
موعد مع الفكر الأ�صيل لقارئ يبحث عن الحقيقة

اإ�صالمية ثقافية جامعة ت�صدر كل �صهر عن

الم�صرف العام

رئي�س التحرير

مديرة التحرير

المدير الم�صوؤول

اإخراج وطباعة

لبنان - ال�صاحية الجنوبية - بئر العبد - �صارع ال�صنوبرة - �صنتر داغر - ط:3

تلفاك�س: 554870 1 00961 - �س.ب: 24/53

هاتف نّقال: 012526 70 00961

1

م
 2

01
3 

ي
ن
ثا

ل
 ا

ن
و

ن
كا

/
 2

56
د 

د
ع
ل
ا



18
40

هم باإيمانهم اأول الكالم:  يهديهم ربُّ

4 ال�سيد علي عبا�س المو�سوي
في رحاب بقية اهلل: عهد الأربعين �صباحًا

ْيخ معين دقيق 6ال�سَّ
9نور روح اهلل: الإعالم �صعاُع وعي

P12مع الإمام الخامنئي: مّتحدون في ن�صرة الر�صول

حكمة الأمير: َعُظَم الخالق في اأنف�صهم 

15ال�سيخ علي ذو علم
ة زيارة الإمام القائد الخامنئي{ عائلة ال�صهيدين يزدي لقاء الحبيب: ق�صّ

18        محمد تقي خر�سندي
و�صايا العلماء: اأحّب عباد اهلل )1(: من اأعانه اهلل على نف�صه

23اآية اهلل ال�سيخ محمد تقي م�سباح اليزدي
Pالملف: خير خلق اهلل محّمد

28ورفعنا لك ذكرك
اأمل القّطان

Qعلى ل�صان علّي P34النبّي
ال�سيخ خليل رزق

40محمٌدP: الخليفة الأتّم
الدكتور بالل نعيم

44ُيعّلمهم وُيزّكيهم
ال�سيخ عبا�س ر�سيد

P50طواٌف في محراب الر�صول
فاطمة بّري بدير

2



62

69

6

23

56فقه الولي: اأحكام �صرب الولد وتاأديبه
ال�سيخ علي حجازي

62تربية: الر�صوم المتحركة �صموٌم متحركة
تحقيق: يمنى المقداد الخن�سا

مجتمع: »وات�س اأب«.. �صراٌع بين المّجانية و�صياع الخ�صو�صية

69تحقيق: فاطمة �سعيتو حالوي
قين.. حياة لمجتمع حي مجتمع: قدرات المعوَّ

73تحقيق: اإيمان خليفة
اأمراء الجنة: �صهيد الجراح ال�صاكتة عبدو عبا�س عبيد)اأبو عبا�س(

78ن�سرين اإدري�س قازان
ال�صحة والحياة: حّرر نف�صك من حبِّ ال�صباب

83نبيلة حمزي
اأدب ولغة: ك�صكول الأدب

86اإبراهيم من�سور
الغروب-   عند  غدًا  �صتموت   - �صديقي!  مثل  اأكون  ل  لماذا  �صباب: 

ت�صبح على خير
90ديما جمعة فّواز

م�صاركات القراء: يوم ل ينفع الندم

94اإيمان �سبلي

العبرة  روؤية الإمام الخميني} -  القراآن كتاب هداية في  اقراأ: 

97في البكاء على �صيد ال�صهداء

اآخر الكالم: ظَنّنا اأّنه ي�صبُهنا

112نهى عبد اهلل

3

م
 2

01
3 

ي
ن
ثا

ل
 ا

ن
و

ن
كا

/
 2

56
د 

د
ع
ل
ا



ال�صيد علي عبا�س املو�صوي

ه��م  يهديه����م ربُّ

ب��اإي��م��ان��ه��م

تظهر اأهمّية المعتقد الذي ي�سكن عقَل 

تاأثير  اإلى  النظر  وقلبه من خالل  الإن�سان 

فالرتباط  ال�سلوك.  على  المعتقد  ه��ذا 

ل قناعات  وثيٌق جدًا بين الأفكار التي ت�سكِّ

الفرد اأو المجتمع وبين المظاهر ال�سلوكّية 

الفردّية والجتماعّية.

البناء  �سرورة  على  الإ�سالم  اأّكد  وقد 

كدعامٍة  ال�سحيح  وال��ف��ك��رّي  ال��ع��ق��ائ��دّي 

اأ�سا�س لبناء �سلوٍك وفعٍل اجتماعّي �سليم، 

التي  الغايات  اإل��ى  الإن�سان  و�سول  ي�سمن 

ُخلق لأجلها.

بين  الرت���ب���اط  ���س��ّر  نفهم  ه��ن��ا  وم���ن 

وبين  جهة  من  الكونّية  وال��روؤي��ة  المعتقد 

ال�سادرة  والأفعال  والمواقف  الت�سّرفات 

فال�ستقامة  اأخرى.  جهة  من  الإن�سان  عن 

اإلى ال�ستقامة في الثانية  في الأولى توؤّدي 

فاإّنها  الأول��ى  في  الن��ح��راف  ح��ال  وكذلك 

توؤّدي بالثانية اإلى النحراف اأي�سًا.

الرتباط.  اأ�سل  اإل��ى  يرجع  فيما  ه��ذا 

ولكن قّوة هذا الرتباط وا�ستحكامه � �سواء 

 � الن��ح��راف  اأم  ال�ستقامة  خط  في  اأك��ان 

النف�س  ف��ي  المعَتَقد  نفوذ  بمدى  يرتبط 

القلب،  على  ال�سيطرة  من  تمّكنه  وم��دى 

فاإذا كانت ال�سفة التي ُتطلق على الإيمان 

هي  الطماأنينة  ف����اإّن  الق��ت��ن��اع،  ال��ع��ق��ل��ّي 

ال�سفة التي ُتطلق على الإيمان القلبّي في 

ال�سطالح القراآنّي.

المعتقد  لقّوة  ت�سهد  الطماأنينة  ه��ذه 

وا�ستحكامه في الفرد، حّتى ي�سكل ظاهرًة 

عاجزين  الغربيون  النف�س  علماء  يقف 

اأو  فالطماأنينة  وتحليلها.  تف�سيرها  اأم��ام 

الر�سا تجعل الإن�سان يمتاز حّتى عن غيره 

ذلك  ويتجّلى  المعتقد،  في  ي�ساركه  ممن 

بنموذجين: 
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ُيقدم عليه،  الذي  العمل  نوع  اأحدهما، 

والثاني، طريقة اإقدامه عليه.

�ساحب  نلحظ  الأول  النموذج  في  اأّم��ا 

على  يقدم  ل  ال��ذي  ال�ست�سهادية  ال���روح 

نتيجة  اإل  ال�ست�سهادي  بواجبه  القيام 

القلب،  ور�سا  النف�س  طماأنينة  من  حالة 

يقوده  ال��ذي  هو  ه��ذا  اإيمانه  ي�سبح  بنحو 

اإلى القيام باأخطر ما يمكن اأن يقدم عليه 

اإن�سان في حياته كلها. 

طريقة  اأي   � الثاني  النموذج  في  واأّم��ا 

ال�سالح  والعمل  فالعبادة   � وكيفيته  العمل 

واح��د،  بم�ستوى  النا�س  كل  عن  ي�سدران 

التي ت�سدر عن طماأنينة تكون  العبادة  بل 

التي  العبادة  من  القرب  مقام  لنيل  اأقرب 

تفتقد لهذا العن�سر الداخلي.

المقابل  الطرف  نلحظ  اأن  اأردن��ا  ولو 

�سنفين  على  هم  فاإّنهم  الدنيا  اأه��ل  اأي 

اأي�سًا:

الدنيا  يحب  ال��ذي  هو  الأول  ال�سنف 

ويرغب بها، ويتجاوز هذا الحّب اإلى الر�سا 

ل  وه��ذا  اإليها،  والركون  بها،  والطماأنينة 

ي�سع في ح�سابه لالآخرة ح�سابًا، بل تكون 

على  يتجراأ  وبهذا  ه.  همِّ اأكبر  هي  الدنيا 

التفّلت من كّل القيود الدينية، بل وحّتى من 

القيود الأخالقية وي�ستحوذ عليه ال�سيطان 

تمامًا.

الدنيا  الثاني هو الذي يحب  وال�سنف 

وتقف  اإليها،  يطمئن  ل  ولكنه  بها  ويرغب 

متاعها،  نيل  ح���دود  ف��ي  بالدنيا  عالقته 

بع�س  ف��ي  ح�����س��اب��ًا  ل��الآخ��رة  ي�سع  ول��ك��ن��ه 

الأحيان، فيقع اأحيانًا ويحترز اأخرى. 

اأن  النا�س من  واهلل عز وجل كما حّذر 

يكونوا من النموذج الثاني كان تحذيره لهم 

من اأن يكونوا م�سداقًا للنموذج الأول اأ�سّد، 

وا  قال تعالى: {اإِنَّ الَِّذيَن اَل َيْرُجوَن ِلَقاَءَنا َوَر�ضُ

َعْن  ُه��ْم  ��ِذي��َن  َوالَّ ِبَها  ��وا  نُّ َواْط��َم��اأَ ْنَيا  الدُّ ِباْلَحَياِة 

َكاُنوا  ِبَما  النَّاُر  َماأَْواُهْم  اأُْوَلِئَك   * َغاِفُلوَن  اآَياِتَنا 

اِلَحاِت  ال�ضَّ َوَعِمُلوا  اآَمُنوا  الَِّذيَن  اإِنَّ   * َ
َيْك�ِضُبون 

ِم���ْن َتْحِتِهُم  َت��ْج��ِري  ِب��اإِي��َم��اِن��ِه��ْم  ��ُه��ْم  َربُّ َي��ْه��ِدي��ِه��ْم 

.)9 االأَْنَهاُر ِفي َجنَّاِت النَِّعيِم} )يون�س: 7 ـ 

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

العالمين.
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ْيخ معني دقيق ال�صَّ

بين  العالقة  ينّمي  كونه  في  تكمن  الدعاء  اأهّمية  اإّن 

هذه  في  ثالث  ط��رٌف  يدخل  ما  وكثيرًا  وخالقه.  العبد 

العالقة خا�صة عندما يكون الم�صمون يرتبط ب�صخ�صّيٍة 

ِقَبل المدعو )الخالق(، ومفتر�صة الطاعة  م�صطفاة من 

ويكون  الدعاء،  يتعاظم  فحينئٍذ  )العبد(،  الداعي  على 

مع  ين�صجم  بما  وتهذيبها  الداعي  نف�صية  ل�صقل  �صببًا 

)الخالق( الموّجه اإليه الدعاء، و)الم�صطفى( من ِقَبله، 

دعاء  ك��ان  اأم  دعائه،  في  وا�صطة  الداعي  جعله  �صواء 

الداعي لحّقه ول�صالحه.

وهذا ما يتمّيز به الدعاء الماأثور المو�صوم ب� )دعاء 

نوافذ  خالل  من  عليه  الإطاللة  اأحببنا  والذي  العهد(، 

متتابعة.

ع��ه��ُد الأرب��ع��ي��ن 

������ص�����ب�����اح�����ًا

النافذة الأولى: م�صدر دعاء العهد

كانت  الدعاء  ُذِك��ر هذا  م��ّرٍة  اأّول  لعّل 

ف��ي ال��ك��ت��اب ال��م��ع��روف ب��ا���س��م )ال��ك��ت��اب 

العتيق(، الَِّذي ي�سفه العالمة المجل�سي - 

لكونه  نظرًا  بالغروي؛  كثيرًا   - اهلل  رحمه 

ويقول  الح�سيني،  ال��غ��رّي  ف��ي  وج��ده  ق��د 

 ،
)1(

ُعَلَماِئَنا« ُقَدَماِء  »ِلَبْع�ِس  اإِنَّه:  تارة  عنه 

واأخ����رى: »َوَج����ْدُت ِف��ي ِك��َت��اٍب َع��ِت��ي��ٍق ِم��ْن 

َمْجُموَع  ُظنُُّه 
َ
اأ َحاِبَنا  �سْ

َ
اأ ُقَدَماِء  َفاِت  ُموؤَلَّ

ُمو�َسى  ْب��ِن  َه���اُروَن  ْب��ِن  ِد  ِلُمَحمَّ َع��َواِت  ال��دَّ

هارون  هو:  لُعْكَبِريُّ  والتَّ  .
)2(

 » لُعْكَبِريِّ التَّ

القدر  جليل  محمد،  اأبا  يكّنى  مو�سى،  بن 

عديم  ال��رواي��ة،  وا���س��ع  المنزلة،  عظيم 

الّنظير، ثقة، وجه اأ�سحابنا، معتمد عليه، 
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عن  الخبر  في  ورد 

الإم����ام ال�ص��ادق

Q: »َمْن َدَعا اإَِلى 

َباحًا  �صَ اأَْرَبِعيَن  اهلل 

َكاَن  اْلَعْهِد  ِبَهَذا 

َقاِئِمَنا«. اِر  اأَْن�صَ ِمْن 

، واأورد دعاء العهد.
)4(

 »...
َ
َقَراأ

الإمام  تعريف  الثانية:  النافذة 

ال�صادقQ بهذا الدعاء

الم�سادر  بح�سب  ال��خ��ب��ر  ف��ي  ورد   

ما   Qال�سادق الإم��ام  عن  المتقّدمة 

َباحًا  �سَ ْرَبِعيَن 
َ
اأ اهلل  اإَِلى  َدَعا  »َمْن  ه:  ن�سّ

َعَلْيِه  َقاِئِمَنا  اِر  ْن�سَ
َ
اأ ِمْن  َكاَن  اْلَعْهِد  ِبَهَذا 

ْخَرَجُه اهلل َتَعاَلى 
َ
اَلُم، َفاإِْن َماَت َقْبَلُه اأ ال�سَّ

ْل��َف 
َ
اأ َكِلَمٍة  ِبُكلِّ  اهلل  ْع��َط��اُه 

َ
َواأ َق��ْب��ِرِه،  ِم��ْن 

َئٍة«. ْلَف �َسيِّ
َ
َح�َسَنٍة، َوَمَحا َعْنُه اأ

وفي هذا التعريف توجد 

عندها  الوقوف  يمكن  م��ور 
ُ
اأ

والتاأّمل بها:

الدللة  االأّول:  االأم���ر   �

ع��ل��ى ك���م���ال ال��ت��وح��ي��د هلل 

ت��ع��ال��ى؛ وذل����ك ع��ن طريق 

القرينتين التاليتين:

الإِم�����ام  اإن  االأول����������ى: 

Q ف���ي م�����س��ت��ه��ّل ه��ذا 

ل ُيطعن عليه في �سيء، مات �سنة خم�س 

.
)3(

وثمانين وثالثمائة 

هذا، وقد نقل هذا الدعاء قبل �ساحب 

البحار كلٌّ من:

ال��م�����س��ه��دي  ب���ن ج��ع��ف��ر  م��ح��م��د  ـ   1
في  )610ه�(  �سنة  المتوفى  ال��ح��ائ��ري، 

كتابه المعروف بالمزار الكبير، عن الإمام 

.Qال�سادق

طاوو�س  ابن  الدين  ر�سّي  د  يِّ ال�سَّ ـ   2
)664ه�(، في كتابه مهج الدعوات ومنهج 

العبادات.

علي،  ب��ن  اإب��راه��ي��م  ـ   3
)905ه�(،  العاملي  الكفعمي 

في كتاب الم�سباح.

مفتاح  ك��ت��اب  وف���ي  ـ   4
بحا�سية  المطبوع  ال��ج��ن��ان 

للعالمة  المعاد(  )زاد  كتاب 

لفظه:  م��ا  ج���اء  المجل�سي 

َماِم  »ُرِوَي ِب�َسَنٍد ُمْعَتَبٍر َعِن اْلإِ

نَّ َمْن 
َ
اَلُم اأ اِدِق َعَلْيِه ال�سَّ ال�سَّ
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المقطع اأّكد على هذه الحقيقة التوحيدية 

م  بقوله: »َمْن َدَعا اإَِلى اهلل«، اأي: َطَلَب وَقدَّ

الَِّذي  الدعاء  فهذا  تعالى،  اهلل  اإَِل��ى  طلبه 

ّمة 
ُ
لالأ تعريفه  ب�سدد   Qالإِمام كان 

ك�سائر الأدعية الم�سروعة، الداعي فيه هو 

العبد، والمدعو هو المولى والخالق، ولي�س 

نا ندعو اإَِلى غير  كما يتوّهم بع�س النا�س اأنَّ

اأنَّ  اإَِلى اهلل. كما  اهلل تعالى، بل هو دعاء 

فقرات هذا الدعاء ومقاطعه ت�سهد بذلك 

اأي�سًا.

)اهلل(  الجاللة  لفظ  تكرار  الثانية: 

م��ع ت��م��ام الأف���ع���ال ال��م��ذك��ورة ف��ي ه��ذا 

اهلل«،  اإَِل��ى  َدَعا  »َمْن  قبيل:  من  التعريف، 

و»َمَحا  اهلل«،  ْع��َط��اُه 
َ
و»اأ اهلل«،  ْخ��َرَج��ُه 

َ
و»اأ

بهذا  ال��داع��ي  ع��ن  اهلل  محا  اأْي:  َع��ْن��ُه«، 

الدعاء.

 Qالإِمام اإنَّ  ال���ث���ان���ي:  االأم�����ر   �

��ه  اأنَّ كما  ال��دع��اء،  لهذا  معّينًا  وقتًا  ح��ّدد 

عّين المرات التي ُيدعى بها عددًا معّينًا، 

ذلك  ويكّرر  ال�سباح،  في  ُيقراأ  دعاء  فهو 

اأربعين �سباحًا.

اأّما تحديد الظرف الزماني بال�سباح، 

فمن الممكن اأْن يكون الغر�س من ذلك اأْن 

اإَِل��ى  يرجع  بما  تعالى  برّبه  العبد  يرتبط 

عمل  �ساعات  اأّول  في  تعالى  ا�سطفاه  َمْن 

الإن�سان؛ لينعك�س اأثر ذلك عليه في تمام 

نهاره ويومه.

فاإّن  بالأربعين؛  المّرات  تحديد  واأّم��ا 

الأعداد، كالأزمنة والأمكنة، لها خ�سائ�س 

ل بّد من الت�سليم بها اإذا �سدرت عن اأهل 

بالوحي  المرتبطين   R الع�سمة  بيت 

ف��اإّن ق�سور  اأو ج��دال؛  اأّي نقا�س  من دون 

عن  يمنعنا  م����ور 
ُ
الأ م��ن  كثير  ف��ي  علمنا 

معرفة الكثير من الحقائق، ول يعني ذلك 

عدم ثبوتها.

له  للتعّود  الموجب  التكرار  اأنَّ  كما 

وتاأّثره  الإن�سان  نف�سّية  على  الكبير  الأث��ر 

بالم�سمون الَِّذي يكّرره.

العدد  ذكر  يكون  اأْن  ينبغي  ل  ��ه  اإِنَّ ثّم 

الدعاء  هذا  ُك��ّرر  فلو  الزيادة،  عن  مانعًا 

ن��ورًا  ذل��ك  ك��ان  المذكور  العدد  من  اأكثر 

على نور، ولو لم ي�ستطع الداعي بلوغ ذلك 

نعم  ال��دع��اء.  يترك  اأْن  يعني  فال  العدد 

الآثار الكاملة لهذا الدعاء تكون باللتزام 

بالوقت والعدد على النحو المذكور.

الدعاء  المترتبة على هذا  الآثار  واأّما 

اهلل  �ساء  اإن  لحقًا  عنها  الحديث  فياأتي 

تعالى.

 بحار الأنوار، المجل�سي، ج83، �س53.( 1)

 م.ن، ج77، �س118.( 2)

 خال�سة الأقوال، الحلي، �س290.( 3)

 زاد المعاد، المجل�سي، �س542.( 4)

الهوام�س
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– من بين و�صائل الإعالم  اإن التلفزيون هو الأكثر ارتباطًا 

وال�صينما  وال�صحف  والمجالت  كالمطبوعات  نملكها  التي 

والم�صرح والراديو – بالجماهير وذلك ل�صببين: 

الإعالم 
�صعاُع وعي

عدد  بلغ  ومهما  المطبوعات  اإن  الأول: 

ن�سخها فاإنها لي�ست عامة على م�ستوى البالد 

النا�س  لجميع  يمكن  ل  اإنه  والثاني:  جميعًا، 

، اأما دور ال�سينما فت�ستطيع 
)1(

ال�ستفادة منها

م��ح��دود.  محيط  �سمن  عملها  تمار�س  اأن 

ولكنها  مكان،  كل  في  الإذاع��ة موجودة  فيما 

التلفزيون  اأما  فقط.  ال�سمع  طريق  عن  توؤثر 

به  ويتاأثر  ال��ب��الد،  اأن��ح��اء  كل  في  يوؤثر  فاإنه 

المنطقة  ي�سكن  ال���ذي  ال��ق��روي  ذل��ك  حتى 

الحدودية وهو اأّمي، ولكنه يملك عينًا واأذنًا، 

اأي اإنه ي�ستفيد من التلفزيون ا�ستفادة �سمعية 

تلك  ال�سخ�س  ذل���ك  في�ساهد  وب�����س��ري��ة، 

ال�سور والر�سوم، وي�ستمع اإلى ال�سوت.

لذا فاإن التلفزيون اأهم من جميع و�سائل 

الجهاز  من  ويتمكن هذا  الأخ��رى.  الإع��الم 

ما  وهذا  اإف�سادها.  اأو  باأكملها،  دولة  اإ�سالح 

ل تقدر عليه ل ال�سحافة ول دور ال�سينما ول 

ُيمار�س  الذي  اللفظي  الإع��الم  ول  الم�سارح 

الو�سائل  ه��ذه  لجميع  اإّن  اإذ  المنابر،  على 

�سعاعًا محدود النطاق.

زرع الأمل يحقق النت�صار

يزرعوا  اأن  وخطبائنا  كّتابنا  على  يجب 

ي�سعر  يجعلوه  فال  ال�سعب،  ه��ذا  ل��دى  الأم��ل 

بالياأ�س. يجب اأن يرّددوا دائمًا باأننا قادرون 
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ول�سنا عاجزين وهذا هو الواقع. اإننا قادرون، 

ويجب اأن نريد.

اليوم  كّتابنا  يقّدمها  خدمة  اأف�سل  اإن 

الذي  ال�سعب  اأبناء هذا  قلوب  الأمل في  زرع 

يقف بوجه ال�سرق والغرب، ول يريد الخ�سوع 

لهم  يقولوا  واأن  الغرب،  ول  ال�سرق  ل�سلطة 

مرتبطين  غير  البقاء  على  ق���ادرون  اإن��ك��م 

اأوجد  فلو  النهاية.  بالغرب حتى  ول  بال�سرق 

ال�سعب  لدى  الأم��ل  والخطباء  الكّتاب  ه��وؤلء 

بع�سًا  بع�سهم  على  الع��ت��را���س  م��ن  ب���دًل 

ال�سعب  وجعلوا  بع�سًا،  بع�سهم  وم��ح��ارب��ة 

واأوج��دوا  والطمئنان،  بنف�سه  بالثقة  ي�سعر 

قامت  اإذا  ال�سعب،  لدى  الروحي  ال�ستقالل 

و���س��ائ��ل الإع�����الم ب��ه��ذه ال��خ��دم��ة وك��ذل��ك 

فاأوجدوا  والخطباء،  والكّتاب  المطبوعات 

ال�سعب،  ف��ي  الطمئنان  ه��ذا 

حتى  منت�سرين  �سنبقى  فاإننا 

النهاية.

ل  اأن  موؤ�سف  لأم���ر  واإن���ه 

والكّتاب  الخطباء  نحن  ننتبه 

و�سائر  والتلفزيون  والإذاع���ة 

المطبوعات لهذا المعنى، وهو 

�سرورة زرع الأمل والطمئنان 

ف�����ي ق����ل����وب ه������ذا ال�����س��ع��ب 

�سبانه  دم��اء  وق���ّدم  �سمد  ال��ذي  الم�سّحي 

و�سّحى بكّل غاٍل ونفي�س من اأجل الإ�سالم 

وا�ستقالل البالد.

�صالح  الإع���الم  و�صائل 

ذو حدين

الإع����الم  و���س��ائ��ل  اإن 

وخ��ا���س��ة الإذاع����ة   –
ومراكز  والتلفزيون 

على  – قادرة  هذه  العامة  والتعليم  التربية 

الإ�سالمية.  للثقافة  كبيرة  خ��دم��ات  اأداء 

اأو  �سمعي  تما�ّس  في  هي  التي  الأجهزة  واإن 

البالد،  اأنحاء  في  النا�س  مع  يومي  ب�سري 

�سواًء المطبوعات في مقالتها وكتاباتها، اأم 

الإذاعة والتلفزيون في البرامج والتمثيليات 

والأفالم والفنون المفيدة يجب اأن ت�سّد من 

القائمين  من  ويطلب  اأكثر.  وتعمل  همتها، 

اله��ت��م��ام  ال��م��ل��ت��زم��ي��ن  وال��ف��ن��ان��ي��ن  عليها 

المجتمع،  وت��ه��ذي��ب  ال�سحيحة  بالتربية 

ال�سعب،  فئات  جميع  العتبار  بعين  والأخذ 

ال�سريفة  ال��ح��ي��اة  الجماهير  يعّلموا  واأن 

من  وذل��ك  اأح����رارًا  وليكونوا 

والتمثيليات  ال��ف��ن��ون  خ���الل 

الفنون  تقديم  عن  والمتناع 

والمبتذلة. ال�سيئة 

العزيز  �سعبنا  ابتلي  لقد 

خ������الل ال���خ���م�������س���ي���ن ���س��ن��ة 

بالمجالت  المظلمة  الأخيرة 

وال���������س����ح����ف ال���م���خ���رب���ة 

ال�����س��ب��ان،  لجيل  وال��م��ف�����س��دة 

دور  م��ن��ه��ا  والأ������س�����واأ 

والإذاع����ة  ال�سينما 

وال��ت��ل��ف��زي��ون وال��ت��ي 

دفعت �سعبنا - من خالل 

ب���رام���ج���ه���ا - 

ل���الرت���م���اء 

فاأكثر  اأكثر 

ف��ي اأح�����س��ان 

اأ�ص���رار و�ص��ائ��ل 

المف�صدة  الإع��الم 

اأ�ص��واأ من اأ�ص���رار 

المدافع والدبابات
10



و�سائل  اأ�سرار  واإن  والمتغربين.  الغربيين 

التي  الأ�سرار  من  واأ�سواأ  اأكثر  تعّد  الإعالم 

ت��ح��دث��ه��ا ال��م��داف��ع وال��دب��اب��ات والأ���س��ل��ح��ة 

بينما  ت��زول،  الأ�سلحة  فاأ�سرار  المخربة، 

الأجيال  اإلى  وتنتقل  تبقى  الثقافية  الأ�سرار 

الخا�سة  الإلهية  الأل��ط��اف  ول��ول  القادمة. 

اأنحاء  ف��ي  للنا�س  ال�سريع  والتغير  وم��ّن��ه، 

التي  العاقبة  هي  ما  ن��دري  نكن  لم  البالد 

على  يجب  لذا،  والبالد.  الإ�سالم  �ستنتظر 

ويمنعوا  ج��ه��ده��م،  ي��ب��ذل��وا  اأن  المتدينين 

النحراف حتى ولو كان ب�سيطًا.

الإعالم وخدمة ال�صعب

اأّي  �سحافة  ت�سير  اأن  يجب  ع��ام  ب�سكل 

دولة واإذاعتها وتلفازها مع ال�سعب في طريق 

لل�سحافة  وينبغي  في خدمته.  وتكون  واحد، 

الذي  والطريق  ال�سعب،  يريده  بما  تهتم  اأن 

الوعي من هذا الطريق  تبّث  واأن  ي�سير عليه 

وتهدي النا�س.

يريده  لما  خالفًا  ال�سحافة  �سارت  ولو 

الموا�سيع  كتابة  ع��ن  وامتنعت  ال�سعب، 

م��ق��الت  كتبت  ول���و  ال��ن��ا���س،  ت��خ��دم  ال��ت��ي 

العمل  هذا  فاإن   - اهلل  �سمح  ل   - منحرفة 

ال�سحافة.  حرية  من  ولي�س  موؤامرة،  يعّد 

فيجب اأن تكون المجالت في خدمة البالد، 

وتربية  بالتربية،  القيام  البالد هي  وخدمة 

وبناء  ال�سريف،  الإن�����س��ان  وب��ن��اء  ال�����س��اأن، 

بالده. ينفع  حتى  المتفكر  الإن�سان 

دور وم�صوؤولية المثقفين

و�سعٍب  ما  دول��ٍة  م�ستقبل  اأن  يعلم  كّلنا 

المثقفة  الطبقة  بيد  رهين  م��ا  ون��ظ��اٍم  م��ا 

الكبير  ال��ه��دف  واإن  ال��ن��ا���س.  ع��ام��ة  ب��ع��د 

على  ال�سيطرة  ه��و  ال��ح��دي��ث  لال�ستعمار 

ببالدنا  األحق  ما  واإّن  ال�سريحة.  مواقع هذه 

و�سدمات  اآلم  من  الأخ��ي��رة  العقود  خ��الل 

ال�سريحة.  هذه  في  الخونة  ب�سبب  هو  اإنما 

على  قامت  اإنما  والغرب  لل�سرق  التبعية  واإّن 

ي�سّمون  ومن  والمتغربين  المت�سرقين  اأيدي 

من  ت��خ��رج��وا  ال��ذي��ن  بالمثقفين  اأنف�سهم 

تّم  قد  كان  تفكيرهم  اإطار  لكّن  الجامعات، 

اإعداده في المدار�س البتدائية والمتو�سطة. 

بثقافتنا  كبيرة  اأ�سرارًا  األحقوا  قد  فهوؤلء 

وديننا وبالدنا؛ لأنهم عملوا من اأجل اإكمال 

بو�سعهم  ما  وعملوا  والغرب  لل�سرق  التبعية 

لأجل اأمريكا والغرب.

 عن���د اإلقاء الإم���ام الخمين���ي} له���ذه المحا�سرة عام ( 1)
1979م كان���ت ن�سب���ة الأميي���ن ف���ي اإيران تع���ادل 52 % 
لك���ن الإم���ام الراح���ل} اأم���ر بت�سكي���ل نه�س���ة محو 

الأمي���ة، فبذلت الجهود بعد انت�سار الثورة الإ�سالمية حتى 

انخف�ست هذه الن�سبة اإلى 28 % عام 1991م.

الهوام�س
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مّتحدون في ن�صرة 

P الر�صول

الذي  الموقف  اآخر  جانٍب  ويظهرمن 

الق�سّية،  هذه  ب�ساأن  �سيا�سيوهم  اتخذه 

وقد كان موقفًا ل يختلف بتاتًا عن موقف 

الأع��داء! وه��ذا اأح��د وج��وه الق�سّية؛ وهو 

فحتى  الإ�سالمي.  للعالم  جدًا  مفيٌد  اأمٌر 

ت�سديقًا  وال��ج��م��اع��ات  ال��ن��ا���س  اأ���س��ع��ب 

حقيقة  هي  ما  اأدرك��وا  ت�سكيكًا،  واأكثرهم 

وم��ا هو  اأط��راف��ه،  ه��م  وم��ن  ال�سطفاف 

الحق  جبهة  بين  ال��دائ��ر  ال��ن��زاع  م��ح��ور 

والباطل.

لقد تبّين اأّن ال�سراع يدور حول محور 

اأ���س��ا���س الإ���س��الم واأ���س��ا���س وج���ود خاتم 

اإّن ما ارتكبته الأيادي المجرمة لالأعداء في اأمريكا، في ما يتعّلق 

باإهانة النبي P، هذا العظيم المقّد�س، هي ق�صية لها جانبان. فمن 

جانب تظهر عمق البغ�س والحقد الذي يكّنه الأعداء والم�صتكبرون 

لأ�صمى  والحامل   ،P والكرامة  والعّزة  الرحمة  لنبّي  وعمالوؤهم 

واأعلى المحامد الإن�صانّية والب�صرية على مّر تاريخها وفي كّل عالم 

.P الوجود. وذلك يظهر اأي�صًا مدى عمق وتجّذر عدائهم للنبّي

الأنبياء P. لقد جرت هذه الحادثة على 

للعالم  مفيدة  كانت  لكنها  العدّو،  اأي��دي 

الإ�سالمي، لأنه عرف العدّو و�سبب عدائه، 

ومحور الختالف بين الحّق والباطل. اأّما 

ما ي�سدر عن العالم الم�ستكبر من كالم 

ثانوي  كالم  فهو  الم�سلمة،  ال�سعوب  �سّد 

وكاذب ولي�س له مبّرر.

الغرب والأ�صنام الكبرى

الحركة  ه��و  للق�سّية  الآخ���ر  ال��وج��ه 

الم�سلمون. انظروا  التي قام بها  العظيمة 

اليوم اإلى ما يجري في العالم الإ�سالمي، 

ال�سعوب  اأظهرتها  وانتفا�سة  حمية  واأّي 
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الفيلم  ي�ساهد  ل��م  فاأكثرهم  الم�سلمة. 

علموا  بل   ،P للر�سول  فيه  �سيء 
ُ
اأ الذي 

ف��ق��ط ب�����س��دور م��ث��ل ت��ل��ك الإه���ان���ة. وم��ع 

العالم  في  حدث  غلياٍن  اأّي  انظروا  ذلك 

و�سعوبها،  الإ�سالمية  فالّدول  الإ�سالمي. 

ت��ح��ّرك��ت  اأح����د،  م��ن��ه��ا  ي��ط��ل��ب  اأن  ودون 

و�سرخت من اأعماق وجودها وقلوبها لتعّبر 

عن حّبها لنبّيها. ولهذا اأهمّية فائقة.

حتى  ح��ق��ًا،  م��ده�����س  ي��ح��دث  م��ا  اإّن 

تترّبع  حيث  نف�سها،  الغربّية  ال��دول  في 

والطغاة،  والم�ستكبرون  الكبرى  الأ�سنام 

ويخّططون �سّد الإ�سالم والأّمة الإ�سالمية 

وفي  واأمريكا  اأوروبا  وفي  متوا�سل،  بنحٍو 

نزل  المختلفة،  الإ�سالمية  غير  الّدول 

اأي�����س��ًا.  ��اح��ات  ال�����سّ اإل���ى  الم�سلمون 

اأمر  وه��و  للق�سّية.  اآخ��ر  وج��ٌه  وه��ذا 

ا�ستعداد  مدى  يظهر  جدًا،  مهم 

ال���ع���ال���م الإ�����س����الم����ّي 

للتحّرك.

اّت���ح���اد  م���ح���ور   P ال���ر����ص���ول 

الم�صلمين

بها  ي��ق��ّر  حقيقة  ه��ن��اك  ك��ان��ت  واإذا 

الم�سلمون ويذعنون لها ويجتمعون حولها 

بفرقهم ومذاهبهم وعقائدهم المختلفة، 

المقّد�س  الوجود  هي  الحقيقة  هذه  ف��اإّن 

لخاتم الأنبياء P فهو ملتقى الم�سلمين. 

فمع الر�سول ل يبقى معنى للفوارق ال�سّنية 

والع��ت��دال  المختلفة  وال��ف��رق  وال�سيعية 

الجميع  واأمثالها.  والتطرف  والتو�ّسط 

واأرواح��ه��م  بقلوبهم  ومّتحدون  مّتفقون 

وهذا  المحور  وه��ذا  المركز  ه��ذا  ب�ساأن 

والإ�سالمّي.  والإل��ه��ّي  العقائدّي  القطب 

في يومنا هذا نجد هذا الأمر 

ق���د ����س���ار وا����س���ح���ًا في 

ول��ذا  الإ���س��الم��ّي  العالم 

ي��ج��ب اغ��ت��ن��ام ه��ذه 

الفر�سة.
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الوجود  مق���ام  اإّن 

للنب�ّي  المق����ّد�س 

لي�س  الأك������رم 

يمكننا  الذي  بالأمر 

اأن  الب�صر-  نحن   -

ن�ص����ّوره باأل�صنتنا 

القا�صرة والناق�صة، 

وب����اأذه����ان����ن����ا 

ال�����م�����ح�����دودة

مقام النبّي P غير 

قابل للو�صف 

ال����وج����ود  م����ق����ام  اإّن 

المقّد�س للنبّي الأكرم لي�س 

نحن  يمكننا   ال��ذي  بالأمر 

باأل�سنتنا  ن�سّوره  اأن  الب�سر 

ال���ق���ا����س���رة وال��ن��اق�����س��ة، 

وب���اأذه���ان���ن���ا ال���م���ح���دودة. 

الإخال�س  واإظ��ه��ار  بالع�سق  نكتفي  نحن 

نفعل  اأن  بو�سعنا  ولي�س  والأدب  والخ�سوع 

اهلل  ق��ال  اإن�ساٌن  فالنبّي  ذل��ك.  من  اأكثر 

ُي�َضلُّوَن  َوَمَلِئَكَتُه  اهللَ  {اإِنَّ  عنه:  تعالى 

فاإذا كان   .)56 } )الأح��زاب،  النَِّبيِّ َعلَى 

مالئكته  وكذلك  عليه  ي�سّلي  تعالى  اهلل 

هذا  فهم  على  لنقدر  نحن  فمن  �سبحانه 

ونع�سقه  نحّبه  اإن��ن��ا  وم��ع��رف��ت��ه؟  ال��م��ق��ام 

ونوؤمن بحديثه. فيجب اأن يكون هذا الأمر 

اأ�ساًل وا�سحًا ومعلومًا بالن�سبة لنا. يجب 

نبّينا،  كلمات  اأعتاب  على  نقف  اأن  علينا 

الإ�سالم  وكالم  التوحيد  كالم  تمّثل  التي 

والقراآن. 

اإل���ق���اء ال���خ���الف: ع��م��ل ال��ع��دّو 

الدائم

اإلقاء  الكبرى  العدّو  موؤامرات  اإّن من 

العظيمة  ال�ّساحة  هذه  داخ��ل  الخالفات 

جميعًا  اإّن��ن��ا  والمن�سجمة. 

م��ّت��ف��ق��ون وم��ج��ت��م��ع��ون ح��ول 

�سعيد  ع��ل��ى  واح����دة  ن��ق��ط��ة 

اأكثر  وفي  والأ���س��ول  المباني 

ق�سايا الإ�سالم اأ�سالًة. وهم، 

يريدون  الإ�سالم،  اأع��داء  اأي 

اأج��ل  ن�����س��ط��دم م��ن  اأن  ل��ن��ا 

النظرية  الختالفات  بع�س 

والعقائدية والعملّية. 

�سحيح، اإّن الِفَرق والّنحل 

الإ����س���الم���ي���ة م��خ��ت��ل��ف��ٌة في 

لكّننا  الق�سايا،  من  العديد 

مّتفقون  جميعًا  اإّن��ن��ا  ن��ق��ول: 

يا  مواجهتكم  في  ومتّحدون 

اأعداء الإ�سالم ويا من اأ�ساأتم 

المقّد�س.  نبّينا  وجود  اإلى  الطريقة  بهذه 

والم�ستكبرون  ال��دي��ن  اأع�����داء  ول��ي��ع��ل��م 

اأّن  لالإ�سالم،  المعادية  الجبهة  ومديرو 

في  ومتوافقٌة  مّتحدٌة  الإ�سالمية  الأّم���ة 

فكرة  اأنف�سهم  ع��ن  فليبعدوا  مقابلهم. 

يتمّكنوا  اأن  من  وليياأ�سوا  الخالف  اإيجاد 

من اإيجاد الخالف فيما بيننا. ولذا  علينا 

جميعًا، مبّلغين واأفراد ال�سعب وم�سوؤولين 

ال�سّنة  م��ن  المختلفة  ال��م��ذاه��ب  واأت��ب��اع 

وال�سيعة، اأن نكون حذرين ومتّيقظين لكي 

ل ن�سمح للعدّو باأن ينجو من غ�سب الأّمة 

واأن ل ين�سغل بع�سنا ببع�س؛  الإ�سالمية. 

 كبيرًا.
ً
لأن هذا �سيكون خطاأ
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عُظم الخالق

في اأنف�صهم 
ال�صيخ علي ذوعلم

ُغَر ما دوَنه في اأعينهم«)1(. »َعُظَم الخالُق في اأنف�ِصهم ف�صَ

ُيعتبر الّتوحيد المحور الأ�صا�س لالإ�صالم. فهو الّدعامة 

الحقيقّية لالأحكام والأوامر الدينّية.

فما  الإ�صالم؛  قبول  مبداأ  الأ�صل  بهذا  العتقاد  ويعدُّ 

ال�صمو  ويعطيه  تعالى  اهللَّ  من  الإن�صان  قرب  على  ي�صاعد 

والكمال هو عقيدة التوحيد؛ اأما الذي يوؤدي اإلى رفعة هذه 

العقيدة العظيمة فهو العمل ال�صالح وال�ّصلوك ال�صوّي.
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ل ُي��خ��ت�����س��ر ال��ت��وح��ي��د ط��ب��ق��ًا ل��ه��ذا 

تعالى،   
َّ

اهلل بوجود  العتقاد  في  الحديث، 

م�سير  في  موؤثر  ل  باأن  العتقاد  يجب  بل 

واأن��ه  تعالى  ���س��وى اهلل  وال��ع��ال��م  الإن�����س��ان 

الأول  فهو  ���س��واه.  عما  المتعالية  الغاية 

والآخ���ر وال��ظ��اه��ر وال��ب��اط��ن، وك��ل م��ا في 

يكون  وعليه  تجلّياته.  من  تجلٍّ  هو  الوجود 

الهدف والغاية الحقيقية لالإن�سان الواقعي 

هو تحقق التوحيد في الوجود وال�سعي لأجل 

ال�سير والقرب من اهلل.

اأ�صنام تمنع القرب الإلهي

الموانع  من  الكثير  توجد  اأن��ه  �سّك  ل 

اأهمها  ولعل  تعالى،  اهلل  من  القرب  اأم��ام 

واأ�سا�سها هو الأ�سنام التي تجذب الإن�سان 

تعالى.  اهلل  اإل��ى  القرب  عن  وتمنعه  اإليها 

وقد تظهر هذه الأ�سنام في 

متعددة  وم�ساديق  اأ�سكال 

القلبي  ال��ج��ذب  خ���الل  م��ن 

الإن�سان  لينحرف  والعملي 

وقد  اإليها.  الحق  ج��ادة  عن 

ي��خ��ت��ل��ف ت��ج��ل��ي الأ����س���ن���ام 

الأوقات  باعتبار  لالأ�سخا�س 

وال���ح���الت ال��م��ت��ع��ددة. اأم��ا 

م  ُت��ق��دِّ اأن��ه��ا  فهو  بينها،  ال���س��ت��راك  وج��ه 

نف�سها بدياًل اأو �سريكًا هلل تعالى، وبدل اأن 

يتقرب الإن�سان اإلى اهلل تعالى يتقرب منها 

ويجعلها مطلوبه ومعبوده.

