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عن  وج��ل  ع��زَّ  اهلل  ه  فينزِّ واالأر����س  ال�سموات  خلق  ع��ن  الكريم  ال��ق��راآن  ث  يتحدَّ

َل  اإَِلْيَنا  ��ُك��ْم  نَّ َواأَ َعَبثاً  َخلَْقَناُكْم  اأَنََّما  {اأََفَح�ِصْبُتْم  تعالى:  يقول  غاية،  بال  عبثًا  خلقهما 

ُتْرَجُعوَن})الموؤمنون: 115(، كما اأنَّ الدليل العقلي الذي ُيثبت كون اهلل عزَّ وجل حكيمًا 

ينفي عنه تعالى العبث في اأيِّ فعٍل من اأفعاله ومن هذه االأفعال ِخْلَقة هذا االإن�سان.

ث القراآن الكريم عن �سبب هذه الخلقة، ففي الحوار الذي جرى بين  وكذلك يتحدَّ

المالئكة  ال�سالم، جاء  عليه  اآدم  اأي  ل  االأوَّ االإن�سان  ِخْلَقة  قبل  ومالئكته  وجل  عزَّ  اهلل 

الخطاب االإلهّي باأنَّ اهلل يريد اأن يجعل خليفة له في هذه االأر�س. قال تعالى: {َواإِْذ َقاَل 

َك ِلْلَماَلِئَكِة اإِنِّي َجاِعٌل ِفي الأَْر�ِض َخِليَفًة})البقرة: 30(. َربُّ

اإذًا الغاية من خلق االإن�سان تتمثَّل في وجود خليفة هلل عزَّ وجل على هذه االأر�س.

االإلهّية،  لالأمانة  الحامل  باأنَّه  الكريم  القراآن  عنه  ر  يعبِّ الذي  هو  االإن�سان  وهذا 

َمَواِت َوالأَْر�ِض َواْلِجَباِل َفاأََبْيَن اأَْن َيْحِمْلَنَها  َنا الأََماَنَة َعلَى ال�صَّ قال تعالى: {اإِنَّا َعَر�صْ

َواأَ�ْصَفْقَن ِمْنَها َوَحَملََها الإِْن�َصاُن اإِنَُّه َكاَن َظُلوماً َجُهوًل})االأحزاب: 72(.

فاأّي اأمانة هذه؟!

ومن هو هذا الخليفة االإلهّي؟!

اإنَّ هذه االأمانة هي ذلك ال�سيء الذي  ا�ستخَلف اهلل عزَّ وجل االإن�سان عليه، ف�سحَّ 

يه بحّق اأن ُيطَلَق عليه اأنَّه خليفة اهلل في اأر�سه. لمن يوؤدِّ

ال�سموات  ار  جبَّ يع�سي  ال��ذي  االإن�سان  فعل  اأم��ام  مبهوتًا  حائرًا  االإن�سان  ويقف 

ال�صيد علي عبا�ض املو�صوي

خ���ات���م ال��ن��ب��ّي��ي��ن 

العالمين خلق  غاية 
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فيه  يرى  اأن  ُيمكن  وال  النا�س،  �سائر  بحقِّ  واال�سطهاد  الظلم  ُيمار�س  والذي  واالأر���س، 

خليفة اهلل في االأر�س.

المتمثِّل  اإلى اهلل عزَّ وجل،  النا�س  اأقرب  يكون  اأن  بدَّ  ال  االأر���س  اإنَّ خليفة اهلل في 

ة والذي تتجلَّى ال�سفات االإلهيَّة فيه. فات االإلهيَّ بال�سِّ

ة و�سائر ال�سفات الكمالية ال بدَّ اأن تتجلَّى في هذا المخلوق الذي  فالرحمة والمحبَّ

يكون اأهال الأن ُيطَلق عليه ا�سم خليفة اهلل في اأر�سه.

دًاP بر�سول الرحمة والمحبة حيث  وبهذا ي�سف اهلل عزَّ وجل ر�سوله االأكرم محمَّ

لَّ َرْحَمًة ِلْلَعاَلِميَن})االأنبياء: 107(. قال تعالى: {َوَما اأَْر�َصْلَناَك اإِ

وهذه الرحمة تتمثَّل في اللين الذي عا�سه النبي مع قومه، رغم ما القاه منهم من 

ِ ِلْنَت})اآل عمران: 159(.
َّ

اأذًى، حيث يقول تعالى: {َفِبَما َرْحَمٍة ِمْن اهلل

فات االإلهيَّة في الخليفة  د القراآن الكريم �سفات هذا النبّي التي هي تجلَِّيات لل�سِّ ويعدِّ

ر والنذير والهادي وال�سراج المنير، قال تعالى: {َيا  َفه باأنَّه ال�ساهد والمب�سِّ االإلهّي فَي�سِ

ِ ِباإِْذِنِه َو�ِصَراجاً  راً َوَنِذيراً * َوَداِعياً اإَِلى اهللَّ َها النَِّبيُّ اإِنَّا اأَْر�َصْلَناَك �َصاِهداً َوُمَب�صِّ يُّ
اأَ

ُمِنيراً})االأحزاب: 46-45(.

ِبع االآيات لنبحث عن �سفة عالقة ر�سول اهلل بالموؤمنين فنجد �سفة الروؤوف، قال  ونتَّ

تعالى: {ِباْلُموؤِْمِنيَن َرُءوٌف َرِحيٌم})التوبة: 128(.

ونتابع تالوة اآيات كتاب اهلل فنجد اهلل تعالى ي�سفه ب�ساحب الخلق العظيم، {َواإِنََّك 

َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم})القلم: 4(.

َفٍة ُعِرَف بها النبي بين العرب وو�سفه القراآن بها  ويتجلَّى حفظه لالأمانة االإلهيَّة ب�سِ

حيث يقول: {ُمَطاٍع َثمَّ اأَِميٍن})التكوير:12(.

بذلك:  له  عزَّ وجل  الأمر اهلل  امتثااًل  االأر�س،  في هذه  العدل  ُيمار�س  الذي  وهو 

.)15 َبْيَنُكْم})ال�سورى:  لأَْعِدَل  {َواأُِمْرُت 

والعدل هو الغاية التي َين�سدها االإن�سان في هذه الدنيا، ودولة العدل هي الحلم الذي 

ه. ق لكلِّ �ساحب حقٍّ الو�سول اإلى حقِّ تعي�سه االإن�سانيَّة؛ الأنَّها ترى فيه الغاية التي تحقِّ

وكان  النبيين،  خاتم  فكان  االإن�سان  ِخْلَقة  من  االإلهيَّة  الغاية  قت  تحقَّ النبّي  وبهذا 

علي  االإم��ام  ي�سفه  ول��ذا  باأفعاله،  ون  ويتاأ�سَّ النا�س  بها  َيقتدي  التي  ال�سالحة  القدوة 

خليفته واأف�سل النا�س من بعده بقوله: )فهو اإماُم من اتََّقى، وب�سيرُة من اهَتَدى، �سراٌج 

�ْسد وكالمه  ُته الرُّ د، و�سنَّ َلَمَع �سوُءه، و�سهاٌب �َسطع نوره، وَزْنٌد بَرَق َلْمُعه، �سيرته الَق�سْ

.
)1(

الف�سل وُحْكمه العدل(

. نهج البالغة، الخطبة94( 1)

الهوام�ش
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ا�شتداد البالء 

م�ؤِذٌن بالفرج

ال�سيخ نعيم قا�سم

ف: معركة ال تتوقَّ

له  اإذ  االأ���س��ع��ب،  فهو  االإن�سانّية  النف�س  داخ��ل  ���ا  اأمَّ

اختار  ف���اإذا  عليه،  ومحافظته  االإن�����س��ان  بخيار  ع��الق��ة 

طريق ال�سالح واال�ستقامة والحق، فاإنَّ رغباته ومغريات 

والباطل،  واالنحراف  الف�ساد  له  ن  �ستزيِّ الدنيا  ات  وملذَّ

ا�ستقامته، ولطرد  للمحافظة على  المعاناة  عندها يعي�س 

حياته،  في  يوميًا  يح�سل  اأمر  وهو  ومغرياته،  ال�سيطان 

وقد  ف.  تتوقَّ ال  معركة  في  ��ه  وك��اأنَّ حّتى  وم���ّرات،  م���ّراٍت 

»اأعدى  فقال:  النف�س  ه��وى  من   Pاهلل ر�سول  رن��ا  ح��ذَّ

، ودعانا اأمير الموؤمنين 
)1(

ك نف�سك التي بين جنبيك« عدوِّ

»اإملكوا  فقال:  الجهاد  بدوام  الهوى  لمواجهة   Qعلي

. وفي مناجاة ال�ساكين لالإمام 
)2(

اأنف�سكم بدوام جهادها«

االأّم���ارة  النف�س  لطبيعة  تو�سيٌح   Qالعابدين زي��ن 

اإليك  اأ�سكو  »اإلهي،  بقوله:  ��ه  ربِّ اإل��ى  ي�سكو  ول��ذا  بال�سوء، 

وبمعا�سيك  مبادرة،  الخطيئة  واإلى  ��ارة،  اأمَّ بال�سوء  نف�سًا 

ها ال�سرُّ تجزع،  اإْن م�سَّ مولعة، كثيرة العلل، طويلة االأمل، 

مملوءة  واللهو،  اللعب  اإلى  الة  ميَّ تمنع،  الخيُر  ها  م�سَّ واإْن 

منذ بداية الب�شرية، 

وال�����ش��راع ق��ائ��ٌم بين 

ال�����ش��اح وال��ف�����ش��اد، 

وب���ي���ن اال���ش��ت��ق��ام��ة 

وبين  واالن����ح����راف، 

ولن  والباطل،  الحقِّ 

نهاية  اإل���ى  ��ف  ي��ت��وقَّ

هذا  يبرز  الب�شرية. 

جاهين:  ال�شراع في اتِّ

االإن�شان،  نف�س  داخل 

الب�شر. بين  وفيما 
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.
)3(

بالغفلة وال�سهو«

المجاهدة خيار الموؤمن:

فالقويُّ  الب�سر،  بين  فيما  ���ا  واأمَّ

والظالم  ال�����س��ع��ف��اء،  ع��ل��ى  ُي�����س��ي��ط��ر 

يقهر  والكافر  المظلومين،  على  يعتدي 

الموؤمنين، وي�ستخدم االإن�سان كلَّ الموبِقات 

من  االآخرين  حارمًا  اته،  لملذَّ مات  والمحرَّ

م الظلمة  حقوقهم وحريَّة حياتهم، فاإذا تحكَّ

االأر�س  في  عاثوا  والعباد،  البالد  بمقّدرات 

اْلَف�َصاُد  {َظَهَر  تعالى:  ف�سادًا وانحرافًا، قال 

ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر ِبَما َك�َصَبْت اأَْيِدي النَّا�ِض ِلُيِذيَقُهْم َبْع�َض 

الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن})الروم:41(، عندها يكون 

يجاهدوا  اأن  عليهم  اإذ  و�ساقًا،  �سعبًا  الموؤمنين  خيار 

ِخَفافاً  {اْن���ِف���ُروا  تعالى:  قال  الحق،  الإحقاق  الكافرين 

َوِثَقاًل َوَجاِهُدوا ِباأَْمَواِلُكْم َواأَْنُف�ِصُكْم ِفي �َصِبيِل اهلِل َذِلُكْم 

جهود  لكنَّ   ،)41 َتْعلَُموَن})التوبة:  ُكْنُتْم  اإِْن  َلُكْم  َخْيٌر 

زمنّية  ِحَقب  وتمر  االأحيان،  اأغلب  في  تف�سل  الموؤمنين 

كثيرة مليئة بالف�ساد واالنحراف في حياة الب�سرية.

االلتزام بتعاليم االإ�شام:

ماذا يفعل الموؤمن؟ باإمكانه اأن ينجح في �سراعه مع 

في  ينجح  اأن  وباإمكانه  المعاناة،  من  الرغم  على  نف�سه 

حاالت قليلة مع اإخوانه الموؤمنين الإقامة حكم اهلل تعالى 

ة عندما يقوم  ل م�سوؤوليَّة ف�سل االأمَّ بين النا�س، وهو ال يتحمَّ

على  المحافظة  عليه  اأنَّ  اإالَّ  والجماعي،  الفردي  بواجبه 

اأي التزام االإ�سالم،  اأ�سا�س وهو: اختيار طريق اهلل،  اأمر 

عندها ال ي�سيره �سيء في الدنيا، فهو على الخطِّ االإلهيِّ 

ي�سل  ولن  نواهيه،  وينتهي عن  اأوامره،  ِبُع  يتَّ الم�ستقيم، 

الطريق ما دام ملتزمًا تعاليم االإ�سالم.

ٍد  بمحمِّ وتهتدي  االإ�سالم،  طريق  على  ت�سير  عندما 

من  تاأخذ  ��ك  الأنَّ �سيء،  ُي�سيرك  فلن   ،Pد محمَّ واآل 

اه، ومن هدايتهم التي  علمهم الذي علَّمهم اهلل تعالى اإيَّ

لمن  نجاة  وال  طريقهم،  عن  فالنجاة  الب�سائر،  تنير 

الم�ؤمنين اأم��ي�ر  عن 

ق��������������ال:   Q

اأن�ف�شك�م  »اإملك���ا 

ب���دوام ج��ه��اده��ا«.
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اأبرار  اإنَّ  »اأال   :Qال�سادق االإم��ام  عن  عنهم.  تخلَّف 

عترتي واأطايب اأرومتي اأحلُم النا�س �سغارًا واأعلُم النا�س 

ِعْلِم اهلل علمنا، وبحكِم اهلل  ِمْن  اأهُل بيٍت  ا  واإنَّ اأال  كبارًا، 

حكمنا، وِمْن قوٍل �سادٍق �سمعنا، فاإْن تتبعوا اآثارنا تهتدوا 

بب�سائرنا، واإْن لم تفعلوا يهلككم اهلل باأيدينا، معنا رايُة 

وبنا  اإال  غ��رق،  عنها  تاأخر  وم��ن  لحق،  تبعها  من  الحق، 

 كل موؤمن، وبنا ُتخلع ربقة الذل من اأعناقكم، 
)4(

يدرك ترة

.
)5(

وبنا فتح ال بكم، ومنا يختم ال بكم«

عند ا�شتداد الباء ياأتي الفرج:

الياأ�س  واأنَّ  بالفرج،  م��وؤِذٌن  البالء  ا�ستداد  اأنَّ  واعلم 

االأكيد  بالن�سر  م��وع��ودون  فهم  الموؤمنين،  على  ممنوع 

فنجاحنا  محمد|،  اآل  قائم  يد  على  االأر���س  هذه  على 

ب�سبرنا، عندها نفوز با�ستقامتنا ولو لم نتمتع بالفرج اأثناء 

الع�سر  �ساحب  بخدمة  تعالى  اهلل  اأكرمنا  فاإذا  حياتنا، 

والزمان| فهو الفوز الكبير الناتج عن ال�سبر واالأمل. 

عن حذيفة بن اليمان، عن ر�سول اهللP: »يا حذيفة، ال 

يزال ذلك البالء على اأهل ذلك الزمان، حتى اإذا اأِي�ُسوا 

اهلل  بعث  اإذ  عنهم،  يفّرج  ال  اأن  الظّن  واأ���س��اوؤوا  وقنطوا 

رجاًل من اأطائب عترتي واأبرار ذريتي، عداًل مباركًا زكيًا، 

ال يغادر مثقال ذّرة، يعزُّ اهلل به الديَن والقراآن واالإ�سالم 

واأهَله، ويذلُّ به ال�سرَك واأهَله، يكون من اهلل على حذر، ال 

يغتّر بقرابته، ال ي�سع حجرًا على حجر، وال يقرع اأحدًا في 

واليته ب�سوٍط اإالَّ في َحد، يمحو اهلل به البدع كلها، ويميُت 

به الفتن كلها، يفتُح اهلل به كل باب حق، ويغلق به كل باب 

باطل، يردُّ اهلل به �سبي الم�سلمين حيث كانوا. قلت: ف�سمِّ 

لنا هذا العبد، الذي قد اختاره اهلل الأمتك وذريتك، فقال: 

اإالَّ يوٌم واحد، لجعل  ا�سمه كاإ�سمي، لو لم يبق من الدنيا 

.
)6(

اهلل مقدار ما يكون فيه جميع ما ذكرت«

. العالمة المجل�سي، بحار االأنوار، ج67، �س: 64( 1)

. الليثي الوا�سطي، عيون الحكم والمواعظ، �س: 89( 2)

، ال�س���حيفة ال�سجادية، �س:  (3 )Qاالإمام زين العابدين

.296

ترة: ما ي�سيب االإن�سان من المكروه. (4 )

. القا�سي النعمان المغربي، �سرح االأخبار، ج3، �س: 562( 5)

. ال�سيد ابن طاوو�س، المالحم والفتن، �س: 265( 6)

الهوام�ش

ممن�ع  الياأ�ض  اإّن 

فهم  الم�ؤمنين،  على 

بالن�شر  م���ع���دون 

هذه  على  الأك��ي��د 

يد  ع��ل��ى  الأر�������ض 

محمد|. اآل  قائم 
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ال��وح��ي��د  ال���ط���ري���ق  ب������اأنَّ   � وك����ب����ارًا  ����ش���غ���ارًا   � ن��ع��ل��م  اأن  ع��ل��ي��ن��ا 

���ة لّل ع��ّز  ل��ت��ح�����ش��ي��ل ���ش��ع��ادة ال��دن��ي��ا واالآخ��������رة، ه���و ال���ع���ب���وديَّ

وج�����ّل. وه���ي ت��ت��ح��ّق��ق ب��ت��رك ال��م��ع�����ش��ي��ة ف���ي ال��ع��ق��ي��دة وال��ع��م��ل.

اآية الل ال�شيخ حممد تقي بهجت}

زاد الم�شير 

 العزم والإرادة
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لئن عملنا بما نعلمه، وتوقفنا واحتطنا 

به،  العلم  ل  نح�سِّ اأن  اإل��ى  نعلمه،  ال  فيما 

والخ�سران  الندم  معر�س  في  نكون  فلن 

العبد  في  العزم  ه��ذا  تحّقق  ولئن  اأب���دًا. 

تعالى   
ّ

اهلل ف�سيكون  ورا�سخ،  ثابت  ب�سكل 

اأولى بتوفيقه واإعانته.

بغير  الّل  اإل�����ى  دع�����اة  ك���ون���وا 

األ�شنتكم

ي��ت��ع��ام��ل��ون م��ع الوعظ  ث��ّم��ة ج��م��اع��ة 

مقّدمة  هي  والتي   � واالإر���س��اد  والخطابة 

ذي  معاملة   � المنا�سبة  ة  العمليَّ ل��الأم��ور 

»يتكّلموا  اأن  المطلوب  وك���اأنَّ  المقّدمة. 

وي�سمعوا!«  يتكّلموا  اأن  لمجّرد  وي�ستمعوا 

اإنَّما  والتعّلم  التعليم  اإنَّ  ا�ستباه.  وه��ذا 

ا�ستقالليَّة  وال  العمل،  الأجل  منا�سبًا  يكون 

لهما. وقد قالوا عليهم ال�سالم الإفادة هذا 

اإلى  دع��اة  »كونوا  عليه:  والحّث  المطلب  

خالل  من  تكّلموا  األ�سنتكم«.  بغير    
ّ

اهلل

العمل، وتعّلموا من العمل، وليكن �سماعكم 

المعلِّم!  يعلم  اأن  بع�سهم  يريد  بالعمل. 

ة  كيفيَّ ي��اأخ��ذ  اأن  ح��ّت��ى  م��ن��ه(  )وي��ت��ط��ّل��ب 

التعليم من المتعلِّمين!! يطلب مّنا البع�س 

الدعاء، فن�ساأل الأي �سيء؟ فيبّينون العّلة، 

فن�سرح لهم الدواء، وبداًل من اأداء ال�سكر 

لنا«.  »ادع���وا  ثانية:  يقولون  وا�ستعماله 

فاإّنهم  ي��ري��دون،  وم��ا  نقوله  عّما  وبعيدًا 

ة الدعاء مع نف�سّيته. اإنَّنا ال  يخلطون �سرطيَّ

نخرج عن عهدة التكليف، بل علينا تح�سيل 

اأن  المحال  ومن  العمل،  بوا�سطة  النتيجة 

يكون العمل بال نتيجة، اأو تح�سل النتيجة 

من غير العمل. لي�س االأمر كذلك: »كانت 

فلم  وم�سلحة  لحاجة  المجل�س  اإق��ام��ة 

والقيام«  والحديث  الجلو�س  اإاّل  منها  ينل 

ه:  )ترجمة �سعر بالفار�سية ن�سّ

پى م�سلحتى مجل�س اآرا�ستند

ن�س�ستند وكفتند وبرخا�ستند!(

مجّرد  ال  العمل،  اأه��ل  من   
ّ

اهلل جعلنا 

قّوالين )من اأهل الكالم(، فال نقدم على 

مع  نتوّقف  وال  علم  دون  من  عمليَّة  حركة 

ولنتوّقف  نعرفه،  ما  ب���اأداء  لنقم  العلم. 

يح�سل  اأن  اإل��ى  نعرفه،  ال  فيما  ونحتاط 

ندم  اأن ال  به  المقطوع  به، ومن  العلم  لنا 

في هذا النهج. ال ننظر بع�سنا اإلى بع�سنا 

ال�سرع،  دفتر  اإلى  نظرنا  ليكن  بل  االآخ��ر، 

ولنجعل اأعمالنا وتروكنا مطابقة له.

عزم  اإل��ي��ك  اح��ل  ال��رَّ زاد  اأف�شل 

االإرادة

اأنَّ  االأل���ب���اب،  اأول����ي  ع��ل��ى  ي��خ��ف��ى  ال 
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المخلوقات  في  )ود�ستور(الحركة  اأ�سا�س 

اإليه  تحتاج  ال���ذي  ال��م��ح��ّرك  معرفة  ه��و 

ال��ح��رك��ة، وم��ع��رف��ة م��ا منه ال��ح��رك��ة وما 

البداية  اأي  الحركة،  له  وما  الحركة،  اإليه 

والنهاية والغر�س. حيث اإنَّ الممكنات في 

باتِّجاه  فاآنًا  اآن��ًا  )م�ستمّرة(  حركة  حالة 

المق�سد. والفرق بين العالم والجاهل هو 

معرفة  وع��دم  الحوادث  عالج  معرفة  في 

العاقبة  في  منازلهما  في  والتفاوت  ذلك. 

في  علمهما  مراتب  في  التفاوت  بمقدار 

البداية.

واّطلعنا  ال��م��ح��ّرك،  ع��رف��ن��ا  ف����اإذا   

انتظام  من  وحكمته  تدبيره  ح�سن  على 

المتحّركات، )كان( كّل توّجهنا )وهّمنا( 

فهنيئًا  والت�سريعّية.  التكوينّية  اإرادت����ه 

اأكثر  كان  واإن  المعرفة(  )الأه��ل  للعارف 

للجاهل  وتع�سًا  وت�سحية  ب��ذاًل  ال�سهداء 

��ى ل��و ك���ان فرعون  )ل��غ��ي��ر ال���ع���ارف( ح��تَّ

يقول  اأن  ال��ح��رك��ات  ه��ذه  عاقبة  زم��ان��ه. 

ويقول  تلدني(،  ل��م  ّم���ي 
ُ
اأ )ليت  الجاهل 

العالم )ليتني �سرت نحو المق�سد �سبعين 

وا�ست�سهدت  ثانية  و�سرت  ُع��ْدت  ثمَّ  م��ّرة، 

في �سبيل الحّق(. ولكيال نعود من حياتنا 

بالندم اأقول ب�سراحة: 

لو انق�سى مثاًل ن�سف عمر اأيِّ �سخ�سٍ 

االآخر  ون�سفه  الحقيقي،  المنعم  في ذكر 

في الغفلة،  العتبر ن�سف عمره حياة له، 

عن  اختالف  مع  م��وت��ًا،  االآخ��ر  والن�سف 

من  اإنَّ  النفع.  وعدم  االأ�سرار  في  الموت 

له،  مطيعًا  ي�سير   ،
ّ

ب��اهلل المعرفة  يملك 

ويكون �سغله وارتباطه به تعالى، ويعمل بما 

ال  فيما  ويتوّقف  لر�ساه،  موافق  ��ه  اأنَّ يعلم 

يعلم اإلى اأن يعلم، وي�سعى لتح�سيل العلم 

ف. فعمله  بذلك اآنًا فاآنًا، لكي يعمل اأو يتوقَّ

لعدم  راج��ع  وت��وّق��ف��ه  ال��دل��ي��ل،  ع��ن  نا�سئ 

لقافلتنا  الممكن  من  هل  الدليل.  وج��ود 

هذه  عبر  المق�سد،  اإلى  �سالمة  ت�سل  اأن 

الت�سلُّح  دون  من  بالخطر،  المليئة  العقبة 

اأن  الممكن  من  هل  ال��ق��ادر؟   
ّ

اهلل بطاعة 

وقّوتنا  تعالى،  الخالق  من  وجودنا  يكون 

اإاّل  اإذًا  باقية  نافعة  ق��ّوة  فال  غيره؟  من 

واالآن  لغيرهم.  اإاّل  �سعف  وال   ،
ّ

اهلل الأه��ل 

هذه  في  اليقين  اأ�سحاب  من  �سرنا  اإذا 

هذه  ت��رج��م��ة  الأج����ل  فعلينا  ال��م��رح��ل��ة، 

اأنَّ  نعلم  اأن  عمليًا،  واالأح����وال  ال�سفات 

اإلى  اأّول��ه��ا  م��ن  المتحّققة  الحركة  ه��ذه 

واعي الباطلة.  اآخرها مخالفة لمحّرك الدَّ

المبداأ  بر�سا  االتِّ�سال  �سعادة  في  ويكفي 

واعي  الدَّ اأي   - بها  نعتني  ال  اأن  االأع��ل��ى، 

وانبعاثًا  لها  تبعًا  نتحّرك  فال   - الباطلة 

منها. )المترجم.  ونهملها(: »اأف�سل زاد 

دعاء  )من  االإرادة«.  عزم  اإليك  احل  الرَّ

يوم المبعث(.

  اأّواًل واآخرًا وال�سالة على 
ّ

والحمد هلل

محّمد واآله الطاهرين واللعن الدائم على 

اأعدائهم اأجمعين.
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المرتبة االأولى:

القراءة  بتجويد  اإاّل  القارئ  ي�ستغل  اأاّل 

التلّفظ  هّمه  وي��ك��ون  ال��ع��ب��ارة،  وتح�سين 

مخارج  وت�سحيح  فقط  الكلمات  ب��ه��ذه 

ياأتي بتكليف وي�سقط  عنه  الحروف حتَّى 

ال�سالة  في  داخلة  الطائفة  وه��ذه  اأم��ر، 

الباطن  بح�سب  ولكنهم  ال�سورة،  بح�سب 

وماآربها  ب��ال��دن��ي��ا  م�سغولون  والحقيقة 

اأّن  اأح��ي��ان��ًا  ويتَّفق  الدنيوية،  وال�سهوات 

قلوبهم اأي�سًا م�سغولة بالتفّكر في ت�سحيح 

�سورة ال�سالة ففي هذه ال�سورة قد دخلوا 

في �سورة ال�سالة بح�سب القلب والل�سان، 

وهذه ال�سورة منهم مقبولة ومر�سية.

المرتبة الثانية:

بل  الحد  بهذا  يقتنعون  ال  الذين  هم 

يرون ال�سالة و�سيلة لتذّكر الحّق ويعّدون 

ولعله  الحق،  على  وثناء  تحميدًا  القراءة 

اإل���ى ه���ذه ال��ط��ائ��ف��ة ف��ي الحديث  اأ���س��ي��ر 

بيني  ال�سالة  مت  »ق�سَّ القد�سي  ال�سريف 

وبين عبدي ن�سفين ولعبدي ما �ساأل فاإذا 

قال: ب�سم اهلل الرحمن الرحيم، يقول اهلل: 

يقول  هلل  الحمد  قال:  واإذا  عبدي  ذكرني 

اهلل: حمدني عبدي واأثنى علّي وهو معنى 

الرحمن  قال:  واإذا  لمن حمده.  �سمع اهلل 

واإذا  عبدي،  عّظمني  اهلل:  يقول  الرحيم 

قال: مالك يوم الدين يقول اهلل: مّجدني 

واإذا  عبدي  اإلّي  فّو�س  رواية  وفي  عبدي، 

قال: اإّياك نعبد واإّياك ن�ستعين يقول اهلل: 

اهدنا  ق��ال:  واإذا  عبدي،  وبين  بيني  هذا 

ال�سراط الم�ستقيم يقول اهلل: هذا لعبدي 

.
)1(

ولعبدي ما �ساأل«

اأركان العبودية:

العبودية  اآداب  اأقام  قد  تعالى  والحق 

في القراءة على اأربعة اأركان:

- الركن االأول:

»ب�سم  في  يح�سل  اأن  بّد  وال  التذّكر، 

اأن  القلب  وي��ع��ّود  الرحيم«  الرحمن  اهلل 

ويح�سل  للحق.  ومحّبًا  للحّق  طالبًا  يكون 

و�سّدة  الحق  مع  الخلوة  من  المقام  ه��ذا 

حتى  االإلهية  ال�سوؤون  في  والتفّكر  التذّكر 

اإعلم اأّن للقراءة في ال�شاة، هذا ال�شفر الروحاني 

والمعراج االإلهي، مراتب ومدارج نكتفي بذكر بع�شها:

حالوة الذكر
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العبد  قلب  يكون  ح��ّد  اإل��ى  ينتهي 

فيه حقانيًا وال يكون في جميع زوايا 

قلبه ا�سم �سوى الحق.

وتكفي الأهل المعرفة والجذبة االإلهية 

ال�سريفة  االآية  والع�سق  المحّبة  واأ�سحاب 

اأَْذُكْرُكْم})البقرة:  {َف��اْذُك��ُروِن��ي  االإلهية 

152(. وقال اهلل تعالى لمو�سى )يا مو�سى 
اأنا جلي�س من ذكرني()2(..

- الركن الثاني:

التحميد وهو في قول الم�سّلي »الحمد 

هلل رّب العالمين«.

من  المحامد  جميع  اأنَّ  قلبه  فيعترف 

ل�سائر  ولي�ست  االأحدية  الذات  ات  مخت�سَّ

الموجودات فيها �سركة الأّنه لي�س لها كمال 

والثناء  الحمد  يقع  حتى  اأنف�سها  عند  من 

لها.

- الركن الثالث:

هو التعظيم، وهو يح�سل في »الرحمن 

الرحيم«.

- الركن الرابع:

حقيقة  هو  الذي  التقدي�س  مقام  وهو 

التمجيد. وبعبارة اأخرى تفوي�س االأمر اإلى 

اهلل، وظهور مالكّية بيت القلب والت�سّرف 

فيه بال مزاحمة ال�سيطان، وي�سل في هذه 

الحالة اإلى مقام الخلوة.

. ال�سالة في الكتاب وال�سنة، محمد الري�سهري، �س28( 1)

. تذكرة الفقهاء، العالمة الحلي، ج1، �س121( 2)

الهوام�ش

والعبادة التي خلت عن اللّذة والحالوة 

عبادة بال روح وال ي�ستفيد القلب منها.

ب��اآداب  قلبك  اآن�����س  العزيز  اأي��ه��ا  فيا 

العبودية واأذق ذائقة الروح حالوة الذكر، 

بدء  ف��ي  تح�سل  االإل��ه��ي��ة  اللطيفة  وه��ذه 

الحق،  بذكر  واالأن�س  التذّكر  ب�سّدة  االأمر 

مّيتًا  القلب  يكون  ال  الذكر  حال  في  ولكن 

اآن�ست  ف���اإذا  الغفلة،  عليه  ت�ستولي  وال 

االأزلية  العنايات  فت�سملك  بالتذّكر  قلبك 

بالتدريج ويفتح على قلبك اأبواب الملكوت 

الغرور  دار  ع��ن  التجافي  ذل��ك  وع��الم��ة 

واالإنابة اإلى دار الخلود واال�ستعداد للموت 

قبل حلول الفوت.

ة مناجاتك  اللهم اأعطنا ن�سيبًا من لذَّ

زمرة  ف��ي  واجعلنا  مخاطباتك  وح���الوة 

قد�سك،  عّز  اإلى  والمنقطعين  الذاكرين 

واقطعها  دائمة  حياة  المّيتة  لقلوبنا  وهب 

عّمن �سواك ووجهها اإليك اإنك ولي الف�سل 

واالإنعام.
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لم تكن والدة الر�شول االأعظمP مجّرد حدث تاريخّي، بل 

التي  الظواهر  االإن�شانية.  م�شيرة  في  م�شيريًا  حدثًا  كانت 

ما  التاريخ  يروي  كما  الكبرى  ال��والدة  هذه  مع  تزامنًا  وقعت 

حيُث  وحقيقتها.  ال��والدة  هذه  لمعنى  بليغة  اإ�شارات  اإاّل  هي 

العالم  من  �شّتى  نقاط  في  وال�شرك  الكفر  عامات  اأّن  ينقل 

.Pالكريم االإ���ش��ام  نبّي  والدة  اأث��ن��اء  واختّلت  تزلزلت 

... Pش�ل� ولدة الرَّ

هتاف ال�حدة

مقدمة للكفاح �شد الظلم والطغيان:

الم�سركين  االإيرانية  االإمبراطورية  جبابرة  ق�سر  تعّر�س  كما 

اآنذاك لحادث معروف حيث انهارت قمم ق�سر المدائن االأربع ع�سرة. 

وكانت هذه بدورها اإ�سارة رمزية اأخرى تفيد اأّن هذه الوالدة مقدمة 

وخلفية للكفاح �سد الطغيان والطواغيت في العالم. ذلك عن جانب 

الهداية  جانب  عن  وهذا  والفكرية،  القلبية  الب�سر  وهداية  المعنوية 

والطغيان  الظلم  �سّد  الكفاح  للب�سرية..  والعملية  االجتماعية 

لالإمام  النا�س..  على  الباطلة  الظالمين  �سيادة  و�سّد 
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عليه  طالب  اأب��ي  بن  علي  الموؤمنين  اأمير 

العديد  البالغة  نهج  في  وال�سالم  ال�سالة 

من العبارات في و�سف الزمن الذي ظهر فيه 

ذلك  ومن  الم�سرقة،  كال�سم�س  وطلع  االأكرم  الر�سول 

قوله:

ظلمات   ..
)1(

الغرور« ظاهرة  النور  كا�سفة  »والدنيا 

الل. الجهل.. ظلمات الطغيان.. ظلمات ال�سّ

.
)2(

الل ونورًا من العمى« »وكان بعده هدى من ال�سّ

وكان  عيونها،  فتفّتحت  عمياء  الب�سرية  كانت  لقد 

معنى  هو  هذا  الر�سول.  وجود  بنور  ر  فتنوَّ مظلمًا  العالم 

العظيم.  االإن�سان  هذا  بعثة  ثمَّ  ومن  الكبرى  الوالدة  هذه 

ل�سنا نحن الم�سلمين فقط مدينين للمّنة والنعمة االإلهية 

مدينة  كّلها  االإن�سانية  بل  المقّد�س،  الوجود  هذا  ب�سبب 

لهذه النعمة.

م�شيرة االإن�شانية نحو القيم:

الر�سولP ووالدته  بعثة  بعد  التاريخ  اإذا نظرنا في 

�سنالحظ اأّن االإن�سانية �سارت نحو الِقَيم، وعرفت الِقَيم، 

يومًا  �سدته  وتت�ساعف  تدريجيًا  وينت�سر  �سينمو  ما  وهذا 

ُك��لِّ��ِه َوَل���ْو َكِرَه  ي��ِن  بعد ي��وم، اإل��ى اأن {ِل��ُي��ْظ��ِه��َرُه َعلَى ال��دِّ

العالم  ي�ستغرق  اهلل..  �ساء  اإن  اْلُم�ْصِرُكوَن})التوبة:33( 

الهداية  طريق  في  الحقيقي  �سيرها  الب�سرية  وتبداأ  كّله 

االإن�سانّية  حياة  اأنَّ  والواقع  الم�ستقيم،  االإلهي  وال�سراط 

 لقد كانت الب�شرية 

فتفّتحت  ع��م��ي��اء 

ع��ي���ن��ه��ا، وك��ان 

ر  العالم مظلمًا فتن�َّ

بن�ر وج�د الر�ش�ل. 

هذا ه� معنى هذه 

الكبرى  ال�����لدة 

هذا  بعثة  ثم  ومن 

العظيم. الإن�شان 
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وت�سع  النا�س  على  اهلل  حجة  فيه  تكتمل  الذي  اليوم  اليوم..  ذلك  منذ  تبداأ 

االإن�سانّية اأقدامها على هذا الطريق.

العالم االإ�شامي بحاجة اإلى الوحدة:

ما اأ�سّدد عليه اليوم وهو من واجباتنا الكبرى واالأولى نحن الم�سلمين هو 

ق�سية االتَّحاد والوحدة. لقد �سّمينا هذا االأ�سبوع الذي ينتهي بال�سابع ع�سر 

الثاني  اأّن يوم  الثورة. وال�سبب هو  باأ�سبوع الوحدة منذ بداية  من ربيع االأّول 

ع�سر من ربيع االأول ح�سب الرواية ال�سهيرة لدى اإخواننا ال�ّسنة هو يوم والدة 

الر�سول، ويوم ال�سابع ع�سر من ربيع االأول ح�سب رواية ال�سيعة الم�سهورة هو 

يوم والدته. بيد اأّن الكالم ال يكفي. والت�سمية ال تكفي. ينبغي اأْن نعمل ونّتجه 

�سوب الوحدة. العالم االإ�سالمي اليوم بحاجة للوحدة. وهناك عوامل تفرقة 

ينبغي التغّلب واالنت�سار عليها.

الكبرى بحاجة للجهاد والكفاح. وبمقدور هذا الجهاد حلَّ  كّل االأهداف 

الكثير من العقد والم�سكالت.

عوامل تقف في طريق الوحدة:

هناك عامالن اأ�سا�سّيان يعيقان طريق الوحدة وينبغي عالجهما.

- العامل الداخلي:

اإلى  االإثبات  حدود  تتجاوز  بطريقة  لنف�سه  فريق  كل  والتزام  ب  تع�سّ اإنَّ 

حدود االإق�ساء الم�سحوبة بالتطاول والعداء هو ما يجب التغّلب عليه. فعلى 

عليهم  كما  بع�سًا  بع�سهم  يحترم  اأن  االإ�سالمية  االأم��ة  منظومة  في  االإخ��وة 

والجدال  النقا�سات  وت��رك  االآخ��ر،  بع�سهم  واأف��ك��ار  وحقوق  ح��دود  احترام 

اإذا �ساءوا.  لمجال�س العلم. ليجتمع العلماء واأهل الخبرة ويتناق�سوا مذهبيًا 

اإال اأنَّ النقا�س المذهبي العلمي في االأروقة العلمية يختلف عن تبادل االإ�ساءات 

في العلن وعلى م�ستوى الراأي العام واأمام ذهنيَّات عاجزة عن التحليل العلمي. 

اأحد  اأي�سًا. هذا  الم�سوؤولين احتواءه  ال�سيء، وعلى  العلماء احتواء هذا  على 

العاملين وهو عامل داخلّي.

- العامل الخارجي:

وهناك العامل الخارجي وهو يُد االأعداء المغر�سة العاملة على التفرقة. 

ينبغي عدم الغفلة عن هذا. لي�س اليوم فقط، بل منذ اأن �سعرت القوى ال�سيا�سية 

المهيمنة على العالم باأّن بو�سعها التاأثير على ال�سعوب ظهرت يد التفرقة هذه 

وهي اليوم اأ�سد من اأي وقت اآخر. وو�سائل االإعالم واالت�سال الحديثة ت�ساعد 

جون النيران وينحتون ال�سعارات للتفرقة. ينبغي  بدورها على ذلك. اإنَّهم يوؤجِّ
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والبلدان  ال�سعوب  داخل  النا�س  بع�س  ي�سبح  ولالأ�سف  والحذر.  التّيقظ 

الم�سلمة و�سائل لتنفيذ اأغرا�س اأولئك االأعداء االأ�سليين.

اعت�شموا بحبل الل:

على االأمة االإ�سالمية اأن تبقى متيّقظة وتقف بوجههم. والواجب االأّول 

االإ�سالمية  البلدان  و�سا�سة  م�سوؤولي  ال�سيا�سة. على  يقع على عاتق رجال 

علماء  وقلوبهم؛  النا�س  عقول  مع  يتعاملون  ومن  المفكرون  ظوا.  يتيقَّ اأن 

الدين، والمثقفون، والكتَّاب، وال�سحفيون، وال�سعراء، واالأدباء في العالم 

فوا للنا�س  االإ�سالمي يتحملون هذا الواجب الكبير بدرجة عالية وهو اأن يعرِّ

هذا  واإخ��راج  الوحدة  بهذه  االإخ��الل  ت��روم  التي  االأ�سابع 

الزمام االإلهي المتين من اأيدي الم�سلمين.

ُمواْ  {َواْعَت�صِ ب�سراحة:  القراآن  لنا  يقول 

ُقواْ})اآل عمران:  ِبَحْبِل اهلّلِ َجِميًعا َوَل َتَفرَّ

بحبل  �سويًة  اعت�سموا  لنا  يقول   ..)103
االإ�سالمي  العالم  ق�سية  هي  ه��ذه  اهلل. 

الكبرى.

جميع  ت��ع��ال��ى  اهلل  ي��وّف��ق  اأن  ن��اأم��ل 

ال�سعوب  وكافة  االإ�سالمية  ��ة  االأمَّ اأبناء 

لهذه  للنظر  االإ�سالمية  والحكومات 

واأهميتها،  بوزنها  المهمة  الم�ساألة 

وتطبيقها عمليًا. ور�سوان اهلل ورحمته 

على روح اإمامنا الجليل الذي رفع هتاف 

الم�سلمين  ودع��ا  ع�سرنا  في  الوحدة 

اهلل  ف  ي��ع��رِّ اأن  نرجو  ��ح��اد.  االتِّ لهذا 

االإلهية  والدعوة  االإلهي  النداء  قلوبنا 

االأمة  م�ستقبل  ويجعل  ف��اأك��ث��ر،  اأك��ث��ر 

االإ�سالمية خيرًا من ما�سيها.

