
الم�شرف العام

رئي�س التحرير

مديرة التحرير

المدير الم�ش�ؤول

اإخراج وطباعة

للت�ا�شل مع المجلة: 595907 71 00961

لال�شتراك: 924643 70 00961

1

م
 2
01
5 

ل
و

يل
/�أ

 2
88

د 
د

ع
ل
�



288

4�أول �لكالم:َوَما َيْعِقُلها اإلاّ الَعاِلُموَن
ال�سّيد علي عّبا�س المو�سوي

6في رحاب بقية �هلل:دعاء الفتتاح )3(: يا واهب النعم... يا دافع النقم
د. يو�سف َمَدن

ر 10نور روح �هلل:اأف�ضل العبادة اإدمان التفكاّ

: لنعبَد اهلل معًا 13مع �لإمام �لخامنئي:الحجاّ

16و�صايا �لعلماء:مناجاة المريدين )9(: فاأنت ل غيرك مرادي
اآية اهلل ال�سيخ محمد تقي م�سباح اليزدي )حفظه اهلل(

20من �لقلب �لى كل �لقلوب:هكذا ُتمحى الذنوب
�سماحة ال�سيد ح�سن ن�سر اهلل )حفظه اهلل(

25�لملف: �شعائر اهلل... تق�ى القل�ب

26يعبدون �هلل �أفو�جاً
ال�سيخ د. محمد حجازي

32�أقيمو� �لدين هلل
د. علي زعيتر

38لي�صت من �ل�صعائر
ال�سيخ اإ�سماعيل حريري

44على طريق حفظ �ل�صعائر )جمعية قب�س(
تحقيق: نان�سي عمر

48فقه �لولي:من اأحكام �ضعائر اهلل
ال�سيخ علي حجازي

ة للحداثة )درا�ضة مقارنة بين الحداثة والإ�ضالم( 51قر�ءة في كتاب:الأ�ض�س الفل�ضفياّ
زينب الطحان

لٌع عليهم وعليك ر يا ولدي: اأناّ اهلل مطاّ 56ن�صو�س تر�ثية:تذكاّ
ال�سّيد ر�سّي الدين ابن طاوو�س

13 20

2



288

58�صخ�صية �لعدد:عبد اهلل بن ها�ضم: وارث اللاّواء
ال�سيخ تامر محمد حمزة

62تقرير:�ضبكة المعارف الإ�ضالمية: بو�ضلتك الإلكترونياّة
تحقيق: جنان �سحادة

66تربية:اأبناوؤكم يت�ضاجرون؟ اإليكم الحلاّ
داليا فني�س

ة 71تغذية:الب�ضرة مراآة ال�ضحاّ
�سارة المو�سوي خزعل

76�أمر�ء �لجنة:�ضهيد الدفاع عن المقد�ضات القائد اأحمد حبيب �ضلاّوم )اأبو علي مهدي(
ن�سرين اإدري�س قازان

80ت�صابيح �صهادة:طيُف �ضهيد وقلُب اأُماّ
ال�سيخ عبد القادر قطي�س

83�صحة وحياة:ال�ضيدلية المنزلية
نبيلة حمزي

ال؟! 86ق�صة:اإذا �ضربت حنجولة �ضرب العجَّ
د. عبد المجيد زراقط

88�أدب ولغة:ك�ضكول الأدب
اإبراهيم من�سور

92�قر�أ
93نتائج م�صابقة �لمهدي �لموعود|)6( 

94�صباب: م�ضكلتي هي اأختي - ول »ليك« - اأربع ن�ضائح للنجاح في مقابلة العمل
ديما جمعة فّواز

98حول �لعالم
حوراء مرعي عجمي

112�آخر �لكالم: �ضفُر معرفٍة و�ضبر
نهى عبد اهلل

66 80

3

م
 2
01
5 

ل
و

يل
/�أ

 2
88

د 
د

ع
ل
�



ا�س املو�ضوي ال�ضياّد علي عباّ

والت�سريعّية،  التكوينّية  بالهدايتين  للعباد  َخلقه  قرن اهلل عزَّ وجلَّ 

كانت  ا  ولمَّ بالغٍة.  حكمٍة  عن  ي�سدر  اإنما  كّله  الإلهّي  الفعل  لأنَّ  وذلك 

كان  لأجلها  التي  والغاية  الهدف  اإلى  الإن�سان  بو�سول  تق�سي  الحكمة 

انية. وجوده، كانت الهدايتان نعمًة اإلهّيًة �سادرًة عن الحكمة الربَّ

الأنبياء  خالل  من  العباد  رّب  بها  ل  تكفَّ التي  الت�سريعية  والهداية 

الغيبة،  ع�سر  في  نّوابهم  بعدهم  من  ثم  الطاهرين،  ة  والأئمَّ والر�سل 

اإلى �سمان ا�ستمرارّية الهداية الت�سريعّية ب�سكل يرافق الإن�سان  ترمي 

ال�سالل  حالت  بها  يبّرر  قد  التي  للذرائع  و�سحبًا  جهة،  من  به  رفقًا 

والبتعاد عن طريق الحّق وال�سواب، من جهة اأخرى.

الت�سريعّي  الّل�سان الإلهّي المبين، الخطاَب  ل القراآن الكريم  وُي�سكِّ

الهدائّي المبا�سر، م�ستخدمًا كّل ما ي�سّب في �َسْوق النا�س من الظالم 

اإلى النور.

ي�ستحّق  الإن�سانّية  ال�سخ�سّية  ميزان  في  قيمة  الهدى  يكون  ولكي 

عليها المدح والثناء، كان ل بدَّ من اأن تبقى في دائرة الختيار، و�سمن 

الحرية الممنوحة لالإن�سان، ومن هنا ل ثناء على ما ي�سدر بالحركة 

الخارجة عن الختيار؛ اإذ ل ف�سل فيه ول عطاء ول بذل.

أول الكالم
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ن خطاب العاطفة والترهيب والترغيب، وهذا  والهداية كما تت�سمَّ

والأحا�سي�س  للم�ساعر  ِلَما  الكريم،  الكتاب  اآيات  ما تجده مبثوثًا في 

كذلك  والتغا�سي،  التجاهل  ممكنة  غير  الإن�سان  حياة  في  دور  من 

خلق  �سائر  عن  الإن�سان  امتياز  كان  به  الذي  العقل  خطاب  ن  تت�سمَّ

ة على الخلق،  اهلل في هذا الكون العقل الذي هو معيار التكليف، الحجَّ

ميزان الثواب والعقاب، باب رفعة الدرجات في الدنيا والآخرة. 

اإلى ظاهرة لفتة في  اآياته  القراآن الكريم في بع�س  ولكن ي�سير 

ا�ستخدامه،  وبين  العقل  امتالك  بين  الف�سل  وهي  الإن�سان،  حياة 

على  به  التفا�سل  مجّرد  بين  به،  النتفاع  وبين  حيازته  مجّرد  بين 

المخلوقات وبين تاأثيره على الحياة التي تكون بالفعل اأف�سل من حياة 

الحيوان.

قد يمتلك الإن�سان العقل، وقد ي�ستخدمه في خدمة �سهواته، بل 

ي�ستنفد الحّد الأق�سى من طاقة هذا العقل لينعم في هذه الدنيا بكل 

حياة الرفاهية، الحياة التي تلّبي �سهواته ورغباته واأمنياته. ولكّنه في 

ذلك كلّه ل يكون اإن�ساناً، ول يكون له الف�سل على �سائر المخلوقات، 

بل لعّله يكون اأ�سّل �سبياًل منها، ولكن ذلك لماذا؟ وما هو ال�سّر في اأن 

ل نجد في حياة الغرب بكّل ما فيه من تطّور مادّي اإّل حياة حيوانية ل 

تجد للعقل فيها �سبياًل؟

اإنَّ ذلك يرجع اإلى تعطيل العقل في المجالت الأخرى ال�سرورية، 

مجالت معرفة اهلل، ومعرفة الم�سير، ومعرفة الإن�سان. العقل الذي 

ارتقى  واإن  يكون عقاًل ممدوحًا  لن  المعارف  نيل هذه  من  ن  يتمكَّ ل 

في الحياة المادّية اإلى عالم الأحالم غير المت�سّورة حتى في الخيال 

الآن.

اإنَّ الهدف الأ�سا�س هو التعّقل، والتعّقل يتجاوز مجّرد ا�ستخدام 

العقل، ومن هنا  لهذا  ال�سحيح  يعني ال�ستخدام  التعّقل  لأّن  العقل، 

فكّل خطاب القراآن والر�سل والأنبياء والأئّمة ال�سالحين وورثة الأنبياء 

في ع�سرنا هذا اأي العلماء الأعالم، ل �سيما ولّي اأمر الم�سلمين، لن 

يكون ناجعًا اإّل لمن يعقل، ولكن ل يعقل اإّل العاِلُمون كما قال تعالى 

�إِلاَّ  َيْعِقُلَها  َوَما  ِللناَّا�ِس  ِرُبَها  َن�صْ �ْلأَْمَثاُل  {َوِتْلَك  الكريم:  كتابه  في 

�ْلَعاِلُموَن} )العنكبوت: 43(.

واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رّب العالمين.
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يا واهب النعم...
يا دافع النقم
د. يو�ضف َمَدن

ثنا في الأعداد ال�ضابقة عن المعنى العاماّ لم�ضطلح »مبادئ  تحداّ

تنظيم ال�ضلوك«، وذكرنا خ�ضائ�س قيم ال�ضلوك في الدعاء ووحدتها 

المبحث  ه��ذا  ط��ياّ  في  و�ضنحاول  ال�ضلوك.  توجيه  في  كمنظومة 

ا�ضتكمال الحديث عن المبادئ ذاتها بقدر من الإيجاز.

وبمقت�ضى ذلك، يمكن البدء بتق�ضيم هذه المبادئ اإلى مجموعات 

ة لن�ساّ هذا الدعاء الكريم. ثالث ذات �ضلة في التركيبة اللفظياّ

دعاء االفتتاح )3(:

في رحاب بقية اهلل
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*تق�ضيم المبادئ
موّحدة  تنظيمية  كتلة  المبادئ  تمّثل 

في  وتنظيمه  ال�سلوك  �سبط  على  تعمل 

اّتجاه واحد، فتحّقق لالأفراد والجماعات 

اأهدافهم في بلوغ ما يريدون تحقيقه من 

واجتماعّي،  وتوافق �سخ�سّي  اإلهّي،  ر�سًى 

ت�سّب  متعّددة  دوائ��ر  في  نف�سّية  و�سّحة 

خ��ي��ره��ا ف���ي م�����س��ل��ح��ة »ال��م��ن��ت��ظ��ري��ن« 

و�سمودهم و�سبرهم.

ن��وع  �ل��م��ب��ادئ بح�صب  وت��ت��ن��ّوع ه���ذه 

اهلل(،  )م��ع  عقائدية  م��ب��ادئ  �ل��ع��الق��ة: 

ومبادئ  البحث،  �سياق  في  عليها  �سنمّر 

الذات  عمل  تنّظم  �سلوكّية   - �سيكولوجّية 

مع �سلوكها، ومع الإن�سان الآخر ومع عالم 

الخارجّية،  المادّية  والظواهر  الأ�سياء 

ول��ك��ن��ه��ا ف���ي ن��ه��اي��ة الأم�����ر ت�����س��ت��رك في 

الإ�سارة  تقّدمت  كما  موّحدة،  خ�سائ�س 

اإلى ذلك.

 - ة  ال�ضيكولوجياّ ال��م��ب��ادئ  اأوًل: 

ال�ضلوكياّة:

يمكن تحديد هذه المبادئ بما ياأتي:

1 - م���ب���د�أ �ل��ب��ح��ث ع���ن �ل���ل���ّذة وت��ج��ّن��ب 
�لألم: جعل اهلل �سبحانه في التركيبة 

النف�سّية لعباده مياًل فطرّيًا للبحث عن 

)ل��ّذة( م�سروعة  لهم  �سيء يجلب  كّل 

وغير م�سروعة، وعن كّل ما يريحهم، 

طيبًا،  اأث���رًا  حياتهم  في  لهم  ويترك 

ومقابل ذلك ي�سعى الأفراد اإلى تجّنب 

كّل ما يوؤلمهم وي�سّبب لهم المتاعب. 

ونجد في التراث التربوّي عند الإمام 

هذا  على  ال�ساهدة  اإ�ساراته   | المهدّي 

المبداأ في دعاء الفتتاح وفي غيره.

الفتتاح  ففي دعاء  �للّذة:  �لبحث عن  �أ- 

م��ن مو�سع  اأك��ث��ر  ف��ي   Q ي��ذك��ر 

البحث  ف��ي  ال��ع��ب��اد  لرغبة  ي�سير  م��ا 

�سواء  يريحهم،  وما  )لّذاتهم(،  عن 

ال��م��ع��ن��وّي،  اأو  ال���م���ادّي  ال��م��ج��ال  ف��ي 

في  المثال  �سبيل  على   Q فقوله 

هلل  »�لحمد  ال��دع��اء:  عبارات  اإح��دى 

جميع  ع��ل��ى  ك��ّل��ه��ا  م��ح��ام��ده  بجميع 

لمبداأ  اإيجابّي  م�سداق   
كّلها«)1( ِنَعمه 

النعم  توافر  وعن  اللّذة،  عن  البحث 

والمعنوّي  المادّي  ب�سّقيها  وتح�سيلها 

على حّد �سواء. وتوحي العبارة كذلك 

هي  التي  اهلل  ِنعم  عن  الإم��ام  بر�سا 

مجموعة من »اللّذات«المتنوعة، وهذا 

الر�سا م�سحوب عادة ب�»لّذة« نف�سّية، 

اإيجابّية ومريحة يبحث عنها الإن�سان 

وياأن�س بتوفيرها.

اأي�سًا  ال��م��ذك��ورة  العبارة  وت�ستبطن 

حاجات  ل�سّد  النعم،  على  الح�سول  طلب 

الإ�سباع  تحّقق  ف��اإذا  المتنّوعة،  الإن�سان 

ح�سلت النف�س على اإثابة مقبولة تريحه، 

وت��ح��ّق��ق ف���ي داخ���ل���ه ح��ال��ة م���ن ال��ر���س��ا 

والرتياح.

جعل اهلل سبحانه يف الرتكيبة 
النفسية لعباده مياًل فطريًا 

للبحث عن كّل ما يريحهم
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د الإمام المهدّي | بع�س اللّذات  وعدَّ

التي ذكرها مجماًل مخاطبًا اهلل �سبحانه: 

»وُيَعّظم علياَّ �لنعمة فال �أجازيه، وكم من 

موهبة هنيئة قد �أعطاني، وبهجة ُمونقة 

عن  الأذى  كّف  ذلك  وقابل   ،
)2(

�أر�ني« قد 

َمُخوفِة قد  »وعظيمة  قال:  عباده حينما 

لّذة  عن  تحّدثت  الجمل  فهذه   .
)3(

كفاني«

ت�ساحبها، كالعادة، م�ساعر ارتياح ور�سا 

واأثر طّيب، تحّقق اإ�سباعًا لبع�س حاجاته، 

»وعظيمة  جملة  عبرت  ذلك  مقابل  وفي 

الثاني من  ال�سّق  عن  كفاني«  َمُخوفِة قد 

فاهلل  الأل���م(،  )تجّنب  وه��و  المبداأ  ه��ذا 

�سبحانه كفاهم وقوعهم في خوف عظيم، 

ال�سابقة، وكذلك ت�سّب  الجملة  تفيد  كما 

عورة،  كّل  علياَّ  »وي�صتر  المنحى  هذا  في 

و�أنا �أع�صيه«.

اإلى  الفردية  ال�سيغة  الدعاء  ويتجاوز 

�سيغة جماعّية، في نطاق موؤ�ّس�سة �سيا�سّية 

م�ستقباًل،  قيامها  الموؤمنون  ينتظر  كبرى 

م�ستقبلية  كموؤ�س�سة  الدولة  عن  فيتحّدث 

حالًل  »اإ�سباعًا  الأيام  قابل  في  لنا  تحّقق 

ل���ّذات  م��ن  اإل��ي��ه  ن�سعى  ل��م��ا  وم�����س��روع��ًا 

هيمنة  بوا�سطتها  ونتجنب  م��ت��ن��وع��ة«، 

للمنتظرين  الآخرين  كقهر  علينا،  »الألم« 

الإم��ام  يقول  عنهم،  غلوائه  تخفيف  اأو 

نرغب  ��ا  »�إناَّ ال�ساأن:  هذا  في   | المهدي 

�لإ�صالم  بها  تعّز  كريمة  دول��ة  في  �إليك 

.
)4(

و�أهله، وتذّل بها �لنفاق و�أهله«

ت�ستثير  التي  المباركة  الجملة  فهذه 

الأمل في نفو�س المنتظرين، تنطوي على 

اأكثر من طلب للّذات التي يبحث الإن�سان 

والكرامة،  العزة،  ك�)طلب  عنها،  فطريًا 

في رحاب بقية اهلل
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اإقبال الأعمال، ال�سيد ابن طاوو�س، �س327.( 1)

م.ن، �س329.( 2)

م.ن، �س329.( 3)

م.ن، �س330.( 4)

م.ن، �س327.( 5)

م.ن، �س328.( 6)

الهوام�س

بتأّمل عابر نلحظ أّن توافر 
األمن واألنس معًا مبثابة 
حصول على لذة واقعّية 

مريحة حتّقق الرضا الداخلي

والن��ت�����س��ار ع��ل��ى ال���ع���دّو، وال��ت��م��ا���س��ك 

الج��ت��م��اع��ّي(. ث��ّم ت��ت��وّزع رغ��ب��ات العباد 

ل��ذات  ع��ل��ى  ال��ح�����س��ول  ف��ي  المنتظرين 

العالمّية  الدولة  كيان  مختلفة تحت مظّلة 

الدعاء  ق��ول  في  ذل��ك  ونلم�س  المرتقبة، 

يحمله  ال��ذي  والحّق  المهدّي  الإم��ام  عن 

به  و�أذه��ب  �لمم به �صعثنا...  معه »�للهم 

غيظ قلوبنا«.

اللفظّي  المقطع  وعّدد  �لأل��م:  ب- تجنُّب 

والنق�س  الفقر  )م�سكالت  ك��ذل��ك 

والأ�سر، و�سيق  العدد،  وقّلة  والتفّرق، 

كاآلم يرغب  قلوبنا(  �سدورنا، وغيظ 

ودفع  تجّنبها،  في  �سيكولوجيًا  المرء 

معقوًل  ق��درًا  يحقق  كي  عنه  �سررها 

طبيعيًا  وم�ستوًى  الإلهي،  الر�سا  من 

والج��ت��م��اع��ّي  النف�سّي  ال��ت��واف��ق  م��ن 

دع��اء  ب��ه  ط��ال��ب  النف�سّية  وال�سحة 

الف���ت���ت���اح. وت�����س��ت��وق��ف��ن��ا ف���ي م��دخ��ل 

اأخ���رى تعّبر عن  ال��دع��اء ف��ق��رة  ه��ذا 

عند  يعرف  م��ا  بطريقة  المبداأ  ه��ذا 

ب�»التدعيم  ال�سلوكية  المدر�سة  علماء 

ال�سلبّي«، يقول ن�ّس الفقرة: 

يا  و�أج���ب  مدحتي،  �صميع  ي��ا  »��صمع 

رحيم دعوتي، و�أِقْل يا غفور عثرتي )اأي 

ارفع زلتي وخطاأي(، فكم يا �إلهي من كربة 

وعثرة  ك�صفتها،  قد  وهموم  جتها،  فراَّ قد 

وحلقة  ن�صرتها،  ق��د  ورح��م��ة  �أقلتها،  ق��د 

الرتياح  تحّقق  اإذ   ،
)5(

فككتها« ق��د  ب��الء 

»رفع  بمجرد  الّلذة  عن  والبحث  النف�سّي، 

اأو تخفيفه، فطلب العباد لنعم اهلل  الألم« 

وعفوه عن ذنوبهم، وارتياحهم من تفريج 

ون�سر  كرباتهم،  وك�سف  وثقلها،  همومهم 

حقيقتها  في  هي  عليهم،  الإلهّية  الرحمة 

طبيعّية  رغبات  عن  تعّبر  �سادقة  مظاهر 

ل��دى الإن�����س��ان للبحث ع��ن ك��ّل م��ا يجلب 

للنا�س اللذة والراحة. قال الإمام المهدّي 

| هلل �سبحانه كمن ي�سف حاله ال�سريف 

و�أ�صاألك  �آمناً،  �أدعوك  »ف�صرُت  واأحوالنا: 

 .
)6(

وج�اًل« ول  خ���ائ���ف���اً،  ل  م�����ص��ت��اأن�����ص��اً، 

اأن  نلحظ  لحذلقة  يحتاج  ل  عابر  وبتاأّمل 

بمثابة  اأي�سًا  هو  معًا  والأن�س  الأمن  توافر 

تحّقق  مريحة  واقعّية  ل��ّذة  على  ح�سول 

على  هما  اأو  الفرد،  لدى  الداخلّي  الر�سا 

على  للح�سول  اإيجابّي«  »اأم��ل  تقدير  اأق��ّل 

لّذة معنوية ممكنة ت�ساحب تحّقق ال�سعور 

ب�»الأمن والأن�س« معًا في حياته.

9

م
 2
01
5 

ل
و

يل
/�أ

 2
88

د 
د

ع
ل
�



المعارف  اأب��واب  مفتاح  فهو  كثيرة،  ف�ضائَل  ر  للتفكاّ اأناّ  اعلم 

ة لل�ضلوك  مة لزمة وحتمياّ وخزائن الكمالت والعلوم، وهو مقداّ

تعظيم  ال�ضريفة  والأحاديث  الكريم  القراآن  في  وله   ، الإن�ضانياّ

بليغ وتمجيد كامل، كما اإناّ تاركه ُمعيَّر ومذموم. 

جاء في كتاب )الكافي( ال�سريف عن 

العبادة  Q:»اأف�سل  ال�سادق  الإم��ام 

. وفي 
)1(

اإدمان التفّكر في اهلل وفي قدرته»

قيام  من  خير  �ساعة  »تفّكر  اآخ��ر:  حديث 

اهلل  ر�سول  عن  ثالث  حديث  وفي   .
)2(

ليلة«

P: »اإّن تفّكر �ساعة خير من عبادة �سنة«. 

وفي حديث غيره: »اإّن تفّكر �ساعة خير من 

عبادة �ستين �سنة«. وعن بع�س علماء الفقه 

اإّن  والحديث: »األف �سنة«. وعلى كّل حال، 

للتفّكر درجاٍت ومراتَب، ولكّل مرتبة نتيجٌة 

اأو نتائُج، و�سوف نتناول بع�سها.

�لأول: التفّكر في الحّق تعالى. وهو ما 

�سنفرد الحديث عنه في هذا العدد.

ال�سنع  روائ����ع  ف��ي  ال��ت��ف��ّك��ر  �ل���ث���ان���ي: 

ودقائق الخلق.

�لثالث: التفّكر في اأحوال النف�س.

ر في ذات اهلل تعالى *التفكاّ
تعالى،  ال��ح��ّق  ف��ي  التفّكر  ه��و  �لأّول: 

نور روح اهلل
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ونتيجة  وك��م��الت��ه.  و���س��ف��ات��ه  واأ���س��م��ائ��ه 

تجّلياته،  وب��اأن��واع  بوجوده  العلم  هي  ذلك 

والمظاهر  الواقعّية  الأع��ي��ان  منها  التي 

التفّكر،  مراتب  اأف�سل  وه��ذا  الخارجّية. 

واأعلى مراتب العلوم.

في  »التفّكر  قولنا:  اأّن  نعرف  اأن  بدَّ  ل 

ال���ذات والأ���س��م��اء وال�����س��ف��ات« ق��د يحمل 

الجاهل على الظّن باأّن التفّكر في ذات اهلل 

اأّن  يعلم  اأن  دون  الروايات،  بح�سب  ممنوع 

التفّكر الممنوع هو التفّكر في اكتناه الذات 

الأحاديث  من  ُي�ستفاد  ح�سبما  وكيفّيتها، 

من  الموؤّهل،  غير  ُيمنع  وق��د   .
)3(

ال�سريفة

المقّدمات  ذات  المعارف  بع�س  في  النظر 

ب�ساأنهما  يّتفق  المقامان  وهذان  الدقيقة. 

اكتناه  ا�ستحالة  اأّن  اإلّ  اأي�سًا.  الحكماء 

وَمْنع  كتبهم،  في  مبرهنة  الإلهّية  ال��ذات 

التفّكر فيها م�سّلم به عند الجميع.

اإثبات  لغر�س  اهلل  ذات  في  النظر  اأّما 

فهو  وتقدي�سه،  وتنزيهه  وتوحيده  وج��وده 

الغاية من اإر�سال الأنبياء والمق�سد لآمال 

ال��ع��رف��اء. وال���ق���راآن ال��ك��ري��م والأح���ادي���ث 

العلم  ح��ول  بالأخبار،  م�سحونة  ال�سريفة 

بذات اهلل وكمالته واأ�سمائه. وكتب الأخبار 

و)التوحيد(  )ال��ك��اف��ي(  مثل  المعتبرة، 

ال�سيخ ال�سدوق، تتعّمق في اإثبات ذات اهلل 

الماأثورات  بين  والفرق  و�سفاته.  واأ�سمائه 

في  هو  اإّن��م��ا  الحكماء  وكتب  الأنبياء  عن 

ال�سطالحات والإيجاز والتف�سيل فقط.

ابة الجاهلين ر بواّ *عدم التفكاّ
بع�س  الأخ����ي����رة  ال���ق���رون  ف���ي  ظ��ه��ر 

الجهالء في لبا�س اأهل العلم غير العارفين 

ول  بهما،  والجاهلين  وال�����س��ّن��ة  بالكتاب 

يعتمدون  ول  �سحيحة،  روؤي��ة  اأّي��ة  يملكون 

بالكتاب  م��ع��رف��ٍة  اأو  �سحيٍح  م��ع��ي��اٍر  على 

دلياًل  وح��ده  جهلهم  جعلوا  وق��د  وال�سّنة، 

ولكي  والمعاد.  بالمبداأ  العلم  بطالن  على 

في  النظر  ح��ّرم��وا  ب�ساعتهم،  ي��رّوج��وا 

المعارف التي هي غاية ما يق�سده الأنبياء 

والأولياء R، والتي امتالأ بها كتاُب اهلل 

يرمون  وراحوا   ،R البيت  اأهل  واأخباُر 

و�سّببوا  واّتهام،  �ستيمة  بكّل  المعرفة  اأهل 

انحراف قلوب عباد اهلل عن العلم بالمبداأ 

نتيجة التفّكر يف احلّق تعاىل، هي 
العلم بوجوده وبأنواع جتّلياته
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الكلمة  تفريق  في  �سببًا  وك��ان��وا  والمعاد، 

�سائل:  �ساأل  ولو  الم�سلمين.  �سمل  وت�ستيت 

لت�سّبث  والتف�سيق؟  التكفير  ه��ذا  ك��ّل  ِل��َم 

تتفّكروا  »ل  ال��ق��ائ��ل:  بالحديث  المجيب 

الم�سكين  الجاهل  هذا  اإّن  اهلل«.  ذات  في 

مخطئ من جهتين:

يقومون  الحكماء  اأّن  ظّن  اأّن��ه  �لأول���ى: 

اأّن  ي��رون  اأّنهم  مع  اهلل،  ذات  في  بالتفّكر 

وهذا  ممتنع،  وكنهها  اهلل  ذات  في  التفّكر 

من الم�سائل المبرهن عليها في هذا العلم.

الحديث،  معنى  يفهم  لم  اأّنه  و�لثاني: 

فظّن اأنه ل يجوز التفّوه باأّي �سيء عن ذات 

اهلل المقّد�سة مطلقًا.

لغير  ال��ع��ب��ادة  اأف�����ض��ل  ر  *التفكاّ
المتحياّرين

تنهى  التي  الأح��ادي��ث  بع�س  �سنذكر 

عن التفّكر في كنه اهلل تعالى، وتحثُّ على 

التفّكر في خلق اهلل �سبحانه وتعالى.

ورد في الكافي باإ�سناده عن اأبي ب�سير: 

قال اأبو جعفر Q: »تكّلموا في َخلق اهلل 

ول تتكّلموا في اهلل، فاإّن الكالم في اهلل ل 

.
)4(

يزداد �ساحبه اإلّ تحّيرًا«

بذاته  الحديث  ه��ذا  ي���دّل 

هو  بالنهي  ال��م��راد  اأّن  على 

ذات اهلل  ك��ن��ه  ف��ي  ال��ت��ك��ّل��م 

وكيفّيته ومحاولة تعليله، واإلّ 

ذاته  اإثبات  في  الكالم  فاإّن 

وتوحيده  كمالته  و�سائر  تعالى 

احتمال  ه��ذا  التحّير.  يوجب  ل  وتنزيهه 

الذين  اإلى  ه  ُموجَّ النهي  لعّل  والثاني:  اأول، 

ُي�سّبب التكّلم في هذه الأمور حيرتهم. 

هو  الأم��ر  هذا  يو�سح  ال��ذي  والحديث 

باب  في  »الكافي«  في  ال�سريف  الحديث 

التفّكر.

)جعفر(  اهلل  عبد  اأب��ي  الإم���ام  وع��ن 

العبادة  »اأف�����س��ل  ق���ال:   Q ال�����س��ادق 

.
)5(

اإدمان التفّكر في اهلل وفي قدرته«

وفي حديث اآخر: »اإّن اهلل عزَّ وجلَّ علم 

اأّنه يكون في اآخر الزمان اأقواٌم متعّمقون، 

 
)6(

فاأنزل اهلل تعالى: {ُقْل ُهَو �هلُل �أََحٌد}...«

وتنزيه اهلل  التوحيد  اآيات  اأّن  اإلى  ي�سير  ما 

والبعث نزلت للمتعّمقين واأهل التفكير.

اإذًا، يّت�سح من مجموع هذه الأخبار اأّن 

ذلك  كان  اإذا  ممنوع  اهلل  ذات  في  التفّكر 

في مرتبة التفّكر في ُكنه ذات اهلل وكيفّيته، 

نظر  »من  )الكافي(:  حديث  في  جاء  كما 

في اهلل كيف هو، هلك«.

والأهلّية،  ال�ستعداد  لهم  الذين  اأّم��ا 

هو  ب��ل  التفّكر،  لهم  ال��راج��ح  م��ن  فيكون 

اأف�سل من جميع العبادات.

الكافي، الكليني، ج2، �س54.( 1)

م.ن.( 2)

»تفّك���روا في خل���ق اهلل ول تتفّك���روا في اهلل، فاإنكم ل���ن تقّدروا ( 3)

قدره«، المحّجة البي�ساء، الفي�س الكا�ساني، ج8 �س193.

اأ�سول الكافي، المازندراني، ج3، �س147.( 4)

الكافي، م.�س، �س55.( 5)

م.ن، �س 91.( 6)

الهوام�س

نور روح اهلل
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*مقام الأن�س باهلل
ال��ح��ّج ه��و ف��ر���س��ة ب��ال��غ��ة الأه��م��ّي��ة، 

وال�سعب  الإ�سالمّي  المجتمع  على  ويجب 

اأم��وره  اإ�سالح  لأج��ل  يغتنمها  اأن  الم�سلم 

الغافلة  قلوبنا  ولإنارة  والمعنوّية،  الدينّية 

والل��ت��ف��ات اأك��ث��ر اإل��ى الأل��ط��اف الإل��ه��ّي��ة. 

فهو  الحّج؛  معنوّيات  من  ال�ستفادة  يجب 

اأن�س باهلل تعالى. فذكر اهلل تعالى،  مقام 

ة؛ فبالإ�ضافة اإلى ما يحتويه من  اإناّ م�ضاألة الحجاّ هي م�ضاألة مهماّ

، بحداّ ذاته، هو  اءة، فاإناّ هذا ال�ضفر المعنوياّ ات والآثار البناّ المعنوياّ

فر�ضة كبرى في الحياة. واإناّ اأياّ �ضعب، يثبت وعيه وفطنته من خالل 

ال�ضتفادة ب�ضكل كامل من الفر�س واغتنامها باأف�ضل ما يكون.

الإلهّي،  المح�سر  في  الح�سور  واإح�سا�س 

الحّج  ومنا�سبة  اأيام  في  تتوّفر  اأمور  كّلها 

الحرمين  ف��ي  اآخ���ر:  وق��ت  اأّي  م��ن  اأك��ث��ر 

ال�سريفين، في ِمَنى، في عرفات والم�سعر، 

في نداء »لّبيك الّلهم لّبيك«، في الإحرام، 

وفي �سعور الإن�سان اأّنه يلّبي الدعوة الإلهّية 

فر�سة  ذاته  بحّد  هذا  كّل  لها،  وي�ستجيب 

عظيمة كي تقّوي القلوب الواعية والذكّية 

لنعبَد اهلل معاً )*(

مع اإلمام الخامنئي
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عالقتها باهلل تعالى، ولنعّرف قلوبنا اأكثر 

اإلى اهلل.

رين *كونوا موؤثاّ
ي�����س��ع��روا  اأن  ال���م�������س���وؤول���ي���ن  ع���ل���ى 

المادّية  الحاجات  تلبية  في  بالم�سوؤولّية 

للحّجاج والزّوار المحترمين، والأهّم منها 

تلبية الحاجات المعنوّية، وذلك من خالل 

نفخ روح الخ�سوع وروح الت�سّرع والإعرا�س 

عن المالهي، حيث اإّننا في الأيام العادّية 

اأن  يجب  غافلين.  تجعلنا  بمالٍه  مبتلون 

ال��ح��ّج  اأي����ام  ف��ي  ال��م��اله��ي  ه���ذه  نتجّنب 

اأي��ام  ف��ي  هّمنا  يكون  واأن  عنها،  ونبتعد 

وبهذا  اهلل.  اإل��ى  والتقّرب  التوّجه  الحّج 

ال�سكل يمكن للحاّج اأن ي�ست�سعر في نف�سه 

فالكثير  الحّج.  �سفر  بعد  حقيقّيًا  تغّيرًا 

يغّيرون  الحّج،  �سفر  ببركة  الحّجاج،  من 

ب�سكل  ال�سابق  الخاطئ  حياتهم  اأ�سلوب 

ال�سحيح،  الطريق  اإل��ى  وي��رج��ع��ون  كّلي 

طريق ال�ستقامة والعبادة والطاعة للحّق.

* الم�ضتقبل منير وم�ضرق
ال��ع��اّم��ة  الق�سايا  م��ج��ال  ف��ي  ك��ذل��ك 

الإ���س��الم��ّي��ة،  والأّم����ة  الإ���س��الم��ّي  للعالم 

توجد واجبات ووظائف ثقيلة. يمّر العالم 

الإ���س��الم��ي ال��ي��وم ب��م��رح��ل��ة خ��ط��ي��رة. ل 

الأزمنة  من  اأ�سعب  زمن  اإّنه  القول  يمكن 

في  ال�سكل.  بهذا  لي�س  الأم���ر  ال�سابقة، 

الإ�سالمّي  العالم  �سهد  ال�سابقة،  الأزمنة 

�سعبة،  ووقائع  اأحداثًا  الم�سلمة  و�سعوبه 

وخ���ا����س ام��ت��ح��ان��ات ق��ا���س��ي��ة، وت��ع��ّر���س 

اليوم  الإ�سالمّي  العالم  متعّددة.  لم�ساكل 

ال��غ��د �سي�سهد  ول��ك��ن  ف��ي و���س��ع خ��ط��ي��ر، 

ذلك  وي�ساَهد  م�سرقًا،  منيرًا  م�ستقباًل 

م��ن ب��ي��ن اأم����واج ال���ب���الءات. ي��ج��ب روؤي���ة 

الأخطار  ح�ساب  ويجب  الم�ستقبل،  هذا 

الممكن  الحّد  واإل��ى  ومقارنتها،  وتحليلها 

الذي ت�ستطيعونه.

والناطق  والنا�سط،  المبّلغ،  فلي�سَع 

فلي�سَع  العادي،  الحاج  الأخ��رى،  باللغات 

الجميع اأن يكونوا موؤّثرين في رفع م�ساكل 

العالم الإ�سالمي؛ من خالل الحوار واإقامة 

اللقاءات وتبادل الآراء وتبادل المعلومات.

الخالفات  اإنقا�س  على  *اعملوا 
والأحقاد

اأع��داء  ومكائد  اأ�ساليب  اأه��ّم  من  اإّن 

الختالف  اإيجاد  اليوم  الإ�سالمّية  الأّم��ة 

والتفرقة بين الم�سلمين. اإذا وافق الإن�سان 

وال�سحوة  الإ���س��الم��ّي��ة  الحركة  اأّن  على 

الكبرى،  للقوى  تهديدًا  تمّثل  الإ�سالمّية 

اأّن  وبديهّي  طبيعّي  ب�سكل  �سيدرك  فاإّنه 

لتفّرق  جهودها  كل  ترّكز  الكبرى  القوى 

ال�سقاق  بينهم  وت���زرع  الم�سلمين  بين 

والختالف، كي ت�سغلهم ببع�سهم البع�س 

وت�سلبهم فر�سة التفكير.

بمقدار  الحّج،  في  وح��اول��وا  اعملوا 

ا�ستطاعتكم، اأْن تحّدوا من �سوء التفاهم 

يجب أن يكون هّمنا يف أيام احلّج 
التوّجه والتقّرب إىل اهلل. وبهذا 

الشكل ميكن للحاّج أن يستشعر يف 
نفسه تغّيراً حقيقّيًا بعد سفر احلّج

مع اإلمام الخامنئي
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التي  ال�سطناعّية  الأح��ق��اد  ه��ذه  وم��ن 

الإ�سالمّية  والأّمة  الإ�سالم  اأعداء  يبّثها 

اإّن  ال��ج��ّو.  ه��ذا  قّللوا من  الأّم���ة.  داخ��ل 

 
ّ
الإ���س��الم��ي للعالم  الكبرى  الم�سلحة 

اليوم، هي في اأن ي�سود ال�سفاء والموّدة 

الم�سلمون  الم�سلمين.  الأخ��وة  قلوب  في 

اأن يزيل  لديهم م�ستركات، ويريد العدّو 

عليها.  يق�سي  واأن  الم�ستركات،  ه��ذه 

ما  تبطلوا  كي  ا�ستطاعتكم  قدر  اعملوا 

يرّوج له الأعداء من عدم التفاهم وعدم 

الن�سجام و�سوء الظّن وهذه الأكاذيب.

* قادرون على التاأثير
العالم،  على  ال�سيطرة  نريد  ل  نحن 

إّن اجتماع املسلمني يف احلّج هو 
فرصة كربى ينبغي عدم إضاعتها

ق��ادرون على  ونحن  الظلم  رفع  نريد  اإّنما 

فردًا  الحّجاج،  كّل  العمل.  بهذا  نقوم  اأن 

الفر�سة  ه��ذه  اغتنام  في  معنّيون  ف��ردًا، 

بدور  يقوم  اأن  منهم  لكّل  ويمكن  الكبرى. 

مهّم. كّل منكم يمكنه اأن يوؤّدي دورًا. اأنتم 

يوؤّثر  الدين  عالم  التاأثير؛  على  ق��ادرون 

ب�سكل والطبيب ب�سكل اآخر، وكذلك مدير 

دوره  منهم  لكلٍّ  العادّي،  والحاّج  الحملة 

وتاأثيره.

هو  الحّج  في  الم�سلمين  اجتماع  اإّن 

هذه  اإ�ساعة  ع��دم  ينبغي  كبرى.  فر�سة 

يكون،  ما  باأح�سن  اغتنامها  بل  الفر�سة، 

وتقوية  الم�سلمين  قلوب  تاأليف  خالل  من 

اللقاءات:  في  بع�سًا؛  لبع�سهم  محّبتهم 

المرا�سم  وف��ي  م��ع��ًا،  الجميع  فلي�سارك 

الجميع؛  ليت�سارك  وال�����س��الة:  العبادّية 

فلي�سجدوا معًا هلل تعالى وليعبدوا اهلل في 

مقابل بيت اهلل، ولينزعوا هذا ال�سالح من 

يد العدّو.

