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أول الكالم

ال�سيد علي عبا�ش املو�سوي

الأ�سباب  نظام  �سمن  والأر���س  ال�سموات  خلُق  الإلهّية  الحكمة  ق�ساء  من 

ومن  و�سبب.  لعّلة  اإل  ي�سدر  �سيء  ول  الكون  هذا  في  عبث  فال  والم�سّببات، 

ق�ساء الحكمة الإلهية اأن ل يّطلع الإن�سان على كاّفة الأ�سباب، بل يعلِّمه اهلل عّز 

ا مبا�سرًة اأو بجهٍد َيبذله في �سبيل ذلك.  وجل بع�سًا منها اإمَّ

والإن�سان الذي يرى وي�ساهد نظام الكون هذا، وهو على يقين من اأّنه ُيدار 

بع�س  تف�سير  عن  يعجز  تجده  عجيب،  ولطٍف  متناهية،  ودّق��ٍة  بالغة،  بحكمٍة 

ولكّنه بدل  نتائجها.  اأ�سبابها كما تخفى عليه  الكونّية، فتخفى عليه  الظواهر 

اأن يقف موقف الم�ست�سلم العاجز المدِرك للحكمة الإلهّية البالغة، واإن َخِفَيت 

عليه، يقف موقف المعتر�س المت�سائل، والم�ستغرب الم�ستنكر، وين�سى اأّن اهلل 

اأن يعترف بعجزه و�سعفه عن فهم  واأن عليه  اأتقن كّل �سيء �سنعه،  عّز وجل 

منطق الأ�سياء.

وهذا النظام الإلهّي الذي نجده �سائدًا في عالم التكوين، �سائٌد في الحياة 

الإن�سانّية، اأي بما يرتبط بالإن�سان وفعله. فالأفعال ال�سادرة عن الإن�سان هي 

البالغة. فلكلِّ  الأخرى خا�سعة لنظام الأ�سباب الإلهّية المنطلقة عن الحكمة 

اأ�سباب  فعل �سبٌب. واإذا كان خفاء الأ�سباب الكونّية ممكن اأحيانًا، فاإّن خفاء 

الفعل ال�سادر من الإن�سان غير وراد، بل هو خا�سع للعلم الوجدانّي الح�سورّي 

يَرٌة} )القيامة: 14(. {َبِل �ْلإِن�َصاُن َعلَى َنْف�ِصِه َب�صِ

وكذلك الحال في النتائج المترّتبة على الأفعال الإن�سانّية، �سواء اأكان ذلك 

الخير  فعل  انت�سر  فاإذا  الجتماعّي.  الم�ستوى  على  اأم  الفردي  الم�ستوى  على 

المجتمع فري�سة  اأّدى  واإذا   . المجتمع ككلٍّ اآثاره على  لذلك  المجتمع كان  في 

اأّدى  واإذا  فيه.  بًة  طيِّ حياًة  ذلك  انعك�س  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر 

كذلك نجزي المحسنين

4



أول الكالم

الإلهّي  للعطاء  �سببًا  ذلك  كان  عليه  اهلل  افتر�سها  التي  الحقوق  الإن�سان 

باأنواع من  اهلل  ابتاله  النا�س  ياأكل حقوق  كان ظالمًا  واإذا  الوافر.  والرزق 

البالء جزاًء لعمله.

على  النتائج  بع�س  من  ي��راه  ما  اأ�سباب  الإن�سان  على  يخفى  قد  ولكن 

النا�س، فيقف موقف الم�ستغرب الم�ستنكر، فهو يتوّقع بع�س النتائج من بع�س 

قة، ولكّنه ل يجد اأّنها تتحّقق، ول يتوّقع  الظواهر التي َيعتبر اأّن اأ�سبابها متحقِّ

بع�س النتائج لعدم تحّقق اأ�سبابها بنظره، ولكنه يجدها متحّققًة وواقعًة.