وال�������س���الم ع��ل��ي��ك��م ورح���م���ة اهلل 

وبركاته.

.  نهج البالغة، الخطبة 89( 1)

( 2) مفاتيح الجنان، دعاء الندبة.

الهوام�ش
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ومتورِّطًا  ثًا  ملوَّ الجاهلية  في  العربي  المجتمع  ك��ان 

عندهم  الخمر  كان  اإذ  والمي�شر،  بالخمر  �شديد  ب�شكل 

يكن  لم  ول��ذا  ي�شربونه،  ال��ذي  كالماء  تقاليدهم  وفي 

القبيحة في  العادة  مثل هذه  الق�شاء على  الممكن  من 

حياتهم دفعة واحدة، فلجاأ القراآن الكريم اإلى البرنامج 

ويمكن  مراحل،  اأربع  في  الخمر  حّرم  حيث  التدريجي 

اال�شتفادة في االأمور التربوية من هذا االأ�شلوب القراآني.

اأمُّ الخبائث
ال�شريازي م��ك��ارم  نا�شر  ال�شيخ  الل  اآي���ة 

قال تعالى: 

ْثٌم َكِبيٌر  اإِ ُلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْي�ِشِر ُقْل ِفيِهَما  {َي�ْشاأَ

ا�ِس َواإِْثُمُهَماآ اأَْكَبُر ِمن نَّْفِعِهَما} َوَمَناِفُع ِللنَّ

 )البقرة: 219(.
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بيان االأحكام تدريجيًا:

ال�سجائر،  اأو  المخدرات  عن  ما  �سخ�س  اإق��الع  اإّن 

اإلى  ال�سنوات، ال يكون بدعوته  اإدمانه عليها لع�سرات  مع 

التخلي عنها دفعة واحدة، الأّنه �سوف يجد ذلك م�ستحياًل، 

كما اأّن له اأ�سرارًا كثيرة، لذا يجب اأن نبداأ ذلك بالتقليل 

بالتدريج  به  لي�سل  المادة،  لتلك  ال�ستخدامه  التدريجي 

تلك  اإلى  اإ�سارة  الكريم  القراآن  وفي  �سفر.  الدرجة  اإلى 

القراآن  ف��ي  ورد  كما  الخمر  لتحريم  االأرب��ع��ة  المراحل 

الكريم:

1- لي�شت من الرزق الح�شن:
في الخطوة االأولى بعد اأن ذكر اهلل نعمه يقول: {َوِمن 

َثَمَراِت النَِّخيِل َوالأَْعَناِب َتتَِّخُذوَن ِمْنُه �َصَكًرا َوِرْزًقا َح�َصًنا 

َقْوٍم َيْعِقُلوَن})النحل: 67(. اإِنَّ ِفي َذِلَك لآَيًة لِّ

الرزق  وج��ل  ع��ّز  اهلل  جعل  الكريمة  االآي��ة  ه��ذه  ففي 

الح�سن مقابل الم�سكرات، وهذه اأّول اإ�سارة اإلى اأّن الخمر 

مخالف للِقَيم، واأدرك النا�س من هذه المقارنة اأّن الخمر 

مع  يتنا�سب  ال  ا�ستعماله  واأّن  الح�سن،  ال��رزق  من  لي�س 

ذلك.

2- ال تقربوا ال�شاة �شكارى:
الثانية  الخطوة  تذكر  الن�ساء  �سورة  من   )43( االآي��ة 

َها  يُّ
اأَ {َي��ا  تعالى:  يقول  حيث  للخمر  التدريجي  للتحريم 

اَلَة َواأَنُتْم �ُصَكاَرى َحتََّى َتْعلَُمواْ  الَِّذيَن اآَمُنواْ َل َتْقَرُبواْ ال�صَّ

َما َتُقوُلوَن}.

اعتبرت االآية الكريمة �سرب الخمر مناق�سًا لل�سالة، 

اإلى  يقوموا  باأن  االإ�سالم  �سدر  في  للم�سلمين  ت�سمح  ولم 

�سرب  اأّن  اإلى  �سمنية  اإ�سارة  هذا  وفي  �سكارى،  ال�سالة 

الخمر وال�سكر ال يتنا�سب مع العقل والفهم، واأّما النقطة 

الثالثة التي ُيمكن اأن ت�ستفاد من هذه االآية فهي اأّن ال�سالة 

لي�ست األفاظًا فقط، بل اإّن روح ال�سالة تكمن في ح�سور 

القلب، وبما اأّن ال�سكران ال يتمتع بح�سور القلب وال يفهم 

يتناق���ض  الإيم��ان 

الخمر  �ش��رب  م��ع 

وم�����ن ي�ش�����رب 

م�ؤمنًا،  لي�ض  الخمر 

الم�ؤم��ن  اأّن  كم��ا 

الخم��ر. ي�ش��رب  ل 
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ما يقول، لذا اأمر اهلل عّز وجل اأاّل تقام ال�سالة في حال 

ال�سكر.

3- االإثم الكبير:
االآية )219( من �سورة البقرة هي المرحلة الثالثة من 

مراحل التبيين التدريجي لحرمة �سرب الخمر، {َي�ْصاأَُلوَنَك 

َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْي�ِصِر ُقْل ِفيِهَما اإِْثٌم َكِبيٌر َوَمَناِفُع ِللنَّا�ِض 

ُقِل  ُينِفُقوَن  َماَذا  َوَي�ْصاأَُلوَنَك  نَّْفِعِهَما  ِمن  اأَْكَبُر  َواإِْثُمُهَماآ 

ُروَن}فكما  اْلَعْفَو َكَذِلَك ُيبيُِّن اهلّلُ َلُكُم الآَياِت َلَعلَُّكْم َتَتَفكَّ

ورد في االآية ال�سريفة، فاإّن الخمر مع�سية كبرى واإن دّرت 

اأثناء بيعه و�سرائه،  عند بع�س االأ�سخا�س منافع واأرباحًا 

ولكن عندما تتّم مقارنة تلك االأرباح والمكا�سب باالأ�سرار 

تمَّ  ل��ذا  بكثير،  اأكبر  فاإّنها  و�سربه  الخمر  عن  الناجمة 

الخمر حيث  �سرب  مع  اأكثر  ب�سدة  االآية  في هذه  التعامل 

ُعّبر عنه باالإثم الكبير.

4- حرمة �شرب الخمر:
 المرحلة االأخيرة وهي تبين حرمة �سرب الخمر. تمثَّل 

ذلك بالت�سريح في االآيتين )90 و91( حيث يقول تعالى: 

َوالأَن�َصاُب  َواْلَمْي�ِصُر  اْلَخْمُر  اإِنََّما  اآَمُنواْ  الَِّذيَن  َها  يُّ
اأَ {َيا 

َلَعلَُّكْم  َفاْجَتِنُبوُه  ْيَطاِن  ال�صَّ َع��َم��ِل  ��ْن  مِّ ِرْج�����ٌض  َوالأَْزَلُم 

ْيَطاُن اأَن ُيوِقَع َبْيَنُكُم اْلَعَداَوَة  ُتْفِلُحوَن * اإِنََّما ُيِريُد ال�صَّ

اهلّلِ  ِذْك��ِر  َعن  ُكْم  دَّ َوَي�صُ َواْلَمْي�ِصِر  اْلَخْمِر  ِفي  اء  َواْلَبْغ�صَ

االآيتين  هاتين  نَتُهوَن}ففي  مُّ ن��ُت��م  اأَ َف��َه��ْل  اَلِة  ال�صَّ َوَع���ِن 

لتحريم  التاأكيد  من  اأنواع  ع�سرة  ا�ستخدمت  ال�سريفتين 

�سرب الخمر هي:

1- اإّن االآيتين ال�سريفتين هما خطاب للموؤمنين ومعنى 
ي�سرب  ومن  الخمر  �سرب  مع  يتناق�س  االإيمان  اأّن  ذلك 

الخمر لي�س موؤمنًا، كما اأّن الموؤمن ال ي�سرب الخمر.

2- جعل الخمر في م�ساّف االآثام الوا�سحة والم�سّلمة 
مثل: القمار، والمي�سر، وعبادة االأ�سنام، وفي هذا تاأكيد 

»�سارب  الرواية:  الخمر وقد وردت في  على حرمة �سرب 

.
)1(

الخمر كعابد وثن«
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3- اإّن و�سف الخمر بالرج�س هو تاأكيد اآخر على حرمته.
اإّن و�سف �سرب الخمر بعمل ال�سيطان دليل على   -4

قبح هذا العمل.

باالأمر  وا�سح  ت�سريح  فيه  )فاجتنبوه(  عبارة   -5
هذا  حرمة  على  اآخ��ر  ت�سريح  بل  الخمر،  �سرب  بترك 

العمل القبيح.

6- جملة )لعّلكم تفلحون(، حيث جعل الفالح في ظلِّ 
ترك �سرب الخمر، فيه تاأكيد �ساد�س على حرمة �سربه.

7- اإّن هدف ال�سيطان من �سرب الخمر اإيجاد العداوة 
والبغ�ساء بين الم�سلمين، وكلُّ ما ي�ستخدم و�سيلة و�سالحًا 

لل�سيطان الإيجاد العداوة والبغ�ساء بين النا�س حرام، وفي 

هذا تاأكيد هام على حرمة �سرب الخمر.

8- اإّن جملة )وي�سّدكم عن ذكر اهلل( تاأكيد اآخر على 
عانا، اإذ كّل ما هو ماّدة لن�سيان ذكر اهلل وال�سّد عنه ال  مدَّ

يمكن اأن يكون محّلاًل ومباحًا.

9- اإّن الخمر باالإ�سافة اإلى المفا�سد المذكورة اأعاله 
يردع االإن�سان عن ال�سالة وهذا التاأكيد ال�سابع موجود في 

االآية اأي�سًا.

10- الجملة االأخيرة )فهل اأنتم منتهون( هي التاأكيد 
تلك  تكفي  اأال  بالقول:  وذلك  الخمر  حرمة  على  العا�سر 

المفا�سد المذكورة في الخمر لردعكم عن التلوث به؟

اإّن هاتين االآيتين الكريمتين هما اأمر وا�سح و�سريح 

في بيان حرمة �سرب الخمر، كما ت�ستمالن على الفل�سفة 

المادية والمعنوية لتحريمه.

التدريجي  البرنامج  ا�ستخدم  االإ�سالم  فاإّن  وبالتالي 

في بيان االأحكام وتبيينًا لحرمة �سرب الخمر �سمن اأربع 

مراحل، وفي المرحلة االأخيرة منها ذكر التحريم ب�سورة 

�سريحة ووا�سحة.

�شرب الخمر في الروايات

واأحكامه،  الخمر  �سرب  ذمِّ  في  كثيرة  رواي��ات  وردت 

ع�شر  اهلل  »ل��ع��ن 

ط������ائ�����ف ف��ي 

ال���خ���م���ر ه���ي: 

وعا�شرها  الخمر 

و�شاربها  وغار�شها 

وبائعها  و�شاقيها 

واآكل  وم�شتريها 

وحاملها  ثمنها 

اإليه«. والمحم�لة 
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حيث ُن�سير اإلى نموذج واحد منها، اأورده المرحوم ال�سيخ 

 :Pاهلل ر�سول  يقول  )االأم��ال��ي(:  كتابه  في  ال�سدوق 

»لعن اهلل ع�سر طوائف في الخمر هي: الخمر وعا�سرها 

وغار�سها و�ساربها و�ساقيها وبائعها وم�ستريها واآكل ثمنها 

.
)2(

وحاملها والمحمولة اإليه«

حيث قّل اأن يتم الت�سديد في اأدنى �سيء من محّرم كما 

ورد في الخمر..

 فل�شفة تحريم الخمر

ثت االآيات القراآنية واالأحاديث الواردة  �صوؤال: لَم تحدَّ

ة  مذمَّ في  القدر  بهذا   Rاالأطهار المع�سومين  عن 

الخمر؟ وما فل�سفتها؟

نماذج  اإلى  ن�سير  لذلك  كثيرة  اأ�سباب  توجد  ج��واب: 

منها:

اإّن الخمر ي�سلب عقل االإن�سان الذي يعّد جوهر وجوده، 

االإن�سان  عقل  ي�سلب  الخمر  �سرب  اأنَّ  بع�سهم  يظن  وقد 

ت�سير  واالأرق��ام  االإح�ساءات  ولكن  فح�سب،  ال�سكر  اأثناء 

اإلى اأّن �ساربي الخمر يتحولون بالتدريج نحو الجنون، واأن 

%85 من المجانين الموجودين في م�ست�سفيات االأمرا�س 
 15% واأن  للخمر  �سربهم  اأثر  على  اإليها  تحولوا  العقلية، 

منهم فقط فقدوا عقولهم نتيجة عوامل وعلل اأخرى.

53 مجنونًا غير كحولي في مقابل  اإنكلترا، يوجد  في 

مجنونًا   40 مقابل  اأن  بمعنى  كحوليًا،  مجنونًا   2249
يوجد 39 منهم تعر�سوا للجنون على اأثر اإدمانهم ل�سرب 

.
)3(

الخمر

جوهر  واأث��م��ن  اأه���ّم  على  يق�سي  الخمر  اإّن  ن��ع��م، 

في م�سافِّ  اإن�سانًا  ويجعله  العقل،  وهو  االإن�ساني  للوجود 

ال  العقل  بتعطيل  اأّنه  اإلى  االإ�سارة  من  بّد  وال  الحيوانات، 

تنتهي م�سكالت �سارب الخمر عند حد، بل يمكن اأن يكون 

ذلك �سببًا لبداية تعا�سته، ويمكن اأن يقوم بارتكاب جرائم 

والتعّر�س  وال�سرقة  النا�س  اأم��وال  ونهب  كالقتل  اأخ��رى 

الأعرا�س االآخرين، وترك العبادات والطاعات، وع�سرات 

يق�شي  الخمر  اإّن 

واأثمن  اأه��ّم  على 

ج���ه��ر ل��ل���ج���د 

الإن���������ش����ان����ي 

وه����� ال��ع��ق��ل.
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. بحار االأنوار، ج47، �س217، ج77، �س47( 1)

. ميزان الحكمة، باب 1122، الحديث 5126( 2)

. تف�سير االأمثل، ج15، �س74( 3)

. تف�سير االأمثل، ج5، �س75( 4)

الهوام�ش

اإن�سان  من  نتوقعها  اأن  يمكن  التي  االأخ��رى  المحرمة  االأعمال 

فاقد لعقله و�سعوره.

الخمر و�شامة االإن�شان:

�سبب  الخمر  ب��اأّن  الحالي  ع�سرنا  واأطباء  علماء  يعترف 

للعديد من االأمرا�س، ُيمكن اأن ن�سير اإلى بع�سها مثل االأمرا�س 

الدماغية  وال�سكتات  القلبية  والجلطات  والع�سبية  القلبية 

وال�سرطان.

�سلبي،  ب�سكل  االإن�سان  على  الكحوليَّة  الم�سروبات  ر  وتوؤثِّ

الحامل  االأم  ف�سرب  القادمة  االأجيال  د  تهدِّ اأن  يمكن  بحيث 

للخمر ُيمكن اأن ُي�سيب جنينها باالأمرا�س المذكورة �سابقًا.

الخمر و�شامة المجتمع:

فيما يلي اإح�ساءات ن�سرتها بع�س الن�سريات المعتبرة:

النزاعات  من  و75%  العمد  القتل  جرائم  من   60% اإّن 

الدموية التي تنتهي بال�سرب والجرح، و%30 من الجرائم غير 

االأخالقية منها الزنا بالمحارم و%20 من ال�سرقات هي نتيجة 

.
)4(

�سرب الم�سروبات الكحولية

�سورة  من   )91( ال�سريفة  االآي��ة  �سدر  اأّن  اإل��ى  باالإ�سافة 

الن�ساء قد اأ�سارت اإلى هذا الجزء من اأ�سرار الخمر.

الخمر وفقدان القيم والمعنويات:

اإّن الم�سروبات الكحولية باالإ�سافة اإلى اأ�سرارها الج�سيمة 

القيم  على  كبرى  كارثة  فاإّنها  والمجتمع،  االإن�سان  ج�سم  على 

االإن�سانية كذلك.

كما ذكرت االآية )91( من �سورة الن�ساء اأن اإ�سابة االإن�سان 

ال�سالة  وع��ن  اهلل  ع��ن  البعد  اإل��ى  ت���وؤدي  ه��ذه  الخبائث  ب���اأّم 

الحقيقية وت�سده عنها.

 1400 قبل  االإ�سالم  منها  التي حذر  االأ�سرار  لتلك  ونظرًا 

م الخمر. �سنة، وثبتت اليوم فاإن اهلل عّز وجل حرَّ
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ريع��ة روح ال�شَّ

ح��ف��ظ ال��نِّ��ظ��ام
�شماحة ال�شيد ح�شن ن�شرالل

والعظمة  والحكمة  وال��دّق��ة  النظام  الكون  ه��ذا  في  ن��رى 

والقّوة، وهي كّلها تك�شف عن �شفات الخالق الذي اأوجد هذا 

الكون. وعندما خلق الل �شبحانه وتعالى االإن�شان، �شواًء في 

هي  التي  االإن�شانية  بالروح  يتعّلق  فيما  اأو  الج�شدّي  البعد 

اأكثر تعقيدًا من الج�شد، خلقه على اأ�شا�س نظام دقيق جدًا.

االإن�شان يخ�شع لنظامين:

كذلك من الوا�سح القول اإّن كّل ما هو 

خارج اإرادة االإن�سان وقدرة االإن�سان ي�سير 

خا�سع  وه��و  قهرّي  تكوينّي  نظام  �سمن 

وقاطعة  حا�سمة  وقوانين  �سارمة  ل�ُسَنن 

هذا  ف��ي  وت��ع��ال��ى  �سبحانه  اهلل  و�سعها 

الوجود وفي هذا الكون.

كذلك و�سع اهلل �سبحانه وتعالى لحياة 
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يقول:   P اهلل  ر���س��ول  ج��ّدك��م  �سمعت 

�سالح ذات البين اأف�سل من عامة ال�سالة 

. اإذن مو�سوع نظم االأمر كان 
)1(

وال�سيام«

يوؤكد  اأن  حد  اإلى  وجوهريًا  مف�سلّيًا  اأمرًا 

ال�سالم  االإمام عليٍّ عليه  في مطلع و�سية 

للح�سنين واأهل بيته وولده وجميع من بلغه 

كتابه، وقد بلغنا كتابه، فهو يو�سينا نحن 

اأي�سًا.

تقوى اهلل تعني اجتناب مع�سية اهلل، 

اأو اجتناب الحرام والقيام بالواجبات.

نظم االأمر يعني اأن تكون اأمورنا كلها 

منّظمة مرّتبة.

نتخا�سم  ال  اأن  البين  ذات  و���س��الح 

�سويًا  نكون  اأن  نتما�سك،  واأن  نتعاون  واأن 

بدر  معركة  في   Pاهلل ر�سول  ك��ان  كما 

�سالة  في  كذلك  ال�سفوف،  م  وينظِّ يقف 

الروايات  بع�س  في  ورد  وق��د  الجماعة. 

في  الم�سجد  في  يقف  كان   Pالنبّي اأنَّ 

م ال�سفوف، وحّتى في بع�س  المدينة وينظِّ

حتى  ال�سفوف  يرتب  كان  ��ه  اأنَّ ال��رواي��ات 

يكون الكتف اإلى جانب الكتف.

الحج  مو�سم  ف��ي  ت�����س��اه��دون  ك��ذل��ك 

ياأخذ  ال��م��و���س��وع  اأّن  رغ��م  الكعبة  ح��ول 

االإن�سان نظامًا اأمره باّتباعه، وهذا النظام 

ن�سّميه الدين اأو ال�سريعة.

والفرق بين النظامين اأنَّ النظام االأّول 

خا�سعون  ونحن  واختيارنا  اإرادتنا  خارج 

نفعل  اأن  على  نقدر  ال  وقوانينه،  ل�ُسَنِنه 

�سيئًا، فحركة ال�سم�س وحركة االأر�س حول 

والنجوم  ال�سم�سية  والمنظومات  نف�سها 

كلها موا�سيع خا�سعة لقوانين.

النظام الت�شريعي:

اأّما النظام الثاني فهو يتعّلق بالق�سايا 

�سبحانه  اهلل  لنا  تركها  التي   الت�سريعية، 

وتعالى ليختبرنا، والأنه اأراد اأن ن�سل اإلى 

�سعادتنا اأو �سقائنا، اإلى كمالنا اأو �سياعنا 

باإرادتنا هّياأ لنا كّل االإمكانات وكّل ال�سبل. 

تخيير  دائ��رة  التي هي  ال��دائ��رة  ه��ذه  في 

اأمورنا.  م  ننظِّ اأن  لنا  اأراد  �سبحانه  اهلل 

لذلك نجد اأّن روح التنظيم �سارية في كلِّ 

ال�سريعة، في البعد العبادي، والمعامالتي 

واالأخالقي.

:Qفي و�شّية االإمام

اأبي  بن  علي  االإم���ام  الموؤمنين  اأمير 

طالب عليه ال�سالم في اللحظات االأخيرة، 

 Lعندما جمع اإليه الح�سن والح�سين

وبقّية اأوالده واأهله، قال لهم في ما قال في 

واأهلي  ُول��دي  وجميع  »اأو�سيكما  الو�سية: 

اهلل،  بتقوى  اأو�سيكما  كتابي،  بلغه  وم��ن 

فاإّني  بينكم،  ذات  و�سالح  اأمركم،  ونظم 
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يقفون  االآالف  مئات  يوجد  دائريًا،  �سكاًل 

وينتظمون وي�سطفون، في منظر مده�س 

في التنظيم والهند�سة والجمال، هذا من 

عمل االإ�سالم.

 ال بد للنا�س من اأمير:

اأو  �سعب  اأي  اأّن  االإ���س��الم  اأك���د  لقد 

مجتمع اأو جماعة ب�سرية، تعي�س في مكاٍن 

بّد لها  ما وفي ظروف م�ستركة ومعينة ال 

الزمان  اأدب��ي��ات  في  وحكومة.  نظام  من 

الما�سي في �سدر االإ�سالم كانوا يقولون ال 

 :Qبد من اإمارة، كما عن االإمام علي

.
)2(

»ال بّد للنا�س من اأميٍر برٍّ اأو فاجر«

ما  ال�سريف  الحديث  يقول  وعندما 

برٍّ  اأمير  حكومة  من  للنا�س  بّد  »ال  معناه: 

لحكومة  �سرعيَّة  يعط  لم  فاإّنه  فاجر«،  اأو 

الطبيعية  ال��ح��اج��ة  ��ف  و���سَّ ب��ل  ال��ف��اج��ر 

للجماعة الب�سرية بين الفو�سى والنظام.

يعني جاء االإ�سالم اأواًل وتكّلم بالمبداأ، 

مبداأ الحاجة اإلى نظام والى حكومة والى 

قانون.

حكومة الدولة االإ�شامية:

المبداأ  االإ�سالم  ثبَّت  ما  بعد  وكذلك 

اأو  ال��ق��ان��ون  اأو  ال��ن��ظ��ام،  اإّن  ليقول  ج��اء 

االآمال  ق  تحقِّ اأن  ت�ستطيع  التي  ال�سريعة 

اإنَّما  للنا�س،  يريدها اهلل  التي  واالأه��داف 

هي �سريعة الحكومة اأو الدولة التي تحكم 

وهذا  وت��ع��ال��ى.  �سبحانه  اهلل  اأن���زل  بما 

 Pاهلل ر�سول  التاريخ.  في  ح�سل  طبعًا 

اإ�سالمية،  دولة  اأقام  المنورة  المدينة  في 

الجزيرة  �سبه  واإل��ى  مكة  اإل��ى  اّت�سعت  ثمَّ 

االإ�سالمية  الدولة  هذه  حكومة  العربية. 

اهلل  ور���س��ول   Pاهلل ر���س��ول  بيد  ك��ان��ت 

الحقيقي،  القانون  القانون،  بدولة  حكم 

اأو  اأو م�ساعره  ولي�س بما ين�سجم مع هواه 

بحيث  ه��ذه،  اأيامنا  في  كما  عواطفه  مع 

يلعبون بالقانون ويبّدلون فيه على هواهم 

فهو  هذا  االإلهي  القانون  اأما  واأمزجتهم. 

وحٌي يوحى ال ينطق عن الهوى، والنبي هو 

المعني بتطبيق هذا القانون.

ليناق�س  االأ�سا�سي  البحث  ياأتي  ثم   

اأن  ويمكن  بلد  في  كّنا  اإذا  اأن��ه  احتماالت 

نقيم فيه دولة اإ�سالمية، اأو اأقمنا فيه دولة 

�سرعية  دول��ة  فهي  م�سكلة،  فال  اإ�سالمية 

اأنظمتها  والنا�س يتعاونون معها ويلتزمون 

اإلى  واإج��راءات��ه��ا،  واأحكامها  وقوانينها 

اآخره....

 في ظّل دولة غير اإ�شامية:

لكن الم�ساألة اأنه في مثل الزمن الذي 

بلدان  في  يعي�سون  الم�سلمون  فيه،  نحن 

مختلط  بلد  في  اأي  العالم،  من  مختلفة 

ديانات  اأتباع  اأو  وم�سيحيون  م�سلمون  فيه 

فيه  ال��م��ت��اح  م��ن  ي��ك��ون  ال  حيث  مختلفة 

فيه  تقوم  وبالتالي  اإ�سالمية،  دولة  اإقامة 

يت�سرفون؟  فكيف  اإ�سالمية  غير  دول��ة 

والقوانين  واالأنظمة  موجودة  فالحكومة 

اإ�سالمية، لكن  الدولة غير  موجودة وهذه 

على الم�ستوى القانوني هي تحكم بما تراه 

منا�سبًا، وهذه القوانين التي ت�سعها اأحيانًا 

قد تكون متطابقة مع االأحكام االإ�سالمية 

تكون  وقد  متطابقة،  تكون  ال  قد  واأحيانًا 

متعار�سة مع االأحكام االإ�سالمية. في هذا 

الع�سر هذا االبتالء موجود.

التعاطي مع القوانين:

متقدمة  واقعية  روؤي��ة  ق��ّدم  االإ���س��الم 
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والهّم  ال��ه��دف  اأن  ي��رى  االإ���س��الم  ج���دًا. 

اأّي  ف��ي  فالنا�س  ال��ن��ا���س،  ه��و  الحقيقي 

الأجل  ون��ظ��ام  ح��ك��وم��ة  يلزمهم  مجتمع 

وا�ستقرارهم،  اأمنهم  الأجل  م�سالحهم، 

واأي�سًا الأجل تطورهم، وحتى يتمكنوا من 

واالقت�سادية.  االجتماعية  م�ساكلهم  حلِّ 

اأن  ب��ل  ي��ت��ن��ازع��وا،  اأن  ي��ري��د  االإ���س��الم ال 

ر  ينّظموا حياتهم ب�سكل اأو باآخر. اإذا توفَّ

لكن  جيد،  فهذا  اإ�سالمية  دولة  في  هذا 

اإذا لم تكن هناك دولة اإ�سالمية، وهناك 

قوانين لدى هذه الدولة غير االإ�سالمية، 

م  قوانين ترعى م�سالح النا�س، تنظِّ

هذا  توؤّمن  للنا�س،  الحياتية  ال�سوؤون 

ياأتي  ال  هنا  باآخر،  اأو  ب�سكل  الهدف 

القوانين  ه��ذه  الأنَّ  ويقول  االإ���س��الم 

اإ�سالمية  غ��ي��ر  دول���ة  ع��ن  ����س���ادرة 

وال يجب  قوانين غير محترمة  فهذه 

م��راع��ات��ه��ا، اذه��ب��وا واع��م��ل��وا الذي 

تريدونه، اأي الفو�سى، هذا اأ�سبح خالف 

الهدف.

اجتهاد  بح�سب  وق��ّدم،  االإ�سالم  جاء 

فهمًا،  ق��ّدم  الكبار،  ومراجعنا  فقهائنا 

النظام  حفظ  ا�سمه  �سيء  ع��ن  ث  يتحدَّ

للنا�س  ال��ع��ام��ة  الم�سالح  حفظ  ال��ع��ام، 

بالحياة  االإخ��الل  ج��واز  ع��دم  وللمجتمع، 

ة  العامَّ والقوانين  العام  والنظام  العامة 

وحياتهم  ال��ن��ا���س  ����س���وؤون  ت��رع��ى  ال��ت��ي 

ظل  في  ذل��ك  ك��ان  لو  حّتى  وم�سالحهم. 

دولة غير اإ�سالمية.

 الإ�ش��الم ل يق���ل عن 

عن  ال�شادرة  الق�اني��ن 

اإ�شالمي��ة  غي��ر  دول��ة 

محترم��ة. غي��ر  اأنه��ا 

. .نهج البالغة – خطب االإمام عليQ، ج3، �س76( 1) نهج البالغة – خطب االإمام عليQ، ج1، �س91( 2)

الهوام�ش
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المفلح�ن
ال�شيد �شامي خ�شرا

قال الل جلَّ جاله:

َوَل  اإَِلْيِهْم  َهاَجَر  َمْن  وَن  ُيِحبُّ َقْبِلِهْم  ِمن  َواْلإِيَماَن  اَر  الدَّ وؤُوا  َتَبوَّ {َوالَِّذيَن 

َكاَن  َوَل��ْو  اأَنُف�ِصِهْم  َعلَى  َوُي��وؤِْث��ُروَن  اأُوُت��وا  ا  مَّ َحاَجًة مِّ ُدوِرِهْم  َيِجُدوَن ِفي �صُ

َوالَِّذيَن   * اْلُمْفِلُحوَن  ُه��ُم  َف��اأُْوَل��ِئ��َك  َنْف�ِصِه  �ُصحَّ  ُي��وَق  َوَم��ن  ٌة  َخ�َصا�صَ ِبِهْم 

��ِذي��َن �َصَبُقوَنا  ��َن��ا اْغ��ِف��ْر َل��َن��ا َوِلإِْخ���َواِن���َن���ا الَّ َج����اوؤُوا ِم��ن َب��ْع��ِدِه��ْم َي��ُق��وُل��وَن َربَّ

َروؤُوٌف رَِّحيٌم} اإِنََّك  َربََّنا  اآَمُنوا  لَِّذيَن  لِّ ُقُلوِبَنا ِغالاًّ  َتْجَعْل ِفي  َوَل  ِباْلإِيَماِن 

 )الح�شر:10-9(

على  وتقديمه  اختياره  ال�سيء  اإي��ث��ار 

غيره.

فاأعجبه  ث��وب��ًا،   Q علي  ا���س��ت��رى 

 P ق به، وقال: �سمعت ر�سول اهلّل فت�سدَّ

يوم  اهلّل  اآث��ره  نف�سه  على  اآث��ر  »من  يقول: 

.
)1(

القيامة الجنة«

ولو  النف�س  ع��ل��ى  االإي���ث���ار  وي�ستحبُّ 

بالقليل... 

بن  اد  حمَّ عن  باإ�سناده  الفقيه:  ففي 

جميعًا،  اأبيه  عن  د،  محمَّ بن  واأن�س  عمرو 

 R اآبائه  م�ح�م�د، عن  بن  جعفر  عن  

P لعلي Q قال: »يا  في و�سيَّة النبيِّ

االإنفاق  االإيمان:  حقائق  من  ثالث  علي، 

نف�سك،  من  النا�س  واإن�ساف  االإقتار،  من 

.
)2(

م« وبذل العلم للمتعلِّ

قال:  اأن�س  عن  االأن���وار:  م�سكاة  وف��ي 

 P النبي  اأ���س��ح��اب  م��ن  ل��رج��ل  ه����دي 
ُ
اأ

فالنًا  اأخي  »اإنَّ  فقال:  م�سوي  �شاة  راأ���ُس  

وعياَله اأحوُج اإلى هذا حقًا، فبعث به  اإليه، 

فلم يزل يبعث به واحدًا بعد واحد، حتَّى 

تداولوا بها �سبعَة اأبيات، حتَّى رجعت اإلى 

االأول، فنزل: {َوُيوؤِْثُروَن َعلَى اأَنُف�ِصِهْم َوَلْو 

َنْف�ِصِه  �ُصحَّ  ُي��وَق  َوَم��ن  ٌة  َخ�َصا�صَ ِبِهْم  َك��اَن 

َفاأُْوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن})الح�سر:9(.

ثم  اأنف�س،  ت�سُع  فتداولته  رواي��ة:  وفي 

.
)3(

ل عاد اإلى االأوَّ
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بعد  ي��ده  االإن�سان  تقبيل  وي�ستحبُّ 

ال�سدقة.

علي  عن  باإ�سناده  ال�خ��س�ال  ففي 

قال:  االأربعمائة(  حديث  )ف��ي   Q

اأن  فا�ساألوه  �سيئًا  ال�سائل   ناولتم  اإذا 

الذي  وْليرّد  قال(:  اأن  )اإلى  لكم  يدعو 

 
ّ

اهلل فاإن  لها،  فلُيقبِّ فيه  اإلى  يَده  يناوله 

كما  ي���ده،  ف��ي  ت�ق�ع  اأن  ق�ب�ل  ي��اأخ��ذه��ا 

اأَنَّ  َل�����ْم َي��ْع��لَ��ُم��واْ   ع��ّز وج��ّل: {اأَ
ّ

ق��ال اهلل

َوَياأُْخُذ  َيْقَبُل التَّْوَبَة َعْن ِعَباِدِه  اهلّلَ ُهَو 

.
)4(

َدَقاِت} ال�صَّ

ق���ال ر�سول  ال�����داع��ي:  وف���ي ع�����دة 

في  الموؤمن  �سدقة  تقع  ما   :P  
ّ

اهلل

 ،
ّ

اهلل ي�د  ف�ي  ت�ق�ع  ح�ت�ى  ال�سائل  ي��د  

اأَنَّ  َي��ْع��لَ��ُم��واْ  {اأََل����ْم  االآي�ة:  ه�ذه  ت�ال  ث�م 

َوَياأُْخُذ  َيْقَبُل التَّْوَبَة َعْن ِعَباِدِه  اهلّلَ ُهَو 

َدَقاِت})التوبة:104(. ال�صَّ

جابر  ع��ن  العيا�سي:  تف�سير  وف��ي 

الجعفي، عن اأبي جعفرQ قال: قال 

قت يومًا  Q: »ت�سدَّ اأمير الموؤمنين 

اأما   :P  
ّ

اهلل ر�سول  لي  فقال  بدينار، 

علمت اأنَّ �سدقة الموؤمِن ال تخرج من يده 

حّتى تفّك ب�ها عن لحى �سبعين �سيطانًا 

كّلهم ياأمرونه باأن ال تفعل؟ وما يقع في 

الربِّ  ال�سائل �سيء حّتى يقع في يد  يد 

} االآي��ة:  تقراأ هذه  األم  وتعالى،  تبارك 

اأََلْم َيْعلَُمواْ اأَنَّ اهلّلَ ُهَو َيْقَبُل التَّْوَبَة َعْن 

.
)5(

َدَقاِت} ِعَباِدِه َوَياأُْخُذ ال�صَّ

. م�ستدرك الو�سائل، الميرزا النوري، ج7، �س250( 1)

. الخ�سال، ال�سيخ ال�سدوق، �س125( 2)

. م�ستدرك الو�سائل، الميرزا النوري، ج7، �س212( 3)

. و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج9، �س433( 4)

. ثواب االأعمال، ال�سيخ ال�سدوق، �س141( 5)

الهوام�ش

م��ن  ث��الث  عل��ي،  ي��ا 

حقائق الإيمان: الإنفاق 

واإن�شاف  الإقت��ار،  م��ن 

نف�ش��ك،  م��ن  النا���ض 

وب��ذل العل��م للمتعلِّم.
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ال�شيخ تامر حمزة

قري�س،  عنه  ر  تعبِّ كانت  كما  الثاني«  »اإبراهيم  هو  لب  المطَّ عبد 

وهو  وال��روؤ���ش��اء،  الملوك  مجال�س  ل��ه  تف�شح  كانت  ال��ذي  وه��و 

اأبرهة، وهو حافر بئر زمزم،  الواثق بربِّ البيت حين انتقم من 

وهو الذي �شّن �ُشننًا اأجراها الل فيما بعد، وهو الح�شن والملجاأ 

وهو  وال��وح��و���س،  الّطيور  ت�شبع  كانت  مائدته  وعلى  لقري�س، 

اآخر حلقة في  وال�شوؤدد با منازع، كلُّ ذلك الأنَّه  الهيبة  �شاحب 

ة واالإمامة، ويكفيه  االأ�شاب ال�شامخة التي انطوى فيها نور النبوَّ

وجّل  ع��ّز  الل  ي��دّي  بين  الوقوف  حين  اإل��ى  اآدم  ل��دن  من  فخرًا 

ال�شام. عليهم  االأو�شياء  اأبي  االأنبياء  لخاتم  االأّول  الجّد  اأّنه 

الوالدة: 

 ولم ُيعرف تاريخ الوالدة. 
)1(

لب في المدينة ولد عبد المطَّ

ة عمره ال�سريف، منهم من قال اإنَّ عمره اثنان  وقد اختلف في مدَّ

وع�سرون  مئة  عمره  اأنَّ  اإلى  ذهب  من  ومنهم   
)2(

�سنة وثمانون 

.
)4(

 وعلى رواية ثالثة اأنَّه بلغ من العمر مئة واأربعين �سنة
)3(

�سنة

اأ�شماوؤه ون�شبه:

ج من  لب الأنَّ اأباه ها�سمًا - وبعد اأن تزوَّ ا�ستهر بعبد المطَّ

ة اإلى ال�سام من  ة ا�سمها �سلمى - قام برحلة تجاريَّ امراأة يثربيَّ

المدينة فحملها معه اإلى دار اأهلها وكانت حاماًل به، وفي هذه 

�شّيد البطحاء

Pج�ّد الر�ش�ل
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ة فل�سطين ودفن بها، وبعد وفاته  الحملة اأدركه الموت في غزَّ

اأخواله بني  لب في دار  المطَّ و�سعت �سلمى حملها وتربَّى عبد 

عدي بن النجار، ثمَّ اإن رجاًل من بني الحارث مّر بيثرب واإذا 

))اأنا  يقول  اأحدهم  ف�سمع  يتفاخرون(  )اأي  ينت�سلون  بغلمان 

بن  المطلب  اأخبر  رجع  فلما  بن عبد مناف((  ها�سم  ابن 

عبد مناف بذلك فركب من �ساعته متوجهًا اإلى يثرب حتَّى 

اأتى دار بني عدي فقال للقوم: هذا ابن ها�سم، قالوا نعم 

علم  دون  من  مكة  اإل��ى  به  عائدًا  فحمله  اأخيك،  ابن  هذا 

َي  اأّمه. وعندما كان ُي�ساأل عنه كان يقول: هذا عبٌد لي ف�سمِّ

. كما كان يدعى ب�سيبة الحمد لكثرة حمد 
)5(

لب بعبد المطَّ

باأنَّه �سيبلغ �سنَّ  اأو تفاوؤاًل  اأو الأنَّه في راأ�سه �سيبة  النا�س له 

و�ساقي  البطحاء  د  و�سيِّ عامر  منها  األقاب  وله   .
)6(

ال�سيب

الع�سرة  ال�سادة  واأبو  الوادي  وغيث  الغيب  و�ساقي  الحجيج 

.
)7(

وحافر بئر زمزم 

زوجاته واأوالده:

جًا  لب كان متزوِّ الظاهر من بع�س كتب التاريخ اأنَّ عبد المطَّ

من خم�س ن�ساء ا�ستولد منهنَّ ع�سرة ذكور و�ست اإناث، االأكبر 

النبّي،  والد  اهلل  عبد  واالأ�سغر  لب  المطَّ عبد  بن  الحارث  هو 

�سبعة منهم وهم عبد اهلل واأبو طالب والزبير والعاتكة واأميمة 

والبي�ساء وبرة من اأمٍّ واحدة وهي فاطمة بنت عمرو بن عمران 

بن مخزوم وال�سبعة من الن�ساء االأربع االأخريات.

مكانته االجتماعية:

 ومن 
)8(

الثاني« »اإبراهيم  لب  كانت قري�س تقول لعبد المطَّ

ة واأنَّه �سار  مة يتَّ�سح لنا مكانته االجتماعيَّ خالل األقابه المتقدِّ

ح�سنًا وملجاأ للنا�س وقد �ساد في قري�س �سيادًة عظيمًة وذهب 

قاية  ب�سرفهم ورئا�ستهم فكان جماع اأمرهم عليه وكانت اإليه ال�سِّ

د حفر زمزم بعدما كانت  لب، وهو الذي جدَّ والرفادة بعد المطَّ

ل من طلى الكعبة بالذهب في  مطمومة من عهد ُجرهم، وهو اأوَّ

اأبوابها من تينك الغزالتين اللتين وجدهما في زمزم مع تلك 

.
)10(

 وكان ُيقال له الفّيا�س
)9(

االأ�سياف القلعّية

وكان ُيفر�س له في ظلِّ الكعبة فكان ال يجل�س على الفرا�س 

ويجل�س  ياأتي   Pر�سول اهلل وكان  له.  اإج��الاًل  بنيه  من  اأح��ٌد 

 :Pعن ر�ش�ل اهلل

ي  اإنَّ اهلل يبع��ث جدِّ

ة  ل��ب اأمَّ عب��د المطَّ

واح��دة ف��ي هيئ��ة 

الأنبياء وزيِّ المل�ك.
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لب: دعوا  ه عبد المطَّ رونه فيقول جدُّ عليه فيذهب اأعمامه يوؤخِّ

.
)11(

ابني فيم�سح ظهره ويقول: »اإنَّ البني هذا ل�ساأنًا«

ديانته:

ولم  االإبراهيميَّة،  ة  الحنيفيَّ دين  على  لب  المطَّ عبد  كان 

ي�سجد ل�سنٍم قط. وكان ي�سلِّي اإلى البيت، فعن اأمير الموؤمنين

ها�سم  وال  لب  المطَّ عبد  ي  وال جدِّ اأبي  عبد  »ما  يقول:   Q

وال عبد مناف �سنمًا قط، قيل: فما كانوا يعبدون؟ قال: كانوا 

 .
)12(

ي�سلَّون اإلى البيت على دين اإبراهيمQ متم�سكين به«

 كما َيظهر من مطاوي البحث اإن �ساء 
)13(

وكان مجاَب الدعوة

اهلل.