 Q م���ن كلم���ة الإم���ام الخامنئي { في لقاء م�سوؤول���ي وم�سرفي الحّج - الحادي ع�سر من ذي القعدة - ذك���رى ولدة الإمام الر�سا )*(

.2014/9/7

الهوام�س
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مناجاة المريدين )9(: 
فأنَت ال غيُرك مرادي

اآية اهلل ال�ضيخ حممد تقي م�ضباح اليزدي )حفظه اهلل(

ال�ضجاد  لالإمام  المريدين  مناجاة  دع��اء  من  الأخير  المقطع  ث  يتحداّ

Q عن اأناّ الهدف النهائياّ والأعلى لالإن�ضان هو القرب والو�ضول اإلى اهلل، 

ى اأناّه اأعلى من اللذائذ الأخروية.  الذي هو اأعلى من اللذائذ الدنيوية، وحتاّ

وهو هدف، ل يجد الإن�ضان بعد الو�ضول اإليه اأياّ حجاب اأو حائل بينه وبين 

اهلل، ل بل يجد نف�ضه بالكامل اإلى جوار اهلل وفي مح�ضره.

وصايا العلماء
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*مراتب القرب اإلى اهلل
ول��ل��ق��رب اإل���ى اهلل ت��ع��ال��ى، ال���ذي هو 

الهدف الأف�سل، مرتبتان:

اإل����ى اهلل  ل��ل��ق��رب  1- ال��م��رت��ب��ة الأدن�����ى 
وال�ستفادة من المقامات التي هي من 

لوازم القرب. هنا ي�ستفيد الإن�سان من 

الأ�سا�س  المطلوب  ويكون  الجّنة،  ِنَعم 

لالإن�سان، لي�س القرب اإلى اهلل، بل اإلى 

تلك النعم.

الهدف  يكون  التي  الأع��ل��ى  المرتبة   -2
وال���غ���اي���ة ف��ي��ه��ا، ال���ق���رب اإل�����ى اهلل 

والر�سوان الإلهّي. ت�سّكل هذه المرحلة 

لمعبوده.  الوا�سل  العبد  محّبة  اأوج 

ولي�س �سيء اأهّم للعبد الوا�سل هنا من 

الر�سوان الإلهّي.

اآخ��ر  م��ع  �سداقًة  يعقد  �سخ�س  ثّمة 

لي�ستفيد من موقعه والإمكانّيات الموجودة 

و�سيلة  �سداقته  يجعل  لذلك  يديه،  بين 

المقابل  وف��ي  م�سالحه.  اإل���ى  للو�سول 

انطالقًا  اآخر  يعقد �سداقًة مع  هناك من 

يكون  اأّن��ه  حّتى  به  والعالقة  المحبة  من 

لم  ل��و  حّتى  ال�سداقة  ه��ذه  على  م�سّرًا 

يح�سل على اأّي منفعة منه، ف�ساحبها قد 

و�سيلة  يجعلها  ولم  اأ�ساًل  ال�سداقة  جعل 

للو�سول اإلى الم�سالح الخا�سة.

تحّدث بع�س الروايات حول ال�سداقة 

مجّردة  واأّن��ه��ا  تعالى،  اهلل  مع  الخال�سة 

واأ�سارت  نف�سانّية ومنفعّية،  اأّي دوافع  عن 

الروايات اإلى اأّن الدافع والمنفعة في هذا 

النوع من ال�سداقة، عبادة اهلل تعالى.

اد  »الُعبَّ  :Q ال�سادق  الإمام  فعن 

ثالثة: قوٌم عبدوا اهلل عّز وجّل خوفًا فتلك 

تبارك  اهلل  ع��ب��دوا  وق���وٌم  العبيد،  ع��ب��ادة 

وتعالى طلب الثواب فتلك عبادة الأحرار، 

فتلك  له  ُحّبًا  وج��ّل  ع��ّز  اهلل  عبدوا  وق��وٌم 

.
)1(

عبادة الأحرار، وهي اأف�سل العبادة«

*الأ�ضوة الحقيقية للباحثين عن 
اهلل تعالى 

اإّن هذه المناجاة ل تتحّدث عن الِنَعم 

العين،  الحور  اأمثال  الجّنة،  في  العادية 

الحديث  ك���ان  ب��ل  والأط��ع��م��ة،  ال��ق�����س��ور 

لقاء  الإلهي، ر�سى اهلل،  القرب  فيها عن 

مناجاة  من  والتلّذذ  به  والأن�����س  المعبود 

خالق الجمال، وكل ذلك لتحّدثنا المناجاة 

الهمم  اأ�سحاب  الخوا�ّس  اهلل  عباد  عن 

هذه  و�سعت  اأخ���رى،  جهة  وم��ن  العالية. 

النماذج  عن  �سورة  اأيدينا  بين  المناجاة 

والأ�سوة. 

ال��ق��دوة  اأّن   Q الإم����ام  ي��ذّك��رن��ا 

لي�ست  اهلل،  ولعباد  لنا  بالن�سبة  والأ�سوة 

بهدف  اهلل  ع��ب��دوا  ال��ذي��ن  الأ���س��خ��ا���س 

الو�سول اإلى ِنَعم الجنة، ولي�ست الباحثين 

عن اللذائذ الأخروّية، بل القدوة والأ�سوة 

التي ل بديل عنها، هي الأ�سخا�س الذين 

17

م
 2
01
5 

ل
و

يل
/�أ

 2
88

د 
د

ع
ل
�



والذين  الخال�سة  اهلل  معرفة  اإلى  و�سلوا 

كان لهم ن�سيب من زمزم �سفات الجمال 

والجالل الإلهّي.

���س��يء �سوى  ي��ب��ح��ث��ون ع��ن  ال��ذي��ن ل 

لكّل  ي��ر���س��خ��ون  ب���ه،  والأن�������س  ل��ق��اء اهلل 

لو كان ر�ساه  المحبوب حّتى  لوازم ر�سى 

والح��ت��راق  الجّنة  م��ن  الحرمان  يتطّلب 

بنار جهّنم. الوا�سح اأّن الذين انتقلوا اإلى 

واأخل�س  باأعلى  يتمّتعون  بالكامل  المعبود 

هوؤلء  الرحمانّية.  والألطاف  الفيو�سات 

ل يمكن اأن يكونوا ُعر�سة للعذاب الإلهّي. 

و�سال  في  هو  وكمالهم  تعاليهم  اأوج  واإّن 

المحبوب.

الدنيا  الحياة  في  ن�ساهد  نحن  طبعًا، 

المحّبة  تلك  من  وباهتة  رقيقة  مظاهر 

محّبة  ذل���ك،  جملة  م��ن  الع�سق.  وذاك 

اأّي  يعتريها  ل  التي  لأبنائهّن  الأم��ه��ات 

بمحّبة  يفي�س  وجودهّن  اإّن  حيث  �سائبة 

الأبناء  على  عطوفة  تكون  فالأم  اأبنائهّن. 

اإّن  عليها.  عطوفين  غير  ك��ان��وا  ل��و  حّتى 

الذين تذّوقوا طعم محبة الأم لولدها هم 

الذين يتمّكنون من معرفة واإدراك عظمة 

هذه  في  حملوا  الذين  اهلل،  اأولياء  محّبة 

المناجاة لقب »المريدين«، لمعبودهم.

من  ال���م���ري���دون  ي��ط��ل��ب  *ماذا 
مرادهم؟

اأم��ام  اهلل  محّبة  ب��اب  فتحوا  ف��ه��وؤلء 

ياأخذ  اأن  اهلل  من  وطلبوا  فقط،  اأعينهم 

الإلهّي  الفي�س  اإلى  يو�سلهم  واأن  باأيديهم 

عبر اأق�سر الطرق واأقّلها خطرًا.

ْوَفِرِهْم ِمْنَك 
َ
ْن َتْجَعَلِني ِمْن اأ

َ
ُلَك اأ

َ
�ْساأ

َ
»اأ

ْجَزِلِه�ْم 
َ
َواأ َمْنِزًل،  ِعْنَدَك  ْعالُهْم 

َ
َواأ َحّظًا، 

َمْعِرَفِتَك  ِفي  ِلِهْم  ْف�سَ
َ
َواأ ِق�َسم�ًا،  َك  ُودِّ ِمْن 

��ِت��ي،  ِه��مَّ اإَل��ْي��َك  اْن��ق��َط��َع��ْت  َف��َق��ِد  يبًا،  َن�سِ

َغْيُرَك  َل  ْنَت 
َ
َفاأ َرْغَبِتي،  َنْحَوَك  َرَفْت  َواْن�سَ

َو�ُسهاِدي،  �َسَهِري  ِل�ِسواَك  ل  َوَلَك  ُمراِدي، 

َنْف�ِسي،  ُمنى  ُلَك  َوَو�سْ َعْيني،  ُة  ُقرَّ َوِلقاوؤَُك 

َواإلى  َوَلِهي،  ِتَك  َمَحبَّ َوِفي  �َسْوِقي،  َواإَلْيَك 

َوُروؤَْيُتَك  ُبْغَيتي،  َوِر�ساَك  باَبِتي،  �سَ َهواَك 

غاَيُة  َوُق��ْرُب��َك  َطَلِبي،  َوِج���واُرَك  حاَجِتي، 

َوراَح��ِت��ي،  َرْوِح��ي  ُمَناَجاِتَك  َوِف��ي  ِلي،  �ُسوؤْ

َوَب��ْرُد  ُغلَِّتي،  َو�ِسفاآُء  ِعلَِّتي،  َدواآُء  َوِعْنَدَك 

ِفي  ِنْي�ِسي 
َ
اأ َفُكْن  ُكْرَبِتي.  َوَك�ْسُف  َلْوَعِتي، 

َزلَِّتي،  َوغ��اِف��َر  َعْثَرِتي،  َوُمِقيَل  َوْح�َسِتي، 

َوق��اِب��َل َت��ْوَب��ِت��ي، َوُم��ِج��ي��َب َدْع���َوِت���ي، َوَوِل���يَّ 

َتْقَطْعِني  َول  فاَقِتي،  َوُم��ْغ��ِن��َي  َمِتي،  ِع�سْ

ِتي،  َوَجنَّ َنِعيِمي  يا  ِمْنَك  ُتْبِعْدِني  َول  َعْنَك، 

اِحِميَن«. ْرَحَم الرَّ
َ
َويا ُدْنياَي َواآِخَرِتي، يا اأ

الواله  العبد  روح  نجوى  *اأوج 
والوا�ضل مع معبوده

المناجاة  من  الأخير  الق�سم  يمتزج 

 Q ب�سيء من المغازلة. يطلب الإمام 

من  يجعله  اأن  ن��ج��واه  ف��ي  تعالى  اهلل  م��ن 

اإلمام Q وصل إىل مرتبة من 
الكمال والقرب بحيث ال ميكن 

أن يتجّلى له غري املعبود

وصايا العلماء
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بل  اإل��ي��ه،  وال��ق��رب  الكمال  طريق  �سالكي 

واأن  ذلك  من  اأعلى  ومقامًا  منزلًة  يطلب 

والعرفان  المحّبة  م��رات��ب  اأع��ل��ى  يعطيه 

لمعبوده  بالن�سبة  حاله  يو�سح  ث��ّم  ب��اهلل. 

القلب  �سّر  النقاب عن  فيك�سف  ومع�سوقه 

ويقول:  الرحمانية،  الجلوات  اأ�سير  الواله 

َو�ْن�َصَرَفْت  ِتي،  ِهماَّ �إَلْيَك  �ْنقَطَعْت  »َفَقِد 

ب�سيء  يتعّلق  الإن�سان   .
)2(

َرْغَبِتي« َن��ْح��َوَك 

ومحبته  ع��الق��ت��ه  ت��ك��ون  ث��م  ب��الأ���س��ال��ة، 

الأمور  من  ال�سيء  ذاك  ومقّدمات  للوازم 

الأول���ى.  العالقة  لتلك  التابعة  الفرعية 

�سديدة  الإن�سان  وعالقة  محبة  تكون  وقد 

باأكمله  الإن�����س��ان  ت��وّج��ه  ي�سبح  بحيث 

مح�سورًا في المحبوب وتكون محبة الغير 

ل  اأّن��ه  بمعنى  المحبوب.  محبة  �سعاع  في 

حّتى  المحبوب  غير  عن  الحديث  يمكن 

محبته  تكون  حيث  تابعًا،  الغير  ك��ان  ل��و 

تابعة لمحبة المحبوب، بل محبة الإن�سان 

ي�سل  ث��ّم  المحبوب  نحو  تتوّجه  الكاملة 

المقربين  اإل��ى  المحبوب  محبة  اإ���س��ع��اع 

الحقيقّيين في هذا ال�سعاع.

باأمور  الدنيا  الحياة  في  نهتّم  نحن 

عديدة. ولي�س �سحيحًا اأننا نركز الهتمام 

على �سيء واحد. اأما الإمام Q الذي 

لالآخرين  التعليمّي  ببعده  كالمه  يمتاز 

ْنَت َل َغْيُرَك ُمراِدي...«. وهذا 
َ
فيقول: »َفاأ

يعني اأّن الإمام Q قد و�سل اإلى مرتبة 

اهلل  اإل���ى  وال��ق��رب  والتعالي  الكمال  م��ن 

المعبود  له غير  اأن يتجّلى  بحيث ل يمكن 

هذه  اأ���س��ا���س  وع��ل��ى  بقلبه.  ي��اأخ��ذ  ال���ذي 

المرتبة من التعالي والكمال يريد من اهلل 

تعالى اأن يكون ن�سيبه من معرفته اأف�سل 

من الآخرين.

ْن���َت َل َغ��ْي��ُرَك ُم����راِدي، َوَل����َك ل 
َ
»َف���اأ

ُة  ُق��رَّ َوِل��ق��اوؤَُك  ��ه��اِدي،  َو���سُ �َسَهِري  ِل�ِسواَك 

ُلَك ُمنى َنْف�ِسي، َواإَلْيَك �َسْوِقي،  َعْيني، َوَو�سْ

باَبِتي،  ، َواإلى َهواَك �سَ
)3(

ِتَك َوَلِهي َوِفي َمَحبَّ

ع�سقك  هو  هدفي  اإّن  ُبْغَيتي«.  َوِر���س��اَك 

وعملي لك�سب ر�ساك.

ُمَناَجاِتَك  َوِفي  ِلي،  �ُسوؤْ غاَيُة  »َوُقْرُبَك 

َرْوِحي َوراَحِتي، َوِعْنَدَك َدواآُء ِعلَِّتي، َو�ِسفاآُء 

ُغلَِّتي، َوَبْرُد َلْوَعِتي، َوَك�ْسُف ُكْرَبِتي«.

نهاية  ف��ي   Q الإم�����ام  ي��ت��اب��ع  ث��م 

َوْح�َسِتي،  ِف��ي  ��ي  ِن��ْي�����سِ
َ
اأ »َف��ُك��ْن  المناجاة: 

َوُمِقيَل َعْثَرِتي، َوغاِفَر َزلَِّتي، َوقاِبَل َتْوَبِتي، 

َوُمْغِنَي  َمِتي،  ِع�سْ َوَوِل��يَّ  َدْعَوِتي،  َوُمِجيَب 

ُتْبِعْدِني  َول  َع��ْن��َك،  َتْقَطْعِني  َول  فاَقِتي، 

ِمْنَك«.

الكافي، الكليني، ج2، �س84، ح5.( 1)

الهّمة هنا بمعنى العالقة والميل والعزم والإرادة.( 2)

يطل���ق »وال���ه« و»وله« على مرتبة المحبة التي توؤّدي اإلى الحيرة. واأما المرتبة الأعلى من الوله فهي »الهيام«الذي يطلق على العا�سق المجنون ( 3)

في البحث عن محبوبه.

الهوام�س
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هكذا ُتمحى الذنوب)*(
�ضماحة ال�ضياّد ح�ضن ن�ضر اهلل )حفظه اهلل(

م�ضى  ال��ذي  عمره  ُك��لاّ  ي�ضتح�ضر  اأن  الإن�ضان  ي�ضتطيع 

عي  ا اأن يداّ وي�ضعر كاأناّه يوٌم اأو بع�س يوم. ول ي�ضتطيع اأحد مناّ

اأنه لم يرتكب ذنبًا اأو خطيئًة، اإلاّ َمن ع�ضمه اهلل �ضبحانه 

وتعالى. فحالتنا، نحن في الأعماّ الأغلب، اأننا نرتكب بع�س 

الذنوب. وهذا هو الأمر الذي نريد اأن نعالجه.

من القلب إلى كل القلوب
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*الذنب: طاعة الهوى
الذنب هو فعل الحرام، مثاًل: اأكُل مال 

اأم��وال  �سرقة  اليتيم،  م��ال  اأك��ل  ال��ح��رام، 

اأي�سًا  الذنب  الآخرين.  ظلم  اأو  الآخرين 

ال�سالة،  ت��رك  ال��واج��ب��ات:  بترك  يكون 

اأكبر  هي  فالذنوب  الحّج.  ترك  ال�سيام، 

الباب  وهي  حياته،  في  لالإن�سان  م�سيبة 

الم�سائب  اأب����واب  ُك���ّل  منه  ُتفتح  ال���ذي 

والعذابات والآلم في الدنيا وفي الآخرة. 

وت��ع��ال��ى  ���س��ب��ح��ان��ه  ف��ق��د خ��ل��ق اهلل 

الإن�����س��ان، نفخ فيه م��ن روح���ه، واأك��رم��ه، 

تعالى  اهلل  اأّن  كما  الكائنات،  �سّيد  وجعله 

رزق هذا الإن�سان واأعطاه العقل والموهبة 

والقدرة، و�سّخر له ُكلَّ �سيء لطفًا ورحمًة. 

لكّن الم�سكلة هي من طرف الإن�سان، كيف 

ُكّل هذه الِنعم وُكّل هذا الجود  كان ُيقابل 

والكرم الإلهّي. فالإن�سان يغلبه هواه وتغلبه 

و�سيطانه،  بال�سوء،  الأّم��ارة  نف�سه  �سقوة 

ن��ه��ار، فيرتكب  ل��ي��َل  ل��ه  ي��و���س��و���س  ال���ذي 

تمنعه  وهذه  والآث��ام.  والمعا�سي  الذنوب 

وتعالى،  �سبحانه  اهلل  من  الق��ت��راب  من 

ومن ر�ساه. واإذا ا�ستكبرنا واأ�سررنا على 

جدًا،  خطيرة  مرحلة  اإل��ى  ن�سل  الذنوب 

والعياذ باهلل، ُيعِر�س اهلل �سبحانه وتعالى 

بوجهه الكريم عّنا، مرحلة َيِكُلنا اهلل فيها 

اأ�سواأ  تلك  فتكون  وين�سانا،  اأنف�سنا،  اإل��ى 

مرحلة يمكن اأن ي�سل اإليها الإن�سان.

بهم بذنوبهم * اإنما يعذاّ
اأّن  اأي�سًا،  والروايات،  الآيات  في  ورد 

الذنوب التي يرتكبها الإن�سان لها اآثار في 

المعا�سي  واآثار هذه  الآخرة.  الدنيا، وفي 

والذنوب ل تقت�سر على الأ�سخا�س الذين 

يرتكبونها، اإّنما على عاّمة النا�س، كما ورد 

فيها اأّن للطاعات بركات. 

القراآن  وتعالى في  �سبحانه  اأ�سار اهلل 

اإلى اأنه ل يعّذب النا�س في الدنيا والآخرة 

ليرحمهم،  خلقهم  ف��ق��د  ب��ذن��وب��ه��م،  اإّل 

ب�سم  ال��ع��ذاب.  ط��ري��ق  اخ��ت��اروا  ولكنهم 

ِفْرَعْوَن  �آِل  {َك��َد�أِْب  الرحيم  اهلل الرحمن 

ُبو�ْ ِباآَياِتَنا َفاأََخَذُهُم  َو�لاَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم َكذاَّ

�ْل��ِع��َق��اِب}  ���َص��ِدي��ُد  َو�هلُل  ِب���ُذُن���وِب���ِه���ْم  �هلُل 

وج���ّل:  ع���ّز  وي��ق��ول   ،)11 )اآل ع����م����ران: 

 .)40 ِبَذنِبِه} )العنكبوت:  �أََخْذَنا  { َفُكالاًّ 

النا�س  ُيدخل  اإّنما  وتعالى  �سبحانه  فاهلل 

اإلى جهّنم بظلمهم وبذنوبهم.

عندما ُيعِرض اهلل سبحانه 
وتعاىل بوجهه الكرمي عنَّا، 

تكون تلك أسوأ مرحلة ميكن أن 
يصل إليها اإلنسان
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من  نتخّل�س  لأن  اإمكانية  هناك  فهل 

جديدة؟  حياًة  لنبداأ  اآثامنا  ومن  ذنوبنا 

واأر�سدنا  وتعالى  �سبحانه  اهلل  دّلنا  لقد 

وبعثة  وجود  ِنعم  من  وهذه  الطريق.  على 

ر�سول اهلل P، ويكون ذلك من خالل:

1 - اجتناب المعا�ضي
عباده،  وتعالى  �سبحانه  اهلل  يخاطب 

�هلَل  ��ِق  َي��تاَّ {َوَم����ن  فيقول:  المعنى،  بهذا 

��َئ��اِت��ِه َوُي��ْع��ِظ��ْم َل��ُه �أَْج����ًر�}  ��ْر َع��ْن��ُه ���َص��يِّ ُي��َك��فِّ

يجتنب  يعني  اهلل:  يّتقي   ،)5 )ال��ط��الق: 

ذلك،  عند  والآث���ام،  وال��ذن��وب  المعا�سي 

يفتح اهلل له باب المغفرة، وهنا وعد اهلل 

اأن يغفر لنا.

�لاَِّذيَن  َها  �أَيُّ {ِيا  ويقول اهلل عّز وجّل: 

ُفْرَقاناً  ُكْم  لاَّ َيْجَعل  �هلَل  َتتاَُّقو�ْ  �إَن  �آَم��ُن��و�ْ 

َو�هلُل  َلُكْم  َوَيْغِفْر  َئاِتُكْم  �َصيِّ َعنُكْم  ْر  َوُيَكفِّ

ِل �ْلَعِظيِم} )الأنفال: 29(. اهلل  ُذو �ْلَف�صْ

اأي�سًا ل يغفر فقط واإنما يعّظم لنا الأجر، 

وفي بع�س الآيات يبّدل �سيئاتنا ح�سنات، 

يقول تعالى: {�إِن َتْجَتِنُبو�ْ َكَباآِئَر َما ُتْنَهْوَن 

��َئ��اِت��ُك��ْم َوُن��ْدِخ��ْل��ُك��م  ��ْر َع��ن��ُك��ْم ���َص��يِّ َع��ْن��ُه ُن��َك��فِّ

ْدَخاًل َكِريًما} )الن�ساء: 31(.  مُّ

 Q الموؤمنين  اأمير  عن  روي  وقد 

اإذا وقع اأحٌد بين اجتناب ال�سيئة واكت�ساب 

Q: »اجتناب ال�سّيئات  الح�سنة، قوله 

لأّن  ؛ 
)1(

الح�سنات« اكت�ساب  م��ن  اأول���ى 

اهلل  وبين  الإن�����س��ان  بين  تحول  ال�سيئات 

�سبحانه وتعالى.

2 - فعل الطاعات والخيرات
الخيرات  وفعل  ال�سالحات  فعل  وهو 

�ْلَح�َصَناِت  {�إِناَّ  قاعدة  على  والطاعات، 

يقول   .)114 )ه��ود:  يَِّئاِت}  �ل�صاَّ ُي��ْذِه��ْب��َن 

���ِذي���َن �آَم��ُن��و� َوَع��ِم��ُل��و�  اهلل عّز وج��ّل: {َو�لاَّ

��َئ��اِت��ِه��ْم  ��َرناَّ َع��ْن��ُه��ْم ���َص��يِّ ��اِل��َح��اِت َل��ُن��َك��فِّ �ل�����صاَّ

َوَلَنْجِزَيناَُّهْم �أَْح�َصَن �لاَِّذي َكاُنو� َيْعَمُلوَن} 

{َو�أَِق��ِم  اأخرى:  اآيٍة  وفي   ،)7 )العنكبوت: 

�للاَّْيِل  ��َن  مِّ َوُزَل��ًف��ا  َهاِر  �لناَّ َطَرَفِي  اَلَة  �ل�صاَّ

يَِّئاِت َذِلَك ِذْكَرى  �إِناَّ �ْلَح�َصَناِت ُيْذِهْبَن �ل�صاَّ

�ِكِريَن} )هود: 114(، ويعني ذلك اأّن  ِللذاَّ

محو  في  ُي�ساعد  الح�سنة  الأعمال  ُمطلق 

ال�سيئات.

اهلل  ك���رم  ي�ستغرب  ال��ن��ا���س  بع�س 

يتيمًا  تكّفل  َمْن  مثاًل:  وتعالى،  �سبحانه 

وك��ذا  ك��ذا  اهلل  يعطيه  اأي��ت��ام  ث��الث��ة  اأو 

م��ن كرم  وك���ذا.  ك��ذا  ل��ه  وك���ذا، ويغفر 

اإذا  اأن��ه  ال��رواي��ات،  بح�سب  تعالى،  اهلل 

التقى �سديقان في مكان ما، وت�سافحا 

تت�ساقط  الكالم،  بطيب  وتحدثا  وتعانقا 

في  ال�سجر  اأوراق  تت�ساقط  كما  ذنوبهما 

اإّن ق�ساء حوائج  ف�سل الخريف. كذلك 

ت��اأث��ي��ر كبير ف��ي غ��ف��ران  ل��ه  الإخ�����وان، 

اإلى  ت��وؤدي  الملهوفين  واإغ��اث��ة  ال��ذن��وب. 

غفران كبائر الذنوب، ففي الرواية: »من 

كّفارات الذنوب العظام اإغاثة الملهوف، 

كله  ه��ذا   ،
)2(

المكروب« ع��ن  والتنفي�س 

من فعل الطاعات. كذلك ُح�سن الُخلق: 

»من مل يقدر على ما يكّفر به 
ذنوبه فليكرث من الصلوات على 
حممد وآله فإّنها تهدم الذنوب«

من القلب إلى كل القلوب
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كما  الخطيئة  يذيب  الُخلق  ُح�سن  »اإّن 

كثرة  اأي�سًا   ،
)3(

الجليد« ال�سم�س  ُتذيب 

واآل  محمد  على  وال�����س��الة  ال�����س��ج��ود، 

محمد، ففي الحديث ال�سريف: »من لم 

يقدر على ما يكّفر به ذنوبه، فليكثر من 

تهدم  فاإّنها  واآل��ه،  محمد  على  ال�سالة 

 .
)4(

الذنوب هدمًا«

3 - الجهاد في �ضبيل اهلل
ومن  وال��ت��وب��ة،  المغفرة  اأب����واب  م��ن 

والمعا�سي،  الذنوب  ُتطفئ  التي  الأب��واب 

اأن ُيجاهد الإن�سان في �سبيل اهلل، وهذا هو 

َها �لاَِّذيَن  الربح الحقيقّي. قال تعالى: {�أَيُّ

ْن  ُكْم َعلَى ِتَجاَرٍة ُتنِجيُكم مِّ �أَُدلُّ �آََمُنو� َهْل 

َعَذ�ٍب �أَِليٍم * َيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوُيْدِخْلُكْم 

َجناَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها �ْلأَْنَهاُر َوَم�َصاِكَن 

َبًة ِفي َجناَّاِت َعْدٍن َذِلَك �ْلَفْوُز �ْلَعِظيُم}  َطيِّ

يجاهدون  فالذين   .)12-10 )ال�سف: 

رّبهم،  خّولهم  وبما  وباأموالهم  باأنف�سهم 

�سبحانه  اهلل  ل��وج��ه  خ��ال�����سٌ  وج��ه��اده��م 

فقّمة  لذنوبهم.  كفارٌة  يكون  وتعالى. هذا 

الجهاد وغايته هي ال�سهادة في �سبيل اهلل 

ُي�ست�سهد  عندما  لذلك  وتعالى؛  �سبحانه 

ما يح�سل عليه غفران  اأول  فاإّن  الإن�سان 

ُكّل ذنوبه نتيجة �سهادته.

4 - البالء والمتحان
ورد في العديد من الروايات والأحاديث 

فتن،  والمتحانات:  الباليا  اأثر  ال�سريفة 

اأم���را����س، ف��ق��ر وم��ظ��ل��وم��ّي��ة... وك���ّل ما 

اإذا تحملناها و�سبرنا،  الدنيا.  نواجه في 

ذلك  فاإّن  �سرعّية،  بم�سوؤولّية  وواجهناها 

والآث����ام  ال���ذن���وب  تمحي�س  اإل����ى  ي����وؤدي 

والخطايا، فنخرج من الدنيا كيوم ولدتنا 

اأمهاتنا. 

5 - ال�ضتغفار والتوبة
طلب اهلل �سبحانه وتعالى مّنا اأن نتوب 

وجّل:  عّز  اهلل  يقول  ن�ستغفره،  واأن  اإليه، 

�ْلُموؤِْمُنوَن  َها  �أَيُّ َجِميًعا  �هلِل  �إَِلى  {َوُتوُبو� 

{ َفَمن  )النور: 31(،  ُتْفِلُحوَن}  َلَعلاَُّكْم 

ناَّ �هلَل  ���لَ���َح َف����اإِ َت���اَب ِم��ن َب��ْع��ِد ُظ��ْل��ِم��ِه َو�أَ����صْ

ِح���ي���ٌم}  راَّ َغ����ُف����وٌر  �هلّلَ  ناَّ  �إِ َع���لَ���ْي���ِه  َي����ُت����وُب 

)المائدة:  39(.

اهلل  يقول  كما  الإج��اب��ة  �سمن  وذل��ك 

�أَ�ْصَرُفو�  �لاَِّذيَن  ِعَباِدَي  َيا  {ُقْل  وجّل:  عّز 

ْحَمِة �هلَلِ}  23َعلَى �أَنُف�ِصِهْم َل َتْقَنُطو� ِمن راَّ
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الذنوب  كانت هذه  فمهما   .)53 )الزمر: 

ول  تياأ�سوا  ل  عبادي،  يا  وعظيمة،  كبيرة 

تقنطوا. في اآيٍة اأخرى ورد ت�سديٌد وتاأكيٌد 

��َم��ن َت���اَب َو�آَم�����َن َوَع��ِم��َل  ��اٌر لِّ �����ي َل��َغ��فاَّ {َو�إِنِّ

الغّفار   .)82 )طه:  �ْهَتَدى}  ُثماَّ  اِلًحا  �صَ

للتوبة.  القبول  كثير  المغفرة،  كثير  يعني 

وال�ستغفار يكون من خالل:

بين  بالذنب  والإق��رار  �أوًل: العتراف 

يدي اهلل عّز وجّل. وقد ورد في الحديث: 

 .
)5(

»المقّر بالذنب تائٌب«

يفيد  ال��رواي��ات  بع�س  الندم،  ث��ان��ي��اً: 

يلتّذ  اأن  الإن�����س��ان  ح���الت  اأ���س��واأ  م��ن  اأّن 

المعا�سي  ب��ارت��ك��اب  وي��ف��رح  بالمع�سية 

الذنوب.  اأعظم  من  ذنٌب  فهذا  والذنوب، 

 
)6(

توبة« »الندم  يقول:   P الر�سول  عن 

.
)7(

و»كفى بالندم توبة«

ثالثاً: اأن يعاهد اهلل على اأن ل يرجع 

مخالفة  اإل���ى  ول  وال��م��ع��ا���س��ي،  ل��ل��ذن��وب 

حديٍث  ف��ي  ورد  لذلك  الإل��ه��ي��ة.  الأوام����ر 

وا�ستغفاٌر  بالقلب،  ن��دٌم  »التوبة  ج��ام��ع: 

ل  اأن  واإ�سمار  بالجوارح،  وترٌك  بالل�سان، 

.
)8(

يعود«

ر�بعاً: الإلحاح في طلب المغفرة، وفي 

�سبحانه  اهلل  من  ال�ستغفار  وفي  التوبة، 

من  الإك��ث��ار  على  تاأكيٌد  وهناك  وتعالى. 

ال�ستغفار حتى لو اأم�سينا اأعمارنا كذلك 

َم��دح  اهلل  لأّن  الأ���س��ح��ار،  ف��ي  خ�سو�سًا 

الم�ستغفرين بالأ�سحار.

واأه���ل   P الر�سول ع���ن  ورد  وق���د 

»ال�ستغفار  ال�ستغفار:  في   R البيت

 - يقنط  لمن  »عجبُت   ،
)9(

الأوزار« يمحو 

. »طوبى 
)10(

لمن يياأ�س - ومعه ال�ستغفار«

القيامة  يوم  عمله  �سحيفة  في  ُوجد  لمن 

وعن   .
)11(

اهلل« اأ�ستغفر  ذن���ٍب  ك��ل  تحت 

دواء،  داٍء  »لكل  اأي�����س��ًا:   P اهلل ر���س��ول 

.
)12(

ودواء الذنوب ال�ستغفار«

ِنَعم  ب��رواي��ة ع��ن نعمة م��ن  واأخ��ت��م 

اأم��ي��ر  ع���ن   ،P اهلل ر����س���ول  وج�����ود 

الأر����س  ف��ي  »ك���ان   :Q الموؤمنين

اأمانان من عذاب اهلل، وقد ُرفع اأحدهما 

فدونكم الآخر فتم�ّسكوا به. اأما الأمان 

واأم��ا   ،P اهلل ر�سول  فهو  ُرف��ع  ال��ذي 

اهلل  ق��ال  فال�ستغفار.  الباقي  الأم���ان 

َو�أَن��َت  َبُهْم  ِلُيَعذِّ �هلّلُ  َكاَن  {َوَم��ا  تعالى: 

َب��ُه��ْم َوُه���ْم  ِف��ي��ِه��ْم َوَم����ا َك����اَن �هلّلُ ُم��َع��ذِّ

 )الأنفال: 33(.
َي�ْصَتْغِفُروَن})13(

)*( من محا�سرة رم�سانية األقاها بتاريخ:  2010/9/2.

ميزان الحكمة، الري �سهري، ج2، 1789.( 1)

 نهج البالغة، الحكمة )24(.( 2)

بحار الأنوار، المجل�سي، ج68، �س376.( 3)

م.ن، ج91، �س47.( 4)

م�ستدرك الو�سائل، الميرزا النوري، ج12، �س116.( 5)

من ل يح�سره الفقيه، ال�سدوق، ج4، �س380.( 6)

و�سائل ال�سيعة )اآل البيت(، الحّر العاملي، ج15، �س336.( 7)

عيون الحكم والمواعظ، الليثي الوا�سطي، �س20.( 8)

م.ن، �س33.( 9)

نهج البالغة، الحكمة )87(.( 10)

و�سائل ال�سيعة )اآل البيت(، م.�س، ج16، �س69.( 11)

م.ن، �س68.( 12)

نهج البالغة، الحكمة )88(.( 13)

الهوام�س

 »التوبة ندٌم بالقلب، واستغفاٌر 
باللسان، وترٌك باجلوارح، 
وإضمار أن ال يعود«

من القلب إلى كل القلوب
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شعائر اهلل ... تقوى القلوب
• 	ً يعبدون اهلل... أفواجا
• أقيموا الدين هلل	

• ليست من الشعائر	
• على طريق حفظ الشعائر	
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ال�ضيخ د. حممد حجازي

يرتبط الإن�ضان بعادات وتقاليد ُعرفياّة وثقافات مختلفة، 

ته من  ر على بناء �ضخ�ضياّ دة، وتوؤثاّ تاأخذ اأبعادًا اجتماعياّة متعداّ

ة وال�ضلبياّة. الناحيتين الإيجابياّ

ة،  الدينياّ بال�ضعائر  ترتبط  ة  اإ�ضالمياّ مفاهيم  ة  ثماّ لكن 

ة،  ة الإن�ضانياّ تلعب دورًا اإيجابيًا فريدًا في بناء ال�ضخ�ضياّ

في  كلاّها  ت�ضباّ  عة  متنواّ اجتماعياّة  اأب��ع��ادًا  وتاأخذ 

ة  الخا�ضاّ ة  وال�ضلوكياّ ة  الأخالقياّ ال�ضفات  تح�ضين 

ال��ع��ادات  محاذير  م��ن  م��ح��ذور  اأياّ  دون  ��ة،  وال��ع��اماّ

والتقاليد ال�ضلبياّة.

ة  الإ�ضالمياّ الثقافة  في  ال�ضعائر  مفردة  برزت  ولهذا، 

المفهوم؛  هذا  تحت  فات  م�ضناّ العلماء  اأفرد  وقد  كبير.  ب�ضكٍل 

ة. ة العاماّ ة بالغة في تكوين العقيدة الجمعياّ لما له من اأهمياّ

الملف
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*ال�ضعيرة في الإ�ضالم
الّلغة  قوامي�س  ف��ي  ال�سعائر  ُع��ّرف��ت 

باأّنها »المعالم التي ندب اهلل اإليها، واأمر 

اأّي  »�سعيرة«؛  ومفردها   .
)1(

بها« بالقيام 

التي  الأ�سياء  الداّل على  المن�سوب  الَعَلم 

اأمر اهلل تعالى بها.

ال�سطالح  بح�سب  العلماء،  وعّرفها 

للفرق  اأّنها: العالمات المن�سوبة  العلمّي، 

بين الِحّل والحرام، ونهاهم اهلل تعالى اأن 

. اأو هي 
)2(

يتجاوزوها اإلى مّكة بغير اإحرام

وفرائ�سه.  ونهيه،  واأم��ره  ح��دوده،  معالم 

ومنا�سك  اهلل  �سعائر  خا�ّس  ب�سكٍل  وه��ي 

تعالى:  لقوله  والمروة  ال�سفا  الحّج، وهي 

�هلّلِ}  �َصَعاآِئِر  ِم��ن  َو�ْل��َم��ْرَوَة  َفا  �ل�صاَّ {�إِناَّ 

{َي���ا  اأي�����س��ًا:  ول��ق��ول��ه   ،)158 )ال��ب��ق��رة: 

�هلّلِ}  �َصَعاآِئَر  ُتِحلُّو�ْ  َل  �آَمُنو�ْ  �لاَِّذيَن  َها  يُّ
�أَ

{َذِل���َك  اأخ���رى:  اآي��ة  وف��ي   ،)2 )المائدة: 

َتْقَوى  ِمن  َفاإِناََّها  �هلِل  �َصَعاِئَر  ْم  ُيَعظِّ َوَمن 

�ْلُقُلوِب} )الحّج: 32(.

*مظاهر ال�ضعائر.. اجتماعية
بمعناها  تنطبق  ال�سعيرة  كانت  واإذا 

بالأوامر  يتعّلق  على حرمات اهلل، وكل ما 

باب  -من  يعني  فذلك  الإلهّية،  والنواهي 

ن�ساٍط  اأو  فعل  اأّي  اأّن  المفهوم-  تو�سعة 

يوؤّدي اإلى الدللة على اهلل تعالى، فهو من 

�سعائر اهلل �سبحانه وتعالى. ولو تاأّملنا في 

بالحياة  ترتبط  لوجدناها  ال�سعائر  هذه 

بل  وثيقًا،  ارتباطًا  والجتماعّية   الإن�سانّية 

ال��دي��ن��ّي��ة  ال�����س��ع��ائ��ر  خ�سائ�س  م��ن  اإنَّ 

الجتماعّية،  بالمظاهر  تتمظهر  اأّن��ه��ا 

للحياة  الجمعي  الُبعد  ع��ن  تنف�سل  ول 

الب�سرّية.