الحجر  هي  تكون  ت��ارًة  الأ�سنام  وهذه 

وثالثًة  ف��رع��ون،  اأخ���رى  وت���ارًة  والخ�سب، 

الثروة وال�سلطة والقدرة، وقد تكون الغ�سب 

الع�سكرية  والقوة  التكنولوجيا  اأو  وال�سهوة 

اأو  الجتماعية،  الأع��راف  اأو  والقت�سادية 

واللذائذ  الرفاه  اأو  والبيت،  والولد  الزوجة 

اأو الديمقراطية والحرية... 

عندما تعظم المخلوقات

ولكن لماذا ت�سبح هذه الأ�سنام جذابة 

عند الب�سر؟ لماذا يتحّول بع�س الأ�سخا�س 

الكمال  وغ��اي��ة  ال��وج��ود  ع��ب��ادة خالق  ع��ن 

الأ�سنام؟  وتبعية  اإلى عبادة 

هذا  وراء  الأ���س��ا���س  ال�سبب 

النحراف الكبير هو اأن هذه 

�سورة  على  تظهر  الأ�سنام 

كبيرة عند النا�س في الوقت 

الذي لم ي�ستقر اأي �سي ء من 

ه��وؤلء.  عند  الخالق  عظمة 

ه���ذا ه��و ال��م��ح��ور ف��ي عمل 

عظمة  اأدرك  من   

اأ�صق��ط  الخال���ق، 

الأ�صن��ام ولم  كل 

ُيبِق مجاًل لنفوذها
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الأ�سنام حيث تخطف اأب�سار الب�سر فتنفذ 

من  ولكن  حقيقة  لهم  لتر�سم  قلوبهم  اإلى 

فراغ وخواء.

طريق المواجهة

الموؤمنين اأم��ي��ر  الإم���ام  يتحدث  ل��ذا 

Q عن عظمة الخالق في قلب الإن�سان، 

ن��ف��وذ جميع  ل��م��واج��ه��ة  واأن���ه���ا ال��ط��ري��ق 

واأنه  الخالق  عظمة  اأدرك  فمن  الأ�سنام، 

الذهنية  معطياته  ح��دود  من  واأرف��ع  اأعلى 

يكون  بذلك  فهو  قلبه،  في  مكانًا  له  وجعل 

اأي مجال  ُيبِق  الأ�سنام ولم  اأ�سقط كل  قد 

الإمام اأ�سار  ما  وهذا  وحركتها.  لنفوذها 

اإليه في خطبة المّتقين حيث قال:   Q

»عُظم الخالق في اأنف�سهم ف�سُغر ما دونه 

في اأعينهم«.

ال��خ��ال��ق  Q ع���ن  ت���ح���دث  ف��ق��د 

فالأ�سنام  مخلوق،  هو  دونه  ما  كل  الذي 

اهلل  مخلوقات  م��ن  اإم���ا  وه��ي  مخلوقة: 

ع��ال��م  ف��ي  خ��ا���س��ًا  دورًا  ل���ت���وؤدي  ت��ع��ال��ى 

ومخترعات  مخلوقات  من  واإما  الوجود، 

ي�سبح  وب��ذل��ك  وخياله،  الإن�����س��ان  َوْه���ِم 

العتباريات.  اأ�سا�س  على  قائم  �ساأن  لها 

قلب  اإل��ى  الأ���س��ن��ام  ه��ذه  تنفذ  وع��ن��دم��ا 

ت�سبح  ح��ي��ن��ه��ا  ع��ن��ده  وت��ك��ب��ر  الإن�����س��ان 

اإذا  ولكن  اإليها.  فتجذبه  للباري  �سريكًة 

واأ�سبح  اعتباره  من  الإن�سان  اأ�سقطها 

فال  وت�سغير  احتقار  نظرة  اإليها  ينظر 

قلبه. اإلى  النفاذ  يمكنها 

حال المتقين حقًا

اإلى  ل يمكن اأن يملك المخلوق طريقًا 

تحتل  اأن  الأ�سنام  لهذه  يمكن  ول  القلب، 

مكان الخالق. هكذا كانت م�سيرة اإبراهيم 

كال�سّد  وقفوا  الذين  واأولده   Qالخليل

المنيع اأمام النماردة، فوجهوا قلوبهم اإلى 

اهلل تعالى وكان اأملهم الوحيد حيث قطعوا 

كل رجاء اأو خوف من غيره.

الخالق  اأدرك���وا عظمة  لأنهم  ه��ذا  ك��ّل 

هو  وه��ذا  غ��ي��ره.  و�سعت  فما  قلوبهم  ف��ي 

التاريخ  م��ّر  على  والعظماء  الأتقياء  ح��ال 

ف�سغرت  الخالق  على عظمة  وقفوا  الذين 

من  تتمكن  ول��م  اأنف�سهم  في  المخلوقات 

ا�ستمالك قلوبهم وجوارحهم.

نهج البالغة، ال�سريف الر�سي، ج2، خطبة 193، �س161.( 1)

الهوام�س
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ة زيارة الإمام القائد الخامنئي{  ق�صّ

)*(
عائلة ال�صهيدين يزدي

حممد تقي خر�صندي

يقوم  محمودًا  اأن  بالأم�س  »حلمت 

الكبير  اأخ��ي  اإن��ه  المنزل،  بتنظيف 

ال�صقف،  من  الغرفة،  هذه  يغ�صل  كان 

بهذا  واأخواتي  اأمي  اأخبرُت  هنا.  من 

تتكلم،  ال��م��راأة  كانت  حين  المنام«. 

من  ناحية  اإل��ى  بيدها  ت�صير  كانت 

�صقف منزلهم القديم، فيما كان �صوت 

بكائها يرتفع في الغرفة ويرتفع معه 

بكاء الن�صاء الأخريات.

لم تكد تنهي كالمها حتى قالت اأختها: 

�سهر  قبل  ال�سهر،  نحو  قبل  كذلك  »واأن���ا 

اآية  اأن  الروؤيا  عالم  في  �ساهدت  رم�سان. 

اهلل الخميني واآية اهلل الخامنئي قد زارانا 

في هذه الغرفة، تقدمت نحوهما، م�سحُت 

بعباءتيهما يدّي. وقد اأخبرت والدتي فقط. 

عند ال�سباح حين روت اأختي منامها. قلت 

ب
ي�

ب�
ح

ال
ء 

�ا
ق�

ل�
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يقولون  كانوا  �سياأتي.  ال�سيد  ب��اأن   �سك  ل 

تف�سدوا  ل  لهم  اأق���ول  وك��ن��ت  ي��زورن��ا  ل��ن 

تفاوؤلي بكالمكم ال�سلبي. بالتاأكيد �سياأتي؛ 

فال�سهيد ل يكذب«. �سوت بكاء الن�ساء كان 

مرتفعًا، وهذه ال�سيدة كان حديثها اأبلغ. 

المجل�س  دّفة  »البليغة«  ال�سيدة  تاأخذ 

م��رة اأخ����رى: »اأخ��ت��ي ه��ذه ال��ت��ي �ساهدت 

والدة  نف�سها  هي  منامها،  في  »محمودًا« 

محمود  اأخ����وّي  ا�ست�سهاد  فمنذ  �سهيد، 

وح�سين واأمي ل تزال تنتظر اأن ياأتي »اأحد« 

اأمنية  ���س��وى  عندنا  يكن  ول��م  ل��زي��ارت��ه��ا، 

اأردتم  واإن  القائد،  نقابل  اأن  وهي  واح��دة 

كل  عليه  �سجلنا  الذي  الدفتر  لكم  اأح�سر 

هذا«.

]والدة  العجوز  ال��م��راأة  اإل���ى  التفتُّ   

بين  ال��ب��اب  اأم���ام  الجال�سة  ال�سهيدين[ 

العمر،  المتو�سط  ابنها  ق��رب  الغرفتين، 

جال�سة  وكاأنها  ابنتها  قالت  كما  هي  ف��اإذا 

على  نظراتها  ترّكز  �سنوات.  منذ  تنتظر 

لم  الأ���س��ل  ف��ي  لعلها  اأم��ام��ه��ا،  م��ا  نقطة 

تعرف ماذا يجري عندما قال لها اأولدها 

عباءتها  لب�ست  ولكنها  �سياأتي،  �سيفًا  اإن 

الوردية وجل�ست تنتظر ال�سيف. على حافة 

الجدار ُو�سعت �سوٌر لل�سهداء وُو�سعت اإلى 

جانبها وروٌد ا�سطناعية.

المهم روؤية ال�صيد

الجدار  كوة  وفي  ج��دًا.  قديم  المنزل 

توجد �سورة لالإمام الخميني } داخل 

اإطار وقد َبَهت لونها وتفا�سيلها. وفيما كنُت 

ل�سريح  كبيرة  �سورة  في  ل  بالتاأمُّ غارقًا 

المرافقون  ق��ام   Qالح�سين الإم����ام 

فتجدد  المحمولة،  الهواتف  جميع  ب�سحب 

نلتقط  اأن  فقط  »ن��ري��د  ال�سيدات:  ح��زن 

باليد  »ما  المرافق:  اأج��اب  ال�سور«  بع�س 

حيلة!«.

اأح�سر الرجل المتو�سط ال�سن، والذي 
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دخولنا،  حين  ب�سو�س  ب��وج��ه  ا�ستقبلنا 

محفظًة و�سع فيها كل الهواتف المحمولة. 

اإنه ال�سهر الكبير للعائلة.

ورف����ع م��ع��ن��وي��ات ال�����س��ي��دات ب��ق��ول��ه: 

المراأة  اأن  اأظ��ن  ال�سيد!«.  روؤي��ة  »المهم 

محمول،  هاتف  لديها  لي�س  فقط  العجوز 

لديها فقط نظرة؛ نظرة عميقة تحّدق اإلى 

زاوية الغرفة.

حتى  الفناء  من  ال�سهر  اأط��ّل  اإن  ما 

ارتفعت اأ�سوات �سلوات ال�سيدات ترافقها 

على  ال�سيدات  ح�سرة  بكائهن.  �سهقات 

القائد، جعلتهن  يد  تقبيل  اإمكانهن  عدم  

يطلن التبرك بعباءته، يم�سكنها ويقّبلنها 

عافاك  ف��داك،  »جعلت  الدموع:  ويذرفن 

اهلل، ال�سكر هلل ال�سكر هلل«.

الم�صيبة ت�صاعف الأجر

واأحوالها.  الأم  �سحة  عن  القائد  �ساأل 

فعلم من الزوجة والأبناء اأن والد ال�سهداء 

واأن   ]1966[ 45ه�.�س  العام  في  توفي  قد 

هذه الأم قد رّبت خم�س بنات وثالثة �سبيان 

يكبروا  كي  والفقر  العي�س  �سظف  وتحملت 

ما  الأم  �سوت  فيما  وافتخار.  اعتزاز  بكل 

زال يردد بال�سكر: »ال�سكر هلل، ال�سكر هلل، 

اإنني م�سرورة جدًا يا �سيدي، ل اأدري كيف 

اأ�سكر اهلل على هذه النعمة، ال�سكر هلل«.

فقال القائد: »لو كان الأب حّيًا لوا�سى 

اأنه  والحال  الألم،  الأبناء وخفف  في فقد 

غير موجود فاإن الم�سيبة م�ساعفة. حين 

يت�ساعف  الأجر  فاإن  الم�سيبة  تت�ساعف 

اأي�سًا اإن �ساء اهلل«.

الأم  هذه  ابنة  اأن  ي�سرح  اأحدهم  كان 

وزوج���ة جريح،  �سهيد  وال���دة  اأي�����س��ًا  ه��ي 

ال��ح��ادي��ة  ن��ح��و  ف��ي  ف��ت��اة  ق��اط��ع��ت  حينها 

»عفوًا  قائلة:  الحديث  عمرها  من  ع�سرة 

كوفيتك؟«  تهديني  اأن  يمكن  �سيدي،  يا 

فجاءها الجواب: » بالتاأكيد يمكن! اأعطوا 

ال�سهولة  وب��ه��ذه  لالآن�سة«.  الكوفية  ه��ذه 

�سارت �ساحبة كوفية القائد.

القائد  م��ع  يتحدثون  ك��ان��وا  ال��رج��ال 

يومًا  كان عمر طفلها ع�سرين  اأمهم،  عن 

ع�سر  خم�سة  منذ  وهي  الأب،  توفي  حين 

ومع  ال��دار  زاوي��ة  في  هكذا  تجل�س  عامًا 

في  لت�سارك  تخرج  اأن  التزمت  فقد  هذا 

ك��ل ان��ت��خ��اب��ات. وك��ان��ت اأي���ام ال��ث��ورة من 

المجاهدات اللواتي كن ي�ساركن دومًا في 

جميع التظاهرات الثورية.

والآن ها هي تطلب من القائد اأن يدعو 

لها في �سالة الليل ويطلب لها المغفرة من 

الزمان  اإمام  يدعو لحفظ  واأن  تعالى  اهلل 

| واأن يدعو لل�سباب.
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هنيئًا لِك هذه النعمة

كلما �ساد ال�سمت في اأجواء الأ�سرة، 

للمجل�س  يعيد  ���س��وؤاًل  يطرح  القائد  ك��ان 

وعن  والأولد  ال�سباب  عن  ي�ساأل  حيويته، 

تاريخ �سهادة ال�سهداء.

بالتاأكيد لم يغفل القائد عن الروحية 

لِك  »هنيئًا  الأم:  ه��ذه  بها  تتحلى  ال��ت��ي 

النعمة.  لِك على هذه  ال�سيدة هنيئًا  اأيتها 

فهذه  ال�����س��ب��اب،  ���س��ه��ادة  نعمة  اأع��ن��ي  ل 

الر�سا  نعمة  ب��ل  ال��خ��ا���س،  ح�سابها  لها 

اإلى  تحتاج  كبيرة  نعمة  ه��ذه  والت�سليم، 

الكثير من ال�سكر، وهي م�سدر رقي الروح 

الإن�سانية. الكثير من همومنا �سببها عدم 

الت�سليم  وع��دم  القناعة،  وع��دم  الر�سا، 

لأمر اهلل. فاهلل تعالى عندما يعطينا �سيئًا 

الفالني،  العيب  فيه  اإن  نقول 

وعندما ياأخذ منا �سيئًا ترتفع 

م��ن��ا ���س��رخ��ات الع��ت��را���س، 

هذا هو الإ�سكال في اأعمالنا، 

وه����ذه ه���ي ه��م��وم��ن��ا. ح��ال��ة 

التي  ه��ذه  والت�سليم  الر�سا 

اأراها عندِك، هي نعمة كبرى 

من عند اهلل وت�ستحق ال�سكر 

معّبدة  ط��ري��ق  وه���ي  الكبير 

تلك  اهلل  �ساء  اإن  العليا.  ال��درج��ات  نحو 

بم�سيئة  ن�سيبكم  م��ن  ت��ك��ون  المقامات 

اهلل«.

اأنَت فخر الأمة

واأث��ن��اء ح��دي��ث الأب��ن��اء ال��ذي��ن قالوا 

موؤ�س�سة  من  �سيء  اأي  تتلق  لم  الوالدة  اإن 

ال��ح��رام،  اهلل  ب��ي��ت  ح��ج  ���س��وى  ال�سهيد 

كتب  التي  الم�سحف  ن�سخة  القائد  ق��ّدم 

ل��الأم  ذهبية  ول��ي��رة  اأ���س��ط��ر  ع��دة  عليها 

اليوم«.  لقائنا  »تف�سلي هذه ذكرى  وقال: 

�سيئًا طوال هذه  تاأخذ  لم  الأم  ولكن هذه 

ال�سنوات، فمن الوا�سح اأن الذهب ل يعني 

�سالمتك  �سوى  اأريد  ل  »�سيدي  �سيئًا:  لها 

هذه  على  اهلل  اأ���س��ك��ر  الأم����ة،  فخر  اأن���ت 

النعمة، �سكرًا جزياًل لك، �سلمت يداك«.

�صورة جيدة

اإح��دى  طلبت  ذل��ك  بعد 

القائد  الخم�سة من  الأخ��وات 

�سورة  ُتلتقط  ب��اأن  ي�سمح  اأن 

جانبه.  اإل��ى  والدتها  م��ع  لها 

ف��ق��ال ال��ق��ائ��د »ت��ف�����س��ل��وا ما 

المانع« ثم التفت اإلى الم�سّور 

���س��ورًة جيدة«.  ق��ائ��اًل: »خ��ذ 

بحزن:  الأخ��رى  ابنتها  قالت 

»اأم���ي، ه��ل اآت��ي اأن��ا اأي�����س��ًا؟« 

ن��ع��م��ة ال��ر���ص��ا 

نعم�ة  والت�صلي��م 

اإلى  كبي��رة تحتاج 

الكثي��ر من ال�صكر، 

وه��ي م�ص�در رقي 

الإن�صاني���ة ال�روح 
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)*( م���ن العائ���الت التي قدمت �سهيدي���ن من اأبنائها في �سبي���ل اهلل ودفاعًا عن الث���ورة الإ�سالمية اإبان الحرب المفرو�س���ة على الجمهورية 

الإ�سالمية.  

الهوام�س

القلقة من حدوث فو�سى: »ل  الأم  اأجابت 

يا عزيزتي، ل يمكن« ولكن القائد المتيقظ 

الآن�سة  »فلتاأِت  قال:  حوله،  يحدث  ما  لكل 

يهم�سن  كّن  الأخ��ري��ات  ال�سيدات  اأي�سًا«. 

فيما بينهن ليتنا معهم نحن اأي�سًا.

قطعة  جيبه  من  العائلة  �سهر  اأخ��رج 

و�سط مجموعة  للقائد  �سورة  فيها  جريدة 

67ه�.�س  ال��ع��ام  ف��ي  ال��ث��ورة  م��ن ح��را���س 

]89م[. ن�سرت بعد عدة �سنوات. وقد ُكتب 
ال�سهر  ويظهر  القائد«  »�سماحة  تحتها 

للقائد  ال�سورة  قدم  ال�سورة.  في  اأي�سًا 

ال�سورة؟«  و�ساأله »هل تذكرون ق�سة هذه 

فارت�سمت  لالأعلى  ن��ظ��ارات��ه  القائد  رف��ع 

على وجهه ابت�سامة لكنه لم يتذكر الق�سة 

كانت  التي  ال��رواي��ة  ال�سهر  ذك��ر  عندها 

»هل  القائد:  ف�ساأله  ومميزة  جميلة  ذكرى 

عندك �سورة اأخرى عنها؟« فقال ل، فطلب 

القائد منه اأن ي�سّلم ال�سورة للمكتب قائاًل: 

اأن ت�سعوها  بعد  له  اأعيدوها  ثم  »�سّوروها 

في اإطار كبير«.

نريد الدعاء فقط

والآن جاء دور هدايا القائد. حيث طلب 

اإح�سار حقيبة والتفت اإلى اأخوات ال�سهيد، 

»اإمامية«  ذهبية  ليرة  منهن  ك��اًل  فاأهدى 

لم  الخميني}[.  الإمام  ر�سم  ]عليها 
ت�سّدق الأخوات الأمر، فقلن: »نريد منكم 

المزاح وارت�سمت  الدعاء فقط« وفتح باب 

الب�سمات على الوجوه.

ي�سعر  اأن  دون   � بهدوء  لهّن  اأقول  كنُت 

ال�سيد  م��ن  كوفية  »اط��ل��ب��ن  ال��م��راف��ق��ون: 

هذا  لحظت  فقد  �سيعطيكن«.  فبالتاأكيد 

القائد  اإن  اإذ  بالأم�س  ال��ح��رم  ف��ي  الأم���ر 

كان  اأو  ف��ورًا  طلب  من  لكل  كوفية  اأعطى 

يقول للمرافقين اأر�سلوا له واحدة.

ل للفراق

قال  ج��دًا  م�سرورًا  كان  ال��ذي  ال�سهر 

عن  اأداف��ع  ل  اأنا  »�سيدي!  القّمّية:  بلهجته 

الأختين  زوجي  �سوى  يبق  لم  ولكن  نف�سي 

دون هدايا، وهم اثنان فقط«. لكن القائد 

»اأزواج  ق��ال:  الأ�ساليب  ه��ذه  يعرف  ال��ذي 

زوجاتهن«.  من  ليراتهم  ياأخذون  الأخوات 

ف�سحك الجميع وارتفعت الأ�سوات.

اأّم  ا���س��ت��اأذن  ال��ق��ائ��د  ي��خ��رج  اأن  ق��ب��ل 

ال�سهيد. واأح�سروا �سّكرية كي يدعو القائد 

بالنهو�س،  القائد  ه��ّم  وحين  ويباركها. 

عادت الدموع لأعُين ال�سيدات! هذه المرة 

عباءة  ال�سهداء-  وال���دة  الأم-  اأم�سكت 

القائد ولم تكد تفلتها.
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اأحّب عباد اهلل )1( 

من اأعانه اهلل على نف�صه

اآية اهلل ال�صيخ حممد تقي م�صباح اليزدي

اإلى  اأيدينا  بين  التي  البحوث  خالل  من  �صنتعرف 

اأهم الخ�صائ�س، واأبرز ال�صفات التي يتميز بها »عباد 

اهلل ال�صالحون« في �صوء ما ورد عن اأئمة اأهل البيت 

R. وهي تتمحور حول الخطبة ال�صابعة والثمانين 

الموؤمنين اأمير  ذك��ر  حيث  البالغة،  نهج  خطب  من 

اأول ق�صم من تلك الخطبة، ثالثًا وثالثين  Q في 

اهلل  عباد  بها  يت�صف  التي  ال�صفات  من  مميزًة  �صفًة 

ال�صالحون والمّتقون. ومع اأن الظاهر يوحي باأن هذه 

اإل  وال�صلوك،  ال�صير  واأهل  بالمتقين،  خا�صة  ال�صفات 

ما  والعالية  الحميدة  والخ�صائ�س  ال�صفات  هذه  اأن 

البررة  واأبنائه  الموؤمنين،  اأمير  في  اإل  كلها  اجتمعت 

R، بل ومن غير الممكن اأن تجتمع في غيرهم.
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ع�ل����ى م����ن اأراد 

نف�صه  مجاه����دة 

اإلى  اأن يت�ص������ّرع 

طال�ب��ًا  تعالى  اهلل 

من����ه ال�صتعان��ة 

وال����ت����وف����ي����ق

المقتطفات  هذه  وفي 

ومحا�سرات  خطب  م��ن 

م�سباح  ال�سيخ  الأ���س��ت��اذ 

اهلل(،  )حفظه  ال��ي��زدي 

ي��ق��دم ���س��م��اح��ت��ه ع��ر���س��ًا 

وافيًا، و�سرحًا كافيًا لتلك 

ال�سفات والميزات.

ميدان جهاد النف�س

الموؤمنين اأم��ي��ر  ق��ال 

عباد  اأحبِّ  من  اإّن  اهلل،  »عباد   :Q

اهلل عبدًا اأعانه اهلل على نف�سه«.

اأن ن�ستدل من خالل هذه  يمكن لنا 

الكلمات على اأن الإن�سان غير قادر على 

مجاهدة نف�سه اإل بتوفيق من اهلل تعالى 

من  على  ينبغي  وع��ل��ي��ه،  م��ن��ه.  وع��ن��اي��ة 

الأولى،  وبالدرجة  نف�سه،  اأراد مجاهدة 

منه  طالبًا  تعالى،  اهلل  اإل��ى  يت�سّرع  اأن 

محّل  ليكون  لذلك،  والتوفيق  ال�ستعانة 

عنايته ولطفه.

التي  الت�ساوؤلت  بع�س  تطرح  وهنا 

من جملتها ما يلي:

1 ـ لماذا ينبغي لالإن�سان اأن يجاهد 

نف�سه؟

تعالى  اهلل  ي��خ��ل��ِق  ل���م  ل���م���اذا  ـ   2

وم�سّلطًا  ق��ادرًا  البداية،  منذ  الإن�سان، 

على نف�سه؟

وقبل الإجابة عن ال�سوؤالين 

ال�سابقين، ل بد من معرفة ما 

المراد من »النف�س«؟ 

المق�سود  ال��م��ع��ن��ى  اإن 

بحثنا  ف���ي  »ال��ن��ف�����س«  م���ن 

ه���و: ال���دواف���ع، وال��غ��رائ��ز، 

الكامنة  النف�سية  والميول 

اآخر:  وبتعبير  الإن�سان،  في 

التي غالبًا  النف�سية  النزعة 

م���ا ت�����س��وق الإن�������س���ان نحو 

النحطاط، وتوِقُعه في اأتون 

تقف  وبالتالي،  المع�سية، 

ارتفاعه في  ًا مانعًا من  �سدَّ

الإن�سانية،  الكمالت  �سّلم 

وقد  الإل��ه��ي.  القرب  مقام  عن  وتحجبه 

اأغلب  التعبير بنف�س هذا المعنى في  ورد 

ما  ومنها  الدينية،  والتعاليم  المفاهيم 

جاء في اأول هذه الخطبة ال�سريفة.

الإن�������ص���ان ف���ي م��واج��ه��ة ال��ح��ق 

والباطل

الإن�����س��ان طريقان:  ف��ي ح��ي��اة  ي��وج��د 

والقرب  وال�سالح  الهداية  طريق  الأول، 

طريق  الثاني،  والطريق  تعالى،  اهلل  من 

وتوجد  تعالى.  اهلل  عن  والبعد  ال�سالل 

الب�سرية  النف�س  في  كامنة  خفية  عوامل 

اأه��داف  تحديد  ف��ي  اأ�سا�سًا  دورًا  تلعب 

وهي  نحوها،  وتوجيهه  الإن�سان،  حركة 

مح�سورة في جهتين ل ثالث لهما.

اهلل  طريق  اأي  الحق،  الأول��ى:  الجهة 

الباطل،  الثانية:  والجهة  وتعالى.  تبارك 

اأي طريق ال�سيطان اللعين.

ول مفّر لالإن�سان من ال�سير في اإحدى 

هاتين الجهتين.

بّد  ل  اإج��ب��ارٌي  اأم��ٌر  الحركة  اأ�سل  اإن 

الحركة  جهة  انتخاب  يكون  واإنما  منه، 

اآخر، ي�ستطيع الإن�سان  اختياريًا. وبمعنى 
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م�ساره،  واختيار  تحديد  اإرادت���ه  وبملء 

الحق،  ونهج  ال�ستقامة  خط  في  في�سير 

وهذا  وال�سالل،  الن��ح��راف  خط  في  اأو 

اأن  كيف   
ّ
وج��ل��ي وا���س��ح  ب�سكل  لنا  يبّين 

الإن�سان يقع تحت تاأثير العوامل الروحية 

والنف�سية، اأي الميول والنزعات.

�سيء  اإل��ى  العوامل  تلك  جنحت  ف��اإن 

ورغبة  مياًل  اأنف�سنا  في  تخلق  فاإنها  ما، 

تدفع  ثّم  ومن  ال�سيء،  ذلك  ُتجاه  ومحبًة 

واإذا  عليه،  للح�سول  وتوجهه  بالإن�سان، 

حالة  فينا  تخلق  فاإنها  �سيء  من  نفرت 

بع�س  اأن  واعلم  ُتجاهه،  الكراهية  من 

لي�ست  وال�سيئة،  منها  الح�سنة  الرغبات، 

المثال:  �سبيل  فعلى  الإن�����س��ان،  باختيار 

اللذيذ،  بالطعام  بطبعه  الإن�سان  يعجب 

الكريهة.  ال��رائ��ح��ة  م��ن  بطبعه  وي��ن��ف��ر 

في  ال��رغ��ب��ات  ه��ذه  تنقلب  اأن  يمكن  ول 

فينفر  وال��ع��ادي��ة،  الطبيعية  ال��ظ��روف 

بالرائحة  وُيعجب  اللذيذ،  الطعام  م��ن 

لتاأمين  الإن�سان  �سعي  اإن  اإذًا،  الكريهة. 

رغباته، والو�سول اإلى ما يحبه، والبتعاد 

اأن  اإلى  نظرًا  اإجباريًا،  يكون  يكرهه  عما 

الإن�سان بطبعه يعجب باأ�سياء، وينفر من 

اأخرى.

ميول تدفع اإلى المع�صية

الإن�سان  وت�سرفات  تحركات  كل 

م��ن��درج��ة ف��ي ق��ال��ب ال��رغ��ب��ات، وهنا 

�سوؤال يطرح نف�سه: لماذا تح�سن بع�س 

ت�سرفات الإن�سان، وت�سوء اأخرى؟ وِلَم 

هذا التفاوت الكبير في م�سار الإن�سان؟

في مقام الجواب نقول: اإن الإن�سان 

وب�سبب  كثيرة،  ورغ��ب��ات  م��ي��ول  ل��دي��ه 

محدودية مجال الختيار، فاإنها تتباين 

اإلى  يوؤدي  ما  وهذا  التحقق،  مقام  في 

والرغبات  الميول  تلك  بع�س  رجحان 

الإن�سان  يحرم  ما  الآخر،  بع�سها  على 

رغباته  ب��اق��ي  تحقيق  م��ن  ب��ال��ت��ال��ي، 

وميوله النف�سية.

واإذا ما اأحجم الإن�سان عن تهذيب 

وال�سالحات  ال��خ��ي��رات  ونيل  نف�سه، 

تاأثير  ب�سبب  لبركتها،  انقطاع  ل  التي 

بع�س تلك العوامل والنزعات النف�سية، 

دوام  ل  التي  الآن��ي��ة  ل��ّل��ذات  والر�سوخ 

لها، فال �سك باأنه ي�سبح �سحية لتلك 

الأه����واء ال��زائ��ف��ة، وي��ك��ون ق��د اأو���س��ل 

ومن  ال�سيئ،  الم�سير  اإلى  بيده  نف�سه 
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 م. ن، ج 59، �س 202.( 2) بحار الأنوار، المجل�سي، ج 7، �س 36.( 1)

الهوام�س

تخّلف عن  ق��د  ي��ك��ون  ث��ّم 

ال�سهداء  ب��رك��ب  اللحاق 

والأبرار.

الميول  ه��ذه  مثل  اإن 

الم�سّلة،  الآنّية  النف�سّية 

هي اّلتي توقع الإن�سان في 

المع�سية، وتدفعه للجراأة 

ه��ن��ا  وم������ن  اهلل.  ع���ل���ى 

عن  ال�ّسديد  النهي  ج��اء 

والتحذير  لها،  ال�ستجابة 

منها.

النزاع بين العقل والنف�س

تبين مما �سبق اأن في وجودنا عوامل 

وتوجهنا  تدفعنا  ال��ت��ي  ه��ي  ون��زع��ات، 

للقيام باأعمال ل نتيجة منها اإل اللذات 

الآنية التي يعقبها الندم و�سوء العاقبة.

يطلق م�سطلح  الأخ��الق،  وفي علم 

»ال��ن��ف�����س الأم�����ارة ب��ال�����س��وء« ع��ل��ى تلك 

ت��اأم��ر  اأن��ه��ا  ت��ح��دي��دًا، لجهة  ال��ع��وام��ل 

ب��ال��ف�����س��اد، وت���دف���ع���ه نحو  الإن�������س���ان 

النحراف، وتبعده عن الكمال الإن�ساني، 

وقد ورد هذا التعبير في القراآن الكريم، 

ىُء َنْف�ِضي اإِنَّ  في قوله تعالى: {َوَما اأَُبرِّ

الَّ  اإِ وِء  ِبال�ضُّ ���اَرٌة  مَّ
الأَ النَّْف�َس 

َربِّي َغُفوٌر  اإِنَّ  َربَِّي  َرِحَم  َما 

 )53 )ي��و���س��ف:  ِح�����ي�����ٌم}  رَّ

والميول  العوامل  جملة  اإن 

الإن�سان،  تغّر  التي  النف�سية 

هي ما يقال عنها )النف�س( 

في نظر علم الأخالق.

ف�����ي م����ق����اب����ل ذل�����ك، 

ا�سطالح  وهو في  )العقل( 

يمّيز  م���ا  الأخ������الق:  ع��ل��م 

ويدعو   � وال�سر  الخير  بين 

الح، واإلى القيم  الإن�سان اإلى الخير وال�سّ

ال�ّسوء  ع��ن  وينهى  وي��زج��ر  وال��م��ب��ادئ، 

والقبائح والمنكرات. 

اإن وجود رغبات متباينة، واقت�ساءات 

هو  والنف�س،  العقل  من  كل  في  متناق�سة 

العقل  جنود  بين  بالنزاع  يت�سبب  ال��ذي 

وجنود النف�س.

من هذا المنطلق يح�سل النزاع بين 

ت�سيطر  قد  التي  الأم��ارة  والنف�س  العقل 

على العقل اأحيانًا، وي�سبح الإن�سان معها 

والنزعات  وللميول  لل�سيطان،  اأ���س��ي��رًا 

النف�سية ال�سيئة. وفي اأحيان اأخرى يتغلب 

العقل على ميول النف�س، وي�سيطر عليها، 

ومن هذه الحالة فقط يتمكن الإن�سان من 

طي �سير الكمال والرقي الإن�ساني، وي�سل 

ذلك  كل  لكن  الإل��ه��ي،  القرب  مقام  اإل��ى 

بالعتماد على العقل، وبالتكال على اهلل 

تعالى، وال�ستعانة به.

اإذا م����ا اأح��ج����م 

الإن��ص�����ان ع���ن 

ت��هذي�ب نف�ص���ه، 

نف�صه  اأو�صل  فقد 

اإلى الم�صير ال�صيئ، 

والتخّلف عن ركب 

ال�صه���داء والأبرار
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اهلل خ���ل���ق  خ���ي���ر 

ورفعنا لك ذكرك

النبّي على ل�صان علّي

محمٌد: الخليفة الأّتم

Pصور  وم�صاهد من حياة الر�صول�

P طواٌف في محراب الر�صول
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َوَرَف��ْع��َن��ا 

لََك ِذْكَرك
ان  اأمل القطَّ

يكفي  الحكيم،  الذكر  اآيات  في  �صريع  ل  تاأمُّ

 P الأكرم  النبي  �صخ�صية  معالم  ليك�صف عن 

المقام  وُيظهر  الكريمة،  الآي��ات  خطتها  التي 

وُيبين  اهلل،  عند  له  ال��ذي  وال�صامخ  ال�صامي 

بين  ت��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  ال��ت��ي  ال��ع��الق��ة  طبيعة 

الموؤمنين وبين خير خلق اهلل.

اأوليًا  فهر�صًا  ليقدم  المقال  هذا  جاء  لذلك 

تفيدنا  عّلها  المعالم،  تلك  حكت  التي  لالآيات 

في تقوية الرتباط بالنبي الأكرم، �صنعر�صها 

�صمن ثالثة محاور:
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�صخ�صيته  معالم  الأول:  المحور 

P كما ر�صمها القراآن الكريم  

وكرمه  اهلل  لطف  من  مثلكم:  ب�ضٌر   � اأ 

اأنف�ضهم}  م��ن  {ر����ض���واًل  للنا�س  بعث  اأن 

)اآل عمران: 164( هو ب�سر مثلهم لكن له 

ِمْثُلُكْم  َب�َضٌر  اأََنا  اإِنََّما  {ُقْل  يميزه عنهم  ما 

ُيوَحى اإَِليَّ اأَنََّما اإَِلُهُكْم اإَِلٌه َواِحٌد َفَمْن َكاَن 

اِلحاً َواَل  َيْرُجوا ِلَقاء َربِِّه َفْلَيْعَمْل َعَمًل �ضَ

ُي�ْضِرْك ِبِعَباَدِة َربِِّه اأََحداً} )الكهف: 110(.

ب � على خلق عظيم: لقد منَّ اهلل على 

الر�سول P كما جاء في القراآن باأن �سرح 

ذكره  ورف��ع  وزره،  عنه  وو�سع  ���س��دره،   له 

��ْدَرَك  {اأََل�����ْم َن�����ْض��َرْح َل���َك ���ضَ

الَِّذي  ِوْزَرَك  َعْنَك  َوَو�َضْعَنا 

َلَك  َوَرَفْعَنا  َظْهَرَك  اأَْنَق�َس 

 )4 ِذْك������َرَك} )ال�����س��رح: 1 ـ 

ي�سف  م��ن  خير  وه��و  ونعته 

ب���اأن���ه ع��ل��ى خ��ل��ق ع��ظ��ي��م {

َعِظيٍم}  ُخ��ُل��ٍق  َلَعلى  ����َك  َواإِنَّ

ل  ف�سّ لقد  بل   ،)4 )القلم: 

الُخُلق ه��ذا  ن��واح��ي   تعالى 

 {َل��َق��ْد َج��اءُك��ْم َر���ُض��وٌل ِم��ْن 

��ْم َحِري�ٌس  اأَْن��ُف�����ِض��ُك��ْم َع��ِزي��ٌز َع��لَ��ْي��ِه َم��ا َع��ِن��تُّ

َعلَْيُكْم ِباْلُموؤِْمِنيَن َرُءوٌف َرِحيٌم} )التوبة: 

َل��ُه��ْم  ِل��ْن��َت  128( {َف��ِب��َم��ا َرْح��َم��ٍة ِم���َن اهلِل 
��وا  َوَل���ْو ُك��ْن��َت َف��ّظ��اً َغ��ِل��ي��َظ اْل��َق��ْل��ِب اَلْن��َف�����ضُّ

َلُهْم  َوا�ْضَتْغِفْر  َعْنُهْم  َف��اْع��ُف  َح��ْوِل��َك  ِم��ْن 

ْل  َو���َض��اِوْرُه��ْم ِفي االأْم��ِر َف���اإَِذا َع��َزْم��َت َفَتَوكَّ

)اآل  ِليَن}  اْلُمَتَوكِّ ُيِحبُّ  اهللَ  اإِنَّ  اهلِل  َعلَى 

عمران: 159(.

اأجمل ما  ولعّل من  اأج��م��ل و���ض��ف:   � ج 

ا�ستحق  عبدًا  كونه   P النبي  به  و�سف 

به  ���س��ري 
ُ
اأ اأن  بعد  والتدلي  ال��ق��رب  مقام 

 

ِمَن  َل��ْي��ًل  ِب��َع��ْب��ِدِه  ���ْض��َرى  اأَ ���ِذي  الَّ {�ُضْبَحاَن 

���ِج���ِد اْل������َح������َراِم اإَِل�����ى  اْل���َم�������ضْ

���ِذي  ��ى الَّ اْل��َم�����ْض��ِج��ِد االأْق�����ضَ

َب���اَرْك���َن���ا َح���ْوَل���ُه ِل���ُن���ِرَي���ُه ِم��ْن 

��ِم��ي��ُع  ������ه ُه�����َو ال�����ضَّ اآَي���اِت���َن���ا اإِنَّ

يُر} )الإ�سراء: 1(. اْلَب�ضِ

اأ����ض���وة ح�����ض��ن��ة: وك��ان   � د 

ل��ل��ن��ا���س   P اهلل  ر�����س����ول 

َلُكْم  َك��اَن  {َل��َق��ْد  ح�سنة  اأ�سوة 

َح�َضَنٌة  اأُ���ْض��َوٌة  اهلِل  َر���ُض��وِل  ِف��ي 

َواْل��َي��ْوَم   
َ
َي��ْرُج��و اهلل َك��اَن  ِلَمْن 

ما  اأجمل  من  لعّل 

النبي  ب��ه  و���ص��ف 

عبدًا  ك��ون��ه   P

ا���ص��ت��ح��ّق م��ق��ام 

ال��ق��رب وال��ت��دّل��ي 

به اأُ�صري  اأن  بعد 
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 َك��ِث��ي��راً} )الأح���زاب: 21( 
َ
االآَِخ���َر َوَذَك���َر اهلل

الرج�س  عنه  واأذه���ب  ط��ه��ره  اهلل  اإن   حيث 

ْج�َس اأَْهَل   ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الرِّ
ُ
{اإِنََّما ُيِريُد اهلل

َرُكْم َتْطِهيراً} )الأحزاب: 33(  اْلَبْيِت َوُيَطهِّ

ينطق  اأن  من  ل�سانه  وع�سم 

َما  َه��َوى  اإَِذا  {َوالنَّْجِم  بهوى 

��اِح��ُب��ُك��ْم َوَم�����ا َغ���َوى  ���لَّ ���ضَ ����ضَ

اإِْن ُهَو  َوَما َيْنِطُق َعِن اْلَهَوى 

�َضِديُد  َعلََّمُه  ُيوَحى  َوْح��ٌي  اإِاَل 

 .)5 ـ   1 اْل����ُق����َوى} )ال��ن��ج��م: 

ولذلك كان الر�سول P ومن 

معه �سديدًا على الكفار رحيمًا 

العبادة  كثير  الموؤمنين  على 

َوالَِّذيَن  اهلِل  َر�ُضوُل  ٌد  {ُمَحمَّ

اِر ُرَحَماُء َبْيَنُهْم َتَراُهْم  اُء َعلَى اْلُكفَّ َمَعُه اأَ�ِضدَّ

َواناً  ًل ِمَن اهلِل َوِر�ضْ داً َيْبَتُغوَن َف�ضْ عاً �ُضجَّ ُركَّ

ُجوِد}  ال�ضُّ اأََث��ِر  ِم��ْن  ُوُجوِهِهْم  ِفي  �ِضيَماُهْم 

)الفتح: 29(.

اهلل  عند  مقامه  الثاني:  المحور 

عزَّ وجلَّ

اأ � ر�ضواًل اإلى كل النا�س: لقد اختار اهلل 

نبيه محمدًا P ليكون ر�سوًل اإلى النا�س 

َها النَّا�ُس اإِنِّي َر�ُضوُل اهلِل  يُّ
جميعًا {ُقْل َيا اأَ

اإَِلْيُكْم َجِميعاً} )الأعراف: 158(.