لب في  ها عبد المطَّ وقد اأجرى االإ�سالم خم�س �ُسنن قد �سنَّ

لعلي ته  و�سيَّ P في  النبيِّ ويدلُّ عليه ما جاء عن  الجاهليَّة، 

لب �سن في الجاهلية خم�س  Q بقوله: »يا علي، اإنَّ عبد المطَّ

لالأبناء،  االآباء  ن�ساء  م  االإ�سالم: حرَّ في  له  اأجراها اهلل  �ُسَنَن 

اها �سقاية  ا حفر زمزم �سمَّ ووجد كنزًا فاأخرج منه الُخم�س، ولمَّ

الحاج و�سنَّ في القتل مئة من االإبل ولم يكن للطواف عدد عند 

الخمر  م  حرَّ ن  ممَّ وكان   .
)14(

اأ�سواط �سبعة  فيهم  ن  ف�سَّ قري�س 

 .
)15(

على نف�سه في الجاهليَّة

حفر بئر زمزم:

لب في ظلِّ الكعبة  اأنَّه كان ُيفر�س لعبد المطَّ ذكرنا �سالفًا 

بئر  بحفر  ياأمره  هاتفًا  �سمع  نومه  حال  يوم  وذات  ال�سريفة. 

مكان  له  د  ح��دَّ وقد  اأي��ام.  اأربعة  ة  لمدَّ الهاتف  ر  وتكرَّ زم��زم. 

البئر عند الغراب االأع�سم عند قرية النمل. وكان عند زمزم 

حجر يخرج منه النمل فيقع عليه الغراب االأع�سم في كلِّ يوم 

لب هذا عرف مو�سع زمزم فقال  ليلتقط، فلما راأى عبد المطَّ

رت في اأربع ليال في حفر زمزم وهي ماأثرتنا  ي ُعبِّ لقري�س: اإنِّ

وعّزنا فهلّموا نحفرها، فلم يجيبوه اإلى ذلك فاأقبل يحفرها هو 

وبلغ الطوي -  ا حفر  الحارث، فلمَّ االأوحد  وُيعينه ولده  بنف�سه 

.
)16(

ر طوي اإ�سماعيل - علم اأنَّه قد وقع على الماء فكبَّ

كفالته ر�شول الل:

�ساأٌن  له  �سيكون   Pباأنَّ محمدًا ي�سعر  لب  المطَّ عبد  كان 

نّدِع  اإن لم  ر عن �سعوره ذاك. هذا  عظيم. وكثيرًا ما كان يعبِّ
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عليكم  �سياأتي  اأنَّه  اأرى  ي  اإنِّ يقول:  وكان  ته  بنبوَّ عارفًا  كان  اأنَّه 

ته ت�سود النا�س. وكان يحمله على  ي اأرى عزَّ يوم وهو �سيِّدكم. اإنِّ

.
)17(

عنقه فيطوف به حول البيت �سبعة اأ�سواط

 الو�شية االأ�شا�س حفظ محمد:

غمرات  في  وهو  طالب  اأبي  اإلى  لب  المطَّ عبد  بعث 

الموت ومحّمد على �سدره فبكى وقال الأبي طالب: اأنظر 

اأن يكون هذا من ج�سدك بمنزلة كبدك فاإنِّي قد تركت 

بنيَّ كلهم واأو�سيتك به الأنَّك من اأمِّ اأبيه وان�سره بل�سانك 

نعم قد قبلت  ويدك ومالك. هل قبلت و�سيتي؟ فقال:  

لب: فمدَّ يدك اإلّي  واهلل على ذلك �سهيد. فقال عبد المطَّ

ف  لب: االآن خفَّ ف�سرب يده على يده. ثمَّ قال عبد المطَّ

مات  ث��مَّ   ،Pمحمدًا ل  يقبِّ ي��زل  لم  ث��مَّ  ال��م��وت.  عني 

 .
)19(

. وقد دفن بالحجون
)18(

ولر�سول اهلل ثماني �سنوات

ولفَّ  وال�سدرة  بالماء  وغ�ّسل  موته  قري�س  اأعظمت  وقد 

اأيدي  الم�سك وحمل على  اليمن وعليه  بحلَّتين من حلل 

في  لتغييبه  واإكبارًا  واإكرامًا  اإعظامًا  اأيام  ة  عدَّ الرجال 

.
)20(

التراب

لب على اأ�شدق ل�شان: عبد المطَّ

عبد  ج���ّدي  يبعث  اهلل  »اإنَّ   :Pاهلل ر���س��ول  ع��ن 

وعنه  .
)21(

الملوك« وزيِّ  االأنبياء  هيئة  في  واحدة  اأّمة  لب  المطَّ

P: »اإنَّ اهلل �سفعه في خم�سة في البطن الذي حمله وال�سلب 

الذي اأنزله والحجر الذي كفله والبيت الذي اآواه واأني�س له في 

.
)22(

الجاهلية«

. �سرح االأخبار، القا�سي النعمائي، ج3، �س219( 1)

. البحار، ج15، �س186( 2)

. تاريخ اليعقوبي، ج2، �س11( 3)

. ال�سيرة الحلبية، ج1، �س6( 4)

. تاريخ الطبري، ج2، �س8، 9( 5)

. ال�سيرة الحلبية، ج1، �س6( 6)

. ك�سف الغطاء، ج2، �س362( 7)

�س���رح االأخب���ار، القا�س���ي النعمان���ي المغرب���ي، هام�س،  (8 )

مجلد3، �س219، 220.

. ال�سيرة النبوية، ابن كثير،ج1، �س184( 9)

. ال�سيرة الحلبية، ج1، �س6( 10)

. اإكمال الدين، ال�سدوق، �س169( 11)

الم�سدر نف�سه. (12 )

. ال�سيرة الحلبية، مجلد1، �س6( 13)

، وبحار االأنوار، المجل�سي،  الخ�س���ال، ال�س���دوق، 244( 14)

ج96، �س243.

. ال�سيرة الحلبية، ج1، �س6( 15)

. جامع اأحاديث ال�سيعة، ج1، �س37، 38( 16)

. مو�سوعة التاريخ االإ�سالمي، ج1، �س284( 17)

 ، تاري���خ اليعقوب���ي، 1، ����س282 ومو�س���وعة التاريخ، ج1( 18)

�س285 و�سيرة ابن ه�سام ج1، �س187وتهذيب ال�سيرة، 

�س41.

ج،  الكاف���ي،  واأ�س���ول  �س156( 19) ج15،  االأن���وار،  بح���ار 

�س439.

. عيون االأثر وتاريخ اليعقوبي ج2، �س12( 20)

. تاريخ اليعقوبي، ج2، �س13 والكافي، ج1، �س446( 21)

. الخ�سال، ال�سدوق، ج1، �س29( 22)

الهوام�ش

 عن اأمير الم�ؤمنين

م��ا  يق���ل:   Q

َعَبد اأب��ي ول جّدي 

ل��ب ول  عب��د المطَّ

عب��د  ول  ها�ش��م 

من��اف �شنم��ًا قط 

كان�ا  فم��ا  قي��ل: 

ق��ال:  يعب��دون؟ 

اإلى  ي�شلَّ�ن  كان�ا 

البي��ت عل��ى دي��ن 

.Q هي��م ا بر اإ
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ال�شيخ حممود كرمي

����روِر َم����ك����اُن وب�����غ�����ْي�����ِر وج������������ِدَك َف��������ْرَح��������ٌة واأَم������������اُنَه�������ْل َب�����ْع�����َد ف�����ق�����ِدَك ل����ل���������صُ

َم�َصاِعٍر اْن����ِب����َث����اُق  َع���ْي���َن���ْي���َك  َك َي�����ْع�����ِق�����ُل ال�������ُوْج�������َداُنَوِب������َح������ْوِر  َوِب�����ل�����ْث�����ِم َخ����������دِّ

�����اِق ال������َك������َم������اِل َح�����َن�����اُنول�������َك ال�������َزَم�������اُن َوَم���������ا ح���������َوْت اآَن������اُت������ُه وِب�����َق�����ل�����ِب ُع�����������صَّ

��َف��ْت َلَها الَولَهاُنَغ���ِرَق���ْت ِب���َك ال��َن��ْج��َوى وَم���ا اأ���صِ اْع���َت���َن���ى  وَم����ا  ال���َك���ُت���وِم  َن���ْف�������ُض 

ورِدِه م���ب���ل���ُغ  ال���ع���ط�������ص���اَن  ُي�����ح�����ِزُن  ������َواِط������ٌئ وِج������َن������اُناأو  وال������ُم������ْب������ِح������ُرْوَن �������صَ

لَمْقَتِلي ال���َغ���ِرْي���َق  اأَن�����ا  َه����َرْع����ُت  ��������َر ال������ِت������ْب������ِي������اُنَوَل����َق����ْد  ��������ِه َوَت��������َع��������ثَّ ِف���������ي ُح��������بِّ

َق�������اً ���وُّ َت�������صَ ال����ط����ري����ِق  اَد  ُروَّ �����األ�����ُت  َع�������ْن َن�������اِرَه�������ا َف�����اأَج�����اَب�����ِن�����ي ال�������ص���ري���اُنو������صَ

ب�صاِهٍق ي�����ص��ت�����ص��اُء  ل  ال�����ُه�����َدى  ���ِل���ِه ال����ُب����ْرَه����اُنَع����لَ����ُم   َق����ْل����ُب ال���م���ِح���بِّ ل���َو����صْ

و�َصْرِعِه ال����َغ����ِراِم  ِع���ْل���ِم  ِف����ي  ���ُب���ُه ال���َخ���َف���َق���اُنوال���َن���ْب�������ُض  ِل����ْي����ِل وَح�������صْ َف��������ْوَق ال����دَّ

* * *
ِب�����اأدُم�����ٍع ال�����م�����راَم  �����َل  اأ������صِ اأْن  الُطوفاُناأك������َب������رُت  ف���رِع���َه���ا  ِم�����ْن  اغ����َت����َذى  وَل������ِو 

ب����اأح����رٍف ُت�����َن�����اَل  اأن  ُروح��������ك  �����ٌظ َوَب�������َي�������اُناأك������َب������رُت  َع������ْي������ُب ال��������ُح��������ُروُف َت�����ل�����فُّ

بو�صِعِه  ���مَّ  ي�������صُ اأن  ق���ل���َب���َك  َن����ْف���������ص����اً ُت�������َع�������اُب وداأُب��������ه��������ا ال�����َم�����َي�����الُناأك�������َب�������ْرُت 

بلحظٍة ت����ُم����نَّ  اأْن  َع����ي����َن����َك  َم�������ْن ِف�����ي ال����ِخ����ي����اَن����ِة �����ص����اأُن����ُه َف�����ُي�����َداُناأك�������َب�������ْرُت 

ميلََها   ال����ح����ِق����ي����َق����ِة  ِم������������راآَة  ِل��������َذِوي ال���ُن���ُف���و����ِض َف����ُي����ْخ����َرُق ال���ُن���ْك���راُناأك��������َب��������ْرُت 

َباَبِتي �صَ ال��ل��ِط��ي��ُف  َع���ِل���َم  ِب�����اأْن  ال�����ُب�����ْن�����َي�����اُنح�����ص��ِب��ي  �����َد  ُم�����ح�����مَّ ِب������ُح������بِّ  وَذَوى 

َج�����وِراِح�����ي ال����ِع����َب����اِد  َربِّ  اإل������ى  ����َك����ْت  ال�����َرَج�����َف�����اُنو�����صَ ���َب���اِب���ه���ا  ����صَ َرْي���������َع  َن��������اَل  اأْن 

* * *
������ٍم �����ي�����َدُة واِل�������������ٍه َوُم������َت������يَّ �����ه ال����ُغ����ف����راُنَه�����������ِذي َق�����������صِ ������اِل وه�����مُّ ������ص�����وَق ال������ِو�������صَ

ال��ر���ُص��وِل و�صرِعِه َه�����ْدِي  َع��ل��ى  ��ي  �������َع�������اُرُه َوَط��������ِري��������ُق��������ُه ال��������ُق��������راآُنَي��م�����صِ َف���������������صِ

ال���ر����ُص���وِل ُي�َصاُنف���ا����ص���ف���ْع َل������ُه َي��������ْوَم ال����ِق����َي����اَم����ِة َراِج�����َي�����اً ِب��ِح��َم��ى  َم���ن  َخ����اَب  م��ا 

الغرام  نب�ض 

اإلى �صيد الخلق وخاتم النبيينP في ذكرى مولده ال�صريف:
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* مكانة المعّلم في القراآن وال�شّنة

* معّلم� الب�شرية

* المعلم الي�م بين ال�ظيفة والر�شالة

* قدوة العالم والمتعلم

م
 2

01
0 

ر
ذا

 اآ
/

 2
22

د 
د

ع
ل
ا

35



مكانة المعّلم

 في القراآن وال�شنَّة

ال�شيخ حممد ح�شن زراقط

بطرق  االأ�شخا�س  اأو  االأ���ش��ي��اء  قيمة  اكت�شاف  يمكن 

ة، منها: الحكم عليهم باالأهميَّة والقيمة، من خال  عدَّ

م�شدر موثوق، اأو من خال معرفة اأهميَّة ما تحمله هذه 

اأو من خال  م،  اأمر قيِّ اأو هوؤالء االأ�شخا�س من  االأ�شياء 

ال  من  يه  يوؤدِّ الذي  بالدور  يوؤدونه  الذي  الدور  �شباهة 

االإ�شارات  ه��ذه  ولتو�شيح  واأهميَّته.  قيمته  في  ُي�َشك 

ثنا  يحدِّ فعندما  التو�شيحيَّة.  االأمثلة  بع�س  نذكر 

االأ�شياء،  من  �شي ء  قيمة  عن  المع�شومين  اأحد  اأو  الل 

قيمته. في  �شك  لدينا  يبقى  ال  النا�س  من  �شخ�س  اأو 
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ال���م���ع���لِّ���م ف����ي ال����ق����راآن 

الكريم:

المذكورة  ال��ق��اع��دة  ووف����ق 

اكت�ساف  ن��ح��اول  ���س��وف  اأع����اله 

منزلة المعلِّم ومقامه في القراآن 

الكريم، من خالل النظر في قيمة 

المعلِّم  يحمله  ال��ذي  الم�سمون 

وهو العلم، اأو من خالل اكت�ساف 

المعلِّم  دور  ب��ي��ن  ال�����س��ب��ه  وج���ه 

مها وبين الدور  والخدمة التي يقدِّ

ومن  ور�سله،  اهلل  به  يقوم  ال��ذي 

حول  المبا�سر  الت�سريح  خ��الل 

اأو ال�سنة  قيمة المعلِّم في الكتاب 

ال�سريفة.

اآيات  ثنايا  في  ل  نتاأمَّ عندما 

اهلل �سبحانه لمعرفة قيمة المعلِّم 

القول  يمكننا  م��ن��زل��ت��ه،  وع���ل���وِّ 

اأه��مِّ  م��ن  لعلها  العلم  �سفة  اإنَّ 

يتحلَّى  اأن  يمكن  التي  ال�سفات 

بها موجود من الموجودات مادّيًا 

كان، اأم غير مادي. وعندما يكون 

حامل  ي��ك��ون  ��م��ة  ق��يِّ �سفة  ال��ع��ل��م 

العلم ذا قيمة عالية؛ بالنظر اإلى 

ما يحمل من اأمر قيِّم.

ال��ق��راآن  ف��ي  العلم  قيمة 

الكريم:

اإذا تتّبعنا ما و�سف اهلل تعالى 

نف�سه به في القراآن الكريم، نجد 

اأنَّ من اأهمِّ ال�سفات التي و�سف 

نف�سه بها هي �سفة العلم.

وهذه بع�س النماذج:

َيْعلَُم  اهللَ  اأَنَّ  َي��ْع��لَ��ُم��واْ  {اأََل����ْم 

ُم  َعالَّ  
َ
اهلل َواأَنَّ  َوَنْجَواُهْم  ُهْم  �ِصرَّ

اْلُغُيوِب})التوبة: 78(.

ِباْلَحقِّ  َي��ْق��ِذُف  َربِّ��ي  نَّ  اإِ {ُق��ْل 

ُم اْلُغُيوِب})�سباأ: 48(. َعالَّ

اإذًا، في هذه االآيات يثني اهلل 

بالعلم،  ذات��ه  بو�سفه  نف�سه  على 

من  العلم  �سفة  اأنَّ  منه  ونكت�سف 

اإلى  ي  توؤدِّ التي  الح�سنة  ال�سفات 

وعلّو  يحملها  م��ن  قيمة  ارت��ف��اع 

�سبحانه  اهلل  الأنَّ  مقامه؛ 

ال ي�سف نف�سه اإال بما هو 

هنا،  وم��ن  ح�سن. 

العلم  ق��ي��م��ة  ف����اإن 

واأهميته تنتقل اإلى 

والمت�سلح  حامله 

به، وهو المعلِّم.

الجهل  ذمُّ   � اأ 

والجاهلين:

مقابل  وف�����ي 

م�����������دح ال����ع����ل����م 

اأنَّ  نجد  وحامليه، 

بع�س  ��ر  ُي��ع��يِّ اهلل 

بجهلهم  ال��ن��ا���س 

هم الأجل هذا  ويذمُّ

{اإِنََّما  كتابه:  في  فيقول  الجهل، 

َي�ْصَتاأِْذُنوَنَك  الَِّذيَن  َعلَى  ِبيُل  ال�صَّ

واْ ِباأَن َيُكوُنواْ َمَع  َوُهْم اأَْغِنَياء َر�صُ

اْلَخَواِلِف َوَطَبَع اهلّلُ َعلَى ُقُلوِبِهْم 

 .)93 َيْعلَُموَن})التوبة:  َل  َفُهْم 

واالآيات التي تذمُّ الذين ال يعلمون 

كثيرة في القراآن الكريم ال داعي 

ال�ستعرا�سها جميعًا.

ُين�شب  التع�ل�ي�م 

اإل�����ى اأف�����ش��ل 

وه�  الم�ج�دات 

�ش��ب���ح�ان�ه  اهلل 

وت��ع��ال��ى، وم��ن 

اأف�شل  اإلى  بعده 

مخل�ق�ات�ه وه�م 

.Lالأن���ب�ي��اء
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وحاملي  ال��ع��ل��م��اء  م���دح   � ب 

العلم:

ولم يكتِف اهلل بالحديث عن �سفة 

ثنا عن  العلم في حدِّ نف�سها، واإنَّما حدَّ

حيث  ف�سلهم؛  وبيان  العلماء  قيمة 

منه  الخ�سية  وح��ده��م  بهم  ح�سر 

النَّا�ِض  َوِم���َن   ...} قوله:  في  تعالى: 

ْلَواُنُه  اأَ ُمْخَتِلٌف  َوالأَْن���َع���اِم  َوابِّ  َوال����دَّ

ِعَباِدِه  ِم��ْن   َ اهللَّ َيْخ�َصى  ��َم��ا  اإِنَّ َك��َذِل��َك 

َ َعِزيٌز َغُفوٌر})فاطر:  اْلُعلََماء اإِنَّ اهللَّ

28(. وفي محلٍّ اآخر يترك اهلل الحكم 
اإلى ذوي العقول ليق�سوا هم بفطرتهم 

العلم  وحامل  العالم  باأنَّ  ووجدانهم، 

لنا  يقول  وكاأنَّه  غيرهما،  من  اأف�سل 

متروٌك   - لو�سوحه   - االأم��ر  اإنَّ هذا 

من  ب��اأنَّ  اأنتم  تحكموا  حتَّى  لعقولكم 

وعلوِّ  ف�سله  في  �سك  ال  العلم  يحمل 

ال�سريفة:  االآي���ة  ف��ي  وذل���ك  مقامه، 

َيْعلَُموَن  ��ِذي��َن  الَّ َي�����ْص��َت��ِوي  َه���ْل  {ُق���ْل 

ُر اأُْوُلوا  َوالَِّذيَن لَ َيْعلَُموَن اإِنََّما َيَتَذكَّ

الأَْلَباِب})الزمر: 9(.

ه المعلِّم بالعظماء: ت�شبُّ

الكريم  ال��ق��راآن  اإل���ى  وب��ال��ع��ودة 

يتبيَّن لنا اأنَّ التعليم ُين�سب اإلى اأف�سل 

الموجودات وهو اهلل �سبحانه وتعالى، 

ومن بعده اإلى اأف�سل مخلوقاته وهم 

.Rاالأنبياء

الل  ق��ب��ل  م���ن  ال��ت��ع��ل��ي��م  اأ- 

تعالى:

ة  عدَّ اآي���ات  الكريم  ال��ق��راآن  ف��ي 

�سبحانه،  اهلل  اإل���ى  التعليم  تن�سب 

ومنها:

اهللُ  َوُيَعلُِّمُكُم  اهللَ  ��ُق��واْ  َواتَّ  ...}

َعِليٌم})البقرة:  �َصيْ ٍء  ِب��ُك��لِّ   
ُ
َواهلل

.)282
َواْلِحْكَمَة  اْل��ُم��ْل��َك   

ُ
اهلل {َواآَت�����اُه 

ا َي�َصاء})البقرة: 251(. َوَعلََّمُه ِممَّ

االآي��ات، يخبر اهلل  اإذًا، في هذه 

عن نف�سه باأنَّه يعلم االإن�سان ويفي�س 

عليه من علمه.

ب � التعليم من قبل االأنبياء:

التعليم  ة  مهمَّ اهلل  َين�سب  كما 

ر�سله  اإلى  كذلك  ين�سبها  نف�سه،  اإلى 

ذكر  وقد  العباد.  اإل��ى  بعثهم  الذين 

اهلل تعالى التعليم واحدًا من االأدوار 

التي يقوم بها االأنبياءR، وقَرَنه 

بالتزكية، ما يك�سف عن الربط بين 

االآي��ات  وم��ن  وثيق.  ب�سكل  االأم��ري��ن 

التي ت�سير اإلى هذا الدور لالأنبياء:

نُكْم  {َكَما اأَْر�َصْلَنا ِفيُكْم َر�ُصوًل مِّ

يُكْم َوُيَعلُِّمُكُم  َيْتُلو َعلَْيُكْم اآَياِتَنا َوُيَزكِّ

َلْم  ��ا  مَّ َوُيَعلُِّمُكم  َواْل��ِح��ْك��َم��َة  اْل��ِك��َت��اَب 

َتُكوُنواْ َتْعلَُموَن})البقرة: 151(.

اْلُموؤِمِنيَن  َعلَى  اهللُ  َم��نَّ  {َلَقْد 

اأَنُف�ِصِهْم  ��ْن  مِّ َر���ُص��وًل  ِفيِهْم  َب��َع��َث  اإِْذ 

يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم  َيْتُلو َعلَْيِهْم اآَياِتِه َوُيَزكِّ

اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َواإِن َكاُنواْ ِمن َقْبُل 

���ِب���ي���ٍن})اآل عمران:  ��الٍل مُّ َل��ِف��ي ���صَ

.)164
هذه االآيات ت�سير اإلى واحدة من 

االأنبياء، وهي  بها  يقوم  التي  المهام 

والتزكية، وفي ذكرها  التعليم  ة  مهمَّ

غنى عن ا�ستعرا�س غيرها.

من خالل ما تقدم، يمكننا القول 

المعلِّم  بها  يقوم  التي  ة  المهمَّ اإنَّ 

تعالى،  اهلل  اأف��ع��ال  م��ن  فعاًل  ت�سبه 
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الدور  ي�سبه  ي��وؤدي��ه  ال��ذي  وال���دور 

ر�ِسل االأنبياء الأدائه والقيام 
ُ
الذي اأ

به بين النا�س.

النبوية  ال�شنَّة  في  المعلِّم 

ال�شريفة:

الكثير من  ال�سريفة  ة  ال�سنَّ في 

عال  ب�سوت  تهتف  التي  االأحاديث 

االإن�سان  ه��ذا  مقام  عن  باالإخبار 

وعلّو منزلته بين �سائر بني الب�سر. 

ففي ف�سل العلم، يكفي اأن ن�سير اإلى 

اأنَّ االأحاديث ال�سريفة جعلت طلب 

ال�سعي  اإل��ى  ودع��ت  فري�سة،  العلم 

في �سبيله ولو كان في ال�سين، واأنَّ 

المالئكة ت�سع اأجنحتها تحت اأقدام 

ال�ساعي في طلب العلم تكريمًا له. 

اإلى غير ذلك مما ورد وهو كثير.

ف�شل المعلِّم في ال�شنَّة:

اإلى  باالإ�سارة  مقالتنا  ونختم 

ال��واردة في ف�سل  االأحاديث  بع�س 

اأنَّ  لنالحظ  مبا�سر  ب�سكل  المعلِّم 

عمل المعلِّم من بين اأعظم االأعمال 

على  اإن�سان  يها  يوؤدِّ اأن  يمكن  التي 

وجه االأر�س:

النبيP: »يقول اهلل عزَّ   عن 

لم  اإني  للعلماء:  القيامة  يوم  وجلَّ 

اأجعل علمي وحكمي فيكم، اإال واأنا 

كان  م��ا  على  لكم  اأغ��ف��ر  اأن  اأري���د 

.
)1(

منكم وال اأبالي«

المعلم  ق���ال  »اإذا   :Pوعنه

الرحمن  اهلل  ب�سم  ق��ل:  لل�سبي: 

اهلل  ب�سم  ال�سبي:  فقال  الرحيم، 

براءة  اهلل  كتب  الرحيم،  الرحمن 

وب����راءة  الأب���وي���ه  وب�����راءة  لل�سبي 

.
)2(

للمعلم«

 :Qالباقر االإم����ام  وع���ن   

ت�سيء  �سمعة  معه  كمن  »ال��ع��ال��م 

للنا�س، فكّل من اأب�سر ب�سمعته دعا 

له بخير، كذلك العالم معه �سمعته 

يزيل بها ظلمة الجهل والحيرة، فكل 

من اأ�ساءت له فخرج بها من حيرة 

اأو نجا بها من جهل، فهو من عتقائه 

عن  �سه  يعوِّ تعالى  واهلل  النار،  من 

اأعتقه ما هو  بكلِّ �سعرة لمن  ذلك 

األف  بمائة  ال�سدقة  من  له  اأف�سل 

اأمر  الذي  الوجه  قنطار، على غير 

.
)*( )3(

اهلل عزَّ وجلَّ به...«

ال�س���هيد االأول، مني���ة المري���د، دار الكت���اب االإ�س���المي،  (1 )

بيروت، ال.ت، �س 25.

. و�سائل ال�سيعة، ج 6، �س 169( 2)

منية المريد، م�سدر �سابق، �س 33( 3)

)*(  للمزيد من االطالع والتو�سع يمكن الرجوع اإلى الم�سادر 

التالية:

1 - الوحي والنبوة لل�سهيد مطهري.
2 - في رحاب القراآن  لل�سيخ االآ�سفي.

3 - روح الدين االإ�سالمي لعفيف عبد الفتاح طبارة.
4 - بحار االأنوار، العالمة المجل�سي.

5 - تف�سير الميزان، العالمة الطباطبائي.

الهوام�ش
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احلاجة عفاف احلكيم 

وبناء  النا�س  توجيه  في  كبيٌر  دوٌر  ال�شالحة  للقدوة 

هذه  ا�شتثمار  على  االإ���ش��ام  حر�س  وق��د  المجتمعات.. 

قدوة  يكونوا  اأن  ون  ي�شتحقُّ من  �شاأن  من  وَرَف���َع  الو�شيلة، 

كتاب  لنا  حمل  وق��د  بهداهم.  النا�س  ليهتدي  للمجتمع، 

مقام  اإل���ى  ُي��رف��ع  اأن  ي�شتحقُّ  لمن  وا���ش��ح��ًة  ���ش��ورًة  الل 

االأنبياء،  هم  المكانة  بتلك  النا�س  اأولى  اأنَّ  نًا  مبيِّ القدوة، 

تعالى: ق���ال  ب�����ش��ي��رت��ه��م.  واق���ت���دى  نهجهم  ���ش��ل��ك  وم���ن 

ن  َدَرَجاٍت مَّ َنْرَفُع  َقْوِمِه  اإِْبَراِهيَم َعلَى  اآَتْيَناَها  ُتَنا  {َوِتْلَك ُحجَّ  

نَّ�َصاء اإِنَّ َربََّك َحِكيٌم َعِليٌم * َوَوَهْبَنا َلُه اإِ�ْصَحَق َوَيْعُقوَب ُكالاًّ َهَدْيَنا 

وَب َوُيو�ُصَف  يُّ
ِتِه َداُووَد َو�ُصلَْيَماَن َواأَ يَّ َوُنوًحا َهَدْيَنا ِمن َقْبُل َوِمن ُذرِّ

َوَيْحَيى  ��ا  َوَزَك��ِريَّ  * اْلُمْح�ِصِنيَن  َنْجِزي  َوَك��َذِل��َك  َوَه���اُروَن  َوُمو�َصى 

�ْصَماِعيَل َواْلَي�َصَع َوُيوُن�َض  اِلِحيَن * َواإِ َن ال�صَّ ْلَيا�َض ُكلٌّ مِّ َوِعي�َصى َواإِ

اِتِهْم  يَّ َوُذرِّ اآَب��اِئ��ِه��ْم  َوِم���ْن   * اْلَعاَلِميَن  َعلَى  ْلَنا  ف�صَّ َوُك���الاًّ  َوُل��وًط��ا 

َذِلَك   * �ْصَتِقيٍم  مُّ َراٍط  �صِ اإَِلى  َوَهَدْيَناُهْم  َواْجَتَبْيَناُهْم  َواإِْخَواِنِهْم 

ُهَدى اهلّلِ َيْهِدي ِبِه َمن َي�َصاء ِمْن ِعَباِدِه َوَلْو اأَ�ْصَرُكواْ َلَحِبَط َعْنُهم 

َة  ُبوَّ ا َكاُنواْ َيْعَمُلوَن * اأُْوَلِئَك الَِّذيَن اآَتْيَناُهُم اْلِكَتاَب َواْلُحْكَم َوالنُّ مَّ

 * ِبَكاِفِريَن  ِبَها  ْي�ُصواْ  لَّ َقْوًما  ِبَها  ْلَنا  َوكَّ َفَقْد  لء  َه��وؤُ ِبَها  َيْكُفْر  َفاإِن 

اأُْوَلِئَك الَِّذيَن َهَدى اهلّلُ َفِبُهَداُهُم اْقَتِدْه}.

 )االأنعام: 90-83(

معّلم� الب�شرية
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��ة  االأن����ب����ي����اء ق������ادة ال��ب�����ش��ريَّ

وطائعها:

اإنَّ الأنبياء اهلل دورًا اإيجابيًا عظيمًا في 

تاريخ الب�سرّية. وهذا الدور ي�سهد به حّتى 

االأنبياء  تعاليم  اأنَّ  باعتبار  الّدين.  منكرو 

��ة ك���ان ل��ه��ا دور  ��ة واالج��ت��م��اع��يَّ االأخ��الق��يَّ

وتح�سينها  المجتمعات  اإ�سالح  في  ر  موؤثِّ

وتقّدمها..

خلق  اإل���ى  اهلل  ر���س��ال��ة  ��غ  ي��ب��لِّ فالنبي 

ويدعو  ويوجهها،  طاقاتهم  ويوقظ  اهلل، 

يدعو  اهلل.  ُي��ر���س��ي  م��ا  واإل����ى  اهلل  اإل���ى 

واالإ�سالح،  وال�سفاء  ال�سماحة  اإل��ى 

غير  والتحّرر من  االإي��ذاء،  وع��دم 

واال�ستقامة  ال�سدق  واإل��ى  اهلل، 

االأخالق  و�سائر  والعدالة  والحب 

ال��ح�����س��ن��ة، وي��ع��م��ل ع��ل��ى اإن��ق��اذ 

الب�سريَّة من قيد هوى النف�س واأنواع 

اأر�سلهم  تعالى  وهو  والطواغيت.  االأوثان 

من اأجل اأن تعّم الرحمة االإلهيَّة كلَّ الب�سر. 

الم�سيئة  باأنَّ  ُيخبرنا  الكريم  القراآن  فاإنَّ 

اأمٍة  لكلِّ  اهلل  ُير�ِسَل  ب��اأن  ق�ست  االإلهيَّة 

وي�سلك  يعلمهم  كي  اأنف�سهم،  من  ر�سواًل 

ُكلِّ  ِف��ي  َبَعْثَنا  {َوَل��َق��ْد  الهداية  �سبل  بهم 

َواْجَتِنُبواْ   
َ
اهلّل اْع���ُب���ُدواْ  ِن  اأَ ���ُص��وًل  رَّ ����ٍة  مَّ

اأُ

اُغوَت})النحل: 36(. الطَّ

�سورة  من  الكريمة  االآي���ات  اأنَّ  يبقى 

الم�سهد  ه��ذا  ا�ستعر�ست  التي  االأن��ع��ام، 

منتهيًة  االأنبياء  لم�سيرة  الجليل  التاريخيَّ 

اْقَتِدْه}،  {َف��ِب��ُه��َداُه��ُم  االإلهيِّ  االأم��ر  اإل��ى 

التطلُّع  واأبعاد  ي  التاأ�سِّ ة  فاعليَّ اإلى  تلفتنا 

والوحي  التربوّية.  العملّية  في  واالق��ت��داء 

من  االأنبياء  ُيخرج  ال  االآي���ات  ُت�سير  كما 

لالإن�سان  نموذجًا  َيجعلهم  بل  ة  الب�سريَّ
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يكونون  ولهذا  لالآخرين.  واأ�سوة  الكامل 

لالآخرين قادة وطالئع.

هدف النبّوات:

ن�ستعر�س  المطلب  هذا  على  للوقوف 

االآيات التالية:

اإِنَّا  ��ِب��يُّ  ال��نَّ ��َه��ا  يُّ
اأَ {َي��ا  تعالى:  يقول   �  1

ًرا َوَنِذيًرا * َوَداِعًيا  اأَْر�َصْلَناَك �َصاِهًدا َوُمَب�صِّ

ِنيًرا})االأحزاب:  ِ ِباإِْذِنِه َو�ِصَراًجا مُّ اإَِلى اهللَّ

.)46-45
ِباْلَبيَِّناِت  ُر���ُص��لَ��َن��ا  اأَْر���َص��ْل��َن��ا  {َل��َق��ْد   �  2
ِلَيُقوَم  َواْل��ِم��ي��َزاَن  اْلِكَتاَب  َمَعُهُم  َواأَن��َزْل��َن��ا 

النَّا�ُض ِباْلِق�ْصِط})الحديد: 25(.

ه���ذه االآي����ات اأ����س���ارت م��ن ج��ه��ة اإلى 

ال��ه��دف ال��ع��اّم ال���ذي ه��و ه��داي��ة النا�س 

من  ها  لكنَّ ونجاتهم،  �سعادتهم  لتحقيق 

االأنبياء  تعاليم  اأنَّ  على  زت  ركَّ ثانية  جهة 

مة الأمرين هما: هي مقدِّ

ب اإليه. 1 � معرفة اهلل والتقرُّ
2 � اإقامة العدل والق�سط في المجتمع 

. الب�سريِّ

بداأت  التي  ة،  النبوَّ اأنَّ  ُنالحظ  وهنا 

بال�سير المعنويِّ والدعوة اإلى اهلل، انتهت 

اإ�سالح  اإل��ى  الكريم  القراآن  ُيطِلعنا  كما 

نحو  وتوجيهها  وتنظيمها  النا�س  حياة 

الم�سير ال�سحيح.

اإلى  ُت�سير  فاإنَّها  التالية  االآي��ة  ��ا  اأمَّ

تتبُّع  ��ة  ل��ع��م��ل��يَّ ��ة  واأ���س��ا���س��يَّ ��ة  ه��امَّ ن��ق��ط��ة 

النف�س  تزكية  وهي   Rاالأنبياء خطى 

ل��ل��ت��ع��ّل��م، قال  ا���س��ت��ع��دادًا  وت�����س��ف��ي��ت��ه��ا 

اْلُموؤِمِنيَن  َعلَى  اهلّلُ  َم��نَّ  {َل��َق��ْد  تعالى: 

َيْتُلو  اأَنُف�ِصِهْم  ْن  مِّ َر�ُصوًل  ِفيِهْم  َبَعَث  اإِْذ 

اْلِكَتاَب  َوُيَعلُِّمُهُم  يِهْم  َوُيَزكِّ اآَياِتِه  َعلَْيِهْم 

َلِفي  َق���ْب���ُل  ِم���ن  َك���اُن���واْ  َواإِن  َواْل���ِح���ْك���َم���َة 

.)164 ِبيٍن})اآل عمران:  مُّ �َصالٍل 

 ميزة الر�شالة الخاتمة:

بميزات  الخاتمة  ال��ر���س��ال��ة  ��زت  ت��م��يَّ

خا�سة تتنا�سب مع ع�سر الخاتمية وذلك 

الجامعة  الكاملة  ال�سورة  كونها  بحكم 

اإلى  للب�سر  الهادية  و�ستكون  اهلل  لدين 

االأبد.

االأنبياء  خاتم  حملها  التي  فالتعاليم 

ة بخالف  هت اإلى النا�س كافَّ محمدP توجَّ
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اإلى  اأر�سلوا  الذين  الر�سل  من  �سبقه  َمن 

ة. قال تعالى: {َوَما اأَْر�َصْلَناَك  َممهم خا�سَّ
ُ
اأ

ًة لِّلنَّا�ِض َب�ِصيًرا َوَنِذيًرا َوَلِكنَّ اأَْكَثَر  اإِلَّ َكافَّ

النَّا�ِض َل َيْعلَُموَن})�سباأ: 28(.

كما واإنَّ اهلل تعالى دعا ر�سوله الخاتم 

ة  اإلى اإعالن هذه الحقيقة اإلى النا�س عامَّ

َها النَّا�ُض اإِنِّي َر�ُصوُل اهلّلِ اإَِلْيُكْم َجِميًعا  يُّ
{اأَ

اإَِلَه  َماَواِت َوالأَْر���ِض ل  َلُه ُمْلُك ال�صَّ الَِّذي 

اإِلَّ ُهَو})االأعراف: 158(.

اأنَّ  اإل��ى  ب��دَّ من االإ���س��ارة  ��ه ال  اأنَّ يبقى 

من  تتمكن  لم  الخاتمة  الر�سالة  ميزات 

المراحل  في  واقعي  وج��ود  لها  يكون  اأن 

ة  ال�سابقة التي �سهدت طفولة ونمو الب�سريَّ

مت الحقوق  بخالف مرحلة الن�سج التي نظَّ

دت العقوبات وجعلت  على  والواجبات وحدَّ

�سبيل المثال  الف�سل والكرامة بين النا�س 

رجااًل ون�ساًء  باأمور ثالثة:

1 � العلم {َهْل َي�ْصَتِوي الَِّذيَن َيْعلَُموَن 
َوالَِّذيَن َل َيْعلَُموَن})الزمر: 9(.

َل  {َوَف�صَّ اهلل  �سبيل  في  الجهاد   �  2
اأَْجًرا  اْل��َق��اِع��ِدي��َن  َعلَى  اْلُمَجاِهِديَن  اهلّلُ 

َعِظيًما})الن�ساء: 95(.

3 � التقوى والطهارة {اإِنَّ اأَْكَرَمُكْم ِعنَد 
ِ اأَْتَقاُكْم})الحجرات: 13(. اهللَّ

اأخيرًا وراثة االأنبياء:

ج����اء ف���ي ال���ح���دي���ث ال�����س��ري��ف عن 

 
)1(

االأنبياء« ورث��ة  »العلماء  اأنَّ   P النبيِّ

القول  وب��دي��ه��ي   .
)2(

الر�سل« و»اأم���ن���اء 

الموؤمنين  رك��ب  ه��ن��اك  العلماء  م��ع  اإنَّ 

ما  اأح��رزوا  ممن  ع�سر  كلِّ  في  العاملين 

)العلم،  النا�س  بين  تعالى  اهلل  به  فا�سل 

تقدير  اتَّجه  وحيث  والتقوى(،  والجهاد 

واآمر  اإ�سالح  طالب  لكلِّ  وال�سعوب  االأم��م 

بمعروف وناٍه عن منكر؛ الأنَّ هذه الفري�سة 

التي ُجِعَلت قاعدة ل�سائر الفرائ�س تجعل 

ثورة  حالة  ف��ي  ع�سر  ك��لِّ  ف��ي  الموؤمنين 

م�ستمر،  اإ���س��الح  وط��ل��ب  دائ��م��ة،  فكرّية 

والظلم  العبث  �سدَّ  يفتر  ال  دائ��ب  وجهاد 

والف�ساد على اختالف اأنواعه.

التقدير  عنا�سر  اتَّ�سعت  اأن  وك���ان 

عوا نهج  لت�سمل المعلِّمين المربين ممن تتبَّ

�سريعة  والتزموا  االأنبياء،  وخطى  الر�سل 

عمق  ف��ي  وغ��ا���س��وا  ومنهجًا  �سلوكًا  اهلل 

خيارهم  وك��ان  بها.  ونه�سوا  الم�سوؤولية 

معاني  باأ�سمى  المثقل  ال����دوؤوب  العمل 

علموا  الأنَّهم  واالإخال�س  وال�سدق  ال�سبر 

االإن�سان  ببناء  يبداأ  اإنَّما  االأوطان  بناء  اأنَّ 

من  هو  ال�سالح  االإن�سان  وبناء  ال�سالح، 

ر�سالته  تقترب  ال��ذي  المعلم،  ة  م�سوؤوليَّ

.Rكمربٍّ من ر�سالة االأنبياء

ة  فالتربية والتعليم كانا وما زاال المهمَّ

اأمير  قال  االإ�سالم،  الجليلة جدًا في نظر 

حرفًا  علمني  »من   Qعلي الموؤمنين 

تعالى  اهلل  اأراد  وق��د   .
)3(

عبدًا« ل��ه  كنت 

و�سماه  اإليه  تعالى  ون�سبه  المعلم  اأن يكرم 

َربَّاِنيِّيَن  {ُك����وُن����واْ  تعالى:  ق��ال  رب��ان��ي��ًا، 

ِب��َم��ا ُك��ن��ُت��ْم ُت��َع��لِّ��ُم��وَن اْل��ِك��َت��اَب َوِب��َم��ا ُكنُتْم 

َتْدُر�ُصوَن})اآل عمران: 79(.

. الدعوات، قطب الدين الراوندي، �س63( 1)

. الق�ساء وال�سهادات، ال�سيخ االأن�ساري، �س250( 2)

 ، �س���رح ر�س���الة الحقوق، االإم���ام زين العابدي���ن، �س409( 3)

تحقيق ح�سين علي القبانجي.