*الحجاّ مو�ضم التعارف
ال��ح��ّج،  فري�سة  ال��م��ث��ال،  ب���اب  وم���ن 

فعلى الرغم من كون الحّج رحلة توحيدّية 

الباطنّي  ال�سرك  م��ن  اهلل  اإل���ى  وه��ج��رة 

ي�ستوعبه  ما  ومع  الخال�س،  التوحيد  اإلى 

اأّن مظاهره  اإّل  �ساّقة،  عبادّية  اأعمال  من 

 أّي فعل أو نشاٍط يؤّدي إىل 
الداللة على اهلل، فهو من 

شعائر اهلل سبحانه وتعاىل
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اجتماعّية  هي  كاّفة  والفيزيائّية  الحركّية 

من الطراز الأول. 

ف��ف��ي م��و���س��م ال���ح���ّج ي��ن��ط��ب��ق ق��ول��ه 

ن  مِّ َخلَْقَناُكم  ��ا  �إِناَّ �لناَّا�ُس  َها  يُّ
�أَ {َيا  تعالى: 

َوَق��َب��اِئ��َل  �ُصُعوًبا  َوَج��َع��ْل��َن��اُك��ْم  َو�أُن��َث��ى  َذَك���ٍر 

�أَْتَقاُكْم}  �هلِل  ِعنَد  �أَْكَرَمُكْم  �إِناَّ  ِلَتَعاَرُفو� 

)الحجرات: 13(. فالحّج مو�سم التعارف 

والتحابب وبناء ال�سداقات وبناء الإيمان 

الَجمعّي.

*ال�ضالة جماعًة ثوابها م�ضاعف
لل�سالة  ب��ال��ن�����س��ب��ة  الأم�����ر  وك���ذل���ك 

وقد  توؤّدى فرادى وجماعة.  اليومّية، فهي 

على  والأح��ك��ام  المرغبات  من  كثيٌر  ورد 

في  لما  جماعة،  الخم�س  ال�سلوات  اإقامة 

ذلك من اآثار اجتماعّية هائلة، نذكر منها 

على �سبيل المثال:

�أوًل: تتيح المجال للم�سّلين جماعًة 

بالإيمان،  قلوبهم  وي�سّدوا  يتعارفوا،  اأن 

وي���ك���ون���وا ع���ون���ًا ع��ل��ى اإظ���ه���ار م��ب��ادئ 

الر�سا  الإم���ام  ورد عن  وق��د  الإ���س��الم. 

الجماعة  ُجِعلت  »اإنما  ق��ال:  اأّن��ه   Q

لئال يكون الإخال�س والتوحيد والإ�سالم 

والعبادة هلل اإّل ظاهرًا مك�سوفًا م�سهورًا، 

ال�سرق  اأه��ل  على  حّجًة  اإظهاره  في  لأنَّ 

المنافق  ول��ي��ك��ون  وح����ده،  هلل  وال��غ��رب 

يظهر  ب��ه  اأق���رَّ  لما  م��وؤّدي��ًا  والم�ستخّف 

�سهادات  ولتكون  والمراقبة،  الإ���س��الم 

جائزة  لبع�س  بع�سهم  بالإ�سالم  النا�س 

على  الم�ساعدة  من  فيه  ما  مع  ممكنة، 

ال��ب��ّر وال��ت��ق��وى، وال��زج��ر ع��ن كثير من 

.
)3(

» معا�سي اهلل عّز وجَلّ

همومهم  تفريج  ف��ي  ت�ساهم  ث��ان��ي��اً: 

الملف
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له  بالموؤمنين  الجتماع  لأّن  وغمومهم؛ 

اأثر كبير على تغّير مزاج الإن�سان وطبعه، 

بع�سهم  حوائج  ق�ساء  خ��الل  من  وذل��ك 

بع�سًا، اأو بّث ال�سكوى.

النف�سي  العتزال  من  الخروج  ثالثاً: 

على  والط����الع  الجمعي،  الح�سور  اإل���ى 

ال�سيا�سّية  وهمومهم  الم�سلمين  ق�سايا 

والقت�سادّية، وتنمية الوعي في المجالت 

كاّفة.

المعرفّية  وال�ستزادة  التعّلم  ر�ب��ع��اً: 

على  مبا�سٍر  ب�سكٍل  توؤّثر  التي  والثقافّية 

الختالط  على  وت�سّجعه  الإن�سان،  ثقافة 

العلمّية  بالطرق  النا�س  م��ع  وال��ت��ح��ادث 

الوعي  زي��ادة  في  ي�ساهم  ما  ال�سحيحة، 

الجتماعّي العاّم.

فاإنَّ  ذكرناه  ما  اإلى  م�سافًا  خام�صاً: 

ورد  حيث  عظيمًا  اأج��رًا  الجماعة  ل�سالة 

اأنَّها تحطُّ الذنوب عن ابن اآدم كما تتحات 

الأوراق عن ال�سجر. وقد جاء في الحديث 

»من م�سى  ق��ال:  اأّن��ه   P ر�سول اهلل  عن 

اإلى م�سجد يطلب فيه الجماعة كان له بكّل 

من  له  ويرفع  ح�سنة،  األف  �سبعون  خطوة 

على  وهو  مات  ف��اإن  ذل��ك،  مثل  الدرجات 

ذلك وّكل اهلل به �سبعين األف ملك يعودونه 

وحدته،  في  ويوؤن�سونه  ويب�ّسرونه  قبره  في 

. 
)4(

وي�ستغفرون له حّتى يبعث«

ال�سلوات  بع�س  اأنَّ  نالحظ  ولذلك، 

اإّل  ُي��ق��ام  ل  الجمعة،  ك�سالة  اليومية، 

جماعة، ول ينعقد اإّل بالح�سور الجماعي، 

وجوب  على  كبير  تاأكيد  فيه  الأم��ر  وه��ذا 

الن���دم���اج الج��ت��م��اع��ّي وت��ع��م��ي��م ال��وع��ي 

الدينّي وال�سيا�سّي.

عن رسول اهلل P أنه قال: »من 
مشى إىل مسجد يطلب فيه 
اجلماعة كان له بكّل خطوة 
سبعون ألف حسنة...«

وث���ّم���ة ����س���ل���وات اأخ������رى ت�����س��اب��ه 

اأحكام  عليها  تنطبق  الجمعة،  �سالة 

الح�سور في زمن ح�سور الإمام المع�سوم 

وتاأخذ  جماعة،  اإّل  تقام  ل  حيث   ،Q

العالقات  اأوا�سر  من  يعّزز  جماعيًا  ُبعدًا 

التي  الوحدة  ويوؤّكد على �سرورة  الب�سرّية 

ويحّقق  ال�سليمة  العقيدة  بناء  في  ت�ساهم 

مراتب التوحيد الإلهّي الحقيقي.

*�ضالة ال�ضت�ضقاء
على  توؤّكد  التي  الأخ��رى  الأمثلة  ومن 

المعنى الذي ذكرناه، هو ما ُيعرف ب�سالة 

من  المطر  ان��ق��ط��اع  فعند  ال�ست�سقاء، 

ال�سماء وجدب الأر�س، وموت نباتها وغور 

اآبارها، ي�ستحّب اأن يجتمع الموؤمنون، كبارًا 

و�سغارًا، ن�ساًء ورجاًل، في الأر�س الفالة 

اأجل  من  معًا  هلل  وي�سّلوا  جميعًا  ويدعوا 

المبارك،  بالماء  اأر�سهم  اهلل  يمطر  اأن 

اأن ُي�سمع �سراخ الأطفال ِلما له  وي�ستحّب 

من اأثر على ا�ستجابة الدعاء.

يبعث  الدينّية  الطقو�س  هذه  مثل  اإنَّ 

النا�س؛ لأّنها ترّبيهم  الطماأنينة في قلوب 

وتنّمي  نفو�سهم،  من  الأنانّية  ط��رد  على 

وع��دم  ب��الآخ��ر،  الهتمام  م�ساعر  فيهم 

29البتعاد عن هموم النا�س.

م
 2
01
5 

ل
و

يل
/�أ

 2
88

د 
د

ع
ل
�



م�ضوؤولية   : الكفائياّ *الواجب 
مجتمع

��ه  اأنَّ النتباه،  تلفت  التي  الأم��ور  وم��ن 

ل��ل��واج��ب��ات،  ال��ف��ق��ه��اء  تق�سيم  وب��ح�����س��ب 

ال��ت��ي م��ن��ه��ا ال���واج���ب ال��ع��ي��ن��ي ع��ل��ى ك��ّل 

على  الكفائي  وال��واج��ب  م�سلم،  �سخ�س 

التكليف  ك���ان  ف��ف��ي ح���ال  م��ن��ه��م،  واح���د 

واحد  يوؤّديه  حّتى  الجماعة  م�ستوى  على 

اأْن  المّيت، ل يجوز  منهم، كال�سالة على 

منهم(،  )ب��واح��د  تاأديته  ع��ن  يتقاع�سوا 

لأنه في حال تكا�سلوا عن ذلك، فقد اأِثُموا 

باأجمعهم.

فمن الوا�سح اأنَّ ال�سرع الحنيف -كما 

لكّل  الم�سوؤولية  الأّول حّمل  الق�سم  اأّنه في 

ح��ّم��ل جماعة  ك��ذل��ك-  ِح���دة،  على  ف��رد 

الم�سلمين الم�سوؤولية باأْن يقوم واحٌد منهم 

بتاأديته. وهذا يعني، اأنَّ الأحكام ال�سرعّية 

الب�سرّي  بالفعل  وثيقًا  ارتباطًا  ارتبطت 

الجمعّي لها، وُحّملوا الم�سوؤولية الجماعّية 

دون ا�ستثناء بين المكّلفين.

 الشعائر الدينّية قد الحظت 
يف ما يتحّقق به جلب 

املصلحة للجماعة البشرية

م�ساألة  ف��ي  نالحظه  نف�سه،  والأم���ر 

ت�سييع الموتى وال�سالة على الجنائز، فكم 

للم�سّيعين من اأجر عظيم على م�ساركتهم 

اأب��ي  الإم���ام  ع��ن  ورد  فقد  الت�سييع،  ف��ي 

ق��ال: »ك��ان فيما ناجى  اأّن��ه   Q جعفر 

به مو�سى رّبه اأن قال: يا رّب ما لمن �سّيع 

وكل به مالئكة من مالئكتي 
ُ
جنازة؟ قال: اأ

اإلى  قبورهم  من  ي�سّيعونهم  راي��ات  معهم 

.
)5(

مح�سرهم«

اأّنه قال   Q ال�سادق  الإم��ام  وعن 

عنه  حّط  موؤمن  جنازة  �سيَّع  »من  اأي�سًا: 

خرج  ربّعها  ف��اإنْ  كبيرة،  وع�سرون  خم�س 

 .
)6(

من الذنوب«

الملف
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ميزان الحكمة، م.�س، ج3، �س1985.( 7)

النت�سار، العاملي، ج9، �س33.( 8)

الهوام�س

وال��دع��اء  ال��ق��در  ليالي  *اإحياء 
جماعة

بقّية  ف��ي  بالنظر  ُج��ل��ن��ا  ل��و  وه��ك��ذا، 

النف�سية  الآثار  تترك  اأّنها  نجد  ال�سعائر، 

نف�سها. ففي �سهر رم�سان المبارك يحّم�س 

ليالي  اإحياء  على  بع�سًا  بع�سهم  النا�س 

القدر، وتحيا فيهم م�ساعر الأن�س ب�سحبة 

وتزاورهم،  تالقيهم  و�سرورة  الموؤمنين، 

وتنمو �سورة المظهر الجتماعّي في �سالة 

العيد، حيث تتجمهر النا�س ليعي�سوا فرحة 

الإفطار والطاعة هلل عزَّ وجّل.

*الم�ضاعر الح�ضينياّة
اإحياء  في  نف�سه  الأم��ر  ن�سهد  وهكذا 

بخا�سة   ،R ال��ب��ي��ت  اأه����ل  ���س��ع��ائ��ر 

النا�س  يعي�س  حيث  الح�سينّية،  المجال�س 

الحزن  والموا�ساة جماعًة. ورد عن الإمام 

في  اأن�سد  »من  قال:  اأّن��ه   Q ال�سادق 

الح�سين Q بيتًا من �سعر فبكى واأبكى 

اأثر  ، لما له من 
)7(

ع�سرة فله ولهم الجنة«

اأف��راده  وتعاطف  المجتمع  تربية  في  بالغ 

وتحاببهم. ولذلك حّث  الأئّمة R على 

اهلل  رحم  اأمرنا،  »اأحيوا  الإحياءات:  تلك 

 .
)8(

من اأحيا اأمرنا«

هذا كّله اإن دّل على �سيء، فاإّنما يدل 

الدينّية قد لحظت في  ال�سعائر  اأّن  على 

)مالكات  ومفا�سدها  اأحكامها  م�سالح 

الم�سلحة  جلب  به  يتحّقق  ما  الأحكام( 

المف�سدة  ودف����ع  ال��ب�����س��ري��ة،  ل��ل��ج��م��اع��ة 

الحرمات  على  الحفاظ  اأجل  من  عنهم، 

-بح�سب  هي  الحرمات  وهذه  الإن�سانّية. 

اهلل  ح��رم��ات  ع��ن  تنف�سل  ل  الت�سريع- 

�سبحانه وتعالى.
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*معرفة، علٌم و�ضلوك
الإ���س��الم��ّي��ة  ال�سعائر  ف����اإّن  ه��ن��ا  م��ن 

المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف  ك��الأم��ر 

اإقام ال�سالة، الجهاد في �سبيل اهلل، الحّج 

وزيارة الأولياء وال�سالحين، العتكاف في 

الم�ساجد وغيرها، ما هي اإّل تعبير مّت�سق 

د. علياّ زعيرت

ل �ضكاّ في اأناّ المجتمعات الب�ضرية �ضعت في كلاّ مراحلها اإلى تبديل المعتقدات 

ة والمثل العليا لديها اإلى �ضعائر تعي�س معها منا�ضباتها المختلفة، وت�ضعى  الدينياّ

اتها اليومياّة وتربية اأفرادها عليها كجزء من التعبير عن  لتجذيرها في �ضلوكياّ

التزامها العملي بتلك القيم والمعتقدات. فال�ضعائر هي مجموعة الأفعال التي 

اها المجتمع. تنبثق من تلك القيم والمثل العليا التي يتبناّ

ي الأفراد  ة والمنا�ضك التي ترباّ  ففي المجتمع الجاهلياّ �ضادت ال�ضعائر القبلياّ

ت  ة والعادات التي تجعل تبجيل »ُهَبل والالاّ وتوؤطر حركة المجتمع باإطار الوثنياّ

ة لها،  ات اليومياّ �ضات وال�ضلوكياّ ى« وزيارتها وتقديم القرابين لها من المقداّ والعزاّ

ق التخلاّف وي�ضود الظلم. �س الجهل ويتعماّ وبتكري�س هذه ال�ضعائر ُيقداّ

الملف
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اأن  تريد  التي  العليا  الإ�سالمية  القيم  مع 

اجتماعّية  تن�سئة  والمجتمع  الفرد  تن�سئ 

وال��ت��ق��ّدم  ال��ت��ط��ّور  ل��ه  ت�سمن  وف���ردّي���ة، 

يرى  حيث  الإلهية،  الفطرة  مع  المن�سجم 

الإ�سالم اأّن التطّور الب�سرّي يجب اأن يكون 

ومن  بالعلم،  ث��ّم  وم��ن  اأّوًل،  المعرفة  في 

بعده بنمط حياة، ينّظم �سلوكه وعالقاته 

 .
)1(

الجتماعّية والعائلّية والفردّية

ن�ستك�سف  اأن  نحاول  �سوف  هنا،  من 

ال�سعائر من  اأب��ع��اد ه��ذه  -اإل���ى ح��ّد م��ا- 

خ���الل ق����راءة ���س��ري��ع��ة ف��ي ف��ك��ر الإم����ام 

الخميني } والإمام الخامنئي {. 

)ال���ف���ردياّ  ال���ت���رب���وياّ  *الُبعد 
) والجتماعياّ

1- �ل�صالة
اأّن  اإل��ى  الخميني}  الإم��ام  ي�سير 

الإن�سان  ال�سالة تحتوي على كّل ما يلزم 

اإن�سانًا  منه  وتجعل   ،
)2(

والتطّور للرقّي 

حقيقّيًا ي�سعى اإلى اإقامة العدل؛ فال�سالة 

اإّن  حيث   ،
)3(

لالإن�سان م�سنع  عن  عبارة 

في  ة  وخا�سّ واإقامتها،  بال�سالة  العتقاد 

بالنف�س،  الثقة  عوامل  اأهم  من  الم�ساجد 

والع��ت��م��اد ع��ل��ى ال����ذات ف��ي ك���ّل ���س��وؤون 

 .
)4(

المجتمع

2- �لعتكاف في �لم�صجد
�سماحة  ي�سير  نف�سه،  الّت��ج��اه  وف��ي 

العتكاف  اأّن  اإل��ى  الخامنئي  الإم��ام 

وح��ب�����س ال��ن��ف�����س ف��ي ال��م�����س��ج��د ل��ه��و من 

تطّور  على  والمهّمة  ال�سحيحة  الإ�سارات 

.
)5(

وتقّدم الدولة والنظام الإ�سالمّي

3- �لأم�����ر ب��ال��م��ع��روف و�ل��ن��ه��ي عن 
�لمنكر

اإل��ى  �سماحته  ي�سير  اآخ���ر،  مكان  وف��ي 

اأهمية القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن 

�ْلأَْر���ِس  ِفي  ناَّاُهْم  كاَّ ماَّ �إِن  »{�لاَِّذيَن  المنكر: 

َك���اَة َو�أََم������ُرو�  ��اَلَة َو�آَت������ُو� �ل���زاَّ �أََق����اُم����و� �ل�����صاَّ

َعاِقَبُة   ِ
اَّ

َوهلِل �ْلُمنَكِر  َعِن  َوَنَهْو�  ِباْلَمْعُروِف 

اهلل  و�سع  فقد   .)41 )ال��ح��ج:  �ْلأُُم�������وِر} 

للموؤمنين  ال�سريفة  الآي���ة  ه��ذه  ف��ي  تعالى 

الذين منحهم ال�سلطة اأربعة �سواخ�س )اأو 

 ينشأ الفرد من خالل الشعائر 
اإلسالمية تنشئة اجتماعّية 

وفردّية، تضمن له التطّور والتقّدم 
املنسجم مع الفطرة اإللهية
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الزكاة،  اإي��ت��اء  ال�سالة،  اإق��ام��ة  معايير(: 

الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر... حيث 

يوجد لكّل واحد منها ُبعد فردّي و�سخ�سّي، 

ولكن اإلى جانب ذلك ُبعد اجتماعّي، وتاأثير 

في النظام الجتماعّي كذلك.

بالمعروف  الأم���ر  ف���اإّن  ال��واق��ع،  ف��ي 

البنية  بنحو ما، هما  المنكر،  والنهي عن 

»بها  الجتماعية  الحركات  لكّل  التحتّية 

 .
)6(

تقام الفرائ�س«

عا�سوراء  على  ينطبق  الأم��ر  وكذلك 

اأت��ى  �سعيرة  وك��ّل   ،R الأئ��ّم��ة  وزي���ارة 

معًا،  البعدين  تت�سّمن  فهي  الإ�سالم،  بها 

وتحّفزه  ال�ستقامة،  الإن�سان  في  وترّكز 

التقّدم  اأ�سا�س  هو  ال��ذي  بالعدل،  للقيام 

 .
)7(

الفردّي والجتماعّي

*البعد الثقافياّ الجتماعياّ
خطابه  القائد  ال�سيد  ي��وّج��ه  فحين 

المنبر  وخ��ط��ب��اء  وال��م��ّداح��ي��ن  لل�سعراء 

مالحظة  اإلى  بتوجيههم  يقوم  الح�سينّي، 

من  وتغييره،  وق�ساياه  المجتمع  حركة 

يركّز اإلمام اخلامنئي  
على أّن كّل شعرية لها 

أبعاد متعّددة تنسجم مع 
تكوين شخصية اإلنسان 

وأبعادها النفسّية واملعنوّية 
واالجتماعّية

الملف
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خالل روح تلك ال�سعائر: »اإّن بلدنا و�سعبنا 

والعالم الإ�سالمّي اليوم بحاجة اإلى الفهم 

وال�سمود.  ال�سحيح  والعمل  ال�سحيح 

فئات  بين  من  المحّرك  يمّثلون  وال�سباب 

وجهة  فمن  اأي��دي��ك��م؛  بين  وه��م  ال�سعب. 

نظر خا�سة �ستالحظون اأّن مفتاح محّرك 

بلِّغوا معارف  العالم الإ�سالمّي في يدكم؛ 

وما  يحتاجونه،  ما  النا�س  وعّلموا  الدين، 

طاهرين  ليكونوا  ال�سباب  ه��وؤلء  يحتاجه 

اأ�سلوب  وليكون  ط��اه��رة،  ح��ي��اًة  وليحيوا 

 .
)8(

حياتهم اإ�سالميًا«

: مجال�س العزاء *الُبعد العاطفياّ
كذلك يركّز الإمام الخامنئي { على 

اأّن كّل �سعيرة لها اأبعاد متعّددة تن�سجم مع 

تكوين �سخ�سية الإن�سان والأبعاد المختلفة 

لها �سواء النف�سّية والمعنوّية والجتماعّية، 

ال��ع��زاء  ومجال�س   R الأئّمة ف��زي��ارة 

يتجّلى  عاطفّي  معنوّي  ُبعد  لها  )م��ث��اًل( 

مظلوميتهم،  على  وال��ب��ك��اء  بالمجال�س 

واإبراز ما جرى عليهم، لأّنها ملهمة بكثير 

في  ال��درو���س  ا�ستلهام  »يجب  القيم:  من 

مثل هذا اليوم من الح�سين بن علي؛ در�سه 

ال�ستعداد  يجب  اأّنه  هو  الإ�سالمية  لالأمة 

دومًا من اأجل الحّق، ومن اأجل العدل، ومن 

اأجل اإقامة العدل ولمواجهة الظلم، ويجب 

تقديم كّل ما يمتلكه الإن�سان اإلى ال�ساحة. 

وبتلك  الم�ستويات  تلك  بكل  والت�سحية 

علينا  بل  عليه،  نقدر  مما  لي�س  المقايي�س 

واأخالقنا  وو�سعنا  يتنا�سب  بما  ال�سعي 

.
)9(

35وعاداتنا. يجب اأن نتعلم منه«
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: الحجاّ *البعد المعنوياّ الجتماعياّ
تمتاز  �سعيرة  يعّد  ال��ذي  الحّج  كذلك 

فيها،  الأبعاد  من  كبيرة  مجموعة  بتوافر 

الخامنئي{:  الإم������ام  ي��ق��ول  ح��ي��ث 

في  �سيا�سّي  اق��ت��دار  وج��ود  على  »ف��ع��الوًة 

الحّج، وف�ساًل عن اأنه يعر�س على العالم 

فاإّن  الإ�سالمّي،  للنظام  الثقافّي  القتدار 

ي�سنع  اأّن��ه  بمعنى  معنويًا،  اق��ت��دارًا  فيه 

لجتياز  وُي��ع��ّده��م  ال��داخ��ل،  م��ن  الب�سر 

على  اأعينهم  ويفتح  ال�سعبة،  العقبات 

من  ولم�سها  م�ساهدتها  يمكن  ل  حقائق 

هناك  ال��ح��ّج.  �ساحة  ف��ي  الح�سور  دون 

الإ���س��الم  حقائق  بع�س  الإن�����س��ان  ي���درك 

المعنوّية والتربوّية. 

وم���ن ل����وازم ال��ح��ّج و���س��رورّي��ات��ه اأن 

وعلى  الحّج  �ساحة  في  الحّجاج  يتعامل 

م�ستوى هذه الفري�سة الإ�سالمية الكبيرة 

بطريقة اأخوّية بالمعنى الحقيقّي للكلمة.. 

الأخوة،  بعين  بع�سًا  لبع�سهم  ينظروا  اأن 

اأن ينظروا لبع�سهم  ولي�س الأعداء. يجب 

هدف  نحو  ي�سيرون  ال��ذي��ن  بعين  بع�سًا 

واحد، ويبحثون عن �سيء واحد، ويدورون 

 .
)10(

حول محور واحد«

*البعد ال�ضيا�ضياّ الجتماعياّ
الجتماعّي  البعد  هو  الأخير،  والبعد 

بالمعروف  بالأمر  يتجّلى  الذي  ال�سيا�سّي 

والحّق  العدل  واإقامة  المنكر،  والنهي عن 

فمن  اأي�����س��ًا،  وال��ح��ّج  ع��ا���س��وراء  ومظاهر 

ال�سعائر  كل  الخامنئّي  ال�سيد  نظر  وجهة 

والمجتمع  الفرد  ببناء  ترتبط  الإ�سالمية 

الملف
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العدال���ة محور التقدم )ق���راءة في الفكر التنم���وي لدى المام ( 1)

الخامنئي(، د. علي زعيتر، �س23. 

�سحيفة نور، ج12. �س 841.( 2)

م.ن، �س 9014. ( 3)

و�سيه نامه امام }.( 4)

كلم���ة الإمام الخامنئ���ي{، في لق���اء الم�سوؤولين عن برامج ( 5)

العتكاف في اإيران. 

كلم���ة الإم���ام الخامنئي {،  ف���ي الحرم الر�س���وي- م�سهد ( 6)

1394ه� �س/01/01.

كلمة الإم���ام الخامنئي في »ملتقى الف���كار ال�ستراتيجية حول ( 7)

العدالة« 17-5-2011م. 

كلم���ة الإم���ام الخامنئي في لق���اء ح�سد من مداح���ي اأهل البيت ( 8)

R، في 2015/4/9م.

كلم���ة الإم���ام الخامنئي في لق���اء بمنا�سبة ذك���رى ولدة الإمام ( 9)

.2013/06/12 ،Q الح�سين

كلمة الإمام الخامنئي في لقائه القائمين على �سوؤون الحج في ( 10)

.2013/09/11

م.ن.( 11)

الهوام�س

يؤّكد اإلسالم على تالزم 
األبعاد الفردية مع األبعاد 

االجتماعية، لكّل شعرية 
وعبادة وواجب إسالمّي.

الخال�س،  الإ���س��الم��ّي  المجتمع  ب��اّت��ج��اه 

وب��ال��ت��ال��ي ت��ع��ت��ب��ر م��ق��ّدم��ة ل��ال���س��ت��ق��رار 

ينعك�س حكمًا على تطّور  الذي  المجتمعّي 

في  وت�ساهم  الجتماعية  الم�سيرة  وتقّدم 

رقّي المجتمع الب�سرّي: »في الواقع، يمكن 

المجتمع  لقتدار  ر�سيٌد  الحّج  اإّن  القول 

الإ�سالمي و�سبب لقتدار الأّمة الإ�سالمّية. 

مختلف  ف��ي  الم�سلمين  نحن  ن��وّف��ق  ي��وم 

قد  ونكون  المذاهب،  �سّتى  ومن  البلدان 

لنا  يوؤهِّ ال��ذي  الفكرّي  البلوغ  اإل��ى  و�سلنا 

لت�سكيل الأّمة الإ�سالمّية بالمعنى الحقيقّي 

بجماعتنا  ن��ك��ون  اأن  ون�ستطيع  للكلمة، 

�سرق  اأق�����س��ى  م��ن  الكبيرة  الإ���س��الم��ّي��ة 

العالم اإلى اأق�سى غرب العالم الإ�سالمّي 

مختلفة،  دول  وجود  مع  حّتى  واحدة،  اأّمة 

يومذاك �سنفهم كيف اأّن الحّج �سبب اقتدار 

 .
)11(

هذه الأمة ومتانتها ورفعتها و�سمعتها«

*ال�ضعائر متعددة الأبعاد
م���ن ه��ن��ا ي��م��ك��ن اإج����م����ال الأب���ع���اد 

في  الإ�سالمية،  ال�سعائر  في  الجتماعية 

المحاور التالية: 

�سلوكّيات  في  القيم  وتج�سيد  تركيز   -1
الأف�������راد وت��ح��وي��ل��ه��ا اإل����ى ���س��ل��وك 

.
ّ
جماعي

المجتمع  اأف���راد  بين  الّلحمة  توطيد   -2
و�سوقهم باّتجاه هدف واحد.

ل��الأع��م��ال  اجتماعية  قيمة  اإع��ط��اء   -3
ال���ف���ردي���ة، وت��ع��وي��د الأف�������راد على 

ال�سيا�سّية  ال�ساحات  ف��ي  الح�سور 

وكافة الميادين.

خالل  من  الطبقّي  التفاوت  تقلي�س   -4
ال��م�����س��اواة ف��ي ال��م�����س��ارك��ة ب��اإح��ي��اء 

طبقات  مختلف  بين  ال�سعائر  ه��ذه 

المجتمع.

حوله  تتمحور  م�سترك  ه��دف  اإيجاد   -5
ال��ج��ه��ود ال��ف��ردي��ة ورب��ط��ه��ا ب��الآث��ار 

الجتماعّية.

تعّبر  التي  ال��م��ح��اور  م��ن  ذل��ك  وغير   -6
ي��وؤّك��د دائ��م��ًا على  اأّن الإ���س��الم  ع��ن 

الأب��ع��اد  م��ع  الفردية  الأب��ع��اد  ت��الزم 

وع��ب��ادة  �سعيرة  ل��ك��ّل  الج��ت��م��اع��ي��ة، 

وواجب اإ�سالمّي.
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*معنى ال�ضعائر
تنقيح  م��ق��ام  ف���ي  ال��ط��ب��ي��ع��ّي  م���ن   

المفهوم  هذا  وليكون  ال�سعائر،  �سابطة 

اأن  الإ�سالمّي،  الدينّي  بالمعنى  وا�سحًا 

ولو  لغًة،  المعنى  هذا  معرفة  اإلى  نذهب 

المعنى  يّت�سح  ومنه  مخت�سر،  ب�سكل 

ال�سطالحّي دينّيًا.

ال�ضعائر لغًة   - 1
ويعّبر  العالمة  وه��ي  �سعيرة،  جمع 

اأعلمُت.  اأّي  واأ���س��ع��رُت  بال�ّسعار،  عنها 

»وال�سعائر  ال�سحاح:  في  الجوهري  قال 

ليست من

الشعائر
)*(

ال�ضيخ اإ�ضماعيل حريري

ْم �َصَعاِئَر �هلِل َفاإِناََّها ِمْن َتْقَوى �ْلُقُلوِب} )الحج: 32(. {َوَمْن ُيَعظِّ

الدينياّ  الخطاب  في  كبيرًا  زًا  حياّ ال�ضعائر  لفظ  اتخذ  لقد 

والأف��ع��ال  المظاهر  م��ن  كثير  على  ُيطبَّق  ب��ات  ى  حتاّ الإ���ض��الم��ياّ 

اأكثرها  في  الأحيان  بع�س  وفي  المجالت،  �ضتى  في  والممار�ضات 

ًا من دينهم، اإن  ح�ضا�ضية في حياة الم�ضلمين، لأناّها تم�ساّ جانبًا مهماّ

. في جانب العقيدة اأم في جانب الفقه العملياّ

لطاعة  علمًا  ُجعل  ما  وك��ّل  الحّج،  اأعمال 

لبن  العرب  ل�سان  وفي   .
)1(

تعالى...« اهلل 

م��ن��ظ��ور: »ال�����س��ع��ي��رة: ال��ُب��ْدن��ة ال��م��ه��داة. 

واآث��اره  وعالماته  منا�سكه  الحّج:  و�ِسعار 

وال�سعي  والطواف  كالوقوف  واأعماله... 

.
)2(

والرمي والذبح وغير ذلك«

2 - المعنى ال�ضطالحياّ
جانب  لها  ال�سعائر  اأّن  هو  ل  المتح�سّ

اإذ ه��ي ع��الم��ٌة على دي��ن اهلل  اإع��الم��ّي، 

تعالى، فتكون ال�سعائر اأعالم دينه، بحيث 

ُيعرف بها الدين ومن يدين به من خالل 

الملف
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الإتيان بها.

وب��ال��ت��ال��ي ف��ّك��ل م��ا ي��ك��ون م��ن اأع��الم 

اأو  كان  فعاًل  الظاهرة،  وعالماته  الدين 

حكمًا اأو �سلوكًا فهو من �سعائره.

وقد اأ�ساف اهلل تعالى ل�سعائره جانبًا 

اآخر، وهو جانب التعظيم في قوله تعالى: 

ْم �َصَعاِئَر �هلِل َفاإِناََّها ِمْن َتْقَوى  {َوَمْن ُيَعظِّ

�ْلُقُلوِب} )الحج: 32(.

اأّنه  فاإذا ثبت �سيء ما في حياة الأّمة 

كان  دينه،  واأع��الم  تعالى  اهلل  �سعائر  من 

نحو  على  ���س��واء  مطلوبًا،  اأم���رًا  تعظيمه 

الوجوب ك�سعائر الحّج ومنا�سكه، اأم على 

نحو ال�ستحباب كالأذان، واإقامة مجال�س 

الأطهار  واآل��ه  النبّي  ذكر  �سّيما  ل  الذكر، 

�سلوات اهلل عليهم اأجمعين.

ال�ضعائر  اإح��ي��اء  م��ن  *الهدف 
الدينية

هناك �سوؤال: ما هي الم�سلحة الدينية 

في اإحياء ما يطلق عليه �سعيرة و�سعائر؟ 

اإّن دين الإ�سالم، بل مطلق دين اإلهّي، 

وم��ب��ادىء  قيم  مجموعة  ه��و  حقيقته  ف��ي 

باأحقّيتها  منه  اإيمانًا  الإن�سان  بها  يلتزم 

قلبًا  بها  فيعتقد  غيرها،  دون  و�سوابّيتها 

�سلوكه  ف��ي  واق��ع��ًا  ترجمتها  على  ويعمل 

وم��واق��ف��ه. وم��ن ه��ذه القيم وال��م��ب��ادىء: 

الإيمان باهلل تعالى ور�سله واأنبيائه وكتبه، 

تعاليم  من  والر�سل  الأنبياء  به  اأت��ى  وم��ا 

إذا ثبت شيء ما يف حياة 
األّمة أّنه من شعائر اهلل وأعالم 
دينه، كان تعظيمه أمراً مطلوبًا 

سواء على نحو الوجوب أم 
على نحو االستحباب
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جّل  الحكيم  اهلل  عند  من  والعدل  الحّق 

والق�سط،  العدل  باإقامة  والإيمان  وعال، 

المظلوم  ون�سرة  النا�س  اإلى  والإح�سان 

ال�سامية  بالقيم  والمناداة  الظالم،  على 

تاأخذ  التي  الراقية  الإلهّية  والمبادىء 

والرقّي،  الكمال  م��دارج  نحو  بالإن�سان 

والتقّدم في الحياة الدنيا والحياة الآخرة 

بما ي�سمن له ال�سعادة في الدارين. 

يحتاج  والمبادىء  القيم  اإّن هذه  ثم 

النا�س جميعًا اإلى تذّكرها حّتى ل يخرجوا 

في �سلوكّياتهم عنها، لأّن الإن�سان بطبعه 

والقيم  المبادىء  تلك  يخالف  لأن  قابل 

و�سارت عنده في  �سها عنها وغفل،  اإذا 

اإلى ما يذكره  معر�س الن�سيان، فيحتاج 

الدين  اأعالم  باإحياء  اإّل  ذلك  ولي�س  بها، 

و�سعائره من خالل الممار�سات الخارجية 

طبقًا لتلك المبادىء والقيم، وتكون وظيفة 

هذه ال�سعائر ومالك اإحيائها هي التذكير 

اأر�ستها  التي  ومبادئه  الحّق  الدين  بقيم 

ال�سريعة  وخ�سو�سًا  ال�سماوية،  ال�سرائع 

الإ�سالمية الحّقة؛ ليبقى الإن�سان مرتبطًا 

بدينه الحّق، ول يتخّلف في �سلوكه واّتخاذ 

مواقفه عن تلكم المبادىء والقيم.

التي  الآث���ار  ف��ي  ن���راه جلّيًا  م��ا  وه���ذا 

تظهر في الأماكن، والمحالت التي ُتحيى 

يرجع  كيف  واأعالمه،  الدين  �سعائر  فيها 

عنها  عّبرت  التي  القيم  تلك  اإل��ى  النا�س 

ال�سعائر ويتم�ّسكون بها، كما هي الحال في 

الملف
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اإقامة الجماعات في الم�ساجد مثاًل، فاإّن 

اإقامة الجماعة من الم�ستحّبات الموؤّكدة، 

نرى  ولذا   .
)3(

الإ�سالم �سعائر  من  هي  بل 

وقالبًا  قلبًا  ووحدتهم  الم�سّلين  تعا�سد 

الوحدة  الواحد. وهذا يمّثل قيم  كالج�سد 

وتعاطفهم  والموؤمنين،  الم�سلمين  بين 

اأمام  يجعلهم  ما  بينهم،  فيما  وتكاتفهم 

هذا المظهر الوحدوّي النا�سيء من اإقامة 

الجماعة، يذهبون اإلى توطيد اأوا�سر هذه 

الوحدة.

*ال�ضعائر المقبولة
الفعل  هذا  اإّن  القول  ال�سهل  من  لي�س 

دليل  ه��ن��اك  يكن  ل��م  م��ا  دي��ن��ي��ة،  �سعيرة 

ف��اإّن  ل��ذل��ك  عليها.  ي���دّل  ع���اّم  اأو  خ��ا���ّس 

ال�سعائر المقبولة بنظر ال�سريعة هي تلك 

ما  ع��اّم، ل  اأو  دليل خا�ّس  دّل عليها  التي 

بنف�سه،  وي�ستح�سنه  م��ا  �سخ�س  يرتئيه 

وعليه فال�سعائر المقبولة على ق�سمين:

1 - ال�ضعائر المن�ضو�ضة: 
التي دّل عليها دليل بخ�سو�سها  وهي 

وهي كثيرة منها: اإقامة الجمعة والجماعة، 

الأذان لل�سالة، اإقامة الم�ساجد ومزارات 

الأن��ب��ي��اء والأئ��ّم��ة والأول���ي���اء، اإح��ي��اء اأم��ر 

النه�سة  وخ�سو�سًا   P النبّي  بيت  اأه��ل 

الح�سينّية، ول �سيما في الع�سر الأوائل من 

ال�سهداء،  �سيد  على  البكاء  محرم،  �سهر 

الماآتم  اإقامة  ال�سواد على م�سابه،  ولب�س 

الحّج  ومنا�سك  والعزاء،  الذكر  ومجال�س 

وعالماته واآثاره واأعماله، وغيرها الكثير. 

ال�ضعائر المدلول عليها باأدلاّة   - 2
عامة: 

تعظيم أ-  يجوز  فاإّنه  �لموؤمن:  تعظيم 

الزمان  ع��ادة  ب��ه  ج��رت  بما  الموؤمن 

واإن لم يكن منقوًل عن ال�سلف، لدللة 

تعالى:  اهلل  ق���ال  ع��ل��ي��ه،  ال��ع��م��وم��ات 

ِمْن  َفاإِناََّها  �هلِل  �َصَعاِئَر  ْم  ُيَعظِّ { َوَمْن 

وقال   ،)32 )الحج:  �ْلُقُلوِب}  َتْقَوى 

ْم ُحُرَماِت �هلِل  تعالى: { َذِلَك َوَمن ُيَعظِّ

ُه ِعنَد َربِِّه} )الحج: 30(،  َفُهَو َخْيٌر لاَّ

ول  تباغ�سوا،  »ل   :P النبّي  ولقول 

تقاطعوا،  ول  تدابروا،  ول  تحا�سدوا، 

فعلى   .
)4(

اإخوانًا« اهلل  ع��ب��اد  وك��ون��وا 

بانحناء  والتعظيم  القيام  يجوز  هذا 

تركه  اأّدى  اإذا  وج��ب  ورب��م��ا  و�سبهه، 

 إن الشعائر املقبولة بنظر 
الشريعة هي التي دّل عليها 

دليل خاّص أو عاّم، ال ما يرتئيه 
شخص ما ويستحسنه بنفسه
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اإهانة  اأو  والتقاطع،  التباغ�س  اإل��ى 

 P النبّي  اأّن  �سّح  وق��د  ال��م��وؤم��ن. 