ب � خاتم االأنبياء: وجعله خاتم النبيين 

��ٌد اأََب����ا اأََح����ٍد ِم���ْن ِرَج��اِل��ُك��ْم  {َم���ا َك���اَن ُم��َح��مَّ

 
ُ
َوَلِكْن َر�ُضوَل اهلِل َوَخاَتَم النَِّبيِّيَن َوَكاَن اهلل

واآتاه   )40 )الأح��زاب:  َعِليماً}  ���َض��ْيٍء  ِبُكلِّ 

القراآن  عليه  واأن��زل  المثاني  من  �سبعًا   اهلل 

{اآَت���ْي���َن���اَك ���َض��ْب��ع��اً ِم���َن اْل��َم��َث��اِن��ي َواْل����ُق����ْراآَن 

يهدي  نور  وهو   ،)87 )الحجر:  اْل��َع��ِظ��ي��َم} 

النا�س اإلى �سراط اهلل ور�سوانه {َقْد َجاءُكْم 

 َمِن 
ُ
ِمَن اهلِل ُنوٌر َوِكَتاٌب ُمِبيٌن َيْهِدي ِبِه اهلل

َلِم َوُيْخِرُجُهْم ِمَن  َواَنُه �ُضُبَل ال�ضَّ َبَع ِر�ضْ اتَّ

اإَِل��ى  َوَيْهِديِهْم  ْذِن��ِه  ِب��اإِ وِر  النُّ اإَِل��ى  ُلَماِت  الظُّ

 ،)16 ـ   15 )المائدة:  ُم�ْضَتِقيٍم}  ��َراٍط  ���ضِ

وهذا  والحكمة.  الكتاب  ويعّلمهم  ويزّكيهم 

وف�سله  اهلل  ِنعم  عظيم  من 

َم��نَّ  {َل���َق���ْد  الموؤمنين  على 

َبَعَث  اإِْذ  اْلُموؤِْمِنيَن  َعلَى   
ُ
اهلل

اأَْنُف�ِضِهْم  ِم��ْن  َر���ُض��واًل  ِف��ي��ِه��ْم 

يِهْم  َوُيَزكِّ اآَياِتِه  َعلَْيِهْم  َيْتُلو 

َواْلِحْكَمَة  اْلِكَتاَب  َوُيَعلُِّمُهُم 

َل��ِف��ي  َق���ْب���ُل  ِم����ْن  َك���اُن���وا  َواإِْن 

ُمِبيٍن} )اآل عمران:  �َضَلٍل 

.)164

 لق��د كان وجوده 

اإلهي��ة،  مّن��ًة   P

ع��زَّ  جعل��ه  ب��اأن 

لأهل  اأمان��ًا  وج��لَّ 

الأر�س من العذاب

30



نبيه  اختار اهلل  لقد  ال��ق��رب:  � مقام  ج 

اقترب  ال���ذي  ع��ب��ده  ليكون   P محمدًا 

الأق�سى  القرب  بلذة  وَحِظي  وتدلى،  فدنا 

الذي لم يبلغه مخلوق �سواه، بحيث ل يمكن 

حتى لجبرائيل القتراب. هناك اأوحى اهلل 

َفَتَدلَّى  َدَن��ا  {ُث��مَّ  تعالى لعبده دون وا�سطة 

اإَِل��ى  ْوَح��ى  َف��اأَ ْدَن���ى  اأَ اأَْو  َقْو�َضْيِن  َق��اَب  َف��َك��اَن 

َع��ْب��ِدِه َم��ا اأَْوَح���ى َم��ا َك���َذَب اْل��ُف��وؤَاُد َم��ا َراأَى 

َنْزَلًة  َراآُه  َوَل��َق��ْد  َي��َرى  َما  َعلَى  اأََف��ُت��َم��اُروَن��ُه 

َجنَُّة  ِعْنَدَها  اْلُمْنَتَهى  ���ِض��ْدَرِة  ِعْنَد  اأُْخ���َرى 

ْدَرَة َما َيْغ�َضى َما َزاَغ  اْلَماأَْوى اإِْذ َيْغ�َضى ال�ضِّ

.)17 اْلَب�َضُر َوَما َطَغى} )النجم: 8 ـ 

المقام  واأعطاه  المحمود:  المقام   � د 

الكبرى  ال�سفاعة  مقام  ولعله  المحمود، 

الذي �سيغبطه عليه الأولون والآخرون يوم 

ْد ِبِه َناِفلًَة َلَك  القيامة {َوِمَن اللَّْيِل َفَتَهجَّ

َمْحُموداً}  َمَقاماً  ��َك  َربُّ َيْبَعَثَك  اأَْن  َع�َضى 

على  ال�سهيد  وج��ع��ل��ه   ،)79 )الإ����س���راء: 

ٍة �َضِهيداً  مَّ
اأُ ال�سهداء {َوَيْوَم َنْبَعُث ِفي ُكلِّ 

َعلَْيِهْم ِمْن اأَْنُف�ِضِهْم َوِجْئَنا ِبَك �َضِهيداً َعلَى 

على  وال�سهيد   ،)89 )النحل:  َه�����وؤُاَلِء..} 

ال�سهادة  مقام  اأي�سًا  اأعطاها  التي  اأمته 

َو�َضطاً  ًة  مَّ
اأُ َجَعْلَناُكْم  {َوَكَذِلَك  على الأمم 

��ا���ِس َوَي���ُك���وَن  ���َه���َداء َع��لَ��ى ال��نَّ ِل��َت��ُك��وُن��وا ����ضُ

�ُضوُل َعلَْيُكْم �َضِهيداً} )البقرة: 143(. الرَّ

لقد  والملئكة:  عليه  اهلل  �ضلة   � ه� 

�سلى اهلل عليه ومالئكته. و�سالة اهلل على 

النبي تختلف عن �سالتنا و�سالة المالئكة، 

اهلل  ر�سول  ج�ّسدها  خال�سة  رحمة  فهي 

اأَْر�َضْلَناَك  {َوَم��ا  المبارك  وجوده  في   P

 .)107 )الأنبياء:  ِلْلَعاَلِميَن}  َرْح��َم��ًة  اإِاَل 

�سالتنا  لأن  عليه  ن�سّلي  اأن  تعالى  واأمرنا 

عليه ات�سال بتلك الرحمة الإلهية المهداة 

�سالحنا  فيه  م��ا  منها  ن��ن��ال  عّلنا  اإل��ي��ن��ا 

َعلَى  ُي�َضلُّوَن  َوَمَلِئَكَتُه  اهللَ  {اإِنَّ  وكمالنا 

َعلَْيِه  لُّوا  �ضَ اآَم��ُن��وا  ��ِذي��َن  الَّ ��َه��ا  يُّ
اأَ َي��ا  النَِّبيِّ 

َو�َضلُِّموا َت�ْضِليماً} )الأحزاب: 56(.

العالقة  معالم  الثالث:  المحور 

P بالر�صول

ب��ّي��ن ال����ق����راآن ال��ك��ري��م م��ق��ام ال��ن��ب��ي 

ل��ّب،  ذي  لكل  ح��ج��ًة  لتكون  و�سفاته   P

عالقة  ويقيم   ،P الر�سول  ق��در  فيعرف 

من  ت�ستلزمه  وما  والطاعة،  وال��ولء  الحب 

لل�سير  و���س��رورة  �سرطًا  تعتبر  م�ستلزمات 

وال�سلوك اإلى اهلل، بل ينتفي ال�سير بانتفائها 

فكان:
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اإل��ه��ّي��ة: ب��اأن جعله عزَّ  � وج���وده م��ّن��ة  اأ 

{َوَما  العذاب  من  الأر�س  لأهل  اأمانًا  وجلَّ 

 
ُ
َبُهْم َواأَْنَت ِفيِهْم َوَما َكاَن اهلل  ِلُيَعذِّ

ُ
َكاَن اهلل

َبُهْم َوُهْم َي�ْضَتْغِفُروَن} )الأنفال: 33(. ُمَعذِّ

ب � اأولى بالموؤمنين من اأنف�ضهم: وكان 

{النَِّبيُّ  اأنف�سهم  من  بالموؤمنين  اأولى   P

َواأَْزَواُج����ُه  اأَْنُف�ِضِهْم  ِم��ْن  ِباْلُموؤِْمِنيَن  اأَْوَل���ى 

َهاُتُهْم..} )الأحزاب: 6(، بل كان �سرط  مَّ
اأُ

يقع  فيما  الر�سول  تحكيم  الإيمان هو  ثبوت 

اأو  الموؤمنين من خالف  بين 

 ما يرد عليهم من اأمور الدنيا 

{َفَل َوَربَِّك اَل ُيوؤِْمُنوَن َحتَّى 

َبْيَنُهْم  �َضَجَر  ِفيَما  ُموَك  ُيَحكِّ

ُث��مَّ اَل َي��ِج��ُدوا ِف��ي اأَْن��ُف�����ِض��ِه��ْم 

ْيَت َوُي�َضلُِّموا  ا َق�ضَ َحَرجاً ِممَّ

 .)65 )الن�ساء:  َت�����ْض��ِل��ي��م��اً} 

اإلى  P ت�سل  اإن وليته  بل 

للموؤمن  الر�سول  اختيار  اأن 

ب�سبب  م��ل��زم  ل���ه  وق�������س���اوؤه 

النف�س  على  ال��ع��ام��ة  ولي��ت��ه 

ِم��ٍن  ِل��ُم��وؤْ َك���اَن  {َوَم���ا  والمال 

اأَْن  اأَْمراً  َوَر�ُضوُلُه   
ُ
ى اهلل اإَِذا َق�ضَ َواَل ُموؤِْمَنٍة 

اأَْمِرِهْم َوَمْن َيْع�ِس  َلُهُم اْلِخَيَرُة ِمْن  َيُكوَن 

ُمِبيناً}  ��َلاًل  ���ضَ ��لَّ  ���ضَ َف��َق��ْد  َوَر���ُض��وَل��ُه   
َ
اهلل

)الأحزاب: 36(.

ج � م�ضدر من م�ضادر الت�ضريع: وكان 

الإلهي  الت�سريع  م�سادر  من  م�سدرًا   P

�ُضوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم  {.. َوَما اآَتاُكُم الرَّ

���َض��ِدي��ُد   
َ
اإِنَّ اهلل  

َ
���ُق���وا اهلل َواتَّ َف��اْن��َت��ُه��وا  َع��ْن��ُه 

اْلِعَقاِب} )الح�سر: 7(.

م��ح��ب��ة اهلل:  ع��لم��ة   � د 

كما  فهو،  الر�سول  اتباع  اأم��ا 

ورد في القراآن، عالمة محبة 

اإِْن  {ُق��ْل  و�سبب مغفرته  اهلل 

ِبُعوِني  َفاتَّ  
َ
اهلل وَن  ُتِحبُّ ُكْنُتْم 

َل��ُك��ْم  َوَي���ْغ���ِف���ْر   
ُ
ُي��ْح��ِب��ْب��ُك��ُم اهلل

َرِح��ي��ٌم  َغ��ُف��وٌر   
ُ
ُذُن��وَب��ُك��ْم َواهلل

���ُض��وَل   َوال��رَّ
َ
ُق���ْل اأَِط��ي��ُع��وا اهلل

 اَل ُيِحبُّ 
َ
ْوا َف��اإِنَّ اهلل َف��اإِْن َتَولَّ

ع��م��ران:  )اآل  اْل���َك���اِف���ِري���َن} 

32(. وجعل طاعة نبيه  ـ   31
�ُضوَل  الرَّ ُيِطِع  {َم��ْن  طاعته 

اإن ك�����ان ح����ّب 

الأه����ل وال��وال��د 

والم��ال والم�صكن 

و.. اأ�ص�����د م�����ن 

ح���ّب اهلل ور�صوله 

ف����ه����ذا ف�����ص��ق 

ت��وّع�د اهلل ع�ل�ي�ه

32



 َوَمْن 
َ
َفَقْد اأََطاَع اهلل

اأَْر�َسْلَناَك  َفَما  َتَولَّى 

َع����لَ����ْي����ِه����ْم َح���ِف���ي���ظ���اً} 

وه��ي   .)80 )ال��ن�����س��اء: 

���س��ب��ب ال��ه��داي��ة وال��ف��اح

ِط���ي���ُع���وا  َواأَ  
َ
اهلل اأَِط���ي���ُع���وا  {ُق�����ْل 

َل  َفاإِنََّما َعلَْيِه َما ُحمِّ ْوا  َتَولَّ َفاإِْن  �ُسوَل  الرَّ

َتْهَتُدوا  ُتِطيُعوُه  َواإِْن  ْلُتْم  ُحمِّ َما  َوَعلَْيُكْم 

اْلُمِبيُن}  اْل��َب��َاُغ  اَل  اإِ ���ُس��وِل  ال��رَّ َع��لَ��ى  َوَم��ا 

الأهل  حب  كان  اإن  بل   .)32 عمران:  )اآل 

من  اأ���ش��د  و..  والم�شكن  وال��م��ال  وال��ول��د 

اهلل  ت��وّع��د  ف�شق  فهذا  ور���ش��ول��ه  اهلل  ح��ب 

ُكْم  َواأَْبَناوؤُ اآَباوؤُُكْم  َكاَن  اإِْن  {ُقْل  بقوله  عليه 

َواأَْم��َواٌل  َوَع�ِسيَرُتُكْم  ْزَواُجُكْم  َواأَ َواإِْخَواُنُكْم 

َك�َساَدَها  َت��ْخ�����َس��ْوَن  َوِت���َج���اَرٌة  اْق��َت��َرْف��ُت��ُم��وَه��ا 

اهلِل  ِمَن  اإَِلْيُكْم  اأََح��بَّ  َتْر�َسْوَنَها  َوَم�َساِكُن 

وا َحتَّى  َوَر�ُسوِلِه َوِجَهاٍد ِفي �َسِبيِلِه َفَتَربَّ�سُ

اْل��َق��ْوَم  َي��ْه��ِدي  اَل   
ُ
َواهلل ِب���اأَْم���ِرِه   

ُ
َي���اأِْت���َي اهلل

.)24 اْلَفا�ِسِقيَن} )التوبة: 

وكما  الر�سول بالموؤمنين:  � عاقة  ه� 

على  بال�شالة  الموؤمنين  تعالى  اهلل  اأم��ر 

بال�شالة  نبيه  اأم��ر  معه،  �شلة  لتكون  نبيه 

اأثر  من  ال�شالة  لهذه  لما  الموؤمنين  على 

ال�شالة  وهنا  واطمئنانهم.  �شكونهم  في 

َدَقًة  �سَ ْمَواِلِهْم  اأَ ِمْن  {ُخ��ْذ  الدعاء  بمعنى 

نَّ  اإِ َعلَْيِهْم  ��لِّ  َو���سَ ِبَها  يِهْم  َوُتَزكِّ ُرُهْم  ُتَطهِّ

َعِليٌم}  �َسِميٌع  َواهلل  َل��ُه��ْم  �َسَكٌن  ��َاَت��َك  ���سَ

)التوبة: 103(.

لنا  يبين  اأخ��رى  ومن جهة 

ال��ق��راآن ال��ك��ري��م اآث���ار وع��واق��ب 

P ب����اأي ن��ح��و من  اإي������ذاء ال��ن��ب��ي 

الأن���ح���اء، وي��ت��وع��د م��ن ق��ام ب��اإي��ذائ��ه 

��ِذي��َن  الَّ {َوِم���ْن���ُه���ُم  الأل��ي��م  بالعذاب 

��ِب��يَّ َوَي��ُق��وُل��وَن ُه��َو اأُُذٌن  ُي����وؤُْذوَن ال��نَّ

 ِ ِب���اهللَّ ِم���ُن  ُي���وؤْ َل��ُك��ْم  َخ��ْي��ٍر  اأُُذُن  ُق���ْل 

اآَمُنوا  ِللَِّذيَن  َوَرْح��َم��ٌة  ِمِنيَن  ِلْلُموؤْ َوُي��وؤِْم��ُن 

���وَل اهلِل َل��ُه��ْم  ���ِذي���َن ُي������وؤُْذوَن َر����سُ ِم��ْن��ُك��ْم َوالَّ

ملعونون  وهم   .)61 )التوبة:  اأَِليٌم}  َعَذاٌب 

ُي��وؤُْذوَن اهلل  في الدنيا والآخرة {اإِنَّ الَِّذيَن 

َواالآَِخ���َرِة  ْنَيا  الدُّ ِف��ي   
ُ
اهلل َلَعَنُهُم  َوَر���ُس��وَل��ُه 

َواأََعدَّ َلُهْم َعَذاباً ُمِهيناً} )الأحزاب: 57(.

ما  الوجدان،  �شعلة  يوقد  اأعظم ما  من 

على  واألمه  ر�شوله  �شفقة  عن  تعالى  يبينه 

ي�شليه  الإ�شالم فتارة  يوؤمن بر�شالة  من لم 

ِلَت�ْسَقى}  اْل��ُق��ْراآَن  َعلَْيَك  اأَْن��َزْل��َن��ا  َم��ا  {ط��ه 

باأنه غير معني  يخبره  وتارة   )2 ـ   1 )طه: 

َل�ْسَت  ��ٌر  ُم��َذكِّ اأَْن���َت  ��َم��ا  اإِنَّ ��ْر  {َف��َذكِّ بالنتيجة 

 )22 ـ   21 )الغا�شية:  ِبُم�َسْيِطر}  َعلَْيِهْم 

ال�شفقة،  �شديد  بخطاب  يخاطبه  وت���ارة 

قد  ال���ذي  ال�شديد  ح��زن��ه  م��ن  عليه  خ��وف��ًا 

التح�شر  �شدة  م��ن  ال��ه��الك  اإل��ى  ب��ه   ي��ودي 

{َلَعلََّك َباِخٌع َنْف�َسَك اأَاَل َيُكوُنوا ُموؤِْمِنيَن} 

)ال�شعراء: 3(.
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النبي 
على لسان علي
ال�شيخ خليل رزق

روي عن النبي P اأنه قال:

اإال  واأنت، وما عرفني  اأنا  اإال  »يا علي ما عرف اهلل 

اهلل واأنت، وما عرفك اإال اهلل واأنا«)1(.

P

Q

34



��ْت َك��َراَم��ُة   اأَْف�����ضَ

�ُسْبــَحاَنــــه  اللـــه 

ٍد  ُمَحمَّ اإَِلى  وَتَعاَلى 

ِمْن  َفاأَْخَرَجـه   ،P

اْلَمَعــاِدِن  ــِل  اأَْف�سَ

ـــــزِّ  ــًا، واأََع ــت ــِب ــْن َم

الأ�سول َمْغِر�ســــًا

من النعم الإلهّية الكبرى 

�شبحانه  اهلل  اأفا�شها  التي 

بن  الإم��ام علي  وتعالى على 

مالزمته   Qطالب اأب��ي 

لر�شول  والم�شتمرة  الدائمة 

ل��ه،  وم�شاحبته   P اهلل 

واّتبعه  ح��ج��ره،  ف��ي  ف��ت��رّب��ى 

ولم  اأّمه،  َثَر 
َ
اأ الف�شيل  اّتباع 

يفارقه منذ ولدته في جوف 

اإظهار  عند  ون�شره  الكعبة، 

دعوته، و�شهد معه الم�شاهد 

به،  الموؤمنين  اأّول  وكان  تبوك،  غزوة  اإل 

اآخر  كان  اأن  اإل��ى  خلفه،  الم�شّلين  واأّول 

الموّدعين له حين ارتفاعه اإلى اهلل تعالى.

هذه الم�شيرة جعلت النبّي P يعطي 

الإمام عليًاQ المئات، بل الآلف من 

الأو�شمة، والتي ياأتي في �شدارتها حيازته 

لتلك المرتبة التي لم ي�شل اإليها اأحد من 

الب�شر على الإطالق، وهي المعرفة التامة 

.P والكاملة باهلل تعالى ور�شوله الكريم

 P النبّي  ن��راه في حديثه عن  ول��ذا 

من  �شخ�شّيته  عمق  بو�شوح  لنا  يك�شف 

والجتماعية  ال��ف��ردّي��ة  ج��وان��ب��ه��ا  جميع 

لأّنه  والأخالقّية،  والجهادّية  والر�شالّية 

مكنونات  على  المّطلع  ال��ع��ارف  ح��دي��ث 

.P ال�شخ�شّية العظيمة للنبّي

 المنبت الطيب

 P اهلل  لر�شول  الّطيب  المنبت  اأما 

م��وج��زة:  بكلمات  علي  الإم����ام  في�شفه 

 ، ��َت��َق��رٍّ ه َخ��ْي��ُر ُم�����شْ ��َت��َق��رُّ »ُم�����شْ

ِفي  َمْنِبٍت،  ��َرُف  ���شْ
َ
اأ وَمْنِبُته 

وَمَماِهِد  اْل��َك��َراَم��ِة،  َم��َع��اِدِن 

 .
)2(

اَلَمِة«  ال�شَّ

م�شتقّره  ك���ان  ف��ال��ن��ب��ّي 

ال�شامخة،  الأ����ش���الب  ف��ي 

وه���و خ��ي��ر م�����ش��ت��ق��ر. ون��ب��ت 

مطّهرة،  رح��م  اأ���ش��رف  ف��ي 

واأ�شرة الّنبي P هي اأ�شرة 

اأن  م��ن  وال�شالمة  الكرامة 

رج�س  ب��اأي  بالتلوث  تدّن�س 

من الأرجا�س المعنوية. 

��ْت  ْف�����شَ
َ
اأ ��ى  اأخ����رى: »َح��تَّ وف��ي خطبة 

ٍد  ُمَحمَّ َل��ى  اإِ وَتَعاَلى  �ُشْبَحاَنه  اهلل  َك��َراَم��ُة 

ِل اْلَمَعاِدِن َمْنِبتًا،  ْف�شَ
َ
ْخَرَجه ِمْن اأ

َ
P، َفاأ

ِمَن  َمْغِر�شًا،  ]الأ�شول[  ُروَم���اِت 
َ
الأ َع��زِّ 

َ
واأ

ْنِبَياَءه، واْنَتَجَب 
َ
َدَع ِمْنَها اأ َجَرِة الَِّتي �شَ ال�شَّ

�ْشَرُته 
ُ
واأ اْلِعَتِر،  َخْيُر  ِعْتَرُته  َمَناَءه، 

ُ
اأ ِمْنَها 

َنَبَتْت  َجِر،  ال�شَّ َخْيُر  و�َشَجَرُته  �َشِر 
ُ
الأ َخْيُر 

.
)3(

ِفي َحَرٍم وَب�َشَقْت ِفي َكَرمٍ«

ف��ال��ّن��ب��ي P م���ن ن�����ش��ل اإب��راه��ي��م 

�شل�شلة  تعود  واإليه  الأنبياء،  �شيخ   ،Q

اإليه  يعود  اأ�شل  اأف�شل  وهي  النبي،  اآب��اء 

البعيدين  بالآباء  ذلك  يرتبط  ول  اإن�شان، 

بنو  وه��م  فيها،  ول��د  التي  اأ�شرته  اإّن  ب��ل 

ها�شم، خير اأ�شرة.

والمنبت  المعدن  لفظ  ا�شتعار  وق��د 

منها  ول��د  التي  النبّوة  لطينة  والمغر�س 

الماّدة  تلك  اأّن  ال�شتعارة  ووج��ه  النبي. 
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علي  الإمــــام  عــن 

اإَِذا  ــا  ــنَّ »ُك  :Q

َقْيَنا  اتَّ اْلَباأْ�ُس  اْحَمرَّ 

Pاهلِل ــوِل  ــسُ ــَر� ِب

من�شاأ لمثله، كما اأّن الأر�س 

ومغر�س  ال��ج��واه��ر  م��ع��دن 

ال�شجر الطّيب.

ف���ي ظ���ل ال��رع��اي��ة 

االإلهية

P في  ال��ن��ب��ي  واأم����ا 

الإم���ام  في�شفه  طفولته، 

وي�شف  ِطْفاًل«،  ِة  اْلَبِريَّ »َخْيَر  باأنه   Q

بقوله:  طفل  وهو  به  وجل  عز  اهلل  عناية 

ْن َكاَن  
َ
»وَلَقْد َقَرَن اهلل ِبه P  ِمْن َلُدْن اأ

َي�ْشُلُك ِبه  َمَلٍك ِمْن َماَلِئَكِته  ْعَظَم 
َ
اأ َفِطيمًا 

اْلَعاَلِم  ْخاَلِق 
َ
اأ وَمَحا�ِشَن  اْلَمَكاِرِم،  َطِريَق 

 .
)4(

َلْيَله وَنَهاَره« 

ل  والر�شل  بالأنبياء  الإلهية  فالعناية 

ذلك؛  قبل  بل هي  بعثتهم،  بزمان  ترتبط 

الكليم  مو�شى  اللهّية  العناية  �شملت  فقد 

لهمت اأّمه 
ُ
Q منذ اأن كان طفاًل، بما اأ

وهذا  اإليها.  ورّده اهلل  النهر  في  تلقيه  اأن 

اأن  على  ي�شهد  الموؤمنين  اأمير  من  الن�س 

للعناية  محاًل  كان  بعثته  قبل  حتى  النبي 

يتمكن  لم  ول��ذا  التامة،  بالتربية  الإلهية 

اأن  ح��ارب دعوته  ر�شول اهلل ممن  اأع��داء 

مثالب  من  ب�شيء  اهلل  ر�شول  على  يعيب 

الأخالق قبل البعثة مع اأنه 

اأربعين  فيهم  لبث  قد 

بينهم  يعي�س  �شنة، 

ولكنه  كعي�شتهم، 

امتاز عنهم بما وهبه اهلل 

من لطف.

ال���ب���ع���ث���ة ال��ن��ب��وي��ة 

المباركة

ت��ت��ع��دد ال��ن�����ش��و���س في 

نهج البالغة حول بعثة النبي 

في  بعث  فالّنبي  وظ��روف��ه��ا، 

الحق  ع��ن  الّنا�س  اأب��ع��د  ق��وم 

الجهل  ظلمات  ف��ي  يعي�شون 

يقول  بينهم،  فيما  يتقاتلون  وال�����ش��الل، 

���َل���ُه َع��َل��ى ِح��ي��ِن َف��ْت��َرٍة ِم��َن  ْر����شَ
َ
Q: »اأ

َمِم، واْعِتَزاٍم 
ُ
الأ ِمَن  َهْجَعٍة  �ُشِل، وُطوِل  الرُّ

ِمَن  ُموِر، وَتَلظٍّ 
ُ
ِمَن الأ اْلِفَتِن، واْنِت�َشاٍر  ِمَن 

َظاِهَرُة  النُّوِر،  َكا�ِشَفُة  ْنَيا  والدُّ اْلُحُروِب، 

َوَرِق��َه��ا،  ِم��ْن  ��ِف��َراٍر  ا���شْ ِحيِن  َعَلى  اْل��ُغ��ُروِر 

َماِئَها،  ِمْن  واْغ���ِوَراٍر  َثَمِرَها،  ِمْن  واإَِي��ا���ٍس 

ُم 
َ

ْع��ال
َ
اأ وَظَهَرْت  اْلُهَدى،  َمَناُر  َدَر�َشْت  َقْد 

ِفي  َعاِب�َشٌة  ْهِلَها، 
َ
لأ َمٌة  ُمَتَجهِّ َفِهَي  َدى،  الرَّ

.
)5(

َوْجِه َطاِلِبَها«

P لهذه  الأك��رم  الر�شول  اأداء  واأم��ا 

المهمة فهو ما يذكره الإمام Q بقوله: 

ُه P وَقْد َفَرَغ اإَِلى اْلَخْلِق ِمْن  »وَقَب�َس َنِبيَّ

ُموا ِمْنُه �ُشْبَحاَنُه َما  ْحَكاِم اْلُهَدى ِبِه. َفَعظِّ
َ
اأ

ُه َلْم ُيْخِف َعْنُكْم �َشْيئًا  َم ِمْن َنْف�ِشِه، َفاإِنَّ َعظَّ

ْو َكِرَهُه 
َ
َيُه اأ ِمْن ِديِنِه، وَلْم َيْتُرْك �َشْيئًا َر�شِ

.
)6(

اإِلَّ وَجَعَل َلُه َعَلمًا َباِديًا« 

وي�شف الإمام Q التحول 

ال���ذي اأوج����ده ال��ن��ب��ي P في 

بعد و�شفه  اآنذاك،  العرب  حياة 

لحالهم قبل البعثة كما تقّدم ذكره بقوله: 

 P دًا »اإِنَّ اهلل َبَعَث ُمَحمَّ
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ِعي   ِكَتابًا وَل َيدَّ
ُ
َحٌد ِمَن اْلَعَرِب َيْقَراأ

َ
وَلْي�َس اأ

َمَحلََّتُهْم،  ُهْم 
َ
اأ َبوَّ َحتَّى  ا�َس  النَّ َف�َشاَق  ًة،  ُنُبوَّ

َقَناُتُهْم  َفا�ْشَتَقاَمْت  َمْنَجاَتُهْم،  وَبلََّغُهْم 

.
)7(

َفاُتُهْم« نَّْت �شَ
َ
واْطَماأ

ِب��ه  اهلل  »َدَف�����َن  اأخ����رى:  خطبة  وف���ي 

ِبه  ���َف  لَّ
َ
اأ ��َواِئ��َر،  ال��ثَّ ِب��ه   

َ
ْط��َف��اأ

َ
واأ َغاِئَن،  ال�شَّ

َة،  لَّ َع��زَّ ِبه الذِّ
َ
ْق��َران��ًا، اأ

َ
َق ِبه اأ اإِْخ��َوان��ًا، وَف��رَّ

.
)8(

َة« َذلَّ ِبه اْلِعزَّ
َ
واأ

ف��ث��م��ار ال��ب��ع��ث��ة ال��ّن��ب��وي��ة ك��ان��ت على 

فعلى  والأخ�����روي؛  ال��دن��ي��وي  الم�شتويين 

الم�شتوى الأخروي كانت الهداية ال�شامنة 

الدنيوي  الم�شتوى  وعلى  الآخرة  في  للفوز 

والحياة  وال�شوؤدد  وال�شيادة  العزة  كانت 

المليئة بالمحبة والأخّوة.

P شجاعة ر�شول اهلل�

لقد كان ر�شول اهلل P يقود الحروب 

اأ�شحابه،  من  كغيره  فيها  يدخل  بنف�شه، 

وي��خ��ط��ط ل��ل��ق��ت��ال، وي��اأم��ره��م ب��م��ا يجب 

هزيمتهم.  يوجب  عما  وينهاههم  عليهم، 

وكانت �شجاعة الكل دون �شجاعة الر�شول 

حتى كان اأ�شحابه يحتمون به عند ا�شتداد 

المعركة، فعن الإمام علي Q حديث : 

َقْيَنا ِبَر�ُشوِل اهلِل،  اإَِذا اْحَمرَّ اْلَباأْ�ُس اتَّ ا  »ُكنَّ

َحٌد 
َ
اأ َيُكْن  َفَلْم  واآِلِه و�َشلَّم،  َعَلْيِه  لَّى اهلل  �شَ

.
)9(

ْقَرَب اإَِلى اْلَعُدوِّ ِمْنُه«
َ
ا اأ ِمنَّ

ال�شفات الُخُلقية

ي��ك��ف��ي ف���ي ال��ه��داي��ة اإل����ى ال�����ش��ف��ات 

الخلقية لر�شول اهلل ما و�شفه به اهلل عّز 

����َك  {َواإِنَّ موجزة:  بكلمات  كتابه  في  وجل 

وي�شفه   .)4 )القلم:  َعِظيٍم}  ُخُلٍق  َلَعلى 

ُخ��ُل��ق��ه: »اأك����رم النا�س  الإم����ام ع��ل��ي ف��ي 

كفًا،  واأجودهم  عريكة،  واألينهم  ع�شرة، 

من خالطه بمعرفة اأحبه، ومن راآه بديهة 

. فمن يعا�شر الّنبي ي�شعر بالكرم 
)10(

هابه«

النبوي، ويجد اأّنه األين النا�س طبيعة، فهو 

يلين لمن يعي�س معه، ويب�شط كّفه بالكرم 

والعطاء. 

 Q وفي خطبة اأخرى ي�شف الإمام

اليومية،  حياته  ف��ي   P الّنبي  توا�شع 

ْر�ِس، 
َ
فيقول: »وَلَقْد َكاَن P َياأُْكُل َعَلى الأ

ُف ِبَيِدِه َنْعَلُه،  وَيْجِل�ُس ِجْل�َشَة اْلَعْبِد، وَيْخ�شِ

اْلَعاِرَي،  اْلِحَماَر  وَيْرَكُب  َثْوَبُه،  ِبَيِدِه  وَيْرَقُع 

َب��اِب  َعَلى  ْتُر  ال�شِّ وَي��ُك��وُن  َخْلَفُه،  وُي���ْرِدُف 

اِويُر َفَيُقوُل: »َيا ُفاَلَنُة  َبْيِتِه َفَتُكوُن ِفيِه التَّ�شَ

َذا  اإِ ي  َفاإِنِّ ي،  َعنِّ ِبيِه  َغيِّ  - اأَْزَواِج��ِه  لإِْح��َدى   -

.
)11(

ْنَيا وَزَخاِرَفَها« َنَظْرُت اإَِلْيِه َذَكْرُت الدُّ

P حقيقة الدنيا عند ر�شول اهلل

كان النبي P اأف�شل خلق اهلل، فاإّن 

الدنيا كّلها طوع يديه ينال منها ما يريد، 

بل عر�شت عليه الدنيا فاأباها وذلك لأنه 

الإم��ام  وي�شف  حقيقتها.  على  يعرفها 

اأمير الموؤمنين الدنيا في عين ر�شول اهلل 

َرَها،  غَّ و�شَ ْنَيا  الدُّ َر  َحقَّ »َقْد  فيقول:   P

َزَواَه��ا   
ً
اهلل نَّ 

َ
اأ وَعِلَم  َنَها،  وَهوَّ ِبَها  ْه��َوَن 

َ
واأ

اْحِتَقارًا،  ِلَغْيِرِه  وَب�َشَطَها  اْخِتَيارًا،  َعْنُه 

ِذْكَرَها  َماَت 
َ
واأ ِبَقْلِبِه،  ْنَيا  الدُّ َعِن  ْعَر�َس 

َ
َفاأ
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علي  الإمــام  ي�سف 

 P ــي  ــب ــن ال  Q

باأنــــه: »الخاتم لما 

لما  والفاتح  �سبق، 

والمعـــلن  انغلق، 

ــق،  ــح ــال الـــحـــق ب

جي�ســات  والّدافع 

والدامغ  الأباطيل، 

�سولت الأ�ساليل«

َتِغيَب  ْن 
َ
اأ َح��بَّ 

َ
واأ َنْف�ِشِه،  َعْن 

ِلَكْياَل  َع��ْي��ِن��ِه،  َع��ْن  ِزي��َن��ُت��َه��ا 

َيْرُجَو  ْو 
َ
اأ ِرَيا�شًا،  ِمْنَها  َيتَِّخَذ 

��ِه  َربِّ َع��ْن  َب��لَّ��َغ  َم��َق��ام��ًا.  ِفيَها 

ِتِه ُمْنِذرًا،  مَّ
ُ
َح لأ ُمْعِذرًا، وَن�شَ

رًا،  ُمَب�شِّ ��ِة  اْل��َج��نَّ اإَِل���ى  وَدَع���ا 

.
)12(

رًا« اِر ُمَحذِّ َف ِمَن النَّ وَخوَّ

وف����ي خ��ط��ب��ة اأخ�����رى: 

ْنَيا َك�ْشحًا،  ْهِل الدُّ
َ
ُم اأ ْه�شَ

َ
»اأ

ْن��َي��ا  ��ُه��ْم ِم���َن ال��دُّ ْخ��َم�����شُ
َ
واأ

ْنَيا  الدُّ َعَلْيِه  ْت  ُعِر�شَ َبْطنًا، 

نَّ 
َ
اأ وَعِلَم  َيْقَبَلَها،  ْن 

َ
اأ َبى 

َ
َفاأ

�َشْيئًا  ْبَغ�َس 
َ
اأ �ُشْبَحاَنُه   

ً
اهلل

َر  غَّ و�شَ َرُه،  َفَحقَّ �َشْيئًا  َر  وَحقَّ ُه،  ْبَغ�شَ
َ
َفاأ

ُحبَُّنا  اإِلَّ  ِفيَنا  َيُكْن  َلْم  وَلْو  َرُه.  غَّ �َشْيئًا َف�شَ

َما  وَتْعِظيُمَنا  وَر�ُشوُلُه،   
ُ
اهلل ْبَغ�َس 

َ
اأ َما 

 ، هلِلِ �ِشَقاقًا  ِبِه  َلَكَفى  وَر�ُشوُلُه،  َر اهلل  غَّ �شَ

َعِن  ْعَر�َس 
َ
َفاأ اهلِل...  ْم��ِر 

َ
اأ َعْن  ًة  وُمَحادَّ

َنْف�ِشِه،  ِمْن  ِذْكَرَها  َماَت 
َ
واأ ِبَقْلِبِه،  ْنَيا  الدُّ

ِلَكْياَل  َعْيِنِه،  َعْن  ِزيَنُتَها  َتِغيَب  ْن 
َ
اأ َحبَّ 

َ
واأ

َقَرارًا،  َيْعَتِقَدَها  وَل  ِرَيا�شًا،  ِمْنَها  َيتَِّخَذ 

ِمَن  ْخَرَجَها 
َ
َفاأ ُمَقامًا،  ِفيَها  َي��ْرُج��َو  وَل 

َبَها  وَغيَّ اْلَقْلِب،  َعِن  َها  �ْشَخ�شَ
َ
واأ ْف�ِس،  النَّ

َمْن  وَك��َذِل��َك  ِر.  اْلَب�شَ َع��ِن 

ْبَغ�َس 
َ
اأ �َشْيئًا  ْبَغ�َس 

َ
اأ

ْن 
َ
واأ َلْيِه،  اإِ َيْنُظَر  ْن 

َ
اأ

.
)13(

ِعْنَدُه« ُيْذَكَر 

P االقتداء بر�شول اهلل

 P ر�شول اهلل  فعل  اإّن 

على  ك��اف��ة  للنا�س  ح��ثٌّ  فيه 

اإلى  نظرتهم  في  به  التاأ�ّشي 

هذه الدنيا وما ينالونه منها. 