الهوام�ش
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ا في مجال بناء الِقَيم االإن�سانيَّة فلم ُتبَذل الكثير من الجهود  اأمَّ

الإدخالها في �سياق اأهداف المدر�سة، رغم اأنَّ العالقة بين المعارف 

والمهارات والِقَيم تجعل التفكيك بينها يمثل تحطيمًا لالإن�سان.

دور المعلِّم في بناء االإن�شان:

في  والتعليم  التربية  عملّية  في  االأه���ّم  الموقع  يحتّل  المعلم 

اإلى  واالأنظمة  والو�سائل  المناهج  واإي�سال  المعا�سرة.  المدر�سة 

ب�سكل  منها  اال�ستفادة  على  وقدرته  المعلم  ب��دور  ره��ن  اأهدافها 

�سحيح، وا�ستخدامها بمهارٍة واإتقان، وت�سخيرها لخدمة الهدف.

العملّية، وهو  االأهم واالأخطر في  الدور  اإذًا هو �ساحب  المعلم 

ال�شيخ م�شطفى ق�شري

نحو  ال��ح��ا���ش��ر  الع�شر  ف��ي  المجتمعات  ��ج��اه  اتِّ اإط����ار  ف��ي 

جزءًا  عاتقها  على  الحديثة  المدر�شة  اأخ��ذت  �س،  التخ�شّ

ملقاة  كانت  التي  والتربوّية  التعليمّية  الم�شوؤولّية  من  كبيرًا 

المدر�شة  اأنَّ  �شّك  وال  تقريبًا.  بالكامل  االأبوين  عاتق  على 

الحديثة ا�شتطاعت اأن تبني ثقافة علمّية متنّوعة ووا�شعة، 

العلمّية،  المعارف  من  هائًا  كّمًا  الطالب  اإك�شاب  على  وعملت 

بناء  على  الكافي  بالقدر  ذل��ك  ب��م��وازاة  تعمل  ل��م  اأنَّ��ه��ا  اإال 

اإال  العملّية  ومهاراته  قدراته،  وتنمية  الطالب،  �شخ�شّية 

االخت�شا�س. طبيعة  اأحيانًا  تقت�شيها  �شيقة،  ح��دود  في 

ال��م��ع��ّل��م ال��ي���م

والر�شالة ال�ظيفة  بين 
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مع  َيتعامل  ال��ذي  وهو  ة،  كافَّ باأطرافها  ُيم�سك  ال��ذي 

�سخ�سّيته،  معالم  بيده  وير�سم  مبا�سر،  ب�سكٍل  التلميذ 

ياأخذ  الذي  وهو  يوم،  بعد  يومًا  والمعرفة  بالعلم  ويغّذيه 

بيده نحو الم�ستقبل.

فهو  وح�سا�سّيته.  واأهمّيته  ال��دور  خطورة  تكمن  وهنا 

يختلف تمامًا عن العامل في الم�سنع اأو المزارع في الحقل اأو 

ف في متجر... فالمعلِّم اإنَّما يقوم ب�سنع االإن�سان، فاإذا  الموظَّ

الهدف ال  اأخطاأ  اأو  الفر�سة،  ر ف�ساعت  اأو ق�سّ الطريقة،  اأ�ساء 

فا�سٍل،  اأو  باإن�سان منحرٍف  المجتمع  تزويد  فالنتيجة  �سمح اهلل، 

اأو عاجز، حيث ال فر�سة حقيقية للتعوي�س والجبران  اأو مف�سد، 

واالإ�سالح.

تربيتها  على  اوؤت��م��ن  التي  االأنف�س  ُيحيي  اأن  ���ا  اإمَّ فالمعلم 

بالحركة  لي�ست  الواقعّية  الحياة  الأنَّ  ُيميتها؛  اأن  ��ا  واإمَّ وتعليمها 

الذات  �سمّو  اإلى  بالو�سول  هي  واإنما  القلب،  وخفقان  والتنف�س 

عليها  تترّتب  التي  هي  الحياة  هذه  و�سفائها،  النف�س  وطهارة 

فاعلّية االإن�سان و�سالح منهجه، و�سوابّية اأهدافه.

من  لجمٍع  الخامنئي  علي  ال�سيد  القائد  االإم���ام  يقول 

المعلمين:

»... في اأيِّ حلقِة در�ٍس كنتم، وفي اأيِّ ظرف اأو محيط حللتم، 

في الجامعات واأمام الطالب، في المراحل العليا اأو في الثانويات 

العلمية،  الحوزات  في  التمهيدية،  اأو  االبتدائية  المدار�س  في  اأو 

... فاأنتم محور حركة المجتمع، واأنتم اأيُّها  وفي اأيِّ محيط تعليميٍّ

توؤّدوا  اأن  المهم  المجتمع،  في  ال�سحيح  العمل  ميزان  المعلمون 

دوركم في تعليم االآخرين...«.

ح�ّسا�سًا  دورًا  االإن�سان  ي��وؤّدي  اأن  ج��دًا  لمهمٌّ  ��ه  »اإنَّ يقول:  ثّم 

واأ�سا�سّيًا في بلده ومجتمعه، مهمٌّ جدًا اأن يعمل على رفع م�ستوى 

في  ومكانته  المعلِّم  حرمة  كانت  هنا  من  به،  المحيط  المجتمع 

المجتمع، وتكريم النا�س لمقامه«.

وُيخاطب االإمام الخميني} المعلِّمين:

»يجب اأن تنتبهوا كثيرًا اإلى اأّنكم ل�ستم اأنا�سًا عادّيين، فاأنتم 

معلِّمون لجيل �ستو�سع مقّدرات البالد في الم�ستقبل بين يديه«.

الخمين��ي  الإم��ام 

اأن  »يج��ب   :{

كثي��رًا  تنتبه���ا 

اأّنك��م ل�شتم  اإل��ى 

عادّيي��ن،  اأنا�ش��ًا 

معلِّم���ن  فاأنت��م 

�شت��ش��ع  لجي��ل 

الب��الد  مق��ّدرات 

الم�شتقب��ل  ف��ي 

ب��ي����ن ي�دي���ه«.
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التعليم بين الوظيفة والر�شالة:

ال�سوؤال الذي َيطرح نف�سه هنا بعد ما تقّدم: هل ُيدرك المعلم 

في ع�سرنا الحا�سر كلَّ ذلك عندما يختار التعليم كعمٍل ووظيفة، 

اأو عندما يدخل اإلى قاعة ال�سف، اأو عندما يت�سّرف مع التالمذة 

ويتعامل معهم يوميًا؟!

ولو  االإجابة،  حّرية  معلم  لكلِّ  واأترك  ال�سوؤال  على  اأجيب  لن 

بينه وبين نف�سه، واأنتقل اإلى و�سف الواقع، ثّم اأبّين ما نرجوه وما 

نتطّلع اإليه.

ر�سالٌة  اأن��ه  الإدراك��ه  التعليم  اختار  المعلِّمين  من  القّلة  لعّل 

اأنَّه  المدر�سة مدركًا  اإلى  يذهب  المعلمين  النادر من  وم�سوؤولّية. 

يذهب اإلى �ساحة جهاد )بالمعنى الديني للجهاد(، اأي اأنَّه تكليف 

�سرعّي يتعلق بتغيير الواقع الثقافي واالجتماعي والتربوي لالأّمة، 

واإ�سالح المجتمع واالرتقاء به، وبناء االإن�سان وفق ال�سورة التي 

موؤمنًا  بقيَّة مخلوقاته،  على  كّرمه  بها  والتي  تعالى،  اهلل  اأراده��ا 

تقيًا، عاقاًل مدّبرًا، قويًا عزيزًا، فاعاًل موؤّثرًا... اإلخ.

على م�ستوى االأداء، وعلى م�ستوى االأ�سلوب والطريقة، وعلى 

ممار�سة  بين  كبير  فرق  والتعليمية،  التربوية  االأه��داف  م�ستوى 

توؤّدى  الوظيفة  كر�سالة،  وممار�ستها  كوظيفة  والتعليم  التربية 

والرتبة(،  )الراتب  المعنوية  اأو  المادية  االأج��رة،  على  للح�سول 

ي والمعلم ويوؤمن  والر�سالة توؤّدى للو�سول اإلى هدف يتبّناه المربِّ

به، وي�سعر بالم�سوؤولية تجاهه، بقطع النظر عن المردود المادي 

والمعنوي.

المعّلم اأو المرّبي:

قد ُي�ستعمل م�سطلح التربية بمعناه اللغوي الذي هو التنمية، 

في�سمل تنمية معارف االإن�سان وقدراته ومواقفه، بل ي�سمل اأي�سًا 

وتربية  واجن  الدَّ تربية  ُيقال  كما  الج�سديَّة،  وقواه  ج�سده  تنمية 

الموا�سي التي ال يبتغى منها اإال الجانب الج�سدي. هذا اال�سطالح 

التربية قد  تنمية معارف ومهارات. لكن  باعتباره  التعليم  ي�سمل 

ُت�ستعمل بمعنى اأخ�ّس يقت�سر على الجانب ال�سلوكي وزرع الِقَيم 

بالمعنى  التربية  �سن�ستعمل  ونحن  فح�سب،  ال�سلوكيَّة  والمواقف 

ي�ن��بغي  المع�لِّم 

اإك���������ش����اب����ه 

ال����م����ه����ارات 

وال����م����ع����ارف 

ت�ت�طلَّب�ها  ال�ت��ي 

ال���ك���ف���اي���ات 

���ة. ال���ت���رب����يَّ
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الثاني هنا للتمييز بين دورين يقوم بهما المعلم.

مرّبيًا،  يكون  اأن  اإال  المعلِّم  باإمكان  لي�س 

ة  اأهدافه التربويَّ حتَّى عندما ُيهمل تحديد 

وُي�سِقطها  اهتماماته  دائ��رة  من  ويحذفها 

فهو  ل��ل��در���س،  التخطيط  عند  ح�سابه  م��ن 

ربَّما  ممنهَجة،  غير  تربية  ُيمار�س  بالحقيقة 

تكون تربية �سلبّية ولو عن غير ق�سد، اأو من 

غير التفات، الأنَّ اأّي معلم يحمل بال �سّك جملة 

وال�سجايا  وال��ع��ادات  والَقَيم  القناعات  من 

تظهر  وهي  فا�سدة(،  اأو  )�سحيحة  االأخالقية 

في ت�سّرفاته و�سلوكه وفي فلتات ل�سانه وطريقة 

ما  وك��لِّ  والزمالء  ظام  والنِّ التلميذ  مع  تعامله 

يحيط به، وبالتالي فهو يج�ّسدها في كلِّ واقعه، 

المبا�سر  اأو غير  المبا�سر  تاأثيره  يترك  الذي  االأمر 

ومن  ق�سد  غير  التربية عن  ُيمار�س  فهو  تالمذته،  على 

دون وعي، فهي تربية غير هادفة وغير منهجّية.

ما هو المطلوب والمرتجى ؟

ما يجب على المعلِّم )المرّبي( اأن يقوم به، وعلى المدر�سة 

الدولة  على  بل  المناهج(،  و�سع  عن  م�سوؤولة  تربوّية  )كموؤ�س�سة 

االأمينة والعارفة لم�سوؤولّياتها، هو اإدخال التربية بالمعنى االأخ�ّس 

يتّم  التي  االأه��داف  راأ���س  على  وو�سعها  االهتمامات،  جملة  في 

والمناهج  البرامج  وو�سع  لها،  والتخطيط  وت�سنيفها  تحديدها 

واالأ�ساليب  الطرق  اختيار  ويجب  اإليها.  تو�سل  التي  واالأن�سطة 

المدر�سة  لت�سبح  وال��م��وؤّث��رة،  الم�ساعدة  والو�سائل  المنا�سبة 

والمناهج للتربية كما هي للتعليم.

وعندما يتمُّ اإعداد المعلِّم اأو تاأهيله، ال يكفي اإك�سابه المهارات 

والمعارف التي تتطلَّبها الكفايات التعليمّية، واإنما ينبغي اإك�سابه 

المهارات والمعارف التي تتطلَّبها الكفايات التربوية.

فنحن ال نريد عالمًا يعجز عن ت�سخير علمه لخدمة االإن�سانّية 

الأنَّه يفتقد الِقَيم االإن�سانّية، ال نريد عالمًا َي�ستخدم علمه ال�ستغالل 

النا�س وزرع الف�ساد في االأر�س، واإنَّما نريد عالمًا ي�سع علمه في 

خدمة الب�سر وفي اإعمار االأر�س واإقامة العدل، عالمًا يكون علمه 

رحمة للنا�س ولي�س نقمة عليهم.

ك��ب��ي��ر  ف�����رق   

م�م�ار�شة  ب�ي��ن 

والتعليم  التربية 

ك����ظ���ي���ف���ة 

وم��م��ار���ش��ت��ه��ا 

47ك���ر����ش���ال���ة.
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اآي��ات تحّث  االأول��ى من مجموعة  االآي��ة 

وطلب  كتمانه  وع��دم  العلم  بن�سر  وت��اأم��ر 

لم  ما  االإن�سان  منه  ي�ستفيد  ال��ذي  المعّلم 

ي�ستفده من غيره كما في االآية الثانية وبهذا 

ق��دوة الع���الم 

وال��م��ت��ع��لِّ��م
ال�شيخ ا�شماعيل حريري

قال تعالى:

ُننَُّه ِللنَّا�ِض   {َواإَِذ اأََخَذ اهلّلُ ِميَثاَق الَِّذيَن اأُوُتواْ اْلِكَتاَب َلُتَبيِّ

َوَل َتْكُتُموَنُه}

)اآل عمران: 187(

:L وقال تعالى حكاية عن مو�شى والخ�شر

ُعلِّْمَت  ا  ِممَّ ُتَعلَِّمِن  اأَن  َعلَى  ِبُعَك  اأَتَّ َهْل  ُمو�َصى  َلُه  {َق��اَل   

اِبًرا  ُ �صَ �َصاء اهللَّ ن  اإِ {�َصَتِجُدِني  ُر�ْصًدا...}اإلى قوله تعالى: 

ي َلَك اأَْمًرا} َوَل اأَْع�صِ

)الكهف: 69-66(
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الم�سمون وردت جملة من الروايات منها:

»من   :Pاالأكرم النبيِّ  عن  روي  ما 

�سلك طريقًا يطلب فيه علمًا، �سلك اهلل به 

.
)1(

طريقًا اإلى الجنة«

يتعّلم  اأن  ال�سدقة  »م��ن   :P وعنه 

.
)2(

ا�س« الرجل العلم ويعّلمه النَّ

في  الثاني}  ال�سهيد  ق���ال  وق���د 

منية المريد: »اعلم اأّن التعليم هو االأ�سل 

انمحاق  ُيوؤَْمن  وبه  الدين،  قوام  به  الذي 

العلم، فهو من اأهمِّ العبادات واآَكِد فرو�س 

.
)3(

الكفايات«

للّنا�س في رواية عن  االأمر  ولهذا ورد 

اأبي عبد اهللQ: »اغُد عالمًا اأو متعّلمًا 

فتهلك  رابعًا  تكن  وال  العلم،  اأهل  اأحبَّ  اأو 

.
)4(

ببغ�سهم«

1 � المعّلم:
يحوز  الذي  االإن�سان  ذلك  هو  المعّلم 

به  لينتفعوا  ا�س  للنَّ فيعّلمه  اأهله  من  علمًا 

اأّن  الطبيعيِّ  ومن  الأخراهم.  دنياهم  من 

وتي علمًا فحب�سه عن 
ُ
المعّلم ال يكون من اأ

الّنا�س فهذا ُيلجم يوم القيامة بلجام من 

نار، في حين اأن المعلم الحقيقي ي�ستغفر 

في  والطير  البّر  ودواّب  البحر،  حيتان  له 

جّو ال�ّسماء، ويقدم على اهلل �سّيدًا �سريفًا 

الخبر عن  المر�سلين كما في  يوافق  حّتى 

.Pر�سول اهلل

ر�صول اهللP المعّلم النموذجي

رائعًا  نموذجًا  نذكر  اأن  اأردن���ا  واإذا 

ُيحتذى به على م�ستوى المعلِّم، َفَمْن اأف�سل 

نبّي  مقّدمتهم  وف��ي   Rاالأنبياء م��ن 

ال�ساعر  اأح�سن  وقد  الرحمة محمدP؟ 

اأحمد �سوقي في ق�سيدته التي نظمها في 

حق المعّلم والتي مطلعها:

التبجيال وّف������ه  ل��ل��م��ع��ّل��م  ق����م 

ر���س��وال ي���ك���ون  اأن  ال��م��ع��ل��م  ك����اد 

الذي  من  اأج��ّل  اأو  اأ�سرف  اأعلمت 

ي��ب��ن��ي وي��ن�����س��ئ اأن��ف�����س��ًا وع��ق��واًل

اإلى اأن يقول:

مر�سدًا مو�سى  بالتوراة  اأر�سلت 

واب�����ن ال��ب��ت��ول ف��ع��لَّ��م االإن��ج��ي��ال

محمدًا ال��ب��ي��ان  ي��ن��ب��وع  وف��ّج��رت 

التنزيال ون���اول  الحديث  ف�سقى 

الرفق  النموذجّي  المعّلم  ومن �سفات 

اإياه ولقد  بالمتعّلم والعمل قبله بما يعّلمه 

كان ر�سول اهللP اأرفق واأوفق معّلم في 

التاريخ، وقد قال اهلل تعالى في حّقه: {ُهَو 

ْنُهْم َيْتُلو  يِّيَن َر�ُصوًل مِّ مِّ
الَِّذي َبَعَث ِفي اْلأُ

اْلِكَتاَب  َوُيَعلُِّمُهُم  يِهْم  َوُيَزكِّ اآَياِتِه  َعلَْيِهْم 

َواْلِحْكَمَة َواإِن َكاُنوا ِمن َقْبُل َلِفي �َصاَلٍل 

ِبيٍن})الجمعة: 2(. مُّ

وقد ذكر ال�سهيد الثاني} في منية 

المريد �ساهدًا على ذلك وهو اإر�ساد ر�سول 

اهللP وتلّطفه بالّنا�س، واأ�سار في ذلك 

تكّلم  �سخ�سٍ  مع   Pالنبّي فعله  ما  اإلى 

باأب�سارهم،  الّنا�س  فرماه  الة  ال�سّ في 

قال  �سالته   Pاهلل ر�سول  ق�سى  فلّما 

للرجل: »اإّنما ال�سالة لقراءة القراآن وذكر 
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اهلل جّل وعّز، فاإذا كنت فيها فليكن ذلك 

�ساأنك«، فقال الرجل: »ما راأيت معّلمًا قط 

.
)5(

»Pاأرفق من ر�سول اهلل

وقد ُروي عنه P اأّنه قال: »عّلموا وال 

.
)6(

تعّنفوا، فاإّن المعّلم خيٌر من المعّنف«

وكم كان ياأ�سف عندما يبّين لبع�سهم 

فخاطبه  ع��ن��ه  وُي��ع��ر���س  م��ن��ه  يقبل  ف��ال 

َعلَْيِهْم  َنْف�ُصَك  َت��ْذَه��ْب  {َف��اَل  تعالى:  اهلل 

َح�َصَراٍت})فاطر: 8(.

كان  فقد  التعليم  ف��ي  طريقته  واأّم���ا 

اأمير  ع��ن  روي  وق���د  اأج����اب،  ��ِئ��ل  ���سُ اإذا 

الموؤمنينQ اأنه قال: »كنت اإذا �ساألته 

م�سائلي  وفنيت  عنه  �سكّت  واإذا  اأجابني، 

.
)7(

ابتداأني«

ثمَّ  ليجيبوا  ي�����س��األ��ه��م   Pكان ب��ل 

اأنَّه ومن ذلك  ال�سحيح،  الجواب  يعّلمهم 

P �ساألهم مّرة: اأّي عرى االإيمان اأوثق؟ 

بع�سهم:  وق��ال  ال�سالة،  بع�سهم:  فقال 

وقال  ال�سيام،  بع�سهم:  وق��ال  ال��زك��اة، 

بع�سهم:  وق��ال  والعمرة،  الحج  بع�سهم: 

الجهاد.

ولي�س  ف�سٌل  قلتم  ما  »لكّل   :Pفقال

به، ولكن اأوثق عرى االإيمان الحّب في اهلل 

والبغ�س في اهلل، وتوّلي اأولياء اهلل والتبّروؤ 

.
)8(

من اأعداء اهلل«

2 � المتعّلم:
المتعّلم هو االإن�سان الذي يتلّقى العلم 

العلوم  تح�سيل  ف��ي  وي�ستغل  غ��ي��ره  م��ن 

النافعة، والعاقل هو من ي�سعى اإلى التعّلم 

بال خجل وال حرج، وقد ورد عن ر�سول اهلل 

P: »من لم ي�سبر على ُذّل التعّلم �ساعة 

.
)9(

بقي في ذّل الجهل اأبدًا«

»ال   :Qالموؤمنين اأم���ي���ر  وع����ن 

اأن  ال�سي ء  يعلم  ل��م  اإذا  اأح���ٌد  ي�ستحينَّ 

.
)10(

يتعّلمه«

نموذج  هو   Pاهلل ر�سول  كان  وكما 

هو   Q عليٌّ ف��االإم��ام  االأم��ث��ل،  المعّلم 

نموذج المتعّلم االأمثل، وقد كان مال�سقًا 

علمه  م���ن  ي�����س��ت��ق��ي   Pاهلل ل���ر����س���ول 

»ولقد   :Qيقول ذلك  وفي  الرّباني، 

يرفع  اأّمه،  اأثر  الف�سيل  اإتباع  اأّتبعه  كنت 

لي في كلِّ يوم من اأخالقه َعَلمًا وياأمرني 

.
)11(

باالإقتداء به«

النموذجّي  ال��م��ت��ع��ّل��م  ���س��ف��ات  وم���ن 
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هو  التزامها  عليه  يتحّتم  والتي  المهّمة 

ذكر  وق��د  وتعظيمه،  معّلمه  م��ع  ال��ت��اأّدب 

فائدة  ع�سرة  اثنتي  الثاني}  ال�سهيد 

اآية كليم اهلل  من فوائد االأدب دّلت عليها 

عندما   Qالخ�سر م��ع   Qمو�سى

ا  ِممَّ ُتَعلَِّمِن  اأَن  َعلَى  ��ِب��ُع��َك  اأَتَّ {َه��ْل  ق��ال: 

.
)12(

ُعلِّْمَت ُر�ْصًدا})الكهف: 66(

الموؤمنين اأم��ي��ر  ال��ت��زم��ه  م��ا  وه���ذا 

بل   ،Pاهلل ر���س��ول  ي���دي  ب��ي��ن   Q

فقد  معّلمه  مع  متعّلم  كلَّ  به  ياأمر  وكان 

حّق  م��ن  »اإّن  ق��ال:  اأن��ه   Qعنه ورد 

اأن ال تكثر عليه ال�سوؤال وال تاأخذ  العالم 

قوٌم  وع��ن��ده  عليه  دخ��ل��ت  واإذا  ب��ث��وب��ه، 

بالتحّية  ه  وخ�سّ جميعًا  عليهم  ف�سّلم 

تجل�س  وال  ي��دي��ه  بين  واج��ل�����س  دون��ه��م، 

بيدك،  ت�سر  وال  بعينك،  تغمز  وال  خلفه، 

وال تكثر من القول: قال فالن وقال فالن 

�سحبته  بطول  ت�سجر  وال  لقوله،  خالفًا 

حتى  تنتظرها  النخلة  مثل  العالم  فاإّنما 

اأعظم  والعالم  ي�سقط عليك منها �سي ء، 

في  ال��غ��ازي  القائم  ال�سائم  من  اأج��رًا 

.
)13(

اهلل« �سبيل 

Q يكثر من قول عّلمني  وقد كان 

اأو هذا مّما عّلمني ر�سول   Pر�سول اهلل

.
)14(

Pاهلل

وتقديره   Qاحترامه ول�����س��ّدة 

»من  ق��ال:  اأن��ه  عنه  ث��ر 
ُ
اأ لمعّلمه  وتعظيمه 

.
)15(

عّلمني حرفًا فقد �سّيرني عبدًا«

المعّلم والمتعلم

وبناءًا عليه نقول:

اأن يكون معّلمًا نموذجيًا،  اأراد  اإّن من 

يوؤّدي واجبه اتجاه من يعّلمه يجب عليه اأن 

.Pيقتدي بالمعّلم االأمثل ر�سول اهلل

ومن اأراد اأن يتعّلم ويحوز ثواب المتعّلم 

وف�سله، ورعاية اهلل تعالى وعونه عليه اأن 

كان  فاإّنه   Q الموؤمنين  باأمير  يقتدي 

عن  وينتهي  باأمره  ياأتمر  معّلمه  اأمر  طوع 

راأيًا،  له  ي��رّد  وال  ق��واًل  له  يخالف  ال  نهيه، 

ويتعامل معه معاملة العبد مع �سيده.

متعّلم  بهكذا  معّلم  هكذا  التقى  ف��اإذا 

طريق  و�سلكا  دوره��م��ا،  في  االإث��ن��ان  نجح 

ال��ن��ج��اة وال���ف���الح وال���ف���وز ال��م��ح��ّت��م في 

الدارين.

����ِذي����َن  الَّ  ُ اهللَّ {َي�����ْرَف�����ِع  ت��ع��ال��ى:  ق���ال 

اْلِعْلَم  اأُوُت��������وا  �����ِذي�����َن  َوالَّ ِم���ن���ُك���ْم  اآَم����ُن����وا 

َدَرَجاٍت})المجادلة: 11(.

مي���زان الحكم���ة، ج 7، ����س 2749، ح 13780( 1) ع���ن اأمال���ي 

ال�سدوق.

. عّدة الداعي، ابن فهد الحلي، �س63( 2)

. مني���ة المري���د ف���ي اآداب المفي���د والم�س���تفيد، �س 177( 3)

. الكافي، ج 1، �س 34، ح 3( 4)

. �سنن اأبي داود، ج 1، �س 245، ح 931( 5)

. كنز العّمال، ج 10، �س 241، ح 29331( 6)

. الكافي، ج 1، �س 64( 7)

. الكافي، ج 2، �س 125، ح 6( 8)

، ع���ن عوالي  مي���زان الحكم���ة، ج 7، ����س 2756، ح 13838( 9)

الالآلي.

، عن نهج البالغة. الم�سدر ال�سابق، ح 13839( 10)

. نهج البالغة )�سرح محمد عبده(، ج2، �س157( 11)

. منية المريد، �س 235( 12)

. الكافي، ج 1، �س 37، ح 1( 13)

. الم�سدر ال�سابق، ج 3، �س 343، ح 6، و�س 458، ح 2( 14)

. جامع ال�سعادات، ج 3، �س 112( 15)

الهوام�ش
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المعلِّم  اأحكام 

وال��م��ت��ع��لِّ��م
ال�شيخ محمد توفيق المقداد*

 ...} الكريم  كتابه  محكم  ف��ي  تعالى  الل  ي��ق��ول 

اإِنََّما  َيْعلَُموَن  َل  ��ِذي��َن  َوالَّ َيْعلَُموَن  الَِّذيَن  َي�ْصَتِوي  َه��ْل  ُق��ْل 

 ...} تعالى  وقال   )9 ْلَباِب})الزمر:  اْلأَ اأُْوُل���و  ��ُر  َي��َت��َذكَّ

َدَرَجاٍت  اْلِعْلَم  اأُوُتوا  َوالَِّذيَن  ِمنُكْم  اآَمُنوا  الَِّذيَن   ُ اهللَّ َيْرَفُع 

اأي�شًا  وقال   )11 َخِبيٌر})المجادلة:  َتْعَمُلوَن  ِبَما   ُ َواهللَّ

.)28 اْلُعلََماُء})فاطر:  ِع��َب��اِدِه  ِم��ْن   َ اهللَّ َيْخ�َصى  ��َم��ا  {اإِنَّ

فيه  لي�س  »قلب   :Pر�سول اهلل وقال 

فتعلَّموا  خ��رب،  كبيٍت  الحكمة  من  �سيء 

فاإن  جهااًل،  تموتوا  وال  وتفقهوا،  وعلِّموا، 

اأمير  وق��ال   ،
)1(

الجهل« على  يعذر  ال  اهلل 

العلم،  الف�سائل  »راأ�س   :Qالموؤمنين

 Pالنبّي وعن   ،
)2(

العلم« الف�سائل  غاية 

وعماد  االإ�سالم  حياة  »العلم  قوله:  اأي�سًا 

 :Qالموؤمنين اأمير  وعن   ،
)3(

االإيمان«

»العلم محيي النف�س، ومنير العقل، ومميت 

النبي ، وقد ورد في حديث عن 
)4(

الجهل«

كل  على  فري�سة  العلم  »طلب  قوله:   P

م�سلم... به ُيطاع الرب وُيعبد، وبه تو�سل 
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االأرح����ام، وُي��ع��رف ال��ح��الل م��ن الحرام، 

العلم اإمام العمل تابعه، ُيلهم به ال�سعداء، 

.
)5(

وُيحرمه االأ�سقياء«

اإّن العلم كله محمود �سواء الديني منه 

اأو الدنيوي، اإال اأن وظيفة االأول اأهم بكثير 

من وظيفة الثاني، فاالأول لالآخرة والثاني 

االإن�سان  ح��اج��ة  م���ورد  وكالهما  للدنيا، 

لتاأمين ال�سعادة في الدارين.

عاقة المتعلم بالمعلم:

هو  العلم  تح�سيل  طريق  اأن  �سك  وال 

الرجوع اإلى اأهل االخت�سا�س اأي المعلمين 

حياتهم  من  طوياًل  �سطرًا  ق�سوا  الذين 

حتى و�سلوا اإلى مقام ي�ستطيعون فيه تعليم 

على  ق���ادرة  تكون  لكي  القادمة  االأج��ي��ال 

الحياة،  نواحي  �ستى  في  الم�سوؤولية  حمل 

المعلِّم  بين  العالقة  تكون  اأن  يعني  وه��ذا 

والمتعلِّم مبنية على ركائز وثوابت اأ�سا�سية 

حتى ي�ستطيع كلٌّ منهما اأن يقوم بالمطلوب 

منه بال�سكل الذي يحقق الغاية والهدف.

العابدين زي��ن  االإم���ام  ع��ن  ورد  وق��د 

اإلى  ي�سير  ما  الحقوق  ر�سالة  في   Q

ال��ع��الق��ة ب��ي��ن ال��م��ع��لِّ��م وال��م��ت��ع��لِّ��م فيقول

Q: »حق �سائ�سك بالعلم، التعظيم له، 

اإليه،  اال�ستماع  وح�سن  لمجل�سه،  والتوقير 

عليه �سوتك،  ترفع  ال  واأن  عليه،  واالإقبال 

ي�ساأله عن �سيء حتى  اأح��دًا  واأن ال تجيب 

ث في  ي��ك��ون ه��و ال���ذي ي��ج��ي��ب، وال ت��ح��دِّ

اأح���دًا،  عنده  تغتاب  وال  اأح����دًا،  مجل�سه 

واأن تدفع عنه اإذا ُذِكَر عندك ب�سوء، واأن 

تجال�س  وال  مناقبه،  وُتظِهر  عيوبه،  ت�ستر 

فعلت  ف��اإذا  وليًا،  له  تعادي  وال  ع��دوًا،  له 

باأنك ق�سدته  ذلك �سهد لك مالئكة اهلل 

.
)6(

وتعلمت علمه هلل جل ا�سمه ال للنا�س«

االإم���ام  ل�سماحة  ا�ستفتاء  ف��ي  ورد 

اأمام  تلميذه  ��ب  اأنَّ اأ�ستاذ  عن  القائد 

زم���الئ���ه ف���ي ال�����س��ف ب�����س��دة ف��ه��ل يحق 

فكان  بالمثل؟  اأ���س��ت��اذه  مقابلة  للطالب 

الجواب التالي: »لي�س له المقابلة واالإجابة 

بل  والمعلم،  االأ�ستاذ  بمقام  يليق  ال  بما 

يجب عليه حفظ حرمة المعلم والمحافظة 

على النظام في ال�سف، نعم له المطالبة 

على  تجب  كما  القانونية،  بالطرق  بذلك 

المعلم رعاية حرمة الطالب اأمام زمالئه، 

.
)7(

ومراعاة اآداب التعليم االإ�سالمية«

االأحكام الواجب تعّلمها:

ومن اأول ما يجب على االإن�سان الم�سلم 

اأن يتعلمه من االأحكام تلك التي تقع محاًل 

لالبتالء المبا�سر حتى ال يقع المكلَّف في 

المحذور ال�سرعي، وقد ورد ا�ستفتاء اآخر 

بترك  االإن�سان  ياأثم  »هل  يقول:  ل�سماحته 

تعلم الم�سائل المبتلى بها«؟ وجاء الجواب 

على ال�سكل التالي: »ياأثم بترك الواجب اأو 

بفعل الحرام فيما لو اأدى عدم تعلمه لتلك 

.
)8(

الم�سائل اإلى ذلك«

اأتباعه من تعلُّم كل  وال يمنع االإ�سالم 

العلوم المفيدة والنافعة وال�سرورية لحياة 

النا�س وال ي�سع العوائق اأمامهم في �سبيل 
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ذلك؛ بل ي�سجعهم على دخول كل المجاالت 

العلمية، ويقول ال�سيد القائد)حفظه اهلل(: 

»ال مانع من تعلُّم اأي �سخ�س الأي علم اأراد، 

اإذا كان لغر�س عقالئي م�سروع، ولم يكن 

 .
)9(

االإف�ساد...« وال  الف�ساد  خوف  فيه  له 

اأهل  كتب  درا�سة  اأي�سًا  االإ���س��الم  ويجيز 

ال�سالل اإذا كان المراد الرد عليهم وعلى 

ما  وكل  واأكاذيبهم  واأباطيلهم  �سبهاتهم 

يثيرونه من �سبهات حول االإ�سالم، ويقول 

�سماحته: »ال يجوز بيع و�سراء وحفظ كتب 

اأجل الرد عليها، ب�سرط  اإال من  ال�سالل، 

وال   .
)10(

ذلك« على  علميًا  ق��ادرًا  يكون  اأن 

�سك اأن عدم جواز اقتناء ودرا�سة و�سراء 

على  علميًا  القادرين  لغير  ال�سالل  كتب 

فهم ال�سبهات وردها، قد يوؤدي اإلى زعزعة 

يريد  واالإ�سالم  يقينهم،  وزلزلة  اإيمانهم 

حماية عقيدة اأتباعه والموؤمنين به، ولهذا 

للقادرين  اإال  ال�سالل  كتب  عليهم  يحرم 

على فهمها والرد عليها الإبطالها.

وكذلك يجيز االإ�سالم م�ساألة االختالط 

للدرا�سة  العليا  والمعاهد  الجامعات  في 

وال�سوابط  ال�����س��روط  م��راع��اة  م��ع  ول��ك��ن 

االإ�سالمية  واالأخ���الق  واالآداب  ال�سرعية 

ما بين الطالب والطالبات ويقول �سماحة 

دخول  من  مانع  »ال  اهلل(:  القائد)حفظه 

ولكن  والتعلم،  للتعليم  التعليمية  المراكز 

يجب على الن�ساء والبنات حفظ الحجاب، 

ما  اإلى  النظر  االمتناع عن  الرجال  وعلى 

االختالط  وعن  اإليه  النظر  لهم  يجوز  ال 

.
)11(

الموجب لخوف الفتنة والف�ساد«

عن  اأي�سًا  المجال  هذا  في  وي�ساألونه 

المدار�س  في  والطالبات  الطالب  التقاء 

الم�سائل  ف���ي  وال��ت��ح��دث  وال��ج��ام��ع��ات 

كان  »لو  بقوله:  فيجيبهم  وغيرها  العلمية 

الريبة،  بق�سد  وال  الحجاب،  مراعاة  مع 

وماأمونًا من المفا�سد، فال باأ�س به واإال فال 

.
)12(

يجوز«

العلوم الدينية والدنيوية

درا�سة  اأتباعه  على  ي��وؤك��د  واالإ���س��الم 

اإلى  العلوم الدينية والدنيوية معًا وال يميل 

مطلوبة،  كلها  العلوم  الأن  اآخ��ر،  دون  علم 

خ�سو�سًا ما كان مرتبطًا منها بحياة النا�س 

ب�سكل مبا�سر، ولذا ي�ساأل طالب علوم طبية 

عن  اهلل(  القائد)حفظه  االإم��ام  �سماحة 

رغبته في درا�سة العلوم الدينية م�سافًا اإلى 

درا�سة الطب فيجيبه: »للطالب الحرية في 

اختيار الفرع الدرا�سي، ولكن هناك م�ساألة 

ينبغي االلتفات اإليها، وهي اأن درا�سة العلوم 

اأجل ما  اأهمية من  اإذا كانت ذات  الدينية 

يتوقع منها من القدرة على تقديم الخدمة 

للمجتمع االإ�سالمي، فلدرا�سة الطب بهدف 

لالأمة  العلمية  الخدمات  لتقديم  التاأهيل 

االإ�سالمية وعالج المر�سى واإنقاذ اأرواحهم 

اأهمية كبرى اأي�سًا«.

يتعلم  اأن  ك��ذل��ك  االإ����س���الم  وي��ج��ي��ز 

االإن�سان ويعلِّم ما هو حرام اأحيانًا ب�سرط 

الع  عدم العمل به اأو اتخاذه مهنة، بل لالطِّ

والمعرفة، كما في تدري�س الم�سائل المتعلقة 

ل  بالربا في المنهج االقت�سادي حيث ت�سكِّ

جزءًا من المنهج وينبغي للطالب درا�ستها 

فيجيب:  ذل��ك  عن  القائد  ال�سيد  وُي�ساأل 

اال�ستثمار  كيفية  ودرا�سة  تدري�س  »مجرد 

وهذا   
)13(

حرامًا«  لي�س  الربوي  بالقر�س 

االأمر يجوز اأي�سًا في علوم اأخرى اإذا كانت 
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»كت�سريح  المحرمات:  من  بع�سًا  تت�سمن 

يكون  ال  اأن  �سرط  التعلم  بغر�س  االأم��وات 

ذلك«  اإمكان  مع  الم�سلمين  من  االأم���وات 

العلوم  درا�سة  عند  يجري  ما  وه��ذا   ،
)14(

الطبية باأنواعها المختلفة.

عقائد  بحفظ  كثيرًا  االإ���س��الم  ويهتم 

ذلك  م��ع  ول��ك��ن  ب��ه،  والموؤمنين  اأت��ب��اع��ه 

يريدون  الم�سلمين  اأبناء  اأن  فر�سنا  اإذا 

ويكون  اإ�سالمية  غير  مدار�س  في  التعّلم 

ذوي  م��ن  فيها  وال��م��در���س��ون  اأ���س��ح��اب��ه��ا 

القائد)حفظه  فال�سيد  الفا�سدة  العقائد 

في  الم�سلمين  اأبناء  يتعلم  اأن  يجيز  اهلل( 

خوف  وج��ود  ع��دم  ب�سرط  المدار�س  تلك 

على عقيدتهم ال�سحيحة وبحيث ال يكون 

للباطل  ت��روي��ج��ًا  م��دار���س��ه��م  ف��ي  التعلُّم 

درا�سة  الم�سلمين  اأبناء  وتجنيب  والحرام 

من  ج���زءًا  تكون  التي  الفا�سدة  العقائد 

.
)15(

المنهج الدرا�سي لتلك المدار�س

و�سيلة من  العلم  اأن  فيه  �سك  ال  ومما 

جديدة،  معارف  واإنتاج  المعرفة  و�سائل 

وهذا ما يوؤكد عليه �سماحة االإمام القائد 

غيرهم  ع��ن  ال��م�����س��ل��م��ون  ي�ستغني  ل��ك��ي 

العلوم  ون��م��و  وازده����ار  ت��ق��دم  �سبيل  ف��ي 

الأن  االإ�سالمي،  العالم  في  واالختراعات 

ع���دم ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى ال��ع��ل��وم ف��ي عالمنا 

محمدي الري�س���هري، العقل والجهل في الكتاب وال�س���نة،  (1 )

�س182، من كنز العمال.

محمدي الري�س���هري، العلم والحكمة في الكتاب وال�سنة،  (2 )

�س49، عن غرر الحكم.

، عن الجامع ال�سغير. الم�سدر ال�سابق، �س585( 3)

. عيون الحكم والمواعظ، �س52( 4)

. اأمالي ال�سيخ الطو�سي، �س487-488، ح38-1069( 5)

. ابن �سعبة الحّراني، تحف العقول، �س260( 6)

. الجامع لل�سرائع، �س627( 7)

. اأجوبة اال�ستفتاءات، ج2، �س90، �س250( 8)

. الم�سدر ال�سابق، �س86، �س234( 9)

. الم�سدر ال�سابق، �س87، �س239( 10)

. م.�س، �س241( 11)

. م.�س، �س88، �س243( 12)

. م.�س، �س245( 13)

. م.�س، �س89، �س249( 14)

. م.�س، �س87، �س238( 15)

. م.�س، �س83، �س194( 16)

. م.�س، �س89، �س248( 17)

. م.�س، �س88، �س246( 18)

)*( مدير مكتب الوكيل ال�سرعي العام لالإمام الخامنئي{ 

في لبنان.

الهوام�ش

يجعلنا رهينة بيد القوة المعادية لالإ�سالم 

ي�سرقون  الذين  لالأجانب  اأو  والم�سلمين 

ثرواتنا وينهوبنها با�سم العلم والح�سارة، 

ول����ذا ي��ج��ي��ب ���س��م��اح��ت��ه م���ن ���س��األ��ه عن 

االخت�سا�سات العلمية التي تحتاجها االأمة 

في هذا الع�سر ويقول: »كل التخ�س�سات 

العلمية المفيدة والتي يحتاجها الم�سلمون، 

مما ينبغي اأن يهتم بها العلماء واالأ�ساتذة 

عن  بذلك  لي�ستغنوا  الجامعيون  والطلبة 

لالإ�سالم  المعادين  �سيما  ال  االأج��ان��ب، 

)16(

والم�سلمين«
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في عيدهّن..

والدة »ال�شيِّد«...