اإلى  ، وقام 
)5(
O اإلى فاطمة  قام 

)6(
جعفر Q لما قدم من الحب�سة

.
)7(

�لتاأ�ّصي باأهل �لبيت R و�لتذكير ب- 

بق�صاياهم: ما ُينقل عن و�سية بع�س 

با�سمه  �ساهد  و�سع  بعدم  ال�سهداء 

ن�ساء  �سيدة  بقبر  تاأ�سيًا  قبره؛  على 

O ال��زه��راء  فاطمة  العالمين 

فكاأّنما  مو�سعه،  والمجهول  المخفي 

من  عليها  جرى  وما  بق�سّيتها  يذّكر 

 ما قيل من أّن تعظيم جميع 
الصحابة من شعائر الدين هو 
خاطئ، فلم يثبته دليل خاّص 

وال عاّم

حّتى  وم�سائب،  واأحزان  ماآ�ٍس 

اأّنها دفنت �سّرًا واأخفي قبرها. 

عاّم  عنوان  تحت  يندرج  وهذا 

وهو اإحياء اأمر الدين واأمر اأهل 

P، فال يكون من  النبّي  بيت 

الدين  في  اأدخلت  التي  البدع 

ولي�ست منه.

البناء ج-  �لأول��ي��اء:  قبور  تعظيم 

قبور  ���س��ّي��م��ا  ول  ال��ق��ب��ور  ع��ل��ى 

وال�سالحين،  والأولياء  العلماء 

ال�سعائر  تعظيم  من  ه��ذا  لأّن 

الكريمة  الآي���ة  ف��ي  الم�سمول 

���ْم ���َص��َع��اِئ��َر �هلِل  { َوَم������ْن ُي���َع���ظِّ

.
)8(

َفاإِناََّها ِمْن َتْقَوى �ْلُقُلوِب} 

من  ل��ي�����ض��ت  *ممار�ضات 
ال�ضعائر

�سار وا�سحًا اأّن اأّي فعل يمار�س 

ولي�س  جماعات  اأو  اأف��راد  قبل  من 

يعّد  ل  ع��اّم،  اأو  خا�ّس  دليل  عليه 

من  يكون  اأن  عن  ف�ساًل  �سرعًا،  مقبوًل 

فمن  الظاهرة،  واأع��الم��ه  الدين  �سعائر 

ذلك:

الملف
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)*(اأ�ستاذ في جامعة الم�سطفى P العالمية، فرع لبنان. 

ال�سحاح، ج 2، �س 699.( 1)

ل�سان العرب، ابن منظور، ج 7، �س 136، مادة �سعر.( 2)

منهاج ال�سالحين، ال�سيخ اإ�سحاق الفيا�س، ج1، �س 309.( 3)

جامع اأحاديث ال�سيعة، البروجردي، ج16، �س302، ح11.( 4)

انظر �سنن اأبي داوود، ج 2، �س 645.( 5)

انظر الهداية، ال�سيخ ال�سدوق، �س37.( 6)

القواعد والفوائد، ال�سهيد الأول، �س 160.( 7)

�سراط النجاة، ج2، �س 439. ( 8)

فتاوى ال�سبكي، ج2، �س 593.( 9)

اأجوب���ة ال�ستفتاءات، الإمام ال�سيد علي الخامنئي {، ج2، ( 10)

�س 124، �س 375. 

الهوام�س

قيل  م��ا  �ل�����ص��ح��اب��ة:  ج��م��ي��ع  تعظيم    - 1
�سعائر  من  ال�سحابة  تعظيم  اأّن  من 

حيث  محّله  غير  في  وه��ذا   .
)9(

الدين

ل دليل خا�ّس ول عاّم على ذلك، فاإّن 

التعظيم  ي�ستحّق  من  ال�سحابة  من 

والتقدير، ومنهم من لي�س كذلك كما 

ال�سحابة  عنوان  فجعل  معلوم.   هو 

مناطًا للتعظيم، بل من �سعائر الدين، 

ال�سعائر  اإّن  ثم  الدين.  في  بدعة  هو 

ل��ل��ت��ذك��ي��ر ب���م���ب���ادىء ال���دي���ن وق��ي��م��ه 

ال�سامية، واأّنى يح�سل هذا في تعظيم 

ارتداد  ثبت  وقد  جميعهم،  ال�سحابة 

بع�سهم، وانحراف بع�س اآخر، وتاآمر 

وال�سواهد  بالدلئل  ثالث  بع�س  وكيد 

في  والم�سنفات  الكتب  م��الأت  التي 

الحديث والتاريخ؟!

2 - م���ا ي��وج��ب ت��وه��ي��ن �ل���دي���ن: كبع�س 
ال��م��م��ار���س��ات ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا بع�س 

ال�سعائر  اإح��ي��اء  عنوان  تحت  النا�س 

ال��روؤو���س  ���س��رب  وم��ن��ه��ا  الح�سينية 

م�ستقيمة،  �سيوف  )ه��ي  ب��ال��ق��ام��ات 

اإخ���راج  ح��ّد  اإل���ى  وط��وي��ل��ة(  ق�سيرة 

الإدم��اء  كثير  يكون  ما  وغالبًا  ال��دم، 

وهو الم�سّمى ب� »التطبير«. وهذا الفعل 

لم يِرد فيه دليل خا�ّس ول عاّم ليكون 

�سعيرة  يكون  اأن  ف�ساًل عن  م�سروعًا، 

ال�سيد  الإم��ام  يقول  ذلك  وفي  دينية، 

: »التطبير م�سافًا  علي الخامنئي

اإلى اأّنه ل يعد عرفًا من مظاهر الأ�سى 

ع�سر  في  �سابقة  له  ولي�س  والحزن، 

فيه  يرد  ولم  واله،  وما   R الأئّمة 

ب�سكل   Q المع�سوم  م��ن  ت��اأي��ي��د 

الوقت  في  يعّد  عاّم،  ب�سكل  ول  خا�س 

الراهن وهنًا و�سينًا على المذهب فال 

على  ال��دلل��ة  فاأين   .
)10(

بحال« يجوز 

بالمبادىء  والتذكير  الدينّية  القيم 

ال��روؤو���س؟  �سّج  خ��الل  من  الح�سينية 

األي�س في ذلك توهينًا لتلك المبادىء 

والقيم؟ ولذلك ل يمكن اأن تكون هذه 

الممار�سات الخاطئة من �سعائر الدين 

الباهرة  بقيمه  تذّكر  التي  واأع��الم��ه 

النا�سعة، ومبادئه العادلة الحّقة.
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*اأر�ٌس بورك فيها
التي  الأر���س  من  جزءًا  لبنان  وي�سّكل 

القراآن  في  بقوله  فيها  تعالى  اهلل  ب��ارك 

الكريم: {�ْلَم�ْصِجِد �لأَْق�َصى �لاَِّذي َباَرْكَنا 

َحْوَلُه} )الإ�سراء: 1(. فهذه الأر�س التي 

من  كبير  عدد  بوجود  َكُرمت  فيها  ب��ورك 

مقامات الأنبياء والأولياء والعلماء، الذين 

لمّدة  مكوث  فيها  لهم  كان  اأو  فيها  دفنوا 

بع�س  اإليه  اأ�سار  ما  وهو  محّددة،  زمنّية 

التاريخّية  والكتب  والأح��ادي��ث  ال��رواي��ات 

وال�سور القديمة التي ُعثر عليها موؤّخرًا. 

تاأهيل  ال��ي��وم  ُي��ع��اد  ال��م��ق��ام��ات  ه��ذه 

همل بفعل مرور 
ُ
م منها اأو اأ وترميم ما تهدَّ

بكراماتها  يتبّرك  م��زارات  لتعود  الزمن، 

النا�س من لبنان والعالم.

وكما لالآثار الح�سارّية التاريخّية َمن 

كان  لها،  والترويج  عليها  بالحفاظ  يهتّم 

قب�س«  »جمعّية  هي  جمعّية  الدينّية  لالآثار 

2011( على  عملت منذ انطالقتها )عام 

عليها  والحفاظ  الآث��ار،  في هذه  التحقيق 

واإعادة تاأهيلها للزوار. والهدف من ذلك 

مقامات  م��ن  الآث���ار،  تلك  على  الحفاظ 

على طريق 
حفظ الشعائر

حتقيق: نان�ضي عمر

ة بعد  العالم، خا�ضاّ ال�ضياحة حول  اأهماّ مراكز  الدينية من  المقامات  ُتعداّ 

و�ضائل  خالل  من   ، الإ�ضالمياّ التاريخ  اإحياء  واإع��ادة  التوا�ضل  و�ضائل  نه�ضة 

الإعالم، حيث لعبت و�ضائل التوا�ضل الجتماعياّ موؤخرًا دورًا كبيرًا في اإبراز 

تها  موقعياّ لها  فاأعادت  العالم،  حول  الدينياّة  والأماكن  والرموز  ات  ال�ضخ�ضياّ

.R ي الإ�ضالم وتابعي اأهل البيت واأثرها في قلوب محباّ

مقام مرى في م�صغرة
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اأنبياء، واأولياء �سالحين، وعلماء، وحوزات 

دينّية وم�ساجد قديمة، تنت�سر على مختلف 

الأرا�سي اللبنانّية.

*التعريف باأ�ضحاب المقامات
بح�سب  للجمعّية  الأ���س��ا���س��ّي  ال��ه��دف 

هو  الجمعّية(  )مدير  زري��ق  علي  الحاج 

وتاريخهم  المقامات  باأ�سحاب  التعريف 

والم�سارات التاريخّية لبناء كّل منها، لما 

النا�س،  نفو�س  في  اإيجابّي  اأثر  من  لذلك 

بتاريخهم وزيادة  النا�س  يوؤ�ّس�س لربط  ما 

وعلمائهم  واأوليائهم  باأنبيائهم  تعّلقهم 

الذين دافعوا عن دينهم ليبقى خالدًا حّتى 

يومنا هذا.

وت��ت��ل��ّخ�����س اأه������داف ال��ج��م��ع��ّي��ة في 

والتراث  العمرانّية  الآثار  على  المحافظة 

واأع��الم  والأو�سياء،  لالأنبياء،  التاريخّي 

وذلك  لبنان،  في  ع�سرية  الثني  ال�سيعة 

والمعنوّية  المادّية  الميادين  مختلف  في 

والمعرفّية من خالل:

ال���ق���ي���ام ب���الأب���ح���اث وال��ت��ح��ق��ي��ق��ات   -1
التاريخّية.

والثقافّية  الدينّية  ال�سياحة  ت�سجيع   -2
والترويج لها. 

اإ�سدار المن�سورات المكتوبة والرقمّية   -3
ل��ل��ت��ع��ري��ف ب���الأم���اك���ن وال��م��ق��ام��ات 

ال��دي��ن��ي��ة، ب��م��ا ي��ع��ّزز الرت���ب���اط بين 

ال��ح��ا���س��ر وال��م��ا���س��ي، وال���س��ت��ف��ادة 

الوطنّية  ال��م��ح��ف��وظ��ات  ورف���د  م��ن��ه؛ 

المن�سورات. بهذه  العامة   والمكتبات 

الجمعّية  ف��ي  ج��رى  زري���ق:  وي�سيف 

وم�سجد،  م��ق��ام،  اأرب��ع��م��ئ��ة  اإح�����س��اء 

اأث���رّي���ة م��وزع��ة ع��ل��ى مناطق  وح����وزة 

ل��ب��ن��ان��ّي��ة ع����ّدة. وت����ّم ال��ت��رك��ي��ز، في 

الجنوب  ف��ي  مقامين  على  ال��ب��داي��ة، 

بلدة  ال�سفا« في  »�سمعون  هما مقاما 

التعريف بأصحاب املقامات 
وتاريخهم يؤّسس لربط الناس 

بتاريخهم وزيادة تعّلقهم 
بأنبيائهم وأوليائهم وعلمائهم

مقام »�صمعون �ل�صفا«
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محيبيب،  بلدة  في  و»بنيامين«  �سمع 

ومقامين في البقاع هما مقاما »النبي 

اإلى  بالإ�سافة  �سيث«،  و»النبي  اأي��ال« 

Oفي  م��ق��ام »ال�����س��ي��دة خ���ول���ة« 

بعلبك. 

*طريقة التحقيق
تاريخ  ف��ي  التحقيق  طريقة  ع��ن  اأم��ا 

مقامًا،  كونه  �سدقّية  من  والتاأّكد  المقام 

اإلى  تلجاأ  الجمعّية  اأّن  اإل��ى  زري��ق  في�سير 

اإ�سافة  والمخطوطات،  والروايات  الكتب 

اإلى الدلئل والآثار التي توجد في المكان. 

وك���ذل���ك ي��ج��ري ال��ت��ع��اون م���ع ف��ع��ال��ّي��ات 

كبار  رواي���ات  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة  المناطق 

قديمة  �سور  من  به  يحتفظون  وما  ال�سّن 

ومخطوطات وما �سابه ذلك.

لجان  دور  اإل����ى  زري����ق  ي�سير  وه��ن��ا 

التي  والمناطق  القرى  وفعالّيات  الأوقاف 

الجمعّية  م�ساعدة  فيها، في  العمل  يجري 

المقامات  هذه  وتاأهيل  وتجهيز  بناء  على 

الذين  ال��زوار،  ل�ستقبال  موؤّهلة  لت�سبح 

وال��ع��راق  و���س��وري��ا  لبنان  م��ن  ي��ت��واف��دون 

والبحرين واليمن ودول الخليج وباك�ستان 

الإ�سالمّية.  ال��دول  من  وغيرها  واإي���ران 

اإعالمّية  بحمالت  قب�س  جمعّية  وت��ق��وم 

اللبنانية.  الأرا�سي  مختلف  على  متنّوعة 

الإع��الم��ّي��ة  حملتنا  خ��الل  م��ن  وي�سيف: 

النا�س،  من  وجديًا  كبيرًا  تفاعاًل  وجدنا 

في  الم�ساعدة  ي��د  ق���ّدم  منهم  وال��ع��دي��د 

وهذا  والتجهيز،  والترميم  والبناء  الدعم 

والتعاون،  التفاعل  اإيجابّيًا من  يترك جوًا 

ويربط اأهالي القرى بالمقامات الموجودة 

في بلداتهم، وي�سّجع النا�س على زيارتها. 

*مقامات لها كرامات
الحوزات  اأي�سًا  الجمعّية  عمل  وي�سمل 

الأثرية  والح�سينّيات  والم�ساجد  القديمة 

ء م��ن��ذ مئات 
ّ

�����س��ه��ا ع��ل��م��اء اأج�����ال ال��ت��ي اأ���سّ

القرى  بع�س  تزال موجودة في  ال�سنين، ول 

والبلدات الجنوبّية والبقاعّية، كمجدل �سلم 

وجزين ويونين وجوّيا و�سواها. وكذلك جرى 

مجاهدين  لعلماء  مقام  من  اأكثر  اإح�ساء 

وال�سيد  الدين  �سرف  يو�سف  ال�سيد  منهم 

تركوا  الذين  العلماء  من  وغيرهما  الأمين 

مختلف  ف��ي  النا�س  نفو�س  ف��ي  كبيرًا  اأث���رًا 

المناطق والبلدات. اإ�سافة اإلى ذلك، حّققت 

مقام تميم في بلدة �لدوير
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جرى إحصاء أكرث من مقام 
لعلماء جماهدين تركوا أثراً 
كبرياً يف نفوس الناس يف 
خمتلف املناطق والبلديات

ال�سيدات  مقامات  م��ن  ع��دد  ف��ي  الجمعية 

في  ك��ّن  فتيات  راأ�سهّن  وعلى  ال�سالحات، 

موكب  ف��ي   Q الح�سين  الإم����ام  رك���ب 

ال�سبايا الذي مّر من لبنان، يذكر منها مقام 

ال�سيدة  ومقام  الفوقا  �سرعين  في  البطحاء 

في  �سفية  تّل  بلدة حو�س  في   O �سفّية 

القدم  منذ  موجودة  المقامات  هذه  البقاع. 

في تلك البلدات ولها زّوار يوؤمنون بكرامات 

اأ�سحابها ويتبّركون بزيارتها دومًا.

*اإنجازات وخدمات
تعمل  الجمعّية  اأّن  اإل���ى  زري���ق  وي�سير 

بالمعالم  الدينّية  المعالم  رب��ط  على  اليوم 

مليتا  وم��ع��َل��م  ال��خ��ي��ام  كمعتقل  ال��ج��ه��ادّي��ة، 

الجهادّي، وذلك بهدف ربط الجهاد بالدين، 

الذي هو في الأ�سل جزء اأ�سا�سّي منه.

اأّم����ا اآخ���ر اإن���ج���ازات ال��ج��م��ع��ّي��ة فهو 

ي��دّل  الإن��ت��رن��ت  على  تطبيق  ا���س��ت��ح��داث 

اأم��اك��ن وج��ود المقام ال��ذي  اإل��ى  ال��زائ��ر 

موقع  اإن�ساء  اإلى  اإ�سافة  بزيارته،  يرغب 

و�سفحة   
)1(

بالجمعية خ��ا���ّس  اإلكترونّي 

مع  التوا�سل  لت�سهيل  اأب«  ال�»وات�س  على 

الجمعّية وال�ستفادة من خدماتها.

من جهة اأخرى يوؤّكد زريق اأّن الجمعّية 

على  الدينية  الآث���ار  كل  و�سع  على  تعمل 

مواقع  لت�سبح  اللبنانية  ال�سياحة  خارطة 

ر�سمّية م�سجلة لدى الدولة اللبنانية.

زريق  علي  الحاج  ي�سّدد  الختام  وفي 

الجمعية،  مع  النا�س  تعاون  اأهمية  على 

اأو  معلومة  اأّي  تقديم  خ��الل  م��ن  وذل���ك 

مخطوطة اأو �سجرة عائلة اأو �سورة قديمة 

في  يفيد  ذلك  كّل  لأّن  م�سجد،  اأو  لمقام 

التحّقق من تاريخها والحفاظ على التاريخ 

الحفاظ  خ��الل  من  الأ�سيل،  الإ���س��الم��ّي 

على اآثاره الدينية الملمو�سة.

Qمحيبيب(مقام �لنبي �صيث( Qمقام بنيامين

(1 ).www.qabas.org.lb :موقع جمعية قب�س لحفظ الآثار الدينية في لبنان

الهوام�س
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1 - اأعظم ال�ضعائر:
ينبغي  اأم��ورًا،  اأعظم �سعائر اهلل �سبحانه  اإّن من 

التجاهر فيها، منها:

اأن يوؤّدي ال�سلوات  �أ- �ل�صالة: يجب على كّل مكّلف 

اأو غيره(  الواجبة عليه، واإن ترك بع�سها )بعذر 

يجب عليه ق�ساوؤها، ول يجوز له التهاون والإهمال 

في ق�سائها. والتهاون عك�س تعظيم ال�سعائر.

�سيام  ي���وؤّدي  اأن  مكّلف  ك��ّل  على  يجب  �ل�صوم:  ب- 

بع�س  �سيام  ترك  واإن  المبارك،  رم�سان  �سهر 

ال�سهر، فيجب عليه الق�ساء، ول يجوز له التهاون 

والإهمال.

بع�س  في  تلزم  التي  الكّفارات  تاأدية  يجب  وكذا 

ال�سور.

ج- �لحّج: يجب على كّل مكّلف م�ستطيع اأن يحّج مّرة 

م����ن أح���ك���ام 
اهلل ش��ع��ائ��ر 
ال�ضيخ علي حجازي

�هلِل  �َصَعاِئَر  ْم  ُيَعظِّ َوَم��ن  {َذِل���َك  تعالى:  اهلل  قال 

َفاإِناََّها ِمن َتْقَوى �ْلُقُلوِب} )الحج: 32(.

ال�ضعائر جمع �ضعيرة وهي العالمة، و�ضعائر اهلل 

الأعالم والعالمات التي ن�ضبها اهلل تعالى لطاعته.

فقه الوليالملف
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والإهمال.  التهاون  يجوز  ول  واح��دة، 

عذر،  ب��دون  يحّج  ول��م  ا�ستطاع  وم��ن 

ومنا�سك  للحّج،  ال�سعي  عليه  وج��ب 

الحّج من ال�سعائر العظام.

وزكاِة  ُخم�ٍس  من  �لو�جبة:  �ل�صدقات  د- 

اأداوؤها على  ماٍل وزكاِة فطرة، فيجب 

التخّلف  يجوز  ول  عليه،  ُوج��ب��ت  م��ن 

في  المقّررة  مواردها  في  دفعها  عن 

دون  المقّد�سة،  الإ�سالمّية  ال�سريعة 

عليه  ي��ج��ب  يدفعها  ل��م  وم���ن  ع���ذر. 

المبادرة اإلى دفعها لأ�سحابها واأهلها.

ه�- �لأمر بالمعروف و�لنهي عن �لمنكر: 

ويجب  العظيمة،  ال�سعائر  من  وهما 

يجوز  ول  ب�سروطهما،  بهما  القيام 

التهاون فيهما ول اإهمالهما.

2 - الأذان والإقامة:
من  ك��ان��ا  واإن  والإق��ام��ة  الأذان  اإّن 

الم�ستحّبات، اإّل اأّنهما من ال�سعائر التي 

يتاأّكد المحافظة عليها والتجاهر بها. مع 

الثالثة التي هي �سعيرة  اإ�سافة ال�سهادة 

الموؤمنين  اأم��ي��ر  وم��ق��ام  ولي���ة  تعظيم 

Q، على  اأبي طالب   بن 
ّ
الإم��ام علي

ل��الأذان  الجزئّية  نّية  في  ندخلها  ل  اأن 

والإقامة.

3 - الم�ضاجد:
الم�ساجد؛  تعظيم  م��وؤك��ّدًا  ي�ستحب 

دخول  يجوز  فال  اهلل،  �سعائر  من  فاإّنها 

اإّل  اإل��ي��ه��ا  والنف�ساء  والحائ�س  ال��ُج��ن��ب 

مرورًا، ول و�سع �سيء فيها، ول تنجي�سها، 

فاإذا تنّج�ست يجب المبادرة اإلى تطهيرها، 

وهذا يمّثل حركة تعظيمها.

الم�سّلين  لترغيب  ال�سعي  وينبغي 

خ��راب��ًا.  ت�سير  ل  حّتى  اإليها؛  ل��ي��ت��رّددوا 

والم�سجد  م��ّك��ة  ف��ي  ال��ح��رام  وللم�سجد 

اأكبر؛  تعظيم  المنّورة  المدينة  في  النبوّي 

والنف�ساء  والحائ�س  للُجنب  يجوز  ل  ولذا 

حتى المرور فيهما.

تزيين  ع���دم  وج���وب���ًا  الأح�����وط  ن��ع��م 

ر�سوم  و�سع  وكذلك  بالذهب،  الم�سجد 

ذوات الأرواح فيه من الإن�سان والحيوان. 

الأرواح  ذوات  غير  ر���س��وم  و���س��ع  وي��ك��ره 

كالورد وال�سجر، وكّل ذلك تعظيم لها.

ول يجوز اإقامة الأعرا�س في الم�سجد؛ 

فاإنها مخالفة لمكانة الم�سجد اإ�سالمّيًا.

4 - مجال�س العزاء:
�أ- اإقامة مرا�سم العزاء في عا�سوراء وفي 

اأف�سل  من  المنا�سبة  اأوقاتها  �سائر 

الموؤّكدة.  الم�ستحّبات  ومن  49الأعمال، 
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ول��ك��ن ي��ج��ب الج��ت��ن��اب ع���ن اإي����ذاء 

المقدور،  بح�سب  الجيران  ومزاحمة 

وتغيير  المكّبرات  �سوت  بخف�س  ولو 

اّتجاهها اإلى داخل الح�سينّية.

على  ال���ع���زاء  م���واك���ب  ان���ط���الق  اإّن  ب- 

���س��ّي��د ال�����س��ه��داء Q واأ���س��ح��اب��ه، 

المرا�سم  هذه  اأمثال  في  والم�ساركة 

من  بل  ومطلوب،  ح�سٌن  اأم��ٌر  الدينّية 

تعالى. ولكن  اإلى اهلل  القربات  اأعظم 

يجب الحذر من اأّي عمل ي�سّبب اإيذاء 

الآخرين.

توهين  توجب  باأعمال  القيام  يجوز  ل  ج- 

المذهب الحّق.

5 - الحجاب:
م��ن ال�����س��ع��ائ��ر ح��ج��اب ال���م���راأة اأم���ام 

المحارم، فيجب  الأجانب من غير  الرجال 

اأم��ام  الكامل  ال�سرعّي  ال�ستر  ال��م��راأة  على 

اإلى بالد ل  الأجانب، ول يجوز لها الهجرة 

ت�ستطيع ارتداء ال�ستر ال�سرعّي الكامل فيها.

فة: 6 - الم�ضاهد الم�ضراّ
اإّن تعمير وتح�سين الم�ساهد الم�سّرفة 

ب��ق�����س��د ت��ع��ظ��ي��م ال�����س��ع��ائ��ر م���ن الأم����ور 

ي�سمل  وه��ذا  اإ���س��راف��ًا.  ولي�س  العظيمة، 

قبور الأنبياء والأئّمة R. وتعمير قبور 

العلماء وال�سهداء بق�سد تعظيم ال�سعائر، 

اأمٌر راجٌح ومطلوٌب �سرعًا.

7 - الوقف:
يجب  ال��ت��ي  ال�سعائر  م��ن  ال��وق��ف  اإّن 

تعظيمها؛ وذلك من خالل المحافظة على 

فتعظيم  ال��وق��ف،  تغيير  وع��دم  وقفّيتها، 

باإبقائها  الموقوفة  والح�سينّيات  الم�ساجد 

على ح�سب وقفّي�تها، كما يجب تعظيم وقف 

المقابر -مثاًل- فال ُيبنى عليها الم�ساجد 

ول الح�سينّيات، بل تبقى ل�ستفادة الدفن 

فيها، وهكذا �سائر الأوقاف.

8 - الهجرة:
يجب على المكّلف عند اإرادة الهجرة 

فيه  عليه  يمتنع  ب��ل��د،  اإل���ى  ي�سافر  ل  اأن 

اأراد  واإذا  الواجبة.  اهلل  ب�سعائر  القيام 

اإظهار  يمكن  بلد،  اإل��ى  فلي�سافر  ال�سفر 

�سعائر الإيمان فيه.

9 - الولية:
ختامًا اإّن من اأف�سل ما يقوم به الإن�سان 

بعد العتقاد بالتوحيد والنبّوة هو العتقاد 

اأبي  الإمام علّي بن  الموؤمنين  اأمير  بولية 

المع�سومين  اأولده  وولية   ،Q طالب 

وزماننا  ع�سرنا  اإم��ام  �سّيما  ول   ،R

الحّجة المنتظر|. واإظهار هذا العتقاد 

من ال�سعائر.

ونختم مع �ل�صعيرة �لعظيمة: اللهّم 

�سلِّ على محّمد واآل محّمد وعّجل فرجهم.

 إّن تعمري وحتسني املشاهد 
املشّرفة بقصد تعظيم الشعائر 
من األمور العظيمة، وليس إسرافًا

فقه الولي
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األسس الفلسفّية للحداثة 
)دراسة مقارنة بين الحداثة واإلسالم(

بين  العالقة  ة  اإ�ضكالياّ عن  الدرا�ضات  الأخير  العقد  في  دت  تعداّ

الحداثة والإ�ضالم. ويوحي الحديث عن هذا المو�ضوع لدى البع�س 

اأو  ًا  وهمياّ ًا  ع��دواّ الحداثة  من  يجعل  قد  بينهما،  �ضراعًا  هناك  اأناّ 

ًا لالإ�ضالم، وهذا ما ل ينبغي فعله اأو الت�ضجيع عليه. حقيقياّ

زينب الطحان

قراءة في كتاب

51

م
 2
01
5 

ل
و

يل
/�أ

 2
88

د 
د

ع
ل
�



*درا�ضة مقارنة
في المعركة الثقافّية الجديدة التي 

والعربّية  الإ�سالمّية  اأو�ساطنا  تعي�سها 

حديثة  ثقافّية  م�ساجالت  جرت  ة  خا�سّ

بين  ال�����س��راع  ا�سطناع  رب��م��ا  ح��اول��ت 

هذا  كتابنا  ولكّن  والإ���س��الم.  الحداثة 

)درا�سة  للحداثة  الفل�سفّية  »الأ�س�س 

مقارنة بين الحداثة والإ�سالم(«، يحاول 

درا�سة نقاط اللتقاء والفتراق بينهما. 

الدين  العراقي »�سدر  للباحث  والكتاب 

القبانجي«، من اإ�سدار مركز الح�سارة 

من  وهو جزء   ،
ّ
الإ�سالمي الفكر  لتنمية 

�سل�سلة الدرا�سات الح�سارّية.

الكتاب،  في  البحث،  منهجّية  تقوم 

للحداثة  الفل�سفّية  الأ�س�س  ك�سف  على 

عليها  يقوم  التي  القواعد  تمّثل  والتي 

 بمجموعه.
ّ
الفكر الحداثي

*الحداثة بين الفل�ضفة والعلم
الحداثة  بين  اأّوًل،  الباحث،  يف�سل 

وب�سفتها  فل�سفّيًا  منهجًا  بو�سفها 

م�سروعًا علمّيًا، اإذ اإّن الأخير ا�ستقبلته 

والترحاب.  بالقبول  جمعاء  الب�سرّية 

واإن كان يعترف ب�سعوبة هذا الف�سل، 

م��ن��ه��ج��ّي��ًا. والإ����س���الم ب��اع��ت��ب��اره دي��ن��ًا 

و�سريعة ل يتدّخل في ما هو اخت�سا�س 

العلم، اإّنما في ما هو من �ساأن الفل�سفة 

وما هو من �ساأن ال�سريعة والقانون.

تقف  التي  الأول��ى  الإ�سكالية  اأّن  اإّل 

ال��ح��داث��ة،  تعريف  ه��ي  ال��ب��اح��ث  اأم���ام 

ما  كل  الأول��ى  الدرجة  في  تعني  والتي 

مما  قديم،  هو  ما  مقابل  في  هو جديد 

لكنه  المعا�سرة،  معنى  للحداثة  يعطي 

اأّن  اإل��ى  ويخل�س  مكتمل.  غير  مفهوٌم 

التعريف الأكثر جدارة هو »اأّن الحداثة 

ح�ساري  نمط  هي  اإّنما  مفهومًا  لي�ست 

وهي  التقليدّي،  النمط  يناق�س  متمّيز 

حديثة،  دولة  كاّفة،  الميادين  في  تميُّز 

عادات  حديث،  ر�سم  حديثة،  مو�سيقى 

وفي  حديثة، وهي متحّركة في �سيغتها 

ولي�ست  والمكان  الزمان  م�سامينها في 

ثابتة«.

*في النزعة الإن�ضانياّة
ال��روؤي��ة  اأّن  ك��ي��ف  ال��ب��اح��ث  ُي��ظ��ه��ر 

هي  الإن�سانّية  النزعة  تجاه  الإ�سالمّية 

اأكثر واقعية من روؤية الحداثة لها، كما 

من  لالإن�سان  وتكريمًا  تقديرًا  اأكثر  هي 

دون الغلّو فيه وال�سعود به اإلى م�ساّف 

الإن�سانّية  ال��ن��زع��ة  فعلت  كما  الإل����ه، 

التعريف األكرث جدارة هو أّن 
احلداثة منط حضاري متمّيز 

يف امليادين كاّفة

قراءة في كتاب
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الحداثّية في بع�س دللتها. 

وهذه اأول نقطة افتراق وهي بمثابة 

الأخ��رى.  الختالف  نقاط  لكّل  الجذر 

ترف�س  ل  الفل�سفّية  الحداثة  اأّن  وم��ع 

تعباأ  ل��م  اأن��ه��ا  اإّل  تعالى  ب��اهلل  الإي��م��ان 

ال��روؤي��ة  ب��خ��الف  ل��ه،  ال��ع��ب��ودّي��ة  بموقع 

الإ���س��الم��ّي��ة. وع��ل��ى خ���الف م��ا تدعو 

الت�سليم  من  ال��وج��ودّي��ة  الفل�سفة  اإليه 

الإ���س��الم  يعمد  ل��ل��وج��ود  وال���س��ت�����س��الم 

اأّن  وم��ع  الإن�����س��ان.  اإرادة  تحرير  اإل���ى 

التاأكيد  كثيرًا  حاولت  الحداثّية  الروؤية 

فاإّنها  الإن�سان  في  الحرية  عن�سر  على 

���س��رع��ان م��ا ع��م��دت اإل����ى ���س��ح��ق ه��ذه 

اأو  مّرة،  الال�سعور  اأقدام  تحت  الحرية 

العامل  اأو  اأخ��رى،  م��ّرة  الخفّية  الُنُظم 

القت�سادّي مّرة ثالثة. 

وت�����س��ّور ال����ذات الإن�����س��ان��ّي��ة، في 

�سوف  وال�����س��ّر،  الخير  بين  ت�سنيفها 

المنهج  بين  الطريق  افتراق  اإلى  ي��وؤّدي 

وفي   .
ّ
ال��ح��داث��ي والمنهج   

ّ
الإ���س��الم��ي

الحقيقة اإّن دعوة الدين هي الدعوة اإلى 

بينما  والواجبات،  الحقوق  بين  التوازن 

م�سكلة الحداثة هي الإفراط في جانب 

الحقوق على ح�ساب الواجبات. 

*في روؤية العقالنية
حقيقة  ن�����س��ّج��ل  اأن  الطبيعي  م��ن 

الحداثّية  بالدعوة   
ّ
الإ�سالمي الترحيب 

لغر�س  العلمّية،  المجالت  في  للتقّدم 

والطبيعة  الكون  على  الإن�سان  �سيطرة 

واعتبار  وطاقاتها  كنوزها  وا�ستثمار 

ذلك ميدانًا حّرًا مفتوحًا لحركة العقل 

هذا  مار�س  نف�سه  والإ���س��الم  الب�سرّي. 

الطبيعة  ع��ل��م��اء  ان��دف��ع  ف��ق��د  ال�����دور، 

اأ���س��رار  لك�سف  الم�سلمون  والفل�سفة 

 .
ّ
الطبيعة دونما ا�سطدام بالوحي الإلهي

اأن  ا�ستطاعت  الحداثّية  53فالعقالنّية 
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تقّدم خدمة كبيرة للب�سرية في المجال 

تطرفًا  �سِهد  المبداأ  هذا  لكّن   .
ّ
العلمي

العقل  فاعلّية  ح�سر  في  تمّثل  عندما 

في حدود التجربة وجعل الم�سلحة هي 

المقيا�س في القيمة العلمّية لكّل معلومة، 

الحقيقة  بتعّدد  القول  اإلى  ذلك  وانتهى 

مقيا�س  و�سياع  للمتناق�سات  وقبولها 

ال�سواب والخطاأ، واأخيرًا اعتبار الفكر 

خ��ا���س��ع��ًا ل��ل��ت��ح��ّولت الق��ت�����س��ادّي��ة في 

التاأثير  اأّي قيمة في  يفقد  بما  المجتمع 

على ما هو الحّق وما هو الباطل.

نقراأ ع�سرات  الإ�سالمّية  الروؤية  في 

التدّبر  اإلى  الداعية  القراآنّية  الن�سو�س 

والتفّكر والتعّقل، فالإ�سالم جعل العقل 

ويرف�س  ال�سحيحة،  المعرفة  طريق 

حال الغلّو في العقل الب�سرّي وافترا�س 

اأّنه قادر على معرفة كّل �سيء، بل يقول 

ن �ْلِعْلِم  القراآن الكريم: {َوَما �أُوِتيُتم مِّ

�إِلاَّ َقِلياًل} )الإ�سراء: 85(، واأّن هناك 

اكت�سافها  العقل  ي�ستطيع  ل  م�ساحات 

والت�سريع   
ّ
الإلهي الغيب  م�ساحات  مثل 

.
ّ
الديني

*نقد التف�ضير الوجودياّ للكون
يعالج  والرابع  الثالث  الف�سلين  في 

وقانون  الحركة  م��ب��داأ  ق�سية  الباحث 

التف�سير  ف��ي  ويبحث  ال��ع��ام،  ال��ت��ط��ّور 

بحثه  بداية  في  ويلفت  للكون.   
ّ
الديني

دومًا  ملحدة  تكن  لم  الوجودّية  اأّن  اإلى 

بل  و»هايدجر«،  »�سارتر«  وجودّية  مثل 

عند  هي  مثلما  موؤمنة  وج��ودّي��ة  هناك 

الوجودية على  كانت  ولقد  »كيركغارد«. 

باأ�سالة  واآم��ن��ت  ت��ح��ّدث��ت  حينما  ح��ّق 

الوجود في مقابل الماهية، فهي نف�سها 

الفال�سفة  بها  يعتقد  ال��ت��ي  النظرية 

الإ�سالميون وبلورها ب�سكل اأكثر و�سوحًا 

كتابه  في  ال�سيرازي  المتاأّلهين  �سدر 

الوجودّية  اأّن  اإّل  الأرب��ع��ة«،  »الأ���س��ف��ار 

بين  تمّيز  اأن  ت�ستطع  ل��م  الإل��ح��ادّي��ة 

الوجود الكامل والوجود الناق�س، بل لم 

اأّن الوجود اإذا كان يتمّتع  تدرك حقيقة 

بالأ�سالة دومًا فهو وجود كامل ول يقبل 

النق�س. 

وم����ن ال���م���ف���ارق���ات ال��ك��ب��ي��رة في 

ال��وج��ودّي��ة ال��ح��داث��ّي��ة اأّن��ه��ا ف��ي الوقت 

المطلق  وراأت��ه  الوجود  في  هامت  الذي 

حّطت  فاإّنها  ���س��يء،  فوقه  لي�س  ال��ذي 

خالل  م��ن  اإل��ي��ه  ون��ظ��رت  مكانته،  م��ن 

ال��روؤي��ة  وه���ذه  وال��اله��دف��ّي��ة.  العبثّية 

يف الفصلني الثالث والرابع 
يعالج الباحث قضية مبدأ 

احلركة ويبحث يف التفسري 
الدينّي للكون
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54



انعك�ست بطبيعة الحال على موقع الفرد 

فل�سفة  ذل��ك  من  فانبثقت  والمجتمع، 

في  اأجياًل  �سادت  التي  والتمّرد  العبث 

عالم الغرب قبل اأن تبداأ ظاهرة العودة 

اإلى الدين. 

*خال�ضة الروؤية
الحداث���ة ه���ي منه���ج بح���ث يعتمد 

�س�س فل�سفي���ة هي مبداأ 
ُ
عل���ى مجموعة اأ

النزع���ة الإن�سانّية، والعقالنّية، والتطّور 

العام. ول يقف الإ�س���الم موقفًا م�ساّدًا 

له���ذه الأ�س����س، بل يقبل منه���ا مداليلها 

المعَتدل���ة، ويرف����س المتطّرف���ة منه���ا. 

كما يرى الكت���اب اأّن الحداثة باعتبارها 

منهج���ًا ف���ي البح���ث تقف عل���ى الحياد 

م���ن م�ساأل���ة الإيمان والكف���ر، ول يمكن 

ت�سنيفه���ا لم�سلح���ة مدر�س���ة عقائدية 

معّينة، فهي مث���ل الأدوات العلمّية ومثل 

القيا�س���ات المنطقّي���ة الت���ي يمك���ن اأن 

ي�ستخدمها الجميع. وفي �سوء ذلك يرى 

الكتاب اأّن محاولة اإيجاد م�سالحة بين 

الحداث���ة والإ�سالم من خالل الت�سّرف 

واعتباره���ا  الإ�سالمّي���ة،  الثواب���ت  ف���ي 

ذات �سفة تاريخّي���ة هي محاولة باطلة. 