ولذا يحّث الإمام في و�شاياه 

على القتداء بر�شول اهلل في 

ْطَيِب 
َ
الأ َك  ِبَنِبيِّ �سَّ 

َ
»َتاأ ذلك: 

�ْشَوًة 
ُ
اأ ِفيِه  َفاإِنَّ   P ْطَهِر 

َ
الأ

��ى، وَع����َزاًء ِل��َم��ْن  ���شَّ
َ
ِل��َم��ْن َت��اأ

َحبُّ اْلِعَباِد اإَِلى اهلِل 
َ
ى. واأ َتَعزَّ

واْلُمْقَت�سُّ  ِه،  ِبَنِبيِّ ي  �شِّ
َ
اْلُمَتاأ

مًا،  َق�شْ ْنَيا  الدُّ َم  َق�شَ َث��ِرِه. 
َ
لأ

َر�ُشوِل  ِفي  َكاَن  وَلَقْد  َطْرفًا...  ُيِعْرَها  وَلْم 

ْنَيا  الدُّ َم�َشاِوِئ  َعَلى  َي��ُدلُّ��ُك  َم��ا   P اهلِل 

ِتِه، وُزِوَيْت  وُعُيوِبَها: اإِْذ َجاَع ِفيَها َمَع َخا�شَّ

َفْلَيْنُظْر  ُزْلَفِتِه.  َعِظيِم  َمَع  َزَخاِرُفَها  َعْنُه 

ْم 
َ
اأ ِبَذِلَك  دًا  ُمَحمَّ  

ُ
اهلل ْك��َرَم 

َ
اأ ِبَعْقِلِه:  َناِظٌر 

 ِ
َّ

َهاَنُه، َفَقْد َكَذَب - واهلل
َ
ْن َقاَل: اأ َهاَنُه، َفاإِ

َ
اأ

ْكَرَمُه، 
َ
اْلَعِظيِم - ِبالإِْفِك اْلَعِظيِم، واإِْن َقاَل: اأ

َب�َشَط  َحْيُث  َغْيَرُه  َهاَن 
َ
اأ َقْد   

ً
اهلل نَّ 

َ
اأ َفْلَيْعَلْم 

ِمْنُه.  ا�ِس  النَّ ْق��َرِب 
َ
اأ َعْن  وَزَواَه��ا  َلُه،  ْنَيا  الدُّ

وَوَلَج  َث��َرُه، 
َ
اأ واْقَت�سَّ  ِه،  ِبَنِبيِّ �سٍّ 

َ
ُمَتاأ ى  �شَّ

َ
َفَتاأ

اْلَهَلَكَة،  َياأَْمِن  َفاَل  واإِلَّ  َمْوِلَجُه، 

دًا  ُمَحمَّ َجَعَل  اهلل  َف���اإِنَّ 

اَعِة،  ِلل�شَّ َعَلمًا   P

ِة،  ِباْلَجنَّ ��رًا  وُم��َب�����شِّ

38



 مخت�ش���ر ب�شائر الدرجات، الح�ش���ن بن �شليمان الحلي، �س ( 1)

.125
 نهج البالغة، ال�شريف الر�شي، ج1، خطبة 94 �س187.( 2)

 م.ن، �س185.( 3)

 م.ن، ج2، خطبة 192، �س157.( 4)

 م.ن، ج1، خطبة 89، �س157.( 5)

 م.ن، ج2، خطبة 183، �س111.( 6)

 م.ن، ج1، خطبة33، �س81.( 7)

 م.ن، ج1، خطبة 96، �س187.( 8)

 م.ن، ج4، خطبة9، �س61.( 9)

 بحار الأنوار، المجل�شي، ج16، �س147.( 10)

 نهج البالغة، م.�س، ج2، خطبة 160، �س59.( 11)

 م.ن، ج1، خطبة 109، �س210.( 12)

 م.ن، ج2، خطبة160، �س58.( 13)

 م.ن،  �س58 - 60.( 14)

 م.ن، ج2، خطبة 197، �س172.( 15)

 م.ن، ج2، �س228.( 16)

 م.ن، ج1، �س122.( 17)

الهوام�ش

ْنَيا َخِمي�شًا،  وُمْنِذرًا ِباْلُعُقوَبِة. َخَرَج مَن الدُّ

َعَلى  َحَجرًا  ْع  َي�شَ َلْم  �َشِليمًا.  الآِخ��َرَة  وَوَرَد 

َداِعَي  َج��اَب 
َ
واأ ِل�َشِبيِلِه،  ى  َم�شَ َحتَّى  َحَجٍر، 

ْنَعَم 
َ
اأ ِ ِعْنَدَنا ِحيَن 

َّ
َة اهلل ْعَظَم ِمنَّ

َ
ِه. َفَما اأ َربِّ

.
)14(

 َعِقَبُه«
ُ
ِبُعُه، وَقاِئدًا َنَطاأ َعَلْيَنا ِبِه �َشَلفًا َنتَّ

P رثاء علي للر�شول

لر�شول  النا�س  اأق���رب  علي  ك��ان  لقد 

اهلل؛ فهو الذي كان اإلى جانبه في لحظات 

 P وفاته، يقول: »وَلَقْد ُقِب�َس َر�ُشوُل اهلل

ْدِري. وَلَقْد �َشاَلْت َنْف�ُشه  واإِنَّ َراأْ�َشه َلَعَلى �شَ

يُت  ْمَرْرُتَها َعَلى َوْجِهي. وَلَقْد ُولِّ
َ
ي َفاأ ِفي َكفِّ

ِت  جَّ َف�شَ ْع��َواِن��ي، 
َ
اأ واْلَماَلِئَكُة   P ُغ�ْشَله 

 َيْعُرُج، وَما 
ٌ
 َيْهِبُط وَمالأ

ٌ
ْفِنَيُة، َمالأ

َ
اُر والأ الدَّ

لُّوَن َعَلْيه  َفاَرَقْت �َشْمِعي َهْيَنَمٌة ِمْنُهْم، ُي�شَ

.
)15(

ِريِحه« َحتَّى َواَرْيَناه ِفي �شَ

ِبي 
َ
»ِباأ  :Q يقول  اآخر  مو�شٍع  وفي 

ي َيا َر�ُشوَل اهلِل َلَقِد اْنَقَطَع ِبَمْوِتَك  مِّ
ُ
ْنَت واأ

َ
اأ

ِة  ُبوَّ النُّ ِم��َن  َغ��ْي��ِرَك  ِب��َم��ْوِت  َيْنَقِطْع  َل��ْم  َم��ا 

َحتَّى  َت  �شْ َخ�شَّ َماِء.  ال�شَّ ْخَباِر 
َ
واأ والإِْنَباِء 

َحتَّى  ْمَت  وَعمَّ �ِشَواَك،  ْن  َعمَّ ُم�َشلِّيًا  ْرَت  �شِ

َمْرَت 
َ
اأ َك  نَّ

َ
اأ وَلْوَل  �َشَواًء.  ِفيَك  ا�ُس  النَّ اَر  �شَ

ْنَفْدَنا َعَلْيَك 
َ
ْبِر، وَنَهْيَت َعِن اْلَجَزِع، لأ ِبال�شَّ

َوالَكَمُد  ُمَماِطاًل  اُء  الدَّ َوَلَكاَن  وؤُِون  ال�شُّ َماَء 

ُه، وَل  ُه َما َل ُيْمَلُك َردُّ ُمحاِلفًا َوَقالَّ َلَك وَلِكنَّ

ي اأْذُكْرَنَا ِعْنَد  مِّ
ُ

ْنَت واأ
َ
ِبي اأ

َ
ُي�ْشَتَطاُع َدْفُعُه ِباأ

.)16(
َك َواْجَعْلَنا ِمْن َباِلَك« َربِّ

الإم��ام  �شالة  بذكر  الحديث  ونختم 

على ر�شول اهلل P: »اللهم اْجَعْل �َشَراِئَف 

ٍد  ُمَحمَّ َعَلى  َب��َرَك��اِت��َك  وَن��َواِم��َي  َلَواِتَك،  �شَ

َعْبِدَك وَر�ُشوِلَك، اْلَخاِتِم ِلَما �َشَبَق واْلَفاِتِح 

اِفِع  والدَّ ِباْلَحقِّ  اْلَحقَّ  واْلُمْعِلِن  اْنَغَلَق،  ِلَما 

��ْوَلِت  اِم���ِغ ���شَ َب��اِط��ي��ل، وال���دَّ
َ

��اِت الأ َج��ْي�����شَ

ْمِرَك 
َ
َطَلَع َقاِئمًا ِباأ َل َفا�شْ اِليِل، َكَما ُحمِّ �شَ

َ
الأ

اِتَك َغْيَر َناِكٍل َعْن ُقُدٍم  ُم�ْشَتْوِفزًا ِفي َمْر�شَ

َحاِفظًا  ِلَوْحِيَك  َواِع��ي��ًا  َع���ْزٍم،  ِف��ي  َواه  وَل 

ْوَرى 
َ
ْمِرَك َحتَّى اأ

َ
يًا َعَلى َنَفاِذ اأ ِلَعْهِدَك َما�شِ

ِلْلَخاِبِط،  ِريَق  الطَّ اَء  �شَ
َ
واأ اْلَقاِب�ِس،  َقَب�َس 

اْلِفَتِن  اِت  َخْو�شَ َبْعَد  اْلُقُلوُب  ِبه  وُه��ِدَي��ْت 

َراِت  ْعاَلِم وَنيِّ
َ
َحاِت الأ َقاَم ِبُمو�شِ

َ
والآَثاِم، واأ

وَخ��اِزُن  اْل��َم��اأُْم��وُن  ِميُنَك 
َ
اأ َفُهَو  ْح��َك��اِم، 

َ
الأ

يِن  الدِّ َي��ْوَم  و�َشِهيُدَك  اْل��َم��ْخ��ُزوِن،  ِعْلِمَك 

.)17(
، وَر�ُشوُلَك اإَِلى اْلَخْلِق« وَبِعيُثَك ِباْلَحقِّ
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تعالى  هلل  اأنها  والتبعّية  والحكومة  الوالية  في  االأ�شل   اإن 

ِ} )يو�شف:   } )المائدة: 55(، و{اإِِن اْلُحْكُم اإِالَّ هلِلهّ
ُ
ُكُم اهلل { اإِنََّما َوِليُّ

بالنظام  االلتزام  خالل  من  يتم  الوالية  هذه  اإعمال  واإن   .)67

بذاته  هو  ال�شانع،  تعالى،  فاهلل  والمنهج.  الهدف  في  االإلهي 

اأعرف  الأنه  م�شاراتهم  الخلق، وتقدير  �شيا�شة  ر�شم  القادر على 

فاالأ�شل  والم�شلحة.  الهوى  عن  تنزهه  مع  لهم  ي�شلح  وبما  بهم 

في الوالية: العلم والحكمة والتنزه عن الهوى )اأي العدالة(.

:Pمحمٌد
 الخليفة الأتّم

الدكتور بالل نعيم
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اإل��ى  فيو�شل  ال��ع��ل��م  وه���و  الأول  اأم���ا 

َعلَى  َق��اآِئ��ٌم  ُه���َو  {اأََف���َم���ْن  الحقة  القيومية 

ُكلِّ َنْف�ٍس ِبَما َك�َسَبْت} )الرعد: 33(. كما 

والنهج  ال�شادر  الحكم  يجعل  العلم  اأن 

الإن�شان  م�شلحة  ف��ي  ي�شبان  الم�شنون 

ِبِعْلٍم}  َعلَْيِهم  نَّ  {َفلََنُق�سَّ والمخلوقات 

)الأعراف: 7(.

و�شع  فيعني  الحكمة  اأي  الثاني  واأم��ا 

ما  الإن�شان  وتحميل  ن�شابها  في  الأم���ور 

يطيق وتكليفه بالم�شتطاع وذلك طبقًا لما 

اأعطاه اهلل له من قدرات ل بح�شب ظاهر 

ما يعتقده الإن�شان.

واأما الأ�شل الثالث، العدالة، فهو الغنى 

والحر�س  ال��ذات  اإل��ى  النفع  ا�شتدرار  عن 

هذه  وكل  الموجود.  م�شلحة  على  الدائم 

والعدالة  والحكمة  العلم  اأي  الخ�شائ�س 

اأه��م  اأح��د  ه��ي  التي  ال��ه��داي��ة  اإل��ى  تو�شل 

اْلَحقِّ  اإَِل���ى  َي��ْه��ِدي  {اأََف��َم��ن  الولية  اأ�شول 

اأََحقُّ اأَن ُيتََّبَع } )يون�س: 35(.

تعالى اهلل  ه��دى  ه��و  الحقيقي  وال��ه��دى 

اإِنَّ اْلُهَدى ُهَدى اهلِل} )اآل عمران: 73(،  {ُقْل 

فالمتَّبع هو الذي يهدي بهدى اهلل، واهلل هو 

اأبواب  اإْن لجهة معرفة  الهداية،  التام في 

الهداية اأو لجهة حّبه ورغبته وم�شيئته في 

َر َفَهَدى}  ��ِذي َقدَّ {َوالَّ هداية المخلوقين 

الحقيقية  الولية  ف��اإن  لذا   ،)3 )الأعلى: 

التامة هي هلل تعالى.

االإن�شان خليفة اهلل

اإن اإعمال الولية يجعل الإن�شان خليفًة 

مع  حقها  واأداءه��ا  الخالفة  اأمانة  يتحمل 

نَُّه َكاَن  ن�َساُن اإِ �شعوبتها وثقلها {َوَحَملََها ااْلإِ

َظ��ُل��وًم��ا َج��ُه��واًل} )الأح���زاب: 72(. ومن 

تطبيق  بد من  ل  ك��ان  الخالفة  ه��ذه  اأج��ل 

الولية الإلهية وجعل بني الإن�شان ملتزمين 

بها. وهذا الأمر ل يمكن اأن يتم بالتطبيق 

من  بد  ل  فكان  اإن�شان،  كل  على  المبا�شر 

الوا�شطة في الفي�س وهي نف�شها الوا�شطة 

في الولية حيث تقوم هذه الوا�شطة بمهام 

الولية في اأبعادها المختلفة.

وهذه الأبعاد تتمثل ب�:

اأواًل: المثل الأعلى فلّله المثل الأعلى، 

ل��ك��ن ال��و���ش��ول اإل����ى اهلل اأم����ر م��ت��ع��ّذر، 

بالو�شول  الذي  البديل  اإلى  الأمر  فاحتاج 

اإل���ي���ه ي��ت��ح��ق��ق ال���ه���دف {َوَم��������ن َي����ْخ����ُرْج 

ِم��ن َب��ْي��ِت��ِه ُم��َه��اِج��ًرا اإَِل����ى اهلِل َوَر���ُس��وِل��ِه}

المثل  اإل���ى  فالهجرة   .)100 )ال��ن�����س��اء: 

الأعلى المطلق )اهلل عز وجل( هي نف�شها 

الهجرة اإلى البديل )الر�شول(.

ث��ان��ي��اً: ال��ه��داي��ة، ف��اهلل ه��و ال��ه��ادي، 

{اأُْوَل���ِئ���َك  للحق  تهدي  فئة  عنه  وبالنيابة 

َف���ِب���ُه���َداُه���ُم اْق���َت���ِدْه}   
ُ
���ِذي���َن َه����َدى اهلل الَّ

اأيها  بيديك  ياأخذ  فالذي   .)90 )الأنعام: 

المهتدي  هو  الهداية  طريق  على  الإن�شان 

الإل��ه��ي.  ال��ه��دى  و���ش��روط  اأ���ش��ب��اب  بتمام 

فكلما كان الهدى ظاهرًا في الإن�شان كان 

هذا الإن�شان اأهاًل للولية.

والم�شار  الم�شتقيم  ال�شراط  ثالثاً: 

َراٍط  ال�شحيح اإلى الحق {اإِنَّ َربِّي َعلَى �سِ

اهلل  اإلى  فال�شير   ،)56 )هود:  �ْسَتِقيٍم}  مُّ

الم�شتقيم  ال�شراط  على  بال�شير  م�شروط 
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بيديك  يــاأخــذ  مــن 

على  الإن�سان  اأيها 

طــريــق الــهــدايــة، 

هو المهتدي بتمام 

اأ�سبــاب و�ســروط 

ــي ــه الـــهـــدى الإل

ال�����ذي ي���ت���ق���ّوم ب��ن��ق��ط��ت��ي��ن، 

ال�شالك  الإن�شان  اإحداهما: 

نحو  بال�شير  المكّلف  وه��و 

ال��ت��ك��ام��ل، وث��ان��ي��ه��م��ا: اهلل 

ال��ذي  الالمتناهي  المطلق 

اأخرى  بد من حلول نقطة  ل 

للت�شخي�س  قابلة  عنه  بديلة 

عملية  ل��ت�����ش��ّه��ل  وال��م��ع��اي��ن��ة 

البديلة  والنقطة  ال�شلوك، 

ال��ذي  الكامل  الإن�����ش��ان  ه��ي 

ال�شراط  ه��و  الم�شار  ب��اإت��م��ام��ه  ي�شبح 

الم�شتقيم.

هداية،  اأعلى،  مثل  هي:  الولية  اإذًا، 

وم�شار �شحيح.

وه����ذه ال���ولي���ة ب��ح�����ش��ب الأ����ش���ل هي 

هلل ت��ع��ال��ى وه���و ال��م��ث��ل الأع��ل��ى وال��ه��ادي 

اإلى  الو�شول  ولكن  الم�شتقيم.  وال�شراط 

الإن�شان  اإلى  بالن�شبة  متعذر  المطلق  اهلل 

الإمكانيات  وفي  القابليات  في  المحدود 

اأم���واج  ث��ن��اي��ا نف�شه  ف��ي  ت��ت��الط��م  وال����ذي 

الجهل،  وجنود  العقل  جنود  بين  ال�شراع 

مع كل الأ�شباب والعوامل التي تقّوي طرفًا 

اإما  النتيجة  في  الإن�شان  وتدفع  اآخر  على 

من  كان  وعليه،  الت�شافل.  اأو  التكامل  نحو 

وال�شلوك  ال�شير  عملية  لت�شهيل  ال�شروري 

البديل  الولئي  المقام  وجود  من  اهلل  اإلى 

الذي يتولى كل مهام الولية.

هداية المقام الوالئي

وم���ن ���ش��روط ه���ذا ال��م��ق��ام ال��ولئ��ي 

عنه  عّبر  كاماًل  اإن�شانًا  يكون  اأن  البديل 

باأن  الفاتحة  �شورة  في  وتعالى   �شبحانه 

َراَط الُم�سَتِقيَم  {اهِدَنا ال�سِّ

���ِذي���َن اأَن��َع��م��َت  ���َراَط الَّ * ����سِ
)7-6 )الفاتحة:  َع��لَ��ي��ِه��ْم} 

عليهم  اهلل  اأن��ع��م  وال���ذي���ن 

ه��م ال��ن��ب��ّي��ون وال�����ش��ّدي��ق��ون 

���ه���داء وال�����ش��ال��ح��ون  وال�������شّ

ال��ق��راآن��ي.  ال��ن�����س  بح�شب 

يتربع  الفئة  هذه  راأ�س  وعلى 

ال���ن���ب���ّي���ون وف����ي ال��م��ق��ّدم��ة 

ت���ّوج خ��ات��م الأن��ب��ي��اء محمد

الأنبياء  طليعة  يتقدم  وقائدًا  زعيمًا   P

وال��ر���ش��ل. ل���ذا ف����اإن ال��ن��ق��ط��ة ال��ع��ل��ي��ا في 

الكامل  الإن�شان  هي  الم�شتقيم  ال�شراط 

وعلى راأ�س هذا الإن�شان يقع النبي محمد

P. لذا، فاإنه تعالى في م�شيرة الهجرة 

{ُم��َه��اِج��ًرا  والر�شول  اهلل  ذك��ر  التكاملية 

اإَِلى اهلِل َوَر�ُسوِلِه} )الن�ساء: 100(. فاهلل 

بديله  هو  والر�شول  الالنهائي  الهدف  هو 

اأن  النهائي )الذي يمكن لالإن�شان  الهدف 

هو   P محمدًا  النبي  اأن  وبما  يعاينه(. 

فاإنه  الإل��ه��ي  المن�شب  ه��ذا  يتولى  ال��ذي 

اأن يتمتع بالموا�شفات والخ�شائ�س  يجب 

والحلول  المن�شب  هذا  ل�شغل  له  توؤهِّ التي 

ال�شفات  ام��ت��الك  اأي  ال��م��ق��ام،  ه��ذا  ف��ي 

الإلهية على نحو من التمام والكمال بحيث 

واقعة  تكامله  في  الإن�شان  حركة  ت�شبح 

والكمال  نف�شه،  الكامنة في  الكمالت  بين 

لتكون   ،P النبي  نف�س  في  القائم  الّتام 

الموؤازرة  اإلى  ال�شطاأ  اإخ��راج  من  الحركة 

)ال�شتواء  ال�شتواء  اإل��ى  ال�شتغالظ  اإل��ى 

وتفّتق  وانبثاق  ظهور  اكتمال  يعني  ال��ذي 
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ــة  والحكم ــم  العل

ــدى  الهـ ــدام  وانع

ــروٌط  �ســ ــّل  الم�س

ــى الولية  اإل �ساريٌة 

ــا  مراتبه ــر  اآخ ــي  ف

ــه( الفقيـــــــ )اأي 

  بحار الأنوار، المجل�شي، ج16، �س210.( 1)

الهوام�ش

ال������ك������م������الت ل�����دى 

الإن�شان باقترابها من 

يمّثله  ال���ذي  ال��ّت��م��ام 

{َك�����َزْرٍع   P النبي 

َف��اآَزَرُه  �َسْطاأَُه  اأَْخ���َرَج 

َفا�ْسَتَوى  َفا�ْسَتْغلََظ 

������وِق������ِه}  َع������لَ������ى �������سُ

)الفتح: 29((.

ال��م��ع�����ش��وم 

والوالية التامة

ان�����ب�����ث�����ق�����ت 

ك����م����الت ال��ن��ب��ي 

P باقترابه من 

العلّي الأعلى {ُثمَّ 

��ىَف��َك��اَن  َدَن���ا َف��َت��َدلَّ

اأَْدَن������ى} ْو  اأَ َق���ْو����َس���ْي���ِن  َق�����اَب 

 )9–8 )ال��������ن��������ج��������م: 

 ف����ق����ال ع���ن���ه ال����ك����ري����م :

َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم}  ��َك  {َواإِنَّ

)القلم: 4(. والإن�شان تنبثق 

كمالته باقترابه من �شخ�س 

ق���ال:  ال�����ذي   P ال��ن��ب��ي 

مكارم  لأت��م��م  بعثت  »اإن��م��ا 

هذا  باتباع  ال��ولي��ة  وت��ك��ون   .
)1(

الأخ�����الق«

وال�شير على  ته  ب�شنَّ وال�شتنان   P النبي 

الو�شول  اأج��ل  من  الحقة  و�شريعته  نهجه 

كامنة  كمالت  اأم��ام  ونكون  الكمال.  اإل��ى 

بربطها  وتنمو  وتتكامل  تتفتح  الإن�شان  في 

راأ�س  وعلى  للمع�شوم.  التامة  بالكمالت 

الكمالت  له  ومن   ،P النبي  المع�شوم 

له  اهلل  وه��و  المطلقة 

الولية المطلقة، ومن 

التامة  ال��ك��م��الت  ل��ه 

 P وه����و ال���ر����ش���ول

له  تكون  والمع�شوم 

الولية التامة.

اأ�ش�ش الوالية

وال������������ولي������������ة 

ال�����ت�����ام�����ة ل��ل��ن��ب��ي 

ول��ل��م��ع�����ش��وم   P

م�������ش���روط���ة ب��ع��ي��ن 

هي  التي  ال�شروط 

اأ���ش�����س ال��ولي��ة اأي 

ال��ع��ل��م وال��ح��ك��م��ة 

وان����ع����دام ال��ه��وى 

ال��م��ع��رف��ة  اأي  ال���م�������ش���ّل، 

وخ�شو�شياته  ب��الإن�����ش��ان 

وال��ح��ك��م��ة ف���ي ال��ت�����ش��رف 

والقرار  والموقف  وال�شلوك 

وانعدام الهوى الم�شّل الذي 

ب���ه الن����ح����راف ع���ن ج���ادة 

ال�شروط  هذه  وتبقى  الحق. 

اآخر  في  الولية  اإل��ى  �شارية 

يكون  اأن  يجب  ال��ذي  الفقيه  اأي  مراتبها 

الذي  هو  فالعلم،  وحكيمًا.  وعادًل،  عالمًا، 

والعدالة،  اهلل،  �شريعة  وفق  يحكم  يجعله 

بدنياه في�شل  يبيع دينه  التي تجعله ل  هي 

هي  والحكمة،  علم،  على  والأم���ة  النا�س، 

ال�شريعة  وف��ق  ال��ق��رار  يتّخذ  تجعله  التي 

وبلحاظ خ�شو�شّيات الأزمنة، والأمكنة.
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اأك���د ال���ق���راآن ال��ك��ري��م ع��ل��ى اأهمية  وق���د 

نماذج  اآياته  من  كثير  في  وذك��ر  القدوة، 

تاريخية ارتقت في مدارج الكمال حتى 

�شارت اأهاًل لالقتداء بها.

هم  لالإن�شانية  ق���دوة  واأه���م 

واإن   ،R ال��ك��رام  الأن��ب��ي��اء 

بين  م���ن  ر����ش���وٍل هلل  اخ��ت��ي��ار 

يكون  اأن  لأج���ل  اإن��م��ا  الب�شر، 

قال  فقد  لالأمم.  عملية  ق��دوة 

ذَكر  اأن  بعد  وتعالى  �شبحانه 

{اأُوَل����ِئ����َك  ن��ب��ّي��ًا:  ع�شر  ثمانية 

َف���ِب���ُه���َداُه���ُم   ُ اهللَّ َه�����َدى  ����ِذي����َن  الَّ

اْقَتِدْه} )الأنعام: 90(.

خ�شو�س  ف��ي  �شبحانه  وي��ق��ول   

َك��اَن  {َل��َق��ْد   :P محمد  الأعظم  نبّينا 

ِ اأُ�ْسَوٌة َح�َسَنٌة ِلَمْن َكاَن َيْرُجو  َلُكْم ِفي َر�ُسوِل اهللَّ

 َكِثيراً} )الأحزاب: 21(.
َ  َواْلَيْوَم ااْلآِخَر َوَذَكَر اهللَّ

َ اهللَّ

ـــم  ـــُه ـــُم ـــلِّ ـــع ُي

ـــم ـــِه ـــي ـــَزكِّ َوُي

ال�شيخ عبا�ش ر�شيد 

اإنَّ مو�شوع القدوة من الموا�شيع المهمة جّدًا 

-�شواء  الح�شنة  فالقدوة  الب�شرية،  حياة  في 

اأكانت مجتمعًا اأم فردًا- عن�شر مهم في كلِّ مجتمع، 

ك ودافع لالإن�شان لالرتقاء بالذات نحو  فهي محرِّ

الكمال،  فمهما كان اأفراد المجتمع �شالحين، فهم 

في اأَم�شِّ الحاجة لالقتداء بالنماذج الحيَّة.
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وقد تعّر�شت القدوات الح�شنة -من اأعداء الإن�شانية- على 

مّر التاريخ اإلى الإ�شاءة وحمالت الت�شويه.

ولن  ل��م   Pمحمد النبّي  وخاتمهم  الأن��ب��ي��اء  ن��ور  ولكن 

ينطفىء. ونحن ذاكرون �شيئًا من قب�س نوره الذي اأ�شاء ظلمات 

المتجاهلون  تجاهله  واإن  ع�شرنا  ي�شيء  ي��زال  ول  ع�شره 

رون.  ر مّنا المق�شّ بون وق�شّ والمتع�شّ

�شلوكه ال�شخ�شي

 P اأ � زهده

لقد كان خبز ر�شول اهلل P خبز ال�شعير في اأكثر اأحيانه، 

خبز  من  �شبع  ما  بل  قب�س،  حتى  منخول  طحين  خبز  اأك��ل  وما 

لل�شادق جعفر  »قلت  قا�شم قال:  العي�س بن  ال�شعير قّط. فعن 

بن محمدQ: حديث يروى عن اأبيك Q اأنه قال: ما �شبع 

ر�شول اهلل P من خبز بّر قط، اأهو �شحيح؟ فقال: ل، ما اأكل 

.
)1(

ر�شول اهلل P من خبز بّر قط، ول �شبع من خبز �شعير قّط«

وعن الإمام ال�شادقQ قال: »ُذكر اللحم عند ر�شول 

.
)2(

اهلل P فقال: ما ذقته منذ كذا«

اإحدى  تقول  كما   P اأن��ه  نعلم  اأن  فيكفينا  لبا�شه:  واأم��ا 

رداءين  ول  قمي�شين  ل  زوجين،  �شي ء  من  اتخذ  »ما  زوجاته 

المرّقع من  يلب�س  كان  ما  وكثيرًا  النعال،  من  ول  اإزاري��ن،  ول 

.
)3(

الثياب«

فيقول:   Qالموؤمنين اأم��ي��ر  ف��ي��روي  م�سكنه:  �����ا  واأمهّ  

اأدم  من  مرفقته  وكانت  عباءة   P اهلل  ر�شول  فرا�س  »ك��ان 

ح�شوها ليف.. وكان كثيرًا ما يتو�ّشد و�شادة له من اأدم ح�شوها 

يتخ�شع  يلب�شها  فدكية  قطيفة  له  وكانت  عليها،  ويجل�س  ليف، 
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 P كان ر�سول اهلل

بحديث  حــّدث  اإذا 

م فـي حديثه  تبــ�سّ

ل��ه قطيفة  ب��ه��ا، وك��ان��ت 

م�����ش��ري��ة ق�����ش��ي��رة ال��خ��م��ل، 

.
)4(

وكان له ب�شاط من �شعر يجل�س عليه«

واأما مدخراته: فاإن ر�شول اهلل P لم يكن 

يدخر �شيئًا من المال ول من الأ�شياء.

 .
)5(

قال اأن�س بن مالك:» كان ر�شول اهلل ل يدخر �شيئًا لغد«

ويكفي اأن نعلم اأنه P لما توفي ما ترك اإّل �شالحه وبغلته 

.
)6(

ودرعًا مرهونة

 P ب � منطقه

P اأح�شن النا�س منطقًا، واإذا اأردنا اأن  كان ر�شول اهلل 

من  لح�شلنا  وح�شنه   P منطقه  حالوة  مكونات  عن  نبحث 

ذلك على العنا�شر التالية:

ه لفظه: اإّن كالم ر�شول اهلل P كان اأبعد ما يكون  تنزهّ 1 ـ 
دُع على 

ُ
عن الفح�س والبذاءة. فقد روي اأنه قيل له: »يا ر�شول اهلل اأ

.
)7(

بعث لّعانًا واإنما بعثت رحمة«
ُ
الم�شركين! فقال P: اإني لم اأ

وعن اأن�س بن مالك قال: »خدمت النبي ت�شع �شنين فما قال 

.
)8(

ل�شي ء �شنعت اأ�شاأَت، ول بئ�س ما �شنْعَت«

  2ـ  تب�سمه اأثناء التكلم: قال اأبو الدرداء: »كان ر�شول اهلل 

.
)9(

P اإذا حّدث بحديث تب�ّشم في حديثه«

اأ�شاليب  فكانت  عقولهم:  ق��در  على  النا�س  تكليمه  ـ   3   

عر�شه لالأفكار واإجاباته عن الأ�شئلة تختلف من �شخ�س لآخر 

واإلى هذا  الأفراد،  بها  يتمتع  التي  الذهنية  للقابليات  طبقًا 

مرنا اأن نكّلم 
ُ
ا معا�شر الأنبياء اأ اأ�شار ر�شول P بقوله: »اإنَّ

.
)10(

النا�س على قدر عقولهم«

�شلوكه االجتماعي 

اأ- نماذج من اآداب معا�شرته للنا�ش

و�شلوك  رف��ي��ع  اإن�شاني  بُخُلق   P اهلل  ر���ش��ول  ام��ت��از 

وقلوبهم  النا�س  عقول  يمتلك  جعله  م��ا  ممّيز  اجتماعي 

ويك�شب محبتهم ويجذبهم اإلى طريق اهلل.

اإنكم  المطلب  عبد  بني  »ي��ا  ويقول:  قومه  يخاطب  وك��ان 

وح�شن  الوجه  بطالقة  فالقوهم  باأموالكم  النا�س  َت�َشعوا  لن 

.
)11(

الِب�ْشر«
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يجل�س   P ــان  ك

ــي  ــران ــه بــيــن ظ

فيــاأتي  اأ�سحابـــه، 

يدري  ول  الغريب 

P اأيهم ر�سول اهلل

  وكان P اأبعد النا�س عن الّتعالي على مجتمعه اأو تمييز 

النا�س كواحد منهم ل  يعي�س مع  اأف��راده، فقد كان  نف�شه عن 

كان  ولذلك  عنهم،  يتمّيز  اأن  ويكره  �شي ء،  في  عنهم  يختلف 

يدري  ول  الغريب  فياأتي  اأ�شحابه،  ظهراني  بين  يجل�س   P

اأيهم ر�شول اهلل P حتى ي�شاأل عنه. وكان P يتفقد اأحوال 

اإذا  P كان  اأنه  اأو�شاعهم، بل لقد روي  النا�س، ويطلع على 

فقد الرجل من اإخوانه ثالثة اأيام �شاأل عنه: فاإن كان غائبًا دعا 

له، واإن كان �شاهدًا زاره، واإن كان مري�شًا عاده. 

يون�س  رواه  م��ا  بالح�شنى:  معاملته  م�شاديق  وم��ن 

كيف   :Qال�شادق اهلل  عبد  اأب��و  »ق��ال  ق��ال:  ال�شيباني 

مداعبة بع�شكم بع�شًا؟ قلت: قليل. قالQ: فال تفعلوا، 

ال�شرور  بها  لتدخل  واإنك  الخلق،  ح�شن  من  المداعبة  فاإن 

على اأخيك، ولقد كان ر�شول اهلل P يداعب الرجل يريد 

.
)12(

اأن ي�شره«

وكان P يدعو اأ�شحابه بكناهم اإكرامًا لهم وا�شتمالًة 

لقلوبهم، ويكني اأي�شًا الن�شاء الالتي لهن اأولد، والالتي لم 

يلدن، ويكني ال�شبيان في�شتلين به قلوبهم.

  وكان P ل ياأتيه اأحد حّر اأو عبد اأو اأمة اإل قام معه 

في حاجته.

حديث  اأو  حاجة  في  قط  اأح��ٌد  فاو�شه  »ما   :Qعلي وعن 

فان�شرف حتى يكون الرجل هو الذي ين�شرف، وما نازعه الحديث 
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الذي  هو  يكون  اأح��د حتى 

من  ي��ك��رم  وك���ان   .
)13(

ي�شكت«

يدخل عليه حتى ربما ب�شط له ثوبه، ويوؤثر 

يكلم  ل   P وك��ان  تحته.  التي  بالو�شادة  الداخل 

اأحدًا ب�شي ء يكرهه، حتى لقد ورد اأنه P كان اإذا اأراد لوم 

 P اأحد اأو عتابه، يعاتبه بكل حياء وخجل. وروي اأن ر�شول اهلل

كان ل يدع اأحدًا يم�شي معه اإذا كان راكبًا حتى يحمله معه، فاإن اأبى 

.
)14(

قال: تقدم اأمامي واأدركني في المكان الذي تريد

 P ب- توا�سعه 

كان ر�شول اهلل P بقدر ما يحث على التزام ف�شيلة التوا�شع 

كان  عملية،  ناحية  من  فاإنه  الجتماعية،  والعالقات  التعامل  في 

النموذج المثالي الرائع في التوا�شع وب�شاطة العي�س.

 P اأّنه قال: »ما اأكل ر�شول اهلل Qفعن الإمام ال�شادق  

اأكلة  ياأكل  وك��ان  قب�س،  حتى  وجل  عز  اهلل  بعثه  اأن  منذ  متكئًا 

هلل  توا�شعًا  قال:  ذاك؟  ولم  قلت:  العبد،  جل�شة  ويجل�س  العبد 

.
)15(

عز وجل«

ومن توا�شعه اأنه كان يبداأ بال�شالم على النا�س، وين�شرف 

اإلى محدثه بكله: ال�شغير والكبير والمراأة والرجل. وكان اآخر 

من ي�شحب يده اإذا �شافح،... وكان يذهب اإلى ال�شوق، ويحمل 

ب�شاعته بنف�شه، ولم ي�شتكبر عن الم�شاهمة في اأي عمل يقوم 

المدينة  في  الم�شجد  بناء  في  �شاهم  فقد  اأ�شحابه وجنده،  به 

اأ�شحابه  و�شارك  الأحزاب،  غزوة  في  الخندق  حفر  في  وعمل 

اأ�شحابه  له  �شفراته، وعندما قال  اإحدى  الحطب في  في جمع 

ولكن  تكفوني  اأنكم  »قد علمت   :P قال  بذلك عنك  نقوم  نحن 

اأكره اأن اأتميز عنكم، فاإن اهلل يكره من عبده اأن يراه متميزًا عن 

.
)16(

اأ�شحابه«

  ج- مدر�شة الحلم والعفو

اأخطاء  عن  الحلم  النبوية  الأخ��الق  به  ات�شفت  ما  اأب��رز  من 

الآخرين والعفو عن �شيئاتهم.

وقد كان ر�شول اهلل P ل يعرف الغ�شب اإل حين ُتنتهك للحق 

حرمته.

ني   قال اأن�س بن مالك: »خدمت ر�شول اهلل P �شنين، فما �شبَّ

ة قط، ول �شربني �شربة، ول انتهرني، ول عب�س في وجهي، ول  �شبَّ

ــول  ر�س اأكل  ــا  »م

ــًا منذ  اهلل P متكئ

ــزَّ  ع اهلل  ــه  بعث اأن 

ُقب�س ــى  ــلَّ حت وج
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الهوام�ش

اأمرني باأمر فتوانيت فيه فعاتبني عليه، فاإن عاتبني عليه اأحد من 

.
)17(

ر �شي ء كان« اأهله، قال: دعوه، فلو ُقدِّ

 وعن اأن�س اأي�شًا قال: »كنت اأم�شي مع ر�شول اهلل P وعليه 

بردائه فجبذه  فاأخذ  اأعرابي  فاأدركه  الحا�شية  ُبرد نجراني غليظ 

اهلل  ر�شول  عنق  �شفحة  اإل��ى  نظرت  حتى  �شديدة  جبذة  )جذبه( 

يا  ق��ال:  ثم  �شدة جبذته.  ال��ّرداء من  به حا�شية  اأث��رت  وقد   P

اهلل  ر�شول  اإليه  فالتفت  عندك.  الذي  اهلل  مال  من  لي  مر  محمد 

.
)18(

P ف�شحك واأمر له بعطاء«

ومن عظيم عفوه ما تجلى يوم فتح مكة، فالبرغم من الق�شوة 

المطلب  عبد  بن  حمزة  عمه  ج�شد  بهما  عومل  اللتين  والوح�شية 

اإلى النتقام من وح�شي قاتل حمزة، ول  ُحد، لم يلجاأ 
ُ
اأ في معركة 

من هند زوجة اأبي �شفيان. ووقف منهم موقفًا رحيمًا بالرغم من 

وعلى  عليه  قري�س  �شّبته  الذي  الأذى  واأن��واع  والآلم،  العذاب  كل 

الم�شلمين قبل الهجرة وبعدها.

ت�شبى  اليوم  الملحمة،  يوم  اليوم  اأ�شحابه:  اأحد  قال  وعندما 

.
)19(

الحرمة. قال P: »ل، بل اليوم يوم المرحمة« 
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ال�شاعر  ك��ت��ب  ال���دي���وان  اإه�����داء  ف��ي 

اإبراهيم بّري يقول �شارحًا:

ق�����دم�����ُت �����ش����ع����ري ل���ل���ن���ب���ي واآل�������ه

ب��ب��ال��ه اأم�������ّر  اأو  اأخ����ط����ر  ف��ع�����ش��اي 

ف����ي ل��م��ح��ة ت���ق���ف ال���خ���الئ���ق ك��ل��ه��ا

ع��ط�����ش��ى ل���ك���اأ����س ع���ط���ائ���ه ون���وال���ه

ف��الأن��ن��ي ب���اأح���م���د  ف���خ���رت  اأن�����ا  اإن 

ن�����م�����ى ل����ه واأع����������ّد م����ن اأج���ي���ال���ه
ُ
اأ

ود  ك�شب  في  تطمع  راجية  كتابة  هي 

يعط�س  يوم  �شفاعته  ونيل   ،P الر�شول 

اإل��ى  الإه����داء  وم��ن  ن��وال��ه.  لكاأ�س  الخلق 

محراب  في  طواٌف 

P الـــــر�ـــــســـــول
)*(

قراءة يف ديوان »للنبي واآله«  لل�شاعر العاملي اإبراهيم بّري

فاطمة بّري بدير

بلدة  )مواليد  بّري  اإبراهيم  العاملي  ال�شاعر  ينتظر  لم 

فيه  يتجّراأ  زمن  ياأتي  اأن   )1997 عام  والمتوفى   1917 تبنين 

�شاعر غربي على التطاول على ر�شول اهلل P، اأو اأن ت�شل اإلى 

اأ�شماِعه حكايُة كاتب اأو روائي �شّتام يهجو اآل البيت المحمدي، 

الذين اأذهب اهلل عنهم الرج�ش وطهرهم تطهيرًا كما قال في 

محكم كتابه.. لم ينتظر منا�شبة تاأتي من هنا وهناك، ك�شلمان 

ر�شدي الهندي البريطاني، اأو ر�شام الكاريكاتير الدانماركي، اأو 

كالمخرج العابث الذي �شخر من ر�شول الب�شرية.. لم ينتظر 

كل هوؤالء ليمت�شق قلمه وق�شائده، �شالحًا ورايَة فخٍر وانتماء، 

في تلك ال�شنوات.. لم تلهه معارك الحداثة وق�شاياها، واإنما 

في  فاأ�شدر   R واآله  النبي  تجاه  الفّيا�شة  م�شاعره  غلبته 

العام  1970 ديوانه ال�شعري الذي بدا فريدًا  في ذلك الوقت: 

»للنبّي واآله«.
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جلَّ  اهلل  ع��ن  اأب��ي��ات  الأول����ى،  الق�شيدة 

يّتبع  وكاأنه  ليبدو  ال�شاعر  بها  ب��داأ  وع��ال، 

ترتيبًا معّينًا في مخاطبته النبي واآله. فهو 

بداأ باهلل تعالى اأوًل، في ق�شيدة �شغيرة، 

التي   »Pمحمد« بق�شيدة  واأتبعها  عاد 

قبل  م��ا  فترة  م��ن  النبي  حياة  فيها  اأّرخ 

�شكب  وفاته.. ق�شيدة  بعد  ما  اإلى  ولدته 

فيها ال�شاعر اثنين وثمانين بيتًا من الولء 

لخاتم النبيين والإعجاب ب�شخ�شه، ليعود 

وي�شتاأنف مع بقية العترة من اآل بيت النبوة 

عليهم ال�شالة وال�شالم.

كتب  القديم،  ال��دي��وان  غ��الف  وعلى 

ال�شاعر اأي�شًا معّرفًا عمله الأدبي بالقول:

النبوة  بيت  اآل  عن  تتكلم  »ق�شائد 

ال���ذي���ن ع���ّم���دوا الإ�����ش����الم ب��دم��ائ��ه��م 

حّتى  ال�شمحاء  ال�شريعة  غر�س  وتعّهدوا 

اليانع..  الّثمر  واأع��ط��ت  واأزه���رت  َنَمت 

من  اأن�����ش��ام��ًا  ت��غ��ازل  ي��ث��رب  م��ن  نفحات 

ي ال�ساعر ابراهيم برهّ

ق�سيــدة  »محمد« 

�سكب فيها ال�ساعر 

بيتًا  وثمانين  اثنين 

من الـــولء لخــاتم 

النبييــن والإعجاب 

بـــ�ـــســـخـــ�ـــســـه
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مهج  من  عبيرها  فيفوح  والّنجف  مّكة 

ال��ق�����ش��ائ��د وال���ك���ل���م���ات... ب���اق���ات من 

الوحي،  اأنامل  دتها  ن�شّ ال�ّشرق  حدائق 

الدين  ركزوا  الذين  واآله  للنبي  لتقّدمها 

ع��ل��ى ���ش��خ��رة ال��ع��ق��ي��دة وك��ت��ب��وا ت��اري��خ 

ال��دم��اء...  من  بمداد  العربي  الن�شال 

اأتى  الأ�شاطير  تفوق  وبطولت،  مالحم 

ري�شة  لم�شتها  الأو���ش��ي��اء  الأئ��م��ة  ب��ه��ا 

حقائق  ف��ت��ج�����ش��دت  ال��م��خ��ل�����س  ال�����ش��ع��ر 

في  ال��خ��ال��د  ال��ج��ه��اد  روع���ة  ع��ن  تتكلم 

وال�شت�شهاد«. الّت�شحية  ميادين 

Pق�شيدة محمد

في ق�شيدة محمد، تاأريخ ل�شيرة الّنبي 

بدءًا من المرحلة التي �شبقت مولده  مرورًا 

بكّل مراحل حياته، حيث �شاغ ال�شاعر في 

82 بيتًا، معظم مراحل حياة الر�شول، من 
ترّقب الراهب بحيرا لمقدمه، اإلى ولدته، 

وهو و�شف ولدة الم�شطفىP بقوله:

واأط����������ّل ال�������ش���ب���ّي دف�������َق ����ش���ي���اٍء

ف��ان��ج��ل��ى ال���ل���ي���ل وال����ظ����الم ت���ب���ّدد

وت���ع���ال���ت ع���ل���ى ال���ح���م���ى زغ������ردات

اأع���ل���ن���ت ل�����الأن�����ام م����ي����الد اأح���م���د

ف��������اإذا ال����ك����ون ب�������ش���م���الت ���ش��الة

ي���ت���وّق���د ك����وك����ب  الأر������������س  واإذا 

ت���ت���م���ن���ى رب���������������وٍة  ك��������ل  واإذا 

اأن����ه����ا م���ل���ع���ب ال���ي���ت���ي���م ال���م�������ش���ّرد

نزول الوحي

التي  المحطة  ه��و  ال��وح��ي،  ن��زول  اإن 

في  والأ�شا�س  الرئي�س  المنعطف  �شّكلت 

هذه  تغّيبها  ولم   ،Pالر�شول �شخ�شية 

اعتكافه  اأي��ام  ر�شدت  واإن��م��ا  الق�شيدة، 

وقيامه وتعبده في غار حراء بالقول:

م����ا ل����ه ي�����ش��ه��ر ال���ل���ي���ال���ي وح����ي����دًا   

و����ش���ط ك���ه���ٍف م��ع��ّت��م ال���غ���ور اأ����ش���ود

وب�����ذاك ال��خ�����ش��وع وال���ط���رف ���ش��اٍج  

ن�����زل ال����وح����ي ه���ات���ف���ًا ي����ا م��ح��م��د

ق����م ف����ذّك����ر وث����وب����ك ال����ج����ّف ط��ّه��ر   

ي��ول��د ل���ي�������س  وال���������دًا  اهلل  واع����ب����د 

ع���ت���ق ال����ده����ر ي����ا م��ح��م��د ف��اب��ع��ث 

ي���ت���ج���ّدد ك����ي  ال���ك���م���ال  روح  ف���ي���ه 

االأ�شنام      

اأي�����ش��ًا ع��ن��د تعامل  ال�����ش��اع��ر  ت��وق��ف 

ال��ذي  ال��ّدع��وي  النهج  م��ع   Pالر�شول

لقاه  ما  مع  بالنبّوة،  بعثه  بعد  عليه  �شار 

وحربها  له  وتحديها  قري�س  مواجهة  من 

معه، هذه الدعوة التي قامت على ا�شتبعاد 

كي  الجاهلي  حياة  في  وتحطيمه  ال�شنم 

يكون اهلل تعالى هو البديل الأرحب.

