون هيدو�س* 

قا�صم ح�صين فار�س* 

ليلى عبا�س بحمد* 

محمد ح�صن كور�ني* 

محمد ح�صن م�َصّرة* 

محمد خليل �لقر�* 

محمد �صالم ر�يف �صرور* 

محمد عقيل �ل�صغير* 

محمد علي عبد �لنبي* 

محمد م�صطفى بدوي* 

محمد مهدي ح�صن عربيد* 

محمد ميالد عودة* 

مريم �أحمد �صرور* 

مريم ح�صن حمود* 

مريم محمد رحمة* 

منى ب�صير حيدر* 

منى مهدي خزعل* 

مهدي بالل عجمي* 

نعيمة محمد دقدوق* 

نمر مو�صى عي�صى* 

و�صام عبد �لح�صن بري* 

يو�صف �صعيد �صكيكي* 

�أحمد محمد رحمة* 

�آمال �صامي خزعل* 

محمود �صليمان رحمة* 

محمد نجيب �أ�صعد* 

فاطمة ح�صن �صحادة* 

عزيزة محمد علي جميل* 

طه زهير عكنان* 

�صميرة �أحمد حاري�صي* 

زينب طه عكنان* 

زهر�ء علي عبا�س* 

ريحانة طه عكنان* 

دلل ر�صا بزيع* 

ح�صن محمود علي* 

غادة منيف �أ�صمر* 
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)Sudoku( سودوكو
�������س������روط ال����ل����ع����ب����ة: ه���ذه 

مربعات   9 من  مكّونة  ال�سبكة 

مق�ّسم  كبير  مربع  وك��ل  كبيرة 

اإل����ى 9 خ��ان��ات ���س��غ��ي��رة. من 

�سروط اللعبة و�سع الأرقام من 

1 اإلى 9 �سمن الخانات بحيث ل 
يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط اأفقي اأو عامودي.

3 9 1
7

1
2 8

4 2 3 5
7 6 4

4 8
2 7

3 9 6 5 4

لماذا؟
العّلة التي من اأجلها قال اهلل عّز وجّل: {َواإِْبَراِهيَم الَِّذي َوفَّى} )النجم: 37(.

حّدثنا �سعد بن عبد اهلل، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن اأبي عمير، عن حف�س 

الَِّذي  {َواإِْب��َراِه��ي��َم  اأبي عبد اهللQ في قول اهلل عّز وجّل:  بن البختري، عن الإمام 

َوفَّى}، قال: اإّنه كان يقول اإذا اأ�سبح واأم�سى، اأ�سبحت وربي محمود، اأ�سبحت ل اأ�سرك 

باهلل �سيئًا، ول اأدعوا مع اهلل اإلهًا اآخر ول اأتخذ من دونه ولّيًا، ف�ُسّمي بذلك عبدًا �سكورًا.

)علل �ل�صر�ئع، ج1، �س37(

من هو؟
كاتب »�صوت �لعد�لة �لإن�صانية«

هو علم من اأعالم الثقافة والأدب، المواطن الم�سيحي الذي 

ع�سق الإمام عليًاQ. تلّقى درو�سه الأولى في بلدته مرجعيون 

معه  حاماًل  الطبيعة  كنف  اإل��ى  ليلجاأ  المدر�سة  من  يهرب  وك��ان 

نا�سيف  لل�سيخ  العربية  اللغة  وفقه  المتنبي  دي��وان  هما:  كتابين 

اليازجي لنهل المعرفة. ذات مرة اأهداه �سقيقه فوؤاد كتاب »نهج البالغة« لينقذه من غ�سب 

ليوؤّلف  والديه بعدما علما بهروبه من المدر�سة. وقال له: اقراأه واحفظه. وكانت فر�سته 

اأي�سًا، فخرج بمو�سوعة »�سوت  تاريخية مثيرة لالهتمام،  بعدها مو�سوعة حول �سخ�سية 

العدالة الإن�سانية« من خم�سة مجّلدات. اأّلف كتابًا في �سن مبكرة )18 �سنة( بعنوان »فاغنر 

والمراأة« )1949( وعمل في تدري�س الأدب العربي والفل�سفة في عدد من الكليات ببيروت 

اإ�سافة اإلى عمله بال�سحافة. هو ال�ساعر الذي ا�ستهر بق�سيدة »هذه ليلتي«.