يعتق���د الإ�س���الم اأّن الإن�س���ان، من اأجل 

المحافظ���ة عل���ى نزعت���ه الإن�ساني���ة، ل 

يمكن���ه النف�سال عن اهلل، كما ل يمكن 

ل���ه اأن يحتف���ظ بالعقالني���ة بعي���دًا عن 

وح���ي ال�سماء، فاهلل والإن�س���ان، والعقل 

والوح���ي هم���ا الثنائي ال���ذي تتكامل به 

ال�س���ورة ب���كل اأبعاده���ا، كم���ا اإّن مبداأ 

التط���ور العام ف���ي الك���ون ل يعني تطّور 

الحقيق���ة ول تط���ور القي���م الإن�سانّي���ة، 

فالحقيق���ة تبقى هي الحقيق���ة، والقيم 

الإن�سانّي���ة كذل���ك، الأم���ر ال���ذي يف�ّسر 

ق���درة ال�سريعة الإ�سالمّي���ة على مواكبة 

55الواقع الجتماعي لالإن�سان ومعالجته.
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د ر�ضياّ الدين ابن طاوو�س ال�ضياّ

د، مالأ اهلل جلَّ جالله قلبك من اأذكاره ومناره،  ر يا ولدي محمَّ وتذكَّ

ال�ضهوات  �ضغل  من  خاطرك  غ  تفراّ على  تعينك  زوجة  اإلى  احتجت  اإذا 

القاتلة،  ات  واللذاّ المعا�ضي  �ضموم  من  بها  م��ولك  وي�ضلمك  الزائلة، 

الوجود  اإلى  العدم  من  اإم��اء  اأو  عبيد  ا�ضتخراج  على  لك  عونًا  وتكون 

ذلك  تح�ضيل  ف��ي  جالله  ج��لَّ  اهلل  ي�ضببكما  وت��رائ��ب��ك،  �ضلبك  م��ن 

موه جلَّ جالله ويحيوا �ضنَّة نبياّك  المق�ضود ليخدموه، وي�ضبِّحوه، ويعظِّ
 

من  قط  بال�ضاّ ولو  الأُم��م  بهم  وليباهي  اإليه،  دعاة  ويكونوا   P د  محمَّ

الأولد، وليكون من مات منهم �ضغيرًا ذخيرًة لكما يوم المعاد، ومن اأطاع 

فه بخدمته مكتوبًا ذلك لكما في �ضحائف  اهلل جلَّ جالله منهم، و�ضراّ

بكما اإليه واإلى  طاعته، اإذا كنتما قد ق�ضدتما بالجتماع والنكاح ما يقراّ

ته. ر�ضاه ومحباّ

أّن اهلل مّطلٌع عليهم وعليك)*(

نصوص تراثية

56



*مخالطة النا�س... في مح�ضر اهلل
ال�ستغال  دن�س  من  �سرائرك  جالله  جلَّ  اهلل  طّهر  د،  محمَّ ولدي  يا  ��اك  واإيَّ

اإلى مخالطة النا�س لحاجتك  اإذا احتجت  بغيره عنه، ومالأها بما يقّربك عنه، 

اأّن اهلل جلَّ جالله  التذّكر  تغفل عن  اأن  اإّياك  ثّم  اإّياك  اإليك.  ولحاجتهم  اإليهم 

ُمّطلع عليهم وعليك، واأّنكم جميعًا تحت قب�سته، و�ساكنون في داره، ومت�سّرفون 

وليكن  بمحا�سبته.  توّعدكم  قد  واأنه  مراقبته،  اإلى  م�سطّرون  واأنتم  نعمته،  في 

خليفة  مجل�س  في  كنت  لو  كما  عليه  وبالإقبال  له  المعنى  في  كاأنه  لهم  حديثك 

في  الحا�سرون  والنا�س  بحديثك  تق�سده  كنت  فاإّنك  جماعة  وعنده  �سلطان  اأو 

�سيافة حديثك له واإقبالك عليه.

*داٌء مع�ضٌل و�ضغٌل �ضاغٌل عن اهلل...
بلغه كتابي هذا من ذرّيتي وغيرهم من الأهل  د، ومن  يا ولدي محمَّ واعلم 

والإخ��وان، عّلمك اهلل جلَّ جالله واإيَّاهم ما يريد منكم من المراقبة في ال�سرِّ 

والإعالن، اأّن مخالطة النا�س داء مع�سل، و�سغل �ساغل، عن اهلل عزَّ وجلَّ مذهل. 

وقد بلغ الأمر في مخالطتهم اإلى نحو ما جرى في الجاهلّية من ال�ستغال بالأ�سنام 

عن الجاللة الإلهّية. فاقلل يا ولدي من مخالطتك لهم، ومخالطتهم لك بغاية 

الإمكان فقد جّربته وراأيته يورث مر�سًا هائاًل في الأديان. فمن ذلك اأنك تبتلى 

واأداء  ال�سدق  على  بذلك  اأقمت  فاإْن  المنكرات،  عن  والنهي  بالمعروف  بالأمر 

الأمانات �ساروا اأعداءك على اليقين، و�سغلوك بالعداوة عن رّب العالمين، واإن 

نافقتهم وداريتهم �ساروا اآلهة لك من دون مولك، وافت�سحت معه وهو يراك، 

ووجدك ت�ستهزئ به في مقد�س ح�سرته، وُتظهر خالف ما تبطن بال�ستخفاف 

غّرك  واإن  عليك،  اّطالعه  من  لديك  اأه��ّم  كان  عليك  اطالعهم  واأن  بحرمته، 

ال�سيطان، وطبعك، وهواك، والحبُّ لدنياك، وخّيلوا لك اأنك ما تقدر على الإنكار 

والمجاهرة، فقل لهم اإنك تعلم خالف ما يقولون، من هذه المخادعة والمماكرة.

)*( ك�سف المحّجة لثمرة المهجة، ال�سّيد ر�سّي الدين ابن طاوو�س.

الهوام�س
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عبد اهلل بن هاشم: 

وارث الّلواء
ال�ضيخ تامر حممد حمزة

ون اأن ُيطلق عليهم الرجال  دائمًا ُي�ضيء الزمان باأنا�ٍس ي�ضتحقاّ

التي  وال��ق��رارات  يقفونها  التي  المواقف  بع�س  ب�ضبب  الرجال، 

يتاّخذونها. وحقيق علينا قول الحقاّ اإناّهم من خالل تلك القرارات 

ث  ويتحداّ بها  يحتذى  واأمثولة  نموذجًا  ي�ضبحون  المواقف  وتلك 

ر عنهم. من اأولئك الرجال »عبد اهلل  عنها من عا�ضرهم وَمن تاأخاّ

بن عتبة المرقال«. وهذا ال�ضبل من ذاك الأ�ضد، اأعني به ها�ضم 

والذي  بالمرقال،   Q الموؤمنين  اأمير  الذي و�ضفه 
 )*(

بن عتبة

في  �ضهيدًا  ق�ضى  ثم  العظيمة،  الفتوحات  يديه  على  اهلل  فتح 

.Q ده اأمير الموؤمنين علي ين بين يدي �ضياّ معركة �ضفاّ
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*اأهل الباأ�س من الرجال
واأما ولده عبد اهلل فالحديث عنه ل 

يختِلف ول يتخّلف عن الحديث عن اأبيه، 

الرجال من  ِع��داد  رج��ل في �سمن  لأّن��ه 

اأولي الباأ�س في �ساحة الميدان.

الحديث هنا عن رجل ُطلب اإح�ساره 

كامل  من  مجّردًا  الَخ�سم،  مجل�س  في 

نا�سر  ل��ه  لي�س  م��ك��ّب��اًل  ف���ري���دًا،  ق��ّوت��ه، 

م�سّفد  ي��ع��ا���س��ده،  ظهير  ول  ين�سره 

ذلك  وك���ّل  القدمين،  دام���ي  الرجلين، 

النتقام  واإل��ى  اإرادت��ه  ك�سر  اإل��ى  اًل  تو�سّ

الغابرة  الأيام  في  منه  عليهم  مّما جرى 

الجبناء  َدي��دن  وه��ذا  الوغى.  �ساحة  في 

وطْبع اأهل الغدر والّلئام. ولكّن المفاجاأة 

الكبرى اأّن عبد اهلل قد ر�سم، ل بل نق�س، 

في التاريخ مواقف تحكي ما تنطوي عليه 

النفو�س الأبّية والأنوف الحمّية.

*لواء الوالد في يد البن
لواء  حامل  اأّن  تاريخّيًا،  المعروف 

هو  �سّفين  ف��ي   Q الموؤمنين  اأم��ي��ر 

ارتفع  فلّما  المرقال.  عتبة،  بن  ها�سم 

���س��ه��ي��دًا رف���ع ل���واء ال��م��ع��رك��ة ول���ده عبد 

راية  ت�سقط  اأن  راف�سًا  ها�سم  بن  اهلل 

الأر���س.  اإلى   Q اأبي طالب  بن   
ّ
علي

المعركة،  واأكمل  اأبيه  من  الراية  فاأخذ 

مقتحمًا جموع الآخرين، م�ستِخّفًا بكثَرِة 

عَددهم، مفتخرًا اأّنه على الحّق، وقد زاد 

وبلوغ  الطريق  لإكمال  واإرادته  من عزمه 

الغاية، واأن�سد قائاًل:

مالك ب��ن  عتبة  ب��ن  اأه��ا���س��م 

اأَعِزز ب�سيخ من قري�ٍس هالك

بال�سنابك الخيالت  تخّبطه 

حالك  نقعهن  من  اأ�سود  في 

اأب�سر بحور العين في الأرائك

ذلك عند  يحان  والرَّ وح  وال��رَّ

*القتال مع علياّ اأف�ضل من دخول 
الجناّة

غاياتهم  لبلوغ  يقاتلون  المجاهدون 

اأّن  يعتبر  َمن  منهم  لكن،  متعّددة.  وهي 

بل  ال��ج��ّن��ة،  دخ��ول  لي�س  النعيم  منتهى 

طالب  اأب��ي  بن   
ّ
علي يدي  بين  القتال  هو 

.Q

عبد  اأّن  الأع��ي��ان  �ساحب  ذك��ر  فقد 

والده  يوؤّبن  وهو  قال  قد  ها�سم  بن  اهلل 

النا�س  اأيُّ��ه��ا   ...« المعركة:  �ساحة  ف��ي 

الذين  اهلل  ع��ب��اد  م��ن  ع��ب��ٌد  ها�سمًا  اإّن 

وق�سى  اأعمالهم  واأح�سى  اأرزاقهم  قّدر 

اآجالهم، فدعاه اهلل رّبه الذي ل ُيع�سى، 

فاأجابه و�سلَّم لأمر اهلل وجاهد في طاعة 

اهلل ابن عّم ر�سول اهلل، واأّول من اآمن به 

أخذ الراية من أبيه وأكمل 
املعركة، مقتحمًا جموع 

اآلخرين، مستِخفًا بكرَثِة عَددهم، 
مفتخراً أّنه على احلق
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بمهج  فجودوا  اهلل...  دين  في  واأفقههم 

الدنيا  ه��ذه  في  اهلل  طاعة  في  اأنف�سكم 

والملك  الأعلى  والمنزل  الآخرة  ت�سيبوا 

ول  ث��واب،  يكن  لم  فلو  َيبلى...  ل  ال��ذي 

القتال مع  لكان  نار  عقاب، ول جّنة، ول 

ابن  معاوية  مع  القتال  من  اأف�سل   
ّ
علي

اآك��ل��ة الأك��ب��اد، فكيف واأن��ت��م ت��رج��ون ما 

.
)1(

ترجون؟«

* تحت الر�ضد والمالحقة
�سهادة  بعد  لمعاوية،  الأم��ر  ت��مَّ  لّما 

 Q، ب��ع��ث زي����ادًا اإل��ى 
ّ
الإم����ام ع��ل��ي

»اأم��ن  معاوية:  منادي  ون��ادى  الب�سرة، 

اهلل  عبد  اإّل  اهلل  باأمان  والأحمر  الأ�سود 

بن ها�سم بن عتبة بن اأبي وّقا�س«. فمكث 

يعرف  ول  الطلب  اأ���س��ّد  يطلبه  معاوية 

اأهل  من  رجل  عليه  ق��ِدَم  حّتى  له خبرًا، 

عبد  على  اأدّل��ك  »اأن��ا  له:  فقال  الب�سرة 

زياد  اإلى  اكتب  بن عتبة.  بن ها�سم  اهلل 

فاإّنه عند فالنة المخزومية. فدعا كاتبه 

اإلى  �سفيان  اأب��ي  بن  معاوية  »م��ن  فكتب 

زياد بن اأبي �سفيان اأّما بعد... فا�ستخرج 

عبد اهلل بن ها�سم المرقال منها فاحلق 

يده  وغّل  وقّيده  �سعر  جّبة  واألب�سه  راأ�سه 

بغير  بعير  قتب  على  واحمله  عنقه  اإل��ى 

.
)2(

»
ّ
وطاء ول غطاء واأنفذ به اإلي

اًل في مجل�س معاوية * مكباّ
معاوية،  اإل���ى  اهلل  عبد  زي���اد  اأن��ف��ذ 

اإليه يوم الجمعة وقد لقى ن�سبًا  فو�سل 

كثيرًا، ومن الهجرة ما غّير ج�سمه. وكان 

معاوية ياأمر بطعام فيّتخذ في كّل جمعة 

ووفود  ال�سام  ولأ�سراف  قري�س  لأ�سراف 

وعبد  اإّل  معاوية  ي�سعر  فلم  العراق،  من 

وجهه،  و�سهم  ذب��ل  وق��د  يديه،  بين  اهلل 

المجل�س عمرو  في  وكان  معاوية.  فعرفه 

بن العا�س لم يعرفه فقال معاوية: يا اأبا 

عبد اهلل اأتعرف هذا الفتى؟ قال: ل، قال 

هذا ابن الذي كان يقول في �سّفين:

اأه���ل���ه محال ي��ب��غ��ي  اأع������ور 

ال��ح��ي��اة حتى مال  ق��د ع��ال��ج 

)3(
ل ُبدَّ اأن َيفّل اأو ُيفال

وبعد اأن تعّرف عمرو بن العا�س اإلى 

معاوية  مجل�س  في  ها�سم  بن  اهلل  عبد 

شخصية العدد
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ت ترجمته في العدد ال�سابق. )*( مرَّ

اأعيان ال�سيعة، ال�سيد مح�سن الأمين، ج8 �س89.( 1)

م.ن، �س90.( 2)

الأعيان، م.�س، �س90.( 3)

الغدير، الأميني، ج1، �س196.( 4)

م.ن.( 5)

مروج الذهب، الم�سعودي، ج2 �س57.( 6)

اأعيان ال�سيعة، م.�س، ج8 �س89.( 7)

اأعيان ال�سيعة، ج8 �س90.( 8)

الهوام�س

اإلى  يعمد  اأن  معاوية  اإل��ى  مبا�سرة  ب��ادر 

فبادر  �سّفين،  ف��ي  عنه  عجز  م��ا  فعل 

اأمير  يا  دون��ك  لهو،  واإّن��ه  قائاًل:  معاويَة 

فا�سخب  الم�سّب  ال�����س��ّب  ال��م��وؤم��ن��ي��ن، 

اأهل  اإلى  ترجعه  ول  اأثباجه  اأوداجه على 

مع  وله  ونفاق،  فتنة  اأه��ل  فاإّنهم  العراق 

والذي  تغويه.  وبطانة  يرديه  هوى  ذلك 

نف�سي بيده لئن اأفلت من حبالك ليجهزّن 

.
)4(

اإليك جي�سًا تكثر �سواهله ل�سّر يوم لك

اإل����ى ع��م��رو بن  ف��ال��ت��ف��ت ع��ب��د اهلل 

ال��ع��ا���س، وه���و ع��ل��ى ال��ح��ال��ة ال��ت��ي ك��ان 

والتقييد  وال��ن�����س��ب  ال��ت��ع��ب  م��ن  عليها 

هاّل  الأبتر!  ابن  يا  له:  قائاًل  والتكبيل، 

�سّفين  يوم  عندك  الحما�سة  هذه  كانت 

اإل��ى ال��ب��راز، واأن���ت تلوذ  ونحن ن��دع��وك 

والنعجة  ال�سوداء  كالأمة  الخيل  ب�سمائل 

رجاًل  َقتل  قتلني،  اإن  اإّن��ه  اأم��ا  ال��ق��وداء؟ 

لي�س  ال��م��ق��درة،  حميد  المخبرة  ك��ري��م 

)المعيب  الثلب  ول  المنكو�س  بالحب�س 

فرّد   .
)5(

)ال�سعيف( المركو�س  المهان( 

عليه عمرو مهّددًا. ثم قال له عبد اهلل: 

بطرًا  اأعلمك  فاإّني  ائتمارك  اأكثر   ...«

في الرخاء، جبانًا في اللقاء، عيابة عند 

كفاح الأعداء، ترى اأن تقي مهجتك باأن 

تبدي �سواأتك. اأن�سيت �سّفين واأنت ُتدعى 

.
)6(

اإلى النزال فتحيد عن القتال؟«

ي * في ذروة التحداّ
مجل�سه  في  معاوية  يحترم  ل  من 

اأن  وبين حا�سيته وزبانيته؟ ومن يجروؤ 

اأمامه؟  والبروتوكولت  الآداب  يخالف 

قدره  ي�ست�سغرون  رج��ال  هناك  نعم، 

اهلل  عبد  منهم  توبيخه،  وي�ستعظمون 

معاوية  اإليه  التفت  بن ها�سم، فحينما 

اأجابه  ل��ك؟«  اأّم  ل  ت�سكت  »األ  قائاًل: 

اأتقول  »يا ابن هند  له:  عبد اهلل قائاًل 

لأع��رق��ّن  �سئت  ل��ئ��ن  واهلل  ه���ذا؟  ل��ي 

و�سم  عينيك  وبين  ولأقيمّنك  جبينك 

الموت  من  اأباأكثر  اأخ��دع��اك،  له  يلين 

.
)7(

تخوفني؟!«

ما  معاوية  اأعجب  طويل  ح��وار  وبعد 

اإلى  به  فاأمر  ها�سم  ابن  كالم  من  �سمع 

كل  من  بالرغم  قتله  عن  وك��ّف  ال�سجن 

العا�س  اب��ن  م��ار���س��ه  ال���ذي  التحري�س 

الم�ستقبل،  في  عليه  الخروج  من  وخوفه 

»اأت��راك  ل��ه:  وق��ال  معاوية  اأن طلبه  اإل��ى 

فاعاًل ما قال عمرو من الخروج علينا؟« 

ل  ال�سمائر  ت�ساأل عن عقيدات  »ل  قال: 

اأرادت جهادًا في طاعة اهلل«.  اإذا  �سّيما 

قال: اإذن يقتلك اهلل كما قتل اأباك. قال: 

معاوية  عليه  فاأخذ  بال�سهادة؟  لي  وَم��ّن 

موثقًا اأن ل ي�ساكنه بال�سام فيف�سد عليه 

.
)8(

اأهله
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بوصلتك اإللكترونّية
حتقيق: جنان �ضحادة

ًا،  ة رائدة ثقافياّ ة المعارف في اإثبات نف�ضها كجمعياّ نجحت جمعياّ

ًا،  وهي التي لطالما �ضعت عبر برامجها  ًا وحتى اجتماعياّ ًا، تربوياّ دينياّ

الحاجات  تلبية  اإلى  المجتمع،  من  فئًة  ت�ضتثِن  لم  التي  واأن�ضطتها 

دت اهتماماتهم. ة والثقافياّة لمختلف الأفراد مهما تعداّ المعرفياّ

التي   
)*(

المعارف الإ�ضالمياّة« »�ضبكة  تاأ�ضي�س  2009 كان  العام  في 

تاأثيرها  ال�ضبكة  لهذه  الإنترنت. وكان  الهدف منها دخول عالم  كان 

فيما  رت،  وتطوَّ اآن��ذاك.  �ضائعة  كانت  التي  ة  الحوارياّ المنتديات  في 

ة المعارف، وت�ضمل اإ�ضافٍة  بعد، لت�ضبح الواجهة الإلكترونياّة لجمعياّ

تطبيقات  في  الجمعياّة  كح�ضاب  الملحقات،  من  العديد  الموقع،  اإلى 

الفاي�ضبوك، الوات�ضاب، تويتر، اإن�ضتغرام  وغيرها. 

حين،  المت�ضفاّ ون�ضبة  واإن��ج��ازات��ه��ا،  ال�ضبكة،  ن�ضاطات  طبيعة 

والخدمات المميَّزة، وغيرها من النقاط نطرحها في هذا التحقيق.

تقرير
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*اأهداف ال�ضبكة
ي�����س��ي��ر م�������س���وؤول ���س��ب��ك��ة ال��م��ع��ارف 

اأّن  اإل��ى  مرت�سى  علي  ال�سّيد  الإ�سالمّية 

عبر  تحّققت  ال��ت��ي  الأه�����داف  اأه����ّم  م��ن 

عك�س  للجمعّية  الإلكتروني  الموقع  وجود 

الخارجّي، »فجميع  للعالم  الثقافّي  الواقع 

المعارف،  جمعّية  في  الموجودة  الكتب 

وك��ّل الإ����س���دارات الأخ���رى م��ن دوح��ات، 

اأ�سبحت  ثقافّية«  واأن�سطة  والن�سريات، 

وتطّورت  الخارجّي،  للعالم  اليوم  مرئّية 

الفكرة فيما بعد لتعك�س اأي�سًا عبر الموقع، 

ت�سدر  التي  المدمجة  الأق��را���س  محتوى 

عن الجمعّية.

حديثه  مرت�سى  علي  ال�سّيد  ويتابع 

ع���ن ت���ط���ّور ه����ذه ال�����س��ب��ك��ة، ف��ي��ق��ول: 

»ابتداأت بعدها فكرة الفاي�سبوك، وكّنا 

هذا  على  �سفحة  بافتتاح  ال�سّباقين 

التطبيق، الذي كان ي�ستهر حينذاك في 

فقط،  العالقات  وفتح  التعارف  م�ساألة 

على  كبيرًا  رواج��ًا  الجمعّية  فح�سدت 

مركزًا  اليوم  اأ�سبح  الذي  الفاي�سبوك، 

ولإن�ساء   ،
ّ
الجتماعي  

ّ
الثقافي للتوا�سل 

 ،
ّ
والإ�سالمي  

ّ
العربي العالم  في  ث��ورات 

اأ���س��ا���س��ّي��ًا من  اأ���س��ب��ح ج���زءًا  اأن���ه  كما 

والواقعة  المفرو�سة  الناعمة  الحرب 

الوات�ساب،  تطبيق  اإل��ى  اإ�سافة  الآن«، 

اأولى  من  المعارف  جمعّية  كانت  حيث 

هذا  في  العمل  فّعلت  التي  الموؤ�س�سات 

التطبيق.

*ميزات ال�ضبكة
من  الكثير  ال��م��ع��ارف  ل�سبكة  وك���ان 

الخدمات، التي �ساهمت في تقّدمها على 

المتعّددة  المعرفّية  ال�سبكات  من  الكثير 

والكثيرة على الإنترنت، حيث يذكر ال�سّيد 

علي مرت�سى بع�س هذه الخ�سائ�س:

ت�سّم  والتي  �لإلكترونّية«،  »�لمكتبة   -1
مجانّي،  كتاب  خم�سمائة  يقارب  ما 

م��ت��وّف��رة ب��ك��ّل ال�����س��ي��غ، ال��ت��ي ت�سمح 

اإمكانّية  وتتوّفر  والبحث،  بالت�سّفح 

الن�سخ والطبع.

المكتبة  هذه  في  الموجودة  والكتب 

ق��ّي��م��ة ج������ّدًا، وت���ت���ن���ّوع ب��ي��ن ���س��ال���س��ل 

الجتماعّية،   - الثقافّية  الإ���س��دارات 

ال��م��راأة،  بعالم  تهتّم  التي  وال�سال�سل 

ال�سّيد  فكر  �سال�سل  الفقهّية،  ال�سال�سل 

تضّم املكتبة اإللكرتونّية 
خمسمائة كتاب جمايّن، 

وتسمح بالتصّفح والبحث، 
وتتوّفر إمكانّية النسخ والطبع

�ل�صيد علي مرت�صى 

63

م
 2
01
5 

ل
و

يل
/�أ

 2
88

د 
د

ع
ل
�



الخامنئي  ع���ل���ي 

 -{ الخميني  -الإم�����ام 

ال�سهيد محّمد باقر ال�سدر } 

 ،{ م��ط��ّه��ري  مرت�سى  وال�سهيد 

بالأ�سرة  تهتّم  التي  الكتب  عن  ناهيك 

اإلى  وبعالم التبليغ. وهنا تجدر الإ�سارة 

اأّن كّل كتاب ي�سدر عن جمعّية المعارف 

اأيام قد اأ�سبح متوّفرًا على  يكون خالل 

الموقع. 

تتعّلق  ال��ت��ي  �ل�����ص��وت��ّي��ة«،  »�ل��م��ك��ت��ب��ة   -2
كبير  ع��دد  يوجد  حيث  بال�سمعّيات، 

من الأنا�سيد الإ�سالمّية والوجدانّيات 

الدينّية.

خا�سّية  وهي  �لإ�صالمي«،  »�لهاتف   -3
ال�سخ�سّي  ال��ه��ات��ف  ب��م��لء  ت�����س��م��ح 

بمقاطع اإ�سالمّية متنّوعة.

4- »خطاب الولّي الفقيه {«.
5- »خ���ط���اب �ل�����ص��ّي��د ح�����ص��ن ن�����ص��ر �هلل 
)حفظه �هلل(«، حيث تجد الخطابات 

ن�سر  ح�سن  ال�سّيد  ل�سماحة  الثقافّية 

بقّية  ب��ع��ك�����س  اهلل(،  )ح��ف��ظ��ه  اهلل 

بالخطابات  فقط  تهتّم  التي  المواقع 

ال�سيا�سية.

*اأبواب الموقع الإلكترونياّ
موقع  على  �سريعة  نظرة  األقيت  اإذا 

اأّن  �ستجد  الإ�سالمية،  المعارف  �سبكة 

اأبواب وعناوين هذا الموقع متنّوعة جدًا، 

مهما  المت�سّفحين  احتياجات  وت��راع��ي 

تعّددت م�ساربهم وانتماءاتهم.

ف��م��ن ب���اب »ن���ور الأ���س��ب��وع« و»دوح���ة 

جمعّية  عن  ت�سدر  ن�سرّية  وه��ي  ال��ولي��ة« 

ال��م��ع��ارف، اإل����ى »���س��دى ال���ولي���ة« وه��و 

القائد  يتحّدث عن خطاب  �سغير  من�سور 

المعارف«  ب�»مكتبة  م���رورًا  ون�ساطاته، 

»مقالت«،  اأب��واب  اإل��ى  و»ال�ستفتاءات«، 

»ت�ساميم« و»المكتبة«، و�سوًل اإلى »ر�سالة 

ال���ح���ق���وق«، »���س��ن��ن ال��ن��ب��ّي« و»م��ح��ط��ات 

م ل��ك م��ا تبحث  اإ���س��الم��ّي��ة«، اأب���واب ت��ق��دِّ

واإ�سالمّية،  ثقافّية  وِقَيم  تعاليم  من  عنه 

ًا في الوقت  وتعطيك انطباعًا عاّمًا وخا�سّ

وفي  منك  بالقرب  يح�سل  عّما  نف�سه، 

العالم الخارجّي اأي�سًا.

اأخ��رى  واأب���واب  بعد!  تنته  لم  والجولة 

كثيرة بانتظارك، من »�سحيفة الإمام« وهي 

اإمكانّية  } مع  موؤّلفات الإمام الخميني 

القادة«  »خطاب  العربّية،  بالّلغة  البحث 

تقرير
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الذي يطرح  النور«، و»ال�ستبيان«  و»م�سكاة 

دائمًا اأ�سئلة تتعّلق بالم�ساكل الموجودة على 

ال�سالة«  »مواقيت  اإل��ى  و���س��وًل  ال�ساحة، 

و»فتى المعارف« وهو موقع خا�ّس لالأطفال.

ه د وموجَّ *خطاب موحَّ
الم�ستخَدم  الخطاب  طبيعة  وح���ول 

المعارف  �سبكة  عبر  الم�ستهدفة  والفئة 

مرت�سى  علي  ال�سّيد  ي��وؤّك��د  الإ���س��الم��ّي��ة، 

عبر  محّددة  فئة  تخاطب  ل  »ال�سبكة  اأّن 

اأن�سطتها ومن�سوراتها، بل تتوّجه اإلى الفئة 

العاملة والفئة الغالبة في المجتمع، لذلك 

يراعي الخطاب الثقافة الإ�سالمّية العاّمة، 

الإ�سالمّية،  بالمنا�سبات  نهتّم  »فنحن 

وب��الأن�����س��ط��ة ال��ث��ق��اف��ّي��ة الإ����س���الم���ّي���ة، 

و�سل�سة،  ب�سيطة  بلغة  خطابنا  ون��وّج��ه 

ون��راع��ي ال�����س��واب��ط ال��ت��ي ت��ع��ّزز ال��وح��دة 

الموا�سيع  ع��ن  ونبتعد  الم�سلمين،  بين 

الح�ّسا�سة التي تثير النعرات والمذهبّيات، 

لعدم  وتوجيههم  النا�س  توعية  ون��ح��اول 

تداول مثل هذه الموا�سيع«.

 ال تخاطب الشبكة فئة حمّددة 
عرب أنشطتها ومنشوراتها، بل 
تتوّجه إىل الفئة الغالبة يف 

اجملتمع
*�ضبكة المعارف واإثبات الهوية

ال��م��ع��ارف  �سبكة  م�����س��وؤول  ويعتبر 

يبقى  الأك��ب��ر  ال��ت��ح��ّدي  اأّن  الإ�سالمية 

حيث  والعطاء،  ال�ستمرارّية  دوام  في 

ال�سبكات  »اأغلب  اأّن  اإلى  ي�سير مرت�سى 

الموجود  فالكّم  ق�سيرة،  لفترة  ي�ستمّر 

اأّم��ا  ت��دري��ج��ّي��ًا،  بالتناق�س  ي��ب��داأ  لديه 

اأرقام موؤ�ّس�ستنا فهي اإلى تزايد م�ستمّر 

النبع  ن��غ��ّذي  فنحن   ،2009 ع��ام  منذ 

والكثير  با�ستمرار،  الذي لدينا   
ّ
الثقافي

وين�سر  معنا،  يتفاعل  المجموعات  من 

ول  نطرحها،  التي  والموا�سيع  ال�سور 

عمل  ه��و  الإن��ت��رن��ت  عالم  اأّن  ف��ي  �سّك 

�سخ�س  ع��م��ل  ل  ل��م��ج��م��وع��ة  م��ت��ك��ام��ل 

يقع  ال��ذي  ال��دور  نتحّمل  ونحن  واح��د، 

على عاتقنا«.

*ن�ضب واأرقام
ال��م��ع��ارف  ���س��ب��ك��ة  زّوار  ع����دد  ب��ل��غ 

الإ�سالمّية بالّلغة العربّية خالل �سهر تموز 

الفائت 90000 زائرًا، بينما بلغ عدد زّوار 

 3100 حوالي  الإنكليزّية  بالّلغة  ال�سبكة 

 2387 يقارب  ما  الفرن�سّية  وبالّلغة  زائر، 

زائرًا.

)*( �سبكة المعارف الإ�سالمية:

http://www.almaaref.org
facebook: 30800 likes, 4430 friends, 313 followers

Whatsapp: 8000
Twitter: 1507 followers

Instagram: 5266 followers, 1637 posts

الهوام�س
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أبناؤكم يتشاجرون؟
إل��ي��ك��م ال��ح��ّل
)*(

داليا فني�س

رغم ما يبذله الوالدان من مجهود وت�ضحيات لرعاية الأبناء 

ة.  وا�ضتمرارياّ واندماجًا  تفاعاًل  اأكثر  بينهم  العالقة  تبقى 

رات وم�ضادمات في بع�س  ورغم ما تحمله هذه العالقة من توتاّ

. �ضاع وال�ضمول الزمانياّ والمكانياّ الأوقات، �ضتظل تتميَّز بالتاّ

تربية
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والعمل  اللعب  بينهم  يجمع  ف��الإخ��وة 

يعي�سون  اأن��ه��م  اإل���ى  م�����س��اف��ًا  وال��م��ك��ان، 

م��ع��ًا ل��ف��ت��رات زم��ن��ّي��ة ط��وي��ل��ة، وك��ث��اف��ة 

الت�سادمّية  المواقف  اإلى  توؤّدي  الّت�سال 

والم�ساجرات.

ل��ذل��ك ل ي��خ��ل��و ب��ي��ت م��ن ال�����س��ج��ار، 

اأختي  اأب��ي..  دائمًا:  الكلمات  هذه  فن�سمع 

ت�ستهزئ بي، اأمي.. اأريد م�ساهدة الر�سوم 

اأخ��ي  اأب����ي..  يمنعني،  واأخ���ي  المتحركة 

�سربني، اأمي.. اأخي اأخذ قلمي.

ت���ت���رّدد ع��ل��ى ل�سان  ك��ث��ي��رة  ع���ب���ارات 

الأولى  ال�سرارة  هي  تكون  يومّيًا  اأطفالنا 

لبدء �سراع بين اأخ واأخيه اأو اأخته، قد يمتّد 

اإلى حدِّ اإيذاء اأحدهما الآخر، اإن لم ت�سارع 

الأّم اأو الأب للتدّخل وح�سم النزاع، الأمر 

ة  الذي ُي�سعر الوالدين بخيبة الأمل، خا�سّ

ي��ع��ج��زان ع��ن وق��ف ا���س��ت��م��رار تلك  حين 

ي�سّك  الآب��اء  بع�س  اأّن  حتى  الم�ساجرات. 

لأطفاله،  ال�سليمة  التربية  على  قدرته  في 

اأبنائنا على  تربية  ن�ستطيع  مت�سائاًل كيف 

الحّب والت�سامح ولي�س العدوانّية؟

ة  *هل كثرة ال�ضجار م�ضكلة نف�ضياّ
؟ اأم �ضلوك طبيعياّ

بين  طبيعّية  الظاهرة  للقلق،  داع��ي  ل 

معهم  والتعامل  مراقبتهم  علينا  الأب��ن��اء. 

بال�سكل ال�سحيح من خالل توجيههم نحو 

لي�س  فال�سجار  ال�سوّي،  وال�سلوك  الت�سّرف 

اإيجابّي، فمن خالله  �سلبّيًا كّله، وله جانب 

يتعّلمون كيفّية التعبير والدفاع عن اأنف�سهم.

*متى يكون م�ضكلة؟
تحتاج  م�سكلة  الأط��ف��ال  �سجار  يعتبر 

عالجًا وتتطّلب ا�ست�سارة نف�سّية عاجلة، اإذا 

اأو اختلف  ر دورّيًا،  اأو تكرَّ كان غير طبيعّي، 

هم  من  وم�ساعر  �سلوك  عن  الطفل  �سلوك 

في �سّنه، اأو حدَّ من كفاءته في الدرا�سة.

*الم�ضاجرات اأنواع
تحدث بين:

نجد  �لأ�����ص����ّق����اء:  و�ل��ب��ن��ي��ن  �ل��ب��ن��ات   -  1
ال�سيطرة  يحاولون  الذكور  الأط��ف��ال 

على ال��ب��ن��ات، واإ���س��ع��اره��ّن اأن��ه��ّن في 

ب عليهّن  الرتبة الأقّل دائمًا، واأنه يتوجَّ

ب للبنات  خدمة الذكور، والتمييز ي�سبِّ

�سعورًا قوّيًا بال�ستفزاز والإهانة.

2 - �لأخ و�أخيه، وغالباً تكون ب�صبب:
اأ- محاولة الكبير ال�سيطرة على ال�سغير 

وتحديد ما يجب وما ل يجب.

التلفزيون  ق��ن��وات  على  الخ��ت��الف  ب- 

واأماكن الجلو�س.

اأو  ج- ال�����س��راع ع��ل��ى ال��ن��ف��وذ الأ����س���رّي 

العائلّي.

غير  الم�ستفّزة  الكالمّية  الم�سادات  د- 

الالئقة اأحيانًا.

والممتلكات  الأم���وال  ح��ول  الخالف  ه���- 

ة. الخا�سّ
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3- �لأخت و�أختها، تدور حول:
اأ- التناف�س على حّب واهتمام الوالدين.

ب- مقارنة ال�سغرى نف�سها بالكبرى.

ج- خالفات م�ستمّرة ب�سبب تق�سيم اأعمال 

المنزل.

الأ�سياء  ا�ستعمال  د- خالفات ناجمة عن 

ة  خا�سّ اأدوات   - )مالب�س  ة  الخا�سّ

لها(.

على  اإح��داه��ّن  ت��ف��ّوق  ب�سبب  الغيرة  ه���- 

الأخرى، وكثرة تعليقات الآخرين على 

ذلك.

*لماذا يت�ضاجر اأبنائي؟ 
والم�ساجرات  الخالفات  اأ�سباب  تعود 

بين الأبناء اإلى:

الوالدين،  ل��دى  الثقافّية  الموروثات   -1
والأ�سلوب الذي تربَّى به كّل منهما في 

�سغره، مثل: تف�سيل اأحد الوالدين اأو 

اأو  كليهما لأحد الأبناء دون الآخرين، 

للبنين على البنات.

2- اأ���س��ل��وب ال��وال��دي��ن ف��ي ال��ت��ع��ام��ل مع 
الأبناء، فال�سلبّية والالمبالة قد توّفر 

للم�ساجرات  خ�سبًا  مناخًا  بالتاأكيد 

بين الأبناء، بق�سد لفت نظر الوالدين 

اأو جذب انتباههما.

المزاح  اأدب  على  الأبناء  تربية  عدم   -3
و�سوابطه.

اأو  الأ�سياء  وام��ت��الك  ال�سيطرة  ح��ّب   -4
ال�سّك.

ومحاولة  الكبار،  با�سطهاد  ال�سعور   -5
ال�سغار اإ�سقاط م�ساعرهم في �سورة 

معارك �سارية. 

*اإدارة الم�ضاجرات فناّ
مك في غ�سبك وطريقة حديثك،  تحكُّ

ال�سادرة  والعبارات  وجهك،  وتعبيرات 

اأ�سا�سّيًا  عاماًل  تعتبر  اأبنائك،  اأمام  عنك 

بطريقة  ال�سجار  موقف  على  لل�سيطرة 
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�سحيحة، وقد ينجح في تر�سيد خالفاتهم 

ال��م��ت��ك��ّررة، واإك�����س��اب��ه��م ق��ي��م��ًا اإي��ج��اب��ّي��ة 

للخالف، ترافقهم طوال حياتهم.

فاتبع �لخطو�ت �لتالية:

1- ل تحاول اأن تكّرر ما كان ُيفعل بك من 
ِقَبل اأهلك معك.

2- ان��ظ��ر لأب��ن��ائ��ك وك��اأّن��ه��م م���راآة لك، 
ف�����س��وت��ه��م ال��ع��ال��ي واأ���س��ل��وب��ه��م في 

العالي  ل�سوتك  انعكا�س  هو  التعامل 

للعنف  وا�ستخدامك  بل  و�سراخك، 

وال�سرب اأحيانًا. 