... ثمَّ اأّم ... ثمَّ اأمٌّ اأمٌّ

حوار: والء اإبراهيم حمود

ت�شوير: مو�شى احل�شيني

مامح  تعك�شها  الكبير،  القلب  ب�شماحة  الها�شمية  العلوية  ال�شّيدة  اإ�شتقبلتني 

الوجه الذي اأحببناه كوجهها النبيل الطيب، والذي لم ت�شتطع مرارات ال�شنين 

الما�شية، وال قلق االأيام الحا�شرة اأو اأرق الليالي الغابرة، اأن تفقده �شيئًا من 

ر،  كَّ ت على اأن تذيب لي بيدها المجاهدة م�شحوق ال�شُّ . واأ�شرَّ
)1(

حنّوه وعاطفته

فكان ال�شاي االأطيب مذاقًا، بطعم العّزة، ونكهة الكرامة، ولون الحّب،... نعم، هي 

متعبة بع�س ال�شيء ولكن لي�س كما اأ�شيع، ذكرياتها غزيرة »اأبو هادي« و»طّلته« 

، لذلك �شطبت اأ�شئلتي؛ فحديثها اأغلى من كّل �شوؤال. واأمهات ال�شهداء واأ�شواقهنَّ

لي  اأع��ادت  الأنَّها  نهايته؛  اإلى  الو�شول  اأرغ��ب  لم  تحقيٍق  في  كنت  اأنني  المهّم 

با�شتقبالها االإن�شانّي الدافئ - وباالإذن من اأبي هادي – دفء اأمي، اأمي التي لم 

ُتن�ِشها اأوجاُعها في اأيامها االأخيرة �شورة ال�شيد ح�شن)حفظه الل( وال �شورة 

قبلي  مته  وقدَّ اللقاء  هذا  فرح  لقا�شمتني  معي،  كانت  لو  التي  اأمي  �شهيديها، 

ومجاهديها. ب�شهدائها  المقاومة  مجتمع  الأّمهات  االأّم،  عيد  في  عرفاٍن  تحية 
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اأم ح�شن جوهرة الحياة:

قبل بدء الت�سجيل، م�سحت »اأم ح�سن« 

دمعتين انحدرتا عنوًة، ف�ساألتها: »م�ستاقة 

يا  »واهلل  بالغ  بتاأثر  فاأجابتني  يد؟«  لل�سَّ

بنتي، اأنا عطول م�ستاقتلو، وقليل ل�سوفو«.

 ، ُتحدُّ ال  اأم��وم��ٍة  م�ساعر  فاحترمت 

وبداأت مع اأبي ح�سن تحقيقي عنها فقال: 

في  الحياة  ج��وه��رة  واأّم؛  واأمٌّ  اأمٌّ  ��ه��ا  »اإنَّ

اأحدًا،  ُتغ�سب  لم  زواجنا،  منذ  اأ�سرتي، 

ي�سهد  معي  تاريخها  اأح����دًا.  تظلم  ول��م 

اأدبًا  االأ�سراف  ال�ّسادِة  ن�سِل  من  اأنَّها  على 

والتقينا  �سبحانه  اهلل  وفقنا  لقد  ون�سبًا. 

بهذا  علينا  اهلل  فَمنَّ  موؤمنتين،  كعائلتين 

لم  ال�سالحة.  والذرية  الطاهر،  الخلف 

تكن تهّمها الدنيا في �سيء. هي منذ العام 

عنها.  اأوالده���ا  غياب  على  ت�سبر   1975
�سلَّمتهم  تقول:  كلَّما طماأنتها عنهم  كانت 

هلل. اإنها فعاًل من ال�سابرات على الخوف 

والقلق واالنتظار الدائم لروؤية اأبي هادي.

ال�سهداء مني تحيَّة في  ولها والأمهات 

، هنَّ كنوز هذه االأمة المقاومة. هّن  عيدهنَّ

ْكن  وتم�سَّ والمهج.  القلوب  فلذات  اأعطين 

اهلل  وك����ان   .Rالبيت اأه����ل  ب���والي���ة 

و�سيبقى ح�سبهّن ونعم الوكيل. اإنهّن اأعلى 

ينها، تمامًا كالوالدة  مثاٍل لالأجيال التي ربَّ

على  مت  قدَّ التي  ح�سن«،  »اأم  العزيزة، 

قاعدة: »ما اأغلى من الولد اإال ولد الولد«. 

االإلهي وبهّن تحققت االنت�سارات  بالمدد 

واالآتي اأف�سل باإذن اهلل الأجلهن و�سع اهلل 

تحت  وعظمتها  بات�ساعها  الجنة  �سبحانه 

اأقدامهن«.
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اأم ح�شن.. مدر�شتنا االأولى:

ت��رف�����س ال��ح��اج��ة زك��ي��ة ن�����س��ر اهلل 

»فهي  االأم،  عيد  في  �سهادًة  اأمها  اإعطاء 

االأمومة.  في  �سهادات  جميعًا  تعطينا  من 

اإنَّها مدر�ستنا االأولى. منها تعلَّمنا ال�سبر 

والكفاح.  واالإي��م��ان  وال��ه��دوء  والمثابرة، 

اللواتي  ال�سابرات  ال�سهداء  كاأمهات  هي 

ي��رف��ع��ن روؤو���س��ن��ا ع��ال��ي��ًا، ل��ه��نَّ م��ن��ي كلَّ 

اأمي  انفردت  ربما  االأم.  عيد  في  التهاني 

المّر  الفراق  األ��م  بمعاناة  االأم��ه��ات،  عن 

اأمي  لكن  الغالي،  الكبد  لفلذة  المحتوم، 

تكابد منذ زمن األم الخوف والقلق الدائم 

على حياة ال�سيد)حفظه اهلل(. اإنَّ األم اأّم 

ال�سهيد ال يعرفه اإال اهلل واأم �سهيد مثلها، 

اهلل  اإال  معاناتها  ي��درك  ال  اأي�سًا،  واأم��ي 

عندما  األمها  ذلك  اإلى  اأ�سيفي  �سبحانه، 

اأو  لها  ثانية  اأمٌّ  كاأنها  ال�سهيد.  اأم  توا�سي 

له«. اأّما »ال�سيد« فتعتبر زكية اأّنه نموذج لن 

»كذلك  واأخوتها،  اأوالده��ا  في  ر حّتى  يتكرَّ

اأمي �ستبقى نموذجًا لالأمهات ال�سابرات 

رن اإال في مجتمع �سريف،  اللواتي لن يتكرَّ

مقاوم«.

�شيدة التوا�شع اأمنا جميعًا:

ولكي اأراها بعيون اأخرى، ا�ستمعت اإلى 

دت  فتني اإليها �سابقًا، فاأكَّ قريبتها التي عرَّ

ة اأم ح�سن  ال�سيدة »اأم ها�سم«: »اأّن الحاجَّ

هي �سيدة التوا�سع. تحر�س على واجباتها 

ت�ساركهم  واالأب���ع���دي���ن.  االأق���رب���ي���ن  م���ع 

اأحزانهم، فتق�سدهم في قراهم البعيدة. 

هذه  في  ترف�س  وه��ي  ولهم.  منهم  فهي 

المنا�سبات محاوالت بع�س االأخوات تقبيل 

مبادلتها  اإلى  وتبادر  الكريمتين،   
)1(

يديها

بقبلٍة على الجبين؛ الأنَّها تعتبر نف�سها اأمًا 

بوجوب  دائمًا  ه  تنوِّ وهي  االأمهات  ك�سائر 

ال  وه��ي  ال�سهداء  اأمهات  وتقدير  اإج��الل 

اإذا  اإال  منا�سبة  ح�سور  ع��دم  عن  تعتذر 

كانت تنتظر »ال�سيد« بعد طول غياب، وهي 

تعتبره لي�س ابنًا لها وحدها. واهلل ال اأبالغ 

من  هي  األي�ست  جميعًا.  اأمنا  اإنها  قلت  لو 

ربَّت لنا قائد �سفينة االنت�سارات العظيمة، 

حتى الوعد ال�سادق وما �سيليه«؟.

�شمعة  اأ���ش��ع��ل��ت  اأم���وم���ة 

فاأ�شاءت كونًا:

ثتني »اأم ح�سن« بعد  حدَّ

الطائرة.  حديث  �سجون 

عينيها  ف���ي  ق������راأت 

لحظٍة  اإل���ى  ال�����س��وق 

اأم��وم��ًة  فيها  ت���ذوب 

األقى  ال���ذي  ذاك  ق��رب 

اهلل عليه محبًة منه �سبحانه 

اأجمعين،  ع���ب���اده  ق��ل��وب  ف���ي 
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اأ�سلع ذلك  بين  ة  بنوَّ و�سيذوب فيها حتمًا 

القلب الذي فاز ب�سرف اأمومته.

ة، اأنها راأته اأم�س على  اأخبرتني الحاجَّ

�سا�سة التلفاز.

اًل عن زمن البدايات  ثتني مطوَّ ثمَّ حدَّ

»اأبي  ق��رب  ��ًا  وح��بَّ وه��ن��اءًة  ر�سًا  المفعمة 

»ال�سيد«:  طفولة  من  انطلقت  ثمَّ  ح�سن«. 

لقد اأم�ساها رجاًل قبل اأوان الرجولة، هي 

باأخوته  فاهتمَّ  باكرًا،  الم�سوؤولية  لته  حمَّ

نال  اأبيه.  لم�ساعدة  غيابها  في  ال�سغار 

»ال�سرتفيكا« وكان في التا�سعة من عمره. 

ولو  للدرا�سة  دعوتها  ي  يلبِّ مجتهدًا،  كان 

ك��ان ق��د اأن��ه��ى ك��لَّ واج��ب��ات��ه. ك��ان يحب 

بدقٍة  تجيبه  كانت  وال�سعر.  الريا�سّيات 

خالل  م��ن  »ال��ح�����س��اب«،  ف��ي  اأ�سئلته  ع��ن 

النبعة،  ف��ي  ��ان��ه��م  دكَّ اإدارة  ف��ي  خبرتها 

كان  »فر�سه«  الأنَّ  م�ساًء  ي�سكرها  وك��ان 

خاليًا من االأخطاء تمامًا بين رفاقه. كان 

حزن  وقد  اأ�ساتذته.  ومن  منهم  محبوبًا 

كثيرًا عندما ا�سطّر ب�سبب التهجير لترك 

وقد  »الكفاح«.  النبعة  في  االأولى  مدر�سته 

فتح الحياة كلَّها على ا�سمها فيما بعد. هي 

القرية  اأقا�سي  من  �سمعًة  يومًا  له  حملت 

واأ�ساءتها ليتابع در�سه؛ الأنَّ �سوء القمر لم 

يكفه في غياب الكهرباء. �ساركها »ال�سيد« 

وبرج  النبعة  من  وَتِبَعاته  التهجير  عناء 

ته  غطَّ االأهليَّة.  الحرب  مطلع  مع  حمود، 

يغادران  وهما  اأحد،  يوؤذيه  ال  بقامتها كي 

قديمة،  �ساحنة  ف��ي  ال�سرقية  المنطقة 

العراق  اإلى  ال�سفر  عته على  ومع ذلك �سجَّ

الطائرة.  من  �سه  توجُّ رغم  االأولى،  ة  للمرَّ

ن�سحته باالتكال على اهلل ففعل وم�سى... 

وكانت تلك اأولى محطاتها مع الخوف على 

�سباحًا،  األمه،  بكلِّ  عا�سته  فقد  »ال�سيد«. 

انفجارًا  اأن  �سقيقتها  اأخبرتها  عندما 

ف�سلَّمت  ولكن....  بغداد  في مطار  ح�سل 
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اأمينًا  انتخابه  وبعد  واأم��ره��ا...  اأم��ره  هلل 

خامرها  يا�سر«  »اأبي  ا�ست�سهاد  بعد  عامًا 

فيك  ي�سير  بكرا  »معقول  ب�سيط:  خ��وف 

مثل ال�سيد عبا�س}؟« فاأجابها بت�سليم 

واطمئنان عّلمته اإياه »م�س بتقوليلي اتكل ع 

اهلل و�سلِّم اأمرك اإلو؟«.

�سباه  اأو  طفولته  في  ًة  مرَّ يجبرها  لم 

في  ي�ساعدها  ك��ان  ل��وم��ه.  اأو  زج��ره  على 

»قطف« الزيتون ولو تراكمت عليه الدرو�س. 

كان منذ طفولته �سجاعًا، م�سلِّيًا. ناداها 

يوؤّم  لتراه  اأح��ده��م 

رف�������اق�������ه 

منبر  على  كاأنَّه  يعظهم  ثمَّ  ال�سالة،  في 

بعلبك،  من  را�سلها  �سبابه،  في  الجمعة. 

اأ�سبحت  َم��ن  له  تخطب  اأن  منها  طالبًا 

بعد  ق�سدت  وق��د  ه���ادي«.  »اأم  بعد  فيما 

بحٍث طويل منزل والديها في راأ�س النبع، 

وتمَّ الزواج.

اأحبَّت اأم ح�سن اأمَّ هادي كابنٍة لها وهي 

بادلتها حبًا بحب »اهلل ير�سى عليها وعلى 

هادي  وال�سهيد  واأ�سهرتي«.  كنايني  كل 

فطوره  يتناول  ال  كثيرًا،  بها  متعلِّقًا  ك��ان 

ة  من دونها، وعندما �سافر اإلى اإيران للمرَّ

وكان  �سباح،  ك��لَّ  بها  يتَّ�سل  ك��ان  االأول��ى 

حبو«.  بحبك  اللي  »قلب  بقوله:  يمازحها 

ول�����م ت���ج���د ���س��وى 

ت�سارك  ال���دم���ع 

بعد  هادي  اأمَّ  به 

وهي  ا�ست�سهاده. 

ما زالت حتَّى اليوم 

تذكرته.  كلَّما  تبكيه 
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عندم���ا دخل���ت ابنتاه���ا الحاج���ة زكي���ة واأمين���ة، قبلتا  (1 )

يديه���ا، ثمَّ و�س���عتا يدها الكريمة على راأ�س���يهما، كما 

كن���ا نفعل ف���ي طفولتن���ا، فاأيقن���ت اأّنها اأمٌّ ا�س���تثنائية 

ت�س���م تح���ت جناحه���ا الدافئ اأ�س���رتها، التي تح�س���ن 

تقدي���ر اأمومته���ا ف���ي زم���ن تخلَّى في���ه ع���ن تقبيل يد 

الوالدي���ن، كثي���رون.

الهوام�ش

ثالثة  ب��اأمِّ  كثيرًا  ح�سن  اأم  عِجَبت 
ُ
اأ وق��د 

رحلة  في  التقتها  برع�سيت،  من  �سهداء 

اإلى اإيران، كانت متما�سكًة، ت�سرح للجميع 

عظمة ال�سهداء وال�سهادة، وعندما األمَّ بها 

حزن خفيف اأمام اأحد االأ�سئلة، غمرتها اأم 

ح�سن بحنانها، ولم تتركها طوال الرحلة. 

على  »ال�سيد«  اأم  خافت  تموز  عدوان  وفي 

ًة، ال على »ال�سيد« وحده. كانت  النا�س كافَّ

المجازر تحرمها النوم، وكانت تبكي لكلِّ 

رت وهي  ما مرَّ على النا�س من ماآ�ٍس. تذكَّ

نزوح  بالمفتاح،  الكبير  البيت  بوابة  تقفل 

مع  واحتفاظهم  الفل�سطينيين  االأخ����وة 

ك�سائر  عانت  وقد  بيوتهم.  بمفاتيح  ذلك 

الحرب،  هذه  في  التهجير  ع��ذاب  الخلق 

والقلق على زكية ابنتها التي حو�سرت في 

»مارون الرا�س« وقد غادرتها بعد مرورها 

تنتظر  وكانت  كثيرة.  ومخاطر  ب�سعوبات 

كالنا�س  بلهفة  المتلَفَزة  د  ال�سيِّ ر�سائل 

ومع  عنها.  انقطعت  قد  فاأخباره  جميعًا، 

ق �سدق  ذلك �سبرت وفرحت عندما تحقَّ

د«.  »ال�سيِّ اأطلقه  ال��ذي  بالن�سر  ال��وع��د 

هذا  ذكرياتها  حديث  ح�سن  اأم  تختتم 

اإلى  ه  وتوجِّ ال�سهداء  عوائل  لكلِّ  بال�سكر 

اأمهاتهنَّ التحية القلبية في عيد االأم وتدعو 

الدنيا واالآخرة. وال  اأن يجزيهن خير  اهلل 

اأن تذكرة  تن�سى في بطاقة المعايدة هذه 

اأم عماد  الحاجة  الثالثة،  ال�سهداء  والدة 

�سراج  درب  رفيقة  تن�سى  ال  كما  مغنية. 

عمرها، اأم هادي.

اأنَّ  اإل���ى  اطمئنانها  تعلن  د«  و»لل�سيِّ

التي  الموؤمنين  وقلوب  وقلبها  كافله  اهلل 

عليه  وت��ن��زل  ل��ه  ت��دع��و  حبيبًا،  اع��ت��اله��ا 

و�سعبها  وللمقاومة  ر���س��وان��ًا،  اهلل  م��ن 

و�سهدائها، دوام الن�سر.

�سيدوم  الن�سر  ب��اأنَّ  واث��ق��ًة  غادرتها 

المجاهدتين  وعينيه  عينيها  �سهر  بف�سل 

و�سهر المقاومين ال�سرفاء، لتقرَّ في الدنيا 

عينا كلِّ اأمٍّ وفي االآخرة عينا كل �سهيد...

�سالُم اهلل على ال�سهداء وعلى اأمهات 

ي�سنعن  اللواتي  والمجاهدين،  ال�سهداء 

اأعياد اأجيالنا االآتية ويهبنها  ب�سهر القلب 

معنى االإباء، ويروين بدمع ال�سوق، واأ�سواق 

واأمومة  مقاومًة  العيد،  ورود  ال�سيد  اأم 

ووفاء.
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الأم في 

�شعرنا العربي

اإعداد: في�شل االأ�شمر

ذكرت االأحاديث ال�سريفة عن النبيِّ واأهل بيته عليه وعليهم ال�سالم ف�سل و�سموَّ مقام 

اإذ  الدور الذي لالأمِّ في الحياة،  اإال لعظيم  البرِّ بها وباالأب. وما ذلك  االأم، وحثَّت على 

ام الحياة الدنيا.  لوالها لما كانت الب�سريَّة جمعاء منذ حواء اإلى يومنا هذا وحتَّى اآخر اأيَّ

ويمتدُّ دورها اإلى الحياة االآخرة اأي�سًا اإذ اإنَّ لها التاأثير الكبير في زراعة ِقَيم الحّق والخير 

والتقوى في اأبنائها الذين يح�سدون في االآخرة جزاء ما عملوه في الدنيا �سائرين على 

ينًا الدور الكبير لالأم اإذ يقول: نهج هذه القيم. ولِنعَم ما ذكر حافظ اإبراهيم مبِّ

ع�����َددَت�����ه�����ا
َ
اأ اإِذا  �����ٌة  َم�����دَر������سَ مُّ 

ُ
االأ

ع���������راِق
َ
����َب االأ ���ع���ب���ًا َط����يِّ اأع����������َددَت ����سَ

ل������ى
ُ
االأ �������س������اِت������َذِة 

َ
االأ �����س����ت����اُذ 

ُ
اأ مُّ 

ُ
االأ

َغ����َل����ت َم������اآِث������ُرُه������م َم�������دى االآف��������اِق
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االأم مدر�شة االأجيال:

َيعتبر معروف الر�سافي اأنَّ ح�سن االأمِّ 

ب وتربي النا�س واأنَّ  هو المدر�سة التي تهذِّ

هاتهم،  اأخالق االأبناء �سورة عن اأخالق اأمَّ

فيقول:

محلٍّ م���ن  ل��ل��خ��الئ��ق  اأر  ول���م 

ب��ه��ا ك��ِح�����س��ن االأم��ه��ات ُي��ه��ذِّ

ت�سامْت مدر�سة  االأّم  ن  فح�سْ

البنات اأو  ال��ب��ن��ي��ن  ب��ت��رب��ي��ةِ  

ُح�سنًا تقا�س  الوليِد  واأخ���الُق 

ب��اأخ��الق ال��ن�����س��اِء ال���وال���داِت

المزايا عاليةِ   رب��ي��ُب  ولي�س 

ال�سفات �سافلة  ربيب  كمثل 

جناٍن في  ينبت  النبت  ولي�س 

الَفالة في  ينبت  النبت  كمثل 

خيرًا ب��االأب��ن��اء  ن��ظ��نُّ  فكيف 

اإذا ن�ساأوا بح�سن الجاهالت؟

وي�سور اأبو القا�سم ال�سابي عالقة االأم 

بطفلها قائاًل:

ه وت�سمُّ ط��ف��َل��ه��ا،  ت��ل��ُث��ُم  االأمُّ 

�ُس حَرٌم، �سماويُّ الجماِل، مقدَّ

ت��ت��اأّل��ه االأف���ك���اُر، وْه���ي ج���واَره

االأنُف�ُس هناَك   
ً
طاهرة  وتعوُد 

َحَرُم الحياةِ  ِبُطْهِرها َوَحَناِنها

واأقد�ُس؟ اأجلُّ  حَرٌم  فوَقُه  هل 

با بوركَت يا حَرَم االأمومة ِ وال�سِّ

 وتقُد�ُس
ُ
كم فيك تكتمل الحياة 

�سموَّ  فيها  ذك��روا  ج��دًا  كثيرة  ق�سائد  باإن�ساء  الع�سور  مرِّ  على  ال�سعراء  قام  وقد 

العالقة التي ربطت بينهم وبين اأمهاتهم، كما اأ�سادوا عظيم االإ�سادة بدور االأم العظيم 

في الحياة. 

ر من ال�سفحات لهذه المقالة �سغيرة، كان ال بدَّ من االإقت�سار  والأنَّ م�ساحة المتوفِّ

على ذكر عدد قليل من ال�سعراء الذين جعلوا من االأم مو�سوعًا لق�سائدهم.
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ابن  ي��خ��اط��ب  الق�سيدة  نف�س  وف���ي 

الرومي والدته فيقول:

واأننا َتموِتي  اأن  علينا  ع��زي��ٌز 

الموُت فاحتكم م  ُحكِّ نعي�س ولكن 

ْت عليِك قلوُبنا فقدناِك فا�ْسَودَّ

 
)3(

ْت اللَِّمم ْت باأن ت�سودَّ وابي�سَّ وُحقَّ

�سياوؤها وباخ  الدنيا  واأظلمِت 

حِو َحْيرى على القَمم نهارًا و�سم�ُس ال�سَّ

واأجدبِت االأر�ُس التي كنِت رو�سًة

عليها واأبدْت َمْكلحًا بعد ُمْبَت�سم

)4(

عبرى الريُح  عليِك  وناحْت 

 )5(

واأ�������س������ب������ح������ْت ل���������������ُدْن

ُت�َسْم فال  تجري  ��اِك  ريَّ َعِدَمْت 

وهو  مفلح  محمود  والدة  تموت  وحين 

بعيد عنها يبكيها قائاًل:

اأمي تموت وُيمناها على كبدي

يا اأمُّ ُرحماك اإنَّ القلَب قد ُفِطرا

هّزي �سريري اإني لم اأزْل ولدًا

زاأرا.. قد  الريَح  اإن  وّدثريني 

وجّففي َعَرقي فال�سيْف األهبني

و�سل�سلي الماَء كي اأق�سي به وطرا

ُمدي َيديِك كما قد كنت األثمها

فقد نه�سُت َوَوْجُه ال�سبح قد �سفرا

خائنة العُين  تلك  وحّوطيني.. 

وكم راأيُت عيونًا تقدح ال�سررا

ولّوني اأغنياِت ال�سيف في �سفتي

والقمرا النجم  و�سادي  من  وقّربي 

رثاء االأم:

وحين تموت والدة ابن الرومي يرثيها 

باأبيات تفي�س حزنًا وح�سرًة واألمًا قائاًل:

عُت ُثْكَلها ا�ِس ُجرِّ مُّ يا للنَّ
ُ
هي االأ

ّمًا لم ُتَذم َقطُّ ال يَذم
ُ
ومن يبك اأ

اإنه بلواي  جهد  اأ�سكو  اهلل  اإلى 

الع�سْم وُم�سَتوهب  ال�سكوى  بم�ستمِع 

واإنني �سغيرًا  اإي��ت��م  ل��م  واإن���ي 

يتمُت كبيرًا اأ�سواأ الُيْتم والَيتم

 
)1(

عا فورِّ اأم��ي  قبُر  هذا  َخِليلَّي 

)2(

من الَعْذل عني واجعال جابتي

 َنعم خليليَّ ِرّقا لي اأِعينا اأخاكما

َن�َسْدُتكما َمْن َتْرعياِن ِمَن الُحرم
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�شوق وحنين اإلى االأم:

واأخيرًا لنا وقفة مع مقطع من ق�سيدة 

دروي�س  محمود  الراحل  لل�ساعر  �سهيرة 

ي�سور فيها �سوقه اإلى اأمه قائاًل:

اأحّن اإلى خبز اأمي

و قهوة اأمي

ولم�سة اأمي

وتكبر فّي الطفولة

يومًا على �سدر يوِم

واأع�سق عمري الأني

اإذا مّت،

اأخجل من دمع اأمي!

حناٌن با حدود!

�سورة  المنذر  اإب��راه��ي��م  لنا  وي��ق��دم 

موؤثرة ُتظهر عظَم عطف االأم وحنانها على 

ولدها مع �سدة ظلمه وجنايته، قائاًل:

اأغرى امروؤٌ يومًا غالمًا جاهاًل

ال�سرر  به  ينال  حتى  بنقوده 

فتى  يا  اأم��ك  بفوؤاد  ائتني  قال 

ولك الدراهم والجواهر والدرر 

فم�سى واأغرز خنجرًا في �سدرها

والقلب اأخرجه وعاد على االأثر 

هوى �سرعته  ف��رط  م��ن  لكنه 

ع اإذ عثر  فتدحرج القلب المقطَّ

ر معفَّ وه���و  االأم  ق��ل��ب  ن����اداه 

ولدي حبيبي هل اأ�سابك من �سرر؟!

فكاأن هذا ال�سوت رغم حنوه

غ�سب ال�سماء على الغالم قد انهمر 

بما يغ�سله  القلب  نحو  فارتّد 

فا�ست به عيناه من دمع العبر 

التي فعلته  �سوء  واأدرك  حزنًا 

الب�سر  �سواه من  اأحٌد  ياأتها  لم 

وا�ستل خنجره ليطعن نف�سه طعنًا 

اعتبر  ل��م��ن  ع���ب���رًة  ف��ي��ب��ق��ى 

وي���ق���ول ي���ا ق��ل��ب ان��ت��ق��م مني

وال تغفر فاإن جريمتي ال تغتفر 

ي���دًا ُك�����فَّ  االأم  ق��ل��ب  ن�����اداه 

وال تذبح فوؤادي مرتين على االأثر

ع عن ال�سيء: كف وامتنع. ورَّ (1 )

جابتي: اإجابتي. (2 )

اللمة: �سعر الراأ�س المجاوز �سحمة االأذن. (3 )

عبرى: باكية. (4 )

لدن: حين. (5 )
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الأم��ه��ات  

اأن�����ش���دة 

ال���ح���ي���اة
مرمي حممود

كلِّ  ف��ي  وك��م��ا  اآذار  م��ن  الع�شرين  بعد  ال��واح��د  اأّي��ه��ا  وت��ع��ود 

��ات��ك ع��ب��ٌق م��ن ال��َق��دا���ش��ة وري����ٌح م��ن الجنَّة  ع����ام، وف���ي ط��يَّ

���رن���ا ب���ي���وم االأم����وم����ة وع��ي��ده��ا. وع���ط���ُر ال��ي��ا���ش��م��ي��ن ي���ذكِّ

ع���ن ع��ّب��ا���س ب���ن م���ردا����س اأن����ه ق����ال: ي���ا ر����ش���ول الل اإن���ي 

ق��ال ن���ع���م.  ق�����ال:  اأم«؟  »األ������ك   :Pقال ال���ج���ه���اد،  اأري������د 

.
)1(

اأم��������ك« اأم�����ك ف�����اإن ال��ج��ن��ة ع��ن��د رج����ل  P: »اإل�������زم 

ويروى اأنَّ رجاًل من الُن�ساك كان يقّبل 

ه، فاأبطاأ يومًا على اأخوته،  كلَّ يوم قدم اأمِّ

ريا�س  ف��ي  اأت��م��رغ  كنت  ف��ق��ال:  ف�ساألوه، 

اأقدام  تحت  »الجنة  اأنَّ  بلغنا  فقد  الجنة، 

.
)2(

االأمهات«

رغم  المعاني،  كبيرة  كلمة  االأم،  اإّنها 

كل  وعاطفتها  بحنانها  ت�سع  حروفها  قلَّة 

الدنيا...

اإّنها نعمة اإلهية.

البحار  في�س  اإّنها  العطاء،  نبع  اإّنها 

كعذوبة  عذبة،  اأنهارًا  الجداول  وان�سياب 
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حديثها...

ة،  هي االأنموذج في الت�سحية، والمحبَّ

ة اأن تعرف قدرها  اأّنى للب�سريَّ والدعاء... 

ورفعة مقامها؟

كلُّ واحد ُيطلق العنان لقريحته ولقلمه 

عن  اأف��ك��ار،  جلجلة  ع��ن  التعبير  م��ح��اواًل 

انتقاء كلمات واأو�ساف، يحاولون ويحاولون 

فهي المالك والحياة، والرفيق وال�سديق، 

اإنَّها اأن�سودة الحياة، وكلُّ البركات...

الخميني}  االإم�����ام  ��ة  و���س��يَّ ف��ي 

العزيز  ول��دي  يا  لك  و�سيتي   ...« لولده: 

من  لي�س  ج��دًا.  الوفيَّة  والدتك  ترعى  اأن 

ال  الكثيرة.  االأم  حقوق  اإح�ساء  ال�سهل 

من  واح��دة  ليلة  اإنَّ  ها.  حقِّ اأداوؤه���ا  ُيمكن 

�سهر االأم لطفلها تعادل �سنين من عمر اأب 

ملتزم... لقد مزج اهلل تبارك وتعالى قلوب 

ته  ربوبيَّ رحمة  بنور  واأرواح��ه��نَّ  االأم��ه��ات 

يدركها  ولن  اأح��د،  و�سفها  عن  يعجز  بما 

ة  االأزليَّ الرحمة  واإنَّ هذه  هات...  االأمَّ غير 

هات كلَّ هذه القدرة  هي التي اأك�سبت االأمَّ

لحظة  منذ  والمعاناة  العذاب  تحمل  على 

ا�ستقرار النطفة في االأرحام، وطوال فترة 

الحمل، ولحظة الوالدة، ومرحلة الطفولة 

.
)3(

اإلى اآخر العمر«

ي�ستطع  ل��م  االأم���وم���ة،  ع��ب��ارات ح���قِّ 

ال�سجاد االإمام  المع�سوم  اإالَّ  �سبكها  اأحد 

ا�سة  جيَّ �سافية،  نديَّة،  عبارات   ،Q

في  الرحمة  غار�سة  والوجدان،  العواطف 

القلوب...

ا قاله االإمام ال�سجادQ: »حقُّ  ممَّ

يحمل  ال  حيث  اأنَّها حملتك  تعلم  اأن  ك  اأمِّ

ما  قلبها  ثمرة  من  واأطعمتك  اأح��دًا  اأح��د 

ب�سمعها  َوقْتك  واأنَّها  اأح��دًا،  اأحد  ُيطِعم  ال 

وب�سرها ويدها ورجلها و�سعرها وب�سرها، 

فرحة،  م�ستب�سرة  ج��وارح��ه��ا،  وج��م��ي��ع 

محتملة لما فيه مكروهها، واألمها، وثقلها 

وغمها... وكان بطنها لك وعاًء وحجرها 

لك  ونف�سها  �سقاء،  لك  وثديها  لك حواء، 

وقاء تبا�سر حّر الدنيا وبردها لك ودونك  

فت�سكرها على قدر ذلك وال تقدر عليه اإال 

.
)4(

بعون اهلل وتوفيقه«

وتقدير  حبٍّ  ر�سائل  ننثر  عيدها،  في 

بمكنونات  ال��خ��ر���س��اء،  اأق��الم��ن��ا  باأل�سنة 

عليه  نخط  �سامت،  ورق  على  وجداننا، 

زاهية  ح��روف  ث��وب  في  حقيقيَّة  م�ساعر 

االألوان...

قلبها  اأعتاب  ، نقف عند  االأمِّ في عيد 

ندقُّ الباب لندخل رحابه، لن�سمع ال�سوت 

فن�سعر  داخله،  اإل��ى  لنلج  ينادينا،  ال��ذي 

بالحنان واالأمان... اإنَّه �سوت االأم الملي ء 

ومهما  وال��ع��ذوب��ة...  وال��ح��ن��ان  بالعطف 

منا من ت�سحيات لها، ال نفي حقها قيد  قدَّ

اأنملة.

، ح�سن ال�سيد  (1 )Qسرح ر�سالة الحقوق لالإمام ال�سجاد�

علي القبانجي، موؤ�س�سة دار التف�سير، اإيران  قم، �س 548.

.  م.ن. �س 548( 2)

( 3) مكانة المراأة في فكر االإمام الخميني.

.  �سرح ر�سالة الحقوق، مرجع �سابق، �س 545( 4)
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ث���رة

الزك�يَّة« »النف�ض 

اإبراهيم من�شور

�شا  »الرِّ �شعار  749م( تحت  العبا�شيَّة عام )132ه�-  الدولة  قامِت 

موالون  هم  اإذ  كبير؛  ف�شل  فيها  البيين  للطَّ وكان  البيت«.  اآل  من 

ا�شيين  العبَّ ولكنَّ  وهم.  وحواريُّ واأن�شارهم   ،Rالبيت الأه��ل 

اأنف�َشهم  يعتبرون  وك��ان��وا  والمكر.  الخديعة  ُي�شمرون  كانوا 

فما   .Pمحّمد النبّي  عمِّ  ا�س  العبَّ اأحفاد  اإنَّهم  اإذ  البيت؛  اأه��ل 

عام  »ال���زاب«  معركة  بعد  االأم��وي��ي��ن  على  الن�شر  لهم  ت��مَّ  اإن 

بهم  ونّكلوا  الطالبيين،  عمومتهم  الأبناء  تنّكروا  حتَّى  )748م( 

ذلك: في  قال  ال�شعراء  اأحد  اإنَّ  حتَّى  تنكيل،  �شرَّ  وباأن�شارهم 

ل��ن��ا داَم  م����������رواَن  ب���ن���ي  ُظ�����ْل�����َم  ف���ل���ي���ت 

)1(
الناِر! ف��ي  ��ا���ِس  ال��ع��بَّ بني  َع���ْدَل  ول��ْي��َت 

بداية المكا�شفة العدائية:

ة والمذهبية بين العبا�سيين، من جهة،  ت ال�سراعات ال�سيا�سيَّ وا�ستدَّ

البيين والخوارج والفر�س، من جهة ثانية. وبين كلٍّ من الطَّ

ا�سي الثاني اأبي جعفر المن�سور.  بداأ هذا ال�سراع في عهد الخليفة العبَّ

ولعلَّ اأبرز الحوادث المبا�سرة لهذا ال�سراع كان عندما َحجَّ هذا الخليفة 

اإليه،  النا�س ال�ستمالتهم  في  اأموااًل عظيمة  َم  فق�سَّ �سنة )140ه�-757م( 

على طريقة معاوية االأثيرة.

الح�سن  بن  اهلل  عبد  بن  د  يح�سر محمَّ لم  اإليه،  الم�سار  الحّج  ويوَم 

L د بن عبد الل بن احل�شن املثنَّى بن علّي بن اأبي طالب حممَّ
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بن  علي  ب��ن  الح�سن  ب��ن 

ب  اأبي طالبR، الملقَّ

لم  كما  الزكيَّة،  بالنف�س 

بن  اإبراهيم  اأخ��وه  يظهر 

الخليفة  ف�ساأل  اهلل.  عبد 

فاأنكر  ع��ن��ه��م��ا  اأب���اه���م���ا 

وجودهما،  بمكان  معرفته 

جعفر  اأب��������و  ف���ت���غ���ال���ظ 

المن�سور وعبُد اهلل حفيد االإمام الح�سن

.
)2(

Q في القول

ا�سي  العبَّ الخليفة  الحادثة جعلت  تلك 

طالب،  اأب��ي  اآل  اآم��ر  م��ن  خيفًة  �س  يتوجَّ

كانت  كما  ل��ه.  طون  وُيَخطِّ ُي�سمرون  وم��ا 

وفاتحة  العدائية،  المكا�سفة  بداية  اأي�سًا 

�سجلٍّ من ال�سراعات ال�سيا�سيَّة، واأحيانًا 

المذهبية، بين بني العّم، لم ينطِو اإال مع 

انطواء الدولة العبا�سية على يد التتار عام 

)1258م(.

المن�سور  ب���داأ  ال��ح��ادث��ة،  ت��ل��ك  م��ن��ذ 

والتخطيط  باأيِّ تحّرك طالبّي،  بالتربُّ�س 

المهد،  في  �سيعيَّة،  ثورة  ة  اأيَّ على  للق�ساء 

ف المن�ش�ر، ه�   ت�ش��رُّ

بظه���ر  عّج��ل  ال��ذي 

اهلل،  عب��د  ب��ن  محم��د 

ل��ه الخروج  اأراد  وكاأنه 

ميقاته. قب��ل  )بالث�رة( 

خطرها،  ا�ستفحال  ق��ب��ل 

باأ�سحابها،  وال��ت��ن��ك��ي��ل 

اأهاًل  الطالبيون  ك��ان  واإن 

العبا�سّي  ل��ل��م��ن�����س��ور 

وبني عمومة.

النف�س  ظهور 

الزكية:

ث���ّم ب��ع��د ذل��ك، 

اأبي  اآل  �َسْجِن  اإل��ى  جعفر  اأب��و  عمد 

ظهور  قبل  وذل���ك  وتعذيبهم،  ط��ال��ب 

اهلل،  عبد  ب��ن  محمد  ��ة«  ال��زك��يَّ »النف�س 

.
)3(

واأخيه اإبراهيم

ثائرًا  ال��زك��ّي��ة«  »النف�س  ظ��ه��ور  اأّم���ا 

المدينة  في  )145ه�-762م(  عام  فكان 

يًا  . وكان »النف�س الزكّية« متخفِّ
)4(

رة المنوَّ

قب�س  ��ى  ح��تَّ يظهر  ول��م  المن�سور،  م��ن 

الح�سن  بن  اهلل  عبد  اأبيه  على  المن�سور 

بيته  اأه��ل  من  وكثير  وعمومته،  المثنَّى، 

.
)5(

تهم وعدَّ

الذي  ه��و  اإذًا،  المن�سور،  ف  ت�����س��رُّ

وكاأنه  اهلل،  عبد  بن  محمد  بظهور  عّجل 
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)الثورة(  الخروج  له  اأراد 

ن  قبل ميقاته، حتَّى ال تتمكَّ

د له  ب��ه ال���ج���ذور، وت��ت��م��دَّ

ال����ف����روع، وت�����س��ت��ف��ح��ل به 

الدعوة.

كان ذلك �سبَب الظهور 

ال�سبب  �����ا  اأمَّ ال��م��ب��ا���س��ر، 

»النف�س  اأنَّ  فهو  المزمن 

النبّوة  بيت  اأهل  ب��اأنَّ  موؤمنًا  كان  الزكّية« 

رينR هم ذرّية الر�سول محّمد المطهَّ

P، وهم اأحق بالخالفة.

بايعتم مكرهين«

في  ال��زك��ّي��ة«  »ال��ن��ف�����س  انت�سر  وق���د 

المدينة، ولم يتخلَّْف عنه من وجوه النا�س 

ة بعد  . وا�ستدَّ خطره، خا�سَّ
)6(

اإاّل نفٌر قليل

االإماَم مالك بن  المدينة  اأهُل  ا�ستفتى  اأن 

ة،  الزكيَّ النف�س  بثورة  االلتحاق  في  اأن�س 

فقال لهم: »كونوا مع الحق«. فلم ي�ساألوه: 

يعلمون..  كانوا  الأنَّهم  الحق؟«؛  من  »ومع 

بيعًة  اأعناقنا  في  »ول��ك��نَّ  ل��ه:  قالوا  بل 

للرجل«. اأي: لقد اأق�سمنا على مبايعة 

، فكيف نحنث في  الخليفة العبا�سيِّ

ق�سمنا؟!.. فاأجابهم االإمام مالك: 

»اإنَّما بايعتم ُمْكَرهين، ولي�س على 

.
)7(

كلِّ ُمْكَرٍه يمين«!