هو عا�سق الإمام علي Q جورج �سجعان جرداق )1931م - 2014م(.

الواحة
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أحجية
بمنا�سبة ذكرى  وذلك  الحجم،  مت�ساوية  �سال�سل ذهبية  اأربع  ُمكّونة من  ت�سّلمت هدّية 

ميالدك. كّل �سل�سلة تحمل اأربع حلقات. واأنت تريد تحويلها اإلى عقٍد واحد، اإذا كانت كلفة 

هي  فما  قرو�س،  �سبعة  الواحدة  الحلقة  اإغالق  وكلفة  قرو�س،  خم�سة  الواحدة  الحلقة  فتح 

الطريقة الأقل كلفة للح�سول على العقد؟

كيف؟
كيف تتعاطين مع ال�سلبية في ت�سّرفات ولدك؟

�سي  بقدر ما تحاولين ال�سغط على طفلك، بقدر ما ي�سبح اأكثر عنادًا. حاولي اأن تخ�سّ

تنفيذها. احترمي نمطه ول ت�سغطي  التي تطلبين منه  بالأمور  ت�ساركيه  لكي  اأكثر  وقتًا  له 

عليه، و�سوف تالحظين اأّنه �سيتجاوب اأخيرًا مع اأ�سلوبك المقنع.

)كتاب تربية �لطفل، 1100 و�صيلة عملية، �س139(

يتدّبرون
���ُروا اأَْن��ُف�����س��ه��ْم ِب��َم��ا َك���اُن���وا ِب��اآَي��اِت��َن��ا  ���ِذي���َن َخ�������سِ ���ْت َم���َواِزي���ن���ه َف���اأُوَل���ِئ���َك الَّ {َوَم������ْن َخ���فَّ

َيْظِلُموَن})الأعراف: 9(

بل  العذاب...  في  �سكنوا  يقل  ولم  الجّنة،  خ�سروا  يقل  لم  اأنف�سهم...  خ�سروا  لحظ: 

خ�سروا اأنف�سهم، لأن الربح الحقيقي لالإن�سان ل يكون اإّل بوجوده قرب القّوة المطلقة، وكل 

�سيء عدا ذلك يكون خ�سرانًا مبينًا.

�سبحانك ما اأ�سيق الطرق على َمن لم تكن دليله.

صورة وتعليق

مّتحدون 
من أجل 
اإلسالم
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الكلمات المتقاطعة

�أفقيًا:

قائد المقاومة في لبنان. 1

مجاهد كبير قتله عماء العدو الإ�سرائيلي . 2

منفردة بنف�سها - اأ�سفقت على. 3

من الطيور - دولة اأفريقية. 4

اأر�سده اإلى طريق الخير - حاجز . 5

منام - يفنون. 6

م�ساعد - حاد عن الطريق. 7

للنفي - اأهدم البيت . 8

اأرجاآ ال�سفر - المخل�ض الأمين. 9

دولة عربية. 10

عموديًا:

معارك - رفعاه. 1

دولة اأفريقية . 2

�سد نح�سر - ا�سم مو�سول - للنهي. 3

نغّيره - ا�سم عربي مذكر. 4

�سفيْت من المر�ض - عقيدته وما يوؤمن به. 5

ح��رف��ان م��ت�����س��اب��ه��ان - ���س��د ح�����س��َر - رج��ع . 6

)معكو�سة(

اأحد الأنبياء - للتمني. 7

ا�ستاق - اأحد الأنبياء. 8

عا�سمة قبر�ض - حرف جر. 9

ا���س��م ف��ع��ل اأم����ر ب��م��ع��ن��ى: اأع�����ِط - ���س��ّوَت . 10

الذباب - اأفعى

الواحة
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من يرغب من الإخوة القراء بالم�ساركة في �سحب قرعة الم�سابقة؛ 

فلي�ستعلم عن التاريخ من مركز المجلة.