����ش���ّف���ه ال������الت وا����ش���ت���خ���ّف ب���ع���ّزى

وب������دي������ن الأوث��������������ان ل������م ي���ت���ق���ّي���د

ون����������راه ع����ل����ى ال������ت������راب ي�����ش��ّل��ي

وب����������������������اآلء رّب����������������ه ي����ت����ه����ّج����د

وال���ف���ت���ى ال���ع���ام���ري ع���م���رو ب���ن ود

ي��ت��ح��دى ال�����ش��ف��وف م��ث��ن��ى وم��ف��رد
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اأي��������ن ي�����ا م�������ش���ل���م���ون اأي��������ن ع��ل��ي

اأي������ن ف�������اروق اأي������ن ف��ت��ي��ة اأح���م���د؟

وع�����ي�����ون ال����ن����ب����ّي ل���ل���غ���ي���ب زاغ�����ت

وب�����اأج�����ف�����ان�����ه ال������رج������اء ت���ه���ده���د

في الحرب

ال�شاعر،  ال�شعرية  الأج���واء  تمنع  لم 

الحربّية  ال�شتراتيجّية  عن  الحديث  من 

 P الر�شول  �شار عليها  التي  والع�شكرّية 

هو  فكما  اأع��دائ��ه.  مع  واّتبعها  حياته  في 

فهو  والإ���ش��الح،  الح  وال�شّ العبادة  رج��ل 

اأي�شًا القائد الع�شكري الذي يّتخذ القرار 

يقول  اإبتداًء.  لي�س  واإنما  الحروب،  وي�شّن 

ال�شاعر في ق�شيدته:

اإل ال�������ش���ي���ف  ي����ج����ّرد  ل����م  اأح����م����د 

ع��ن��دم��ا ال�����ش��ي��ف ف���وق���ه ق���د ت��ج��ّرد

واأم������������ام الإل����������ه ق�������ال م���ج���ي���ب���ًا:

ا�شهد األ  رّب����ي  ل��ل��ع��ه��ود  وف��ي��ت  ق���د 

Pوفاة الر�شول

حال  بو�شف  »محمد«  ق�شيدة  تنتهي 

الأمة الإ�شالمية بعد غياب ورحيل الر�شول

الفتن  ذك��ر  على  ال�شاعر  ف��ي��اأت��ي   ،P

"ال�شرق"  بهذا  يحيق  وم��ا  وال�شراعات 

�شعرية  مناجاة  الى  ليخل�س  ي�شّميه،  كما 

يقول في بع�س اأبياتها:

اأح����م����د م�����ات ف���ادف���ق���ي ي����ا ل��ي��ال��ي   

ول����ي����ل����ّف ال�����دن�����ى ����ش���ب���اب م��ل��ّب��د

ف���ّرق���ت���ن���ا ي�����د ال������ع������داوة ف��ان��ظ��ر  

ك���ي���ف اأو�����ش����ال����ن����ا ت����ب����ّت وت��������واأد

ل���ف���ت���ة م���ن���ك ي����ا ر�����ش����ول ال���ب���راي���ا  

ع���ّل���ن���ا ف����ي ����ش���م���اء وج���ه���ك ن�����ش��ع��د

ل����و ح��ف��ظ��ن��ا ت����راث����ك ال�����ش��م��ح ك��ن��ا    

اأم��������ة ت���رت���ج���ى و����ش���ع���ب���ًا م���وّح���د

ليلة االإ�شراء

ولأّن الإ�شراء كان محّطة مف�شلّية في 

�س  خ�شّ فقد   P محمد  الّر�شول  حياة 

لتكون  ديوانه  ق�شائد  من  واحدة  ال�شاعر 

�شري 
ُ
اأ التي  الليلة  هذه  الإ�شراء،  ليلة  عن 

ال��ح��رام  الم�شجد  م��ن  ب��ال��ر���ش��ول  فيها 

اإل��ى  ب��ه  ُع��رج  ث��م  الأق�شى  الم�شجد  اإل��ى 

ال�شاعر  بداأها  ق�شيدة  ال�ّشبع.  ال�ّشموات 

بالحديث عن البالد التي ح�شنت الإ�شالم 

عن  للحديث  ليعود  المعراج،  مهد  وكانت 

رحلة الإ�شراء والمعراج، فيقول:

ه��ن��ا اأ����ش���رى ال���ر����ش���ول ع��ل��ى ب���راق     

ل��ج��ان��ح��ه��ا ان���ط���وى الأف������ق ال��ب��ع��ي��د

الإ�ســــراء«  »ليـلة 

ــا  ــداأه قــ�ــســيــدة ب

ال�ساعـر بالحــديث 

التي  ــاد  ــب ال ــن  ع

ــت  ـــ ـــ ــن ـــ ــس ــ� ح

وكـانت  الإ�ســام 

ــراج ــع ــم ــد ال ــه م
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ع���ل���ت ف�����وق ال�������ش���ح���اب ف���ك���ل ن��ج��م

���ع���ود ال�������شّ ل����ه  ي����ك����ون  اأن  ت���م���ّن���ى 

ه����ن����ا ط������ه ال�����ّن�����ب�����ي ت������ال ك���ت���اب���ًا

ه����و ال������ش�����الم وال����ّن����ه����ج ال��ج��دي��د

ن�����ظ�����ام ع�����دال�����ة ف���ي���ه���ا ت�������ش���اوت

ع��ل��ى الأر��������س ال��ج��ب��اب��ر وال��ع��ب��ي��د

دن������ا ودن��������ا م�����ن ال����رح����م����ن ح��ت��ى

ت���ه���اوى ال�����ش��ت��ر وان�������ش���وت ال���ب���رود

وك�������ان ال�����وح�����ي ب��ي��ن��ه��م��ا ب����ري����دًا

ف���غ���اب ال����وح����ي وان���ق���ط���ع ال��ب��ري��د

الإ�شراء  ليلة  ق�شيدة  ال�شاعر  يختم 

الم�شرقية  ال��ب��الد  ع��ن  للحديث  بالعودة 

وتاريخها وحروبها، فيقول:

ب�����������الد ق��������اده��������ا ل����ل����ف����ت����ح ط���ه

���ش��ي��خ��ف��ق ف��وق��ه��ا ال��ن�����ش��ر الأك���ي���د

P اأمام قبر الر�شول

العنوان،  بهذا  المعنونة  الق�شيدة  في 

م�شجد  لأعتاب  زائر  اأّي  تنتاب  واأن  بد  ل 

ال��ج��ّي��ا���ش��ة  ال��م�����ش��اع��ر   P اهلل  ر���ش��ول 

ال�شاعر  غمرت  التي  نف�شها،  والفّيا�شة 

قبر  اأم���ام  وج��الل  رهبة  بكل  وق��ف  حين 

الر�شولP، فزادته ولء على ولء، وحبًا 

على حب.. فلم يملك اإل اأن راَكَم م�شاعره 

بداأها  كثيرة  اأبيات  في  اللقاء  واأحا�شي�س 

بالقول:

وق���ف ال��م��ج��د خ��ا���ش��ع��ًا ع��ن��د ب��اب��ك

وج���ث���ا ال��خ��ل��د ف���ي رح�����اب رح��اب��ك

وال�������ش���الط���ي���ن اأق����ب����ل����وا ف��ت��م��ن��وا

ُح��ّج��اب��ك ف���ي  ال�����ش��غ��ار  ي��ك��ون��وا  اأن 

رف���ي���ع ج����ن����اب  ذا  ك������ان  وال���������ذي 

بجنابك واح��ت��م��ى  ال���راأ����س  ط���اأط���اأ 

تفي�س  الق�شيدة  من  اآخ��ر  مكان  في 

وجدان  ين�شاب  اأكثر.  الروحية  الم�شاعر 

ال�شاعر حتى ليكاد القارئ اأن ي�شعر برهبة 

ما يعتمل في داخله حين يقول:

ع���ن���دم���ا زرت������ك ال��ت��ق��ي��ت ب���روح���ي

م��ح��راب��ك! ف���ي  ت���ط���وف  روح�����ي  اإن 

Pحكومة النبي

بالنظرة  محكوم  ال�شاعر  اأن  رغ��م 

الأدبية والروحية لما يتعّلق بم�شمون اأبياته 

اأب��دًا من تخ�شي�س  يمنعه  لم  اأّن هذا  اإّل 

النبّي«.  »حكومة  بعنوان  م�شتقلة  ق�شيدة 

كلمة   اأن  ومعلوم 

»ح����ك����وم����ة« ه��ي 

ذو  م�������ش���ط���ل���ح 

دلل�����ة ع�����ش��ري��ة 

و�����ش����ي����ا�����ش����ي����ة 

كان  وما  واإدارية، 

اختيارًا  اإل  ذل��ك 

قبل  م��ن  متعّمدًا 

لُيطلع  ال�����ش��اع��ر، 

الآخ�����ري�����ن ع��ل��ى 

ق���ي���م ال���ر����ش���ول 

وعظيم  ومكانته 

»حــــكــــومـــــــــة 

النبـــي«ق�سيـــدة 

ال�ســـاعر  كتبـــها 

�سارحــًا �سيــا�ســة 

ال�سيا�سية  الر�سول 

�سيـة  ما يبلــو لد ا و

والداخلية والإدارية
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مختلف  في  الحكيم  تعاطيه  وكيفية  �شاأنه 

ي�شعى  ال��ذي  نف�شه  الأم���ر  وه��و  ال�����ش��وؤون. 

ال��ك��ث��ي��رون ل��ت��ط��ب��ي��ق��ه ف���ي ه����ذه الأي�����ام 

بالتحديد، حيث يعتقدون اأن اأف�شل و�شيلة 

ماآثره  اإظهار  الكريم  الر�شول  عن  للدفاع 

وم�شلكياته  اأخ��الق��ه  وم��ك��ارم  ومحا�شنه 

الخا�شة والعامة.

كت���ب  النب���ي  حكوم���ة  ق�شي���دة  ف���ي 

ال�شاعر �شارحًا �شيا�شة الر�شول ال�شيا�شية 

والديبلوما�شية والداخلية والإدارية بقوله:

ال��ع��م��وم��ة منهم ب��ن��ي  ي���ق���ّرب  ل����م  

اأخ����وال����ه ب���ن���ي  ف����ي  اه����ت����م  ول  ل 

ف����ال����م���������ش����اواة ف�����ي ح����ك����وم����ة ط��ه

ه����ي م����ن ب��ع�����س غ���ر����ش���ه وغ���الل���ه

اإن������م������ا ال�����ن�����ا������س ل������الإل������ه ع���ي���ال

ف��ب��ن��ي الأر���������س ك��ل��ه��م م����ن ع��ي��ال��ه

P والء الم�شطفى

ت��ح��ت ه���ذا ال��ع��ن��وان ع��ّب��ر ال�����ش��اع��ر 

�شعره  ي�شكب  تجعله  التي  الأ���ش��ب��اب  ع��ن 

ويكتبه مدحًا لآل البيت R. وهو �شاغ 

من  نقتب�س  طريف.  حكائي  ب�شكل  ذل��ك 

تعطي  قد  التي  الأب��ي��ات  بع�س  الق�شيدة 

القارئ مدلوًل عن اأجوائها: 

�����ش����األ����ت����ن����ي ف�����ت�����اة غ�����ن�����ٍج وت���ي���ه

���م���ت ل����ل���������ش����وؤال ال���ب���دي���ه: ف���ت���ب�������شّ

ِل������َم دوم�������ًا ن������راك ت��ن��ظ��م ���ش��ع��رًا

ع���اط���ف���ي���ًا ي�����ش��ي��ل ع����م����رك ف��ي��ه؟

ه��������ل اأن������������ت ������ش�����اع�����ر لأم������ي������ٍر

ت�����ش��ت��ح��ّث ال����ح����روف ك����ي ت��ر���ش��ي��ه

م��دح��ًا ال�شعر  اأ�شل�شل  ح��ا���ش��ا  ق��ل��ت 

وذوي���������ه لأح�������م�������د  اإّل  ب������ع������ُد 

ط��ه م������ك������ارم  ف������ي  ت����غ����زل����ت  اإن 

اأف���ي���ه اأو  ح����ّق����ه  اأع����ط����ي����ه  ل�������ش���ت 

ه�����و م����ن����ي ك���م���ه���ج���ت���ي..ك���ع���ي���ون���ي

واأن�����������ا م����ن����ه واح����������د م������ن ب��ن��ي��ه

ي��ه��وى ت���ل���وم���ي ام��������رءًا لأح����م����د  ل 

اأب����ي����ه ب����ح����ب  ال����ف����ت����ى  ي��������الم  ل 

اإذًا، هو حب ممزوج بال�شعور بالنتماء، 

الجزء  حب  هو  الحب،  من  ن��ادر  نوع  وهو 

اأو انتماء  للكل.. كانتماء التراب لالأر�س، 

البذرة للثمرة، اإنه حب الولد لأبيه.. حُب 

ل يالم المرء فيه كما قال ال�شاعر...

وخ��ت��ام��ًا، ف����اإن ه���ذه ال��م��ق��ت��ط��ف��ات من 

ق�شائد الديوان المذكور لي�شت اإل الق�شائد 

�شخ�شية  ت��ن��اول��ت  ال��ت��ي  ف��ق��ط،  المحمدية 

حياته  بم�شيرة  يتعلق  وم���ا   Pالر�شول

وارف��ة،  باقة  م��ن  ج���زءًا  كانت  اإذ  وج��ه��اده، 

�شملت النبي والولي الو�شي... بالإ�شافة الى 

التاريخ  من  اأح��داث��ًا  تناولت  اأخ��رى  ق�شائد 

الإ�شالمي المحمدي.

 )*( كاتبة واإعالمية لبنانية.

للنب���ي واآله: دي���وان �شعري لل�شع���ر اللبناني اإبراهيم ب���ري �شدر في ( 1)

بيروت عن دار الرائد العربي عام 1970.

الهوام�ش
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�شرب البالغ 1 ـ 
ال�شرب  ج��واز  ي�شقط  البنت  بلغت  اأو  ال�شبّي  بلغ  اإذا 

للتاأديب، فال يجوز �شرب الولد بعنوان التاأديب اإذا �شار بالغًا، 

�شرب  يجوز  نعم  البالغ.  بغير  منح�شر  التاأديبّي  فال�شرب 

اأو فعل الحرام  اإ�شراره،  اإذا تخّلى عن واجب عمدًا مع  البالغ 

عمدًا مع اإ�شراره على فعله، يعني يخت�ّس �شرب البالغ بباب 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ول يجوز ال�شرب هنا مع 

كفاية غير ال�شرب في الردع.

فال�شرب جائز ب�شروط عديدة، منها:

اأن ل تنفع اأّي مرتبة اأخرى في الردع عن المع�شية. اأ ـ 

اأحكام �سرب 

الولد وتاأديبه
ال�شيخ علي حجازي

حين  من  �شالحة  وتربية  رعاية  اإلى  الولد  يحتاج 

والدته. ويقوم بع�ش المعنيين )كاالأب واالأم( باإر�شاد 

الولد وتوجيهه ب�شكل �شحيح و�شليم. ولكن قد ت�شتلزم 

و�شائل  من  كو�شيلة  ال�شرب  ا�شتعمال  اأحيانًا  التربية 

التاأديب. ولل�شرب �شوابط �شرعّية يجب على الموؤّدب 

ال�شرب  ي�شّبب  اأن  يجوز  ف��ال  وتطبيقها،  مراعاتها 

احمرارًا، وال خد�شًا وال ك�شرًا وال اإدماًء وغير ذلك من 

االآثار المحّرمة. وهذه المقالة تلقي بع�ش ال�شوء على 

ال�شرب وبع�ش اآثاره.
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� اأن يكون ال�شرب موؤّثرًا ولو على نحو الحتمال، مع اإ�شرار  ب 

المذنب على ذنبه وتعّمده له.

اأن ل يكون  اأن ل يحتمل الآمر ال�شرر على نف�شه. وي�شترط   � ج 

ة ُيراجع فيها الحاكم ال�شرعّي.  ال�شرب مبّرحًا اإّل في ظروف خا�شّ

وتف�شيل ذلك في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

اإذن الولّي 2 ـ 
الولّي،  ب��اإذن  اإّل  الولّي  غير  ِقَبل  من  الولد  ُي�شرب  اأن  يجوز  ل 

اأو المعّلم ونحوهم م�شلحة في  اأو الناظر  فلو وجد مدير المدر�شة 

�شرب الولد لتاأديبه فيحرم عليهم ال�شرب اإّل باإذن ولّيه، ودون اإذنه 

ل يجوز ال�شرب للتاأديب.

اإذن الولّي لالأم 3 ـ 
ل يجوز لالأم اأن ت�شرب الولد للتاأديب دون اإذن ولّيه، فاإذا اأجاز 
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لها الولّي جاز ال�شرب للتاأديب، واإذا لم ي�شمح فال يجوز لها اأن 

ت�شربه. وهكذا ل يجوز ال�شرب بغير اإذن الولّي للعّم والخال 

والأخ وغيرهم.

ال�شرب اأمام النا�ش 4 ـ 
يجوز �شرب الولد للتاأديب اأمام النا�س اإذا لم يترّتب على 

ذلك مف�شدة. ومع ترّتب مف�شدة فال يجوز. وت�شخي�س ترّتب 

المف�شدة بيد المكّلف.

5 � تخويف الولد
خالل  م��ن  التخويف،  اأ���ش��ل��وب  النا�س  بع�س  يمار�س 

التهديد والوعيد وغيرهما، وهو قد يوؤدي اإلى م�شاكل نف�شّية 

اأكان  �شواء  ح��رام،  الولد  وتخويف  الولد.  عند  ج�شدّية  اأو 

بق�شد التاأديب اأم غيره. ول فرق في حرمة التخويف بين اأن 

يكون في البيت اأو المدر�شة اأو غيرهما.

6 ـ �شروط ال�شرب
ي�شترط لجواز ال�شرب عّدة �شروط، اإذا توّفرت جميعها 

يجوز ال�شرب، واإذا اختّل �شرط اأو اأكثر منها يحرم ال�شرب 

جزمًا. وهذه ال�شروط خم�شة، هي:

االأول: اأن يكون ال�شرب للتاأديب فقط، فال يجوز ال�شرب 

لأّي �شبب اآخر )ف�ّشة خلق مثاًل(. وهو حرام �شرعًا، فكما اأّنه 

ي�شيء اإلى نف�شّية الولد، قد ي�شيء اإلى عقله. وم�شكلة ال�شارب 

ويحا�شب  فعله،  عّما  لُي�شاأل  تعالى  اهلل  يدي  بين  �شيقف  اأّن��ه 

تخويف الولد حرام، 

بق�سد  اأكان  �سواء 

غيره. اأم  التاأديب 
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عليه. لأنه ل يح�شل به التاأديب.

اأو  ال��ول��ّي،  ِقَبل  من  يكون  اأن  الثاني: 

باإذنه.

اأخرى  و�شيلة  اأّي  لتوجد  الثالث:اأن 

غ��ي��ر ال�����ش��رب تفيد ف��ي ت��اأدي��ب ال��ول��د، 

فال  ال�شرب  بغير  التاأديب  اأمكن  ف��اإذا 

اأن تكون  للتاأديب، ب�شرط  يجوز ال�شرب 

الو�شيلة الأخرى ناجعة. ومع عدم وجود 

و�شيلة مفيدة اأخرى، يجوز ال�شرب.

على  المرّبي  يقت�شر  اأن  الرابع: 

فال  والناجعة،  المفيدة  الأدن��ى  المرتبة 

يجوز التعّدي اإلى مرتبة اأعلى اإّل مع عدم 

نجاعة المرتبة الأدنى. فلو كانت ال�شربة 

الواحدة كافية للتاأديب فال تجوز الثانية، 

فال  ناجعة  الخفيفة  ال�شربة  كانت  واإذا 

تجوز الأ�شّد منها، وهكذا. 

الخام�ش: اأن ل يكون ال�شرب مبّرحًا بحيث 

اأو  الجرح  اأو  الخد�س  اأو  الخ�شرار  اأو  الحمرار  اإلى  ي��وؤّدي 

الك�شر اأو نحوها.

الدية 7 ـ 
وغيره  كالحمرار  محّرمة  اآث��ار  اإل��ى  ال�شرب  اأّدى  اإذا 

وهي  الجاني.  على  ال��دي��ة  وتجب  محّرمة،  جناية  فيكون 

تجب  الدية  وه��ذه  عليه.  المجنّي  الولد  لم�شلحة  ُت�شرف 

على الجاني �شواء اأكان المجنّي عليه �شغيرًا اأم كبيرًا، ذكرًا 

الجاني  اأكان  و�شواء  والخطاأ.  العمد  بين  اأنثى، بال فرق  اأم 

اأن��واع،  والجناية  دون��ه.  اأو  الولّي  ب��اإذن  غيره،  اأم  الولّي  هو 

اأقت�شر في المقالة على بع�شها، والباقي ُتراجع فيه الكتب 

لة. المف�شّ

8 ـ الجناية على الوجه
اإذا كانت الجناية على الوجه بغير خد�س اأو جرح اأو ك�شر 

اأو نحوها ففيها ثالث �شور، ل فرق في وجوب الدية فيها بين 

بقاء الأثر مّدة اأو ل.
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وهي  دنانير،  �شّتة  فديته  الوجه  ا�شوّد  اإذا  االأول��ى: 

الأعلى،  العيار  من  الذهب،  من  غرامًا   )21.60( ت�شاوي 

تدفع ذهبًا اأو ما يعادلها من النقد المتداول.

ا�شوداد  دون  من  ازرّق(  )اأو  اخ�شّر  اإذا  الثانية: 

فديته ثالثة دنانير، وت�شاوي )10.80( غرام من الذهب 

ذي العيار الأعلى.

الثالثة: اإذا احمّر فديته دينار ون�شف )5.40 غرام 

من الذهب ذي العيار الأعلى(.

الجناية على الراأ�ش 9 ـ 
لم ُيحّدد رقم معّين في الجناية على الراأ�س في هذه 

ال�شور الثالث، بل ُيرجع اإلى اأهل الخبرة والخت�شا�س، 

لتحديد حكومة ذلك، والمق�شود بالحكومة هو دفع اأر�س 

ة. خا�س، ولكّل حالة دَية خا�شّ

10 ـ الجناية على البدن
الثالث  ال�شور  البدن بح�شب  الجناية على  اإذا كانت 

فالدية ن�شف دَية ما على الوجه. وتو�شيحها بما يلي:

االأولى: اإذا ا�شوّد البدن فديته ثالثة دنانير )10.80 

غرام من الذهب ذي العيار الأعلى(.

 5.40( ون�شف  دينار  فديته  اخ�شّر  اإذا  الثانية: 

غرام من الذهب ذي العيار الأعلى(.

الثالثة: اإذا احمّر فديته ثالثة اأرباع الدينار )2.70 

غرام من الذهب ذي العيار الأعلى(.

ــة  الجنــاي ــق  تتحّق

ــة  ــب الدي ــا يوج بم

ــل  ــو ح�ســ ل ــا  فيم

ــة  ــون بوا�سـط اللــ

ــرب، �ســـــواء  ال�س

ــّدة  ــون م ــي الل اأبق

ــة. ب�ســرع زال  اأم 
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11 ـ �شرعة زوال اللون
الدية  يوجب  بما  الجناية  تتحّقق 

ال�شرب،  بوا�شطة  اللون  لو ح�شل  فيما 

ب�شرعة،  زال  اأم  مّدة  اللون  اأبقي  �شواء 

ففي هاتين الحالتين تجب الدية، فلذلك 

لو لطم الجاني �شخ�شًا فاحمّر وجهه ب�شبب 

اللطمة، ثّم زال الحمرار ب�شرعة يجب على 

الالطم الجاني اأن يدفع الدية.

 � � م��ث��اًل  ل��و ح�شل الح���م���رار  ن��ع��م 

وزال  الجلد  على  الخفيف  ال�شغط  ب�شبب 

ب�شرعة فال يوجب الدية، لأّنه لم يتحّقق عنوان 

ال�شرب.

12 ـ م�شامحة المجنّي عليه
عليه  المجنّي  اإل��ى  الدية  دفع  اإذا  الجاني  ذّم��ة  تبراأ 

اأبراأ  ولو  الرا�شد.  غير  ولّي  اإلى  اأو  را�شدًا،  بالغًا  كان  اإذا 

المجنّي عليه الجاني و�شامحه، فثالث �شور:

ي�شّح  را�شدًا  بالغًا  عليه  المجنّي  كان  اإذا  االأول��ى: 

منه اإبراء ذّمة الجاني. واإذا لم يبرئ ذّمته فتبقى م�شغولة 

بوجوب دفع الدية.

الثانية: اإذا كان المجنّي عليه �شغيرًا غير بالغ فال 

ي�شّح منه اإبراء ذّمة الجاني، فذّمة الجاني تبقى م�شغولة 

بالدية �شواء اأكان المجنّي عليه ال�شغير قد اأبراأ ذمته اأم 

ل.

را�شد  غير  بالغًا  عليه  المجنّي  ك��ان  اإذا  الثالثة: 

فيكون كال�شغير، ل ي�شّح منه اإبراء ذّمة الجاني.

والخير  والقبيح  الح�شن  بين  يمّيز  من  هو  والرا�شد 

وال�شّر، ول ُيخدع ب�شهولة.

13 ـ م�شامحة الولّي
الجاني  ذّمة  اأبراأ  باأن  الجاني  ال�شغير  ولّي  �شامح  لو 

م�شلحة  خالف  على  الم�شامحة  كانت  ف��اإذا  الدية،  من 

ال�شغير، فال تجوز، وله المطالبة بها بعد بلوغه.
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ــــوم الــمــتــحــركــة ــــس ــــر� ال

�سموم متحركة

حتقيق: مينى املقداد اخلن�شا

اأمام  طويلة  �شاعات  يق�شون  اأطفالنا  نترك  ما  كثيرًا 

ونظّن  الكرتونية،  البرامج  لم�شاهدة  ال�شغيرة  ال�شا�شة 

خارجه،  الخطر  من  يحميهم  البيت  داخل  وجودهم  اأّن 

دون اأن نلتفت اإلى اأّن الخارج بكل م�شاوئه موجود اأمامهم 

على ال�شا�شة في عمر ال يمّيزون فيه بين ال�شّح والخطاأ. 

واأي�شًا قد ال نلحظ تاأثير �شلبّية بع�ش البرامج عليهم اإال 

عندما يقّلدون �شخ�شياتها، حينها ن�شتعّد لمواجهتهم، مع 

اأنهم ال�شحية  ولي�شوا الجالد، فالجالد هو ما تبثه تلك 

البرامج من مفاهيم م�شمومة ي�شعب غالبًا الق�شاء عليها. 

مع  اأطفالنا  عالقة  ت�شحيح  كيفية  عن  التحدث  وقبل 

النقدي  تفكيرهم  وتنمية  الكرتونية  البرامج  م�شاهدة 

والتقييمي تحّدثنا فيما يلي مع عدد من االأهالي عن مدى 

تاأثير تلك البرامج على اأطفالهم.
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اأعي�ش في رعب دائم

من  عودته  ف��ور  �شنوات(  )خم�س  محمد  يتوجه   

المدر�شة مبا�شرة اإلى م�شاهدة البرامج الكرتونية  

وكاأنه في  ال�شا�شة  اإلى  تبقيان م�شدودتين  وعيناه 

عالم اآخر، هذا ما قالته والدته هدى )26 �شنة، 

ربة منزل، اأم لثالثة اأبناء( واأ�شافت: »مرة قال 

لأخته اإنه �شيذبحها كما يفعلون في الر�شوم اإذا 

لم تعطه اأغرا�شها ما دفعني اإلى العي�س في قلق 

دائم خوفًا من اأن ينفذ ما قاله«. 

�شلوكه  تغّير  ق��د  م��ح��م��دًا  اأن  ه��دى  ولح��ظ��ت 

ي�شرب  نف�شه،  على  منطويًا  المزاج،  ع�شبي  فاأ�شبح 

اأي  اإلى  اأهله  مع  الخروج  ويرف�س  بعنف،  ورفاقه  اإخوته 

مكان ما جعل التعاطي معه �شعبًا جدًا.    

كدت اأخ�شر ابني                                                       

اأما تجربة مريم )40 �شنة، اأم لأربعة اأبناء(  فلي�شت 

اأف�شل حاًل، فابنها �شامر البالغ من العمر 7 �شنوات كاد 

الإلهية. وعن هذه  العناية  لول  المنزل  اأن يقع عن �شطح 

�شطح  على  بعمود  حباًل  ابني  »رب��ط  اأخبرتنا:  التجربة 

بوا�شطته على �شطح الجيران. ولول  القفز  واأراد  المنزل 

وم��ات  وق��ع  لكان  المنا�شبة  اللحظة  ف��ي  وال���ده   و���ش��ول 

وخ�شرته اإلى الأبد«.  

مريم راأت اأن الم�شوؤولية تقع على القنوات الإعالمية، 

�شليمة،   غير  كرتونية  برامج  تبث  لأنها  الأول��ى،  بالدرجة 

من  اأط��ف��ال��ه��م  منع  على  ق��ادري��ن  غير  الأه����ل   اأن   كما 

م�شاهدتها وتقليد �شخ�شياتها.  

قدوة كرتونية                                                          

اأب  ع��ام��ًا،   35( ح�شين  وت��ح��دث 

لثالثة اأولد( عن تجربته في هذا الأمر 

قائاًل: »ل تنتهي طلبات ابني عبا�س )8 

�شنوات( فهو يريد دائمًا �شراء الألعاب 

اأحيانًا  وهي  الر�شوم  في  يراها   التي 

�شراء  يحب  كما  مفيدة  وغير  م��وؤذي��ة 
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ثياب عليها �شور اأبطال الر�شوم الكرتونية«.

ويرى ح�شين اأن قدوة الطفل اأ�شبحت �شخ�شيات كرتونية 

ل تعّلمه اإل القتل والعنف و�شلوكيات مخجلة وغير اأخالقية.  

عن�شريتهم �شدنا بلغتنا 

ولأنه غزو ثقافي اإعالمي كان لنا لقاء مع الدكتور ح�شين 

اللبنانية،   الجامعة  في  الجتماع  علم  م��ادة  اأ�شتاذ  رح��ال، 

الإعالمية  الحرب  ه��ذه  واأه���داف  خلفّيات  عن  فيه  ثنا  حدَّ

اإلى  ثقافي  اإنتاج  من  تحولت  الكرتونية  الر�شوم  اأن  معتبرًا 

كبرى  �شركات  به  تقوم  الغرب  في  التجاري  الت�شنيع  من  نوع 

الثقافة  قيم  خالله  من  تبّث  وتجارية،  اقت�شادية  لأهداف 

واحتقار  عن�شرّية  من  تحمله  بما  الغربية،  ال�شتهالكية 

لالآخر، وذلك في بع�س اأنواع الر�شوم الكرتونية التي تقّدم 

�شورة الغربي على اأنه )�شوبرمان( اأو الرجل الخارق الذكي، 

و�شورة الآخر معاك�شة تمامًا وباأو�شاف محَتَقرة وعن�شرّية.

 كما اأ�شار اإلى اأنه-وبعد ت�شاعد الأ�شوات المعتر�شة- 

فلم  اأخبث،  لكن  اأنعم  ب�شكل  تمّرر  المفاهيم  اأ�شبحت هذه 

يعد يقّدم العربي بطريقة مبا�شرة اأنه ل يفهم بل ي�شّور على 

اأنه الإن�شان الغبي، كما يقدمون بع�س الرموز والمثل العليا 

معتبرًا  وم�شطلحاتهم،  وثقافتهم  بلغتهم  العربية  الثقافية 

تعزيز  اإل��ى  تهدف  التي  الناعمة  الحرب  من  جزء  هذا  اأّن 

والإ�شالمية  العربية  ثقافتنا  ح�شاب  على  الغربية  الثقافة 

من خالل زرع قيم حب المال وال�شلطة واأن القوي هو الأهم 

وت�شنيف النا�س بين اأغبياء واأذكياء...اإلخ.

المنحى ال�شهيوني 

اأّكد الدكتور رّحال على المنحى ال�شهيوني في بع�س  كما 

ال�شركات  اأ�شحاب  معظم  اأن  �شيما  ول  الكرتونية،  البرامج 

المنتجة في اأميركا هم من اليهود ال�شهاينة وهم يعملون على 

مفردات  بع�س  تقديم  خالل  من  ال�شهيونية  الثقافة  تمرير 

هيوني العدواني في المنتج الكرتوني ب�شكل �شل�س  الم�شروع ال�شّ

وعن  والقد�س،  المحتلة  بفل�شطين  اليهود  عالقة  عن  وخفي 

جماعة واأر�س داوود وذلك بهدف تثبيت بع�س الم�شائل والقيم 

لخدمة  اأطفالنا  اأذه��ان  في  وتر�شيخها  ال�شهيونية  الثقافية 

الكرتونية  الر�سوم 

تحّولــت مــن اإنتاج 

ت�سنيع  اإلى  ثقافي 

تجـــاري لأهــداٍف 

تبــّث  اقت�ســادية، 

الثقافة  خاله قيـم 

ال�ــســتــهــاكــيــة

د. ح�سين رحال
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م�شروعهم  على المدى الطويل.

اأين الإنتاج العربي؟                                              

وراأى الدكتور رحال اأن االإنتاج العربي موجود لكنه ال يغطي 

الحا�شلة  ال�شراكة  اأن  معتبرًا  المحلية  العربية  ال�شوق  حاجة 

ي�شاهم  الذي  االأبرز  العامل  واالأميركي هي  العربي  المال  بين 

قنوات  فهناك  العربية،  لل�شوق  الغربية  البرامج  اكت�شاح  في 

عربية تتعامل مع �شركات اأميركية �شخمة لتعريب اإنتاجها دون 

بغالبيته  الم�شمون  فيبقى  االإعالمية  للمواد  بت�شفية  تقوم  اأن 

�شخ�شيات  تطبيع  يعيد  اأن��ه  كما  العربي  عالمنا  اإل��ى  م�شيئًا 

بع�ض  اأ�شبحت  وقد  الغربية،  الثقافة  تريده  ما  مع  اأطفالنا 

القنوات المتخ�ش�شة في برامج االأطفال ج�شر عبور للقيم 

التي تحملها ال�شركات االأميركية  فتغلبت الم�شالح التجارية 

على الت�شفية الثقافية واالأخالقية. 

ماذا ي�شاهد اأطفالنا؟  

وللوقوف على اأبرز التاأثيرات النف�شية وال�شلوكية  لبع�ض 

النف�ض  علم  ف��ي  االأخ�شائية  التقينا  الكرتونية  الر�شوم 

كرتونية  ر�شومًا  هناك  اأن  راأت  التي  حيدر  تغريد  العيادي 

وتنمية  الطفل  تثقيف  اإل��ى  تهدف  ج��دًا،  اإيجابية  توجيهية 

خياله االبتكاري وح�ّشه الجمالي، وغر�ض مفاهيم اأخالقية 

واجتماعية عنده، وال �شيما تلك التي تحكي ق�ش�شًا ترتبط 

�شلوكيات  وتعلمه  الطفل،  بواقع  في مبا�شرة  محببة 

مجتمعاتنا ال�شرقية. 

�سموم ال ر�سوم

الر�شوم  اأن����واع  بع�ض  اأن  ح��ي��در  راأت  كما 

اآثارًا �شلبية على الطفل من خالل ما  الكرتونية تترك 

يتعّلمه من مفاهيم مغلوطة، ومنها:

لل�شحر  تلجاأ  البرامج  تلك  �شخ�شّيات  معظم  اإن   -  1
�شد  حربها  في  لم�شاعدتها  الخارقة  والقوى  وال�شعوذة 

اأن هناك قوى عظمى  ال�شر وفي ذلك محاولة الإظهار 

غير اهلل تحّرك الكون من بعيد.

ولفتت حيدر اإلى اأّن هذا لي�ض فقط يتعار�ض مع 

االإ�شالم  فيها  بما  ال�شماوية  الر�شاالت  كل  مبادئ 

العربي  الإنتاج  اإن 

م����ن ال���ب���رام���ج 

ال��ك��رت��ون��ي��ة ل 

حاج����ة  ي��غط��ي 

ال�س��وق العربي���ة 

ال��م��ح��ل��ي��������ة

تغريد حيدر
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ولكنه اأي�شًا يرّوج لفكرة، مفادها اأن االعتماد يكون على الحظ 

ولي�ض على اهلل والذكاء واالأخالق.

2 - تعّلم الطفل اأّن مواجهة االآخر تكون عبر العنف  فقط، 
فتحارب بذلك فطرته القائمة على حب االآخرين، من خالل 

التلذذ بم�شاهد القتل والدماء. وراأت حيدر اأن هذا منحى 

�شهيوني، يهدف اإلى تعويد الطفل على القتل للو�شول اإلى 

الغاية. 

3 - تركز على اأهمية المحاربة من اأجل ق�شية عاطفية ال 
وتحارب  االآخر  الجن�ض  مع  تكوين �شداقات  وعلى  ن�شالية، 

ال�شامية، كما تكّر�ض الحياة الغربية والتمرد على  االأخالق 

االأهل والمجتمع.

4 - التقليل من اأهمية االأ�شرة في بناء المجتمع، ويظهر 
هذا المنحى في عر�ض م�شاهد عن االأم التي تربي اأوالدها 

بمفردها.

وهي  اإيحاءات جن�شية،  على  الر�شوم  بع�ض  يحتوي   -  5
ر�شائل غير مبا�شرة توجد في خلفية ال�شورة وتبّث ب�شكل ال 

واٍع على دماغ الطفل، فيفكر فيها ويتعود عليها ويظّن اأنها 

جزء من حياته، ويقّيم كل اأموره على اأ�شا�شها.

ال�شخ�ض  اأّن  �شورة  تنقل  عن�شرية  ر�شائل  تبّث   -  6
االأ�شود هو عبد وخادم، واأّن االأبي�ض هو �شيد ومحترم، كما 

و�شرير  اإرهابي  اأن��ه  على  الم�شلم  اأو  العربي  ت�شور 

وخا�شر وغبي ومتخلف... 

االآثار النف�سية وال�سلوكية  

اإلى  االأخ�شائية حيدر  لفتت  الجزئية  في هذه 

اأن تاأثير الر�شوم الكرتونية يختلف بين طفل واآخر، 

من  اأكثر  حولها  �شيء  بكل  تتاأثر  �شخ�شيات  فهناك 

ت���وج���د ر����س���وم 

توجيهية  كرتونية 

تهدف  اي��ج��اب��ي��ة 

الطفل  تثقيف  اإلى 

وتنمي��ة خيال������ه 

االب���ت���ك�������اري

66



غيرها اإ�شافة اإلى عوامل تتعلق بدور الطفل �شمن اأ�شرته وما 

اأم ال، واإذا لم يكن  اإذا كان محور اهتمام ودعم نف�شي منها  

قد  اأخ��رى  باأمور  اإ�شباعه  و�شيحاول  بالنق�ض  �شي�شعر  كذلك 

يراها في الر�شوم مثاًل.

ومن اأبرز االآثار: 

متمردة  عنيفة،  عدوانية،  الطفل  �شلوكيات  ت�شبح    -  1
و�شي�شعر بملل دائم الأن اأفق خياله اأ�شبح �شيقًا.

العزلة  نحو  يميل  وقد  ومت�شلطًا،  اأنانيًا  الطفل  ي�شبح   -  2
وغير  لالآخرين،  محب  غير  ي�شبح  قد  كما  واالنطوائية، 

اإيجابيًا له في  التفاعل معهم؛ الأنه لم يجد دورًا  قادر على 

الر�شوم، وبالتالي في المجتمع. 

من  وعيه  اإلى  يدخل  ما  تطبيق  الطفل  ي�شتطيع  لن   -  3
�شراعات  عنده  �شيخلق  مما  واقعه  في  خرافية  مفاهيم 

نف�شية اإذا حاول ذلك فيما بعد. 

4 - تخلق الر�شوم العنيفة نوعًا من الذعر والخوف عند 
نف�شية  وا�شطرابات  قلقًا  عندهم  يولد  ما  االأطفال،  بع�ض 

ج�شدية  اأمرا�شًا  توّلد  واأحيانًا  كوابي�ض،  اأحالمهم  وت�شبح 

كالتبول الالاإرادي. 

دور االأهل: اإجراءات وقائية وا�ستنفار دائم

راأت حيدر اأن االأفالم والر�شوم الكرتونية باتت ت�شارك 

في تربية الطفل ب�شكل اأو باآخر، ما يوجب على االأهل اتخاذ 

خطوات جريئة، ومنها : 

اأثناء  طفلهم  مع  االإم��ك��ان  ق��در  االأه��ل  يح�شر  اأن   -  1
ولو  �شديد  بهدوء  االنتهاء  بعد  يناق�شوه  واأن  الم�شاهدة، 

لدقائق معدودة، لينّموا لديه الح�ّض النقدي، وليمّيز اأي�شًا بين 

ال�شح والخطاأ.

واأن  الطفل،  ي�شاهدها  التي  البرامج  االأه��ل  ينّوع  اأن   -  2
يختاروا االأنواع التوجيهية والتعليمية والتثقيفية.

تحديد فترة زمنية للطفل للم�شاهدة على  على االأهل   -  3
اأن ال تتعدى ال�شاعتين يوميًا، ومحاولة اإيجاد البديل )ر�شم-

األعاب تركيب وا�شتراك في نواٍد �....اإلخ(. 

ت���وؤّث���ر ال��ب��رام��ج 

في ال��ك��رت��ون��ي��ة 

ت  كي�������ا �س���لو

ال��ط��ف��������������ل 

ف��ت�����س��ب�����������ح 

عنيف���ة  عدوانية، 

وم��ت��م��ردة وق��د 

العزلة  نحو  يميل 

واالن���ط���وائ���ي���ة  
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4 - اإقناع الطفل من خالل الحوار، باأن التلفزيون لي�ض مفيدًا 
دائمًا ولي�ض ال�شبيل الوحيد للت�شلية.