لهذه  العبا�سيُّ  الخليفة  اغ��ت��مَّ 

ويظهر  عر�سه.  ُتطيح  ك��ادت  التي  الثورة 

ا�سحق  اأعوانه  الأحد  قوله  ذلك من خالل 

»خرج  العقيلي:  م�سلم  بن 

فاطمة  ولد  من  رج��ٌل  عليَّ 

ذو   ،Pاهلل ر���س��ول  ب��ن��ت 

وقد  وورع،  وزه�����ٍد  ع��ل��ٍم 

وولد جعفر  ُوْلُد علّي  اتَّبعه 

وع��ق��ي��ل، وول�����د ع��م��ر بن 

بن  الزَبْير  وُولد  اب،  الخطَّ

قري�س،  و���س��ائ��ر  ام،  ال���ع���وَّ

.
)8(

واأوالد االأن�سار«

ة«  َنَدَب اأبو جعفر لقتال »النف�س الزكيَّ

مو�سى  ب��ن  عي�سى  ال��ك��ب��ار  اده  ق�����وَّ اأح���د 

اأربعة اآالف  اإليه من الكوفة في  »فاأخرجه 

بن  د  محمَّ واأتبعه  راج��ل،  واأل��ف��ي  ف��ار���س« 

دًا  محمَّ فقاتلوا  كثيف،  جي�س  في  قحطبة 

.
)9(

في المدينة حتَّى ُقتل«

ا���ش��ت��داد اأم��ر اإب��راه��ي��م ب��ن عبد 

الل:

ولم َيْن�َس الخليفة المن�سور فتيا االإمام 

.
)11(

 له �سانحة
)10(

مالك، بل اغتمرها

النعمان  ح��ن��ي��ف��ة  ب���و  اأ االإم����ام  ّم����ا  اأ

»النف�س  د  لمحمَّ تاأييدًا  اأق��لَّ  يكن  فلم 

ب��ل كان  ال��زك��ي��ة« م��ن االإم����ام م��ال��ك، 

ى  واأدَّ ��ه.  ل��ح��قِّ وي��ح��ت��جُّ  ب��ف�����س��ل��ه  ي��ق��ول 

اإلى  محمد  من  َن�س 
َ
اأ ابن  وموقف  موقفه 

المن�سور،  يد  على  ُت�سيبهما  المحنة 

فُخِلَعْت  بال�سياط  مالك  ��ِرَب  ���سُ حتَّى 

ماَت  اأن  اإل��ى  حنيفة  اأب��و  وُحِب�َس  كتفه، 

ال�سنة  وف���ي   .!
)12(

�سجنه ف��ي  ���س��ب��رًا 

حنيف��ة  اأب���  الإم��ام 

النعم��ان لم يك��ن اأقلَّ 

تاأييدًا لمحم��د »النف�ض 

الإم��ام  م��ن  الزكي��ة«، 

مال��ك، ب��ل كان يق�ل 

ه. بف�شل��ه ويحت��جُّ لحقِّ
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ظهر  )145ه���������-762م(  اأي  ن��ف�����س��ه��ا، 

في  محمد،  اأخو  اهلل،  عبد  بن  اإبراهيم 

اأهل  فاأجابه   ،
)13(

عليها وغلب  الب�سرة 

والمدائن  ووا�سط   ،
)14(

واالأهواز فار�س 

.
)15(

وال�سواد

وا�ستدَّ اأمُر اإبراهيم وَغُلَظ، وعانى منه 

.
)16(

المن�سور اأ�سدَّ المعاناة

وكان اإبراهيم بن عبد اهلل قد �سار من 

الب�سرة في ع�ساكر كثيرة، ومعه جماعات 

المعتزلة،  من  له  واأن�سار  بيته،  اأهل  من 

ف�سيَّر له اأبو جعفر قائديه عي�سى بن مو�سى 

فحاربهما  الجند.  في  �سالم  بن  و�سعيد 

قتل  الطّف، حيث  اأر���س  من  الكوفة  قرب 

، وفي 
)17(

بباَخْمرى المعروف  المو�سع  في 

.
)18(

�سنة خروجه نف�سها

الطالبيين  ياأخذ  ك��ان  المن�سور  اإنَّ 

بينما   ،
)19(

والِخَداع ه���اء  وال���دَّ بالحيلة 

الغدر  كارهًا  يقابله  الزكية«  »النف�س  كان 

واالغتيال؛ واآية ذلك اأنَّ اأبا جعفر كان قد 

حجَّ �سنة )145ه�-762م( وحّج اأي�سًا اأوالد 

 ،Qطالب اأب���ي  ب��ن  علي  ب��ن  الح�سن 

وكانا متخفيين،  واإبراهيم،  وفيهم محمد 

فقال لهما االأ�ستر عبد اهلل بن محمد: »اأنا 

ال  واهلل،  »ال  محمد:  فقال  ه«.  �سرَّ اأكفيكم 

اأقتله اأبدًا ِغيلًة، حتى اأدعوه«.

ى،  يتوقَّ اإبراهيم  ك��ان  وكذلك 

في حروبه، قتل ال�سعيف وال�سغير 

والمراأة، اأو اأن ُيقتلوا ب�سببه على يد 

.
)20(

خ�سومه. وكان َيكره البيات

م اأنَّ العبا�سيين  ا تقدَّ نالحظ ممَّ

بالخديعة  اإالَّ  الخالفة  اإلى  ُلوا  َي�سِ لم 

هم  والمكر والظلم، واأنَّ الثورات قاَمْت �سدَّ

االإ�سالمية،  �����ة  مَّ
ُ
االأ اأن��ح��اء  مختلف  ف��ي 

عانى  التي  ة  الزكيَّ النف�س  ثورة  خ�سو�سًا 

وقف  بعدما  ي��ن،  االأم��رَّ ا�سيون  العبَّ منها 

ة و�سيعة،  ة الم�سلمين واأتباعهم من �ُسنَّ اأئمَّ

مع هذه الثورة.

من  ال��ي��وم،  الم�سلمون،  وق���ف  ف��ه��ال 

مختلف اأم�سارهم ومذاهبهم وقفًة واحدة 

الممثَّلين  ة   االأمَّ اأعداء  �سدَّ  واحدًا  و�سفًا 

ده  ُيوؤيِّ وم��ن  ال��غ��ادر  االإ�سرائيلي  بالكيان 

ويدعُمه من ُدول الغرب!.

. و�سوء النبي، ال�سيد علي ال�سهر�ستاني، ج1، �س340( 1)

الكامل في التاريخ: البن االأثير )دار �س���ادر ودار بيروت،  (2 )

بيروت، 1965، 5:517(.

، وقارن ب���ه كاًل من مروج الذهب  تاري���خ الطبري، 7:550( 3)

للم�سعودي 2: 236، 237، وتاريخ ابن خلدون 3: 403.

. مروج الذهب، 2: 233( 4)

. الم�سدر نف�سه، 2: 234( 5)

. تاريخ الطبري، 7: 559( 6)

، وتاريخ ابن خلدون  تاريخ الطبري، الطبري، ج6، �س190( 7)

.406 :3
. مروج الذهب: 2: 233( 8)

. الم�سدر نف�سه: 2: 234( 9)

اغتمرها: اأخفاها في قلبه حتى امتالأ حقدًا. (10 )

�سانحة: فر�سة موؤاتية لالنتقام منه. (11 )

. تاريخ ابن خلدون: 4: 6( 12)

. تاريخ الطبري: 7: 622 و635( 13)

. مروج الذهب: 2: 234( 14)

. تاريخ الطبري: 7: 640( 15)

. الم�سدر نف�سه: 7: 639( 16)

. مروج الذهب: 2: 234، 235( 17)

. تاريخ الطبري: 7: 622( 18)

. تاريخ الطبري: 7: 559( 19)

. الم�سدر ال�سابق: 7: 643( 20)
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�شهيد ال�عد ال�شادق: 
ح�شين ح�شين ال�شيّد محمد 

اإبراهيم )الم��ش�ي(
ا�شم الأم:يمامة الم��ش�ي

 محل وتاريخ ال�لدة: النبي 

�شيث /25 - 02 - 1979 م
رقم القيد: 23 ال��شع العائلي: عازب

وادي  ال�شت�شهاد:  وتاريخ  مكان 
الحجير/ 13 - 08 - 2006 م
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�سالته،  ادة  �سجَّ على  �سبحته  ت�سجُد 

وتتالأالأ التربة التي طالما الم�ست جبهته. 

غرفته  اأنحاء  في  يجول  ال��ذي  وال�سمت 

�سدى  د  يردِّ بالذكريات،  ي�سجُّ  دة  المو�سَ

�سوته في �سالة الليل؛ يعيد كلمات الّدعاء؛ 

بين  المتقّلبة  الكتب  اأوراق  حفيف  يحفُظ 

كًا  متن�سِّ يكون  اأن  اأح��بَّ  هكذا  اأ�سابعه.. 

�سغيرة  مكتبة  ت��ح��وي  ال��ت��ي  غ��رف��ت��ه  ف��ي 

�سبحته،  عليها  �سالة  و�سجادة  ومقعدين 

فما اإن يخطو داخلها حتَّى يخلع الدنيا عن 

كتفيه لياأن�س بوحدته التي �سقلت �سكينته 

وهدوءه..

ب�شرى من ال�شماء:

في ذلك البيت في النبي �سيث، هوى 

�سوت  و�سدح  ال�سماء  من  ��اٌء  و���سَّ كوكب 

دًا« بينما كانت  يه محمَّ في االأفق اأن: » �سمِّ

الف�سل  اأبي  اأ لل�سالة في مقام  تتو�سَّ اأّمه 

بهذه  خيرًا  فا�ستب�سرت   ،Qالعبا�س

لجنينها  المجاور  قلبها  ورق�س  ال��روؤي��ا، 

فرحًا.

د  محمَّ ب��ول��ده��ا  االأِم  ظ��نُّ  يخب  ول��م 

ما  يقراأ  ذكيًا  واعيًا  طفاًل  فكان  ح�سين، 

بكثرة  االآخ��ري��ن  وُيلفُت  حوله،  من  ي��دور 

اإال ل�سرورة،  ث  �سمته، فهو لم يكن يتحدَّ

وي�ستمع لالأحاديث بانتباٍه �سديد محافظًا 

راآه �سديق  ة  االأفكار، وفي مرَّ ترابط  على 

ث  فتحدَّ م�سيحي-،  رج��ل  وه��و   - وال���ده 

باإعجابه  ح��ظ��ي  ال����ذي  ح�����س��ي��ن  م��ح��م��د 

ابنه  على  �سديقه  اأ  هنَّ ويومها  ال�سديد، 

و�سفات  حميدة  خ�سال  من  يحمله  لما 

�ستتجلَّى في ِكَبره اأعمااًل ُيكبر عليها.

الفاكهة  ل��ب��ي��ع  م��ح��ل  ل���وال���ده  وك����ان 

ابن  وه��و  محّمد  فيه  يجل�س  وال��خ�����س��ار 

البيع،  في  اأبيه  لم�ساعدة  �سنوات  ثماني 

وحده  يتركه  اأب��وه  كان  كثيرة  اأحيان  وفي 

الم�سوؤوليَّة،  قدر  على  ول��ده  ب��اأنَّ  لمعرفته 

ويحفظ  المدر�سيَّة  كتبه  د  محمَّ فيحمل 

درو�سه وهو يبيع النا�س.

روح نقية و�شخ�شية طيبة:

اإخوته  ب��ي��ن  ح�سين  ��د  م��ح��مَّ ت��رع��رع 

الع�سرة الذين غمروه باالهتمام والحنان، 

يحمال  ل��م  ملتزمين  وال��دي��ن  كنف  وف��ي 

تربية  �سوى  الدنيا  هذه  في  �سيء  اأي  هّم 

ته  اأوالدهما تربية �سالحة، فُجبلت �سخ�سيَّ

اهلل  ق�سم  بما  والر�سا  والتوا�سع  بالطيبة 

عز وجل لهم وبالت�سليم له.

في  ر���س��خ  م��ن��ام��ًا  راأى  ��َغ��ره  ���سِ ف���ي 

 Qه مع االإم��ام علي�� وج��دان��ه، وه��و اأنَّ

واالإمامين الح�سنينL وال�سّيد مو�سى 

االإمامان  فاأعطاه  اهلل(،  ال�سدر)اأعاده 

الح�سنانL كي�سًا من الحلوى الإخوته، 

من  وطلبوا  الكي�س  اأع��ط��وه  اإخ��وت��ه  ولكن 

االإمامينL اأن يذهبا اإلى مقام النبي 

يهما. وال ريب  �سيث الأداء ال�سالة مع جدَّ
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�سبقت  التي  مع   - اأ�سارت  الروؤيا  هذه  اأنَّ 

ال�سغير«  ال�سّيد   « هذا  اأّن  اإل��ى   - والدت��ه 

من ال�ساللة الطاهرة ال�سريفة يحمُل �سّرًا 

والعالقة  ة  النقيَّ ة  الروحيَّ بتلك  غام�سًا 

البيت واأه���ل  وج��ل  ع��زَّ  اهلل  م��ع  المميَّزة 

.R

�شاة جار الم�شجد في الم�شجد:

ف���ي ق��ري��ة ال��ن��ب��ي ���س��ي��ث؛ عرين 

ال���م���ج���اه���دي���ن، وم���ث���وى 

د  محمَّ ع��ا���س  ال�����س��ه��داء، 

اأبرز  على  �ساهدًا  ح�سين 

�سهدتها  ال��ت��ي  ال��م��راح��ل 

االأّم����������ة م���ن���ذ ان���ط���الق���ة 

المقاومة االإ�سالمّية، فراأى 

باأمِّ العين حجم الت�سحيات 

تمكين  �سبيل  في  الِج�َسام 

فكرة الجهاد والمقاومة في عقول النا�س، 

وكيف اأنَّهم بدمائهم قلبوا الموازين لت�سير 

المقاومة جزءًا ال يتجّزاأ من االأمة. فتاأثر 

محمد ح�سين بهم كثيرًا، وحتَّى ال يختزل 

الجهاديَّة   – ة  االإيمانيَّ الحركة  من  نف�سه 

التي  المهدي|  االإم���ام  بك�سافة  التحق 

 ، تركت اأثرًا بارزًا في تنوير فكره المعرفيِّ

دائمًا  فواظب  االإيمانية،  ته  روحيَّ وتغذية 

وحثَّ  الم�سجد  في  والوجود  ال�سالة  على 

رفاقه على اإقامة ال�سالة فيه مذّكرًا اإيَّاهم 

في  اإال  الم�سجد  لجار  ب��اأن ال �سالة  دوم��ًا 

الم�سجد، والتفت كثيرًا اإلى طريقة �سالته 

وواظب على التعقيبات، لذا عندما �سبَّ هياأ 

ة به كان يتن�سك فيها وي�ستقبل  غرفة خا�سَّ

يدخلها  اأن  ي��ح��بُّ  ال  وك���ان  رف��اق��ه،  فيها 

يرتبها  اأن  يقبل  وال  علمه،  دون  من  اأح��د 

ال�سنوات  وف��ي  غيره،  اأح��د  ينظفها  اأو 

راأ�سه  ي�سع  ال  كان  االأخيرة  الخم�س 

و�سريط  اإال  و�سادته  على 

الم�سجلة،  ف���ي  ال���ق���راآن 

االآيات  ي�ستمع  وه��و  فيغفو 

القراآنية، وكان اإذا ما �سمع 

 »Qيو�سف« ����س���ورة 

فا�ست عيناه بالدموع على 

الرغم من اأنَّه ال يبكي اأبدًا 

ب�سهولة.

:Rشّدة تعلقه باأهل البيت�

 ،Rاالأنبياء ق�س�س  محمد  حِفظ 

واهتمَّ كثيرًا بقراءة نهج البالغة و�سرحه 

ته  ة محبَّ حتَّى حفظه عن ظهر قلب، ول�سدَّ

اأن  ُي��ذك��ر  ال   Rالبيت ب��اأه��ل  وتعّلقه 

 Qالموؤمنين اأم��ي��ر  ع��ن  اأح��د  ت��ح��ّدث 

اإال ودمعت عيناه، وال اأن �سرب قطرة من 

الح�سين االإم���ام  بعدها  يذكر  ل��م  ال��م��اء 

 Rة االأئمَّ Q، وكثيرًا ما كان يرى 

في منامه.

�شم��ع  م��ا  اإذا  كان   

 »Qش���رة »ي��ش��ف�

فا�شت عين��اه بالدم�ع 

ه ل  عل��ى الرغ��م م��ن اأنَّ

ب�شه�ل��ة. اأب��دًا  يبك��ي 
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الميكانيك  مهنة  ح�سين  د  محمَّ در�س 

في  تفّرغه  بموازاة  بها  وعمل  المعهد  في 

خدومًا  �سابًا  وكان  االإ�سالمية،  المقاومة 

جدًا يعمُل قدر ا�ستطاعته في �سبيل خدمة 

اأن  اإل��ي��ه �سهره  ة طلب  م��رَّ وف��ي  ال��ن��ا���س، 

�سادف  ولكن  فوافق،  �سيارته  له  ُي�سلح 

اأن اأوكلت اإليه مهمة في عمله، فعمل على 

اإ�سالحها لياًل حتَّى يفي بوعده.

لالآخرين،  كبيرًا  ًا  ودَّ حمَل  وق��د 

للنا�س  عاء  الدُّ كثير  فكان 

ويحتاُط  ال��غ��ي��ب،  بظهر 

معهم  التعامل  في  كثيرًا 

خوفًا من اأن ُي�سايق اأحدًا، 

اأخطاأ  ما  واإذا  يزعجه،  اأو 

نف�سه،  الم  �سخ�س  م��ع 

وبادر اإلى طلب الم�سامحة 

باأ�سلوٍب لطيف.

ه لتح�سير الطعام،  ا�ستهر محمد بحبِّ

فما اإن يقف في المطبخ حتَّى ين�سى كلَّ �سيء، 

فيهتم باأدقِّ التفا�سيل، وال ُيهمُل اأي معلومة 

تفيده في مدِّ �سفرة �سهيَّة من الطعام.

اللهم ارزقني ال�شهادة:

حينما  للخطوبة  يتهياأ  د  محمَّ ك��ان 

وقد   ،2006 تموز  في  االأ�سر  عملية  ُنفذت 

كلَّ  ترك  ولكّنه  الحاجيات،  اأغلب  ا�سترى 

�سيء ليلتحق بعمله، وقد نذر مبلغ مئة األف 

ليرة لمقام »النبي �سيث« اإذا ما ا�ست�سهد، 

واأو�سى اأهله بدفعها، وقبل اأن َينطلق اإلى 

وقال  ال�سماء  اإل��ى  يديه  رف��ع  المحور 

محمٍد  ب��ح��قِّ  اللهم   « ق��ل��ب:  بحرقة 

اأن  )اأ���س��األ��ك(  محمد  واآل 

اأ�ست�سهد«.

االأر�س  الجنوب،  وف��ي 

التي طالما ع�سقها واأحبها، 

الحرب  اأي��ام  اأق�سى  ق�سى 

ال�سهيوني،  العدو  مقارعًا 

رح��ال��ه عند  اأن ح��ّط  اإل���ى 

ليعرج من هناك  الحجير،  وادي  اأط��راف 

اإلى حيث �سبقه رفاقه والع�سرات من اأبناء 

�سبيل  في  دماءهم  موا  قدَّ الذين  بلدته، 

اء  الو�سّ الكوكُب  وليعود  االأر���س،  تحرير 

اإلى ف�ساء الخلود زاهرًا ال يخبو..

األ��ف  مئ��ة  مبل��غ  ن��ذر 

»النب��ي  لمق��ام  لي��رة 

�شي��ث« اإذا ما ا�شت�شهد 

واأو�ش��ى اأهله بدفعها.

لل�صهيد  ه���ي   44 ال�����ص��ف��ح��ة  ف���ي  ال���م���ذك���ورة  ال��و���ص��ي��ة  اأن   912 ال���ع���دد  ف���ي  ورد 

ال�صهيد  و�����ص����ي����ة  م�����ن  ه�����و  ال���م���ق���ط���ع  اأن  وال�������ص���ح���ي���ح  ع�����ل�����وي�����ة«،   »ب�������ص���ي���ر 

ال�����ص��ه��ي��د »ري���ا����ض  66 ورد ذك�����ر  ال�����ص��ف��ح��ة  ف�����اع�����ور«. وف�����ي  »م���������روان ط�����الل 

الت�صويب. اق��ت�����ص��ى  ق�������ص���ي���ر«.ل���ذا  ري���ا����ض  »ح�����ص��ن  ه���و  وال�����ص��ح��ي��ح  ق�����ص��ي��ر« 
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{َوَل َتْح�َصَبنَّ الَِّذيَن ُقِتُلوا ِفي �َصِبيِل اهلِل اأَْمَواتاً َبْل اأَْحَياٌء ِعْنَد َربِِّهْم ُيْرَزُقوَن}

�سدق اهلل العلي العظيم.

اأبي، اأمي، اأخواتي، اإخوتي ورفاق دربي: اأكتب اإليكم هذه الكلمات القالئل في اأحد 

.Qد ال�سهداء اأبي عبد اهلل الح�سين اأيَّام عا�سوراء، اأيَّام ذكرى ا�ست�سهاد �سيِّ

هذا االإمام الح�سينQ قّدم لنا ولكلِّ اإن�ساٍن ذي فكر وعقيدة عنوانًا ونهجًا 

تلو  الواحد  اأوالده  ثمَّ  اأ�سحابه  قّدم  االإمام  الدنيا؛ هذا  الحياة  لل�سير عليه في هذه 

االآخر، ثمَّ قّدم نف�سه مع علمه بما �سيحّل باأهل بيته من الن�ساء واالأطفال من بعده. 

 Pولر�سوله هلل  العّزة  اأّن  عّلمنا  للذّل،  نر�سخ  ال  اأن  عّلمنا  عليه  اهلل  �سالم  اإّن��ه 

كان  اإذا  ة  والجور، خا�سَّ الظلم  اأمام  االأيدي  مكتوفي  نقف  ال  اأْن  عّلمنا  وللموؤمنين، 

الحياة في ظّل  لهذه  اأْن ال معنى  لقد عّلمنا  والم�سلمين.  االإ�سالم  هناك خطر على 

اال�ستبداد والظلم.

 اإخواني في االإ�شام:

نرى  واأْن  نجابهه،  الظلم فال  نرى  اأْن  فن�سكت،  اال�ست�سعاف  نرى  اأْن  يعّز علينا 

اهلل  روح  ��ة  االأمَّ قائد  االإم��ام  اإلينا  بعث  اإذ  هلل  الحمد  ولكن،  نقاتله.  فال  اال�ستكبار 

االإمام  ُخذل  كما  خذله  وعدم  باّتباعه  اأو�سيكم  لذلك،  الخميني}،  المو�سوي 

.Qالح�سين

 اأهلي االأحّبة:

اإّن الفراق �سعب ولكنَّ الموت حقٌّ وال مفرَّ منه، فِلَم ال نموت ونحن اأعزاء، رافعين 

روؤو�سنا، غير خا�سعين الأحد غير اهلل عزَّ وجل؟! فمن هنا، اإذا �سمح اهلل وقّدر لي 

اأْن اأ�ست�سهد، اأ�ساألكم اأن يكون عزاءكم الح�سينQ واأ�سحابه، فاأيُّ م�سيبة اأعظم 

من م�سيبته؟! واأن تتاأ�سوا بزينبO اأّم الم�سائب غريبة كربالء، واأ�ساأل اهلل عّز 

وعال اأْن يتقّبل عملي هذا و�سهادتي خال�سة لوجهه، واأْن يح�سرني مع محمدP واآل 

بيته ومع ال�سهداء وال�سّديقين وال�سالحين، لعّلي بذلك اأبّي�س وجوهكم غدًا عند اأمير 

الموؤمنين وعند فاطمة وعند الح�سن والح�سين وزينب عليهم جميعًا �سالم اهلل.

ال�صهيد نزار علي �صالح

اأو�شيكم بالجهاد

باب الجنان
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم
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من  بع�سًا  م  نقدِّ المتوا�سع  بحثنا  في 

منا  قدَّ بعدما  المكرمة  مكة  وت��اأري��خ  اآث��ار 

تحت  المنورة  المدينة  عن  االأولى  الحلقة 

ا�سم )قرى طّيبة في جوار مدينة طيبة(. 

ون�سلِّط ال�سوء على العناوين التالية:

ة. 1 � اآيات وردت اأو اأحاديث خا�سَّ
. 2 � الموقع الجغرافيِّ

ًا. 3 � االأحداث البارزة تاريخيَّ

المكُرمة في

ة واآثارها  مكَّ

ت���ع���ال���ى: الل  ق�������ال 

����َع  ُو�����صِ َب����ْي����ٍت  َل  وَّ
اأَ {اإِنَّ 

ُمَباَرًكا  َة  ِبَبكَّ َللَِّذي  ِللنَّا�ِض 

����ْل����َع����اَل����ِم����ي����َن} َوُه������������ًدى لِّ

)96 ع�����م�����ران:  )اآل 

حممد خ�شفة
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مة: ة المكرَّ مكَّ

ثت عنها  اآيات قراآنيَّة تحدَّ ة  وردت عدَّ

ة اأ�سماء: بعدَّ

َللَِّذي  ِللنَّا�ِض  َع  ُو�صِ َبْيٍت  َل  وَّ
اأَ � {اإِنَّ   1

َة})اآل عمران: 96(. ِبَبكَّ

ِب�����اْل�����َب�����ْي�����ِت  ُف��������وا  ��������وَّ {َوْل��������َي��������طَّ  �  2

اْلَعِتيِق})الحج: 29(.

اْلأَِميِن})التين:  اْل��َب��لَ��ِد  {َوَه����َذا   �  3

.)3

َة})الفتح: 24(. 4 �  {ِبَبْطِن َمكَّ

اْلَم�ْصِجِد  َع���ِن  وَن  ���دُّ َي�������صُ {َوُه�����ْم   �  5

اْلَحَراِم})االأنفال: 34(.

ِم})اإبراهيم:  اْلُمَحرَّ َبْيِتَك  {ِعنَد   �  6

.)37

َوَم�������ْن  اْل������ُق������َرى  مَّ 
اأُ �����ُت�����ن�����ِذَر  {لِّ  �  7

َحْوَلَها})ال�سورى: 7(.

ة تعد باأكثر  مة اأ�سماء عدَّ ة  المكرَّ ولمكَّ

.
)1(

من 35 ا�سمًا

ًا االأحداث البارزة تاريخيَّ

تها  اأهميَّ على  تدل  مة  المكرَّ ة  مكَّ اآثار 

التاريخيَّة، و�سنتناولها ِتَباعًا.

اآثار مكة المكرمة:

1 � الكعبة الم�شرفة:

اأ � قال تعالى:

ِتي ِبَواٍد َغْيِر  يَّ بََّنا اإِنِّي اأَ�ْصَكنُت ِمن ُذرِّ {رَّ

ِم...})اإبراهيم:  ِذي َزْرٍع ِعنَد َبْيِتَك اْلُمَحرَّ

.)37

ِمَن  اْل��َق��َواِع��َد  اإِْب��َراِه��ي��ُم  َي��ْرَف��ُع  {َواإِْذ 

اْلَبْيِت َواإِ�ْصَماِعيُل})البقرة: 127(.

ب- اأبرز اأحداثها التاريخيَّة:

واب��ن��ه   Qاإبراهيم ��ة  ق�����سَّ  �  1

.Oوزوجته هاجر Qاإ�سماعيل

االأبابيل  الفيل والطيور  ة عام  2- ق�سَّ

الر�سول والدة  ع��ام  الكعبة  حمت  ال��ت��ي 

.P

 Qعلي االإم����ام  والدة  ة  ق�سَّ  -3
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داخل الكعبة الم�سرفة.

2- بئر زمزم
»ماء   :Qال�سادق االإمام  ورد عن 

.
)2(

زمزم �سفاء لما �سرب له«

3- الحجر االأ�شود:
»الحجر يمين اهلل في االأر�س ي�سافح 

االأكرم  الر�سول  عن  ورد  كما  ع��ب��اده«  به 

.
)3(

P

Q4- مقام اإبراهيم
»لما   :Qال�سادق االإم�����ام  ع��ن 

اأن   Q اإبراهيم  اإلى  تعالى  اهلل  اأوحى 

»اأّذن في النا�س بالحج« اأخذ الحجر الذي 

فيه اأثر قدميه وهو المقام فو�سعه بحذاء 

.
)4(

البيت..«

:Q5- ِحْجُر اإ�شماعيل
عن ال�سادقQ: »... اإن اإ�سماعيل 

عليه  فحجر  توطاأ  اأن  فكره  فيه  اأمه  دفن 

.
)5(

َحْجرًا، وفيه قبور اأنبياء«

ن�سف  �سكل  على  الجغرافي:  الموقع 

ُيراعى  الم�سرفة.  الكعبة  ي��ج��اور  دائ���رة 

ال�سير  عدم  والمعتمر(  )للحج  بالطواف 

فوق حجر اإ�سماعيل اأو من داخله بل حوله 

.
)6(

من الخارج

حجر  اإن  التاريخية:  اأح��داث��ه  اأب���رز 

النبي  ق���ب���ر  ف���ي���ه   Q اإ����س���م���اع���ي���ل 

 ،Oهاجر واأم����ه   Q اإ���س��م��اع��ي��ل 

وفيه قبور كثيرة الأنبياء دفنوا في مو�سع 

.
)7(

الحجر

.P6- دار مولد النبّي
.O7- دار ال�شيدة خديجة

8- دار االأرقم:

والتاريخية  االإ�سالمية  المعالم  من 

المهمة في مكة المكرمة.

: ».. بيت 
)8(

يقول ال�سيد مح�سن االأمين

االأرقم بن اأبي االأرقم عبد مناف بن اأ�سد 

بن عبد اهلل بن عمرو بن مخزوم القر�سي 

المخزمي، وكان من ال�سابقين االأولين اإلى 

اهلل ر�سول  ا�ستخفى  ال��ذي  هو  االإ���س��الم، 

P في داره..«.
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9- الجعرانة:
على  وال��ط��ائ��ف  مكة  بين  مو�سع  ه��ي 

حدود  اإح��دى  وه��ي  مكة،  من  اأميال  �سبعة 

عن  ورد   ،
)9(

لالإحرام وم��ي��ق��ات  ال��ح��رم 

هالل  الهالل  راأي��ت  »اإذا   :Qال�سادق

فاأحرم  الجعرانة  اإلى  فاخرج  الحجة،  ذي 

.
)10(

منها بالحج«

10- الحديبية:
ال���ذي �سالح ر���س��ول اهلل  ال��م��وق��ع  ه��ي 

قري�سًا فيه على �سروط  وعهود.

.
)11(

وهي قرية متو�سطة لي�ست بكبيرة

11- م�شجد الجن:
هو المكان الذي التقى فيه الجن بالنبي 

.
)12(

االأكرمP واأ�سلموا على يديه

12- م�شجد العقبة:
العقبة هو الجبل الطويل يعر�س للطريق 

.
)13(

فياأخذ فيه وهي منزل في طريق مكة..

:O13- مقام ال�شيدة ميمونة
هي ميمونة بنت الحارث الهاللية خالة 

.
)14(

ال�سحابي عبد اهلل بن عبا�س

14- دار الندوة:
هي معلم تاريخي من الع�سر الجاهلي 

اأ�س�سها ق�سي بن كالب، كانت تجتمع فيها 

.
)15(

قري�س لتناق�س اأمورًا وتحل اأخرى

15-�شعب اأبي طالب:
وقاطعت  حا�سرت  ال��ذي  المكان  ه��و 

واإنما  والم�سلمين،  ها�سم  بني  فيه  قري�س 

داف��ع عن  اأب��ا طالب  الأن  اال�سم  بهذا  �سمي 

، وت�ستهر مكة بكثرة �سعابها: 
)16(

Pالنبي

�سعب  ها�سم،  بني  �سعب  طالب،  اأبي  �سعب 

.
)17(

بني عامر

16- مقبرة المعا:
فهي  مكة  ف��ي  الم�سلمين  مقابر  اأم��ا 

من  اأب���رز  المقبرة.  ه��ذه  ومنها  كثيرة، 

� عبد  ب��ه��ا: ع��ب��د م���ن���اف)ر����س(  دف����ن 

المطلب)ر�س( � اأبو طالب)ر�س( � ال�سيدة 

 � Pخديجة)ر�س( � القائم ابن الر�سول

ابن  الطاهر   �  P الر�سول  اب��ن  الطيب 

يا�سر  بن  عمار  اأم  �سمية   �  Pالر�سول

)ر�س( وغيرهم...

حرم  �سرق  �سمال  المعال  مقبرة  تقع 

.
)18(

مكة على نحو 2 كلم

وقرب مكة:

17- عرفات:

���ْن  ���ُت���م مِّ ق���ال ت��ع��ال��ى: {َف���������اإَِذا اأََف�������صْ

اْلَم�ْصَعِر  ِع���ن���َد  اهلّلَ  َف�����اْذُك�����ُرواْ  َع����َرَف����اٍت 

اْلَحَراِم})البقرة: 198(.

اأبرز اأحداثها التاريخية:

اإنما �سميت عرفة بذلك الأن اآدم وحواء 

تعارفا بها بعد نزولهما من الجنة. ويقال: 

اإن النا�س كانوا يعترفون بذنوبهم في ذلك 

.
)19(

الموقف

18- مزدلفة:

 :Qورد في الحديث عن ال�سادق

الموقف  اإل��ى  ب��ه  انتهى  جبرائيل  اإن   ..«

اأفا�س  ثم  ال�سم�س  غربت  حتى  به  فاأقام 
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. فجر االإ�سالم، ال�سيخ المدني، ط2004، �س22( 1)

. الفقيه القمي، ج2، �س161( 2)

. الفردو�س، 159/2( 3)

. علل ال�سرائع، ال�سدوق، ج2، �س128( 4)

. الكافي، ج4، �س9( 5)

. فجر االإ�سالم، م.ن، �س73( 6)

م.ن. (7 )

. ك�سف االرتياب، االأميني، �س59( 8)

. فجر االإ�سالم، ال�سيخ المدني، �س82( 9)

. بحار االأنوار، ج21، �س174( 10)

معجم البلدان، ياقوت الحموي، ج2( 11) )بت�سرف(.

. معارف القراآن، ال�سيخ الم�سباح، �س134( 12)

. معجم البلدان، ياقوت الحموي، ج4، �س134( 13)

. بحار االأنوار، ج22، �س192( 14)

. اأخبار مكة، ج1، �س109( 15)

. ل�سان العرب، ج7، �س128( 16)

ال�س���عب هو ما انفرج بي���ن جبلين وقيل �س���يل الماء في  (17 )

بطن من  االأر�س، ل�سان العرب.

. فجر االإ�سالم، ال�سيخ المدني، �س91( 18)

م.ن. (19 )

. علل ال�سرايع، ال�سيخ ال�سدوق، ج2، �س143( 20)

. م.ن، �س142( 21)

 ، ج1( 22) المك���ي،  الغ���رام  )�س���فاء  ع���ن  االإ�س���الم  فج���ر 

�س142(.

. م.ن، �س102( 23)

الهوام�ش

به، فقال: يا اإبراهيم، ازدلف اإلى الم�سعر 

.
)20(

الحرام ف�سميت مزدلفة«

19- منى:
اإن   ..«  :Qال�سادق االإم���ام  ع��ن 

له:  فقال   Q اإبراهيم  اأت��ى  جبرائيل 

ُمنى  ت�سمى  ف��ك��ان��ت  اإب��راه��ي��م،  ي��ا  ت��م��نَّ 

.
)21(

ف�سماها النا�س ِمنى«

20- الجحفة:
للحج  الخم�سة  المواقيت  اأح��د  وه��ي 

والعمرة.

21- غدير خم:
يقع غدير خم بين مكة والمدينة وهو 

النبي  خطب  فيه  المكرمة.  لمكة  اأق��رب 

الموؤمنين  اأمير  ب فيها  خطبة �سهيرة ن�سّ

وليًا للم�سلمين.

22- جدة:
تبعد عن غرب مكة حوالي )85 كلم(. 

يقال  الذي  المو�سع  المو�سع هو  لعل هذا 

.
)22(

له قبر حواء وهو م�سهور بجدة

23- الطائف:
كلم.   120 ال��م��ك��رم��ة  م��ك��ة  ع��ن  تبعد 

.
)23(

ا�ستهرت بغزوة حنين

من  ع��م��وم��ًا  ال��ح��ج��از  تعتبر  اأخ���ي���رًا 

المناطق المهمة من حيث االآثار والقد�سية، 

لوجود العديد من تلك المقامات والعتبات 

منها  بع�سًا  ن��ورد  اأن  ويكفي  المقد�سة. 

مع�سوم  حل  فاأينما  ذلك..  اإلى  لالإ�سارة 

حلت بركته، وكل مكان ق�سده وتجول فيه 

ودافع عن الدين وقاتل وا�ست�سهد من معه 

فهو مكان مبارك..
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حتقيق: فاطمة خ�شاب دروي�س

كيف نختار

 األعاب اأطفالنا؟

الإدخال  االأه��ل  يعتمدها  و�شيلة  اللعبة 

من  رون  يعبِّ اأوالدهم،  قلوب  اإلى  الفرحة 

هم لهم وي�شعون بوا�شطتها  خالها عن حبِّ

اإلى م�شاعدة الطفل على اكت�شاف االأ�شياء 

ا بالن�شبة  وتم�شية اأوقاتهم بفرح ومرح. اأمَّ

فبها  الكثير  لهم  تعني  فاللعبة  لاأطفال 

يتوا�شلون مع العالم الخارجي ومن خالها 

والأنَّ  واإبداعاتهم.  طاقتهم  عن  رون  يعبِّ

الحديث عن األعاب االأطفال اأ�شا�شه مبداأ 

بداية  في  لنا  بد  ال  الطفل  عند  اللعب 

اللعب  مفهوم  تو�شيح  من  التحقيق  هذا 

التربوية  النواحي  مختلف  من  واأهميته 

ولكن  االإ���ش��ام��ي��ة.  ��ى  وح��تَّ والنف�شية 

بداية هل يعرف االأهل اأهميَّة اللعب عند 

وفوائده؟ اآثاره  يعرفون  وهل  االأطفال؟ 
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واالأه��م  للطفل  ج��دًا  مهٌم  اللعب 

بماذا يلعب؟

لثالثة  اأٌب   - اهلل  عبد  ح�سين  ��د  ي��وؤكِّ

للولد،  بالن�سبة  اللعب  ة  اأهميَّ اأوالد - على 

اللعب.  الحياة من خالل  اإلى  ف  يتعرَّ فهو 

د الواقع كال�سيارة  فكثير من االألعاب يج�سِّ

على  الطفل  وي�ساعد  وغيرهما  والبيت 

التعرف اإلى العالم الخارجي.

د  ال�سيدة رندى �ساهر من جهتها توؤكِّ

و�سيلة  لكونه  ة  خا�سَّ اللعب  ة  اأهميَّ على 

واكت�سافها،  االأ�سياء  اإلى  للتعّرف  للطفل 

فال �سبيل اأمام اأطفالنا �سوى اللعب الذي 

ُيتِقُنها  التي  الوحيدة  المهارة   يكون  يكاد 

القول  يمكن  وربَّما  مبكر  عمر  في  الطفل 

��ه��ا ول���دت م��ع��ه ث��م ت��ط��ورت م��ع م��رور  اإنَّ

الوقت.

هذه  م��ورال��ي  دالل  ال�سيدة  وت�سارك 

�سمة  يعتبر  باخت�سار  اللعب  الأّن  االآراء 

مالزمة للطفل ترافقه فترة ال ي�ستهان بها 

من الزمن. 

الطفل على  االإ�شام يو�شي بحثِّ 

االنطاق واللعب

خالل  م��ن  ل  تو�سَّ ق��د  العلم  ك��ان  اإذا 

النظريات المختلفة اإلى اأهمية اللعب عند 

االأطفال نظرًا لفوائده وتاأثيراته االيجابية   

د على  فاإنَّ الدين االإ�سالمي لطالما اأكَّ

م���ب���داأ ال��ل��ع��ب م���ن خالل 

االأح����ادي����ث وال����رواي����ات، 

االإ�سراف  مدير  ي�سير  كما 

التعليم  الديني في جمعية 

ال�سيخ  ���س��م��اح��ة  ال��دي��ن��ي 

�سالح الع�س الذي َي�ست�سهد  

ابنك  »دع   :Q ال�سادق  االإم��ام  بقول 

ب �سبع �سنين واألزمه  يلعب �سبع �سنين ويوؤدَّ

نف�سك �سبع �سنين فاإن اأفلح واإال فال خير 

د �سماحته على اأهمية اأن  . لذا يوؤكِّ
)1(

فيه«

ُيبدي الوالدان والمربون عناية خا�سًة في 

حثِّ الطفل على االنطالق واللعب واإعطاء 

التعليمية  ال��ج��وان��ب  على  االأول��وي��ة  ذل��ك 

للطفل  تقديمها  ينبغي  ال��ت��ي  وال��ت��رب��وي��ة 

التي  اأو الجماعية  الفردية  االألعاب  بقالب 

تك�سبه مهارات وقدرات متنوعة. 

وفي اإطار مناق�سة مو�سوع اللعب عند 

االأطفال تبرز اإ�سكاليَّة هامة ال تقل اأهمية 

خالل  م��ن  مناق�ستها  ويمكن  ُذك���ر  ع��ّم��ا 

الت�ساوؤالت التالية:

عند  ومثمر  مفيد  بالمطلق  اللعب  هل 

االأطفال اأم لذلك قواعد و�سروط؟

منا�سبة  ل��ع��ب��ة  ن��خ��ت��ار  ك��ي��ف 

الأوالدنا؟ وما هي المعايير 

العلمية لذلك؟

للطفل  ي���ع���ن���ي  ه�����ل 

وم���ا هي  م��ع��ه؟  ن��ل��ع��ب  اأن 

لهذا  النف�سية  التاأثيرات 

ع��ن��د  ال����ل����ع����ب   

تقليد  ه����  ال��ط��ف��ل 

باأ�شل�ب  للمجتمع 

ب�����ريء وط��ف���ل��ي.
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ال�سلوك على الطفل واالأ�سرة؟

تعبر  اأنها  خا�سة  منطقية  ت�ساوؤالت 

الذين  االأهالي  الكثير من  ل�سان حال  عن 

الفائدة  من  ق��در  اأكبر  بتحقيق  يرغبون 

الأبنائهم ولكنهم ال يعرفون كيف.

واالختيار  م��ح��دودة  ال��م��ع��رف��ة 

غالبًا خاطئ 

َيعتبر ال�سيد ح�سين عبد اهلل اأنَّ االأهل 

لهم  ال يتمتَّعون بالمعرفة الالزمة التي تخوِّ

المنا�سبة الأوالدهم، م�سيرًا  اللعبة  اختيار 

اإلى  تجربته االأولى في هذا المجال مع ابنه 

علي الذي كان ال َيفرح بلعبته �سوى لب�سعة 

دقائق ومن ثمَّ يكون م�سير اللعبة الن�سيان 

حاجاته  تنا�سب  تكن  لم  الأنَّها  الك�سر  اأو 

اأكثر  اليوم  اأ�سبح  اأّنه  وُي�سيف  وعمره. 

عقالنيَّة في �سراء االألعاب 

خا�سة التربوية منها الأنَّها 

االأط���ف���ال  اإال  ت��ن��ا���س��ب  ال 

�سنوات.  الثالث  عمر  فوق 

فت�سير  رن��دى  ال�سيدة  ��ا  اأمَّ

ولدها  م��ع  تجربتها  اإل���ى 

العمر  من  يبلغ  ال��ذي  جاد 

جلبت  فقد  �سنوات  خم�س 

له الكثير من االألعاب التي 

اأنها لم تكن تنا�سبه. وهو  اكت�سفت الحقًا 

االأ�سلحة  ويحب  بنف�سه  لعبه  يختار  اليوم 

والم�سارعة.