Sudoku حــــل شبــكـة
الصادرة في العدد 279

5 2 4 7 9 8 6 3 1

9 7 1 3 6 2 4 8 5

8 3 6 4 1 5 9 2 7

1 9 5 8 4 6 3 7 2

4 6 7 1 2 3 5 9 8

2 8 3 5 7 9 1 4 6

7 4 9 6 8 1 2 5 3

3 1 2 9 5 7 8 6 4

6 5 8 2 3 4 7 1 9

اأرب��ع عمليات قفل )4×7(  ال��ج��واب: 

َبعَد اأربع عمليات فتح )4×5( والكلفة 

هي المجموع والذي ي�سبح 48 قر�ساً

�أجوبة م�صابقة �لعدد 278

12345678910
نيدايملا1

ي

او�سملوي�س2
ك

مالنيرمت3
ت

حو�سويود4
م

جيبا�ستنا5
ل

وزاحنار6

اكربوند7
ن

هلاقايرت8
ر

رافلااه�س9
�س

مةولعمن10
م

1 - �سح اأم خطاأ؟
اأ – خطاأ

ب – �سح

ج – �سح

2 - اماأ الفراغ:
اأ – جندياً

ب – الغذاء

ج – بالتوبة

3 - َمن القائل؟
اأ – اآية اهلل جوادي الآملي

Q ب – الإمام الباقر

ج – زوجة جنادة بن كعب الأن�ساري

في  ورد  ح�سبما  ال��خ��ط��اأ  ���س��ّح��ح   -  4
العدد:

اأ – ال�سمر اللعين

ب –  بالذنب

ج –  حتى لو كان

5 - من/ ما المق�سود؟
اأ – الُعجب

ب – الإمام الخميني }

ج – اأبو ثمامة ال�سائدي

6 - الت�سليم هلل �سمة الأولياء
7 -  اإبراهيم الأ�ستر

8 - اليمن
9 - الحوار

Q 10 - اأ�سحاب الإمام الح�سين

حل �لكلمات �لمتقاطعة �ل�صادرة في �لعدد 279
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صراع أهل القصر

من  وا�سعة  وم��زارع  كبيرًا  ق�سرًا  و»نْف�ض«  »ُروح«  ال�سقيقان  ورث 

الأ�سغر  اأخيهما  ح�سة  اإلى  اإ�سافة  الممتلكات،  كل  اإدارة  وجعل  والدهما، 

تحت و�سايتهما، وو�سع �سرطًا �سعبًا: اأن يتفقا، فال يحق لأحدهما الت�سرف دون 

موافقة اأخيه. 

كان هذا ال�سرط �سربًا من الم�ستحيل؛ لأن »ُروح« رجٌل زاهٌد، يعتكف في الم�ساجد 

ودور العبادة ول �سغل اآخر لديه، وكان ينبذ اأخاه »نْف�س« الذي ي�سكنه الطمع، ويقابل كل 

ن�سيحة بغ�سب عارم. 

يقّدم  »نف�س« ول  ف� »روح« يرف�س جميع قرارات  يتفقا على �سيء،  اأ�سهر، ولم  مّرت 

حلوًل، فالدنيا ل ت�ستحق اهتمامه. اأما »نْف�س« فكان ي�سعى لل�سيطرة على كل �سيء، حتى 

هملت على اأثره ممتلكات العائلة.
ُ
�ساد ذلك الق�سر �سراٌع مريٌر اأنهك الأخوين، واأ

بالإحباط  الم�ساب  »نْف�س«  اإل��ى  فتوجه  حالهما،  »َع��ْق��ل«  الأ�سغر  اأخوهما  لح��ظ 

والياأ�س: »لديك طموح وقدرة على اإدارة ما نملك، لكن ل نفوذ لديك دون موافقة اأخيك، 

اإلى قوة  العائلة وحقوقها، وغ�سبك  اإلى حر�س على  ا�ستر�ساوؤه، بتحويل طمعك  فعليك 

لحمايتها«. وتوجه اإلى »ُروح« الم�ساب بال�سياع والت�ستت: »حينما �سعيت لل�سمو، ارتفعت 

قدماك عن الأر�س، فاأهملتنا ون�سيت اأن لنا حّقًا عليك، فلي�س التعالي بت�سييع الحقوق 

والواجبات، واأخوك »نف�س« يحتاج نزاهتك لير�سد، فننجو جميعًا بكما«.

كان الوالد يعلم اأن »عقل« �سيكون الو�سي الحقيقي، القادر على ح�سم �سراع الأخوين؛ 

ليحفظ اأهل الق�سر.

رغباتنا،  جموح  ون�سبط  التوازن  لنحقق  فينا،  اهلل  اأودع��ه  الذي  التكامل  �سّر  وهو 

ونزعاتنا نحو الت�سامي، بتلك الحجة الباطنة »العقل«.

نهى عبد �هلل

آخر الكالم
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