االآخرين  وحياة  حياته  ويعر�ض  الطفل  يقلد  عندما 

للخطر  

لفتت حيدر اإلى اأن الخطاأ لي�ض في اإهمال االأهل لطفلهم، في 

اأو المواقف الكرتونية،  اّلتي قّلد فيها ال�شخ�شيات  اللحظة 

�شليمة  غير  اأم��ور  بم�شاهدة  له  �شماحهم  في  الخطاأ  اإنما 

م�شبقًا. 

الطفل  االأهل موؤ�شرات معينة، عند  اأما عندما يالحظ 

كال�شرود الدائم اأو الحركة الزائدة وهي لي�شت في طبيعته 

لمعالجة  لي�ض  االأخ�شائي  تدخل  من  بد  ال  عندها  اأ�شاًل، 

التعاطي معه من  لتعليم االأهل كيفية  اإنما  الطفل مبا�شرة، 

خالل تدريبهم على المفاهيم ال�شحيحة. 

ال�شجن هو  كان  »اإذا  النف�ض:  علماء  اأحد  يقول  ختامًا، 

االإعدادية  المدر�شة  هو  التلفزيون  ف��اإن  الجريمة،  جامعة 

الراأي �شحيحًا  اأحٌد هذا  اعتبر  واإذا  االأح��داث«.  النحراف 

ومقبواًل، يبقى اأن ا�شت�شالم االأهل اأمام كل ما يبّثه التلفزيون 

من ر�شوم وبرامج كرتونية،غير مقبول اأبدًا. والخطوة االأولى تبداأ 

وقيامهم  اأبناوؤهم،  ي�شاهده  ما  على  باالإ�شراف  االأه��ل  قيام  عند 

بالتوجيه المنا�شب لتقوية مناعة اأبنائهم �شد �شمومه.

تحديد  االأهل  على 

فترة زمنية للطفل 

عل��ى  للم�ساه���دة 

اأن ال تتع���������دى 

يومي���ًا ال�ساعتي��ن 
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االأ�سفل، وجٌه �سامٌت  راأ�ٌض مطاأَطاأ نحو 

تعابير  والفينة  الفينة  بين  تجتاحه 

اأُُذن���ان  ���س��ارد،  ذه��ٌن  مختلفة،  واإي��م��اءات 

عينان  المحيطة،  البيئة  عن  معزولتان 

تنقر  اأنامل  �سّيقة،  بقعٍة  على  مت�سّمرتان 

وال��رم��وز  ال��ح��روف  على  فائقة  ب�سرعٍة 

االنغما�ض  ع��وار���ض  اإن��ه��ا  وال��خ��ي��ارات... 

 ،)whatsApp( »العميق في عالم ال� »وات�ض اأب

ورّبما ال�سياع في متاهاٍت �سنعها هذا ال�سبح 

الهواتف  ت�ساعديًا  يغزو  ال��ذي  الرقمي 

ب�سعار  مدعومًا  حامليها،  وعقول  الخلوية 

جهة،  من  التحميل  و�سهولة  »المّجانية« 

من  الخ�سو�سية  و�سياع  بالثغرات  وملغومًا 

اأب«؟  »وات�ض  برنامج  هو  فما  ثانية.  جهة 

االإحجام  اأو  ا�ستخدامه  على  التهافُت  ولَم 

وكيف  ومخاطره؟  ثغراته  هي  ما  عنه؟ 

من  االإف����ادة  م��راع��اة  م��ع  تجّنبها  يمكن 

اإيجابياته؟

»وات�س اأب«.. 

�سراٌع بين المّجانية 

و�سياع الخ�سو�سية

حتقيق: فاطمة �سعيتو حالوي
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غيُر  مجانّي  توا�سٌل 

اآمن

اأب«  »وات�����ض  ال���  ُي�شّكل 

ال���ي���وم واح�������دًا م���ن اأك��ث��ر 

انت�شارًا  الدرد�شة  تطبيقات 

على  بي�شٍر  تحميله  يمكن  اإذ  العالم،  في 

ات  الهواتف الذكية. وهو متوّفر على من�شّ

عّدة  مثل ال�»اآيفون«، ال�»اأندرويد«، واأجهزة 

يمتاز  اأنه  كما  وغيرها.  بيري«،  ال�»بالك 

م�شتخدميه.  بين  الملفات  تبادل  ب�شهولة 

وعلى الرغم  من االإقبال ال�شديد على هذا 

البرنامج، نظرًا لتوفيره اإمكانية التوا�شل 

اليوم،  م��دار  على  االآخ��ري��ن  مع  المجاني 

خ�شو�شية  على  الحفاظ  اإ�شكاليَة  اأن  اإال 

الُمطلق  ال��وث��وق  دون  حالت  الُم�شتخدم 

به. فقد تبّين اأن ال� »وات�ض اأب« ُطّور على 

الُم�شتخدم  بيانات  كّل  بن�شر  ي�شمح  نحٍو 

 )plain text( على �شكل ن�ض غير ُم�شّفر

الجهات،  لبع�ض  ُيتيح  ما  محمّي،  وغير 

االإنترنت  وقرا�شنة  االت�شال  ك�شركات 

الهواتف  اأرق��ام  الى  الت�شّلل   ،)hackers(

وال��ر���ش��ائ��ل وال���رواب���ط وال�����ش��ور واأف���الم 

الفيديو الخا�شة بالمجموعة الُمن�شاأة عبر 

ثّم  وم��ن   ،)group( المذكور  البرنامج 

مراقبة هذه البيانات ب�شبب 

�شهولة الدخول اإلى ح�شابات 

واع��ت��را���ض  الم�شتخدمين 

م��ع��ل��وم��ات��ه��م ع���ب���ر ِح���ي���ٍل 

اإمكانية  اأب��رزه��ا  م��ت��ن��ّوع��ة، 

االقتران  ع��م��ل��ي��ة  ت��ح��ق��ي��ق 

�شاحب  اإذن  دون  واالت�شال 

عبر  ال��م��ح��م��ول،  ال��ج��ه��از 

تطبيقات ُمعّدة لهذه الغاية.

اإ�شكالية  يجعل  ذلك  كّل 

واجهة  اإل��ى  تقفز  �ض  التج�شُّ

ظهور  بعد  �شّيما  وال  والحيطة،  ال��ح��ذر 

ال�  �شركة »غوغل« على  تطبيق على متجر 

  »WhatsApp Sniffer« با�شم  »اأن��دروي��د« 

»وات�ض  ال�  ُم�شتخدمي  بيانات  ك�شف  يتيح 

اإل��ى  ال�شركة  ع��م��دت  م��ا  ���ش��رع��ان  اأب«، 

اإلغائه.

بياناٌت قابلة لال�سترجاع

المعلومات  اأم��ن  ف��ي  الخبراء  ي��ح��ّذر 

بيانات  ا�شترجاع  اإمكانية  من  االإلكترونية 

جهاز  ع��ل��ى  ال��م��وج��ودة  اأب«  »وات�����ض  ال���� 

بيعه  اأو  ف��ق��دان��ه  ب��ع��د  ال��خ��ل��وي  ال��ه��ات��ف 

النّقالة،  الهواتف  �شيانة  محال  الأ�شحاب 

اإلكترونية  ومواقع  برامج  ا�شتخدام  عبر 

ترفع ال�شرّية عن ملف حفظ المرا�شالت.

في هذا االإطار، ال ينفي ال�شاب اأحمد 

اأج��ه��زة  وب��ي��ع  �شيانة  محل  ن.)���ش��اح��ب 

با�شترجاع  ت�شمح  بتقنيات  علمه  خلوية( 

بيانات م�شتخدمي »وات�ض اأب« بعد م�شحها 

اأن  على  م�شددًا  المحمولة،  الهواتف  عن 

يحّذر الخب�راء م���ن 

اإمكانية ا�سترج��اع 

»وات�س  ال�  بيانات 

ال��م��وج��ودة  اأب« 

على جهاز اله��اتف 

ال���خ���ل���وي ب��ع��د 

بيع���ه اأو  فقدان�ه 
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بنزاهة  كبير  ح��ّد  اإل��ى  منوٌط  الفعل  ه��ذا 

التزامهم  وم���دى  بال�شيانة  المعنيين 

اأخالقيات العمل. 

لتحّقق  ا�شتغرابه  اأح��م��د  ُي��ب��دي  وال 

م�شتخدمي  ع��ل��ى  �����ض  ال��ت��ج�����شّ اإم��ك��ان��ي��ة 

البرنامج المذكور والت�شّلل اإلى معلوماتهم 

ال�����ش��خ�����ش��ي��ة، ع���ازي���ًا ذل���ك اإل����ى ت��ط��ّور 

التكنولوجيا الرقمية التي »لم يعد اأيُّ اأمٍر 

ع�شّيًا عليها«.

وه��ن��ا ���ش��وؤاٌل ُي��ط��رح: م��ا ال���ذي يدفع 

ال�شرائح العمرية ال�شاّبة، على نحو خا�ض، 

لالن�شياع اإلى دنيا ال� »وات�ض اأب« واالنزالق 

في �شباكه العنكبوتية، على الرغم من اأن 

االجتماعي  التوا�شل  ومواقع  المنتديات 

على �شبكة االإنترنت باتت ُمثقلة بال�شكاوى 

التطبيق  ث��غ��رات ه��ذا  وال��ت��ح��ذي��رات م��ن 

والمخاطر االجتماعية الناجمة عنه، وفي 

مقّدمها العزلة والتفكك االأ�شري وانحالل 

روابط الثقة بين االأفراد؟

اإل��ى  وال��ح��اج��ة  الت�سلية  ب��ي��ن 

التوا�سل

يقول ال�شاب عبد اهلل )25 عامًا( اإنه 

ي�شتخدم ال� »وات�ض اأب« كو�شيلٍة للت�شلية و 

مع  الم�شتمر  وللتوا�شل  الوقت«،  »ت�شييع 

من  ول��الإف��ادة  مجانًا،  واالأ�شدقاء  االأه��ل 

بع�ض خدماته ك� »الخبر العاجل«، معتبرًا 

اأن اال�شتخدام ال�شيئ والع�شوائي للبرنامج 

المذكور ينح�شر بفئة المراهقين خا�شًة، 

نظرًا لتوّفر الخدمة طوال �شاعات اليوم، 

ن��ط��اق ظاهرة  ��ع  ت��و���شّ اإل���ى  اأّدى  م��ا  وه��و 

و�شط  اأو�شاطهم  في  االجتماعية«  »الُعزلة 

غ��ي��اِب رق��اب��ٍة ُم��ح��ك��م��ٍة م��ن ق��ب��ل االأه���ل، 

بح�شب راأيه.

اأن  في المقابل، توؤكد رنا )15 عامًا( 

بالتوا�شل  تتمّثل  اإيجابيات  اأب«  »وات�ض  ل� 

اإنجاز  في  للت�شاور  المدر�شة  اأ�شدقاء  مع 

الم�شائل  ومناق�شة  المطلوبة  الواجبات 

العلمية، ولتبادل بع�ض الملفات، من �شور 

ال  اأنها  اإلى  الفتة  ونغمات،  فيديو  واأف��الم 

الت�شّلل  اإمكانية  عن  ُيحكى  ما  كل  ُت�شّدق 

بم�شتخدمي  الخا�شة  المعلومات  اإل���ى 

البرنامج.

اأنها  ع��ام��ًا(   34( مريم  تو�شح  واإذ 

على  اأب«  »وات�ض  ال�  تحميل  اإل��ى  تعمد  لم 

الف�شول  ب���اب  م��ن  اإال  ال��خ��ل��وي  هاتفها 

وخ��ي��ارات��ه.  التطبيق  طبيعة  واك��ت�����ش��اف 

ت�شبثه  عامًا(   18( مهدي  ُيبدي  حين  في 

الأنه  البرنامج  ا�شتخدام  عن  باالإحجام 

جّمة  م�شاكل  وي�شّبب  لالختراق«،  »قابل 

من  الرغم  على  واالأ�شدقاء،  االأزواج  بين 

اأنه »يلّبي الحاجة اإلى التوا�شل اأحيانًا«.

ُف�سحٌة للتو�سيات

في حين تتفاوت االآراء بين »منا�شري« 

بح�شب  ك��لٌّ  وراف�����ش��ي��ه،  اأب«  »وات�����ض  ال��� 
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ة ورّبما تجربته مع البرنامج  روؤيته الخا�شّ

ال�شهير، يبقى للتو�شيات التي رجحت عن 

المجال  ه��ذا  ف��ي  االخت�شا�شيين  خبرة 

بين  ال��ق��ائ��م  ال��ج��دال  تح�شم  ق��د  ُف�شحٌة 

الطرفين، نذكر منها:

خ�شو�شية  • ذات  بيانات  اأّي  تبادل  عدم 

ال�  عبر  �شّري  طابع  ذي  محتوًى  اأو  عالية 

»وات�ض اأب«. اأّما في حال ال�شرورة، فيجب 

بطريقة  وا�شتقبالها  البيانات  هذه  اإر�شال 

خا�شة  �شبكة  بوا�شطة  اأي  وم�شّفرة،  اآمنة 

البث  ع��ب��ر  ول��ي�����ض   ،)VPN( اف��ت��را���ش��ي��ة 

.)WiFi( الال�شلكي

ب�شكل  • اأب«  »وات�����ض  ال���  تطبيق  تحديث   

م�شتمر لتفادي الوقوع في الثغرات التي قد 

تكت�شفها ال�شركة الُمطّورة للبرنامج وتقوم 

بحّلها.

الهاتف  • ع��ن  ة  الخا�شّ البيانات  م�شح   

التهيئة  اإع�����ادة  ع��م��ل��ي��ة  ع��ب��ر  ال��م��ح��م��ول 

في  كافية  تكون  ال  قد  والتي   ،)Format(
تلف  عملية  يجعل  م��ا  االأج���ه���زة،  بع�ض 

لم�شح  االأ�شمن  الطريقة  بالكامل  الجهاز 

من  ا�شترجاعها  دون  والحيلولة  البيانات 

قبل اأي طرف!

محالت  • في  المحمول  الهاتف  �شيانة   

موثوٍق بنزاهة اأ�شحابها والعاملين لديهم.

تّم  • معلوماٍت  اإل��ى  االإ���ش��ارة  تجدر  كما 

تداولها موؤّخرًا عن اإمكانية ا�شتبدال »وات�ض 

 ،)Line( »الين«  ا�شمه  اآخر  ببرنامج  اأب« 

على  تحافظ  قويٍة  ت�شفيٍر  بقاعدة  يتمتع 

على  المرا�شالت،  �شرية  من  عاٍل  م�شتوى 

حّد ن�شيحة الخبراء.

ح�ساُد الكالم

التي  الحديثة  التقنيات  ه��ي  ك��ث��ي��رٌة 

قد  اآخ���ر.  بعد  ي��وم��ًا  حياتنا  م�شار  ت��غ��زو 

ا�شتئذان، فهي  بيوتنا وتدخلها دون  تطرُق 

اأنيقة  الظّل،  الحركة، خفيفة  �شريعُة  فعاًل 

ولكنها  الكلفة...  زهيدة  ورّبما  المظهر، 

معاينِة  على  فلنحر�ض  وجهين!  حتمًا ذات 

اأبوابنا  نفتح  اأن  قبل  وتبعاتها  تفا�شيلها 

الرفيعة  ومبادئنا  بعقلنا  ولنر�شم  اأمامها، 

مالمح وجهها الَح�شن، كي ال نكون فري�شًة 

وكي  اللّماعة،  براثنها  في  ال��وق��وع  �شهلَة 

نحو       عالِم  نمتطيها  �شهوةً  بدورها  تكون 

الحداثة البّناءة.

ُي��ن�����س��ح ب��ع��دم 

بيان��ات  اأّي  تبادل 

خ��سو�سي��ة  ذات 

محتوًى  اأو  عالي���ة 

�سّري  طاب����ع  ذي 

عب���ر »وات�س اأب«
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قين.. قدرات المعوَّ

 حياة لمجتمع حي
حتقيق: اإميان خليفة

وهي  طفولتها،  منذ  �سديٍد  ب�سٍر  �سعِف  من  تعاني  روان 

�سها في ال�سحافة المكتوبة في كلية االإعالم.  تتابع تخ�سّ

مدر�سة  في  درا�ستي  اأتابع  اأنَّ  على  اأهلي  اأ�سّر  �سغري  »منذ 

عادية مع اإخوتي، فبراأيهم اأن ابتعادي عن اإخوتي والتحاقي 

بمدر�سة خا�سة �سيوؤثر �سلبًا على �سخ�سّيتي -وخيرًا فعلوا- 

المتحانات  وتقّدمت  ال��درا���س��ي،  تح�سيلي  تابعت  وهكذا 

اأّمنت  التي  الجمعيات  اإحدى  بم�ساعدة  الر�سمية  ال�سهادة 

لي المعّدات االأ�سا�ض لمتابعة درا�ستي ومن �سمنها كمبيوتر 

�سغير اأحمله معي حاليًا اإلى الجامعة«. 

اأتنّقل كل  اأني  اأي م�شاكل تذكر، حتى  اأواجه  »ال  روان:  ت�شيف 

اأ�شبوع بالّنقليات العامة من �شيدا، حيث ي�شكن اأهلي، اإلى بيروت، 

حيث اأقيم مع جدتي لمتابعة درا�شتي الجامعية«. 

تطور النظرة تجاه االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة

ولم  للتهمي�ض.  لبنان  في  االإعاقة  ذوو  االأ�شخا�ض  تعّر�ض  لقد 

حيث  االأهلية،  الحرب  بعد  اإاّل  المجتمع  في  ال�شريحة  هذه  تبرز 

الخا�شة  والموؤ�ش�شات  االإعاقة  االأ�شخا�ض ذوي  بداأت مجموعة من 
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االأ�سخ��ا�س  ن�سبة 

ذوي ال�ح���اج���ات 

ال��خ��ا���س��ة ال��ت��ي 

ت����دم����ج����ه����ا 

في  الموؤ�س�س��ات 

لبنان، ال تبلغ اأكثر 

من   %5 اأو   4 من 

العام  المجم���وع 

لبنان  ف���ي  ل��ه��م 

بهم بال�شغط على الدولة الإ�شدار قانون خا�ض يحفظ لهم 

حقوقهم. 

وبعد �شدور القانون الذي يتناول حياة االأ�شخا�ض ذوي 

في  عمل...(  �شحة،  )تربية،  المختلفة  بجوانبها  االإعاقة 

العمل  مقاربة  تغّيرت   ،)2000/220 )رق��م  2000م  العام 

معهم، و�شار من واجب الموؤ�ش�شات الخا�شة بهم اأن توؤّمن 

حقوقهم وتطالب بها. كما بداأت و�شائل االإعالم تهتم بحياة 

ون�شاطاتهم  تحّركاتهم  وتواكب  االإعاقة،  ذوي  االأ�شخا�ض 

اأكثر من قبل. 

االأكبر  ال��دور  اأنف�شهم  الخا�شة  الحاجات  ل��ذوي  وك��ان 

في هذا التحّول، حيث بداأوا يبرزون في المجتمع، ويثبتون 

قدراتهم وطاقاتهم في العمل واأخذ القرار. 

ح�سين موظف في م�سرف خا�ض

يعمل ح�شين ماجد )�شاب ذو اإعاقة حركية( منذ اأكثر 

اأّن  اأحد الم�شارف. ويذكر  من عام في ق�شم العمليات في 

اإ�شرار والَديه على تاأمين فر�شة التعّلم له كغيره من التالميذ، 

ة  االأ�شا�ض في نجاحه »در�شت في مدر�شة خا�شّ الّدور  له  كان 

اإلى اإحدى الجمعّيات الخا�شة،  د  اأتردَّ بذوي الحاجات، وكنت 

تعّرفي  في  كبير  دور  التجربة  لهذه  وكان  الحقًا،  عملت  حيث 

التعبير عن  المهارات ما �شاعدني على  اإلى حقوقي واكت�شاب 

اإعاقتي ب�شكل اأف�شل«. وي�شير ح�شين اإلى اأن طبيعة عمله في 

اأّي مجهود ج�شدي »عندما بداأت  الم�شرف ال تتطّلب منه 

بالعمل اهتّمت االإدارة باأن تعرف اإذا ما كنت اأحتاج اإلى 

كان  المكتب  ت�شميم  لكن  مهامي،  الأداء  تعديالت  اأّي 

منا�شبًا جدًا لي ول� )الووكر walker( الذي اأ�شتعين به 

مجهزًا  كان  ال�شيارات  موقف  اأّن  حتى  تنقالتي،  في 

قين منذ بناء المبنى«.  ال�شتقبال االأ�شخا�ض المعوَّ

فيقول:  العمل  في  لح�شين  الزمالء  نظرة  عن  اأما 

االآخرين  قبل  من  ا�شتغراب  نظرات  كانت  البداية  »في 

ال  حياتي  اأن  الح��ظ��وا  عندما  ولكن  تجاهي،  وا�شحة 

تختلف عنهم تبّدد اال�شتغراب«.

موؤ�س�سة الهادي

ال�شّباقة  الموؤ�ش�شات  م��ن  ال��ه��ادي  موؤ�ش�شة  كانت 

االإعاقة  ذوي  االأ�شخا�ض  مع  عملها  طريقة  تغيير  في 
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ق���ب���ل �����ش����دور ال���ق���ان���ون 

تعمل  فبداأت  بهم،  الخا�ض 

وخطتها  مناهجها  تعديل  على 

التعليمية، لتحويلها من مفهوم االإيواء 

وال��رع��اي��ة اإل���ى ت��اأم��ي��ن ال��ح��ق��وق، وب���داأت 

في  لدمجهم  التعليم  في  جدية  نوعية  بتقديم 

لالإعاقة  ال��ه��ادي  موؤ�ش�شة  مدير  ي�شرح  المجتمع. 

ال�شيخ  وال�شلوك  اللغة  وا�شطرابات  والب�شرية  ال�شمعية 

لدمج  الموؤ�ش�شة  اعتمدتها  التي  الخطط  الزين  اإ�شماعيل 

دمج  خطط  »اعتمدنا  الخا�شة:  الحاجات  ذوي  تالمذتها 

اأم  المهنية  اأم  المدر�شة  في  �شواء  الم�شتويات،  مختلف  على 

ال�شيخ  فيو�شح  المدر�شي،  الدمج  م�شتوى  على  اأما  الجامعة«. 

الزين: »نعمل على دمج ق�شم من الطالب ال�شّم والمكفوفين 

ح�شين  وثانوية  للبنات  الغبيري  كثانوية  عادية  مدار�ض  في 

اال�شتح�شال  على  وُيعمل  كما  ح�شن،  بئر  ومهنية  نا�شر  علي 

)كطابعة  االأمثل  بالطريقة  الدرو�ض  تلقي  في  يعينهم  ما  على 

لالأ�شخا�ض المكفوفين و�شماعات للتالميذ ال�شّم(«. 

اأما للطالب الراغبين في التح�شيل الجامعي، فيقول مدير 

االخت�شا�شات  من  عدد  تاأهيل  على  »عملنا  الهادي:  موؤ�ش�شة 

درا�شتهم  متابعة  م��ن  لتمكينهم  التالميذ؛  ميول  ح�شب 

من  مجموعة  الهادي  موؤ�ش�شة  وفي  الجامعات«.  بع�ض  في 

»والأج��ل  الموؤ�ش�شة.  في  درا�شتهم  يتابعون  الذين  الطالب 

ننّظم  الطالب،  من  ال�شريحة  لتلك  الدمج  فر�شة  تاأمين 

تعّرف  التي  الن�شاطات  الدرا�شي مجموعة من  العام  خالل 

الر�شمية  الموؤ�ش�شات  مختلف  واإل��ى  حقوقهم  اإلى  الطالب 

الموجودة في لبنان، كالبلديات والمجل�ض النيابي وغيرها«. 

كما تنظم موؤ�ش�شة الهادي زيارات لعدد من المدار�ض لتوعية 

طالبها على االإعاقات المختلفة. 

المقاربات  ه��ذه  كل  اأن  اإل��ى  الزين  ال�شيخ  ي�شير  كما 

القانون  عليها  ن�ّض  لتطبيقها  الهادي  موؤ�ش�شة  ت�شعى  التي 

عام 2000م، ولكن لم تبادر الدولة باإداراتها المعنية لغاية 

االآن على تطبيقها، ويعّلق قائاًل: »اإن ن�شبة االأ�شخا�ض ذوي 

الحاجات الخا�شة التي تدمجها الموؤ�ش�شات في لبنان ال تبلغ 

اأكثر من 4 اأو %5 من المجموع العام لهم في لبنان«. 

ك�������ان ل�����ذوي 

الحاج���ات الخا�سة 

ال�دور  اأنف�سه����م 

االأكبر في بروزهم 

ف���ي ال��م��ج��ت��م��ع 

واإث��ب��ات قدراتهم 

وط���اق���ات���ه���م

ال�سيخ ا�سماعيل الزين
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مكتب توظيف للمعوقين

وج�����دت م��وؤ���ش�����ش��ة ال���ه���ادي، 

بح�شب ما اأو�شح ال�شيخ الزين، من خالل 

االإعاقة  ذوي  االأ�شخا�ض  مع  العمل  في  خبرتها 

اإ�شافيٍة على �شعد ثالثة:  اإلى بذل جهوٍد  اأنَّ توظيفهم يحتاج 

توعية اأرباب العمل، والعمل على تاأهيل االأ�شخا�ض ذوي االإعاقة 

والمتابعة مع اأهاليهم، واأ�شاف: »يعتبر االأ�شخا�ض ذوو االإعاقة 

المتابعة  خالل  من  الحظنا  اأننا  كما  العالم.  في  فقرًا  االأكثر 

مع اأهاليهم اأنَّ قلَّة فر�ض توظيفهم تدفعهم اإلى الياأ�ض اأحيانًا 

وبالتالي اإلى فقدان الحافز االأ�شا�ض لمتابعة درا�شتهم«. 

طلب  تقديم  مجال  تفتح  ال��ه��ادي  موؤ�ش�شة  اأن  وال��الف��ت 

تم  اإذ  الموؤ�ش�شة،  خارج  من  اإعاقة  ذوي  الأ�شخا�ض  التوظيف 

توظيف ما يقارب االأربعين �شخ�شًا في مجاالت عمل متنوعة 

بين موظفين اإداريين وفندقية و�شكرتاريا.

العزل مرفو�ض

التاأهيل  مركز  في  التربوية  المن�ّشقة  ت��رى  جهتها،  من 

لجمعية االإمداد، ال�شيدة �شكنة رحمة اأنه من االأف�شل ا�شتخدام 

تعبير »ال�شخ�ض المختلف« بداًل من »الطفل ذي االإعاقة« الأنه 

�شخ�ض مختلف عن االآخرين ب�شبب احتياجاته الخا�شة.

المختلف  ال�شخ�ض  عزل  اأن  على  �شكنة  ال�شيدة  وت�شدد 

تنمية  من  ويحرمه  انطوائه،  اإلى  يوؤدي  »الأنه  نهائيًا  مرفو�ض 

�شلوكيات  الكت�شاب  فر�شة  على  يح�شل  لن  وبالتالي  قدراته، 

اجتماعية �شليمة«. 

لذلك يجب اأن تتعاون كل من االأ�شرة والموؤ�ش�شة والمجتمع 

على تنمية قدراته.

قة التربوية اأنها لي�شت مع الدمج الكلي  كما وتو�شح المن�شِّ

في المدار�ض »الأنه في �شكليه الكلي والجزئي يحتاج اإلى تاأهيل 

يوؤّمن  لم  واإذا  كله،  التعليمي  والطاقم  المدر�شة  تالميذ 
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اإحباط  اإل��ى  وت��وؤّدي  �شلبّية،  التجربة  �شتكون  المنا�شب  الجو 

ي�شّهل  ف��اإّن��ه  الجزئي  الدمج  اأم��ا  وف�شله.  المختلف  الطالب 

اأمام الطالب المختلف  التجربة على الجميع، ويف�شح المجال 

للمكفوفين  بالن�شبة  خا�شة   � متابعتها  في  �شعوبة  يجد  الذي 

وال�شّم � اأن يدر�ض في �شّف خارج ال�شف االأ�شا�ض«.  

نظرة االإ�سالم عزل اأم دمج؟

ْعَمى َحَرٌج َوَل َعلَى اْلأَْعَرِج َحَرٌج َوَل َعلَى  {َلْي�َس َعلَى اْلأَ

اْلَمِري�ِس َحَرٌج} )النور: 61(. 

نزول  �شبب  الدكتور محمد حجازي  ال�شيخ  ف�شيلة  ي�شرح 

هذه االآية بقوله: »قبل االإ�شالم كان اأهل المدينة يتنفرون من 

اأن يكونوا معهم  ذوي االحتياجات الخا�شة، وكانوا يرف�شون 

اأهمية  على  لتوؤكد  االآي��ة  ه��ذه  فجاءت  الطعام،  موائد  على 

مع  »االإ�شالم  ال�شيخ:  ف�شيلة  ويتابع  المجتمع«.  في  دمجهم 

النفي  �شد  وهو  العزل،  اأو  التفريق  مع  ولي�ض  الدمج 

العديد  اأن  حجازي  ال�شيخ  ويذكر  االجتماعي«. 

م��ن االأح��ادي��ث وال���رواي���ات ح��ّث على زي��ارة 

قلبه  اإل��ى  ال�شرور  اإدخ���ال  الأن  المري�ض؛ 

ذلك  وك��ل  عالية،  بثقة  ي�شعر  يجعله 

التي  ال��ع��الق��ة  على  م��وؤ���ش��رًا  يعتبر 

االإن�شان  م��ع  تكون  اأن  يفتر�ض 

ي���وؤث���ر على  ال��م��ع��وق، وه����ذا 

والنف�شية.  الروحية  �شحته 

وي�شيف: »اإن االإ�شالم ينظر اإلى الجميع، دون ا�شتثناء، 

�شياأتي  الطفل  اأن  ال��ط��ب  ي��رج��ح  فعندما  رح��م��ة،  ن��ظ��رة 

م�شّوهًا، وين�شح باإ�شقاطه، ياأتي االإ�شالم ليقول هذا خط 

اأحمر ويحّرم اإ�شقاط الجنين، وحتى لو كان مجرد نطفة، 

وحرمة  كرامة  عنده  المخلوق  هذا  اأّن  يعتبر  فاالإ�شالم 

وي�شتحق الحياة«.

التكافل  على  ي�شجع  االإ�شالمي  الدين  اأّن  اأّك��د  كما 

االجتماعي، وعلى تاأمين جو �شليم على الم�شتوى النف�شي 

معهم  نتعامل  اأن  »علينا  ويختم:  المجتمع،  اأف���راد  بين 

ب�شبر، واأن نقّدمهم على اأنف�شنا، وال يفتر�ض بنا اأن نهدر 

طاقاتهم اأبدًا«. 

ال�سيخ محمد حجازي
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�سهيد الجراح ال�ساكتة

محل وتاريخ الوالدة:ا�سم االأم:   زينب عبيدعبدو عبا�س عبيد )اأبو عبا�س(
رقم ال�سجل: 272الهرمل 1/ 04/ 1940 

محل تاريخ اال�ست�سهاد:  م�ست�سفى 

2010 /01 /13  P
الر�سول االأعظم 

)متاأثرًا بجراحه منذ عام 1986(.

الو�سع العائلي: متاأهل وله ابن وابنة )متوفاة(

ن�سرين اإدري�ض قازان

وطوال  ال�شبر..  مترا�ض  خلف  رابَط 

ف��اآالم  ال�شمت،  ���ش��الح  امت�شق  �شنوات 

الجراح كانت �شاحة جهاده، تلك الجراح 

بعين  الأنها  مرارتها  واأح��ّب  عا�شها  التي 

اهلل.
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�شيء  كل  تركوا  الذين  الرجال  اأولئك  مع 

الأجل مقاومة العدو االإ�شرائيلي.

اختزل عبدو حياته في العمل المقاوم، 

ولم يمتهن اأي مهنة اأخرى، ذلك اأنه �شعر 

نهار  ليل  العمل  ت�شتلزم  الفترة  تلك  اأن 

الجهاد  اأحقية  الإثبات  الجهود  كل  وب��ذل 

لهذا  المف�شلي  ال��ي��وم  وك���ان  وج�����دواه. 

التي خا�شها  المواجهات  يوم  التحدي هو 

اأثناء  ال�شهيوني  العدو  �شد  المجاهدون 

بيروت، وكان عبدو من  اجتياحه لمنطقة 

الم�شاركين في هذا الت�شدي البطولي.

وهب حياته للمقاومة

حالت���ه  �شي���ق  م���ن  الرغ���م  وعل���ى 

المعي�شي���ة، اإال اأن���ه ل���م يفّك���ر اإال بكيفي���ة 

تاأمي���ن الم���ال للمقاوم���ة ل�ش���راء ال�شالح 

والعت���اد، فما كان من���ه اإال اأن ت�شرف بما 

تملكه اأخته من الذهب بعد اأن وهبته اإياه، 

فباعه وا�شت���رى بثمنه �شيارة �شغيرة عمل 

عليه���ا �شائقًا وم���ا كان يجنيه ك���ان ي�شعه 

تحت ت�شرف المجاهدين.

حافظ عبدو على �شرية كل خطوة كان 

اإلى  يعود  فكان  بها،  يقوم 

بثيابه  غياب  بعد  المنزل 

متعبًا،  م��ره��ق��ًا  ال��م��م��زق��ة 

عن  الدفاع  في  �شارك  كما 

فتح عبدو عينيه على الدنيا في قرية 

ال�شنتين من عمره  اأن يبلغ  الهرمل، وقبل 

في  الكوكودي  منطقة  اإلى  العائلة  انتقلت 

نهار  ليل  اأمه  الجنوبية. وعملت  ال�شاحية 

المر�ض  اأقعد  اأن  اأوالدها بعد  الأجل تربية 

زوجها. 

حيويًا،  ف��ت��ًى  �شغره  منذ  ع��ب��دو  ك��ان 

�شن  وف��ي  وذك��ي��ًا.  طموحًا  القلب،  طّيب 

الخام�ض ع�شرة من عمره التزم باالأحكام 

االإمام  ب�شخ�شية  كثيرًا  وتاأثر  ال�شرعية، 

ال�شيد مو�شى ال�شدر، فيما بداأت مالمُح 

والفكرّية  الدينية  الخميني  االإم��ام  ث��ورة 

في  ع��ب��دو  ف��وج��د  بالظهور،  وال�شيا�شّية 

النهج الخميني الخال�ض له في الدنيا وفي 

االآخرة.

في خندق واحد مع المجاهدين

غمر عبدو بطيبة قلبه وهدوئه اإخوته 

ا�شتطاعه  بما  لهم  المعين  وكان  وعائلته. 

وهو ال يزاُل تلميذًا على مقاعد الدرا�شة. 

اإلى  للو�شول  طويلة  م�شافة  يقطع  وك��ان 

ال�شرقية،  ب��ي��روت  منطقة  ف��ي  مدر�شته 

الثالث  �شهادة  فيها  نال  التي 

المرتبة  على  حائزًا  الثانوي 

االأول���ى بين رف��اق��ه. ف��ي هذه 

االأث���ن���اء ت���ع���ّرف ع��ب��دو اإل���ى 

المقاوم.  والعمل  المجاهدين 

والأن�����ه ك����ان واع���ي���ًا ل��ك��ل ما 

من  الفترة  تلك  ف��ي  يح�شل 

و�شيا�شية  اجتماعية  تغيرات 

وراء  ال�شعي  ت���رك  واأم��ن��ي��ة، 

اأو  تاأمين م�شتقبله في وظيفة 

واحٍد  في خندق  ليكون  عمل، 

ا�س����ت��رى �سي��ارة 

�س��غ��ي��رة ع�م�ل 

�سائق��ًا وما  عليه��ا 

كان  يجني��ه  كان 

تح��ت  ي����س�ع���ه 

ت�سرف المجاهدين
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اأوتي  ما  وبكل  ال�شاحات  كل  في  المقاومة 

من قوة.

اأ�شعد  ال�شهيد  المقّرب  �شديقه  م��ع 

م��ّوا���ش��ي، ���ش��ارك ع��ب��دو ف��ي ال��ع��دي��د من 

تجللها  كانت  التي  الع�شكرية  العمليات 

المجاهدين  لمالحقة  نظرًا  ال�شعوبات 

الت�شحيات  ول��ك��ن  عليهم.  العيون  وب��ث 

الن�شر  ب��داي��ات  اأول���ى  اأث��م��رت  الج�شام 

»القب�شة  فانك�شرت   ،1985 ال��ع��ام  ف��ي 

العدو  وان�شحب  الحديدية«  

قرى  معظم  من  ال�شهيوني 

ُع��رف  م��ا  لي�شّكل  الجنوب  

ب���»ال�����ش��ري��ط ال����ح����دودي«. 

اأجمل  االأي��ام من  تلك  كانت 

عبدو،  �شهدها  التي  االأي���ام 

اأن م��ا بعد  ف���اأدرك ورف��اق��ه 

تلك المرحلة �شيكون عليهم 

حققوه  م���ا  ع��ل��ى  ال��ح��ف��اظ 

انت�شارات  تحقيق  �شبيل  في  انت�شار  من 

اأخرى.

طينة مجبولة بالعطاء

تزوج عبدو ورزق بولدين هما: محمد 

ذوي��ه.  منزل  ب��م��ح��اذاة  و�شكن  وح����وراء، 

عائلته  ع��ن  طويلة  ل��ف��ت��رات  يغيب  وك���ان 

ب�شبب طبيعة عمله الجهادي، ولكنه ما اإن 

وحنانه  بعطفه  يغمرهم  حتى  اإليهم  يعود 

ورعايته.

 اأج���������اد ع����ب����دو ح��م��ل 

اإل��ى  ف�شعى  االآخ���ري���ن،  ه��ّم 

خ��دم��ت��ه��م ب��ك��ل ج���وارح���ه، 

مجبولًة  كانت  طينته  وك��اأّن 

ب��ال��ع��ط��اء، وك�����ان ع��ط��وف��ًا 

االأح��زان  قلبه  بّرقة  يلتم�ُض 

ال���ت���ي ي��خ��ب��ئ��ه��ا ال���م���رء في 

ف�����وؤاده، ل��ك��ث��رة م��ا اأ���ش��اب��ه 

ُفجع  فهو  نوائب.  الدهر من 

بيته  اإل����ى  رج���ع 

ع��ل��ى ك��ر���س��ّي 

م��ت��ح��رك ح��ام��ًا 

من  جعبة  م��ع��ه 

االألم الطويل االأمد
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العمر  من  البالغ  »خ�شر«  �شقيقه  بوفاة 

ف��ي منطقة  ���ش��ي��ر  ح����ادث  اإث����ر  ���ش��ن��ة   21
الحزن  غمرة  وفي  النبطية،   � الزهراني 

ه والدَته وكيف يخفف عنها  عليه، كان همُّ

األم الفراق، ولكن الزمن لم يمنحه الوقت 

دار  اإلى  والده  انتقل  ما  الكافي، ف�شرعان 

البقاء بعد معاناة طويلة مع المر�ض.

تاآخى واالألم

اأ�شيب   ،1986 ال��ع��ام  اأي���ام  اأح���د  ف��ي 

الجهادي،  عمله  اأثناء  في خا�شرته  عبدو 

فخ�شع لعدة عمليات جراحية ال�شتئ�شال 

على  بيته  اإل���ى  ورج���ع  وال��ط��ح��ال.  الكبد 

كر�شّي متحرك حاماًل معه جعبة من االألم 

الطويل االأمد. ومع ذلك الكر�شي م�شى في 

طريِق الحياة ال�شعبة.

يركن  لم  ولكنه  واالأل���م،  عبدو  تاآخى 

وما  الخا�شة.  �شوؤونه  بتنظيم  فبداأ  اإليه، 

الم�شتجدة  التعاي�ض مع حياته  �شاعده في 

يتجزاأ  ال  ج��زءًا  �شار  ال��ذي  الكر�شي  ومع 

منه، ذلك الر�شا المطلق بق�شاء اهلل عز 

وجل، والت�شليم الإرادته.

في خدمة النا�ض

االجتماعي،  العمل  خا�ض عبدو غمار 

�شاعيًا  النا�ض،  خدمة  في  نف�شه  وا�شعًا 

م�شاكلهم،  وحّل  احتياجاتهم،  تاأمين  اإلى 

وم�شاعدتهم في تخطي الظروف ال�شعبة، 

وطيَّب  ول��ّب��اُه  اإال  لطلب  اأح��د  ق�شده  فما 

الجيران  من  المال  يجمع  وك��ان  خاطره، 

من  يح�شن  لكي  الخا�ض  ماله  من  ويدفع 

و�شع الحي، كما اهتم كثيرًا بالبيئة فطلب 

والطريق  الحي  لت�شجير  البلدية  من  اإذنًا 

يوميًا  ال�شجر  ي�شقي  وكان  اإليه،  الموؤدية 

حتى �شار مع الزمن با�شقًا وارفًا.

الم�شجد.  في  وقته  معظم  عبدو  لبث 

��ه  اأمَّ وي��ن��ادي  الفجر  قبيل  ي�شتيقظ  ك��ان 

الأهالي  المركزي  المياه  �شنبور  تفتح  كي 

ال��ذي  الم�شجد  اإل��ى  يتوجه  فيما  ال��ح��ي، 

ح�شنت جدرانه اأ�شرار الحاج عبدو واآالمه 

واأحزانه، و�شهدت على �شيره و�شلوكه نحو 

اهلل متقّلدًا جرحه و�شامًا.

واألم فقد الولد

بمثالية،  الزوجية  حياته  عبدو  عا�ض 

عبا�ض  ل��ول��دي��ه  وح��ن��ون��ًا  محبًا  اأب���ًا  وك���ان 

وحوراء اللذين انتظر اأن يراهما في ريعان 

81

م
 2

01
3 

ي
ن
ثا

ل
 ا

ن
و

ن
كا

/
 2

56
د 

د
ع
ل
ا



�شبابهما بفارغ ال�شبر، فهما وردة تفوح 

ال�شائكة..  حياته  ف��ي  وح��ب��ورًا  �شعادة 

من  ع�شر  ال�شابعة  ح��وراء  بلغت  اإن  وما 

في  يراها  ب��اأن  يحلم  ب��داأ  حتى  عمرها 

باله  في  يخطر  ولم  االأبي�ض،  ف�شتانها 

بطرف  �شياأخذ  اأن��ه  اأب���دًا،  عين  طرفة 

والنحيب..  البكاء  و�شط  االأبي�ض  ثوبها 

التي  الحافلة  انقلبت   ،2005 العام  ففي 

كانت تعود بها حوراء من زيارة ال�شيدة 

وهي  �شوريا  اإل��ى  حملة  زينبOفي 

الكحالة  مفرق  عند  ال��ع��ودة  طريق  في 

وتوفيت على الفور. فغرق عبدو في حزن 

�شديد على فلذة كبده وتحولت لقاءاتهما 

حيث  القرية  ف��ي  لقبرها  زي���ارات  اإل��ى 

القراآن  لها  ليقراأ  منه  بالقرب  يجل�ض 

ب�شوت تخنقه الدموع.