الخطوة االأهم اأن اأعرف حاجات 

حتى  عمرية  مرحلة  كل  في  طفلي 

اأنجح في م�شاعدته

تجاهل  واأي  تنا�سبه،  لعبة  عمر  لكلِّ 

يوؤّدي  العمرّية  للمرحلة  االأه��ل  قبل  من 

الطفل  ا�ستفادة  عدم  اإلى  طبيعي  ب�سكل 

ق  يحقِّ وال  معها  يتفاعل  ف��ال  اللعبة  م��ن 

محمود  االأ�ستاذ  وُي�سير  منها.  هدف  اأي 

مدار�س  ف��ي  ال��ت��رب��وي  ال��م��ر���س��د  غ��ن��وي 

ال��م��ه��دي واالأخ�����س��ائ��ي ف��ي م��ج��ال علم 

الطفل  اأنَّ  اإلى  والعيادي  التربوي  النف�س 

�سنتين  عمر  حتَّى  اأ�سهر  اأربعة  عمر  من 

االألعاب  وت�ستهويه  الفردّية  االألعاب  يحب 

ويبداأ  والحركة.  وال�سوت  ال�سورة  ذات 

من  ب�سيط  ب�سكل  �سنًا  االأكبر  مع  باللعب 

ز  ويركِّ ���س��ن��وات  االأرب���ع  ��ى  ح��تَّ �سنة  عمر 

الحركيَّة  االألعاب  على  المرحلة  هذه  في 

ا مع بلوغ الطفل عمر  كالرك�س والم�سي. اأمَّ

الجماعي.  باللعب  فيبداأ  �سنوات  االأرب��ع 

الحوار  ع��ن  ال��ح��دي��ث  يمكن  وه��ن��ا 

هذه  وت��م��ت��د  ال��ح��رك��ة  م��ع 

�شت  عمر  حتى  المرحلة 

�سبع  عمر  في  اأما  �سنوات. 

في  الرغبة  فتزداد  �سنوات 

وي���زداد  الجماعي  اللعب 

االألعاب  على  اأي�سًا  الطلب 

الحركية. هذا ويعتبر عمر 

11 - 12 �سنة عمر الحركة 
��ه ال���ول���د مع  ح��ي��ث ي��ت��وجَّ

ب��ع�����ض الأه�������ل ل 

بالمعرفة  يتمتع�ن 

تخ�لهم  التي  الالزمة 

اخ���ت���ي���ار ال��ل��ع��ب��ة 

لأولده��م. المنا�شبة 
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الرفاق اإلى االألعاب الحركية والحرة.

الفنون  االأوالد  تعليم  على  اأّك���د  وق��د 

 :Pالنبي ق��ال  ال��م��ت��ع��ددة،  الريا�سية 

 
)2(

والرماية« ال�سباحة  اأوالدك���م  موا  »علِّ

وجعل االإمام الكاظمQ تدريب الطفل 

ة من الم�ستحبات فقال:  على االأمور ال�ساقَّ

»ت�ستحب عرامة ال�سبي في �سغره ليكون 

.
)3(

حليمًا في كبره«

ومثمرًا  مفيدًا  اللعب  يكون  متى 

لطفلي؟

ومثمرًا  م��ف��ي��دًا  ال��ل��ع��ب  ي��ك��ون  ح��ّت��ى   

ق غايته واأهدافه التربوية والتعليمية  ويحقِّ

االأ�ستاذ  ي��وؤك��د  واالجتماعية  والنف�سية 

عدة  ت��واف��ر  ���س��رورة  على  غنوي  محمود 

خ�سائ�س في اللعبة. ولم�ساعدة االأهل في 

عملية التعرف اإليها ال بد لهم من االإجابة 

عن االأ�سئلة التالية:

على  اللعبة  ت�ساعد  هل   -

الفائ�سة  الطاقة  ا�ستهالك 

لطفلي؟

طفلي  ت������درَّب  ه���ل   -

على مهارات جديدة؟

ي  تنمِّ ه���ل   -

الخيال لديه؟

هناك  ه��ل   -

بها  للعب  اإمكانيَّة 

اأو  فردية  اأ�ساليب  بعدة 

جماعية؟

اللعبة  ق  تحقِّ هل   -

ال���ت���رف���ي���ه وال���ح���رك���ة 

لولدي؟

الطفل  ت�ساعد  هل   -

على التدّرب على الِقَيم والمفاهيم؟

المحبة  ينمي  الطفل  مع  اللعب 

ويزيد االحترام 

عملية  اأثناء  اأوالده��م  االأه��ل  م�ساركة 

الناحيتين  من  ومهم  �سروري  اأمر  اللعب 

ال�سادق فاالإمام  والتربوية.  االإ�سالمية 

ليرحم  وج��ل  ع��ز  اهلل  »اإن  ي��ق��ول   Q

 Pوالنبي  
)4(

لولده« حبه  ة  ل�سدَّ الرجل 

فليت�ساَب  �سبي  عنده  ك��ان  »م��ن  ي��ق��ول: 

النف�سيَّة  للنظرة  بالن�سبة  ���ا  اأمَّ  .
)5(

له«

غنوي   محمود  االأ�ستاذ  فيعطي  والتربوية 

في  اأوالدهم  االأهل  لم�ساركة  كبرى  اأولوية 

ا�ستخدام  على  الطفل  تدرب  الأنها  اللعب 

اأوا�سر  وتح�سن  وتر�سخ  جهة  من  االألعاب 

االأ�سرة من جهة ثانية. 

كيف اأختار لعبة لطفلي؟

بين َمن يعتبر اأنَّ �سراء لعبة لطفل اأمر 

محيرًا  اأم��رًا  يعتبرها  واآخ��ر  وي�سير  �سهل 

و�سعبًا اأحيانًا ُيمكن القول اإنَّ االأمر يرتبط 

اللعبة  الأهميَّة  وعينا  بمدى  وثيق  ب�سكل 

�سواء  للطفل  قه  تحقِّ اأن  يمكن  وما  اأ�سا�سًا 

وحتَّى  التربوي.  اأو  النف�سي  ال�سعيد  على 

ننجح في  اختيار االألعاب هناك جملة من 

مها جانب  ال�سروط يجب مراعاتها في مقدَّ
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االأمان، فاللعبة يجب اأن ال توؤذي الطفل اأو 

مراعاة  يجب  حادث، كما  باأي  تت�سبَّب 

ت�سنيعها  وم���واد  متانتها 

بحيث ال تكون قابلًة للك�سر 

ر على �سالمة الطفل  اأو توؤثِّ

فمه.  في  و�سعها  حال  في 

تنظيم  الأهمية  اإغفال  دون 

الطفل  ع��ن��د  ال��ل��ع��ب  وق���ت 

وت��ح��دي��د االأول����وي����ات فال 

يكون وقت اللعب مفتوحًا.

ال�شغر  ف��ي  ال��ل��ع��ب 

في  الت�شابي  من  اأف�شل 

الكبر

علم  م��ج��ال  ف��ي  االأخ�����س��ائ��ي  ويختم 

غنوي  محمود  والعيادي  التربوي  النف�س 

بالتاأكيد على اأنَّ اللعب اأ�سبح من الو�سائل 

والمعرفي  الذهني  النموِّ  في  االأ�سا�سية 

كونه  اإل��ى  اإ�سافة  والحركي  واالنفعالي 

اأ�سلوب التخاطب ما بين الكبار وال�سغار. 

. التحفة ال�سنية، ال�سيد عبد اهلل الجزائري، �س299( 1)

. الكافي، ال�سيخ الكليني، ج6، �س47( 2)

. الكافي، ال�سيخ الكليني، ج6، �س51( 3)

. مكارم االأخالق، ال�سيخ الطبر�سي، �س219( 4)

. و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج21، �س486( 5)

الهوام�ش

يج��ب اأن ُتعطى اأول�ية 

كبرى لم�شاركة الأهل 

اللع��ب  ف��ي  اأولده��م 

الطف��ل  ت��درب  لأنه��ا 

الألعاب  ا�شتخدام  على 

وتر�ش��خ  جه��ة  م��ن 

وتح�شن اأوا�شر الأ�شرة.

تعمل  اأن  ����س���رورة  ع��ل��ى  غ��ن��وي  د  وي�����س��دِّ

ت�سع  واأن  االأوالد  توجيه  على  المدار�س 

واالأ�ساليب  وال��ط��رق  والمناهج  البرامج 

في  اللعب  عمليَّة  من  الق�سوى  لال�ستفادة 

للطفل  والمعرفية  التربوية  العملية  تطوير 

اإلى  اإ�سافة  الدرا�سة  مراحل  مختلف  في 

التربوية  االأل��ع��اب  الختيار  االأه��ل  توجيه 

الجهود  تتكامل  حتَّى  الأوالده���م  الهادفة 

الديني  االإ���س��راف  مدير  ويو�سي  وتثمر. 

ال�سيخ  �سماحة  الديني  التعليم  جمعية  في 

�سالح الع�س االأهل ب�سرورة تفريغ طاقة 

ال  كي  الطفولة  مرحلة  في  اأوالده��م 

الم�ستقبل  في  عليهم  توؤثر 

من  ك��ث��ي��ر  ك��م��ا  وتجعلهم 

ال���ن���ا����س ي��ت�����س��اب��ون في 

الحرمان  نتيجة  كبرهم 

الذي عا�سوه في �سغرهم.

يمكن  الخال�سة  وفي 

ح�سارة  اللعب  اإنَّ  القول 

مدينتها  ب��ذات��ه��ا  ق��ائ��م��ة 

وتمتدُّ  االأط����ف����ال  ع���ال���م 

اإلى  مبا�سر  غ��ي��ر  ب�سكل 

الطفل  فكما  المجتمع، 

كذلك  المجتمع  من  األعابه  باختيار  يتاأثر 

المجتمع يدخل األعاب االأطفال في األعاب 

هذه  مع  نتعامل  اأن  اإال  علينا  فما  الكبار 

لح�سارة  لة  مكمِّ ك��ح�����س��ارة  ال��ح�����س��ارة 

االأطفال  عالم  لي�سبح  الرا�سد  االإن�سان 

جزء من عالم االإن�سان.
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اأخبار من العالم

اإعداد: حوراء مرعي

االأربع والع�سرين �ساعة، مع محاولة معادلة 

ظروف حياتهم العامة اأثناء اإجراء التجربة، 

الخارجة  الظروف  لموازنة  معايير  وو�سع 

االإرادة، كالعمر وكتلة الج�سم وطبيعة  عن 

العمل والتدخين وتناول الكحوليات.

وقد اأفادت النتائج اأنَّ متو�سط م�ستوى 

اأق��ل بن�سبة  ل��دى االآب���اء ك��ان  ال��دم  �سغط 

و3  القلب،  انقبا�س  اأث��ن��اء  في  نقطة   4.5
بغيرهم  م��ق��ارن��ة  انب�ساطه  اأث��ن��اء  ن��ق��اط 

عن  اأما  اإنجاب.  دون  من  جين  المتزوِّ من 

ال�سغط لديهن  اأّن م�ستوى  االأمهات فظهر 

االنقبا�س  اأث��ن��اء  نقطة   12 بن�سبة  اأق���ل 

بغير  مقارنة  االنب�ساط،  اأث��ن��اء  نقاط  و7 

االأمهات.

وت�سير الدرا�سة اإلى اأّن هذا االنخفا�س 

في م�ستويات ال�سغط يرتبط ب�سعور »االأبّوة« 

اأو »االأمومة« في حد ذاته، من دون النظر 

الفكرة  خطاأ  ُيثبت  ما  وهو  االأطفال.  لعدد 

ال�سلبي  االأط��ف��ال  �سلوك  اأن  عن  ال�سائعة 

ل عاماًل  وطريقة ا�ستقبال االآباء له قد ي�سكِّ

م�ساعدًا في ارتفاع �سغط الدم.

على الرغم من القول ال�سائع اإنَّ تربية 

�سغط  بارتفاع  االآب��اء  ت�سيب  قد  االأطفال 

اأميركية  اإح�سائية  درا�سة  ك�سفت  ال��دم، 

واأثبتت  ال�سدد.  ه��ذا  ف��ي  ة  عك�سيَّ نتائج 

الدرا�سة من خالل بحث ميداني اأنَّ تن�سئة 

�سغط  معدل  خف�س  ف��ي  ُت�سِهم  االأط��ف��ال 

الدم، خا�سة لدى ال�سيِّدات.

ن�سرتها  ال��ت��ي  االإح�سائية  ال��درا���س��ة 

االأميركية«  ال�سلوكي  الطب  »اأبحاث  دورية 

ما  على  االأط��ف��ال،  تن�سئة  اأنَّ  عن  ك�سفت 

ما  بقدر  ُت�سهم  نف�سية،  �سغوط  من  فيها 

في خف�س معدل �سغط الدم، واأّنها ال تقل 

وخف�س  الريا�سية  التمارين  ع��ن  اأهمية 

ن�سب اأمالح ال�سوديوم المتناولة في االأكل 

خف�س  في  دوائية(   - )ال  طبيعية  كعوامل 

�سغط الدم.

وق��د اأج��ري��ت ال��درا���س��ة على ع��دد من 

يتراوح  المتزوجين،  البالغين  عين  المتطوِّ

وقام  عامًا.  و68   20 بين  اأعمارهم  معدل 

محمولة  ب��اأج��ه��زة  بتو�سيلهم  ال��ب��اح��ث��ون 

مدار  على  م�ستمرًا  قيا�سًا  ال�سغط  تقي�س 

الأم�مة والأب�ة تخف�شان ال�شغط
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دانييل  ال�����س��وي�����س��ري  ال�����س��ي��ا���س��ي  اأ���س��ه��ر 

الذي  ال�سعب،  بحزب  ال�سابق  الع�سو  �ستريت�س، 

2007 منع  اأيلول من العام  قاد في الخام�س من 

بناء الماآذن في بالده اإ�سالمه. وقد اأثار اإعالن 

�سوي�سرا  في  كبيرة  زوبعة  موؤخرًا  دانييل  اإ�سالم 

اأّيد  لمن  خا�سة  فيها  ال�سيا�سية  ال�ساحة  وعلى 

منع بناء الماآذن.

عن  لالإ�سالم  اعتناقه  خبر  اأخفى  �ستراي�س 

اأع�ساء حزبه ال�سابق لمدة عامين كاملين، غير 

االإعالمية  الحمالت  موقف  يحتمل  لم يعد  اأّن��ه 

المعادية لالإ�سالم بح�سب قوله، وقد اأ�سبح االآن 

مدربًا ع�سكريًا وع�سو في المجل�س المحلي لبلدة 

فرائ�س  الخم�س  وي�سلي  ال��ق��راآن  يقراأ  »ب��ال«، 

كما  با�ستمرار.  الم�سجد  اإل��ى  ويذهب  يوميًا، 

الديمقراطي  الحزب  تاأ�سي�س  في  االآن  ُي�سارك 

المدني المحافظ في كانتون فريبورج.

نقلت  فقد  االإ�سالم،  اعتناقه  �سبب  عن  ا  اأمَّ

قوله:  �ستراي�س  عن  �سوي�سرية  اإعالمية  م�سادر 

»لقد اأجابني االإ�سالم على الت�ساوؤالت التي طالما 

�سغلت بها طوال حياتي والتي لم اأجد لها اإجابات 

مطلقًا في الم�سيحية«.

كما قال �ستراي�س »اأت�ساءل لماذا بذلت نف�سي 

�سيا�سيًا ومهنيًا الأكثر من ثالثين عامًا من اأجل 

هذا النظام ال�سيا�سي، بينما في المقابل �سوي�سرا 

في حاجة ما�سة اإلى مزيد من الم�ساجد، ولي�س 

جديرًا بها اأن ُتجِبَر الم�سلمين على اأداء ال�سعائر 

الدينية في االأزقة الخلفية«.

قائد الحملة على الماآذن 

ُي�شهر اإ�شالمه

الحبق لعالج 

المالريا
تنباأ علماء من جامعة يورك البريطانية 

باإمكانية توفير محا�سيل مقاومة للمالريا 

اأنحاء  في  وا�سع  نطاق  على  زراعتها  تتمُّ 

الدول النامية خالل عامين.

الوراثية  الخريطة  بك�سف  واأ���س��ادوا 

علميًا  المعروفة  الحبق،  ة  الطبيَّ للع�سبة 

تقدمًا  باعتباره  اأن��ووا«،  »اأرتمي�سيا  با�سم 

هامًا يمكن اأن ينقذ اأرواحًا ال ح�سر لها.

ومن المعلوم اأّن مر�س المالريا يقتل 

رغم  �سخ�س  مليون  يقل عن  ال  ما  �سنويًا 

تم  وقد  ومعالجته،  منه  الوقاية  اإمكانية 

هذه  لتقديم  االأم���وال  م��ن  المزيد  ر�سد 

اإلى  اأن ت�سل  المتوقع  التي من  العالجات 

200 مليون كل عام بحلول عام 2012، لكن 
التي  الحبق  نبتة  في  نق�سًا  حاليًا  هناك 

ن الرئي�سي في هذه العقاقير. تعتبر المكوِّ
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اإي��ران تنجح ف��ي اإطالة 

عم��ر الخالي��ا الجذعي��ة

اأ�سلوب  ابتكار  في  اإيراني  باحث  نجح 

النخاع  عن  المن�ساأ  خاليا  لف�سل  جديد 

ة تمييز  حيث نتج عن ذلك اإطالة عمر وقوَّ

هذه الخاليا اإلى ثالثة اأ�سعاف.

��ح في  وق����ال ���س��م��د ن�����دري، ال��م��ر���سَّ

ع�سر  الخام�س  البحثي  ال��رازي  مهرجان 

اأنَّ االأ�سلوب الجديد الذي  ة،  للعلوم الطبيَّ

المن�ساأ عن  وزراع��ة خاليا  »ف�سل  ابتكره 

ة  للمرَّ ان��ج��ازه  ت��مَّ  ال��ف��ئ��ران«  ف��ي  النخاع 

هذا  اأنَّ  م��و���س��ح��ًا  ال��ع��ال��م،  ف��ي  االأول�����ى 

رعة  وال�سُّ التَّكلفة  ي  بتدنِّ يمتاز  االأ�سلوب 

المعتمدة  باالأ�ساليب  مقارنة  وال�سهولة 

االأخرى، الفتًا اإلى اأنَّ هذا االأ�سلوب جرى 

الفئران«  المن�ساأ في  »اختباره على خاليا 

بب في ذلك يعود اإلى التماثل  وقال اإنَّ ال�سَّ

الخاليا  هذه  بين  والبنيوي  الفيزيولوجي 

هذه  اإج����راء  »وب��ع��د  الب�سرية  وال��خ��الي��ا 

على  اختبارها  تمَّ  الفئران  على  التجربة 

الخاليا الب�سرية اأي�سًا«.

ف��ي مرحلة  ن���دري، وه��و طالب  ���د  واأكَّ

الدكتوراه في حقل طب النانو، اأنَّ اختبار 

ى  اأدَّ ة  الب�سريَّ الخاليا  على  االأ�سلوب  هذا 

فيما  ذاتها  اجحة  النَّ تائج  النَّ ظهور  اإل��ى 

التَّمييز  على  والقدرة  العمر  بطول  يتعلق 

في خاليا المن�ساأ.

الفري��ز ُيبّي���ض الأ�شنان

ن�����س��ح ال���ط���بُّ ال��ح��دي��ث ب�����س��رورة 

الو�سائل  ب�ستَّى  الفريز  فاكهة  ا�ستغالل 

لما تحتويه من فوائد كثيرة، حيث اأو�سح 

االأطباء اأنَّ فرك االأ�سنان بالفريز ي�ساعد 

على جعلها اأكثر لمعانًا واإ�سراقًا، باالإ�سافة 

الحتوائها  الب�سرة  تنقية  على  قدرتها  اإلى 

للب�سرة  المنِع�َسة  االأحما�س  بع�س  على 

المتَعَبة.

واأ�سارت درا�سة �سابقة اإلى اأّن ال�سبغة 

الحمراء الموجودة بالفريز تحمي القلب، 

م��ث��ل ال���ب���ن���دورة، وت��ح��اف��ظ ع��ل��ى �سحة 

على  ت�ساعد  اأنَّها  كما  واالأن�سجة،  الخاليا 

ن�سبة عالية  لوجود  الجروح، وذلك  التئام 

ُيعَتبر من م�سادات  الذي   C فيتامين  من 

االأك�سدة.

ومن الجدير بالذكر اأّن الفريز يحتوي 

بوفرة على حم�س «الفوليك»، الذي يح�ّسن 

الدماغية،  الوظائف  وين�ّسط  ال��ذاك��رة، 

في  للجنين  الطبيعي  النموِّ  على  وُيحافظ 

الكثير  اإل��ى  باالإ�سافة  هذا  الحمل،  حالة 

االإن�سان،  يحتاجها ج�سم  التي  المواد  من 

والفوائد العديدة التي تعود عليه.
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اأنواع  لثالثة  الجينية  الخريطة  رموز  فكِّ  من  علماء  ن  تمكَّ

من ذكور النحل التي تقتل الطفيلّيات مكت�سفين خ�سائ�س تتيح 

تطوير مبيدات ح�سرّية طبيعية.

ال  ال��ذي  وع  النَّ هذا  اأنَّ  االأميركية  »�ساين�س«  مجلة  وذك��رت 

ى حجم عدد كبير منه الميليمترات القليلة يعد مفيدًا جدًا  يتخطَّ

ة. ارَّ الأنَّه يق�سي على الح�سرات ال�سَّ

بيو�سها في  نوع ت�سع  األف   600 الَّتي ت�سم  الح�سرات  وهذه 

بتة التي ت�ست�سيفها وتق�سي على هذه النبتة. النَّ

واأو�سح جون ورن عالم االأحياء في جامعة رو�س�ستر االأميركية 

بيعية  الطَّ القان�سة  الح�سرات  من  وغيره  النَّحل  ذكر  لوال  ��ه  اأنَّ

االأخرى لكانت الح�سرات الم�سرة اجتاحتنا.

تبحث  كية  الذَّ كالقنابل  النحل  ذكور  اأن  اإلى  »ورن«  واأ�سار 

ن�ستطيع  ��ا  ك��نَّ »اإن  م�سيفًا:  تقتلها،  ال��ت��ي  الح�سرات  وتختار 

اال�ستفادة من هذه االإمكانية ل�سنع مبيد ح�سري طبيعي �سيكون 

دون  تق�سي  التي  الكيميائية  المبيدات  من  بكثير  اأف�سل  ذلك 

تمييز على اأج�سام حية وت�سممها بما في ذلك ج�سم االإن�سان«.

تط�ير مبيدات ح�شرّية

من ذك�ر النحل 
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دول  كل  فيه  تح�سد  ال��ذي  الوقت  في 

اإلى  م�ساعداتها  الإر�سال  طاقاتها  العالم 

ر  المدمِّ بالزلزال  المنكوب  هايتي  �سعب 

األف   150 من  اأكثر  مقتل  اأ�سفر عن  الذي 

ك�سف  االآالف،  م��ئ��ات  وت�سريد  �سخ�س 

وهو  توي�ست«،  »ت.  االأم��ي��رك��ي  ا�سط  النَّ

عاملين  اأنَّ  ال�����س��ود،  ح��ق��وق  ع��ن  م��داف��ع 

هايتي  دخلوا  االإ�سرائيلية  الحرب  ب��وزارة 

اإلى  ب��ادروا  المنكوبين  م�ساعدة  بذريعة 

�سرقة اأع�ساء اأج�ساد �سحايا الزلزال.

ا�سط �سريط فيديو على  النَّ ل  وقد حمَّ

َي��ظ��َه��ُر فيه  االإل��ك��ت��رون��ّي  »ي��وت��ي��وب«  موقع 

ون في �سرقة  الجنود االإ�سرائيليُّون المتورطُّ

المتقدمة  واالأج��ه��زة  الب�سرية،  االأع�ساء 

في  االإ�سرائيليَّة  البعثة  ت�ستخدمها  التي 

»هناك  اإنَّ  ب��ق��ول��ه  ��ق��ًا  م��ع��لِّ ذل���ك،  �سبيل 

اأ�سخا�سًا ال �سمير لهم، ي�ستغلِّون المواقف 

االإ�سرائيلي،  الجي�س  بينهم  ومن  دائمًا، 

الذي يعمل في هايتي االآن«.

األقت  ة  االأميركيَّ ال�سلطات  اأنَّ  ُيذكر 

ت��م��وز العام  ن��ه��اي��ة ���س��ه��ر  ال��ق��ب�����س ف���ي 

الحاخامات  م��ن  ع���دد  ع��ل��ى  ال��م��ا���س��ي 

بتهمة  »نيوجير�سي«  ف��ي  ين  االإ�سرائيليِّ

ن�سرت  كما  باالأع�ساء الب�سريَّة.  االتِّجار 

اآب  في  ال�سويديَّة  »اأفتونبالديت«  �سحيفة 

د قيام الجنود  الما�سي مقااًل تف�سيلّيًا يوؤكِّ

من  انتزعوها  اأع�ساء  ب�سرقة  ال�سهاينة 

د  �سدَّ وقد  ين.  الفل�سطينيِّ هداء  ال�سُّ جثث 

�سحفي �سويدي في موؤتمر �سحفي عقده 

من  األ��ف  من  اأكثر  اأنَّ  على  الجزائر  في 

هذا  �سحايا  هم  ين  الفل�سطينيِّ هداء  ال�سُّ

ال�سهاينة  يرتكبه  الذي  االإجرامي  العمل 

قائاًل  وت��اب��ع  الفل�سطيني.  ال�سعب  �سد 

االأع�ساء  بيع  ب���داأوا  االإ�سرائيليين  »اإن 

بعد  الفل�سطينيين  ب��دن  ف��ي  ة  الرئي�سيَّ

هذا  و�سهد   1960 عام  منذ  ا�ست�سهادهم 

االأولى  االنتفا�سة  بعد  اأكثر  �سرعة  العمل 

عب الفل�سطيني«. لل�سَّ

كعادتها.. اإ�شرائيل ت�شتغلُّ الماأ�شاة
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اإعداد: نبيلة حمزي

الت�ّتر: 

ك������ي������ف 

تتعامل معه؟

مقابل��ة م��ع الدكت�ر خال��د الم�شري

لل�شير  واع��دة  بعين  فيها  ينظر  فرد  وكلُّ  الحياة،  اإنَّها 

هي  الطريق  هذه  خطوات  واأول��ى  النجاح.  طريق  على 

فاالإن�شان  بفعالّية،  النف�س  مع  التعامل  كيفّية  معرفة 

نقاط  وَيعي  �شخ�شّيته  مكامن  َيعي  ال��ذي  الوحيد  هو 

الذي  التوّتر  اأنَّ  نعلم  وكّلنا  قّوتها.  ونقاط  �شعفها 

اأكبر  من  الواقعة  واالأع��ب��اء  ال�شغوطات  �شريبة  هو 

تغلب  اأن  ا  فاإمَّ ال�شخ�شّية،  هذه  على  رة  الموؤثِّ الم�شاكل 

التوّتر،  من  التخّل�س  فيتمُّ  ال�شعف  نقاَط  القّوُة  نقاط 

التوّتر،  هو  فما  ال�شغوطات.  �شباك  في  الوقوع  واإّم��ا 

هذا  منه؟  الحدِّ  اأو  للتخّل�س  االأمثل  الطرق  هي  وم��ا 

خالد  الدكتور  عنها  اأجابنا  اأخ��رى،  واأ�شئلة  ال�شوؤال 

واالأع�شاب  ماغ  الدِّ اأمرا�س  في  االأخ�شائّي  الم�شري 

ال�شحة. كلّية   – اللبنانّية  الجامعة  في  واالأ���ش��ت��اذ 
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بدايًة ما هو التوّتر؟

- التوّتر هو بكلِّ ب�ساطة اإ�ستجابة بدّنية 

وذهنّية من الج�سم كردِّ فعل على اأحداث 

التوّتر  هذا  يكون  وقد  خارجية.  وموؤّثرات 

النوعين،  من  كلٍّ  وفي  �سلبيًا.  اأو  اإيجابيًا 

فترتفع  ال��ف��رد،  اأداء  م�ستوى  على  ��ر  ي��وؤثِّ

ينخف�س  اأو  وال���ج���ودة،  ال��ك��ف��اءة  درج���ة 

م�ستوى تحقيق النتائج في فعالّية االأداء.

ما هي عوار�س التوّتر؟

ق�سمين:  اإل��ى  التوّتر  عوار�س  تنق�سم 

ج�سدّية ونف�سّية.

ات  - الج�سدّية: هي األم في الراأ�س، دقَّ

جفاف  االأط��راف،  في  خدر  �سريعة،  قلب 

�ساخنة،  و«هّبات«  ب��اردة  »هّبات«  الريق، 

ٌق بدون �سبب. تعرُّ

التركيز،  ق��لَّ��ة  فهي  النف�سّية  اأّم���ا   -

االنفعال، رّدات غير متنا�سبة، وقلة نوم.

ق�سمين  اإل��ى  تنق�سم  التوّتر  واأ�سباب 

اأي�سًا:

واالأ�سباب  َئة  المهيِّ االأ���س��ب��اب  هناك 

لة. المعجِّ

ال�سخ�سّي،  بالتكوين  تتعلَّق  ئة  والمهيِّ

البيئة المحيطة، العامل الوراثي.

فيما يلي بع�س هذه االأ�سباب:

ال����ف����رد من  ت����خ����ّوف 

ة،  الم�ستقبليَّ االأح�����داث 

واالإجهاد  االإ�سافي  العمل 

بع�سنا  ي�سعى  فقد  دائمًا، 

من  ك��ب��ي��ر  ع���دد  لتحقيق 

االأه��داف في فترة وجيزة 

االأعمال  ترك  الوقت،  من 

اإلى  اإن��ج��ازه��ا  ال��م��ت��وّج��ب 

اآخر دقيقة، �سعوبة تنظيم 

واالزدح���ام  بالمواعيد  واالل��ت��زام  ال��وق��ت 

انخفا�س  والفو�سى،  االإزع��اج  العمل،  في 

م�ستوى النظافة.

اقت�سادّية،  ظ���روف  وبالمخت�سر 

اجتماعّية و�سحّية... �سيئة.

خبر  اأي  فهي  الُمعّجلة،  االأ�سباب  اأّم��ا 

اأو  ع��زي��ز،  �سخ�س  وف��اة  كخبر  مفاجئ، 

خبر ر�سوب.

هناك العديد من مراحل التوّتر، 

ما هي هذه المراحل؟

ثالث  اإل���ى  ال��ت��وّت��ر  ح��ال��ة  تنق�سم   -

مراحل:

)اأ( حالة التهيوؤ: التي تحدث عند 

�سماع الخبر.

ف���اع،  ال���دِّ ح��ال��ة  )ب( 

في  المقاومة  مرحلة  وهي 

الهدوء  ع��ل��ى  ال��م��ح��اف��ظ��ة 

وتقبُّل الخبر.

االنهيار،  ح��ال��ة  )ج( 

في  الفرد  ينجح  ال  عندما 

ي�سل  ال��ث��ان��ي��ة،  ال��م��رح��ل��ة 

تلقائيًا اإلى مرحلة االنهيار 

)التوّتر(.

الطرق  ه��ي  م��ا  اإذًا 

ر،  الت�تُّ ح��دوث  لتفادي 

ال�قت،  يج��ب: تنظي��م 

والعمل  الإجه��اد  عدم 

اأهداف  و�ش��ع  الزائ��د، 

ومنا�شب��ة  معق�ل��ة 

لقدرات وظروف الفرد، 

ر. الُبعد عن م�شادر الت�تُّ
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االأمثل للتخّل�س من التوّتر؟

التوّتر يجب على  - في لحظة حدوث 

ر: المتوتِّ

حدوث  مكان  من  االن�شحاب   -  1
التوّتر )الخطوة االأهّم(.

2 - اال�شترخاء، ويكون عبر هذه 
الطرق:

* التنّزه �شيرًا على القدمين.
* ق�شاء وقت في الطبيعة.

ال���ت���م���اري���ن  م���م���ار����ش���ة   *
الريا�شية.

* اال�شتحمام.
*النوم.

* الخلوة مع الل:
- ال�سالة )نوافل(.

واال�ستماع  ال��ق��راآن  ق���راءة   -

اإليه.

- قراءة االأدعية الماأثورة.

للمو�شيقى  اال����ش���ت���م���اع   *
الهادئة.

ال��م��ت��وت��ر  ي�����ش��ت��ط��ي��ع  ل���م  واإذا 

اال�شترخاء وال�شيطرة  على و�شعه؟

اإن لم يتمكن من عملّية اال�سترخاء، فمن 

د اأن يكون لديه �سديق و�سخ�س يثق به  الجيِّ

ليتكلَّم معه حول ما ي�سعر به، اأو ما يزعجه، 

وبالتالي، عدم الكبت في نف�سه والم�ساعدة 

حال  ف��ي  ���ا  اأمَّ الحلول.  اإل��ى  الو�سول  على 

عدم القدرة على ال�سيطرة الذاتيَّة، فيمكن 

تعرف  االأم���د  ق�سيرة  اأدوي���ة  اإل��ى  اللجوء 

بم�ساّدات القلق والتوّتر، ومن االأف�سل عدم 

االإدمان على مثل هذه االأدوية.

هذا عند حدوث حالة التوّتر لكن 

لتفادي التوّتر ماذا نفعل؟

- لتفادي حدوث التوّتر، يجب: تنظيم 

الزائد،  والعمل  االإج��ه��اد  ع��دم  ال��وق��ت، 

لقدرات  ومنا�سبة  معقولة  اأه��داف  و�سع 

التوّتر  البعد عن م�سادر  الفرد،  وظروف 

)اإذا كانت م�ساهدة التلفاز فمن االأف�سل 

االبتعاد عنها(، االهتمام بال�سّحة، ب�سكل 

اإّن عدم القدرة على  مو�سوعّي وعقالنّي. 

التعب  اإلى  ي  يوؤدِّ التوّتر قد  ال�سيطرة على 

واالإنهاك، االإحباط والغ�سب الم�ستمر.

��ر  ال��ب��ع�����س ي���رب���ط ب��ي��ن ال��ت��وتُّ

والتغذية، هل من عاقة براأيك؟ 

ب بع�س اأنواع االأطعمة التي  - قد ت�سبِّ

يتناولها الفرد الكثير من التوّتر، ِلَما فيها 

�سحيَّة،  غير  ن��ات  وم��ك��وِّ كيمياويَّات  م��ن 

تناول  ف��اإنَّ  الكافيين،  ذل��ك:  اأمثلة  وم��ن 

الكافيين بكثرة يزيد من تكوين هرمونات 

ي اإلى �سعوبة النوم و�سرعة  ا يوؤدِّ التوتُّر، ممَّ

الغ�سب، ال�سكريَّات التي تفرز من الحلويات 

وال�سكوالتة، فاإنَّ لتناول كميَّات كبيرة من 

الفرد  �سعور  على  تاأثيرًا  ال�سكريات  هذه 

بزيادة طاقته على المدى الق�سير، فيعمل 

من  الكبيرة  يات  الكمِّ ح��رق  على  الج�سم 

االأن�سولين، عندئذ، تنخف�س  ال�سكر بفرز 

ة ق�سيرة ثم ت�سعف القدرة  الطاقة بعد مدَّ
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اأعمال،  باأية  القيام  على 

ي اإلى التوّتر. ا يوؤدِّ ممَّ

غير  وج���ب���ات  ت���ن���اول 

ي  متوازنة وغير �سحّية يوؤدِّ

اإلى مر�س الفرد. وحدوث 

خلل ما قد ي�سبب التوّتر.

ومن ناحية اأخرى، فاإنَّ 

والحليب  اليان�سون  تناول 

قليلة(  ة  )بكميَّ والقهوة  وال�ساي  الدافئ 

ُي�ساعد على تخفيف حالة التوّتر.

عن  الحديث  ُك��ُث��ر  ي�شتغرب  ق��د 

اإيجابيَّات التوّتر، ما تعليقك؟

ب�سكٍل عام  التوتُّر  اأن  يعني  - وهذا ال 

التوّتر  ح��االت  بع�س  لكن  �سلبي،  ودائ���م 

مواجهة  على  ق��ادرًا  ًا  قويَّ الفرد  تجعل  قد 

مندفعًا  ومنطقي،  عقالني  ب�سكل  االأم��ور 

نحو االأمام للو�سول اإلى االأهداف بطريقة 

التوتُّر  اأن يكون  ر  مة، لكن هذا ال يبرِّ منظَّ

خبزنا اليومي.

د الدكتور الم�سري على اأهميَّة  وقد اأكَّ

ذلك  ف��اإنَّ  اإليه  واال�ستماع  القراآن  ق��راءة 

ُي�ساعد كثيرًا في حلِّ م�سكلة التوتُّر. وهذا 

جرَيت 
ُ
اأ جديدة  اأبحاث  ��دت��ه  اأكَّ ما  اأي�سًا 

عين في الواليات  على مجموعٍة من المتطوِّ

اأنَّ اال�ستماع  المتحدة االأميركية واأظهرت 

تخفيف  على  ُي�ساعد  المرتَّل  القراآن  اإلى 

حاالت التوّتر. وقد ر�سد الباحثون تغيُّرًا ال 

عين،  ة للمتطوِّ اإراديًا في االأجهزة الع�سبيَّ

ا�ستخَدَمت  التي  االخ��ت��ب��ارات  واأظ��ه��رت 

ماغ اأثناء اال�ستماع  ة للدِّ ر�سومات تخطيطيِّ

الدماغية  الموجات  اأنَّ  الكريم  للقراآن 

انتقلت من النمط ال�سريع الخا�س باليقظة 

ر  في لحظة حدوث الت�تُّ

��ر:  المت�تِّ عل��ى  يج��ب 

الن�شح��اب م��ن مكان 

ح��دوث الت�ّتر )الخط�ة 

وال�شترخ��اء. الأه��ّم(، 

في  م���وج���ة  و»13«   »12«

الثانية، اإلى الن�سق البطيء 

في  م���وج���ات  و»10«   »8«

الهدوء  حالة  وهي  الثانية، 

العميق داخل النف�س.

كما تبين اأن االأ�سخا�س 

بالعربيَّة  ثين  المتحدِّ غير 

�سعروا بالطماأنينة والراحة 

اأثناء اال�ستماع الآيات كتاب اهلل   وال�سكينة 

من  وه���ذا  لمعانيه،  فهمهم  ع���دم  رغ���م 

فكيف  واإعجازه...  العظيم  القراآن  اأ�سرار 

باالإن�سان الم�سلم الذي يتحدث لغة القراآن 

ويفهمها؟!
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لماحقة  الغذاء  اإنتاج  في  التكنولوجي  التطّور  عن  نتج 

االآث���ار  بع�س  وق���وع  ال�شكان  م��ن  ال��م��ت��زاي��دة  االأع����داد 

االأم��ر  ه��ذا  ا�شتدعى  وق��د  الطعام.  لمكّونات  ال�شلبّية 

الحفاظ  في  لمعاونتها  لاأُ�َشر  االإر�شادات  بع�س  توجيه 

االأ�شرّي. لا�شتهاك  و�شاحّيته  الغذاء  �شامة  على 

روال فقيه

تلّ�ث الغذاء

اأنواع وم�شببات تلوث الغذاء:

واأنواعه  التلّوث  بات  م�سبِّ اأنَّ  في  �سّك  ال 

ها واأكثرها  عديدة، ونكتفي فيما يلي بذكر اأهمِّ

انت�سارًا وخطورة على �سحة االإن�سان: 

اأواًل: التلّوث البكتيري:

اأقدم  من  التلّوث  من  النوع  ه��ذا  يعتبر 

واأكثرها  االإن�سان  عرفها  التي  التلّوث  اأن��واع 

انت�سارًا، اإذ تعمل البكتيريا على اإفراز �سموم 

مثل  مَر�سيَّة  اأعرا�س  عنها  تنتج  الطعام  في 

االإ�سهال والقيء واآالم البطن.

للتلوث  ع��ر���س��ة  االأك���ث���ر  االأغ���ذي���ة  ����ا  اأمَّ
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الزراعي من مختلف االآفات 

ب���ه���دف زي������ادة االإن����ت����اج. 

المبيدات  متبقّيات  وتوجد 

الخ�سر  اأن����واع  معظم  ف��ي 

اللحوم  وده���ون  والفاكهة 

واالأح�ساء  واالأل��ب��ان  واالأ���س��م��اك  والطيور 

ة بالدهن مثل  الداخلية وبع�س الغدد الغنيَّ

المّخ والكلى والكبد. 

اأنَّها  اإل��ى  المبيدات  خ��ط��ورة  وت��رج��ع 

ة،  ر على الجهاز الع�سبّي ب�سفة خا�سَّ توؤثِّ

الج�سم  اأع�ساء  وظائف  في  خلاًل  وُتحِدث 

والقلب  وال��ك��ل��ى  ال��ك��ب��د  م��ث��ل  المختلفة 

واأع�ساء التنا�سل. 

ن�شائح واإر�شادات:

للح�سول على طعام خال من الملّوثات 

اإتباع  يجب  االإن�����س��ان  ة  �سحَّ على  واآم���ن 

االإر�سادات التالية:

1 - ي����ج������ب االه����ت��م����ام بالن����ظافة 
النظيف  بالماء  االأيدي  وغ�سل  ال�سخ�سيَّة 

د  والتاأكَّ الطعام،  تجهيز  قبل  وال�سابون 

الطعام  اإع��داد  واأماكن  اأدوات  نظافة  من 

قبل ا�ستخدامها.

2 - يجب غ�سل الخ�سر والفاكهة غ�ساًل 
خا�سة  غ�سيل  فر�ساة  ا�ستخدام  مع  جيدًا 

ترجع خط�رة المبيدات 

ها ت�ؤثر على الجهاز  اإلى اأنَّ

خا�شة. ب�شفة  الع�شبي 

ة  ب��ال��ب��ك��ت��ي��ري��ا ال�������س���ارَّ

ومنتجاتها  اللحوم  فهي: 

واج����ن واالأ����س���م���اك  وال����دَّ

ومنتجاتها،  واالأل�����ب�����ان 

الم�سنعة  االأغذية  وكذلك 

والوجبات  الفا�سدة  والمعلبات  والمطهوة 

ال�سريعة. 