وهذا يعود اإلى عدم اإحاطة الإن�سان وعدم معرفته بالأ�سباب الحقيقّية، 

ولذا كان ل بّد له من اأن يعترف بعجزه. وقد اأ�سار القراآن الكريم اإلى بع�س 

فمبادلة  عليها،  المترتبة  والنتائج  الحقيقة،  اأ�سبابها  نًا  مبيِّ الظواهر  تلك 

المح�سن بالإح�سان قاعدة فطرّية ب�سرية، واهلل عّز وجّل وعد المح�سنين 

الذين يجعلون مدار حياتهم على اأداء التكليف الإلهّي الموّجه اإليهم بالجزاء 

ولم  الإلهّي  للتكليف  منه  اأداًء  ال�سهيد في كربالء خرج  فالح�سين  الوافر، 

يعتِن باأقوال المرجفين، ولكن يظّن بع�س النا�س اأّن هذا الجزاء ل بد واأن 

يكون باإغداق الرزق والعطاء الإلهّي الماّدي على هوؤلء المح�سنين. ولكّن 

اهلل عز وجل يخبر عن نوع اآخر من الرزق يعطيه لهوؤلء، اإّنه العلم والحكمة، 

لما  تقديرها  في  النا�س  خطاأ  اإلى  بذلك  وُي�سير  وغيرها،  والجاه  المال  ل 

ة نبيه يو�سفQ كيف  ينبغي اأن ُيعطى بدًل عن الإح�سان. فحكى في ق�سّ

ا  اأّن جزاء الإح�سان كان العلم والحكمة ل المال والجاه، قال تعالى: {َوَلمَّ

ُه �آَتْيَناُه ُحْكًما َوِعْلًما َوَكَذِلَك َنْجِزي �ْلُمْح�ِصِنيَن} )يو�سف: 22(. َبلََغ �أَ�ُصدَّ

5واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رّب العالمين.

م
 2

01
3 

ر
يا

/�أ
 2

60
د 

د
ع
ل
�



اآية اهلل ال�سيخ نا�سر مكارم ال�سريازي

ُيطلق النتظار عادًة على من يكون في حالة غير مريحة وهو ي�سعى 

لإيجاد و�سع اأح�سن. فمثاًل المري�ش ينتظر ال�سفاء من �سقمه، وكذلك 

حال التاجر الذي يعاني الأزمة ال�سوقية وينتظر الن�ساط القت�سادي. 

فالإح�سا�ش بالأزمة، وال�سعي نحو الأح�سن هما من النتظار. 

ممهدون 
بجهادهم)*(

في رحاب بقية اهلل

انتظار  م�ساألة  ف��اإن  ذل��ك،  على  فبناء 

المهدي  حكومة  اأي  والعدل،  الحق  حكومة 

عن�سرين:  م��ن  ال��واق��ع  ف��ي  م��رّك��ب��ة   ،|

عن�سر نفي، وعن�سر اإثبات. فعن�سر النفي 

يعانيه  الذي  الو�سع  بغرابة  الإح�سا�س  هو 

المنتظر، وعن�سر الإثبات هو طلب الحال 

العن�سرين  لهذين  ق��در  واإذا  الأح�����س��ن! 

يكونان  فاإنهما  الإن�سان  روح  في  يحال  اأن 

مدعاًة لنوعين من الأعمال: 

اأ�سكال  م��ن  �سكل  ك��ل  ت��رك  �لأّول:   

ال��ت��ع��اون م���ع اأ���س��ب��اب ال��ظ��ل��م وال��ف�����س��اد 

ومقاومتها.

وتهيئة  ال�����س��خ�����س��ي��ة  ب��ن��اء  �ل���ث���ان���ي: 

ال�ستعدادات الج�سمية والروحية والمادية 

العالمية  الحكومة  تلك  لظهور  والمعنوية 

الإن�سانية.

ب�سورة  لأدرك��ن��ا  النظر  اأم��ع��ّن��ا  ول��و   

ثواب  في  ال���واردة  ال��رواي��ات  معنى  جيدة 

المنتظرين وعاقبة اأمرهم، وعندها نعرف 

»بمنزلة  المنتظرين  الروايات  اعتبرت  ِلَم 

اأو  ف�سطاطه«  تحت  القائم  م��ع  ك��ان  َم���ْن 

يقاتل  »كمن  اأنهم  اأو  لوائه»،  »تحت  اأنهم 

»كالم�ست�سهد  اأو  يديه«  بين  اهلل  �سبيل  في 

ترى  بدمه«...  ط  »كالمت�سحِّ اأو  يديه«،  بين 

المراحل  اإل��ى  ت�سير  التعابير  هذه  األي�ست 

المختلفة ودرجات الجهاد في �سبيل الحق 

ال�ستعداد  ومقدار  تتنا�سب  التي  والعدل، 

ودرجة انتظار النا�س؟ 

ف��م��ن ه���و ت��ح��ت خ��ي��م��ة ال��ق��ائ��د وف��ي 

مركز  ف��ي  م�ستقر  اأن���ه  يعني  ف�سطاطه 
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وكيف نكون في انتظار ثورة وتغيير وتحوُّل 

مثياًل  الإن�سانية  ت��اأري��خ  ي�سهد  ل��م  وا���س��ع 

الحياة  �سوؤون  جميع  ت�سمل  ث��ورة  اإّنها  له. 