»اأنا �سهيد حي«

 ،2006 ت��م��وز  ع�����دوان  ب���داي���ة  م���ع 

االإ�شرائيلي  ال��ح��رب��ي  ال��ط��ي��ران  ا�شتهدف 

الدولي،  بيروت  مطار  في  الوقود  خزانات 

ال���ذي يقطن فيه  ال��ح��ي  م��ن  م��ق��رب��ة  ع��ل��ى 

ت��رّوع  العدو  ط��ائ��رات  وكانت  عبدو.  الحاج 

فكان  بيوتهم،  ف��ي  االآم��ن��ي��ن  ب�شواريخها 

ويخّفف  النا�ض  روع  من  يهّدئ  عبدو  الحاج 

يغادر  لم  الحرب  فترة  وط��وال  اآالمهم.  من 

المتحرك،  ك��ر���ش��ّي��ه  ع��ل��ى  ب��ق��ي  ب��ل  ال��ح��ي، 

عدم  على  متح�شرًا  ركبتيه،  على  وبندقيته 

�شد  المواجهات  في  الم�شاركة  ا�شتطاعته 

العدو ال�شهيوني.

خم�شة وع�شرون عامًا كان خاللها الحاج 

ال�شابر،  المجاهد  للجريح  م��ث��ااًل  ع��ب��دو 

فاإنها  االإ�شابة،  اأقعدته  واإن  الذي  لالإن�شان 

لم تقمع بداخله روح المقاومة، فاأن�شاأ لنف�شه 

يردد:  دائمًا  وك��ان  مختلفة،  جهاد  �شاحات 

تعالى  اهلل  اختاره  اأن  اإلى  حي«،  �شهيٌد  »اأن��ا 

جهاٍد  م�شيرة  برحيله  ليختم  ج���واره،  اإل��ى 

طويلة، جهاد اأوله ال�شبر واآخره الجنة.
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ح��ّرر نف�س��ك م��ن

حبِّ ال�سباب
اإعداد: نبيلة حمزي

اأخ��رج من  اأن  اأح��ّب  ال��م��راآة«، »ال  اإل��ى وجهي في  الّنظر  »اأك��ره 

المنزل«، »الكل ينظر اإلّي بغرابة«.... عبارات مختلفة تدور ببال 

ال�ساب المراهق عند ظهور حب ال�سباب...

ما هو �شبب ظهوره؟ كيف يمكن معالجته؟ وما الذي يمكن 

اأن يفعله ال�شاب للتخل�ض منه؟

هذه االأ�شئلة وغيرها نجيب عنها في هذا التحقيق.

باأنه مر�ض   حب ال�شباب 
)*(

اأنجيال يا�شين ُتعّرف الدكتورة 

التهابي مزمن ي�شيب الوحدة ال�شعراوية الموؤّلفة من ب�شيلة 

)زوان(  �شكل  على  ظهوره  ويكون  الدهنية.  والغدد  ال�شعر، 

االإف��رازات  ازدي��اد  ذلك عن طريق  ويحدث  �شوداء.  روؤو���ض 

الّدهنية االأمر اّلذي يوؤّدي اإلى تراكم الخاليا الميتة، فان�شداد 

الغّدة الّدهنية يوؤّدي اإلى ظهور هذا الّنوع، واأكثر االأماكن التي 

الج�شم  في  للدهون  اإف���رازًا  االأماكن  اأكثر  هي  فيها،  تظهر 

كالوجه، الرقبة، الكتفين واأعلى الظهر.

اأ�سباب ظهور حّب ال�سباب

تتابع د.يا�شين: اأما اأ�شباب ظهور حب ال�شباب فهي: طبيعة 

الب�شرة الدهنية، العوامل الوراثية، العوامل الهرمونية المتغيرة 

عند ال�شاب والفتاة، التوتر وال�شغوط النف�شية، ا�شتخدام بع�ض 

االأدوية والكريمات.
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حّب  بظهور  وعالقته  الّنف�شي  بالجانب  يتعلق  فيما  اأم��ا 

العامل  اأّن  ب��دران  ريما  النف�شّية  ائية  االأخ�شّ فتوؤكد  ال�شباب، 

الدرا�شات  اأثبتت  وقد  الم�شاألة،  كثيرًا في هذه  ي�شاعد  الّنف�شي 

اإلى عوامل نف�شية  اأ�شبابها  50% من االأمرا�ض تعود  اأن  موؤخرًا 

ب�»تكلم  نف�شيًا  يعرف  ما  اإلى  يوؤدي  النف�شي   وال�شغط  فالتوتر 

ال�شعر،  كت�شاقط  الج�شد  على  العوار�ض  تظهر  حيث  الج�شد« 

دفّية... اإلخ. ظهور حب ال�شباب، ال�شّ

تاأثير ظهور حب ال�سباب

زينب )15 عامًا( تقول اإن معاناتها مع حب ال�شباب بداأت 

النا�ض  انعزالها عن  اإلى  اأدى  ما  الثانية ع�شرة،  وهي في عمر 

في البداية، لكّنها مع مرور الوقت وبعد تح�ّشن و�شعها 

التعاطي  في  الطبيعية  حالتها  اإلى  عادت  تدريجيًا 

التي عانت منها زينب )اأي  النا�ض. والم�شكلة  مع 

ظهور حب ال�شباب( لي�شت الم�شكلة الوحيدة التي 

يتعر�ض لها الم�شاب، ولكن وكما تقول االأخ�شائية 

بدران اإّن الم�شاألة هي اأن حب ال�شباب يبداأ بالظهور 

في مرحلة المراهقة، وهي المرحلة التي يهتم فيها المراهق 

كثيرًا ب�شكله الخارجي، لذا يوؤدي ظهور الحبوب على وجهه 

اإلى اأعرا�ض نف�شّية متعددة قد تختلف من �شخ�ض اإلى اآخر، 

والج�شد،  بالنف�ض  الثقة  فقدان  االجتماعية،  العزلة  منها: 

ينظر  حيث  وال��ك��اآب��ة،  ال�شديد،  ال��ح��زن  االإح��ب��اط،  القلق، 

الم�شاب اإلى نف�شه نظرة مغايرة عن االآخرين.

اأما محمد )20 عامًا( فيقول اإّنه عانى من حّب ال�شباب 

لمّدة ثالث �شنوات وحين بداأ العالج، لم يلحظ التح�ّشن اإال 

بعد �شتة اأ�شهر، ما اأدى اإلى اإ�شابته باالإحباط.

طرق العالج

من الّناحية الطبّية، ينق�شم  العالج اإلى نوعين: مو�شعي 

وخارجي. وتحّدد الدكتورة يا�شين العالج المو�شعي بمنظفات 

من  التخّل�ض  وبالّتالي  الّدهن،  اإف��راز  على  الم�شاعدة  الب�شرة 

التي  �شتاًء  الم�شتخدمة  التق�شير  كريمات  الدهنية،  الّتراكمات 

الّزوان، الكريمات الم�شاّدة لاللتهابات  ت�شتخدم للتخل�ض من 

والتي يمكن اأن تكون على �شكل »جّل«. اأما العالج الداخلي فهو: 

متقّطعًا  عالجًا  ويكون  االلتهاب  لتخفيف  ُيعطى    antibiotic
بح�شب درجة التح�ّشن. كما يمكن العالج بموانع الحمل لالإناث 

يع��رف  اأن  يج��ب 

ال�س��اب اأن ظه��ور 

ح��ب ال�سب��اب هو 

ظه�����ور موؤق���ت 

وعاب��ر، يحت��اج اإلى 

والمتابع��ة ال�سب��ر 
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الهرمونات،  ف��ي  م�شاكل  وج���ود  ل��وح��ظ  اإذا  وذل���ك 

الوحيد  الدواء  وهو   isotretinon تحتوي  التي  االأدوية 

القادر على الق�شاء على الحالة، لمدة ثالث �شنوات 

عند غالبية الم�شابين.

ن�سائح اأثناء العالج

يحتاج  العالج  اأن  على  يا�شين  الدكتورة  ت�شّدد 

من 3 اإلى 6 اأ�شهر لظهور التح�ّشن. والجدير بالذكر 

كاحمرار  االأع��را���ض  بع�ض  ي�شبب  االأدوي��ة  بع�ض  اأّن 

هنا  من  طبيعيًا،  يعتبر  وهذا  للحبوب  الكثيف  والظهور  الوجه 

نقول للم�شاب اأْن ال يخاف عند حدوث اأي عار�ض ويبادر فورًا 

تلفت  كما  يحدث.  طارئ  باأي  واإعالمه  بالطبيب  االت�شال  اإلى 

فحو�شات  اإل��ى  يحتاج  االأدوي��ة  بع�ض  اأن  اإل��ى  االنتباه  الدكتورة 

دورية للكبد. وال نن�شى اأّن العالج اأيًا كان نوعه يجب اأن يترافق 

مع ا�شتخدام مراهم واقية من اأ�شعة ال�شم�ض. والن�شيحة االأهم 

هي عدم لم�ض حب ال�شباب اأو حكها لتفادي ظهور الندوب التي 

وتاأثيرها  االأطعمة  لنوعية  بالن�شبة  اأما  الحقًا،  عالجها  ي�شعب 

على ظهور حب ال�شبابن، فتوؤكد الدكتورة يا�شين اأنه ال يوجد اأي 

دليل طّبي وعلمي يوؤكد هذه الم�شاألة، لكنها تن�شح الم�شاب في 

حال الحظ اأّية عالقة بين اأطعمة معينة وظهور حب ال�شباب اأن 

يتفاداها قدر الم�شتطاع.

ظهور موؤقت وعابر 

يعرف  اأن  يجب  اإنه  ب��دران  النف�شية  االأخ�شائية  تقول 

وعابر،  موؤقت  ظهور  هو  ال�شباب  حب  ظهور  اأن  ال�شاب 

بالعالج  مخت�ض  مع  اأحيانًا  والمتابعة  ال�شبر  اإلى  يحتاج 

للتخل�ض من هذه الم�شكلة.

اأما االأهل فدورهم ال يتجاوز الدعم والت�شجيع لالأبناء 

خا�شة في حال احتاجوا العالج. وهنا ال بد من لفت نظر االأهل 

اإلى �شرورة اأن يلعبوا دور الداعم والم�شجع لذهاب ولدهم اإلى 

الطبيب في بع�ض الحاالت الأن عدم المتابعة قد يوؤدي اإلى اآثار 

ج�شدية ونف�شية ي�شعب عالجها الحقًا.

)*( اخت�شا�شية في االأمرا�ض الجلدية.

الهوام�ض

الزميلة نبيلة حمزي 

تحاور الخ�سائية ريما بدران

85

م
 2

01
3 

ي
ن
ثا

ل
 ا

ن
و

ن
كا

/
 2

56
د 

د
ع
ل
ا



ك�سكول

 االأدب
اإعداد: اإبراهيم من�سور

من اأقوال االأدباء

النبي  ر�شالة  عن  الفّذ،  اللبناني  والمفّكر  االأدي��ب  ذلك  جبران  خليل  جبران  قال 

P: »اإّن النبّي الذي �شرخ: »اهلل اأكبر« لم يقل �شيئًا من عنده، بل اأ�شمَع النا�َض حكمًة 

دها النجوم وال�شمو�ض واالأقمار، وُترجع �شداها اأعماق البحار وخاليا االأودية، في  تردِّ

اآذان  كّل دقيقة من كّل �شاعة من كل يوم وليلة. لم يختلق فكرًا جديدًا، بل و�شع في 

.
)1(

الب�شر ما كان مختبئًا في قلوبهم، منذ ابتداء الدهور«

من اأجمل ال�سعر

في  المن�شوري  �شعيد  محمد  ال�شيخ  قاله  ما  وجدانًا  واأ�شدقه  ال�شعر  اأجمل  من 

:Qاالإمام الجواد

واق���ب���ع���ي ب���االأ����ش���ى ل��ف��ق��د ال����ج����واِداإل��ب�����ش��ي، ي���ا ق���ل���وُب، ث�����وَب ال���ح���داِد

����ش���اِداأق�������ش���ُر ال���ط���اه���ري���ن ُع����م����رًا ول��ك��ْن ل���م ي��ك��ن ق���ا����ش���رًا ب������درِب ال���رَّ

���ى ُت���ْق�������شَ ال����ح����وائ����ُج  ب����ه  م����ا  ����ش���ا وب������اُب ال���م���راِدواإذا  ف��ه��و ن���ج���ُل ال���رِّ

���ُت اأن�������ش���اُه م���ن ب��ع��د ف��ق��د اأب���ي���ِه ب���ي���ن اأه������ل ال�����ش��ق��ا واأه��������ِل ال���ع���ن���اِدَل�������شْ

��ِم ُي���ْق���َت���ُل َع���ْم���دًا ظ���ام���ئ ال���ق���ل���ِب اأ�����ش����رُف االأح����ف����اِدَل���ْه���َف ن��ف�����ش��ي ب��ال�����شُّ

ع����اَف ك��م��ا وق��د ��مَّ ال����زُّ ع���وه ال�����شُّ )2(ج���رَّ
ع����وا ق���ب���َل���ُه اأب��������اُه االأع����������ادي ج����رَّ
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من اأمثال العرب

اأو  ال�شريخ  اأََم������ٌة«:  ��ري��ُخ��ُه  ���سَ »َع���ْب���ٌد 

ال�شارخ هو الم�شتغيث اأو الُمغيث. ومعنى 

وال  له  حيلة  ال  ذليل  عبٌد  فالنًا  اأّن  المثل 

َم��ٌة، 
َ
اأ هو  به  ي�شتغيُث  الذي  ونا�شُره  ق��ّوة، 

هذا  ُي�شَرُب  واأ�شعف.  منه  اأذّل  عبدٌة  اأي 

هو  بمن  ي�شتنجُد  ال��ذي  لل�شعيف  المثل 

اأ�شعف منه.

من اأجمل المجاز

م����ن اأج����م����ل ال��ت��ع��اب��ي��ر 

على  ال��م��ن��ط��وي��ة  ال��م��ج��ازي��ة 

والت�شبيه  والكناية  اال�شتعارة 

ال�����ش��م��ن��ي، م��ا ق��ال��ه االأدي����ب 

ج����ورج ج�����رداق، ف���ي ك��ت��اب��ه: 

العدالة  ���ش��وت  علي  »االإم����ام 

اأ�شل  عن  متحدثًا  االإن�شانية«، 

العرفان والت�شوف في الثقافة 

االإ�شالمية:

ال�ساقية  ي�ساألون  »راح���وا 

الغيث،  م�سدر  ع��ن  النا�سبة 

ولم ي�ساألوا البحر المحيط«.

وقول االأ�شتاذ جرداق هذا، 

ي�شبه قول عبد اهلل بن عبا�ض، 

علمك  مبلغ  م��ا  �شئل:  عندما 

ن�شبًة اإلى علم ابن عمك؟

فاأجاب: كن�شبة قطرة ماء 

اإلى البحر المحيط.

التعزير في اللغة

المت�شاّدة،  المعاني  ذات  االأل��ف��اظ  من  التعزير 

فهو بمعنى التوقير والتاأديب، كما عن الجوهري وابن 

منظور، وابن االأثير، وال�شيرازي في معيار اللغة.

عندهم  فالم�شهور  الفقهاء،  ا�شطالح  في  واأّم��ا 

يرجع  والتي  رة،  المقدَّ غير  العقوبة  هو  التعزير:  اأن 

تقديرها اإلى الحاكم ال�شرعي.

لكّن بع�ض اللغويين اأنكروا اأن يكون التعزير مفردة 

المنع  وهو  واح��د  معنى  لها  بل  مت�شاّدة،  معاٍن  ذات 

والتوقير  االإعانة  هو  التعزير  االأثير:  ابن  قال  وال��رّد. 

والرّد،  المنع  التعزير  واأ�شل  ة.  مرَّ بعد  ًة  مرَّ والن�شر 

فكاأّن من ن�شرته فقد رَدْدَت عنه اأعداءه ومنعتهم من 

اأذاه. ولهذا قيل للتاأديب الذي هو دون الحّد: تعزير؛ 

.
)3(

الأنه يمنع الجاني من اأن يعاود الذنب
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من غريب القراآن

خُّ هو ال�شرب بالحديد  . وال�شَّ خُّ ة: القيامة، من فعل �شخَّ ي�شُ ال�ساخَّ

اأيِّ  اأو ال�شرب بالع�شا على  اأو بال�شخر على ال�شخر،  على الحديد، 

خُّ  اّخُة هي ال�شيحة التي تكون فيها القيامة وت�شُ �شيء �شلب. وال�شَّ

، قال اهلل 
)4(

ها فال ت�شَمُع اإاّل ما ُتدعى به لالإحياء االأ�شماع، اأي ت�شمُّ

ُةَيْوَم َيِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن اأَِخيِه} )عب�ض:  اخَّ تعالى: {َفاإَِذا َجاءِت ال�سَّ

.)34 33 ـ 
من الثنائّيات

الُمْنجياِن: الِعلُم والعمُل.

الُمْرديان )الُمْهلكان(: الماُل واالأمُل.

وقد �شاَغ ذلك اأحُد ال�شعراء بقوله:

َم�������ْن ُي����ْل����ِه����ِه ال������ُم������ْرِدي������اِن ال�����م�����اُل واالأم��������ُل

ل�����م ُي�����ْن�����ِج�����ِه ال����ُم����ْن����ج����ي����اِن ال����ع����ل����ُم وال���ع���م���ُل

من جذور االأ�سماء

الُبّن،  ومعناها   ،café بالفرن�شية  وه��ي  ال��ق��ه��وة: 

 coffee وباالإنكليزية  والمقهى.  والقهوة  البن  و�شجرة 

اأّن الجذر  المعاني ذاتها تقريبًا. وهكذا نالحظ  ولها 

ذلك  و�شبب  اللغات،  مختلف  في  واح��د  هو  ال�شوتي 

وهي  )الحب�شة(  االإثيوبية  »كافا«  مقاطعة  اإل��ى  يعود 

المكان الذي اأتت منه هذه النبتة.

من اأجمل الردود

كان ال�شاعر العّبا�شي ابن الرومي علّي اأبو العّبا�ض 

الهجاء،  ُم��ق��ذع  الل�شان  م��رَّ  �شاعرًا  896م(   -  835(

رون  ُيقدِّ ال  الذين  واالأغنياء  االأم��راء  حق  في  خ�شو�شًا 

منه،  التخّل�ض  العبا�شيين  االأم��راء  اأحد  ف��اأراد  �ِشعره، 

�شم. فاأكل  مَّ في الدَّ اإلى ماأدبة حيث د�ضَّ له ال�شُّ فدعاه 

مِّ يقّطع اأمعاءه  ابن الرومي حتى �شبع، فلّما اأح�ضَّ بال�شُّ

: اإلى اأين؟ قال: اإلى  قام يريد المغادرة ف�شاأله العبا�شيُّ

حيث اأوَرْدتني. قال العّبا�شّي: ف�شلِّم لي على اأبي. عندئٍذ 

ردَّ عليه ابن الرومي بقوله: لي�ض طريقي على النار!

مفردات ثرية 

بالمعاني

الغنية،  المفردات  من 

ب��م��ع��ان��ي��ه��ا، »ال���ه���اَم���ُة«، 

وجمُعها هاٌم وهامات. من 

�شيء،  كل  راأ���ض  معانيها: 

وعلى  الجّثة،  على  وُتطلق 

و�شّيدهم،  ال��ق��وم  رئي�ض 

النا�ض،  جماعة  والهامة 

وك���ذل���ك ال���ف���َر����ض، ون���وٌع 

ياألف  ال�شغير  البوم  من 

المقابر واالأماكن الَخِرَبة، 

ال�شدى،  اأي�����ش��ًا  ى  وُت�شمَّ

اأو  اليوِم  هامُة  هذا  يقال: 

اأو  ال��ي��وم  يموت  اأي:  غ��ٍد، 

.
)5(

غدًا
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 ن�شو�ض خارج المجموعة، اأنطوان القّوال، �ض 32.( 1)

 ج���واد االأئّم���ة، من اإ�ش���دارات معه���د �شّيد ال�شه���داء للمنبر ( 2)

الح�شيني، �ض 6.

 االإرهاب والعنف، ال�شيخ الدكتور مح�شن الحيدري، �ض259.( 3)

ل�شان العرب، ابن منظور، ج3، �ض33، مادة �شخخ.( 4)

 المنجد في اللغة، مادة َهَوَم.( 5)

 ياقوت الرومي، معجم االأدباء، مجل�ض 20، �ض 16.( 6)

الهوام�ض

ي اأ�سله ف�سيح عامِّ

بالمو�شوع،  َفاَت�ْشُته  بالعامية:  يقال  فات�سته: 

هو:  ف�شيح  التعبير  واأ�شل  ال�شيء.  عن  وفات�شته 

النحوي  قال  ال�شوؤال.  وا�شتق�شيُت معه في  �شاألُته 

ال�شاعر يحيى بن �شعيد بن علي، لّما كبر وانحنى 

ظهُره:

ك������اأّن������ي ُم�����ح�����ن�����ي�����ًا  االآَن  و���������ش��������رُت 

.
)6(

�شبابي ع���ل���ى  ال�����ت�����راِب  ف����ي  �������ض  اأف���تِّ

المتقارب لفظًا ومعنًى

رون.
َ
َرناً: ن�شط، فهو اأِرٌن واأ اأَِرَن ياأَرُن اأَ

َيْنَقْد، فهو وهي  وقف ولم  حَرَن يحُرن ُحروناً: 

حرون.

ي��وؤدي  الفعلين  بين  اللفظي  التقارب  ولكّن   

بين  العالقة  اإّن  اأي  المعنوي،  التباعد  اإلى  -هنا- 

الفعلين هي عالقة ت�شاّد.

من نوادر العرب

�ْشود البنه: »يا بنّي، 
َ
قال اأبو االأ

ي��ت��زّوج،  اأن  ي��ري��د  عمك  اب��ن  اإّن 

الخاطب  اأن���ت  ت��ك��ون  اأن  وي��ج��ب 

فتحفظ خطبًة.

وليلتين  يومين  الغالم  فبقي 

ي���در����ض خ��ط��ب��ة، ف��ل��ّم��ا ك���ان في 

قال:  ما فعلت؟  اأب��وه:  قال  الثالث 

قد حفظُتها، ا�شمع:

ون�شتعينه  نحمده  هلل  الحمد 

ونتوّكل عليه، ون�شهد اأن ال اإله اإال 

اهلل، حيَّ  ر�شول  واأّن محمدًا  اهلل 

الفالح.  على  حيَّ  ال�شالة،  على 

��ك، ال ُت��ِق��ِم  ف��ق��ال ل��ه اأب����وه: اأم�����شِ

ال�شالة، فاأنا ل�شُت على و�شوء«.
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اإعداد: 

دميا جمعة فّواز

لماذا ال اأكون مثل

�سديقي
اأهل  فلكل   واأخ���رى،  اأ�شرة  بين  التربوية  االأ�شاليب  تختلف 

خ�شو�شيتهم في التعاطي مع اأبنائهم. 

والئحة  المنزلي،  و�شعه  ال�شاب  ي��ق��اِرن  م��ا  غالبًا  ول��ك��ن، 

الحقوق والواجبات التي يفر�شها عليه اأهله، بتلك التي يتمتع بها 

اآخرون من جيله، فن�شادف العديد من ال�شباب يطالبون اأهلهم 

باإعطائهم امتيازات تيّمنًا باأ�شدقائهم اأو اأبناء اأقاربهم.

في  اأ�شبحت  لقد  خ��ا���ش��ًا.  خلويًا  هاتفًا  اأري���د  ال�����ش��اب:   

ال�شاد�شة ع�شرة من عمري، وكل رفاقي لديهم هواتف خلوية.

 االأم: ناق�شنا �شابقًا هذا المو�شوع وال دخل لي برفاقك!

 ال�شاب: كلهم ي�شتطيعون قيادة �شيارات اآبائهم وي�شتطيعون 

فاي�شبوك  ولديهم  المنزل،  خارج  متاأخر  وقت  حتى  ي�شهروا  اأن 

واأجهزة كمبيوتر.

 االأم: قلت لك ال دخل لي برفاقك!

 ال�شاب: ولكن هذا ظلم! لماذا يتمتع من هم في �شني بكل 

�شيء واأنا محروم من اأب�شط حقوقي؟ 

رون  يوؤثِّ كانوا  اإن  رفاقك،  كل  مع  تتكلم  اأن  ممنوع  االأم:   

عليك اإلى هذا الحد. الحل لي�ض اأن تغير منزلك اإنما اأن تمتنع عن 

مرافقة هوؤالء ال�شبان!
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ن�سيحة اإلى االأهل

عن  وتبتعدوا  ومنطقي  ه��ادئ  باأ�شلوب  ال�شاب  تناق�شوا  اأن  بد  ال   -  1
الت�شادم.

2 - ذكروه باالمتيازات التي يتمتع بها وفي المقابل ا�شرحوا له الواجبات 
المطلوبة منه.

3 - حاولوا اأن تتفهموا حاجته للت�شبه برفاقه وال تمنعوه من االإح�شا�ض 
باالنتماء لمجموع الرفاق المحيطين.

4 - لعله من المفيد اأن تحددوا، منذ البداية، معايير ال�شداقة لولدكم 
حتى ال يختلط برفاق ال�شوء ويحاول اأن يت�شبه بهم.

اإلى االندماج  ال�شاب خالل مرحلة المراهقة برفاقه وي�شعى  يتاأثر   -  5
بهم ب�شتى الو�شائل. لذلك من المهم اأن تاأ�ش�شوا لعالقة مع اآباء اأ�شدقائهم 

المقربين منهم، تمكنكم من و�شع خطوط حمراء م�شتركة.

ولكنهم  �شواهم  اأنهم مختلفون عمن  اأوالدك��م  اأعين  ن�شب  اجعلوا   -  6
لي�شوا متخلِّفين عنهم، عندها �شوف ي�شهل عليكم اأمر النقا�ض معهم.

1 - حين تطالب باأمر معين طالب به الأنك تجده مهمًا لك والأنك ت�شتحقه.
2 - ابتعد عن تبرير طلباتك بالقول: مثل رفيقي فالن، اأو كل اأ�شدقائي هكذا.

في  امتيازات  بعدة  تتمتع  ولعلك  خ�شو�شيته،  منزل  لكل  اأن  دوم��ًا  تذكر   -  3
منزلك، فال تنظر اإلى الن�شف الفارغ من الكوب وترثي نف�شك!

4 - لي�ض كل ما يقوم به �شواك �شحيحًا، وبناء عليه اأخ�شع ت�شرفات رفاقك 
لحكم العقل والدين فاإن اقتنعت بها ناق�ض اأهلك باأ�شلوب علمي م�شتند اإلى االأ�شباب 

ال�شليمة.

5 - تاأكد اأن اأهلك لن يمنعوك عن ما هو في �شالحك واأن الحوار الهادئ هو 
المفتاح لحل كل م�شاكلك. 

ن�سيحة اإلى ال�ساب
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�ستموُت عند غروب ال�سم�س!

في  ا�شتيقظت  حين  اأدَرك��ت��ه��ا  حقيقة  تلك 

ال�شباح الباكر.

للحزن  اأ�شيرًا  وجعلتك  النبوءة  تلك  هّزتك 

والتوتر.

وال  تمّهل  للجزع،  ت�شت�شلم  اأن  قبل  انتظر، 

ت�شطرب

م�شتقبلك  من  تغّير  ب��اأن  كفيلة  �شاعات  هي 

االأخروي.

ال��دروب  اأق��رب  في  وفكر  عميقًا،  َنَف�شًا  خذ 

ما  اأه��م  على  فلنركز  وع��ال.  ج��ّل  الباري  لر�شى 

اأمرنا به اهلل:

ال بد لك، اأواًل، اأن تنال ر�شى والديك. ولعل 

الخطوة التالية هي اأن ت�شل رحمك ولو بمكالمة 

هاتفية �شريعة مع اأقاربك، حتى يذُكروك بالخير 

وتوؤدي حقوقهم عليك.

اإل��ي��ه،  اأ���ش��اأت  لمن  ب��االع��ت��ذار  فلتبادر  ث��م، 

اغتبته اأو اآذيته اأو �شلبته حقه.

ال��م��وؤذن  ه��و  وه��ا  �شريعة  ال�شاعات  م�شت 

واإق��ام��ة  للو�شوء  فلتقم  الظهر،  ل�شالة  ي��ن��ادي 

دوم��ًا  ت�شتثقل  كنت  ال��ذي  الم�شجد  في  ال�شالة 

زيارته.

من المفيد اأن تح�شن اأداء اآخر �شالة ظهرين 

لك، واأن تطيل ال�شجود وترجو العفو من ربك.

كتاب  خذ  الم�شجد!  من  الخروج  تتعجل  ال 

ربك بين يديك، قّبله ورّتل اآياته التي �شُتتلى منذ 

فجر الغد عن روحك. وال تن�َض، هناك، عند باب 

ق فاإنك  الم�شجد، �شندوق لجمع ال�شدقات. ت�شدَّ

راحل ال محالة بعد ب�شع �شاعات!

ماذا ينبغي اأن تفعل بعد؟ فلتعد اإلى منزلك، 

على  كالمعتاد،  ال�شالم،  تغفل  اأن  اإي���اك  ولكن 

�شاعدت  اإن  باأ�ض  وال  ال��دار.  قبل  فالجار  ج��ارك 

ذاك العجوز في حمل االأكيا�ض الثقيلة اإلى منزله.

م�شى يومك �شريعًا ولم تكتب بعد و�شيتك!

هّيا فماذا تنتظر؟ ال بد اأن تدّون كل الفرو�ض 

و�شوم،  واجبة  �شلوات  من  ق�شاءها  اأغفلت  التي 

وديون غير م�شتوفاة، ال ُتغِفل ذكر �شيء!

اأنك  بد  ال  ترحل.  و�شوف  دقائق  ب�شع  هي 

الدينية  واج��ب��ات��ك  اأداء  ف��ي  بالتق�شير  ت�شعر 

واالأ�شرية والعملية.

ال بد اأنك تتفكر االآن في كل مواقف حياتك 

كيف اأ�شعتها باللغو والمرح، اأو االأ�شف على هموم 

دنيوية �شتزول.

اآخر  يومًا  اهلل  يرزقك  لو  تتمنى  اأن��ك  بد  ال 

لتتمكن من القيام بكل ما ي�شمح لك بالجنة.

َمْن  ولكن  اليوم،  تموت  لن  عزيزي،  ح�شنًا 

يدري لعلك في الغد راحل. فلتعمل الآخرتك كاأنك 

تموت غدًا!
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يعاني بع�ض ال�شباب من االأرق؛ نظرًا 

ل�شغوط الدر�ض والم�شاكل وكثرة التفكير. 

على  ت�����ش��اع��دك��م  ن�����ش��ائ��ح   10 واإل��ي��ك��م 

التخل�ض من هذه الم�شكلة:

1. حافظ على وقت محدد للنوم، الأنه 
ي�شاعد على و�شع المخ والج�شم فى دورة 

نوم روتينية.

خفيفة  وجبة  ت��ن��اول  ع��ن  تغفل  ال   .2
اأربع  اأو  بثالث  النوم  موعد  ت�شبق  م�شاًء 

�شاعات.

اأو  النوم  قبل  التلفزيون  ت�شاهد  ال   .3
من  وقتًا  خذ  اإنما  الحا�شوب  على  تعمل 

في  االإ���ش��اءة  خف�ض  طريق  ع��ن  ال��راح��ة 

الغرفة والحفاظ على الهدوء.

4. ابتعد عن المنبهات والكافيين قبل 
خم�ض �شاعات من موعد النوم.

5. احر�ض على اختيار مخدة مريحة.
الأنها  الريا�شية؛  التمارين  مار�ض   .6
بينما  النهار  فترة  اأثناء  الج�شم  ط  تن�شِّ

ت�شمح له باال�شترخاء م�شاًء.

ت�سبح على خير

جانبًا  الهموم  ت��رك  على  احر�ض   .7
خالل  من  اال�شترخاء  وح��اول  النوم،  قبل 

مطالعة كتاٍب ما.

كلما  المنومة  الحبوب  تتناول  ال   .8
�شيئًا  تدمنها  ق��د  الأن��ك  ب����االأرق؛  �شعرت 

ف�شيئًا.

9. ال تتوتر اإن �شعرت باالأرق وال تكثر 
اأرُقك،  ال�شاعة؛ حتى ال يزداد  اإلى  النظر 

فاحر�ض على اإبعاد ال�شاعة عن نظرك.

النوم،  اإل��ى  خ��ل��ودك  قبل  تو�شاأ   .10
واعتد  ال��خ��ا���ش��ة،  االأدع��ي��ة  بع�ض  واق����راأ 

الكريم،  ال��ق��راآن  من  �شفحة  ت��الوة  على 

�شي�شعرك ذلك بالراحة النف�شية، ويمّكنك 

من النوم بهدوء، وت�شبح على خير.
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يوم  بها  ت�شمى  ال��ت��ي  االأ���ش��م��اء  م��ن 

القلب،  في  موؤّثر  وق��ع  ذو  ا�شم  القيامة 

اإن يطرق ال�شمع حتى تجتاح  النف�ض  ما 

يحكي  ا���ش��م  وال��وج��ل.  ال��خ��وف  م�شاعر 

عن األم يتغلغل في الروح، فيكاد يزهقها 

ل�����ش��دت��ه ف���ي ي���وم ت��ت��ق��ل��ب ف��ي��ه ال��ق��ل��وب 

واالأب�شار. قد اأنذر اهلل تعالى منه بقوله 

اْلَح�ْسَرِة  َي��ْوَم  {َواأَن��ِذْرُه��ْم  قائل:  عّز من 

َل  َوُه��ْم  َغْفلٍَة  َوُه��ْم ِفي  اْلأَْم���ُر  َي  اإِْذ ُق�سِ

ُيوؤِْمُنوَن} )مريم: 39(.

فيه  يتح�شر  الذي  الح�شرة«  »يوم  اإنه 

ويتاأ�ّشفون  فاتهم  م��ا  على  المق�شرون 

ويندمون اأّيما ندم على فر�ض قد �شّيعوها 

بلهوهم وغرورهم. وكفى بالح�شرة عذابًا 

معبودها  عن  غفلت  لقلوب  واألمًا  وحرقًة 

يغيب  ال  الذي  الحا�شر  واأرواح غابت عن 

ول�شان حالها يقول: {َيا َح�ْسَرَتى علَى َما 

 .)56 ِ} )ال��زم��ر:  ِف��ي َج��ن��ِب اللَّ ط��ُت  َف��رَّ

لح�شرة  �شبب  اهلل  جنب  ف��ي  فالتفريط 

اأمير  قال  كما  فيه  والندامة  القيامة  يوم 

الّتفريط  »ث��م��رة   :Qعلي الموؤمنين 

.
)1(

الندامة« 

ندامة يوم القيامة

ر  هذه الحقيقة �شيدركها كل من ق�شّ

اأو فّرط في ارتباطه باهلل تعالى ولكن بعد 

بحّد  وه��ذا  الفر�شة  و�شياع  االأوان  ف��وات 

و�شتكون  ح�شرة  بعد  ح�شرة  ي��ورث  ذات��ه 

النبي  الندامة �شّر ندامة كما قال  عندها 

يوم  ندامة  الندامة  »�شر   :P االأع��ظ��م 

االأل��م  م��ن  النحو  ه��ذا  اإّن   .
)2(

القيامة« 

والفا�شقين  بالكافرين  الروحي ال يخت�ّض 

فح�شب، بل ي�شمل حّتى بع�ض اأهل االإيمان 

�شخ�ض  من  ون�شبته  �شّدته  اختلفت  واإن 

الآخر. وهذا ما اأّكده الّنبي P حين قال 

من  ْك��ِث��ر 
َ
اأ م�شعود  اب��ن  »ي��ا  م�شعود:  الب��ن 

المح�شن والم�شيء  فاإن  والبّر  الحات  ال�شّ

ازددت  ليتني  يا  المح�شن:  يقول  يندمان، 

رت،  ق�شّ الم�شيء:  ويقول  الح�شنات،  من 

يوم ال ينفع الندم

اإميان �سبلي
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اأُْق�ِسُم  {َوَل  تعالى:  قوله  ذلك  وت�شديق 

.
)3(

اَمِة}«  ِبالنَّْف�ِس اللَّوَّ

وجاء في الخبر اأّن اأهل الجنة ال يتح�شرون 

كتح�ّشرهم على  الدنيا  فاتهم من  �شيء  على 

�شاعة مرت من غير ذِكر اهلل تعالى.

اأعمالهم ح�سرات

 :Qاأب����ي ع��ب��د اهلل ع���ن االإم������ام 

وفّجار  اأب��رار  فيه  يجتمع  مجل�ض  من  »ما 

اإال  وجّل  عّز  اهلل  ذكر  غير  على  فيقومون 

.
)4(

كان ح�شرة عليهم يوم القيامة« 

اأي�شًا: ح�شرة  ومن م�شاديق الح�شرة 

تبلغ  التي  الح�شرة  هذه  واأتباعهم  الَظَلمة 

و�شفهم  كما  حالهم  يكون  اأن  ال�شدة  من 

اِلُم  الظَّ َيَع�سُّ  {َوَي���ْوَم  بقوله:  تعالى  اهلل 

��َخ��ْذُت َم��َع  َع��لَ��ى َي��َدْي��ِه َي��ُق��وُل َي��ا َلْيَتِني اتَّ

�ُسوِل �َسِبياًل} )الفرقان: 27(. الرَّ

الحديث  معر�ض  في  تعالى  اهلل  يقول 

يوم  اأت��ب��اع��ه��م  م��ن  الظالمين  ت��ب��روؤ  ع��ن 

منهم: ال��ت��ب��روؤ  االأت��ب��اع  وت��م��ّن��ي   القيامة 

َح�َسَراٍت  اأَْع��َم��اَل��ُه��ْم   ُ اللهّ ُي��ِري��ِه��ُم  {َك��َذِل��َك 

��اِر}  َع��لَ��ْي��ِه��ْم َوَم���ا ُه��م ِب��َخ��اِرِج��ي��َن ِم��َن ال��نَّ

)البقرة: 167(.

ح�سرة الجاحد لوالية اإمامه:

الموؤمنينQ قوله:  اأمير   ورد عن 

االآخ���رة  ال��دن��ي��ا على  اآَث���ر  م��ن  ف���اإن   ...«

غ��دًا  ح�شرته  عظمت  علينا،  واخ��ت��اره��ا 

وذلك قول اهلل تعالى: {اأَن َتُقوَل َنْف�ٌس َيا 

ِ َواإِن  طُت ِفي َجنِب اللَّ َح�ْسَرَتى علَى َما َفرَّ

.
)5(

اِخِريَن}«  ُكنُت َلِمَن ال�سَّ

اأب��ا ذّر  P الأب��ي ذر: »ي��ا  ق��ال النبي 
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يوؤتى بجاحد علي يوم القيامة اأعمى اأبكم 

يتكبكب في ظلمات يوم القيامة ينادي: يا 

ح�شرتا على ما فّرطت في جنب اهلل، وفي 

.
)6(

عنقه طوق من النار«

ح�سرة العالم

علمه،  ع��ن  المن�شلخ  العالم  ح�شرة 

اإلى  االآخرين  يدعو  كان  ال��ذي  له  التارك 

ويطيعون  له  فيمتثلون  وطاعته  عبادة اهلل 

اهلل تعالى فيدخلهم اهلل بطاعتهم الجنة 

ويدخل العالم التارك لعلمه النار.

فهذا اأ�شّد اأهل النار ندامًة واأعظمهم 

ح�شرًة، كما عّبرت بذلك روايات اأهل بيت 

.R الع�شمة

فعن النبي P: »العلماء رجالن رجل 

تارك  وعالم  ن��اج  فهذا  بعلمه  اآخ��ذ  عالم 

لعلمه فهذا هالك. واإّن اأهل النار ليتاأّذون 

اأ�شّد  واإّن  لعلمه،  التارك  العالم  ريح  من 

عبدًا  دعا  رجل  وح�شرة  ندامة  النار  اأهل 

فاأطاع  منه  وقبل  له  فا�شتجاب  اهلل  اإل��ى 

الداعي  واأدخ���ل  الجنة  اهلل  واأدخ��ل��ه  اهلل 

وط��ول  ال��ه��وى  وات��ب��اع  علمه  بتركه  ال��ن��ار 

.)7(
االأمل...«

 :Qوق���ال االإم����ام اأب���ي ع��ب��د اهلل

اأعظم النا�ض ح�شرة يوم القيامة من  »اإن 

.
)8(

و�شف عداًل وخالفه اإلى غيره«

ح�سرة �ساحب المال

اأي�شًا:  الح�شرة  اأه��ل  م�شاديق  م��ن 

الدنيا  له مال حرام في  ح�شرة رجل كان 

غيره  لدخول  �شببًا  ماله  �شار  موته  وبعد 

الجنة ودخوله هو النار.