الفطريات  ب�شموم  ث  التلوَّ ثانيًا: 

)العفن(:

على  ��ات  ال��ف��ط��ريَّ اأن����واع  بع�س  تنمو 

الخطورة  �سديدة  �سمومًا  وتفرز  االأغذية 

�سرطان  ت�سبب  حيث  االإن�سان  ة  �سحَّ على 

واالأن�سجة  القلب  وظائف  في  وخلاًل  الكبد 

المختلفة، وكذلك توؤدي اإلى حدوث تغّيرات 

ة وت�سوه في االأجنة.  وراثيَّ

للتلوث  ع��ر���س��ة  االأك���ث���ر  واالأغ����ذي����ة 

مثل:  الحبوب  هي  )العفن(  بالفطريات 

الفول  مثل:  والبقوليات  وال���ذرة،  القمح 

والعد�س والفا�سوليا واللوبيا، وهكذا الخبز 

اإلى جانب االأنواع المختلفة من المك�سرات 

والم�سم�س  التين  مثل:  المجففة  والفواكه 

والزبيب وغيرها. 

ثالثًا: التلّوث بالمبيدات:

االإنتاج  لحماية  المبيدات  ت�ستخدم 
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القابلة  وال��ف��اك��ه��ة  الخ�سر  تق�سير  وم��ع 

ي ذلك اإلى تقليل التلوث  للتق�سير حيث يوؤدِّ

بالميكروبات والمبيدات والمعادن الثقيلة. 

ل االإقالع عن عادة ا�ستخدام  3 - ُيف�سَّ
ق�سر البرتقال في عمل الكيك والمربيَّات؛ 

الثمرة  من  المناطق  ه��ذه  اأنَّ  اإل��ى  نظرًا 

تتركز فيها المبيدات. 

اأو �سراء  4 - يجب االمتناع عن تناول 
الفطرية  باالأمرا�س  الم�ساب  البقدون�س 

اأو  ب��ال��ح�����س��رات  الم�سابة  -ال��ب��ط��اط�����س 

على  تحتوى  التي  البقوليات  المخ�سرة- 

ال�سو�س. 

ا�ستهالك  م��ن  ب��االإق��الل  ُين�سح   -  5
جيدًا  وغ�سلها  بالدهون،  الغنية  االأ�سماك 

قبل الطهو. 

في  الدهون  تجّمع  باإزالة  ُين�سح   -  6
اأن  ثبت  حيث  واج��ن  وال��دَّ اللحوم  من  كل 

ز في الدهون، ولذلك  بقايا المبيدات تتركَّ

يجب التقليل من ا�ستهالك االأجزاء الغنية 

 – – الكلى  – الكبد  المخ  بالدهون مثل: 

االأح�ساء الداخلية. 

اأو  قليلة  االألبان  ا�ستهالك  ل  يف�سَّ  -  7
منزوعة الد�سم مع مراعاة غلي كافة اأنواع 

االألبان ال�سائلة. 

طهو  عند  االآت���ي  م��راع��اة  ل  يف�سَّ  -  8
الطعام:

درجات  على  للطعام  الجيد  الطهو  اأ - 

ل�سمان  ط��وي��ل��ة  ول��م��دة  ع��ال��ي��ة،  ح����رارة 

م�سببات  م��ن  كبير  ج���زء  م��ن  التخل�س 

التلوث.

ب - �سلق الخ�سراوات ب�سفة عامة قبل 

طهوها وبخا�سة الورقيَّة منها مع التخّل�س 

من ماء ال�سلق.

االأطعمة  ق��ل��ي  اأو  ت��ح��م��ي��ر  ع��ن��د  ج - 

اأال  الزيت على  ت�ستخدم كميَّة �سغيرة من 

اأخرى  ة  مرَّ ت�سخينها  اأو  ا�ستخدامها  ُيعاد 

رفع  ع��دم  م��راع��اة  مع  القلي،  انتهاء  بعد 

التدخين  ل��درج��ة  ال��زي��ت  ح����رارة  درج���ة 

الناتجة  ال�سامة  المركبات  تكوين  لتقليل 

اإ�سافة  ع��دم  ويجب  الزيت.  ت�سخين  عن 

الزيت النظيف الجديد اإلى الزيوت ال�سابق 

ا�ستخدامها في القلي.

د - عدم ا�ستخدام ورق االألومنيوم في 

طهي االأطعمة وا�ستخدامه فقط في حفظ 

االأغذية الباردة.

98



اأغذية  اأي��ة  ا�ستهالك  ع��دم  يجب   -  9
اأية درجة من درجات االنتفاخ  معلبة فيها 

اأو الت�سوهات، اأو في حالة وجود �سداأ على 

العلبة من الداخل اأو من الخارج. 

اللحوم  ت���ن���اول  ع����دم  ي��ج��ب   -  10
عة اإذا حدث فيها اأي تغّير في اللون  الم�سنَّ

اأو الرائحة، اأو اإذا اأ�سبح ملم�سها لزجًا. 

اأنواع  حفظ  عند  االآت��ي  ُي��راع��ى   -  11
االأغذية المختلفة في الثالجة اأو الفريزر: 

درج  ف��ي  والفاكهة  الخ�سر  و�سع  اأ - 

نموِّ  لوقف  اال�ستهالك وذلك  الثالجة قبل 

الح�سرات  َيَرقات  ما قد يكون داخلها من 

والتقليل من اأ�سرارها.

اللحوم  واإذاب�������ة  ت��ج��م��ي��د  ع����دم  ج- 

ة،  واج���ن واالأ���س��م��اك اأك��ث��ر م��ن م���رَّ وال���دَّ

بعد  نظيفة  ع��ب��وات  ف��ي  و�سعها  ل  ويف�سَّ

اأجزاء �سغيرة منا�سبة لعدد  اإلى  تجزئتها 

وهي  طهوها  يمكن  بحيث  االأ���س��رة  اأف��راد 

مجمدة مبا�سرة.

الطازجة  االأطعمة  حفظ  ت��ف��ادي  د- 

اإعدادها  ال�سابق  اأو  ة  المطهوَّ االأطعمة  مع 

على  منها  كل  وتغطية  تنظيف  مراعاة  مع 

حدة.

الطهو  بعد  ال��ط��ع��ام  ت��رك  ع��دم  ه���- 

لفترة تزيد على ال�ساعتين قبل و�سعه في 

الثالجة، مع تجّنب تكرار ت�سخين الطعام 

المحفوظ في الثالجة عّدة مّرات.

12 - يجب عدم ا�ستخدام ورق الجرائد 
في التعامل مع االأغذية باأي حال من االأحوال 

– التغليف...الخ(  – التجفيف  )التحمير 

المواد  بع�س  على  االأحبار  الحتواء  وذل��ك 

ال�سامة التي ت�سر ب�سحة االإن�سان. 

ا�ستخدام  ت��ك��رار  ع���دم  ي��ج��ب   -  13
االأغذية  حفظ  في  البال�ستيك  االأكيا�س 

الأكثر من مرة مع عدم ا�ستخدام االأكيا�س 

مركبات  على  الحتوائها  ال��ل��ون  القاتمة 

الكربون ال�سارة بال�سحة. 

ا�ستخدام  ب���ات���ًا  م��ن��ع��ًا  ي��م��ن��ع   -  14
اإع��داد  اأث��ن��اء  المطابخ  في  االأي��رو���س��والت 

الطعام اأو في اأي وقت حيث اإن هذا النوع 

من م�ستح�سرات المبيدات موؤهل الأن يظل 

القدرة  وله  فترات طويلة،  الجو  في  معلقًا 

على النفاذ في االأعماق حتى الحيز المغلق 

االأطعمة  على  ي�ستقر  النهاية  وف��ي  منها، 

مكافحة  على  التركيز  ويمكن  ويلوثها. 

االإ����س���اءة في  تقييد  م��ن خ���الل  ال��ذب��اب 

المطابخ والتاأكيد على النظافة وعدم ترك 

جذب  على  تعمل  التي  الطعام  متبقيات 

واإعا�سة الح�سرات المنزلية االأخرى.

على  الح�سول  اأنَّ  يت�سح  �سبق  ا  ممَّ

مادة غذائية خالية من ال�سموم اأ�سبح من 

ة للحفاظ على �سحة االإن�سان.  االأمور الملحَّ

اتُّبعت  ما  اإذا  ه  اأنَّ بها  الم�سلم  االأمور  ومن 

�س�س 
ُ
اأ على  والمبنيَّة  ال�سابقة  االإر�سادات 

علمّية مدرو�سة، فاإنَّه يمكن تفادي العديد 

العديد  وج��ود  عن  الناتجة  المخاطر  من 

وجباتنا  في  ال�سامة  التلوث  بات  م�سبِّ من 

الغذائية، وهذا هو دور االأ�سرة في المقام 

االأّول.
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من  واح��دًا  ة  اأن�شاريَّ منطقة  في  رقيَّة  ال�شيِّدة  معهد  حّقق  لقد 

في  الثقافية  الن�شائيَّة  المعاهد  �شت  اأُ�شِّ الأجلها  التي  االأه��داف 

 2009 العام  في  منه  َج  ت��خ��رَّ حيث  اللبنانية،  المناطق  مختلف 

جات  المتخرِّ فيه  �شاركت  م��رك��زّي  حفل  في  المبّلغات  من  ثلَّة 

الما�شي.  اآب  �شهر  خ��ال  لبنان  في  المعاهد  مختلف  من  كاّفة 

اإميان خليفة

O ة معهد ال�شيِّدة رقيَّ

دور ثقافي واعد

نبذة عن معهد ال�شيدة رقيَّة

ة  دة رقيَّة في اأن�ساريَّ افتتح معهد ال�سيِّ

في العام الدرا�سيِّ 2004 - 2005 وانت�سبت 

اإليه  �سبع واأربعون طالبة منذ العام االأّول 

د  لتاأ�سي�سه. ويعود �سبب هذا  االإقبال الجيِّ

ة في المنطقة لمراكز  »اإلى الحاجة الما�سَّ

تدبير  في  االأخ���وات  توّجه  دينّية  ثقافّية 

والعبادّية«  واالجتماعّية  العائلّية  اأمورهن 

كما تقول الحاجة زهرة عامر التي تتوّلى 

اإدارة المعهد منذ تاأ�سي�سه في اأن�سارية.

معهد  تجربة  ف��ي  ال��الف��ت  االأم���ر  اإّن 

دة رقيَّة هو اأنَّ االأخوات اللواتي اأنهين  ال�سيِّ

المعهد  في  الخم�س  الدرا�سّية  المراحل 

بداأن منذ العام الما�سي بممار�سة دورهنَّ 

الثقافي في المنطقة، اإْن في المعهد حيث 

اأثناء  التعليم  ح�س�س  ف��راغ  ب�سّد  يقمن 

عملهّن  ف��ي  اأو  المدر�سين،  اأح���د  غ��ي��اب 

في  الن�سائية  الهيئات  �سمن  الثقافي 

المنطقة، اأو مع النا�سئة.

دة  اأجواء الدرا�شة في معهد ال�شيِّ

رقيَّة

اإّن االإعالن عن المعهد لم يتطلَّب اأي 

الطريقة  على  اقت�سر  بل  حديثة،  تقنيَّة 

»كلَّ  اإنَّ  حيث  والعفويَّة،  ج��دًا  الب�سيطة 

اأخٍت كانت تخبر اأختًا اأخرى عن انت�سابها 

االأخ��وات  وكانت  تجربتها،  وع��ن  للمعهد 
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تلو  ال����واح����دة  ي��ت��ح��م�����س��ن 

للمعهد«  وينت�سبن  االأخ��رى 

ال�سيدة  معهد  مديرة  تقول 

رقية.

را�سة  الدِّ اأج����واء  »اإنَّ 

من  كثير  فيها  المعهد  في 

ُي�سفيها  ال��ت��ي  ��ة  ال��روح��ان��يَّ

الذين  العلماء  م��ن  ف��ري��ق 

ما  المعهد،  ف��ي  ي��دّر���س��ون 

من  ي�سمِّ االأخ����وات  يجعل 

ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة ال��درا���س��ة«، 

��ة زه���رة  وت�����س��ي��ف ال��ح��اجَّ

فيه  را�سة  الدِّ ج��ّو  اأن  »كما 

ال��ك��ث��ي��ر م��ن االأخ�����ّوة فيما 

عني  ���ا  اأمَّ ال��ط��ال��ب��ات.  بين 

في  اأوفق  اأن  دائمًا  اأح��اول  ي  فاإنِّ كمديرة، 

التعامل ما بين الحزم واللين«.

المنهاج  اأنَّ  المعهد  م��دي��رة  وت�سرح 

»من  ووا�سح  �سهل  المعهد  في  الدرا�سيِّ 

ل يوٍم في المعهد ن�سرح للطالبة المواّد  اأوَّ

الدرا�سّي،  العام  خ��الل  �ستدر�سها  التي 

مّما ي�ساعدها على تكوين روؤية عن العام 

اأّن  الذي �ستبلغه«. كما وتو�سح  والم�ستوى 

فالح�س�س  مكّثف،  غير  المواد  تق�سيم 

ول��ث��الث �ساعات  اأي���ام  اأرب��ع��ة  ع على  ت��ت��وزَّ

فقط.

المعاهد  ف��ي  كما  اأي�سًا  المعهد  ف��ي 

ة  ة دار ح�سانة خا�سَّ الثقافية الن�سائيَّة كافَّ

حا�سنة  عليها  ت�سرف  الطالبات  باأطفال 

انتهاء  حين  اإل��ى  الطالبات  ب��اأوالد  تعتني 

موعد الدرا�سة. 

وت���خ���ب���رن���ا م���دي���رة 

ة حول  المعهد ق�س�سًا عدَّ

اها  تتخطَّ التي  يات  التحدِّ

اأجل متابعة  االأخ��وات من 

را����س���ة وك��ي��ف اأن��ه��نَّ  ال���دِّ

الم�سوؤوليَّات  بين  يوّفقن 

على  ال��ُم��ل��َق��اة  المختلفة 

�سّك  ال  ���ا  »م���مَّ ع��ات��ق��ه��نَّ 

االإلهي  الت�سديد  اأنَّ  فيه 

االأخ������وات على  ي�����س��اع��د 

االنت�ساب للمعهد ومتابعة 

العلمية  ال��م�����س��ي��رة  ه���ذه 

وتوؤكد  كما  وال��روح��ان��ي��ة« 

على  عامر  زهرة  الحاجة 

اأنَّ االأخوات هّن اأهل لذلك!.

ما تعلَّمته الطالبات من المعهد

ة  اإنَّ اأهمَّ واأ�سرع تاأثير للدرو�س الدينيَّ

االإيجابي  التعامل  في  يظهر  المعهد  في 

مع  ���س��واء   ، محيطهنَّ �سمن  للطالبات 

في  وتحديدًا  االأوالد،  اأو  ال��زوج  اأو  االأه��ل 

اأنَّ  ك��م��ا  ال�سعبة.  االب���ت���الءات  م��وا���س��ع 

وا�سح  ب�سكل  تنعك�س  ة  العباديَّ النواحي 

 . خياراتهنَّ وع��ل��ى  �سخ�سياتهنَّ  ع��ل��ى 

د وت�ست�سهد ال�سيِّدة زهرة بقول للنبيِّ محمَّ

دته  ردَّ لطالما  العلم  طلب  اأهميَّة  عن   P

»اإنَّ  المعهد  ف��ي  االأخ����وات  م�سامع  على 

حتَّى  �سيء،  كلُّ  له  لي�ستغفر  العلم  طالب 

البّر  و�سباع  االأر�س  وهوامُّ  البحر،  حيتان 

.
)1(

واأنعامه«

واأ���ش��رع  اأه����مَّ  اإنَّ   

ت���اأث���ي���ر ل���ل���درو����ض 

المعهد  ف��ي  الدينيَّة 

التعامل  ف��ي  يظهر 

للطالبات  الإي��ج��اب��ي 

 ، ���ش��م��ن م��ح��ي��ط��ه��نَّ

اأو  ���ش���اء م��ع الأه���ل 

الأولد،  اأو  ال����زوج 

م�ا�شع  في  وتحديدًا 

ال�شعبة. الب��ت��الءات 

العل���م والحكمة في الكتاب وال�س���ّنة، محمد الري�س���هري،  (1 )

�س229.

الهوام�ش
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الجائزة االأولى: ندى اأحمد الزين.150000ل.ل.

الجائزة الثانية:  لينا ح�شين حمدان. 100000ل.ل.

8 جوائز، قيمة كل منها 50000ل.ل. لكل من:
بديعة محمد مرت�شى.

اإلهام نجيب ترم�س.

ح�شين ح�شن طحيني.

منى علي العوطة.

منى محمد �شغير.

محمد علي حميد �شرور.

نجيبة ح�شين �شرور.

زهراء كمال االأ�شهب.

محمد ح�شين يو�شف �شرور

فاطمة �شليمان خازم

فاتن اأحمد �شرور

�شارة ح�شين ع�شمان

فاطمة يو�شف �شرور

علي غازي ال�شرتوني

عماد عفيف �شرور

عماد غازي ال�شرتوني

منى محمد �شغير

اأ�شئلة م�شابقة العدد 222

اأ�شماء الفائزين بالجائزة ال�شنوية

اأ�شماء الفائزين في قرعة م�شابقة العدد 220

1

2

3

4

�شح اأم خطاأ:

جعل االإمام ال�سادقQأ.  تدريب الطفل على االأمور ال�ساقة من الواجبات.

ب. توؤثر المبيدات على الجهاز الع�سبي وتحدث خلاًل في وظائف اأع�ساء الج�سم.

ج. اأن �سلوك االأطفال ال�سلبي وطريقة ا�ستقبال االآباء له ي�سكل عاماًل م�ساعدًا في انخفا�س �سغط 

الدم.

 اإماأ الفراغ:

أ. اإن تناول القهوة )بكمية قليلة( ي�ساعد على تخفيف حالة.....

ب.  كل االأهداف الكبرى بحاجة لل�...... و......

هذا  بتطبيق  المعني  هو  و............  الهوى،  عن  ينطق  ال  يوحى  وحي  هو  االإلهي  ج. القانون 

القانون.

من القائل؟

أ. »االإمام الح�سين قّدم لنا ولكل اإن�سان ذي فكر وعقيدة عنوانًا ونهجًا لل�سير عليه في هذه الحياة 

الدنيا«.

ب.  »من اآثر على نف�سه اآثره اهلل يوم القيامة«.

ج. »اللهم بحق محمد واآل محمد اأ�ساألك اأن اأ�ست�سهد«.

من المق�شود؟

أ. بداأ بالترب�س والتخطيط للق�ساء على اأي ثورة �سيعية.

ب.  كان يقال له »اإبراهيم الثاني« وهو اأول من طلى الكعبة بالذهب في اأبوابها.

ج. كان لهم دور موؤثر في اإ�سالح المجتمعات وتح�سينها.

�شحح الخطاأ ح�شبما ورد في العدد:

أ. العبادة التي خلت عن الّلذة والحالوة عبادة بال توّجه وال ي�ستفيد القلب منها. 5

102



٭ اأ�سئلة الم�سابقة ُيعتمد في االإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي.

٭ ُينتخب الفائزون �سهريًا بالقرعة من بين الذين يجيبون اإجابات �سحيحة عن كل 

اأ�سئلة الم�سابقة وتكون الجوائز على ال�سكل التالي:

االأول: مئة وخم�سون األف ليرة لبنانية � الثاني: مئة األف ليرة لبنانية باالإ�سافة اإلى 

8 جوائز قيمة كل واحدة منها خم�سون األف ليرة.
٭ كل من ي�سارك في اإثني ع�سر عددًا ويقدم اإجابات �سحيحة ولم يوفق بالقرعة، 

يعتبر م�ستحقًا لجائزة القرعة ال�سنوية.

٭ ُيعلن عن االأ�سماء الفائزة بالم�سابقة ال�سهرية في العدد مئتين واأربع وع�سرين 

.
َّ

ال�سادر في االأول من �سهر اأيار 2010م بم�سيئة اهلل

اآخر مهلة ال�شتام اأجوبة الم�شابقة:

ل من �شهر ني�شان 2010م االأوَّ

مكتبة  اإلى  اأو   ،)24/53 �س.ب:  البريد)بيروت،  �سندوق  عبر  االأجوبة  ُتر�سل  ٭ 

جمعية المعارف االإ�سالمية الثقافية.

٭ كل ق�سيمة ال تحتوي على اال�سم الثالثي ومكان ورقم ال�سجل تعتبر الغية.

8

7

6

10

9

ب.  على الموؤمن المحافظة على اأمر اأ�سا�س وهو: اختيار طريق العلم.

ج. للمدر�سة تاأثير كبير في زراعة قيم الحق والخير والتقوى في اأبنائها.

في اأي �شفحة وردت الجملة التالية؟

الفل�سطينيين واحتفاظهم مع ذلك  الكبير بالمفتاح، نزوح االأخوة  البيت  تذكرت وهي تقفل بوابة 

بمفاتيح بيوتهم.

ما ا�شم المكان الذي حا�شرت وقاطعت فيه قري�س بني ها�شم والم�شلمين؟

أ. الجعرانه.

ب.  �سعب اآل اأبي طالب.

ج. الجحفة.

في اأي مو�شوع ورد الحديث التالي:

: »اأغد عالمًا اأو متعلمًا اأو اأحّب اأهل العلم، وال تكن رابعًا فتهلك ببع�سهن«. عن اأبي عبد اهللQأ. 

ب. مكانة المعّلم في القراآن وال�ّسنة.

ج.  زاد الم�سير العزم واالإرادة.

د. قدوة العالم والمتعلم.

اإن »اأول« ما يجب على االإن�شان تعّلمه من االأحكام هي:

أ. اأحكام الطهارة.

ب.  االأحكام التي تقع محاًل لالبتالء المبا�سر.

ج. االأحكام التي تقع محاًل لالبتالء المبا�سر وغير المبا�سر.

اأكمل الرواية:

أ. »�سارب الخمر ك�.....................«.
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اإليك يا اأخي

مهداة اإلى روح ال�صهيد ح�صين علي بلح�ض

ي������ا ف����ائ���������س����ًا ب����ال����ح����ب واالأم�����������اناإل������������ي������������ِك ي����������ا ن�������ب�������ع ال������ح������ن������ان

ف�����ك�����ي�����ف ال���������ح���������ُب ي����ه����ج����رن����ياإل�����������ي�����������ِك ال���������������������درُب اأدرك���������ن���������ي

واالأح������������������������الم ال�����روم�����ن�����������س�����ي�����ةوي�����ع�����������س�����ق ال�����ك�����ل�����م�����ات ال�������وردي�������ة

م����ك����اناإل�����������ي�����������ِك ��������س�������وق�������ًا ي������اأخ������ذن������ي اأي  اإل�����������ى  وي�����ه�����ج�����رن�����ي 

وت���ح�������س���ن���ن���ي اأي������������دي ال�������س���م���اءف�������اأغ�������ف�������و ع������ل������ى ����������س���������دِر اأم���������ي

اأح���������ب���������ِك ي��������ا زه�������������رة االأي�������������امف����ت����ط����ف����و ك�����ل�����م�����ٌة ع�����ل�����ى ل�������س���ان���ي

بتول محمود حبحب

حنانيِك اأمي

اأخ���ي... ي��ا ق��م��رًا غ��اب ف��ي غفلة من 

يمحوها  ل��ن  غ�سة  فينا  ت��ارك��ًا  ال��ع��م��ر، 

اإلى  ورح��ل��ت  ح�سين  ي��ا  م�سيت  ال��زم��ن، 

للجراح،  بل�سمًا  يا  اأخ��ي...  الخلد،  جنان 

وعبق  ال��وادي  ريحانة  يا  ال��روح  اأني�س  يا 

اليا�سمين واالأقحوان.

اأف���ت���ق���دك ���س��ب��اح��ًا حين  اأخ�������ي... 

الحجة|  ل��ي��ن��ادوا  رف��اق��ك  ي��ت��را���س��ف 

يرفعونها  االأبية  بقب�سات رفاقك  اأفتقدك 

عاليًا: الموت الأمريكا، الموت الإ�سرائيل... 

اأفتقدك  ال�سهادة،  تفّوقك  وك��ان  تفوقت 

�سورتك  ترقب  زينب  اأخ��ت��ك  اأج��د  حين 

با�ستياق، اأفتقدك بعد الظهر في المنزل، 

اليوم«  غ��دا  عنا  »���س��و  ت�����س��األ  كنت  حين 

اإلى  اإليك...  ا�ستقت  يا حبيبي...  اأخي... 

عينيك... اإلى �سوتك الحنون...

عيون  في  تبقى  اأخ���ي...  يا  واأخ��ي��رًا، 

كلَّ  الغيب  كوى  ولهيبًا من  رفاقك جمرة، 

اآٍن بطٍل جهادًا وحما�سًا واإباًء وعنفوانًا.

اإلى جنان الخلد يا ح�سين اأختك التي 

اأحبتك اأخًا، وانحنت لكل مقاومًا مقدامًا.

مريم بلح�س
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ع��ي��ُد... هذا  يا  ع��دت  ح��ال  باأية  عيٌد 

حاماًل  ع��ل��ي��ن��ا...  ه��ّل  ق��د  ال��رب��ي��ع  ف�سل 

ف���ي غ���ّرت���ه ال��ب��ه��ّي��ة ع��ي��دك ي���ا اأّم������اه... 

واإذا  الخ�سراء...  حلتها  االأر����سُ  لب�ست 

اإلى  تعلو  المغّردة  والطيور  بالفرا�سات 

ال�سماء... والزهور تلتف حول الزهور وقد 

مالأت الكون عطرًا... كلها تتبادل الهدايا 

في هذا اليوم االأجمل...

الهدّية...  اختيار  في  اأّم  يا  اأحتْر  لم 

اأقدم لك عمري فقط لتعودي اإلّي... اأقدم 

الحنون...  قلبك  ف��ي  لينب�س  قلبي  ل��ك 

فيعيد لي الحياة...

اأنت يا اأم لي اأحلى واأغلى هدية... من 

يم�سح لي دمعة الليل الطويل؟ من يتحمل 

�سقاوة طفل �سغير؟ من غيرك اأماه؟ من 

غيرك اأماه؟...

من  يا  ال��وج��ود...  ه��ذا  في  افتقدتك 

من  يا  ال�سغير...  قلبي  في  الحّب  زرعت 

عمري  خذي  الكبير...  االأم��ل  فيك  راأي��ت 

واقبليه مني هدية... فقط لتعودي اإلّي... 

وتعود الب�سمة على �سفتّي...

روى االأ�سعد عطية

خذي عمري هدّية

بل�سان كل طفل فقد اأّمه في حرب 

تموز 2006

�شميني اأمي

�سميني يا اأمي اإلى ال�سدر الذي اأهواه

ف������اأي �����س����دٍر ي����ا اأم�������اه ل����ي ����س���واه

اأمي عندما نادى الزهر للحنان قال: 

عندما نادى االأريج والريحان قال: اأمي

عندما نادت ال�سم�س ال�سنابل قالت: اأمي

عندما نادى الحجر االأر�س قال: اأمي

اأراأيت الحجر ينادي؟ نعم ينادي يا اأماه

عندما نادى الغ�سن ال�سجر قال: اأمي

فما راأيت اإال الهواء قد انبهر فنادى: اأمي

اأمي؟ اآه اأمي

قد حنَّ دمي

قد زاد حبي

الأمي الأمي

مريم يو�سف عبيد
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فتلك  لالأم في عيدها  الكلم  يكون  اأن 

الن�ساأة  فاالأم حقل  وحياة...  زمان  حكاية 

رواية  ه��ي  الدنيا.  ح�سيد  وح��ّب  االأول���ى 

العي�س التي ال تنتهي ونعمة الوجود الدائمة 

نورها  ين�سب.  ال  �سراج  زيت  ال�سكر. هي 

العمر. عطاوؤها  زهرات  كما حال  متجّدد 

لها  اأّن  مع  مّنة  وال  تعب  بال  يعطي  كمن 

الّمنة والتعب.

���س��ّر تلك  ال����دوام ع��ن  اأت�����س��اءل على 

تركن  ما  وك��ّل  ال��ج��واب،  فياأتيني  الِخلقة 

اإليه نف�سي اأّنها نوع ّخلق له فرادة تدّل على 

و�ساأنها  خلقها  اأب��دع  حين  الخالق  عظمة 

وحنانها.

ال�سفاء،  تمنح  لم�سة منها  اأن  ترى  اأال 

يعّظمها  األم  الفوؤاد؟  ُت�سكن  اإليها  و�سّمة 

اأنها  ترى  اأال  بر�ساه؟  ر�ساها  وقرن  رّبي 

�سريكة االإح�سان مع االأب؟

�سدق من قال اإّن الدنيا »اأم« واإّن الجنة 

تحت قدميها. هذا بع�س حّقها. بع�س من 

كانت  االأم،  والأنها  وجودها،  حكمة  في�س 

حكاية زمان وحياة...

علي ح�سن

ولّوحي  االأم  عيد  في  ال�ّسهيد  اأم  قومي 

بكفيِك

وت�سُل  لحدي  من  ت�سعد  قبالتي  ع�سى 

لوجنتيِك

يا ُملهمتي حبَّ الح�سين كيف اأكافيِك

هنيِك
ُ
يا من �سّلمني كفني قبل �سالحي اأ

ولتكن العقيلة زينب دائمًا اأمام ناظريِك

الربيع  م��ن زه��ر  اأزك���ى �سذى  ي��ا زه��رة 

افتحي ذراعيك

ليفوح عطر ال�سهادة من تنهدات الجرح 

في قلبِك

هيد في عيد االأم، لوحي  اأمَّ ال�سَّ ال تن�سي 

بكفيك ومن بعيد لهما تحياتي

اأم  ي��ا  اأه��ن��ي��ك  اإن���ي  لرحيلي  ت��ن��دم��ي  ال 

ال�سهيد يا حبيبتي

زهرة �سليم �سرور

اأم ال�شهيد يا حبيبتي

»الدنيا اأّم«
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افتقدتك ولدي
مهداة لل�صهيد ح�صين �صبيتي

يا بل�شم الآلم

اأّماه يا �سم�سًا قائمًة في العالء...

يا من منحتني الدفء والهناء...

اأماه يا زهرًة تعّطر جو ال�ّسماء

يا من هدتني اإلى طريق االإباء...

يا من م�سحت بكّفها األم الّزمان...

اأماه يا �سمعة اآذار

يا من ت�سهر على راحتنا في اآناء الليل 

واأطراف النهار

اأماه يا بل�سم االآالم

يا اأجمل االأّمهات...

زهراء جبق

ابنة ال�سهيد غ�سان جميل جبق 

)�ساجد(

ولدي... يا قرة عيني ويا ثمرة فوؤادي، 

�سمعًة  ي��ا   ، �سفتيَّ على  ترت�سُم  ب�سمًة  ي��ا 

اأنارْت حياتي وانطفاأْت قبل اأوانها.

يا نوَر عيني وتركَت في  رحلت باكرًا، 

القلِب غ�سًة وفي االأح�ساِء لوعًة.

لو تدري يا ولدي كم انتظرتك

كنُت اأعد ال�ساعات والدقائق لعودتك

ا على الموعد مع لقياك ويوم ال�سبِت كنَّ

بذلِة  في  �ستعود  اأن��ك  اأدري  كنت  ما 

على  محمواًل  بالدماء،  مخ�سبًا  ُعر�ِسَك 

االأكّف، تُزفَك المالئكة عري�سًا اإلى الجنة، 

وت�ستقبلك الحور العين

التي  ال�سجرة  تلك  اأح�سد  كم  ول��دي 

اأغ�ساُنها  اأفتلونت  ظاللها  تتفياأ  كنت 

بدمك الطاهر الندي؟

اأبوك  افتقدك  اأن���ا،  افتقدتك  ول��دي 

الذي كان يحلم اأن تكون �سندًا له، افتقدك 

اأخوك ح�سن فقد كنت االأخ وال�سديق له، 

افتقدك محمد واأختك الحنون فرح

زواي��ا  ف��ي  فتال�سوا  اأ���س��دق��اوؤك  اأم���ا 

المنزل يبحثون عنك

والتلميذ  واالأخ  الرفيق  ح�سين  ع��ن 

المعهد  ف��ي  نجاحك  خبر  اإل��ي��ك  ليزفوا 

فنلت بذلك فرحة ال�سهادتين

�سهادة في الدنيا و�سهادة في االآخرة

اأولي�ست هذه اأمنيتك

براغب  العا�سقين  ب��رك��ب  تلحق  اأن 

والعبا�س وعماد

في  جوارهم  لك  فهنيئًا  المقاومين؟ 

�سرفتني  ب��ارًا  ول��دًا  بك  لي  وهنيئًا  جنتك 

بموا�ساة الزهراء

الم�ساب  بهذا  وا�سانا  من  كل  ن�سكر 

بعزيز  م��ك��روه��ًا  اهلل  اأراك����م  وال  االأل��ي��م 

وال�سالم عليكم

والدة ال�سهيد
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اأحجية

ي�����������ا خ���������ب���������ي���������رًا ب������ال������م������َع������ّم������ى

خ����������ب����������رة ت�������ع�������ل�������و وت�����������س�����ف�����و

ه��������������اِت ق��������ل ل��������ي اأّي����������م����������ا ا�����س����م

ع��������ن��������دم��������ا ُي��������ق��������ل��������ب ح�����������رُف

اأ�شماء ومعاٍن

هارون: ومعناه )موطن القوة(. وقال اأهل اللغة العبرية اإن اأ�سل االإ�سم يحتمل اأن يكون 

قبطيًا وذلك لتاأثر اأم مو�سى وهارون L بالبيئة الم�سرية التي �سكن فيها بنو 

اإ�سرائيل.

يو�شع بن نون: وقد ت�سّمى به فتى مو�سى الذي ذكره اهلل في �سورة الكهف في ق�سة 

اأفراييم بن يعقوب بن ا�سحق بن اإبراهيم الخليل الخ�سر في قوله {َواإِْذ َقاَل ُمو�َصى 

َي ُحُقًبا})الكهف: 60(. ِلَفَتاُه َل اأَْبَرُح َحتَّى اأَْبُلَغ َمْجَمَع اْلَبْحَرْيِن اأَْو اأَْم�صِ

ومعناه يهوه وهو الخال�س »ويهوه« هو ا�سم من اأ�سماء اهلل عند اليهود ولذلك 

تجد فرقة من فرق الن�سارى ت�سّمت با�سم الذين زعموا اأنهم �ساهدوا الرب لما 

كّلم مو�سى وهم )�سهود يهوه(، ومعنى ا�سم يو�سع قريب من ا�سم الم�سيح االآرامي 

)ياه – �سوع( اأو )ي�سوع( الذي يعني )اهلل يخّل�س( واأي�سًا من )األي�سع( والذي 

يعني )الرب هو خال�س(.
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من م�شتحبات �شهر ربيع اأول

17 ربيع االأول:

الم�سهور بين االإمامية في  الر�سل واالأنبياء محمد بن عبد اهللP على  والدة خاتم 

مكة المعظمة في بيته عند طلوع الفجر من يوم الجمعة في عام الفيل ومن م�ستحبات 

هذا اليوم:

{اإنا  �سورة  الحمد  بعد  ركعة  كل  في  يقراأ  ركعتين،  النهار  ارت��ف��اع  عند  ال�سالة 

اأنزلناه}ع�سر مرات، والتوحيد ع�سر مرات، ثم يجل�س في م�ساله ويدعو بالدعاء »اللهم 

اأنت حّي ال تموت« - اإلى اآخره - وهو موجود في زاد المعاد.

من و�شايا لقمان

الدنيا  عّز  تجمع  اأن  اأردت  فاإن  عي�شك،  لي�شفو  الل  بق�شم  اقنع  بنّي...  يا 

بلغوا  ما  ّديقون  وال�شّ االأنبياء  بلغ  فاإنما  النا�س،  اأيدي  في  مما  طمعك  فاقطع 

.
)1(

بقطع طمعهم

 من حكم اأمير الم�ؤمنين

.
)1(

- اإذا لّوحت للعاقل فقد اأوجعته عتاباً

.
)2(

- فقد الحاجة خير من طلبها من غير اأهلها

.
)4(

- اإذا زادك اللئيم اإجالًل فزده اإذلًل

. م�ستدرك الو�سائل، الميرزا النوري، �س69( 1)

عيون المواعظ والحكم، علي بن محمد الليثي الوا�سطي،  (2 )

�س136.

. عيون المواعظ والحكم، �س358( 3)

. عيون المواعظ والحكم، �س132( 4)

الهوام�ش
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اإعداد: في�شل االأ�شمر

اأفقيًا:

الذين   1 .Qالح�صين الإم�����ام  اأ���ص��ح��اب  م���ن 

ا�صت�صهدوا معه في كربالء.

الذين   2 .Qالح�صين الإم�����ام  اأ���ص��ح��اب  م���ن 

ا�صت�صهدوا معه في كربالء.

اقترب. لغة – . 3

ظهرْت. بحر – . 4

للتاأوه. جراحه – . 5

اأجوبتهم. حرف جر – . 6

من الحبوب. ر�صام اإ�صباني �صهير – . 7

دولة عربية. اأداة ن�صب و�صرط – . 8

ولده - ثمر النخلة قبل يبا�صه. 9 .

فقير. يعفو عن – . 10

عموديًا:

م�صّيد المنزل. مدينة لبنانية في البقاع – . 1

مطرود من رحمة اهلل تعالى. اأعلى الج�صد – . 2

للتذمر. يناف�صونك – . 3

اأعوم في الماء. حبل يو�صع للح�صان – . 4

يدقون ال�صيء ويمع�صونه. حرفان مت�صابهان – . 5

بيوتهم. ناأ�صف – . 6

للتمني. �صد ناعم – . 7

من  8 . – غيم يغطي الأر�����ض وي��ك��ون ك��ال��دخ��ان 

الآلت الع�صكرية.

اأظهر  اأو  وغ�����ّض  خ���دع  9 . – مت�صابهان  ح��رف��ان 

خالف ما ي�صمر – للنهي.

الأماكن  يق�صد  10 . – ت��رب��ي��ت��ه��م  ع��ل��ى  ���ص��ه��رت 

المقد�صة.

الكلمات المتقاطعة

12345678910

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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حل الكلمات المتقاطعة ال�شادرة في العدد 221

ةينغمدامع

اكعدناو�سر

لتففو�سليف

يبورينتتا

ايكلهيمت

انلبقلما

�ساوبجرر

ةادالااعد

ماحداكلا

ولةقرا�سلا

من يرغب من الإخوة القراء بالم�صاركة في �صحب قرعة الم�صابقة؛ 

فلي�صتعلم عن التاريخ من مركز المجلة.

جواب االأحجية: فرح

1 � �سح اأم خطاأ:

اأ � �سح.

ب � خطاأ.

ج � خطاأ.

2 � اأ � ال�سالة.

ب � الماء.

ج � مكارم االأخالق.

.Q3 � اأ � االإمام ال�سادق

ب � االإمام الخامنئي{.

.Qج � االإمام ال�سجاد

زينب  ال�����س��ي��دة  جمعية   � اأ   �  4

الخيرية. )ملغى(

.Oب � ال�سيدة رقّية

ج � ال�سهيد حيدر الفيتروني.

5 � اأ � الجهاد.

ب � ال�سهيد علي مرمر.

ج � �سبعة اأ�سعاف.

6 � �سفحة 64.

7 � ج � قرية الربذة.

8 � الرواية والق�سة.

9 � مدينة ال�سامرة.

بهجت  تقي  محمد  ال�سيخ   �  10

.{

اأجوبة م�شابقة العدد 220 Soduku
مربعات   9 من  مكّونة  ال�سبكة  هذه  اللعبة:  �سروط 

كبيرة وكل مربع كبير مق�ّسم اإلى 9 خانات �سغيرة. 

9 �سمن  اإلى   1 من �سروط اللعبة و�سع االأرق��ام من 

كبير  مربع  كل  في  الرقم  يتكرر  ال  بحيث  الخانات 

وفي كل خط اأفقي اأو عامودي.
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من هو اأ�سعد اإن�سان في هذه الدنيا؟

في  يكتنز  ال��ذي  ذاك  بالطبع  هو  لي�س 

رة ،تدّر عليه باأموال يحتار  خوابيه ثروة معمِّ

ما  بكل  ُتوافيه  فهي  ،واأي���ن؟.  ينفقها  كيف 

ي�ستهي، اإاّل اأنها ال ُتغنيه عما يفتقر اإليه في 

خلوات نف�سه من الحاجة اإلى �سعادة اأ�سيلة 

ال ُت�سترى وال ُتباع.

على  يتربع  الذي  ،ذاك  اأي�سًا  هو  ولي�س 

باقية  يخالها  زائلة،  �سلطة  اأو  وجاهة  عر�س 

بعدما  م��زه��وًا  بها  فيختال  ال��ده��ر،  اأب��د  له 

وعلو  ال��رف��ع��ة  م��ن  ت���اج  جبينه  ع��ل��ى  تطبع 

ال  ،لكنها  النا�س  عند  �ساأنًا  ،وتزيده  المقام 

اأو  بالمنا�سب  ُتنال  ال  �سعادة حقيقية  الباحثة عن مالمح  نف�سه  تكفي 

الدرجات.

ع  ي�سرِّ ال��ذي  الذائع،  وال�سيت  ال�سهرة  �ساحب  هو  لي�س  اأي�سًا 

نوافذ عينيه الأ�سواء المجد، فت�سطع �سم�سها في �سماء وجدانه، لكنها 

ال ُتدفئ �سقيع  نف�سه المتلهفة اإلى  �سعادة غير اآنّية بعيدة عن المظاهر 

البّراقة.

طهارة  م��راي��اه  تعك�س  ال��ذي  النا�سع  القلب  �ساحب  ه��و  ال��ن��ا���س،  اأ�سعد 

نبع  في  مترقرقة  عذبة  مياه  كقطرات  ،فتن�ساب  و�سفافيتها  روحه،ونقاوتها، 

ال�سفاء.

ن �سفحات الروح  ج بنور االإيمان الذي يلوِّ هو �ساحب القلب الدافئ، المتوهِّ

باإ�سراقة الحياة التي ال طعم لحالوتها اإاّل في ظالل القرب والعبودية.

هو �ساحب القلب الواعي الذي  ال يغرق نف�سه في وحول الذنوب والمعا�سي، 

فهو ي�سقُّ طريقه في دروب الحياة متنّبهًا ومتيقظًا لم�سير رحلته من دار الممر 

اإلى دار المقر.

والقناعة  والزهد  بالعفة  ينب�س  ال��ذي  الهانئ  الهادئ  القلب  �ساحب  اإّن��ه 

وال�سكينة واالطمئنان، وال يهنئ له بال اإاّل في ال�سعي لطلب ر�سا اهلل ور�سوانه.

اأ�شعد اإن�شان
اإيفا علوّية نا�شر الدين
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