في  التحّكم  على  جيدًا  نف�سك  دّرب   -3
�سجارهم  ي��ث��ي��رك  واأّل  اأع�����س��اب��ك 

غ�سبك  تكتم  اأن  ج���ّرب  و�سخبهم. 

منك  �سيت�سّرب  عنهم.  بعيدًا  لدقائق 

ويبقى التفكير لتعالجه بهدوء. كما اأّن 

الت�سجيع  وعبارات  الطّيبة،  الكلمات 

على �سبط النف�س، والّلم�سات الحنونة 

لها اأثر كبير في تهدئة غ�سب الأبناء.

مكان  في  الأبناء  وت�ساجر  حدث  اإذا   -4
اأع�سابك  تفقد  اأو  تخجل  فال  ع��اّم، 

ر اأّن كّل النا�س لديهم اأطفال وقد  وتذكَّ

تحدث لهم مثل هذه الأمور.

د اأّن للخالفات اأحيانًا فوائد، فمن  5- تاأكَّ

انظر ألبنائك وكأّنهم مرآة لك، 
فصوتهم العايل وأسلوبهم يف 

التعامل هو انعكاس لصوتك 
العايل وصراخك

ف الأبناء بع�سهم اإلى  الخالفات يتعرَّ

المختلفة  الم�ساعر  ويجّربون  بع�س، 

كما  الهزيمة،  وتقبُّل  النت�سار  م��ن 

م في النف�س، و�سبط  �سيتعّلمون التحكُّ

ال��ّل�����س��ان، واح���ت���رام خ�����س��و���س��ّي��ات 

الآخ���ري���ن، وال��ت�����س��ام��ح، والع���ت���ذار، 

والرجوع عن الظلم.

فاإذا  التفاو�س،  اأ�سلوب  على  دّربهم   -6
���س��يء ف��خ��ذه منهم  اخ��ت��ل��ف��وا ع��ل��ى 

ا�سترجاعه  يمكنهم  اأّن���ه  واأخ��ب��ره��م 

واأّن  واّتفاق،  َح��لٍّ  اإل��ى  ي�سلوا  اأن  بعد 

لهم  �سي�سمن  الّتفاق  بهذا  التزامهم 

الحتفاظ بهذا ال�سيء.

وتقليل  ينفعهم،  بما  اإ�سغالهم  ح��اول   -7
اأوقات فراغهم.

ما  واك��ت��ب  ي�سايقك،  م��ا  ك��ّل  اك��ت��ب   -8
في  فيه  وناق�سهم  الأبناء،  من  تتوّقعه 

لحظات هدوء وا�سترخاء.

في  ق�سيرًا  وق��ت��ًا  تق�سي  اأن  ح���اول   -9
من  ال�سجار.  اأ�سباب  اإل��ى  ال�ستماع 

الق�سة  اإل���ى  ت�سل  اأن  الم�ستحيل 

ت�سعرهم  اأن  ال��م��ه��ّم  ال�����س��ح��ي��ح��ة. 

بالحيادّية والعدل، واأّنك ت�ستمع لهم.

ال��ن��زاع  ل��ل��ت��دّخ��ل وح���ّل  ت�����س��ارع  10- ل 
ف��������الأولد ي��ح��ت��اج��ون ل��م��ث��ل ه��ذه 

النزاعات. 

على  ال�سيطرة  دائ��م  تكن  ل   -11
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حاول أال تنحاز إىل أحد 
األوالد، واطلب منهم العطف 
واحملّبة على بعضهم بعضًا

العالقة  اأّن  يعني  ذلك  لأّن  المواقف، 

�سعيفة  و�ستكون  طبيعية،  غير  بينهم 

لون النف�سال عن بع�سهم  حيث يف�سّ

بع�سًا في اأّول فر�سة.

�سّد  ل�ست  اأن���ك  لأب��ن��ائ��ك  اأو���س��ح   -12
محاولة ف�ّس الخالف باأنف�سهم، ولكن 

�سّد ال�سو�ساء التي ي�سلون اإليها.

اإّل  اأقوى،  ال�سّن  الأكبر في  13- قد يكون 
اأّن ال�سغير اأقدر على اإزعاجه اأحيانًا.

الأولد،  اأح��د  اإل��ى  تنحاز  األ  ح��اول   -14
على  والمحّبة  العطف  منهم  واطلب 

بع�سهم بع�سًا.

يحترم  اأن  ع��ل��ى  ال�سغير  ���س��اع��د   -15
الكبير.

ذلك  فاإّن  المذنب  بمعاقبة  ت�سرع  ل   -16
يقع  وق��د  النتقام،  روح  بينهم  ينّمي 

عقابك على البريء، في�سّك الطرفان 

في حكمك في الم�ستقبل.

17- ل تقارن الواحد منهم بالآخر فتقول 
اأف�سل  ك��ان  اأخ���اك  )اإّن  لأح��ده��م��ا: 

منك عندما كان في �سّنك( فاإّن ذلك 

اأخيه،  على  والغيظ  بالذنب  ُي�سعره 

ويكره المقارنة رغم �سفاته الح�سنة.

النت�سار  حالوة  يذوق  ابنك  تدع  ل   -18
بتحقيق الرغبة التي انفجر باكيًا من 

اأجلها وغ�سب.

19- اغمر اأبناءك بالحّب.
حالة  بينهم  ال�����س��ج��ارات  اأن  وت��ذّك��ر 

طبيعية، يمكن اأن تعالجها بحكمتك.

)*( متخ�س�سة تربوية:

الهوام�س
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البشرة
م�����رآة ال��ص��ّح��ة
�ضارة املو�ضوي خزعل

الب�ضرة مراآة �ضحة اأج�ضادنا. 

ال���داء،  ب��ي��ت  ال��م��ع��دة  اأناّ  وب��م��ا 

ف��اإناّ  دواء،  ك��لاّ  راأ����س  والحمية 

ة  ��ًا ف��ي �ضحاّ اأث����رًا ه��اماّ ل��ل��غ��ذاء 

هي  وكثيرٌة  ون�ضارتها.  الب�ضرة 

يمكن  التي  ة  ال�ضحياّ الم�ضاكل 

معاينة  خ���الل  م��ن  ت�ضخي�ضها 

الوجه،  ب�ضرة  كانت  اإن  الب�ضرة، 

اأو ال�ضعر، اأو الأظافر، اأو غيرها. 

هي  ما  الب�ضرة؟  ة  اأهمياّ هي  فما 

اأ�ضباب  اأه���م  ه��ي  م��ا  وظ��ائ��ف��ه��ا؟ 

هي  وم���ا  ��ة؟  ال��ج��ل��دياّ الم�ضاكل 

الأغ���ذي���ة ال��ت��ي ت��ح��اف��ظ على 

رة؟ ة ون�ضِ الب�ضرة �ضحياّ

تغذية
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*اأهمية الب�ضرة
الأظ��اف��ر،  ال��ج��ل��د،  ال��ب�����س��رة:  ت�سمل 

ما  وكّل  الخارجّية،  ال�سفاه  طبقة  ال�سعر، 

هو ظاهر من ج�سم الإن�سان. وَيِزن الجلد 

حوالي 4 كلغ، وله وظائف مهمة وعديدة:

1- يوّفر الحماية للج�سم من الميكروبات 
والأخطار الخارجية.

الخارجّي؛  الإح�سا�س  طبقة  ي�سّكل   -2
ع�سبّية،  م�ستقبالت  على  يحتوي  اإذ 

تتفاعل مع الحرارة والبرودة وال�سغط 

والهتزاز والجروح.

3- ينّظم حرارة الج�سم؛ اإذ ي�ساعد على 
فيما  الزائدة،  الحرارة  من  التخّل�س 

يحب�س الحرارة الالزمة.

4- يتحّكم بتبّخر الماء من الج�سم.
المهّم   )D( فيتامين  بت�سنيع  يقوم   -5

للعظام، من اأ�سعة ال�سم�س.

ال�سموم،  من  التخّل�س  على  ي�ساعد   -6
وذلك عبر التعّرق.

في  م�سكلة  وج��ود  على  موؤ�ّسرًا  يعطي   -7
�سحوب،  ظهور  عبر  الكبد،  اأو  الكلى 

ال��ق��ول��ون عبر ظهور  وف��ي  ب��ث��رات..، 

بع�س ال�سطرابات الجلدّية.

والأظافر  ال�سعر  من  كل  ي�ساهم  كما 

م��ن خالل  الخلل  ��رات  م��وؤ���سّ اإع��ط��اء  ف��ي 

لذلك،  وتك�ّسرها...  و�سحتها،  �سعفها 

ف���اإن ال��ب�����س��رة ه��ي اأ���س��ب��ه ب��ج��ه��از خ��ا���ّس 

المهم  من  بالتالي  ع��دي��دة،  وظائف  ذي 

حمايتها، وال�سعي للحفاظ على �سالمتها.

*اتِق ال�ضيف في ب�ضرتك
الب�سرة،  على  قا�س  ف�سٌل  ال�سيف 

القوّية  ال�سم�س  اأ�سعة  اإل��ى  معّر�سة  فهي 

اإ�سافة  البنف�سجية(،  فوق  )ما  والم�سّرة 

اإلى تعّر�سها للتعّرق، الم�سّبب لتكّون البثور 

والتجاعيد والنم�س وغيرها من م�ساكل.

اأّن  وب���خ���الف م���ا ه���و ����س���ائ���ع، م���ن 

ال��وح��ي��دة  ه��ي  التجميل  م�ستح�سرات 

وحمايتها،  الب�سرة  رعاية  على  ال��ق��ادرة 

توؤّثر  ل  اأح��ي��ان��ًا،  فعالّيتها  رغ��م  اأن��ه��ا  اإل 

بمفردها في حال كان الج�سم بحاجة اإلى 

العنا�سر الوقائية من الداخل، التي تتوّفر 

في غذائنا بكميات كبيرة.

*اأ�ضباب الم�ضاكل الجلدياّة
ال�سباب  َح��ّب  ظهور  اأ�سباب  اأه��ّم  اإّن 

الوراثة  هي:  الأخ��رى  الجلدية  والم�ساكل 
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ال���ت���وازن  ال��ب�����س��رة ال��ده��ن��ّي��ة - ع���دم   -

الن�ساء  لدى  ال�سهرّية  العادة   - الهرمونّي 

الأدوي��ة  بع�س   - النف�سّية  ال�سغوطات   -

التوازن  عدم   - الحلويات  تناول  كثرة   -

الغذائّي ونق�س بع�س الفيتامينات المهّمة 

للب�سرة.

اأكثر  لب�ضرة  ال�ضحياّ  *الغذاء 
اإ�ضراقًا

المياه  وخا�سة  ال�سوائل،  من  الإكثار   -1
الماء  م��ن  اأك���واب   8-  6( المعدنية 

وم�ساعدة  الب�سرة  لترطيب  يوميًا(، 

ال�سموم  م��ن  التخّل�س  على  الج�سم 

الأم��ر  و�سحيحة،  م�ستمرة  ب�سورة 

الناتجة  البثور  تكّون  من  يقّلل  ال��ذي 

عن تراكم ال�سموم في الب�سرة.

الحليب  م���ن  اأك������واب   3-2 ت���ن���اول   -2
وم�ستقاته القليلة الد�سم يوميًا.

3- التنويع في الخ�سار والفواكه، للح�سول 
على اأكبر قدر من الفيتامينات. 

*فيتامينات الب�ضرة
ك���اروت���ي���ن(:  )�ل��ب��ت��ا   A �ل��ف��ي��ت��ام��ي��ن   -1
الب�سرة  خ��الي��ا  ت��رم��ي��م  ف��ي  ي�ساعد 

ال� اإفراز مادة  وتجّددها، وفي تنظيم 

تعالج  التي   sebum
وال�سيليوليت  ال��ب��ث��ور 

على  ال�سم�س  اأ�سّعة  واأ�سرار 

 A الب�سرة. فنق�س فيتامين 

الب�سرة  جفاف  اإل��ى  ي��وؤّدي 

حتى  الجلد،  وت�سّققات 

الإ�سابة بالأكزيما.

هو   :C �ل��ف��ي��ت��ام��ي��ن   -2
لالأك�سدة،  م�سادة  م��ادة 

ي�����س��اع��د ع��ل��ى ت��ك��ّون 

ويحمي  الكولجين، 

م������ن اأ�����س����ّع����ة 

ال�سم�س. 

 اجللد أشبه بجهاز خاص 
ذي وظائف عديدة، بالتايل 

من املهم حمايته، والسعي 
للحفاظ على سالمته
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نق�سه:  ع��الم��ات  وم��ن 

ج����ف����اف ال���ب�������س���رة، 

الحّكة، نزيف الّلثة، 

الأ���س��ن��ان،  �سعف 

�سحوب الب�سرة.

يحمي   :E �لفيتامين   -3
ج����دار خ��الي��ا ال��ج��ل��د من 

ال���ت���اأك�������س���د )���س��ي��خ��وخ��ة 

الجلد(، ومن الأ�سعة ما فوق 

البنف�سجية.

4- �لزنك: معدن ي�ساعد في التئام 
الجروح، والحماية من الأ�سّعة ما فوق 

اأّن  الدرا�سات  بّينت  وقد  البنف�سجية. 

تناول م�سادر الزنك الغذائية ب�سورة 

كافية، ي�ساعد في عالج حّب ال�سباب.

ينقل  ال����ذي  ال��ع��ن�����س��ر  ه���و  �ل���ح���دي���د:   -5
الأوك�سجين في الدم، لذلك يوؤدي نق�سه 

ال��وج��ه،  �سحوب  ع��دي��دة:  م�ساكل  اإل���ى 

ت�ساقط ال�سعر، وتقو�س الأظافر. 

ها الب�ضرة *اأغذية تحباّ
 - �ل�صمام   - �لجزر   -1
�لم�صم�س: غنية بمادة 

وقد  كاروتين(.  )البتا 

الدرا�سات  اأظهرت 

اأّن الذين يتناولون 

ك��م��ي��ة واف�����رة من 

كانوا  ال��ك��اروت��ي��ن، 

ي�سابوا  لأن  ع��ر���س��ة  اأق����ّل  م���رات   6
ب�سرطان الجلد.

البوتا�سيوم  على  يحتوي  �ل�������دّر�ق:   -2
وفيتامين A، لذلك فهو ينع�س ويرّطب 

ال��ط��ب��ق��ة ال��خ��ارج��ّي��ة م���ن ال��ب�����س��رة. 

 )Flavonoids( على  يحتوي  كما 

الم�سادة لالأك�سدة، فتعمل على تاأخير 

عالمات ال�سيخوخة.

 E بالفيتامين  غ��ن��ّي��ة  �ل��م��ك�����ّص��ر�ت:   -3
طراوة  تعطي  التي  المفيدة،  والزيوت 

للب�سرة. 

�ل���غ���ن���ّي���ة  و�ل����خ���������ص����ار  �ل�����ف�����و�ك�����ه   -4
الكرز،  كالفليفلة،   :Cبالفيتامين

البرتقال،  ال��ب��ن��دورة،  ال��ب��روك��ول��ي، 

الكيوي...

ال��ك��ث��ي��ر من  ي��ح��ت��وي ع��ل��ى  �ل���ع���ن���ب:   -5
الأك�����س��دة،  وم�����س��ادات  الفيتامينات 

الب�سرة  خ��الي��ا  ع��م��ل  ف��ي  ف��ي�����س��اع��د 

وتجّددها.

ك��ان  كلما  �ل���ت���وت-�ل���ك���رز-�ل���ف���ري���ز:   -6
لونها داكنًا اأكثر، كانت منافعها اأكبر 

للب�سرة.

اللتهابات،  يحارب  �لأخ�صر:  �ل�صاي   -7
ويحمي  الخاليا،  جدار  على  ويحافظ 

م���ن الإ����س���اب���ة م���ن ب��ع�����س اأم���را����س 

ال�سرطان.

تنظف  التي  بالألياف  غنّي  �ل��ت��ف��اح:   -8
الأم���ع���اء ف��ت��ج��ع��ل ال��ب�����س��رة 

اأك��ث��ر ���س��ف��اًء وخ��ال��ي��ًة من 

اإّن تناول التفاح  البثور. كما 

تغذية
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 )التوت - الكرز - الفريز( كلما 
كان لونها داكنًا أكرث، كانت 

منافعها أكرب للبشرة

تخفيف  ف��ي  ي�ساعد  ق��د  ب��ا���س��ت��م��رار 

تجاعيد وخطوط الب�سرة.

9- �لحبوب �لكاملة- �لتونا: غنّية بمعدن 
في  م��ه��ّم  ب���دور  وت��ق��وم  ال�سيلينيوم، 

الحفاظ على الب�سرة.

10- �لعقدة �ل�صفر�ء: تحتوي على مواّد 
ال�سموم  ت��ق��اوم  ل��الأك�����س��دة  م�����س��ادة 

الأ�سعة  �سرر  من  وتقّلل  واللتهابات، 

من  تمنع  كما  البنف�سجية،  ف��وق  م��ا 

على  تظهر  التي  الداكنة  البقع  تراكم 

الب�سرة مع تقّدم العمر.

 A-C-B 11- �لب�صل: غنّي بالفيتامينات
وغيرها، يعالج البقع الداكنة، البثور، 

ويقّلل من ظهور عالئم ال�سيخوخة.

ة لحماية ب�ضرتك *ن�ضائح هاماّ
 - الغازية  الم�سروبات  م��ن:  التقليل   -1

 - المقلية  -البطاط�س  ال�سوكولته 

ن�سبة  تقّلل  التي  الكافيين  م�سروبات 

جفاف  اإلى  فتوؤّدي  الج�سم،  في  الماء 

الب�سرة.

لال�ستحمام  الدافئ  الماء  ا�ستخدام   -2
المرّطب  وا�ستخدام  ال��ح��اّر،  ولي�س 

ال�����س��اب��ون،  ب���دل  بالب�سرة  ال��خ��ا���س 

لتعوي�س رطوبة الج�سم.

والمدخنين،  التدخين  عن  البتعاد   -3
ح��ي��ث ي��ع��م��ل ال���دخ���ان ال��ن��ات��ج عن 

من  الب�سرة  تجفيف  على  ال�سجائر 

الخارج. 

ال��دورة  لتح�سين  الريا�سة  ممار�سة   -4
الدموية.

اأ�سّعة  من  واٍق  م�ستح�سر  ا�ستعمال   -5
ال�سم�س يحتوي على مواد ت�ساعد على 

ترطيب الب�سرة.

اأّي  من  الب�سرة  نظافة  على  الحفاظ   -7
بقايا م�ستح�سرات.

8- البتعاد عن التوّتر.
ال��غ��ذاء  اإّن  ال��م��ق��ال،  ف��ي  م���ّر  وك��م��ا 

ال�سحّي ي�ساهم في الوقاية من الأمرا�س 

الأ�سباب  معالجة  تّمت  ما  اإذا  الجلدّية، 

75الأخرى لها.
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شهيد الدفاع عن المقّدسات
القائد أحمد حبيب سّلوم 

)أبو علي مهدي(
اسم األم:  حبيبة سّلوم  

محل وتاريخ الوالدة:   النبطّية 
1975/3/12

الوضع االجتماعي: متأّهل وله 5 
أوالد

رقم السجل: 12
تاريخ االستشهاد:  2013/7/23

ن�ضرين اإدري�س قازان

اأورقت  واإخ��وٍة  وحبيبة،  حبيٍب  بين 

ى اأحمد  ة والحنان، تربَّ في قلوبهم المحباّ

ت طفولته  ة، الذي عجاّ ابن مدينة النبطياّ

باأحداِث حرٍب اأولدت بداخله غ�ضبًا على 

لهم  يترك  لم  ال��ذي  الإ�ضرائيلياّ  العدواّ 

منزلهم،  ��ر  دمَّ اأن  بعد  اإليه  ي��اأوون  مكانًا 

اأكثر  تكن  لم  اأخ��رى  قرية  اإل��ى  روا  فُهجِّ

ًا اإلى حين، فاإذا  اأمنًا، ولكنها كانت م�ضتقراّ

وجد  �ضنوات،  بعد  ة،  النبطياّ اإلى  عاد  ما 

ة  منزله ُمحاطًا بمواقع العدواّ الإ�ضرائيلياّ

المدينة  مدافعها  تق�ضف  ال�ضاهقة، 

والقرى اأناّى �ضاءت.
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*المقاوم ال�ضغير
كثيرة هي الأ�سياء التي اعتملت بداخل 

اأحمد جّراء الحتالل الإ�سرائيلّي، فهو لم 

من  يفقهون  ل  الأط��ف��ال  م��ن  كغيره  يكن 

هّمه  كّل  كان  بل  واللهو،  اللعب  اإّل  الحياة 

فكان  ال��ع��دّو،  ه��ذا  يواجه  اأن  يمكن  كيف 

بما  مقاوم  بموقف  القيام  فر�س  ُن  يتحيَّ

اإزعاج  مجّرد  كان  واإن  عمره  مع  يتنا�سب 

َو�َسَمتا  �سفتان  وال�سجاعة  فالجراأة  لهم، 

ُط  ُيخطِّ ف��ت��راه  ال�سغر،  منذ  �سخ�سّيته 

ال�سابعة  ففي  بالمحتّل.  عابئ  غير  ذ  وُينفِّ

من عمره، واأثناء انتظاره با�س المدر�سة، 

من  قادمة  راجلة  اإ�سرائيلّية  دورّي��ة  لمح 

الطريق  حفرّيات  اأحمد  فا�ستغلَّ  بعيد، 

فيها،  يختبئ  مقاومًا  ثّمة  ب��اأّن  ليوهمهم 

فاأثار رعبهم وم�سى اإلى مدر�سته ب�سالم.

*درُب العلم والجهاد
اإل���ى حياته  ي���ُد الح���ت���الل  وام���ت���ّدت 

درا���س��ة  اإك��م��ال��ه  م��ن  ��ة، فحرمته  ال��خ��ا���سّ

الو�سع  تدهور  ب�سبب  الثانوّية،  المرحلة 

الأمنّي وقطع الطرقات، ولكنه عّو�س ذلك 

باللتحاق بالدورات الثقافّية والع�سكرّية.

تاأ�سيل  ف��ي  ه��اّم��ًا  دورًا  اأح��م��د  لعب 

اللتزام الديني في بيئته.

يلفت  كان  ولطيف  مفاجئ  وباأ�سلوب 

ن��ظ��ر م��ن ح��ول��ه اإل����ى ال��ح��ك��م ال�����س��رع��ّي 

ال�����س��ح��ي��ح. وق����د اغ���ت���رف م���ن درو�����س 

العظيم}،  الخمينّي  الإم��ام  وتعاليم 

ما اأك�سبه ركيزة ثقافّية عمل على تغذيتها 

وتطويرها ونقلها اإلى َمْن حوله، من اإخوته 

والمجاهدين، ولحقًا زوجته واأولده.

*اأني�س العلم والعلماء
وك��م��ا ال��ف��را���س��ة ت��ط��وف ح��ول ال��ن��ور، 

والغذاء  والمعرفة  العلم  حول  يحوم  كان 

 منذ نعومة أظافره، كان دأب 
أحمد كيف يزعج العدّو ويخيفه
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قه اهلل تعالى، في الفترة  الروحّي. وقد وفَّ

علّي  الإم��ام  لمقام  زيارته  اأثناء  الأخيرة 

العلماء  بع�س  لمجال�سة   ،Q الر�سا 

مجال�سهم  م���ن  ف��اغ��ت��رف  وال���م���راج���ع، 

اأثمر  م��ا  والمعنوّية  ال��روح��ّي��ة  ال��م��ع��ارف 

اأن  اأراد  ما  اإذا  و�سار  وا�سحًا.  تغّيرًا  فيه 

اأحد يغيُب عن كّل ما  ث بحديث مع  يتحدَّ

قلبه  وك��اأّن  وي�ستفي�س،  ي�سرح  وهو  حوله 

يحاكي ل�سانه.

*تجارة لن تبور
في عمر ال�سباب، فقد اأحمد اأخاه اأثر 

حادِث �سيٍر مرّوٍع، فازدادت اأّمه تعّلقًا به، 

و�سارت تخاف عليه وتحمل هّمه.

المي�سورة  المادّية  الأح��وال  تمنع  ولم 

التي  التجارة  في  العمل  ت��رِك  من  اأحمَد 

من  اإليه  اأح��بُّ  هي  تجارٍة  واختيار   ، يحبُّ

بل  عنها،  يتنازل  فلم  فيها،  وم��ا  الدنيا 

كان مجاهدًا مميَّزًا، ل بل قائدًا مخّططًا 

الع�سكرية  العمليات  من  للكثير  ومنّفذًا 

الح�ّسا�سة والبطولّية التي ارتبطت با�سمه. 

المجاهدين  م��ن  مجموعًة  ق��اد  ق��د  فهو 

لتنفيذ  اختيارهم  يجري  الذين  النوعيين 

ة نظرًا للتدريب  المهّمات النوعّية والخا�سّ

العالي الذي خ�سعوا له.

المقاومة  ن��ّف��ذت  كّلما  ّم����ه 
ُ
اأ وك��ان��ت 

في  المواقع  اأح��د  على  عملّية  الإ�سالمّية 

عودة  حّتى  قلقًة  تجل�س  النبطّية،  ق�ساء 

ابنها الذي حينما تراه تهداأ وي�سكن قلقها.

د هادي *حبيبة وال�ضياّ
تلتقي  اأن  الموؤثرة  ال�سدف  و�ساءت 

ومن  ول��ده��ا  رف��اق  م��ن  بمجموعة  حبيبة 

ال�سّيد محمد هادي ح�سن  ال�سهيد  بينهم 

ن�سر اهلل، فتعّرفت اإليه، وما هي اإّل اأ�سهر 

بارئه  اإل��ى  �سهيدًا  ه��ادي  ال�سّيد  وارت��ف��ع 

الأمر الذي ترك فيها اأثرًا كبيرًا.

*حبيبة توَلد من جديد
اأحمد  طفل  تحمل  اأن  حبيبة  انتظرت 

فحزن  ذل��ك،  قبل  توّفيت  ولكّنها  الأّول، 

ط��وال  راف��ق��ه  عميقًا  ح��زن��ًا  اأح��م��د  عليها 

حياته، واأ�سمى ابنته الكبرى على ا�سمها.

كان ألحمد شرف االلتحاق 
مبعركة الدفاع عن املقّدسات 

منذ بدايتها، والبشرى ترتسم 
على مالحمه
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*حنين اإلى ال�ضهادة
لم   ،2000 ال��ع��ام  ف��ي  التحرير  بعد 

قلَبه،  ت�سكن  اأن  للح�سرة  اأح��م��د  ي��ت��رك 

المحاور  اأكثر  في  عمره  ق�سى  الذي  وهو 

ال��ع��دي��د م��ن رف���اق درب��ه  ع  خ��ط��ورًة، وودَّ

القتالّية،  مهاراته  يطّور  راح  بل  �سهداء، 

اأّن  باله  وفي  وروحّيًا  معنوّيًا  نف�سه  ويعّبئ 

اهلل تعالى قد اّدخره لمعركة قادمة، فاإذا 

 ،2006 ال��ع��ام  ب���داأت ح��رب تموز ف��ي  م��ا 

قريب،  الدنيا  هذه  من  النعتاق  اأّن  اأح�ّس 

وقد لم�س ال�سهادة في غير مكان، غير اأّن 

الحرب انتهت، ووقف وبيده �سالحه، وهو 

يرى العدّو يلملم خيباته.

*الآن حِمي الوطي�س
بعد حرب تموز �سار اأحمد يبحُث عن 

طرفة  يخ�َس  ول��م  حّيًا،  بقائه  �سّر  حقيقة 

�سلك  لأّن���ه  ال�سهادة،  م��ن  ُي��ح��رم  اأن  عين 

�سبياًل موؤّداه ال�سهادة، فكان كّلما قام بعمٍل 

تفّكر فيه، حّتى اإذا ما اأ�سرم التكفيُر نيران 

العا�سق  قلب  ارت��اح  المنطقة،  في  الفتنة 

واللتحاق  حيازيمه  �سّد  اإل��ى  �سارع  ال��ذي 

ترت�سم  والب�سرى  بدايتها،  منذ  بالمعركة 

من  اأعظم  وفخٍر  عٍز  ف��اأيُّ  مالمحه؛  على 

الدين  حرمة  عن  دفاعًا  المرء  يق�سي  اأن 

وعقيلة الها�سميين زينب O؟

*و�ضام ال�ضهادة
���س��ارك اأح��م��د ف��ي ال��ق��ت��ال ف��ي اأك��ث��ر 

�سرحه  واأث��ن��اء  ���س��وري��ا.  ف��ي  منطقة  م��ن 

قّنا�س  ا�ستهدفه  المجاهدين  لأحد  مهّمًة 

بر�سا�سة رفعته �سهيدًا على الفور، لينال 

على  وما عمل  اإليه طوال عمره،  �سعى  ما 

ليخّفف  ح��ول��ه،  م��ن  ل��ك��ّل  حقيقته  تبيان 

اأحمد  كان  واإن  رحيله.  هول  قلوبهم  عن 

اأّن ح�سوره  غير  الأن��ظ��ار،  ع��ن  غ��اب  ق��د 

�سيظّل  المقاومة،  تاريخ  وفي  القلوب،  في 

ناب�سًا بالحياة.
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�سوق  وهاج  القلب،  �سماء  في  طيفه  لح 

الأّم اإلى وليدها، فحملت �سورته وا�ستح�سرت 

في فكرها وجوده َيمُثل اأمامها...

خاطبته: ولدي!

لّبيِك،  ل��ّب��ي��ِك  ق��ل��ب:  بحرقة  اأج��اب��ه��ا 

جيبك.
ُ
حا�ساِك اأن تناديني فال اأ

- ولدي! ا�ستقت اإليك.

اإْن  �سامحيني  اأّم��ي،  يا  ع��ذرًا  اأجابها: 

هنا  اأن��ا  قلبك،  اإل��ى  يدخل  الفراغ  جعلُت 

وجداني  في  �سورتك  اأر���س��م  عليائي  في 

 طيُف شهيد وقلُب أُّم
ال�ضيخ عبد القادر قطي�س

ب��دفء  لأ�سعر  اللقاء  واأن��ت��ظ��ر  وع��ال��م��ي، 

من  ال��ت��راب  واأل��ث��م  �سفَتّي...  على  يديِك 

تحت قدميك.

- ولدي! كيف اأنت؟ وماذا ت�سنع؟

اأجابها: اأّمي! ل ت�ساألي عن ال�سهيد: كيف 

لي:  قولي  بل  ي�سنع؟  وم��اذا  هو؟  واأي��ن  هو؟ 

هنيئًا لك عالمك الجديد، واإخوتك الجُدد.

مع  اأج��ل�����س  وري���ح���ان،  َروٍح  ف��ي  اأن����ا 

اهلل  ب��ج��وار  ناأن�س  ال�سهداء،  اأ�سدقائي 

تعالى، في جّنة ور�سوان...
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- ولدي! كيف عبرت؟

�سريعة،  رحلتي  كانت  اأّم��ي!  اأجابها: 

فقد انتقلت من عالمكم اإلى هنا اأ�سرع من 

وال�سهداء  المالئكة  وا�ستقبلتني  البرق، 

ُكتب  اأ���س��ع��ارًا  عّلقوا  وق��د  و���س��رور  ببهجة 

عليها:

اأه�����اًل ب��ال�����س��ي��ف ال���ج���دي���د، ع��ب��رَت 

ب�سالم...

- ولدي! هل تاأّلمت حينما �سقطت اإلى 

الأر�س م�سّرجًا بدمك؟

اأجابها: ل يا حنونة! اأنا لم اأ�سقط اإلى 

اأيدي الحور، ودمي  الأر�س، بل وقعت في 

تطاير في ال�سماء را�سمًا حروف نور بلوٍن 

اأحمر وكلمة »�سهيد«.

يا حبيبتي ل زلِت تخافين علّي؟

- ولدي! وهل تن�سى الأمُّ ولَدها الذي 

كل  بنّي!  يا  عليه؟  و�سهرت  ورّبته  حملته 

م��ن دمي  ق��ط��رات  فيها  دم��ك  م��ن  قطرة 

ودمعي وروحي.

اأجابها: اآٍه يا اأّماه! لو تعلمين بما ي�سعر 

تتزّين  وك��ي��ف  ي��ع��ب��رون  حينما  ال�سهداء 

المالئكة ل�ستقبالهم!

ا�ستقبال  ت�ستقبلهم  اأّم�����اه!  ي��ا  ن��ع��م 

الرحمة  �ساحة  نحو  العابرين  الفاتحين، 

والخلود.

يا بنّي! كل قطرة من دمك فيها 
قطرات من دمي ودمعي وروحي
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لكن اعلمي يا اأّمي اأّني لم اأمْت، بل اأنا 

حيٌّ في جوار اهلل.

اأّم����ي! الأم�����وات ه��م ال��ذي��ن اأخ��ل��دوا 

اأما  والهوان،  بالذّل  ور�سوا  الأر���س،  اإلى 

�سهيدًا،  ورح��ل  ح��ّرًا  عا�س  ف��اإّن��ه  ال�سهيد 

وترك وراءه اأر�سًا تعي�س الحرّية.

اأنا ما تركتكم زهدًا بكم،  يا حبيبتي! 

وقمت  اأح��رارًا،  لتعي�سوا  نف�سي  قّدمت  بل 

بواجبي...

- ولدي! هل التقيتهم؟

اأجابها: َمْن؟

قالت: اأئّمة ال�سهداء والمجاهدين؟

اأج��اب��ه��ا: ب��ل��ى ي��ا اأّم������اه! وه���ل تحلو 

على  يجل�سون  اإنهم  بغيرهم!  المجال�س 

منابر من نور، وال�سهداء يحومون حولهم 

كالفرا�سات.

- ولدي! اأ�ستاق اإلى ذلك النور.

اأج���اب���ه���ا: اأّم������اه! ك��ت��ب��ت ا���س��م��ك في 

وقّدمتها  راأ�سها،  وعلى  ال�سفاعة  قائمة 

هنا،  خ�سو�سّية  لل�سهيد  فاإّن  للم�سادقة، 

اإّنه ي�سفع لأربعين موؤمنًا، واأنا ولدك الذي 

رّبيِته على الإيمان... واأنت موؤمنة.

- ولدي! كيف اأراك؟

اأجابها: اأّمي! اإذا اأردِت روؤيتي فانظري 

بينهم،  �ستريني  المجاهدين  �سفوف  اإلى 

لأكون  اأذه��ب  يوم،  كّل  اإليهم  اأ�ستاق  فاإّني 

ووطني  واأه��ل��ي  دي��ن��ي  ع��ن 
ً
مدافعا  معهم 

ولأنال و�سام الجهاد مّرات ومّرات.

- ولدي! هل يرونك هم؟

اأجابها: اأّمي! اإّن المجاهدين يحومون 

ل  واأج�سادهم  لينالوها،  ال�سهادة  ح��ول 

واأرواحهم  اإليها،  ال�سوق  حمل  على  تقدر 

�سوقًا  بلهفة  يخاطبوننا  حولنا،  وقلوبهم 

اإلى اللقاء.

- ولدي! اأتركك في اأمان اهلل، ول اأحّب 

فراقك.

ولتهداأ  العين،  قريرة  نامي  اأجابها: 

عيونكم، فاإّننا لم ن�ست�سهد اإّل لذلك ولننال 

الر�سا الإلهّي، في اأمان اهلل يا اأجمل كلمة: 

اأّمي...
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لياّة *خزانة الإ�ضعافات الأوَّ
متوّفرة  الأول���ّي���ة  الإ���س��ع��اف��ات  خ��زان��ة 

مختلفة،  واأحجام  باأنواع  ال�سيدليات  في 

اأّم��ا  ال��ح��اج��ة.  بح�سب  ان��ت��ق��اوؤه��ا  ويمكن 

ال���م���واّد ال��رئ��ي�����س��ة ال���واج���ب ت��وّف��ره��ا في 

معظم  لإج��راء  الالزمة  والأدوات  الخزانة 

لّية فهي: الإ�سعافات الأوَّ

اأ�سكال  هناك  و�لأرب��ط��ة:  �ل�صماد�ت   -1
الطبّية  والأربطة  ال�سمادات  من  عّدة 

لال�ستخدام  الأ����س���واق  ف��ي  م��ت��وّف��رة 

منها  كلٍّ  ا�ستخدام  ويعتمد  المنزلّي. 

والمواّد  ومو�سعها،  الإ�سابة  نوع  على 

اأن  وي�ستح�سن  المتوّفرة،  الإ�سعافّية 

الجراثيم،  دخ��ول  لمنع  مة  معقَّ تكون 

ومنها:

من  �سمادات  وهي  �ل�صا�س:  �صماد�ت  �أ- 

الناعم،  ال�سا�س  من  عديدة  طبقات 

العدوى  من  الوقاية  على  ت�ساعد  حيث 

ومنع التلّوث.

موؤّلفة  وهي  ل�صقة:  �صريطّية  �أربطة  ب- 

من �سا�س قابل لالمت�سا�س مثّبتة في 

هذا  وي�ستخدم  ل�سق،  بظهر  مكانها 

الصيدلّية المنزلّية
نبيلة حمزي

ة من الأ�ضياء الأ�ضا�ضياّة في المنزل  ة المنزلياّ ُتعداّ ال�ضيدلياّ

ة  ال�ضيدلياّ فاحتواء  ة،  الإ�ضعافياّ الحالت  في  تها  لأهمياّ نظرًا 

الدقائق  في  الم�ضاب  لإ�ضعاف  ة  ال�ضرورياّ الم�ضتلزمات  على 

ال�ضريع،  ال�ضفاء  على  اهلل-  -باإذن  ي�ضاعد  اإ�ضابته  من  الأولى 

�س الم�ضاب لعاهات م�ضتديمة، تحدث اأحيانًا  وقد يقلاّل من تعراّ

من  المنزلياّة  ة  ال�ضيدلياّ ن  وتتكوَّ اإ�ضعافه.  في  ر  التاأخاّ نتيجة 

ق ب�ضيء  ة. و�ضنتطراّ خزانة لالإ�ضعافات الأولياّة وخزانة لالأدوياّ

من التف�ضيل لمحتويات هاتين الخزانتين.

صحة وحياة
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النوع من الأربطة للجروح ال�سغيرة.

الأرب���ط���ة  ي��ث��ّب��ت  ����ص���ري���ط ل������ص�����ق:  ج- 

وال�سمادات ال�سغيرة.

خزانة  تحتوي  اأن  يجب  طّبي:  قطن  د- 

الإ�سعاف على كمّية كافية من القطن 

الطّبي.

ت�ستخدم  ب���اردة:  ك��ّم��اد�ت  �أو  منا�صف   -2
والتواء  الداخلّية  ات  الر�سّ لإ�سعاف 

ولمنع  الأل����م  ولتخفيف  ال��م��ف��ا���س��ل 

التوّرم.

عند  ت�ستعمل  معّقمة:  طّبّية  ق��ّف��از�ت   -3
القيام بتطهير الجروح.

كح����ول  ع����ن  عب����ارة  طّبي���ة:  م�صح���ة   -4
الإيزوبروبانول 70 % لتطهير الجروح.

المق�ّس  ي�ستخدم  وملقط:  م��ق�����ّس   -5
لقطع الجلد المّيت عند حدوث اإ�سابة 

ت�����س��ت��ل��زم ذل����ك، وق��ط��ع ال��ع�����س��اب��ات 

ال��م��ل��ق��ط فهو  اأّم�����ا  وال�������س���م���ادات. 

ال�سغيرة  الأج�سام  لإزال���ة  ���س��رورّي 

ل تعقيم  وال�سظايا من الج�سم. ويف�سّ

وبعد  قبل  والملقط  المق�ّس  من  ك��ّل 

ال�ستعمال.

الكبيرة  الإبرة  �إب��رة كبيرة وم�صابك:   -6
الج�سم،  من  وخالفه  ال�سوك  لإزال��ة 

والم�سابك لتثبيت الأربطة.