ثقافية،  �سيا�سية،  ث���ورة  فهي  وال��ن��ا���س، 

اقت�سادية، اأخالقية.

بناء ال�سخ�سية الفردية

 اإن بناء ال�سخ�سية بحاجة اإلى عنا�سر 

اأن  للفرد  ليمكن  اإن�سانية،  قيم  ذات  ة  ُمعدَّ

للعالم،  الإ�سالحي  الثقيل  العبء  يتحمل 

وهذا بحاجة اإلى الرتقاء الفكري والعلمي 

وال�ستعداد الروحي، لتطبيق ذلك المنهج 

العظيم. فالتحجر، و�سيق النظر والح�سد، 

تن�سجم  ل  ت��ف��رق��ٍة  وك����لُّ  والخ���ت���الف���ات، 

والم�ساألة  الواقعيين.  المنتظرين  ومكانة 

عليه  الواقعي  المنتظر  اأن  -هنا-  المهمة 

الم�سلحين  الثائرين  �سف  ف��ي  يقف  اأن 

بل  المتقاع�سين،  »المثبطين«  �سف  في  ل 

الم�سلحين،  المخل�سين  �سف  في  يكون 

ويكون عمله خال�سًا وروحه اأكثر نقاًء، واأن 

بالأمور.  كافية  معرفة  عارفًا  �سهمًا  يكون 

الإ�سالمية!  اأمرية الحكومة  القيادة، وعند 

جاهاًل.  غافاًل  اإن�سانًا  يكون  اأن  يمكن  فال 

بين  المقاتل  يقاتل  عندما  الأم��ر  فكذلك 

العدل  حكومة  اأع����داء  ال��ق��ائ��د  ه��ذا  ي��دي 

ب�سكل  م�ستعّدًا  يكون  اأن  فعليه  وال�سالح، 

كامل روحّيًا وفكرّيًا وقتالّيًا. 

اإذا كنُت ظالمًا مجرمًا، فكيف يت�سنَّى 

لدماء  متعط�س  �سيُفه  َم��ْن  اأنتظر  اأْن  لي 

نقي  غير  م��ل��ّوث��ًا  ك��ن��ُت  واإذا  الظالمين؟! 

اأنتظر ثورة يحرق لهبُها الملوثين؟!  فكيف 

يقوم  الكبير  الجهاد  ينتظر  الذي  والجي�س 

برفع معنويات جنوده ويلهمهم روح الثورة، 

وج��دت،  اإن  فيهم  ال�سعف  نقاط  وي�سلح 

لأن كيفية النتظار تتنا�سب دائمًا والهدف 

الذي نحن في انتظاره. 

من  الم�سافرين  اأحد  قدوم  انتظار  اإنَّ 

جدًا  عزيز  حبيب  ع��ودة  انتظار  اأو  �سفره 

البيت  كتهيئة  ال�ستعداد  من  نوعًا  يتطّلب 

كيف  �سنت�سور  والآن  التكريم...  وو�سائل 

كبير  عالمي  م�سلح  ظهور  انتظار  يكون 

املنتظر الواقعي عليه أن يقف 
يف صف الثائرين املصلحني 

ال يف صف »املثبطني« 
املتقاعسني
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يمكنني  فكيف  معوجًا  فا�سدًا  كنُت  ف��اإذا 

للفا�سدين؟  فيه  مكان  ل  نظامًا  اأنتظر  اأن 

ر  اأطهِّ لأن  كافيًا  النتظار  هذا  مثل  األي�س 

وروح��ي  ج�سمي  واأغ�����س��ل  وف��ك��ري،  نف�سي 

ينتظر جهادًا  الذي  والجي�س  التلوث؟!  من 

ري��ًا ل ب��د ل��ه اأن ي��ك��ون ف��ي ح��ال��ة من  ت��ح��رُّ

ال�سالح  يهيئ  واأن  ال��ك��ام��ل،  ال���س��ت��ع��داد 

المالجئ  ي�سنع  واأن  بالمعركة،  الجدير 

يرفع  واأن  ال��الزم��ة  الع�سكرية  والموا�سع 

اأف���راده،  �سفوف  في  القتالية  المعنويات 

�سعلة  ي�سرج في قلوبهم  ويقوي روحياتهم، 

مثل  فيه  لي�س  فاإنَّ جي�سًا  للمواجهة  الع�سق 

منتظرًا  جي�سًا  يكون  ل  ال�ستعدادات  هذه 

واإذا ادعى النتظار فهو »كاذب«! اإن انتظار 

الم�سلح »العالمّي« معناه ال�ستعداد الكامل 

فكرّيًا، واأخالقّيًا، مادّيًا ومعنوّيًا.