ف��ق��د ج���اء ف��ي ن��ه��ج ال��ب��الغ��ة عن 

»اإن  ق��ال:  اأن��ه   Qالموؤمنين اأمير 

ح�شرة  القيامة  يوم  الح�شرات  اأعظم 

اهلل  طاعة  غير  ف��ي  م��ااًل  ك�شب  رج��ل 

ف��ي ط��اع��ة اهلل  فاأنفقه  رج���اًل  ف��وّرث��ه 

االأول  ودخل  الجنة  به  فدخل  �شبحانه 

.
)9(

به النار«

ك��ان��ت ه���ذه ب��ع�����ض م�����ش��ادي��ق اأه��ل 

ال���ذي���ن طالما  االآخ������رة  ف���ي  ال��ح�����ش��رة 

يوم  كل  اإليه  ودعاهم  اهلل  كتاب  ناداهم 

والح�شرة  الّندامة  اأهل  يكونوا من  كي ال 

و�شّمت  وقلوبهم  اأب�شارهم  عميت  ولكن 

تعالى  اهلل  كالم  عن  واآذانهم  اأ�شماعهم 

ذي  على  ح�شرة  لها  »فيا  بح�شرة  فباوؤوا 

.)10(
غفلة«

الموؤمنين اأم��ي��ر  ق���ال  ك��م��ا  اأخ���ي���رًا: 

يجعلنا  اأن  �شبحانه  اهلل  »ن�شاأل   :Q

واإياكم مّمن ال تبطره نعمة وال تقت�شر به 

عن طاعة ربه غاية وال تحل به بعد الموت 

.
)11(

ندامة وال كاآبة«

 نهج البالغة، ج4، �ض 43، حكمة 181.( 1)

 بحار االأنوار، المجل�شي، ج 74، �ض 133.( 2)

 م.ن، �ض 104.( 3)

 اأ�شول الكافي، الكليني، ج 2، �ض 464.( 4)

 تف�شير نور الثقلين، الحويزي، ج 4، �ض 494.( 5)

 م.ن، �ض 495.( 6)

 المحجة البي�شاء، الكا�شاني، ج 1، �ض 126.( 7)

 بحار االأنوار، م.�ض، ج 69، �ض 139.( 8)

 تف�شير نور الثقلين، م.�ض، ج 1، �ض 152.( 9)

  نهج البالغة، م.�ض، ج1، خطبة 64، �ض111.( 10)

  م.ن.( 11)

الهوام�ض
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»ال��ق��راآن  كتاب  ال��والء  دار  عن  �شّدر 

الخميني  االإم��ام  روؤي��ة  في  الهداية  كتاب 

من  مقاطع  عن  عبارة  والكتاب   .»{

ف��ي مجال�ض  ل��ق��ي��ت 
ُ
اأ ���ش��ف��وي��ة  خ��ط��اب��ات 

ال�شعبية  والفئات  الم�شوؤولين  مع  ولقاءات 

ف���ي ف���ت���رات زم��ن��ّي��ة م��خ��ت��ل��ف��ة، وق���د تم 

ا�شتخراج مطالب الكتاب من كتب االإمام 

لخطبه  الجامعة  االإمام  و�شحيفة  الراحل 

وتنظيمه  اإع��داده  اأم��ا  وبياناته،  ور�شائله 

فتّم وفق اأق�شام ثالثة، تحدث:

�شمن ف�شول �شتة عن   الق�سم الأول 

منزلة القراآن الكريم.

 اأما الق�سم الثاني، فقد ت�شمن اأربعة 

ف�شول هي: نزول القراآن، مقا�شده، دعوة 

القراآن واإعجازه. 

الق�سم الثالث، تحدث حول دور االأمة 

في التعامل مع القراآن والدفاع عنه �شمن 

ف�شول ثمانية. 

يقع الكتاب في 480 �شفحة من القطع 

الكبير.

 كتاب »الَعبرة في البكاء 

على �سّيد ال�سهداء«
الكاتب: �سامر توفيق عجمي

كتاب »القراآن كتاب هداية 

في روؤية االإمام الخميني }«.
جمع وتحقيق: 

ال�سّيد اأحمد �سولي الح�سيني العاملي

بّين ال�شيخ »�شامر عجمي« من خالل كتابه »الَعبرة 

الت�شريعي  البعد  كنوز  ال�شهداء«  �شّيد  على  البكاء  في 

للبكاء على االإمام الح�شينQ، وبذلك اأخرج البكاء 

البحث  دائ��رة  في  واأدخله  العاطفي  الجدل  دائ��رة  من 

ي�شتحب  التي  والعلل  وال��ث��واب  الّدليل  مبّينًا  العلمي، 

واأف��رد   .Qالح�شين االإم���ام  على  البكاء  الأجلها 

االإم��ام  على  البكاوؤون  فيها  ذك��ر  اأب��واب  ع��ّدة  الكاتب 

 .Qالح�شين

يقع الكتاب في 368 �شفحة من القطع الكبير.
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اإعداد: 

حوراء مرعي عجمي

ق�شائية  دع���وى  �شينّي  م��واط��ن  رف��ع 

على زوجته بعد والدتها ابنته، والتي كانت 

تعوي�شًا  فك�شب  يعقل،  ال  ب�شكٍل  قبيحة 

مقداره 120 األف دوالر.

والٌد مخدوع
وفي تفا�شيل الق�شة، بح�شب �شحيفة 

»اآير�شاكزمنر«، طلب الوالد اإجراء تحاليل 

اأّن  اأثبتت  الحم�ض النووي )D.N.A( التي 

اأّن  وبّينت  فعاًل،  ابنته  القبيحة هي  االبنة 

تجميلية  جراحية  عمليات  اأج��رت  زوجته 

بقيمة 77 األف يورو اأو ما يعادل 100 األف 

دوالر في كوريا الجنوبية، وهذه العمليات 

اأن  اإال  ف��ق��ط،  ال��خ��ارج��ي  ال�شكل  غ��ّي��رت 

وبالتالي تحمل  تبقى هي ذاتها،  الجينات 

االبنة جينات والدتها ولكن..دون تجميل!

على  االإدم���ان  اأن  م��ن  الخبراء  ح��ّذر 

عقلي،  كمر�ض  قريبًا  �شي�شنف  االإنترنت 

ك��م��ا ���ش��ي��درج ه����ذا ال��م��ر���ض ف���ي دل��ي��ل 

بع�ض  اإ�شرار  رغم  العقلية،  اال�شطرابات 

العلماء على �شرورة درا�شة هذه الظاهرة 

باإمعان ودّقة اأكبر.

قريبًا.. اإدمان االإنترنت 

مر�س عقلي
ويعني ذلك اأّن االإدمان على االإنترنت، 

المعروف في االأو�شاط الطبية با�شطراب 

 Internet Use( االإن��ت��رن��ت  ا���ش��ت��ع��م��ال 

به  معترفًا  مر�شًا  �شي�شبح   ،)Disorder
العالم،  حول  الماليين  منه  يعاني  ر�شميًا 

من  يعانون  االإنترنت  مدمني  الأّن  وذل��ك 

مدمنو  بها  ي��م��ّر  ال��ت��ي  تلك  ت�شبه  ح��ال��ة 

ف��اإذا  تناولها،  انقطاع  ج��راء  المخدرات 

ال�شبكة  ل��دخ��ول  الفر�شة  لهم  تتوّفر  ل��م 

العنكبوتية اأو لعب األعاب الكمبيوتر، تزداد 

حاجتهم لها ب�شكل اأكبر.

اأّن��ه��م  يفقدون  واالأخ��ط��ر م��ن ذل��ك 

االه��ت��م��ام ب���اأن���واع ال��ن�����ش��اط االأخ�����رى، 

وي��خ��ف��ق��ون ف��ي ال��ت��وق��ف ع��ن ا���ش��ت��خ��دام 

المزاج  لتح�شين  اإليه  فيلجاأون  االإنترنت، 

اأو الهروب من الواقع.
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 و�شل عدد م�شتخدمي برنامج »فايبر«، الذي يوفر االت�شال والتوا�شل مع 

االآخرين مجانًا عبر المكالمات الهاتفية والفيديو والر�شائل الن�شية، حتى االآن 

اإلى اأكثر من 100 مليون م�شتخدم حول العالم.

 وح�شب ويكيبيديا، فاإّن موؤ�ش�ض �شركة )فايبر ميديا( ومالكها هو تالمون 

ماركو، وهو اإ�شرائيلي- اأمريكي خدم 4 �شنوات في الجي�ض االإ�شرائيلي، و�شغل 

المركزية،  القيادة  في  المعلومات  عن  الم�شوؤول  التنفيذي  المدير  من�شب 

اإدارة  اأبيب مع �شهادة في علوم  وهو حا�شل على درجة امتياز من جامعة تل 

الحا�شب، ومقر �شركة »فايبر« مدينة قبر�ض.

وتعتبر »فايبر« �شركة غير ربحية، فهي تقدم خدمة مجانية 100% خالية 

 100 ل�  مجانية  كونها  من  الهدف  ما  هو:  المطروح  وال�شوؤال  االإعالنات،  من 

مليون م�شتخدم حول العالم؟

الجواب ب�شيط، فلبرنامج »فايبر« على االأندرويد 

االأ�شماء  جميع  لقراءة  ال�شالحية  مثاًل  واالآيفون 

حتى  هاتفك،  �شجّل  وعلى  هاتفك،  على  واالأرق��ام 

تلك التي لي�شت �شمن البرنامج، ولديه ال�شالحية 

ال�شخ�شية  وح�شاباتك  الجغرافي،  موقعك  لمعرفة 

وت�شجيل ال�شوت والتقاط ال�شور وت�شجيل الفيديو. 

كما يمكنه الو�شول اإلى جميع الملفات على هاتفك 

وقراءة اإعداداتك وحتى البرامج التي ت�شتخدمها.

ال�شخ�شية  معلوماتك  ت��ق��ّدم  ف��اإّن��ك  وه��ك��ذا، 

الإ�شرائيل.. بالمجاّن!

برنامج »فايبر« المجاني.. اإ�سرائيلي
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حولك  َم��ن  غالبية  اأّن  عرفت  اإذا  كثيرًا  ت�شتغرب  لن 

العالم  ف��ي  اال�شتهالك  حجم  ول��ك��ّن  ال�شوكوال،  يع�شقون 

بالتاأكيد �شي�شّكل �شدمة لك.

باري�ض  ال�شنوي في  ال�شوكوال  اأعلن منظمو معر�ض  فقد 

اأن »العالم ي�شتهلك 95 طنًا من ال�شوكوال في الثانية، اأي ما 

يوازي ثالثة ماليين طن في العام«.

باري�ض  معر�ض  موؤ�ش�شي  اأحد  جانتيه،  فران�شوا  واأو�شح 

لل�شوكوال، اأّن »مبيعات ال�شوكوال ت�شهد ارتفاعًا �شنويًا بن�شبة 

30% في ال�شين، مقابل 20% في الهند«.

95 طنًا من ال�سوكوال 
ُت�ستهلك في الثانية 

ذكرت درا�شة اأ�شترالية اأّن »تجارب 

لم  ال��ذي��ن  االأ���ش��خ��ا���ض  بين  المقارنة 

يتابعونه  والذين  اأبدًا  التلفاز  ي�شاهدوا 

�شاعة  ك��ل  اأن  بّينت  م�شتمر،  ب�شكل 

يق�شيها ال�شخ�ض اأمام التلفاز تت�شبب 

في اإنقا�ض 22 دقيقة من عمره، خا�شًة 

اإذا كان اأكبر من 25 عامًا«، م�شيرة اإلى 

اأّن »الروتين اليومي لم�شاهدة ال�شخ�ض 

الفرد  ق�شاء  اإلى  ي�شير  للتلفاز  العادي 

التلفزيون،  اأمام  يوميًا  �شاعات   6 نحو 

من  التقليل  ف��ي  يت�شبب  ال���ذي  االأم���ر 

العمر االفترا�شي للفرد بنحو 5 �شنوات 

من حياته«.

واأرجع العلماء تلك النتيجة اإلى اأن 

تنتج  يومي  ب�شكل  التلفزيون  »م�شاهدة 

تاأثير  ي�شبه  الج�شم،  �شلبيًا على  تاأثيرًا 

التدخين والخمول واالإفراط في االأكل«.

ال��م�����ش��اوىء،  ه���ذه  م��ن  وللتخفيف 

ين�شح العلماء باللجوء اإلى ن�شاط يومي 

نق�شيها  ال��ت��ي  ال�����ش��اع��ات  ت��ل��ك  ي��ع��ادل 

خ��ام��ل��ي��ن اأم�����ام ال��ت��ل��ف��از. ف��م��م��ار���ش��ة 

متابعة  اأثناء  مثاًل،  الريا�شية  التمارين 

البرامج، يمكن اأن تجعل فترة م�شاهدة 

التلفزيون �شحية.

التلفاز يمت�ّس منك الحياة
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طريقة  بريطانية  �شركة  ابتكرت 

ج��دي��دة الإن��ت��اج ال��ب��ن��زي��ن م��ن ال��م��اء 

اأن  ت��اأم��ل  تقنية  م�شتخدمة  وال��ه��واء، 

وقود  اإن��ت��اج  في  الم�شتقبل  في  ت�شهم 

نظيف على نطاق وا�شع.

وت��ك��م��ن ال��ت��ق��ن��ي��ة ال���ج���دي���دة في 

الكربون  اأوك�شيد  ث��ان��ي  ا�شتخال�ض 

الماء  م��ن  والهيدروجين  ال��ه��واء  م��ن 

وج��ود  ظ��ل  ف��ي  مفاعل  ف��ي  وجمعهما 

الذي  الميثانول،  ل�شنع  محّفزة  مادة 

يجري تحويله بعد ذلك اإلى بنزين.

اأنهم  ال�شركة  من  مهند�شون  واأّكد 

ال��وق��ود  م��ن  ل��ي��ت��رات  اأن��ت��ج��وا خم�شة 

التخليقي خالل ثالثة اأ�شهر، م�شيرين 

من  تلويثاً  واأق��ل  نظافة  اأكثر  اأن��ه  اإل��ى 

الوقود الطبيعي.

وقوٌد من الماء 

والهواء

اأّك����دت ق��ن��اة »ب��ر���ض ت��ي ف��ي« االإي��ران��ي��ة  

انطالق م�شروع اإ�شرائيلي �� بريطاني يهدف 

اإلى ت�شنيع قنبلة تفتك بالعرب دون غيرهم، 

في  خا�شة  تركيبة  اإع��داد  خالل  من  وذل��ك 

كيميائية  م���واد  ب��ا���ش��ت��خ��دام  القنبلة  ه���ذه 

ت�شتهدف جينًا محددًا غير موجود  لدى اأّي 

من االأعراق �شوى العرب.

وق���د اأج���ري���ت ال��ت��ج��ارب الإع�����داد ه��ذه 

في  البيولوجية  االأب��ح��اث  معهد  في  القنبلة 

»ني�ض تزيونا«، وهو المركز الرئي�ض لالأبحاث 

والجرثومية  الكيميائية  باالأ�شلحة  الخا�شة 

في الكيان ال�شهيوني.

على هذه  التي ح�شلت  القناة،  وبح�شب 

ُعثر  ف��اإّن��ه  �شرية،  م�شادر  من  المعلومات 

العرقية«  »القنبلة  فيرو�شات  على  بالفعل 

بريطانيون  باحثون  اأج��رى  حيث  قطر،  في 

مدى  م��ن  للتحّقق  تجاربهم  واإ�شرائيليون 

با�شتهداف  ونجاحها  الفيرو�شات  فعالية 

ال��ع��رب ت��ح��دي��دًا، وذل��ك دون االإ���ش��ارة اإل��ى 

النتائج التي حّققتها هذه الفيرو�شات.

ق������ن������ب������ل������ة

اإ�سرائيلية-بريطانية

تفتك بالعرب فقط
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6

الجائزة االأولى: رنا بهيج ال�ساحلي 150000 ل.ل.

الجائزة الثانية: و�سام عبد الح�سن بري 100000 ل.ل.

8 جوائز، قيمة كل منها 50000 ل.ل. لكل من:

اأ�سئلة م�سابقة العدد 256

اأ�سماء الفائزين في قرعة م�سابقة العدد 254

نبيلة يا�سين الحلو* 

عماد غازي ال�سرتوني* 

علي ح�سن عيا�ض* 

محمد اأمين عربيد* 

�سحر اأحمد عز الدين* 

ح�سين علي ال�سيد* 

محمد وجيه عوا�سة* 

محمود غ�ّسان عيا�ض* 

1

2

3

4

�سح اأم خطاأ
اأ � اإن الذي ياأخذ بيد االإن�شان على طريق الهداية هو المهتدي بتمام اأ�شباب و�شروط الهدى االإلهي.

ب � قيل اإن المنجيان هما: العلم والمال.

ج � ينح�شر جواز ال�شرب التاأديبي بغير البالغ.

امالأ الفراغ:
اأ � ..... هي ال�شفة التي تطلق على االإيمان القلبي في اال�شطالح القراآني.

ب � الت�شحيات الج�شام اأثمرت اأولى بدايات الن�شر في العام ...... وانك�شرت القب�شة الحديدية.

ج � »الكثير من ....... �شببها عدم الر�شا، وعدم القناعة، وعدم الت�شليم الأمر اهلل«.

من القائل؟
اأ � »لقد كانP ياأكل على االأر�ض، ويجل�ض جل�شة العبد، ويخ�شف بيده نعله، ويرقع بيده ثوبه«.

اأنف�شهم  ي�شّمون  ومن  والمتغّربين   المت�شرقين  اأي��دي  على  قامت  اإنما  والغرب  لل�شرق  التبعّية  »اإّن   � ب 

بالمثقفين«.

ج � »اإذا كان اهلل تعالى ي�شّلي على الّنبي وكذلك مالئكته �شبحانه فمن نحن لنقدر اأن نفهم هذا المقام 

ونعرفه؟«.

�سحح الخطاأ ح�سبما ورد في العدد
اأ � كان النبيP يقول: »يا بني اأبي طالب اإنكم لن ت�شعوا النا�ض باأموالكم فاألقوهم بطالقة الوجه وح�شن 

الب�شر«.

ب � التوتر وال�شغط النف�شي يوؤدي اإلى ما يعرف نف�شيًا ب�»تكّلم الّنف�ض« حيث تظهر العوار�ض على الج�شد.

ج � اإّن ن�شبة االأ�شخا�ض ذوي الحاجات الخا�شة التي تدمجها الموؤ�ش�شات في لبنان ال تبلغ اأكثر من %8.

من هو؟
اأ � كان ومن معه �شديدًا على الكفار رحيمًا على الموؤمنين كثير العبادة.

ب � هو النقطة العليا في ال�شراط الم�شتقيم التي يقع فيها االإن�شان الكامل.

ج � كان ال ياأتيه اأحد حّر اأو عبٌد اأو اأمة اإال قام معه في حاجته.

في اأي مو�سوع وردت الجملة االآتية:
»اإّن ق�شور علمنا في كثير من االأمور يمنعنا عن معرفة الكثير من الحقائق، وال يعني ذلك عدم ثبوتها«.

5
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٭ اأ�شئلة الم�شابقة ُيعتمد في االإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي.

٭ ُينتخب الفائزون �شهريًا بالقرعة من بين الذين يجيبون اإجابات �شحيحة عن 

كل اأ�شئلة الم�شابقة وتكون الجوائز على ال�شكل االآتي:

االأول: مئة وخم�شون األف ليرة لبنانية � الثاني: مئة األف ليرة لبنانية باالإ�شافة اإلى 

8 جوائز قيمة كل واحدة منها خم�شون األف ليرة.
٭ كل من ي�شارك في اثني ع�شر عددًا ويقّدم اإجابات �شحيحة ولم يوفق بالقرعة، 

يعتبر م�شاركًا بقرعة الجائزة ال�شنوية.

٭ ُيعلن عن االأ�شماء الفائزة بالم�شابقة ال�شهرية في العدد مئتين ثمان وخم�شين 

ال�شادر في االأول من �شهر اآذار 2013م بم�شيئة اهلل.

اآخر مهلة ال�ستالم اأجوبة الم�سابقة:

ل من �سباط  2013م االأوَّ

مالحظة:

٭ ت�شل العديد من الق�شائم اإلى المجلة بعد �شحب القرعة ما يوؤدي اإلى حرمانها من 

اال�شتراك بال�شحب لذا يرجى االإلتزام بالمهلة المحددة اأعاله.

٭ ُتر�شل االأجوبة عبر �شندوق البريد)بيروت، �ض.ب: 42/35(، اأو اإلى �شنتر داغر 

- بئر العبد اأو اإلى مكتبة جمعية المعارف االإ�شالمية الثقافية - المعمورة اأو اإلى 

اإمداد  مركز  مقابل   - النبطية   - الثقافية  االإ�شالمية  المعارف  جمعية  معر�ض 

االإمام الخميني}.

٭ كل ق�شيمة ال تحتوي على اال�شم الثالثي ومكان ورقم ال�شجل تعتبر الغية.

9

8

7

10

من ق�سد ال�ساعر بقوله؟

واأن����������ا م����ن����ه واح���������د م�����ن ب��ن��ي��هه����و م���ن���ي ك���م���ه���ج���ت���ي.. ك��ع��ي��ون��ي

اختر الجواب المنا�سب:

 بع�ض... تقّدم �شورة الغربّي على اأنه الرجل الخارق الذكي و�شورة االآخر معاك�شة تمامًا 

باأو�شاف محتقرة وعن�شرية.

اأ � الر�شوم الكرتونية.

ب � الدمى المتحركة.

ج � االأفالم الغربية.

من اأبرز المخاطر االجتماعية الناجمة عن »الوات�ض اآب«:
اأ � العزلة واالنطواء على الذات.

ب � ترك الواجبات االجتماعية.

ج � العزلة والتفكك االأ�شري.

تاأمر االإن�سان بالف�ساد، تدفعه نحو االنحراف وتبعده عن الكمال االإن�ساني، 

وقد ورد ذكرها في القراآن الكريم، ما هي؟
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ة طفل غزَّ

هذا الفجر يوؤّرق م�شجع دنياكم...

هذا الن�شر يلوح فتكثر قتالكم...

كل  ويف�شح  الليل  ينير  ال��ب��در  ه��ذا 

خباياكم...

خبيث  ين�شى  ل��ن  �شعبًا  ت��ره��ب��وا  ل��ن 

نواياكم

تخبو  اأو  ننت�شر  حتى  نقاتلكم  �شنظل 

دمانا

ونقاوم كل محتل قد عكر �شفو حكايانا

ونمّزق كل علم رفرف في اأرجاء �شمانا

�شهيد من  كل  بالنرج�ض  بالغار  ونتّوج 

�شهدانا

ن�شر  االأر�ض جبلنا، نحن  نحن بحب 

اهلل هوانا

ن��ح��ن كل  ي�����ش��ام،  لي�ض  ن��ح��ن ح���زب 

ال�شعب فدانا

�شنحرر ونفك قيد اأ�شرانا

يكلل هامتهم وعلم  والفجر  قد عادوا 

الوطن في اأيديهم...

الدهر  وخط  بمالمحهم  االأ�شر  عاث 

اأ�شاميهم...

على  ال�شبح  اأغ��ان��ي  ال��ف��ج��ر  و���ش��ب 

اأجنحة اأمانيهم

�شحقًا لعدو بالدي وتبًا لعمالء اأوغاد

للوطن  �شنع  قد  �شعب  اأن��ا  يفهموا  لم 

وللعرب االأمجاد

�سيرينا بلوق

اأطلق طفُل غّزة �شرخة

ة مّزقت اأو�شاَل االإن�شانيَّ

نادى َمن للبراءة

َمن للدماء الذكية

َمن للّرغيف المعجون بدمي

�شظايا  م��ن  ال��م��ع��ّك��ر  ل��ل��م��اء  َم���ن 

ج�شدي

َمن للمعبر تعبر منه اأحالمي

فيرت�شم عمري

بح في وجه اأمي وي�شحك ال�شّ

دى ملء الف�شا وتردد ال�شّ

حّرك رايات العروبة

ت مَّ لكن العروبة �شُ

َعِميت

�سنظل نقاتلكم

يا قد�ض

يا غّزة

يا كّل فل�شطين

يا روح االأمل

غابت براعم الّزهر من دنيانا

وجّفت الب�شمة على ثغٍر تقّطب

يا طفل قانا

يا موقظ الق�شية

هذا الغزاوي البطل

ين�شدك ال�شالم

يعانق روحًا فا�شت

يفت�ض عن قب�شات المجاهدين

ويعك�ض �شعاع عينيه

األوانًا عربية

واأحالمًا اأبدية

نبال رعد
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الح�ساد
بين قلبي وعيني

بين مواجع وطني يولد مقاوم

يحبو على جو�شن الحلم

و�شعُته قيد مع�شمي

اأودعُته عتمة الثلم

غ�شلُته بماء الخلد

رَق�َض العنفوان وغّرد الحبُّور

و�شبَّ بين اأ�شالء القد�ض

جبارًا من الج�ّض

عّل الذراع يلتئم... عّل الجرح يلتحم

عّلقته امراأة العزيز بين براثنها

اأوقدته �شراجًا في مخازنها

واأبت اأن تك�شف الم�شتور

ولّما اأحرق جمر تّموز القناع

�شقط حلم الفرعون وانك�شر

قد اأكل �شنابله الخ�شراء

خر
ُ
وراح يبحث عن �شبع �شنين اأ

ال الحلم عاد وال القمح جاد

الحلُم حلمنا والقمُح

وعلى م�شاطب بيادرنا

هّلل الح�شاد وانتظر

عودة المنجل والذراع الملتئم

ويو�شف بلوؤلوؤ عينيه يقّلب الحلم

ينثر القمح ذات اليمين وذات ال�شمال

ال�شم�ض قرينته واأ�شقاوؤه النجوم والقمر

�سباح عبود

ر�سيف
على ر�شيف النهاية

وعند مفترق الطريق رحلت 

ولم تعد...

قلبها  ���ش��وى  منها  ي��ب��َق  ل��م 

المبعثر

 كاللوؤلوؤ االأبي�ض

لم يبَق �شوى لحنها ال�شجي

وذكرياتها التي كادت اأن ُتن�شى

حتى رائحتها لم نعد ن�شتمها...

اأ�شبحنا ن�شتم رائحة البارود...

و�شقائق النعمان

التي ارتوت من دماء ع�شاقها

توقفت عند دار ال�شالم وحدقت بها

فوجدت نف�شها غريبة عنها

اأو لربما هي من اأ�شبحت غريبة

اأردت اأن األقي نظرة قبل اأن تتركني 

وحيدة في عالم يحكمه قانون الغاب...

الأن  ثانية  ���ش��ورة  منها  اأري���د  كنت 

الر�شا�ض  مزقها  ق��د  االأول���ى  �شورتها 

وحولتها ال�شواريخ اإلى رماد.

وقالت  داميتين  بعنين  اإلي  فنظرت 

لي:

ت��ك��ون  ف��ل��ن  ����ش���ورة  اأع��ط��ي��ت��ك  اإن 

كال�شورة االأولى

عبير الم�سري
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تحت  ال��ق��ذائ��ف،  دوي  ت��ح��ت  ه��ن��اك 

ر���ش��ق��ات ال��ب��ن��ادق، ف��وق ال��رك��ام، اأبحث 

الم�شتقبل،  اأمل  عينيه  في  اأجد  طفل  عن 

وعلى وجنتيه براءة الطفولة، وعلى �شفتيه 

اأبحث هناك  واإ�شراقًا،  ب�شمة  ال�شغيرتين 

ب��اب ولكن ال  اأط��رق كل  اأزّق���ة غ��ّزة،  بين 

قد  قلبي  الأن  ه��ن��اك،  البحث  م��ن  ج��دوى 

راأي��ت  عندما  ت�شّتتت  قد  واأف��ك��اري  تقّطع 

عينيه  وف���ي  ال��ب��اب،  بجنب  ي��ق��ف  ط��ف��اًل 

دمعة وعلى وجنتيه تبدو معالم الخوف ال 

بيده  ليم�شك  بابه  الموت  يدق  متى  يدري 

ال��ب��اري  ج��ن��ان  نحو  ب��ه  وي��دف��ع  ال�شغيرة 

ليلتحق بمن �شبقه. ولكن كفى... اأين هم 

وهل  قدراتهم  واأين  اأ�شواتهم  اأين  العرب 

عجز ل�شانهم عن الكالم وعجزت عيونهم 

ال�شمت  متى  واإلى  متى  الروؤية. حتى  عن 

واالنتظار؟؟

ريان �سريم

قد جّف الليل

بين كفيك

يا قاب�شة زرقة المعابد

وتبعثرت الّظالل مجلّوة!

تخّط على �شطر ظافر رقيم

�شطر في كتب الموت

فوق دروب الجحيم!

وين�شل ال�شبح

واردًا حو�ض الماآقي

يطرق ال�شمت المهين

يمخر، من ثغره، ال�شبر

بحور النازفين

من هام فوق من�شة حزنهم

اأمل �شقيم، ويظل ينب�ض

في كانون

حيث ت�شتفيق الرياحين

على وجنتي طفل

يقهر القهر يا فل�شطين!

يعبث �شّره بالظالل

بين �شواقي االأنين

�سمية طلي�س

حتى متى ال�سمت؟!غّزة
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P قّبة االأمجاد محمد

��ع��اُع��ه��ا ���ة االأم�����ج�����اِد ����ش���عَّ ���شُ ف���ي���ع ب��ُخ��ِل��ق��هه����و ق���بَّ  وع���م���ام���ة ال��ن�����ش��ب ال���رَّ

وم����دي����ن����ة ه�����ا ق�����د ب�������دا ِب���ع���ل���وِم���هوغ���م���ام���ٌة ح��م��ت ال�����ش��ع��وب ظ��الُل��ه��ا

ن������وُر ال�����ش��ح��ى ف����ي ����ش���وق���ه ل��ل��ق��اِئ��هوث������رّي������ا ي���ن�������ش���اب م������ن ط���ّي���اِت���ه���ا

ف����ت����ل����وذ َف��������������ّرًا ع����ل����ى َوج�����ن�����اِت�����هه����و دم����ع����ة ت���ط���ف���و ع���ل���ى اأح���الم���ه���ا

اأح���ك���اِم���هل����الأر�����ض ن���ج���م ق����د ع����ال ب�����ش��م��اِئ��ه��ا ف����ي  دام  ح������ٍق  م�������ش���ك���اُة 

يبا�شها ب��ع��د  االأر������ض  ي��ح��ي��ي  َوم�������ن�������ارة ت����ر�����ش����و ع����ل����ى ����ش���ط���اآِن���هك��ال��ب��ح��ِر 

لك�شوفها ب����دت  م���ا  ���ش��ب��ُح  ��م�����ض  ح���ّت���ى ا����ش���ت���م���ّدْت ���ش��وءه��ا م���ن ن����وِرهل��ل�����شّ

ت��ل��ّه��ف��ت ال���ق���ل���وب  اإذا  اأق�������ول  بع�شِقهم������اذا  ال���وئ���ام  ��ف��ن  ���شُ اأب���ح���رت  اإْن 

ل���ت���ف���وَز ب���ال���ف���ردو����ض ع���ن���د ���ش��ف��ي��ع��ِهك�������لُّ االأن�������������ام ت����و�����ش����ل����ت ب���م���ح���م���ٍد

�����ش����ول واآل������ِهال��ق��ل��ب ي��خ�����ش��ُع ك��ّل��م��ا ذك����ر ال���ُه���دى ����ّل����وا ع���ل���ى ط����ه ال����رَّ �����شَ

الأج���ِل���هه����و اأح����م����د ن�����ور ال����ه����دى وَع��ري��ن��ه��ا ال�����ف�����وؤاد  ان�����ش��ط��ر  اإذا  ���ر  ك���بِّ

�����ٌر ب�������ش���ف���اِت���هه�����و ك�����وك�����ٌب ف�����ي ك������ّل ����ش���ب���ح ي���ول���د ، خ�����يِّ ه�����و ه����ا�����ش����م����يٌّ

ه����و ����ش���ّي���ٌد، ن���ب���را����ٌض ف����ي اأخ����الِق����هه����و ع�����ال�����ٌم، َع�����ل�����َمٌ وِع�����ل�����ٌم ن���اب�������ضٌ

���ج���دت ورف�����ع�����ِة ����ش���اأِن���هه�������ذي م����الئ����ك����ة االإل�����������ه ت���ج���ّم���ع���ت ول���ط���ه���ره ����شَ

��ه ك��ر���ش��يَّ ب���ا����ش���م���ِه  زّي�������ن  ���الة ُم���خ���ل���دًا ف���ي ذك���رهواهلل...  ف���ات���ُل ال�������شَّ

علي ح�سين منت�س
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)soduku( �س�����ودوك�و 

مكّونة  ال�شبكة  هذه  اللعبة:  �سروط 

كبير  مربع  وك��ل  كبيرة  مربعات   9 م��ن 

مق�ّشم اإلى 9 خانات �شغيرة. من �شروط 

9 �شمن  اإلى   1 من  االأرق��ام  و�شع  اللعبة 

كل  في  الرقم  يتكرر  ال  بحيث  الخانات 

مربع كبير وفي كل خط اأفقي اأو عامودي.

28
7128
6381
8694
5786

6815
6251

8523
47

:Pكان ر�سول اهلل 

- اإذا جل�س مجل�ساً فاأراد اأن يقوم ا�ستغفَر الل ع�سَر اإلى خم�س ع�سرة مرة.

 - يقول : قرة عيني في ال�سالة وال�سوم.

ِخَرِة َح�َسَنًة َوِقَنا َعَذاَب  ْنَيا َح�َسَنًة َوِفي اْلآَ  - اأكثر دعاء يدعو به: {َربََّنا اآَِتَنا ِفي الدُّ

النَّاِر}.

- اإذا عمل عماًل اأثَبَته )داوم عليه(.

- ُيعَرف بريح الطيب اإذا اأقبَل.

 ذاكرتي ممتازة

ي��ق��ول ال��م��ري�����س: ذاك���رت���ي م��م��ت��ازة 

ج�������داً.. ول���ك���ن ه���ن���اك ث���الث���ة اأ����س���ي���اء ل 

اأت��ذك��ره��ا.. ال��وج��وه ل اأت��ذك��ره��ا ج��ي��داً، 

اأت��ذك��ره��ا ج��ي��داً، وهنالك  والأ���س��م��اء ل 

�سيء ثالث ن�سيته.

ارة عظيمة   نظَّ

المري�س لطبيب العيون: فعاًل اإنها 

نظارة عظيمة ارتاح نظري فيها.

 فقال الطبيب: و�سترتاح اأكثر عندما 

اأ�سع عليها الزجاجات.

طرائف:

اأحجية

� ما هو ال�سيء الذي ي�سمى ال�سامت المتكلم؟
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اآداب في الروايات

من اآداب المائدة

- ر�سول الل P: »من اأكل وذو عينين ينظر اإليه ولم يوا�ِسه ابتلي بداء ل دواء 

له«.

ميزان الحكمة، الري�سهري، ج1، �ض92.

- عن الإم��ام عليQ: »اأكثروا ذكر الل عز وجل على الطعام، ول تطغوا فيه، 

فاإنها نعمة من نعم الل«.

بحار االأنوار، المجل�سي، ج10، �ض95.

ب اإليه طعام حار  وا الحار حتى يبرد، فاإن ر�سول الل P ُقرِّ -وعنه Q: »اأِقرُّ

فقال: اأقروه حتى يبرد، ما كان الل عز وجل ليطعمنا النار، والبركة في البارد«.

الكافي، الكليني، ج6، 322.

Pمن حكم النبي

ُكم، واأهُل َبيِت َنِبيُِّكم«.  ِحُم، والأماَنُة، وَنِبيُّ َفعاُء َخم�َسٌة: الُقراآُن، والرَّ - »ال�سُّ

بحار االأنوار، المجل�سي، ج8، �ض43.

- »الَمجاِل�س ِبالأَماَنِة واإف�ساوؤَُك �ِسرَّ اأخيَك ِخياَنٌة َفاجَتِنب ذِلَك«.

االأمالي، الطو�سي، �ض537.

، والمعروِف، َوَطنَطَنِتِهم  وِمِهم، وَكثَرِة الَحجِّ الِتِهم و�سَ - »ل َتْنظروا اإلى َكثَرِة �سَ

دِق الحديِث واأداِء الأمانِة«. باللهّيِل! ولكِن اْنُظروا اإلى �سِ

بحار االأنوار، المجل�سي، ج68، �ض9.

غريب المفردات في القراآن 

ب�سر: الب�سر ال�ستعجال بال�سيء قبل اأوانه  اأي العجلة في اإتمام العمل الذي لم 

تعالى: {ُثمَّ  وا�ستقراره. قال  �سكونه  اأح��د قبل  �سربه  اإذا  ب�سر  اأوان��ه بعد. وم��اء  يحن 

تعالى: وقال  وقته،  غير  وفي  اأوان��ه  قبل  العبو�ض  اأظهر  اأي  َوَب�َسَر})المدّثر:22(  َعَب�َس 

 
{َوُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َبا�ِسَرٌة})القيامة:24( اأي عاب�شة قبل اأن تدخل اإلى النار.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة

اأفقيًا

اإليها . 1 هاجر  التي  للمدينة  الحالي  ال�سم   

الر�سول P من مكة – نق�َس

2 . – الم�سلمين  ل���دى  م��ق��د���س��ة  م��دي��ن��ة  اأه���م 

بتم ال�سالح �سوهّ

اإحدى القارات – تغير لون ال�سخ�س ب�سبب . 3

الحزن اأو غيره

نذكر م�ساوئه في غيابه . 4

– اأ�سافر . 5 الحبوب  – م��ن  اإي��ران��ي��ة  مدينة 

واترك المكان

بقايا ال�سخ�س الميت – من الأمرا�س. 6

من اأيام الأ�سبوع – نترفع عن الأمر ال�سيئ. 7

حاجز و�سد – ولد فالن – ا�سم موؤنث. 8

اأوقعه في الوهم – ا�سم عربي مذكر اأو ارتفاع. 9

 اأ�سي – من الفواكه. 10

عموديًا

ا�سم كان يطلق على مكة المكرمة – حرفان . 1

مت�سابهان

�سرب بقب�سة يده – ناجحون. 2

قوي و�سديد – اأعثر عليهم. 3

اأردتم ال�سيء . 4

ي�سمتن – ملك. 5

م ال�سياء. 6 هتاف – نظهّ

ن�سف كلمة تدعو – مدخل – اأَجل . 7

 ترفعون ال�سيوف – للتمني. 8

من الحبوب – عا�سمة عربية. 9

دولة اأميركية. 10
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حل الكلمات المتقاطعة ال�سادرة في العدد 255

من يرغب من الإخوة القراء بالم�ساركة في �سحب قرعة الم�سابقة؛ 

فلي�ستعلم عن التاريخ من مركز المجلة.

Soduku ���س��ب��������ك�����ة  ح��������������ل 

255 ال�����ع�����دد  ف�����ي  ال�����������س�����ادرة 

856724391

941635872

723198456

492376518

678451239

135289647

387512964

214963785

569847123

الجواب: القلم

اأجوبة م�سابقة العدد 254

12345678910

ت�ضالاكلام1
ر

وريب�ضنوي2
ت

قايرتمث3
ب

رتبانلام4

مهحفا�ضا5
ا

حاماومل6
ل

ليده�ضرت7
ك

عدينمتم8
م

مهقايت�ضا9
ي

ارفلابير10
ت

�سح اأم خطاأ: 1 ـ 

اأ � خطاأ

ب � �سح

ج � خطاأ

2 ـ امالأ الفراغ:

اأ � الموؤمن

ب � معاداة

Pج � النبي

3 ـ من القائل؟

اأ � الإمام الخميني}

P ب � النبي

ج � الإمام الخامنئي{

4ـ  �سحح الخطاأ ح�سبما ورد في العدد

فل اأ � مخيهّلة الطهّ

ب � اأول يوم جمعة

ج � الرو�س

من / ما المق�سود؟ 5 ـ 
Pاأ � مودة قربى الر�سول

Qب � ال�سيدة خولة بنت الح�سين

ج � النهّية

6 ـ اأدب ولغة

7 ـ مجزرة قانا

8 ـ المخرج الأميركي )علي �سون(

كزبر الحديد 9 ـ 

10 ـ الولية
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ه ي�سبُهنا ا اأنَّ َظَننَّ

قّرر الجّد الحكيم ا�شت�شارة رجال عائلته في مع�شلة 

زعماء  اأحد  من  له  حقٍّ  ا�شتيفاء  حاول  حين  واجهته، 

القبائل، منعه عنهم ثالث �شنين، واأخيرًا هدد بحرب 

طويلة بين العائلتين. فاتفقوا على اإر�شال ر�شول لمعرفة 

�شبب امتناعه وحّل الم�شكلة... ثّم اأر�شلوا ر�شواًل 

ثانيًا وثالثًا، ورجع الجميع دون اأن ي�شتقبلهم، بل 

وهّدد بالحرب اإن اأر�شلوا رابعًا...

بح�شرة  الكبير  الجّد  قالها  اإذًا؟«  وال��ح��رب  الحّق  بين  »اأن��ح��ن 

واأ�شف... �شوت مبهٌج »اأنا اأكفيكم الحرب يا جد... واأ�شترجع الحق«. 

اأ�شرمت  لكنها  الجّد،  قلق  �شنين  الثماني  ذي  الفتى  كلمات  ب��ّددت 

النار في قلوب الحا�شرين خوفًا من الفكرة!!! لكن موقف الجّد ح�شم 

ثورة النزاع: »لك ما طلبت«.

اأمام دار كبيرة، واألقى التحية باأدب  اإلى حيث تلك القبيلة ووقف  ذهب الفتى 

ء: »ال�شالم على اأهل الدار، هالَّ اأذنتم لي بالدخول؟« جاء الجواب �شريعًا:  االأجالَّ

»ُطلَّ علينا لنعرف محيا �شاحب هذا ال�شوت«. دخل الفتى ال�شغير مجل�شًا غ�ّض 

بالح�شور، فاعتدلوا وهم يحدقون به م�شتغربين موقفه وا�شتئذانه. اأ�شار اإليه �شيٌخ 

ك اإليهم؟«   كبيٌر بالجلو�ض قربه في مقدم المجل�ض: »وافٌد كريم... اأين اأهلك لنُردَّ

لكن الفتى بداأ حديثه ب�شكرهم على ح�شن �شيافتهم وترحيبهم به، ثم اأردف قائاًل: 

»اأنا يا عّم ابن جيرانكم، وجئت بطلٍب اإْن اأذنت لي بالحديث«.

تاأّمله ال�شيخ واعتدل في مجل�شه  »اأتيت بطلب؟! �شاحب منطق واأدب، عاٌر عليَّ 

اأْن اأردَّ طلبك«. فاأخبره الفتى بما لديه... اأطرق ال�شيخ طوياًل »اإن كان الأهلك رجل 

في مثل �شنك، فهم كراٌم، وهم اأحّق بما منعته عنهم، ولك مني عبٌد يخدمك وجمٌل 

يحملك �شالمًا غانمًا اإلى اأهلك«. 

لم يكن ذلك الطفل حكيمًا فح�شب، اأو مهذبًا فح�شب.. وال ذكيًا، بل كان اإن�شانًا 

ا اأنَّه ي�شبهنا.  كاماًل .. نبيًا خاتمًا.. كلمَة اهلل تم�شي على االأر�ض.. ونورًا بيننا.. فَظَننَّ

نهى عبداهلل
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