لقيا�س درج��ة  ح����ر�رة ط��ّب��ي:  م��ي��ز�ن   -7
الحرارة.

كانت  اإذا  ي�ستخدم  ي����دوّي:  م�صباح   -8
الإ�سابة في مكان مظلم.

9- قائمة باأرقام هو�تف �لطو�رئ: تحتوي 
الم�ست�سفيات  تلفونات  اأرق����ام  على 

القريبة من  وال�سموم  الأدوية  ومراكز 

المنزل.

ُكتّيب  ل���ّي���ة:  �لأواَّ �لإ���ص��ع��اف��ات  دل��ي��ل   -10
عمل  لكيفية  ملّخ�س  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي 

ال��ح��وادث  لأك��ث��ر  ل��ّي��ة  الأوَّ الإ�سعافات 

هذا  اأّن  ومعروف  المنزل.  في  �سيوعًا 

لّية  الدليل ل يكفي لعمل الإ�سعافات الأوَّ

على الوجه ال�سحيح، بل ي�ساعد فقط 

للتذكير ببع�س الخطوات.

يجب أن حتتوي خزانة اإلسعاف 
على كمّية كافية من القطن 

الطّبي

صحة وحياة
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*خزانة الأدوية
يجب اأن تحتوي خزانة الأدوية على:

1- الأدوية المو�سوفة من قبل الطبيب.
درج��ة  وخف�س  الأل���م  تخفيف  اأدوي���ة   -2

الحرارة.

3- المواّد الم�ستخدمة للجروح والحروق، 
ومن اأمثلة ذلك:

مطّهر  محلول  وه��و  �ل��ب��ي��ت��ادي��ن:  �أ- 

للجلد والجروح.

ن من مواّد ذات  ب- ميبو: مرهم يتكوَّ

م�سادر ع�سبّية، اأثبت فعالّيته في 

ال�سريع  اللتئام  ف��ي  الم�ساعدة 

للجروح وللحروق.

قوّي  حيوّي  م�ساّد  فيو�صيدين:  ج- 

لعالج  ي�ستعمل  الجراثيم،  �سد 

التهابات الجلد.

في  اإليها  النتباه  يجب  *اأمور 
ة المنزلياّة: ال�ضيدلياّ

الحجم  كبيرة  تكون  اأن  الأف�سل  من   -1
بحيث تّت�سع لإ�سافة اأ�سناف جديدة .

بداخلها  التي  المواّد  وتغليف  ترتيب   -2
بطريقة ي�سهل العثور عليها، وحفظها 

بعيدة عن متناول الأطفال.

عن  بعيدًا  منا�سب  مكان  في  و�سعها   -3

يجب عدم االحتفاظ بقطرات 
العني واألنف واألذن ملدة ال 

تزيد عن الشهر بعد فتحها

المياه  دورة  مثل  وال��ح��رارة  الرطوبة 

والمطبخ. 

المواد  �سالحّية  ت��اري��خ  م��ن  ال��ت��اأّك��د   -4
ف��ت��رة لأخ������رى، لأّن  والأدوي�������ة م���ن 

�ساّمة  م��واّد  اإل��ى  يتحّول  المواد  بع�س 

انتهاء  من  وجيزة  فترة  بعد  وخطيرة 

ال�سالحّية.

في  م����اّدة  اأّي  م��ن  ف����ورًا  ال��ت��خ��ّل�����س   -5
عليها  ُيكتب  لم  المنزلّية  ال�سيدلّية 

معروفة  غير  اأو  ال�سالحية  ت��اري��خ 

اأو  كاللون  �سفاتها  من  �سيئًا  تغّير  اأو 

الرائحة اأو ال�سكل.

معظم  �سالحّية  مّدة  اأّن  اإلى  النتباه   -6
ت�ستخدم  التي  الحيوّية  الم�سادات 

اأ�سبوعًا  تتعّدى  ل  بالماء  اإحاللها  بعد 

في  ح��ال��ة حفظها  ف��ي  ف��ق��ط  واح����دًا 

المكتوب  ال�سالحّية  وتاريخ  الثالجة، 

به  يق�سد  ال��خ��ارج  م��ن  ال��ع��ب��وة  على 

 . بعدها  ولي�س  الإذابة  قبل  الم�سحوق 

وكذلك يجب عدم الحتفاظ بقطرات 

العين والأنف والأذن لمدة ل تزيد عن 

ال�سهر بعد فتحها ب�سرف النظر عن 

85مّدة ال�سالحية المكتوبة على العلبة.
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وا�ستدعت  التالمذة،  ع��دد  كثر  ولّما 

ة  وع��َدّ جديدة،  �سفوف  تدري�س  الحاجة 

اإلى  القرية  وجوه  �سين، ذهب  ومدرِّ غرف 

التربية،  وزارة  ل��دى  طوه  ليو�سِّ »البيك«، 

لتبني مدر�سة حديثة كبيرة، وتر�سل عددًا 

�سين. كافيًا من المدرِّ

ة  مرَّ غير  القرية  وج��وه  »البيك«  وعد 

مراجعاتهم  كثرت  ولّما  طلباتهم.  بتلبية 

في  لهم،  قال  عليه،  اإلحاحهم  وا�ستّد  له، 

اإحدى المّرات، وهو يبت�سم:

- ِلَم تريدون اأن تعلِّموا اأبناءكم وُتْتِعبوهم 

اأعلِّم  اأن  يكفي  العلم؟!  تح�سيل  في 

لكم ابني الغالي.

�سحك اأبو علّي )ا�سم م�ستعار(، وقال 

الأنظار  يتبادلون  كانوا  الذين  لأ�سحابه 

بين: متعجِّ

حنجولة،  �سربت  »اإذا  المثل:  ���س��دق   -

ال!«. �سرب العجَّ

ينظر  »البيك«  ك��ان  الجميع.  �سحك 

اإليهم، وهو م�سدود النتباه. �سمع ما قاله 

ال��وج��وه،  على  الب�سمات  وراأى  ع��ل��ّي،  اأب��و 

ب جبينه، فكتم الرجال  فزمَّ �سفتيه، وقطَّ

إذا شرب��ت حنجولة
���ال؟! شرب العجَّ

ل  كان اأطفال القرية، في النِّ�سف الأوَّ

الع�سرين، كما كانوا منذ زمن  القرن  من 

قديم، يتعلَّمون في كتَّاب القرية، والكتَّاب 

ي�ستاأجرها  واح����دة  غ��رف��ة  ع��ن  ع��ب��ارة 

مبادئ  اأبناوؤهم  فيها  ليتعلَّم  القرية  اأهل 

على  والخّط  والح�ساب  والكتابة،  القراءة 

يد »�سيخ« لم يكمل مراحل التعليم الدينّي 

في النجف الأ�سرف.

را�سة في الكتَّاب تنتهي  ة الدِّ كانت مدَّ

الكريم،  ال��ق��راآن  التلميذ  يختم  عندما 

القراآن  يختمون  التالمذة  وكان  ج،  فيتخرَّ

الكريم واحدًا بعد الآخر...

��ة  ، وب��ع��د ا���س��ت��ق��الل ال��ج��م��ه��وريَّ ث����مَّ

�س  ليدرِّ �سًا  مدرِّ ولة  الدَّ اأر�سلت  ة،  اللبنانيَّ

اأطفال القرية، فجرى ا�ستئجار غرفة له. 

�سًا منفردًا،  ى مدرِّ �س ُي�سمَّ وكان هذا المدرِّ

وزارة  منهج  في  رة  المقرَّ المواد  �س  يدرِّ

لكلِّ  �س  فيخ�سِّ الوطنّية جميعها،  التربية 

�سفٍّ �ساعة اأو �ساعتين.

د. عبد املجيد زراقط

قصة
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اأنفا�سهم، بعد اأن اأطبقوا �سفاههم.

ولما اأردوا الخروج، طلب »البيك« من 

اأبي علّي اأن يبقى جال�سًا في مكانه، فلديه 

كالم خا�سٌّ معه. ولّما خرج الجميع، بادره 

وؤال: »البيك« بال�سُّ

ة »َحْنُجولة«؟! - ما هي ق�سّ

في  نظراته  وتاهت  علّي،  اأب��و  ارت��َب��َك 

اأرجاء القاعة الوا�سعة.

ابت�سم »البيك«، واقترب من اأبي علّي، 

يبت�سم  وه��و  ل��ه،  وق��ال  كتفيه،  ��ت على  وربَّ

ابت�سامة عري�سة:

الأمثال  اأح��ّب  واأن��ا  َم��َث��اًل،  اأن��ت �سربت   -

ال�سعبّية وحكاياتها...

ب �سفتيه بل�سانه،  تنحنح اأبو علّي، ورطَّ

ة...  م���رَّ قهوة  لنا  ه��ات��وا  »ال��ب��ي��ك«:  فقال 

بًا اأي�سًا. روا لنا غذاًء طيِّ وَح�سِّ

ر�سف اأبو علّي القهوة على مهل، وراح 

يحكي:

من  ال��ق��ري��ة،  اأب��ن��اء  م��ن  كثير  يقتني 

له  �س  ُيخ�سَّ اأن  اإل��ى  يحتاج  ل  ما  البقر، 

راٍع خا�ّس، اأي بقرة اأو اثنتين...، فيجمع 

في  القرية،  اأه��ل  بيوت  م��ن  البقر،  ه��ذا 

تعود  رة  م�����س��وَّ �ساحة  وه��ي  ��ي��رة«،  »ال�����سِّ

ال«.  ى »العجَّ ملكّيتها للقرية، وت�سمَّ

ات، ك��ان عند اأح��د  ف��ي اإح���دى ال��م��رَّ

وا�سعة  بقرة حلوب،  الكبار  القرية  وجهاء 

راأ�سها  وترفع  م�ست،  اإذا  تختال  العينين، 

وك��ان  »ح��ن��ج��ول��ة«.  با�سمها  ن��ودي��ت  اإذا 

وكذلك  لونها،  يدلِّ اأ�سرته  واأفراد  �ساحبها 

كان يفعل الراعي، وكثير من اأبناء القرية.

القرية،  في  المياه  قلَّت  �سيف،  ذات 

ت مياه البركة، وكان ل بدَّ من توفير  وجفَّ

فجاء  ال،  العجَّ بقر  ل�سرب  ال��الزم  الماء 

الكبير  الوجيه  بيت  اإل��ى  البقر  اأ�سحاب 

ليبحثوا في الأمر، فبادرهم منذ اأن و�سلوا 

بالقول:

- واهلل، اليوم، حرقت »حنجولة« قلبي... 

�سفتها ذبالنة... لكن... ل تخافوا... 

و�سربت  البئر،  من  م��اء  �سطل  دبَّرنا 

»حنجولة«...، فهبَّ الجميع �سائحين:

�سربت  »ح��ن��ج��ول��ة«  �سربت  اإذا  يعني   -

ال«؟! »العجَّ

اإذا �سربت  قال: �سحيح... �سحيح... 

ال«! »َحْنجولة« ماء �ِسْرْب العجَّ

متقّطعة،  �سحكات  »البيك«  �سحك 

اأب��و  ي��ا  حنجولة،  �سار  ابني  يعني  وق���ال: 

علّي؟!

»البيك«  �سوب  وخطا  علّي،  اأبو  وقف 

وقال:

كفاية.  وفهمكم  »ب��ي��ك«،  ي��ا  مثل  ه��ذا   -

وخرج.

�ساح »البيك«: والغدا، يا اأبو علّي؟!

التفت اأبو علّي اإلى »البيك«، وقال:

الخطى،  وح��ثَّ  ينتظرونني...  الرجال   -

قائاًل وهو يبت�سم:

جال؟! ى الرِّ ى اأبو علّي تغدَّ - يعني اإذا تغدَّ
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اإبراهيم من�ضور

عراء * اأَ�ْضَعُر ال�ضُّ
اأ�سهر ق�سيدة لمرئ القي�س هي معلَّقُته: ِقفا نبِك، ومطلُعها:

ق�����ف�����ا َن��������ْب��������ِك م�������ن ذك�����������رى ح�����ب�����ي�����ٍب وم�������ن�������ِزِل

خ��������وِل ف�����َح�����ْوَم�����ِل �������وى ب����ي����ن ال��������دَّ �����ْق�����ِط ال�������لِّ ِب�����������سِ

وا�ستبكى  وبكى  وا�ستوقف،  وقف  من  اأّول  هو  القي�س  ام��راأ  اإّن  اد  الُنقَّ يقول 

قاله  ما  واأجمل  نبِك.  قفا  كلمتين:  في  معاٍن  اأربعة  اأر�سل  اأي  البيت،  هذا  في 

المدفونة في طريق  الغريبة  الأميرة  تلك  التي خاطب فيها  اأبياُته  القي�س  امروؤ 

الأنا�سول )تركيا(، وقد كان ال�ساعر غريبًا مري�سًا م�سرفًا على الموت في تلك 

ال�سعر  اأبيات هي من عيون  الأميرة، عّدة  الق�سيَّة، فقال، مخاطبًا قبر  البالد 

العربّي الوجدانّي، منها هذا البيت:

اأج�����������ارت�����������ن�����������ا، اإّن��������������������ا غ���������ري���������ب���������اِن ه����ه����ن����ا

وك�������������������لُّ غ�����������ري�����������ٍب ل��������ل��������غ��������ري��������ِب ن�����������س�����ي�����ُب

وقد �ُسئل الإمام علّي Q عن اأ�سعر ال�سعراء فقال: »اإْن كان ول ُبّد فالملك 

.
)1(

ُب به ال�سلِّيل«، يعني امراأ القي�س، كان ُيلقَّ

كشكول

 األدب

أدب ولغة
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* من اأمثال العرب
فور )الذي َيْنُفر  َتَرَك �لظْبُي ِظلاَّه؛ ُي�سرب هذا المثل للرجل النَّ

من اأّي �سيء(؛ لأّن الظبي )الغزال( اإذا نفر من �سيء ل يعود اإليه 

اأي  ِكنا�ِسه،  في  )يختبئ  يكِن�ُس  الظبَي  اأّن  ذلك  في  والأ�سُل  اأب��دًا. 

مخبئه( من الحّر، فياأتيه ال�سائُد فيثيُره، اأي يهرب الظبي ول يعود 

عن  كناية  ته  ِبُرمَّ والَمَثُل  ظلَّه«،  الظبُي  »ترك  فُيقال:  ِكنا�ِسه،  اإلى 

�سّدة الحذر.

*المدح في معر�س الذماّ
معر�س  في  المدح  البيان:  َور  و�سُ البديع  األ��وان  اأجمل  من 

الذّم، وهو كقولك مثاًل: ل عيَب في فالن �سوى اأّنه ل عيب له، 

ة، بل  اأنه �سديد ال�سخاء، علمًا باأنَّ ال�سخاء لي�س مذمَّ اأو �سوى 

َور المدح في معر�س الذّم قول  اأجمل �سُ �سفة ممدوحة. ومن 

ال�ساعر وا�سفًا جمال عيَنْي حبيبته:

���ْه���َل���ِة ع��ي��ِن��ه��ا ����سُ ول ع���ي���َب ف��ي��ه��ا غ���ي���َر 

���ْه���ٌل ع��ي��وُن��ه��ا ك�����ذاَك ِع���ن���اُق ال��ط��ي��ِر ����سُ

ْهَلُة في العين: اأن يخالَط �سواَدها ُزرقٌة، وعيٌن �سهالء،  وال�سُّ

 .
)3(

َهل ُن ال�سَّ ورجٌل اأ�سهل: بيِّ

* فائدة لغوياّة
و�ل هو الُمفِرط  ر، و�لطُّ ُطو�ل - ِطو�ل - َطْول: نقي�س الِق�سَ

وفي  الطويل.  جمع  فهي  الطاء،  بك�سر  و�ل،  �لطِّ ا  اأمَّ الُطول.  في 

الحديث اأّن ر�سول اهلل P ما م�سى مع ِطواٍل اإّل طاَلُهم، اأي كان 

كلٌّ  فيرى  ول،  الطُّ في  يتباَرْون  اأي  يتطاولون،  وقوٌم  منهم.  اأطوَل 

.
)2(

منهم اأّنه اأطوُل من غيره
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* من اأجمل الحديث
من اأجمل الحديث ما نقراأه عن اإمامنا ال�سادق Q اأّن نبيَّ اهلل عي�سى 

ثوا الُجّهاَل بالحكمة فتظلموها،  Q خطب في بني اإ�سرائيل، وقال: »ل ُتحدِّ

الم�ستحّقين،  تعليم  هو  لي�س  بذلك  والمق�سود  فتظلموهم«.  اأهَلها  تمنعوها  ول 

اأهلها  اإلى غير  لين، الراف�سين للمعرفة، فاإّن بّث المعرفة  الموؤهَّ بل تعليم غير 

مذموم، كما اأّنه ت�سييع للوقت في ما ل ينبغي ت�سييعه فيه. وقال ال�ساعر:

�������اَل ع����ل����م����ًا اأ�������س������اَع������ُه وَم������������ْن َم�������َن�������َح ال�������ُج�������هَّ

وَم������������ْن َم�������َن�������َع ال����ُم���������س����َت����ْوج����ب����ي����َن ف����ق����د َظ����َل����م

.
)6(

ْهَرَوردي ة اإلى ال�سُّ ًة اإلى الإمام ال�سافعي، ومرَّ وهذا البيت ُن�ِسَب مرَّ

* من جذور الكالم
بمعنى  ْبو  النَّ من  ة  م�ستقَّ »نبّي«  كلمة  ة:  النبوَّ معنى 

الإنباء  من  اأو  نبّي،  فهو  َنْبوًا  ينبو  نبا  فعل  من  الرتفاع، 

بمعنى الإخبار، من اأنباأ ُينبئ اإنباًء، اأو من النْبي، بمعنى 

في  ق  متحقِّ ونظائُرها  المعاني  ه��ذه  وجميع  الطريق. 

)النبّي(، فهو الرفيُع في قْدره وعلمه وكمالته، وهو اأي�سًا 

في  وال�سالح  الخير  اإلى  الطريق  وهو  رّب��ه،  عن  الُمخبُر 

.
)4(

الداَرْين

* من اأجمل الت�ضمين
الت�سمين هو من البديع المعنوي، اأي اأحد األوان البالغة. والت�سمين: 

اأن يجعل الكاتب اأو ال�ساعر في كالمه �سيئًا يقتب�سه من كالم �سواه؛ مثاُله:

األ َمْن كنُت مولُه َفْليكْن...

ْرُب! كمَلها، يا طيَب ما اكَتمَل الدَّ
َ
واأ  

ث ال�ساعر الراحل �سعيد عقل، في هذا البيت، عن النبّي محّمد  يتحدَّ

P حين َجَمَع الم�سلمين في يوم الغدير القائظ، وقال لهم: األ من كنُت 

.
)5(

موله فعليٌّ موله

أدب ولغة
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* من اأجمل الكناية وال�ضتعارة
قافلُة  رحلت  اإذا  ِظالَلها«،  �لمطايا  »�نتَعلَِت  العرب:  تقول 

الِجمال في و�سط النهار في القيظ، فلم يكن لها ِظّل. وفي هذا 

عن  كناية  العبارة  ه��ذه  اأّن  الأول���ى:  �سورتان،  الجميل  التعبير 

الرحيل في منت�سف النهار حين تكون ال�سم�س في �َسْمت الف�ساء، 

والنياق(  )الِجمال  المطايا  ِظالُل  فتكون  الأر���س،  على  عمودية 

المطايا  انتعال  الثانية:  وال�سورُة  تنتعُلها.  كاأنها  اأخفافها،  تحت 

ال�سورة  فهذه  ُتْنَتَعُل،  ل  والظالُل  تنتِعل،  ل  فالمطايا  لظاللها، 

ت�سخي�س وتج�سيم )ا�ستعارة(.

ة بالمعاني * مفردة ثرياّ
تجمعه  ما  وقيل:  اأو عريُنه،  الأ�سد،  ي�سة  ِعرِّ معانيها:  �لِعْرز�ل، من 

به كالُع�ّس - والعرزال: مو�سع يّتخذه الناطُر  اللبوة من �سيء َتْمَهُدُه وُتهذِّ

فوق اأطراف النخل وال�سجر فرارًا وخوفًا من الأ�سد - والعرزال: �سقيفُة 

بيت  المتاع -  فيه  ُيْجَمُع  الكبير  الكي�س  اللحم -  البقّية من  الناطور - 

�سغير ُيتَّخُذ للملك اإذا قاتل - ُجْحُر الحّية - الحانوت - غ�سن ال�سجرة 

َقُل، من هنا قوُلهم:  اأو الُعود - الِفرَقة من النا�س. وبعُد، فالِعرزال هو الثِّ

.
)7(

األقى عليه عرازيَله، اأي اأثقاَله

ل�سان العرب، ابن منظور، مادة �سّلل.( 1)

ل�سان العرب، م.�س، مادة طول.( 2)

ل�سان العرب، م.�س، مادة �سهل.( 3)

ال�سحاح، الجوهري، مادة نبا. وانظر ال�سراط الم�ستقيم، ال�سيد ح�سن النمر المو�سوي، ج1، �س163، 164.( 4)

كتاب البيان، جورج �سكور، �س80.( 5)

ال�سراط الم�ستقيم، ال�سيد ح�سن النمر المو�سوي، ج1، �س82.( 6)

م.ن، مادة عرزل.( 7)

الهوام�س
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�سدر عن مركز الحرب الناعمة للدرا�سات كتاب 

»الحرب الناعمة، الأ�س�س النظرّية والتطبيقّية«.

الحرب  م�ساديق  اأب��رز  حول  اإ�ساءات  الكتاب  هذا  يقّدم 

تعادل  اأ�سبحت  الف�سائيات  »اإّن  الكاتب:  يقول  حيث  الناعمة 

الإنترنت  و�سبكات  ومواقع  الجّو،  واأ�سلحة  الحربية  الطائرات 

تعادل اأ�سلحة الدبابات... والمدار�س والجامعات تعادل الثكنات 

والكلّيات الع�سكرّية...«، وهي حرٌب من نوٍع و�سكٍل جديٍد يّت�سم 

العمالء  ُبعد وينّفذها  بال�سرّية والتعقيد، يديرها الخبراء عن 

اأّنها  وخطورتها  الم�سّللة،  وال�سرائح  الميدانّيون  والنا�سطون 

هادئة  ب�سورة  ال�سيا�سّية  والنف�سّية  الثقافية  الأر�سّية  تمّهد 

وتدريجّية لإنجاح الم�ساريع المعادية.

يقع الكتاب في 256 �سفحة من القطع الو�سط. بالإ�سافة 

اإلى ملحقات �سغيرة لعناوين مختلفة عن الحرب الناعمة.

����س���در ع���ن »م���رك���ز ن����ون ل��ل��ت��األ��ي��ف 

درو�س  ال��روح  »�سحيفة  كتاب  والترجمة« 

الكتاب  يت�سّمن  وال��زي��ارة«.  ال��دع��اء  في 

اعتنى  ال��ذي  الدعاء  اأهمّية  على  تاأكيدًا 

تعليمه  على  وحر�سوا   R الأئ��ّم��ة  ب��ه 

البنية  ي��ع��ّزز  اإذ  و�سيعتهم،  لأ�سحابهم 

ويقّوي  النف�س،  في  والوجدانّية  الإيمانّية 

الروح والإرادة في مختَلف مراحل الحياة 

ومتطّلباتها.

في  تعاَلج  ف�سول،  خم�سة  الكتاب  في 

العقائدية  الأبعاد  در�سًا:  ثالثين  حوالي 

وال��ت��رب��وّي��ة ل��ل��دع��اء وال���زي���ارة، اآداب��ه��م��ا 

كتاب »الحرب الناعمة«

كتاب صحيفة الروح 
دروس في الدعاء والزيارة

 R البيت  اأه��ل  مدر�سة  و�سروطهما، 

الكتاب  من  ف�سلين  اآخ��ر  ويذُكر  فيهما، 

واأي�سًا  المعتبرة،  كتبهما  بع�س  ميزات 

المنا�سبات الدينية ومواردهما.

يقع الكتاب في 416 �سفحة من القطع 

موؤّلف  تطبيقات  دفتر  ملحق  ومعه  الكبير 

من 62 �سفحة من القطع الكبير.

إقرأ
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علي ح�ضين نعمة الجائزة الأولى: 500.000 ل.ل. 

محمد علي عبد اهلل بلوق الجائزة الثانية: 400.000 ل.ل. 

زينب ح�ضين عبيد الجائزة الثالثة: 300.000 ل.ل. 

10 جوائز: 100.000 ل.ل.
• عارف مرت�صى حّمادي	

• فاطة فايز دقدوق	

• زهر�ء علي حمود	

• يو�صف �إبر�هيم قاووق	

• مكّية مو�صى مكي	

• محمد �صالم ر�يق �صرور	

• رنا كمال جميل	

• مريم حمد �صرور	

• ب�صمة محمود جمعة	

• �أ�صعد علي عبود	

20 جائزة: 50.000 ل.ل.
• محمد يو�صف مخزوم	

• علي �لهادي ح�صين �ل�صيد	

• رباب عبد �لمنعم يو�صف	

• نور علي �لغول	

• ح�صن يو�صف باز	

• يو�صف علي خريباني	

• �أحمد �صعيد حميد �صرور	

• محمد ح�صن �صعد	

• ن�صال عقيل �صرتوني	

• �صهام محمد غز�ل	

• عائدة عادل �صرور	

• م�صطفى يحيى فريدة	

• غ�صان عدنان منعم	

• زهرة ح�صين طالب �صرور	

• مالك محمود �صاعر	

• محمد علي ح�صن يعقوب	

• علي ربيع �أبو �لح�صن	

• دلل محمود قاز�ن	

• ح�صن علي �لمو�صوي	

• ن�����ص��ي��م م���ح���م���د م�����ص��ط��ف��ى 	

�أحمد حالوي

20 جائزة: ا�ضتراك �ضنوي في مجلة بقية اهلل
• لينا محمود قاز�ن	

• عليا مو�صى �لم�صتر�ح	

• زهر�ء لطفي عي�صى	

• فاطمة �لزهر�ء غالب �صرور	

• محمد خليل يزبك	

• زينب غازي �ل�صرتوني	

• رنا م�صطفى حاّلل	

• ح�صن جميل ملحم	

• ديما علي خليفة	

• رباب طالب قندول	

• حور�ء كمال زهر	

• منيرة ذياب حجازي	

• فاطمة ح�صن �لح�صيني	

• بتول عبا�س مزّنر	

• بتول ح�صن علي	

• ح�صن زهير مرعي	

• رمزي �أحمد �أرزوني	

• لطفي ح�صن عي�صى	

• �إبر�هيم ح�صين ع�صمان	

• ف���اط���م���ة �ل������زه������ر�ء ه��ي��ث��م 	

ملحم

20 جائزة: مجموعة من اإ�ضدارات جمعية المعارف
• مريم �أحمد �صرور	

• ح�صن محمود علي	

• كريمان عبد �لكريم �لأ�صعد	

• هادي �صريف بخدود	

• جمال عارف عو�س	

• �صجى غالب برو	

• لينا ح�صن حمد�ن	

• فاطمة عبد �لعزيز ب�صير	

• �أمال محمود طالب	

• ح�صن م�صطفى �أرزوني	

• �صميرة ح�صين ركين	

• جمال يحيى زغيب	

• روؤى محمد نا�صر	

• ليند� ف�صل �صالح	

• هال ح�صن قبي�صي	

• نادين �أكرم مبارك	

• زينب �لعبد ح�صين �صرور	

• �صاديا ح�صن فقيه	

• زينب محمد ر�صا	

• �آية ح�صين طه	
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از دميا جمعة فواّ

مشكلتي:
هي أختي

الآداب  كلّية  في  اأدر���س  عامًا،   21 وعمري  �سحر  ا�سمي  عليكم،  ال�سالم 

واأتابع  الدينّية.  التعاليم  بجميع  الحمد،  وهلل  ملتزمة،  اأنا  الإن�سانية.  والعلوم 

العديد من الدرو�س الدينّية والندوات في الم�ساجد والمعاهد الن�سائّية. واأنا 

هي  م�سكلتي  ولكّن  المتدّينات.  ال�سديقات  من  العديد  ولدّي  بنف�سي  فخورة 

اأّن اأختي الأ�سغر �سّنًا مّني بب�سع �سنوات غير ملتزمة اإّل ب�سكل جزئّي، وهي 

ت�سّبب لي الحرج كّلما َخَرَجت برفقتي، نظرًا لأ�سلوب مالب�سها غير ال�سرعّي، 

اأن  مّرة  من  اأكثر  حاولت  الدينّية.  لل�سروط  المراعية  غير  ت�سّرفها  وطريقة 

اأطلب منها اأن تنتبه اأكثر وا�ستريت لها مجموعة كتب دينّية، ولكّنها ل تبالي 

اأّنها  والم�سكلة  لها.  ا�ستريتها  التي  القّيمة  الكتب  من  اأّيًا  تطالع  ولم  بكالمي 

برفقتي  �ستكون  العام  بداية  منذ  اأّنها  اأي  الآداب،  كلّية  في  تت�سّجل  اأن  قّررت 

في المبنى الجامعّي، وب�سراحة اأنا ل اأحتمل اأن اأراها تت�سّرف باأ�سلوبها غير 

الملتزم واأن تعّرف عن نف�سها على اأّنها اأختي.

تت�سّجل  اأن  اأن�سحها  اأن  حاولت  اأفعل؟  م��اذا 

اخت�سا�سها  على  ة  م�سرَّ ولكنها  اأخرى  كلّية  في 

الجامعّي واأنا محتارة. �ساعدوني اأرجوكم.

شباب
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الحلّ

اأّن نظرة الآخرين لك تنطلق من نظرتهم  اأن تعتقدي  1- من الخطاأ 
لأختك، وهذه فكرة غير �سحيحة واأقرب اإلى وهٍم تعي�سينه.

اأختك من خالل  اأن تحكمي على  لنف�سك  اأو  ت�سمحي لالآخرين  2- ل 
وتمّديها  قربها  تكوني  اأن   

ْ
ا�سَعي بل  تعاطيها،  واأ�سلوب  مظهرها، 

بالن�سيحة حين تحتاجها.

3- اأعتقد اأّن وجود اأختك في نف�س ال�سرح الجامعّي هو اأمر اإيجابّي 
ول�سالحها حتى تتمّكني من رعايتها والهتمام بها بالحدود التي 

ت�سمح لك بها.

ولي�س  الح�سنة،  بالكلمة  اأمرها  ت�سلحي  اأن  وحاولي  منها  بي  تقرَّ  -4
بالوعظ المبا�سر الذي يمكن اأن يجعلها تنفر، وتذّكري اأّن الهداية 

تكون بالأفعال ولي�س فقط بالكالم.

5- حين تكون اأختك معك في الجامعة فهي �ستراقبك وتتاأّثر باأ�سلوبك 
ة اإذا كنت مثاًل �سالحًا ُيقتدى به. دون اأن ت�سعر، خا�سّ

6- حّددي الخطوات التي ت�ساعدك على التقّرب منها والتاأثير عليها 
بدل اأن تقومي باإبعادها عنك.

بنا،  ثقتك  على  ال�ضكر  لك  �ضحر،  الأخ��ت 

وب�ضراحة فاإناّ الم�ضكلة لي�ضت مح�ضورة فقط 

لنف�ضك  بنظرتك  مرتبطة  ولكنها  باأختك، 

وتقييمك لآراء النا�س.

نة  اأناّها غير متدياّ فاأنت تحكمين على اأختك 

بي  وتخجلين من �ضحبتها رغم اأناّ عليِك اأن تتقراّ

هدفك  ك��ان  ح��ال  ف��ي  ه��ي،  كما  يها  وتحباّ منها 

الحقيقياّ م�ضلحتها.

في  اعتمادها  عليك  خطوات  ب�ضع  واإليك 

ذلك:
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يجين للح�ضول على فر�س عمل  ي�ضعى العديد من الخراّ

منا�ضبة. وبح�ضب الدرا�ضات فهناك ب�ضع خطوات في حال 

ة اإذا كنت  جرت مراعاتها فاإناّ حظوظك ت�ضير اأوفر، خا�ضاّ

م بطلبك اإلى �ضركة مرموقة: تتقداّ

أربع نصائح للنجاح في مقابلة العمل

1- ُقم ببحٍث ��صتباقّي:
الهدف،  ال�سركة  الأخبار والمقالت عن  اقراأ  العمل،  اإلى مقابلة  الذهاب  قبل 

خالل  تعر�س  كي  بدّقة  ر  وح�سّ فيها،  لال�ستثمار  ي�سعون  التي  الأم��ور  اإلى  وتطّلع 

المقابلة كيفّية م�ساهمتك في تحقيق اأهداف ال�سركة.

:(CV(ر �إيجاز�ً عن نف�صك وجّهز �صيرتك �لذ�تّية 2- ح�صّ
�سُيطَلب منك اأن تتحّدث عن نف�سك ب�سكل مخت�سر وعّما يجذبك في المهنة 

ل�سخ�سّيتك  اأفكارك حا�سرة عبر عر�س موجز  المن�سودة وعن تجاربك، فاجعل 

اأر�سلتها �سابقًا عبر  ومعارفك. كما اأح�سر معك �سيرتك الذاتّية حّتى لو كنت قد 

البريد الإلكترونّي. من الأف�سل دائمًا اأن تحتفظ بن�سخ عّدة معك.

3- لحظ لغة �لج�صد:
اإذا لحظت اأّن ال�سخ�س الذي يجري معك المقابلة يخلط الأوراق على المكتب 

يعنيه مبا�سرة،  ل  فيما  الكالم  اأّنك تطيل  فاعلم  الغرفة  اأرجاء  ينقل نظره في  اأو 

لذلك اجعل اإجاباتك ق�سيرة. اأّما اإذا مال اإلى الأمام وبدا مهتّمًا برّدك، يمكن اأن 

»تتفنَّن« في اإجاباتك وتجعلها اأطول قلياًل. لكن الأف�سل اأّل تتجاوز اإجابتك حدود 

الثالث دقائق.

4- خذ وقتك عند �ل�صوؤ�ل �ل�صعب:
اإّنما  تتلعثم،  ل  �سعب،  �سوؤاٌل  عليك  ُطرح  اإذا 

م�سّتتة.  باإجابٍة  ترّد  اأن  بدل  للتفكير  وقتك  خذ 

مميَّز  �سوؤاٌل  »اإّن��ه  بالقول:  الفراغ  ملء  ويمكنك 

المطروح  ال�سوؤال  »بالفعل  اأو  ومهّم«، 

التفكير«،  اإلى  ويحتاج  عمقًا  يعك�س 

ر  لتح�سّ ال��وق��ت  م��ن  القليل  فتربح 

اإجابتك.

شباب
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على  �سفحتها  ت��ت�����س��ّف��ح  رن���ا  ك��ان��ت 

على  بو�سوح  ب���اٍد  والغ�سب  الفاي�سبوك، 

مالمح وجهها التي تزداد تقّل�سًا اإذا نظرت 

اإلى عدد »الاليكات« التي تحظى بها �سورة 

التعليقات  اأب��رز  ق��راأت  اأو  �سعاد،  �سديقتها 

فاطمة،  خالتها  لبنة  »ال�سلفي«  لقطة  على 

�سورتها  اإلى  تعود  حين  َحَنُقها  ويت�ساعف 

ال��ت��ي ل��م تحظ ب��اإع��ج��اب واح���د رغ��م اأّن��ه��ا 

و�سعتها منذ اأكثر من �ساعة!

رنا  يقنع  اأن  يمكن  تبرير  اأّي  يوجد  ل 

الخم�سمئة  رفاقها  من  اأح��د  اإعجاب  بعدم 

لم  التي  وه��ي  ب�سورها..  و�سبعين  وثالثة 

ول��م تبخل يومًا  اأح���دًا م��ن »لي���ك«  ت��ح��رم 

بتعليق مهما كان ب�سيطًا على الموا�سيع التي 

لم  بها!؟  اأح��د  يبال  لم  ولماذا  يطرحونها! 

ت�ستطع اأن تحتمل اأكثر واأجه�ست باكية وهي 

ترّدد: »ول اإعجاب واحد! ماذا يح�سل!«.

نظرت اإليها اأّمها م�ستغربة وهم�ست لها: 

»رنا، األ تعتقدين اأنك تبالغين برّدة فعلك؟ 

وما اأهمّية اأن يعجب اأحد ب�سورك؟« �ساحت 

عن  بعيد  الفاي�سبوك  عالم  »اأّم���ي،  ب��األ��م: 

اهتمامك واأنت ل تدرين اأهمّية اأن يهتّم بك 

تتوّقعين  »وه��ل  اأّمها:  �ساحت  اأ�سدقاوؤك!« 

كّلما تحّركت في حياتك اليومّية اأن يقول لك 

من حولك اإنك جميلة ومميَّزة؟ األ تخجلين 

من اأن تن�سري �سورك ليراها الغريب في�سيد 

و�ساحت:  نافية  راأ�سها  ه��ّزت  بمظهرك!« 

واأنا  المحّبة  على  دليل  بال�سورة  »الإعجاب 

لم  فجاأة  ولكن  اأ�سدقائي،  بتعليقات  اأف��رح 

يعد اأحد يحبني!«. وفجاأة وجدت تعليقًا على 

هو  مّمن  لتعرف  بحما�س  فتحت  �سورتها، 

ولتقراأ الكلمات وهي ترّدد: »اأخيرًا!« وجمدت 

مكانها حين راأت اأّن التعليق الوحيد هو من 

عّمها الذي ا�ست�سهد منذ اأعوام، وُبهتت حين 

طبعها..  التي  المقت�سبة  الجملة  تلك  قراأت 

عليه...  تجل�س  ال��ذي  الكر�سي  ع��ن  فهوت 

وانتف�ست رنا فجاأة لتجد نف�سها على الأر�س، 

قرب �سريرها.. اإّنه كابو�س! لقد كانت نائمة! 

فتحت �سفحتها على الفاي�سبوك ووجدت اأّن 

ليك،   350 من  اأكثر  على  ح��ازت  �سورتها 

والع�سرات من التعليقات التي ت�سيد بح�سنها 

وجمال مظهرها. لم تبال، كانت تبحث عن 

وحين  المنام،  في  راأتها  التي  الجملة  تلك 

اأزالت جميع  تنّف�ست ال�سعداء.  لم تجدها، 

�سفحتها،  على  بكثرة  المنت�سرة  �سورها 

اأنزلت �سورة عّمها ال�سهيد وو�سعت اأ�سفلها 

تلك الكلمات التي هّزتها  »ول �سورة.. حتى 

ل يطمع الذي في قلبه مر�س«.

وال »اليك«
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 كان مكّب القمامة )جتليني(، يرجع 

ال�سوفيتية ويقع على م�سارف  اإلى الحقبة 

وقت  في  يمّثل  ريجا،  الالتفية  العا�سمة 

ما، عقبًة اأمام ح�سول البالد على ع�سوّية 

�سار  فقد  الآن  اأّم���ا  الأوروب�����ي،  الت��ح��اد 

واإدارة  الموارد  ا�ستغالل  لح�سن  نموذجًا 

الجديدة  للرموز  بالن�سبة  اأّم��ا  النفايات. 

لمكّب جتليني للقمامة فهي ثمار البندورة 

ال�سفراء التي ُزرعت بال�ستعانة بم�سادر 

توليد الكهرباء من القمامة

الكوابيس تحفظ 
صحتك العقلية!

الطاقة المتجّددة التي تّم توليدها من غاز 

الميثان المنبعث من النفايات.

تملكه  الذي  جتليني  مكّب  اإن�ساء  وتّم 

الزمن  من  عقد  منذ  المحلية  ال�سلطات 

بتكلفة 21 مليون دولر. ويعمل في المكّب 

�سنوية  ع��ائ��دات  ي���دّر  فيما  ع��ام��ل،   100
ذلك  في  بما  ي��ورو  مليون   12 لنحو  ت�سل 

اأكثر  الطاقة الكهربية الموّلدة ف�ساًل عن 

من 450 طّنًا من البندورة.

اإعداد: حوراء مرعي عجمي

بو�ست«  »الهافنغتون  �سحيفة  ذك��رت 

تحافظ  ق��د  ال��ك��واب��ي�����س  اأّن  الأم��ي��رك��ّي��ة 

فبع�س  والنف�سّية.  العقلّية  �سّحتك  على 

تعتبر  ال�سّيئة  الأح��الم  اأن  اأّك��د  الباحثين 

اإذ  العاطفي.  النفراج  اأ�سكال  من  �سكاًل 

يقوم العقل الباطن بتحويل هذه المخاوف 

ال�سخ�س  ي�ساهدها  مفزعة  ق�س�س  اإلى 

اإل��ى  ذل��ك  تحويل  يتّم  ث��م  كوابي�سه،  ف��ي 

العقل  تن�سيط  ف��ي  يفيد  م��ا  ال���ذاك���رة، 

النف�سّية،  والراحة  الهدوء  وفي  والتفكير، 

لأّن نقل الم�سكالت التي يواجهها ال�سخ�س 

اإلى الذاكرة يجعله اأقّل توترًا وي�سعره اأّنها 

اأ�سبحت ما�سيًا.

حول العالم
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رف�ست اأّم �سينّية اأن يك�سر الم�سعفون 

يبلغ  ال��ذي  طفلها  لإنقاذ  �سيارتها  نافذة 

ال�سيارة،  داخل  علق  بعدما  �سنوات  ثالث 

اإلى  داخلها  الحرارة  درجة  ارتفعت  التي 

اأكثر من 32 درجة مئوّية.

لت  ولم تاأبه المراأة لحياة ابنها، وف�سّ

بمفتاح  اأقاربها  اأحد  ياأتي  حتى  النتظار 

اآخر لل�سيارة لإخراجه منها.

وت��ج��ّم��ع��ت ال��ح�����س��ود ح���ول ال�����س��ي��ارة 

وي�سرخ  يبكي  ال���ذي  الطفل  لي�ساهدوا 

الطفل،  توّقف، ومع تدهور حالة  من دون 

فّضلت 
السيارة على ابنها

بك�سر  وقاموا  الأم  تجاهل  الم�سعفون  قّرر 

النافذة لإنقاذه.

الأولد  ترك  من  الم�سعفون  حّذر  وقد 

الحرارة  اأّن  اإلى  م�سيرين  ال�سيارة،  داخل 

وت�سّكل  ب�سرعة  ترتفع  ال�سيارة،  داخ��ل 

خطرًا كبيرًا على الحياة.

اإلندبندنت: تعّلموا 
اللغة العربية

اأعلنت �سحيفة »الإندبندنت« البريطانّية 

الثقافي  المعهد  م��ن  م��ب��ادرة،  ان��ط��الق  ع��ن 

داخل  العربية  الّلغة  تعليم  في  البريطاني، 

المدار�س البريطانية، بعد اأن اأثبتت البحوث 

للعاملين  لغة  اأهّم  ثاني  العربّية هي  الّلغة  اأّن 

في الم�ستقبل المهني القريب.

ولفتت اإلى اأّن البحث اعتمد على اأولوّيات 

والأمنّية،  والدبلوما�سّية  التجارّية،  بريطانيا 

والأماكن التي يرتادها البريطانيون لإم�ساء 

ُت�سدر  التي  والجهات  ال�سنوّية،  الإج���ازات 

اإليها المنتجات الإنجليزية المختلفة.

يتعّلم  األف طالب  اأّن هناك  اإلى  واأ�سارت 

الدرا�سي  منهجه  من  كجزء  العربّية  الّلغة 

داخل 8 مدار�س، بالإ�سافة اإلى 500 اآخرين 

العادّية  المدر�سة  �ساعات  بعد  الّلغة  يتعّلمون 
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النظام  خ��ارج  كوكب  على  »نا�سا«  ل�  التابع  »كبلر«  تل�سكوب  ي�ستخدمون  علماء  عثر 

بنحو  الأر�س  من  اأكبر  الكوكب  اأّن  العلماء  واأو�سح  لالأر�س.  مماثاًل  يكون  يكاد  ال�سم�سي 

1400 �سنة �سوئّية في مجموعة نجمّية ُتعرف بمجموعة  60 في المئة وموجود على بعد 
»الدجاجة«. وكانت قد ر�سدت كواكب قريبة من الأر�س في الحجم، لكّن الكوكب الأحدث 

المعروف با�سم »كبلر - 452 بي« يدور حول نجم �سديد ال�سبه بال�سم�س، لكن اأقدم منها، 

ويقع على م�سافة منا�سبة لوجود مياه �سطحية �سائلة ُيعتقد اأّنها �سرورية للحياة.

 كوكب شبيه باألرض

ل إلى اللون األسود  تحوَّ
بعد عملية زراعة كبد

ذكر موقع »مترو« البريطاني اأّن »رجاًل 

فاجاأ  ع��اّم��ًا،   65 العمر  من  يبلغ  رو�سّيًا، 

ب�سرته داكنًا«.  لون  اأ�سبح  الأطباء عندما 

جيندلر«،  »�سيمين  اأّن  اإل��ى  الموقع  ولفت 

قد  كان  الرو�سية،  كرا�سنودار  مدينة  من 

واأخبره  الكبد،  و�سرطان  بالتهاب  اأ�سيب 

قيد  على  للبقاء  الوحيد  اأمله  اأّن  الأطباء 

قّرر  لذلك  كبد،  زراع��ة  عملية  هو  الحياة 

المغادرة اإلى الوليات المتحدة، حيث تّم 

وتّم  اإفريقي،  اأ�سل  من  رجل  على  العثور 

مليون  ن�سف  كّلفته  التي  العملية،  اإج��راء 

دولر اأميركي.

واأ�سافت ال�سحيفة: »اإّن هذه العملية 

الوقت  بعد فترة من  ولكن  اأنقذت حياته، 

لون  اأّن  يالحظون  وعائلته  اأ�سدقاوؤه  ب��داأ 

اللون  اإلى  تدريجّيًا  يتحّول  اأ�سبح  ب�سرته 

عى اأي�سًا  الأ�سود«، مو�سحًة اأّن »الرجل ادَّ

اأّن الأطباء في الوليات المتحدة الأميركّية 

بعملية  مبا�سرًة  يرتبط  اأّن ذلك  له  اأّك��دوا 

ال��ع��دي��د من  ه��ن��اك  واأّن  ال��ك��ب��د،  زراع����ة 

الحالت الم�سابهة«.

حول العالم
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ل باحثون اأميركيون اإلى اأّن الذين ينظرون اإلى اأنف�سهم في المراآة دائمًا ي�سيخون  تو�سّ

ب�سرعة ويفقدون طاقتهم. واعتبروا اأّن النظر اإلى المراآة اأكثر من ثالث دقائق يوؤّدي اإلى 

ال�سعور بالتعب والإرهاق، وقد ي�سّبب فقدان الذاكرة.

واأ�ساروا اإلى اأّن هذا ال�سعور يزداد خا�سة عند النظر اإلى العينين في المراآة.

النظر إلى المرآة يسّبب الشيخوخة

عثر باحثون في جامعة برمنغهام على 

فح�سها  ��ن  ب��يَّ الم�سحف،  م��ن  �سفحات 

بتقنية الكربون الم�سع، اأّن عمرها يبلغ نحو 

مكتبة  في  الأوراق  بقيت  وقد  عامًا،   1370
الجامعة مّدة قرن لم يلتفت اإليها اأحد.

وكان المخطوط قد حفظ مع مجموعة 

اأخرى من كتب ووثائق عن ال�سرق الأو�سط، 

ن�سخ  اأق���دم  م��ن  اأّن���ه  اأح���د  ي��ع��رف  اأن  دون 

الم�سحف في العالم.

عن  الفح�س  اإل��ى  المخطوط  وخ�سع 

طريق الكربون الم�سّع لتحديد عمره، بعدما 

فحدثت  الدكتوراه،  طلبة  اأح��د  عليه  اّطلع 

مديرة  لفتت  حيث  »ال��م��ث��ي��رة«  ال��م��ف��اج��اأة 

الجامعة، �سوزان  الخا�سة في  المجموعات 

الباحثين لم يكن »يخطر ببالهم  اأّن  ورال، 

اأبدًا« اأّن الوثيقة قديمة اإلى هذا الحّد.

على  مكتوب  الن�س  اأّن  الفح�س  وبيَّن 

قطع من جلد الغنم اأو الماعز، واأّنه كان من 

في  المحفوظة  القراآن  ن�سو�س  اأق��دم  بين 

العالم، اإذ يعود تاريخ كتابته اإلى الفترة ما 

بين 568 و645 ميالدي.

»هذه  اأّن  توما�س«  »البروف�سور  وراأى 

اأقدم ن�ضخ الم�ضحف 

في جامعة برمنغهام

الذي  ال��ق��راآن  من  ج��ّدًا  قريبة  ال�سفحات 

نقراأه اليوم، وهو ما يدعم فكرة اأّن القراآن 

لم يعرف اإّل تغييرًا طفيفًا، اأو اأّنه لم يطراأ 

اإلى  تاريخها  اإعادة  ويمكن  تغيير،  اأّي  عليه 

الذي  الزمن  من  ج��ّدًا  قريبة  زمنية  لحظة 

يعتقد بنزوله فيه، وقد يكون اأقّل من عقدين 

.»P بعد وفاة النبّي

يد  بخط  مكتوب  الن�ّس  اأّن  وي��الَح��ظ 

مده�س،  ب�سكل  وم��ق��روء  جميل  ح��ج��ازّي 

الثالثة  الخلفاء  اإلى زمن  تاأكيد  بكل  ويعود 

الأوائل.

مجل�س  رئي�س  اأف�سل«،  »محّمد  وق��ال 

تاأّثرت  »لقد  المركزي:  برمنغهام  م�سجد 

عندما راأيت هذه ال�سفحات. وبان انفعالي 

ودموع الفرح في عينّي. اأنا متاأكد اأّن النا�س 

برمنغهام  اإلى  �سياأتون  بريطانيا  عموم  في 

واأ�سار  ال�سفحات«.  هذه  على  نظرة  ليلقوا 

لأهل  �ستبّين  اأّنها  اإل��ى  توما�س  البروف�سور 

برمنغهام اأّن لديهم »كنزًا ل مثيل له«.
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�ضح اأم خطاأ؟

اأ- يجب تعظيم وقف المقابر ويمكن اأن تبنى عليها الم�ساجد والح�سينيات.

ب- �ِسجار الأبناء له جانب اإيجابي، فمن خالله يتعّلم الأبناء كيفية التعبير والدفاع عن اأنف�سهم.

ج- ل تخاطب »�سبكة المعارف الإ�سالمية« فئة محّددة عبر اأن�سطتها ومن�سوارتها، بل تتوّجه اإلى كّل الفئة 

المتعّلمة، غير العاملة.

امالأ الفراغ:

اأ- اإّن اأّي فعل اأو ن�ساط يوؤّدي اإلى الدللة على اهلل تعالى فهو من ........ اهلل �سبحانه وتعالى.

ب- اإّن كتب الأخبار مثل )الكافي( و)التوحيد( تتعّمق في اإثبات ذات اهلل و......... و.........

ج- من الوا�سح اأّن الذين انتقلوا اإلى المعبود بالكامل يتمّتعون باأعلى واأخل�س الفيو�سات و........ الرحمانية.

من القائل؟

قب�سته  واأنكم جميعًا تحت  وعليك،  النا�س  مّطلع على  وجّل  اأّن اهلل عزَّ  التذّكر  تغفل عن  اأن  »اإّي��اك  اأ- 

و�ساكنون في داره«.

ب - ي�سير ]في اإحدى كلماته[ اإلى اأّن ال�سالة تحتوي على كّل ما يلزم الإن�سان للرقّي والتطّور، وتجعل 

منه اإن�سانًا حقيقّيًا.

ج - العالم الإ�سالمي اليوم في و�سع خطير، ولكن الغد �سي�سهد م�ستقباًل منيرًا م�سرقًا.

�ضحح الخطاأ ح�ضبما ورد في العدد:

اأ- اإّن القوانين والمبادئ يحتاج النا�س جميعًا اإلى تذّكرها حتى ل يخرجوا في �سلوكّياتهم عنها.

ب- العمل هو معيار التكليف والحّجة على الخلق، وميزان الثواب والعقاب وباب رفعة الدرجات في الدنيا 

والآخرة.

ج- قّمة الجهاد وغايته هو القتال في �سبيل اهلل �سبحانه وتعالى.

من / ما هو؟

اأ - يدور حول نجم �سديد ال�سبه بال�سم�س ويقع على م�سافة منا�سبة لوجود مياه �سطحّية �سائلة.

ب - تحافظ على الآثار العمرانية والتراث التاريخي لالأنبياء والأو�سياء في مختلف الميادين المادّية والمعنوّية.

ج - يتجاوز ال�سيغة الفردّية اإلى �سيغة جماعّية في نطاق موؤ�ّس�سة �سيا�سّية كبرى ينتظر الموؤمنون قيامها.

أسئلة مسابقة العدد 288

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:

�لثاني: مئة األف ليرة لبنانية �لأول: مئة وخم�سون األف ليرة لبنانية 

بالإ�سافة اإلى 12 جائزة 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 بقرعة الجائزة ال�سنوية.

ُيعلن عن الأ�سماء الفائزة بالم�سابقة ال�سهرية في العدد مئتين وت�سعين ال�سادر في الأول  ٭ 

من �سهر ت�سرين الثاني 2015م بم�سيئة اهلل.
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في اأياّ مو�ضوع وردت الجملة الآتية:

ال�سهيد عا�س حّرًا ورحل �سهيدًا، وترك وراءه اأر�سًا تعي�س الحرّية.

اختر الإجابة ال�ضحيحة:

نوع من الفاكهة، غني بالألياف، ينّظف الأمعاء، وقد ي�ساعد في تخفيف التجاعيد:

اأ- الم�سم�س. ب- التفاح. ج- الدّراق.

من المق�ضود ب�»الغريبان«؟

اأجارتنا، اإّنا غريبان ههنا وكّل غريٍب للغريب ن�سيب.

من هو؟

ا�ستغّل حفرّيات الطريق ليوهم دورّية اإ�سرائيلية راجلة باأّن ثّمة مقاومًا يختبئ لمواجهتهم، فاأثار رعبهم.

اختر الجملة ال�ضحيحة:

اأ- اإّن مظاهر الحّج الحركّية والفيزيائّية كاّفة هي اجتماعّية من الطراز الأّول.

ب- اإّن مظاهر �سالة العيد الحركّية والفيزيائّية كاّفة هي اجتماعّية من الطراز الأّول.

الجائزة الأولى: يو�ضف �ضالم �ضويدان. 150000 ل.ل.

الجائزة الثانية:  مريم محمد �ضحادة. 100000 ل.ل.

12 جائزة، قيمة كل منها 50000 ل.ل. لكل من:

�ضباح اأحمد عطوي* 

�ضهيلة عبدو حوماني* 

مريم �ضليم طحيني* 

مريم اأحمد �ضرور* 

�ضيرين جعفر ها�ضم* 

علي عبا�س فقيه* 

اإيمان ح�ضن طحيني* 

�ضمية محمد حرب* 

�ضهام محمد غزال* 

كوثر عبد الحميد �ضرور* 

�ضالم فريد الجمال* 

اإ�ضراء محمد عبد ال�ضاتر* 

أسماء الفائزين في قرعة مسابقة العدد 286

ل من ت�ضرين الأول  2015م اآخر مهلة ل�ضتالم اأجوبة الم�ضابقة: الأوَّ

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�ستالم الجائزة ثالثة اأ�سهر من تاريخ اإعالنها في المجلة، واإّل فتعتبر ملغاة. ٭ 
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يا �سباب المقاومة يا من �سنعتم

في ُخطى الحّق ثورة اأبدّية

اأنتُم في الثبات اآّيات ن�سٍر

هي في اأ�سلها نفحة علوّية

فالإمام الح�سين قد �سار فيكم

قائد تلك ال�سرّية 

وحليف الكتاب 

يرعى تلك الدماء الزكّية

من اأحبَّ الحياة عا�س ذلياًل

فاجعلوا الموت للحياة مطّية

اإّن نف�س الكريم تاأبى ُمقامًا

ة فيه ذٌلّ ُيهين نف�سًا اأبَيّ

باة
ُ
يا �سباب المقاومة اأنتم اأ

لكم الفخر بين كّل البرّية

أصحاب ثورة أبدّية
مهداة إلى الشهيد المجاهد حبيب علي قبالن 

شموٌس صغيرة
ذهبوا لُيخرجوا القمر من بطن الحوت

ة التنين وال�سم�ِس من قب�سَ

بعد اأن َق�سم مئذنة القرية

ولك الأ�سجار ثّم ب�سقها

خلط الف�سول ثّم َبعثرها

ذهبوا...!

راأوا وجه اهلل فابت�سموا

اأنتم �سعلة ت�سيء �سعوبًا

عّمها الظلم وهي فيه �سقّية

وهي بركان كّلما جاء عاٍت

�سوف ُي�سقى بها كوؤو�س المنّية

فا�سنعوا المجد واهزموا الظلم حتى

تتهاوى اأ�سنام ُحكٍم دعَيّة

ليعّم الرخاء والأمن اأر�سًا

تتمّناه بكرًة وع�سّية

فعليكم من الإله �سالٌم

وعليكم من الإله تحّية

باقر �ل�صيد

قّبلهم.. فانبثقوا نورًا ولم يرِجعوا

�ساروا �سماًء فرحل التنين

واأ�سرقت في غرفنا ال�سّيقة

�سمو�ٌس �سغيرة

لم تُعْد تغيب.

ريا�س �لأمين

بأقالمكم
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تناديهم السنابُل
تناديهم ال�سنابُل وهي ت�سافْر

كي يغر�سوا في اأوديِة النفي

 كل الالءاْت

كي ياأخذوا من خيوِط النوِر قب�سًا

يجعلون به من كلِّ اأر�ٍس يدو�سونها طوًى...

فتتقّد�ُس اأودية وتالل من خطواٍت وعبرات  

ُتناديهم ال�سنابُل وهي ت�سافْر

مِّ كي ُي�سمعوا كلَّ ال�سُّ

بع�َس نفيِر الفتِح

 ويرتل اأذان الع�سر

يتكاثُر من الجراحاْت وُيّدخر للمهماْت

ُتناديهم ال�سنابُل وهي ت�سافْر كي ُيعلِّموا...

كيف يكوُن الدُم عر�سًا للثوراْت

وتكوُن الأج�ساُد لآلَئ انت�ساراْت 

كيف تغترُف الروح من معيِن ال�سوِق...

�سهودًا ل ُتدرُكُه ول تتقنه الكلماْت

فتر�سُم من ُمحّياهم 

لوحَة مناجاْة 

و�سجدة في محراب �سالة 

ُتناديهم ال�سنابُل وهي ت�سافْر

وهي ُتيمُم وجهها نحو ال�سرِق

لتحجَّ هناك حجَّ ح�سيٍن

لترتفَع مقامًا فمقامًا

فيكوُن في موِتها حياٌة

وفي حياِتها ثباْت

فاطمة من�صور
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َوَلدي أُْستاذي
مهداة إلى ابني الذي رحل باكراً )مهدي( 

يا َوَلِدي، يا ُمْهَجَة الَقْلِب، يا »َمْهِدي«
َ
اأ
 

با حاِب، ِمْن َمْلَعِب ال�سِّ �سْ
َ
ُحِرْمَت ِمَن الأ

 
�ساَبني 

َ
اأ ك��اَن  اَء،  ال����دَّ َه��ذا  َل��ْي��َت  َفيا 

 

َخ������ْرُت َو���س��ي��َل��ًة ��ْن، م��ا ادَّ ، َت��َي��قَّ ُب���َن���يَّ

ُم��ْق��َل��ت��ي  ُت����ف����اِرَق  ْن 
َ
اأ َع����ِزي����ٌز  َع���َل���يَّ 

 

ْح���الم���ي َح��َم��ْل��ُت��َك زي��َن��ًة
َ
 َع��َل��ى َزْن����ِد اأ

َعجيَبًة فيَك  ْه��ِر  ال��دَّ ��ُروَف  ���سُ ْي����ُت 
َ
َراأ

 
ًة َوواَع���ج���ب���ًا َل���ْم َت���ْق���راإِ ال���َح���ْرَف َم���رَّ

��ٍة  َزِه������ْدَت، َوَل����ْم ُت���ْخ���َدْع ِب��ُدْن��ي��ا َدِن��يَّ

 
واِع��ظ��ي ��ْم��ُت��َك  ���سَ الآلِم  ِم��ْن��َب��ِر  َع��َل��ى 

 

َوَك���ْم ك���اَن َق��ْل��ِب��ي ف��ي َح��ي��اِت��َك واِج���ًدا 
 

اإِع���اَن���ًة  َع���ِج���ْزُت  ْن  اإِ ُع�����ْذِري  َت���ْق���َب���ُل 
َ
اأ
 

��زًا ُم��َم��يَّ ال���َب���الِء  داِر  ِم���ْن  ْج���َت  َت���َخ���رَّ

 

ءًا ُم���َب���رَّ ��ِع��ي��ِم  ال��نَّ داِر  اإَِل�����ى  َرَح����ْل����َت 

 
َب���راَءٍة كَّ  �سَ ْبُر  ال�سَّ َف��ك��اَن  ��َب��ْرَت،  ���سَ

 

��ٌر ح��ا���سِ �����َك  نَّ اإِ َواهلِل،  ل  ْن�������س���اَك؟ 
َ
اأ
َ
اأ
 

َبْيننا ب��اَع��َد  ال��َم��ْوُت  م��ا  اإِذا  َوداع����ًا، 

��ُط��رًا  ���سْ
َ
ْم��ِع َي��ْك��ُت��ُب اأ َوَي��ْب��َق��ى ِم���داُد ال��دَّ

 
��ن��ًا بِّ َت��َج��لَّ��ى ال��َب��ال َق���ْي���دًا، َخ��َت��ْم��ُت ُم��وؤَ

 
���ٍة ْح���َل���ى َه���ِديَّ

َ
ُم ف��ي ِذْك������راَك اأ َق�������دِّ

ُ
اأ
 

َح��َم��ْل��َت َم��ث��اق��ي��َل ال���َع���ذاِب ِم���َن ال��َم��ْه��ِد

 
اللَّْحِد اإَِل���ى  الُع�ساُل  اُء  ال���دَّ و�ساَحَبَك 

 
���ذي ِع��ْن��دي  ْف���دي���َك ُك���لَّ الَّ

َ
 َوي���ا َل��ْي��َت��ن��ي اأ

وَح، َت���اهلِل، َل��ْو ُيْجدي  َب��َذْل��ُت اإَِل��ْي��َك ال����رُّ

���َرى ن��اِع��َم ال��َخ��دِّ  َت��ن��اُم َع��َل��ى َع��ْف��ِر ال���ثَّ

 
��ُن ِل��ي َزْن��ِدي؟ َف��َب��ْع��َدَك ُق��ْل ِل��ي: َم��ْن ُي��َزيِّ

 

ال���َوْرِد ُع��ُم��ِر  ال��َم��ْوِت في  �َسْهُم  ���س��اَب��َك 
َ
اأ

ْهِد  َكال�سَّ ْبَر  ال�سَّ ْل��َع��َق 
َ
اأ ْن 

َ
اأ َوَعلَّْمَتني 

 
ْه��ِد ��ِة ال��زُّ ��ت��اذي ِب��َم��ْدَر���سَ ��َب��ْح��َت اأُ���سْ ���سْ

َ
واأ

 
��ِد َب��ل��ي��ٌغ ِب���ال َق�����ْوٍل، َي���ُب���وُح َع����ِن ال��َق�����سْ

 

َوْج��ِدي!  ِم��ْن  �ساَعَف  غ��اَب  ا  َلمَّ َوَطْيُفَك 

 
دِّ  ال����رَّ ِم����َن  ْق�������َوى 

َ
اأ َق�����س��اَء اهلِل   َف������اإِنَّ 

الَمْهدي« ِة  »ِللُحجَّ َر  النَّ�سْ َهذا  ْهَدْيَت 
َ
َواأ

 

ْن��ِب، ُم��ْرت��اح��ًا ِم��َن ال��َه��مِّ والَكدِّ ِم��َن ال��ذَّ
 

الُخْلِد ِة  َجنَّ في  ال��َف��ْوُز  ِنْعَم  ��اِر،  ال��نَّ ِم��َن 
 

الَفْقِد َعَلى  يٌّ 
َع�سِ ِوْج��دان��ي،  ْع��م��اِق 

َ
ِب��اأ

 

الُبْعِد َعِن  ُرْغمًا  الَقْلِب،  َقريَب  �َسَتْبَقى 

 
��ْوِق َدْوم�����ًا ِب���ال َح��دِّ ُت���َت���ْرِج���ُم َح���رَّ ال�����سَّ

الَقْيِد  ِم���َن  ح��ي��ِل  ال��رَّ َي���ْوِم  ْرَت ف��ي  َت���َح���رَّ

���وَرُة ال��َح��ْم��ِد  ، ت��اُج��ه��ا ����سُ َم�����س��اِع��َر ُح���بٍّ

 

�ل�صاعر عباَّا�س فتوني
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عمرها  ط��ّي��اِت  م��ن  ج��ّدت��ي  تحّدثني 

الجنوبّية...

عن اأم�سياٍت ممزوجٍة برائحة الليمون

وعبِق اللوز وال�سنوبر وتتابع

ب���ع���ده���ا... اأغ�����دق ال��ل��ي��ُل ع��ل��ى تلك 

الأم�سياِت �سواَده

وانت�سل منها ديَك فجِرها

فلي�س هناك من نيام

الكلُّ في تيّقٍظ دائم

ي��ت��رّق��ُب ال��ل��ح��ظ��ة... ال����م����وت... اأو 

ال�سهادة

في ذلك الحين...

كانت ُتقطُف اأرواُح اأطفالنا...

وُي�سلُب مّنا رجاُلنا و�سيوخنا وتتابُع

وقد ثبتت نظرات عينيها في ال�سماء

في  اإّل  ال�سم�س  �سطوع  ُنالحُظ  ل  كّنا 

ٍ جباٍه �سمر

تتالألأُ عليها قطراُت ندى الجنوب

ون�سوِج �سواِعِد اأبطاٍل

كانت تقِطُف الزيتوَن كما كّنا نقول...

فالزيتوُن في ذاك الزمن ا�ستحال اإلى 

ر�سا�س...

وعندما ينتهي مو�ِسُم القطاف

ن�سَمُع تكبيرًا بعيدًا...

فُندِرُك اأّن المالئكَة

ُتهّلُل ل�سيٍف جديد...

واختاَلْت الدموُع فوق اأخاديد وجهها

فتابعُت عنها...

م�����س��ي��اُت��ن��ا 
ُ
وه���ك���ذا... ح��ّت��ى ع����ادت اأ

العامرة...

و�سلوات �سباحاتنا ت�سدُح في الماآِذن

وموا�ِسُم الزيتوِن غَدت 

 فاتحة الن�سِر
ُ
احتفالٍت تقراأ

لأحّباَء �سبقونا

نحو اأر�ِس الجنوب الأبّي

حور�ء كمال حمود

تحّدثني جّدتي
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)Sudoku( س�����ودوك�و 
مكّونة  ال�سبكة  هذه  �للعبة:  �صروط 

كبير  مربع  وك��ل  كبيرة  مربعات   9 م��ن 

مق�ّسم اإلى 9 خانات �سغيرة. من �سروط 

9 �سمن  اإلى   1 الأرق��ام من  اللعبة و�سع 

كل  في  الرقم  يتكرر  ل  بحيث  الخانات 

مربع كبير وفي كل خط اأفقي اأو عامودي.

5 9 1
8 9 3

2 1 3 5 7
9 4

7 1
4 8 5 1

9 5 1
8 9 6

6 2 1 7

لماذا؟ يوّجه المّيت إلى القبلة؟
عن الإمام علّي Q قال: دخل ر�سول اهلل P على رجل من ُولد عبد المطلب، فاإذا 

ه اإلى غير القبلة فقال: »وّجهوه اإلى القبلة، فاإّنكم اإذا فعلتم ذلك،  هو في ال�سوق وقد ُوجِّ

اأقبلت عليه المالئكة، واأقبل اهلل عليه بوجهه، فلم يزل كذلك حتى ُيقب�س«.

الأدب  في  كاتب  اأعظم  طاغور  ُيعتبر 

فنون  بين  جمع  لكونه  الحديث،  الهندّي 

ال�سعر والرواية والفل�سفة والم�سرح... ذو 

حدود  �سهرته  فاقت  ومتنّوع،  غزير  اإنتاج 

من  الكثير  و�سع  في  �ساهم  وق��د  الهند، 

اأ�س�س التربية الروحية.

مدينة  في  طاغور«  »رابندرانات  ولد 

كالكتا )الهند( عام 1861م. 

عام 1890م اأ�سدر مجموعته ال�سعرية 

على  دّل��ت  التي  »المثالي«،  اأي  »مانا�س«؛ 

نوعّيًة  قفزًة  و�سّكلت  عنده،   ال�سعر  ن�سج 

في ال�سعر البنغالي ككّل، وتمّيزت كتاباته 

النثرّية برهافة ح�ّسه واأ�سلوبه الفكاهي.

باأكثر  الإن�ساني  التراث  طاغور  اأثرى 

م�سرحية،   25 وحوالي  ق�سيدة  األ��ف  من 

وع�سرات  ق�س�سّية،  مجّلدات  وثمانية 

كثيرة.  ميادين  في  والمحا�سرات  الكتب 

و�سع اأكثر من األفي اأغنية، وقد تّم اختيار 

اثنتين لت�سبحا ن�سيَدي بنغالدي�س والهند 

في  ن��وب��ل  ج��ائ��زة  على  وح���از  الوطنيين. 

الآداب عام 1913م. 

ملك  اإلى  »sir/�سير«  لقب  طاغور  رّد 

ب�سعره  اإعجابًا  اإّي��اه  منحه  ال��ذي  اإنجلترا 

تحّيي  مقالت  ون�سج  بعبقرّيته،  واعترافًا 

مقاومة  على  وتحّر�س  الوطني  ال�سعور 

1941ه�.  اآب   8 ف��ي  ت��وف��ي  الح���ت���الل. 

و�سفه  كما  الهند«،  »منارة  لقب  ا�ستحّق 

غاندي.

من هو؟
طاغور

الواحة
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كيف تسّهلين على طفلك دخوله الحضانة؟
اإذا ا�سطررِت لأن ت�سعي طفلك في الح�سانة؛ لأنك موّظفة، فاتبعي بع�س الخطوات، 

التي تهّون على طفلك ابتعاده عنك:

اأّنك  له  واأّك��دي  الح�سانة،  دار  اأم��ام  تتركينه  عندما  حزينة،  اأّن��ك  ي�سعر  تدعيه  ل 

�ستعودين اإليه في اأقرب وقت، وقولي له »اإلى اللقاء«.

اإذا كان ي�سعب على طفلك كثيرًا  ك: عاّلقة مفاتيح، منديلك..  اأعطيه �سيئًا يخ�سّ

الفتراق عنك، واطلبي منه اأن يحتفظ به حتى عودتك.

خالل  عملك  في  تخّيلك  وي�ستطيع  اإليه  ليتعّرف  عملك،  مركز  لزيارة  طفلك  خذي 

النهار.

أحجية: تاجر طّماع
َعَر�َس تاجر طّماع على فقير، ا�ستدان منه مبلغًا من المال وتاأّخر في �سداده، عر�سًا 

فيها  يقترع من جعبة  باأن  يق�سي  والعر�س  الدين.  اإيفاء  التخّل�س من  ي�ساعده على  قد 

قطعتان من الح�سى، فاإذا كانت القطعة التي تناولها بي�ساء اللون، اأعفاه من الدفع. اأّما 

التاجر المخادع  اأّن  الفقير  اأيقن  المبلغ فورًا.  اللون، فيتعّين عليه دفع  اإذا كانت �سوداء 

و�سع قطعتين �سوداوين داخل الجعبة. فماذا فعل لينجو من الحيلة؟

يتدّبرون
َماء}  �ل�صاَّ ِم��َن  �أَن��َزْل��َن��اُه  َكَماء  ْنَيا  �لدُّ �ْلَحَياِة  َثَل  ماَّ َلُهم  ��ِرْب  {َو����صْ تعالى:  قال 

)الكهف: 45(.

ه اهلل �سبحانه الدنيا بالماء:  �سبَّ

ل ي�ستقّر الماء في مو�سع واحد، كذلك الدنيا ل تبقى على حال واحد.

يذهب الماء ول يبقى، فكذلك الدنيا تفنى.

ل يمكن النفاذ في الماء دون بلل، وكذلك الدنيا ل ي�سلم اأحد من فتنتها واآفتها.

ولأنَّ الماء اإذا كان بقدر كان نافعًا منبتًا، واإذا جاوزه كان �سارًا مهلكًا، كذلك الدنيا، 

فالكفاف منها ينفع، وف�سولها ي�سّر.
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12345678910

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة

اأفقيًا:

�صخ�س ورد ��صمه في �لقر�آن �لكريم . 1

عا�صمة �أوروبية - �أُح�صر �لأ�صياء. 2

�أد�ة ينفخ فيها - دولة �أوروبية. 3

يقطف �لثمار - خا�صته. 4

�صمير مت�صل - هالكه - حرف جر. 5

�أوت �إلى �لمكان - موت. 6

ُيفرحه - عمرك. 7

و�لد - نوم - و�لدة. 8

من �لحيو�نات - �لكذب. 9

نهر في �صوريا و�لعر�ق - قعد. 10

عموديًا:

ع��م��ل��ي��ة ت���ح���ول �ل��ث��ل��ج �ل����ى م����اء - م��دي��ن��ة . 1

فل�صطينية

حرف �أبجدي - �لطريق. 2

�صهادي وعدم نومي لياًل - �صحب - ن�صف . 3

كلمة لفيف

ن�صف كلمة ل�صان - درر . 4

�أنظمة - �أخرج ما في جوفه من طعام. 5

�صد نهار - جرت �لمياه. 6

ب�صر - نوع �صيار�ت. 7

يطوف في �لمكان - حل �لعقدة - ثمر غير . 8

نا�صج

ناأتي بعدهما - طعام. 9

�ُصمنتهم . 10

الواحة
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حل الكلمات المتقاطعة ال�ضادرة في العدد 287

من يرغب من �لإخوة �لقر�ء في �لم�صاركة في �صحب قرعة �لم�صابقة؛ 

فلي�صتعلم عن �لتاريخ من مركز �لمجلة.

Sudoku ح����ل شب��ك�ة
الصادرة في العدد 287

3 4 6 9 1 5 8 2 7

5 2 8 3 4 7 9 6 1

1 7 9 2 6 8 5 4 3

9 3 1 7 2 4 6 8 5

2 5 7 6 8 3 4 1 9

6 8 4 5 9 1 7 3 2

4 9 2 1 7 6 3 5 8

8 1 3 4 5 9 2 7 6

7 6 5 8 3 2 1 9 4

جو�ب �لأحجية: يلتقط و�حدة وي�صرع 

في رميها بعيد�ً، فتكون �لمتبقية في 

هي  �ختارها  و�لتي  �ل�صود�ء،  �لجعبة 

�لبي�صاء، فينجو

اأجوبة م�ضابقة العدد 286

12345678910
لاجلام�سلا1

لومعمريل2

ةجراباوثب3

قنانوفعو4

هوعداليل�س5

ربقةفاال6

واهلطامة7

ندبلاواو8

هامانننم9

ملاعلاماع10

1 - �صح �أم خطاأ؟
�أ . خطاأ

ب. �صح

ج . �صح

2 - �مالأ �لفر�غ:
�أ . �ل�صمت

ب . �صالة �لليل

ج . �أبقانا

3 - َمن �لقائل؟
�أ . �لإمام �لخميني}

ب. �ل�صيخ محمد تقي م�صباح �ليزدي

ج . �آية �هلل محمد جو�دي �لآملي

في  ورد  ح�صبما  �ل��خ��ط��اأ  ���ص��ّح��ح   -  4
�لعدد:

�أ . �لذكر

ب.  لم تجد �أّي �صرر

ج .  �لقر�ءة

5 - من/ ما هو؟
�أ . �لدعاء

ب . ها�صم بن عتبة )�لمرقال(

ج. �ل�صهيد محمد علي هاني �صر�رة

6 - مع �لخامنئي »�جعلنا مّمن نوى 
فعمل«

7 -  �ل�صهيد ح�صين محمد ح�صين
8 - �ل�صريعة

9 - �لجهاد في �صبيل �هلل
10 - علم �لعرفان
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سفُر معرفٍة وصبر

الثاني:  لرفقة  �سرطًا  الأّول  و�سع  اهلل.  معرفة  �سفر  في  ترافقا 

نهاية  حتى  اأ�سراره  ُيبّين  لن  لغٌز  م�سيره  لأن  وح��ّذره  والترّوي،  ال�سبر 

ِمَن  �هللُ  �َصاء  �إِن  {�َصَتِجُدِني  والترّيث  بال�سبر  تعّهد  فقد  الثاني  اأّما  ال�سفر. 

ذلك  �سرط  فكان  ال�سّر،  بيان  قبل  الحكم  وعدم   )102 )ال�سافات:  اِبِريَن}  �ل�صاَّ

ال�سفر.

خرق الأّول �سفينة الفقراء، وا�ستنكر فعَله الثاني، فذّكره بعهد ال�سبر {َلن َت�ْصَتِطيَع 

ْبًر�} )الكهف: 67(. ثم قتل غالمًا فتّيًا، فا�ستنكر الثاني قتل نف�ٍس بغير نف�س،  َمِعَي �صَ

البخالء،  مدينة  في  جدارًا  الأّول  اأ�سلح  حين  واأخيرًا،  العهد.  ب�سعوبة  �ساحبه  فذّكره 

فكان  و�سوءًا،  يزيدهم طمعًا  ربما  بل  ي�سلحهم،  بعمل ل  �سوئهم  الثاني مقابلة  ا�ستنكَر 

ال�ستنكار الأخير حين اأعلن له الأّول {َهَذ� ِفَر�ُق َبْيِني َوَبْيِنَك} )الكهف: 78(.

علمًا خا�سًا  ال�سفر  هذا  في  مع�سومًا، طلب  نبّيًا  الثاني  وكان  ًا،  ال�سفر خا�سّ كان 

66(، فيما كان الأّول ولّيًا ماأمورًا باأمر خا�ّس،  ا ُعلِّْمَت ُر�ْصًد�} )الكهف:  {ِمماَّ عّلمني 

ِب��ِه  ُت��ِح��ْط  َل��ْم  َم��ا  َع��لَ��ى  ِبُر  َت�صْ {َوَك��ْي��َف  طبيعيًا  ا�ستنكاره  وك��ان  الخا�سة،  ظروفه  له 

ُخْبًر�})الكهف: 68(؟!؛ فلَم ترافقا اإذا كانا �سيفترقان؟

ة هي النظام  ربما لنكت�سف على الأقل، اأّن ظواهر الأمور في حياتنا الب�سيطة والخا�سّ

الحاكم، لكّنها ل تمنع من احتوائها اأ�سرارًا خا�سة، تحتاج للتعامل معها ومعالجتها حرفة 

ال�سبر. وتحّمل عبء هذا ال�سبر قد يكون بدايات الحكمة. والقانونان معًا، هما الحياة. 

ال�سبب،  معرفة  قبل  �ساّقة  م�سيرٌة  ال�سبر  لأّن  ب�سهولة،  الأحكام  اإ�سدار  في  نت�سّرع  فال 

»فاإذا ُعرف ال�سبب، بطل العجب«. هذا اإن اأتيحت معرفته. 

نهى عبد اهلل

آخر الكالم
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