فاإ�سالح المعمورة كلها، واإنهاء الظلم 

ب�سيطًا،  عماًل  لي�س  والنواق�س  والف�ساد 

م�سممين  كبار  رجال  وجود  يتطّلب  فهذا 

ذوي اإرادة اأقوياء ل ينك�سون ول ينهزمون 

تام  وا�ستعداد  وا�سعة  نظرة  ذوي  اأب���دًا، 

وتفكير عميق...

الهدف  ه��ذا  لمثل  ال�سخ�سية  فبناء   

ي�ستلزم الرتباط باأ�سد المناهج الأخالقية، 

والفكرية والجتماعية اأ�سالًة وعمقًا، فهذا 

هو معنى النتظار الواقعي! 

التعاون الجتماعي

اأن يهتموا  اإن المنتظرين بحّق عليهم   

اإ�سالحهم؛  في  وي�سعوا  الآخرين  باأحوال 

لي�س  ينتظرونه  الذي  العظيم  المنهج  لأن 

اأن  ينبغي  منهج  ه��و  ب��ل  ف��ردي��ًا،  منهجًا 

واأن  الثورية،  العنا�سر  جميع  فيه  ت�سترك 

�ساحة  ففي  ع��ام��ًا.  جماعيًا  العمل  يكون 

معركة وا�سعة يقاتل فيها مجموعة، ل يمكن 

لأحد منهم اأن يغفل عن الآخرين، بل عليه 

الأثر  هو  فهذا  ويدعمهم.  اأزره��م  ي�سد  اأن 

لقيام  النتظار  يورثه  الذي  البّناء،  الآخ��ر 

م�سلح عالمي، وهذه حكمة الف�سائل التي 

ينالها، المنتظرون بحق.

في  يذوبون  ل  بحق  المنتظرون 

المحيط الفا�سد

هو  لالنتظار  الآخ��ر  المهم  الأث��ر  اإن   

المحيط  ف��ي  ال��م��ن��ت��ظ��ري��ن  ذوب����ان  ع���دم 

المغريات  وراء  النقياد  وع��دم  الفا�سد، 

والتلوث بها... وتو�سيح ذلك: اأّنه حين يعم 

النقي  الإن�سان  يقع  فقد  المجتمع،  الف�ساد 

من  »للياأ�س  م�سدود  ط��ري��ق  ف��ي  الطاهر 

يت�سور  وربما  يتوخاها«.  التي  الإ�سالحات 

واأن  لالإ�سالح،  مجال  ل  اأنه  »المنتظرون« 

ال�سعي والجد من اأجل البقاء على »النقاء« 

الياأ�س  ف��ه��ذا  ال��ت��ل��وث.  وع���دم  وال��ط��ه��ارة 

إن انتظار املصلح 
»العاملّي« معناه االستعداد 
الكامل فكرّيًا، وأخالقّيًا، مادّيًا 

ومعنوّيًا

في رحاب بقية اهلل
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)*( مقتب�س من كتاب: الأمثل في تف�سير كتاب اهلل المنزل، ال�سيخ نا�سر مكارم ال�سيرازي، ج6، �س30-23.

الهوام�ش

الف�ساد  نحو  الإن�سان  يجر  قد  الف�سل  اأو 

فال  الفا�سد،  المجتمع  ب�سبغة  وال�سطباغ 

يحافظوا  اأن  عندئذ  المنتظرون  ي�ستطيع 

على اأنف�سهم باعتبارهم اأقلية �سالحة بين 

اأكثرية طالحة. ولكن ال�سيء الوحيد الذي 

اإلى المقاومة  ينع�س فيهم الأمل ويدعوهم 

في  والن��ح��الل  ال��ذوب��ان  وع���دم  والتجلد 

بالإ�سالح  رجاوؤهم  هو  الفا�سد،  المحيط 

ي�ساأمون  ل  الحال  هذه  في  فهم  النهائي، 

طريقهم  يوا�سلون  ب��ل  والمثابرة،  الجد 

وحفظ  ال��ذات  على  المحافظة  �سبيل  في 

نجد  وحين  اأي�سًا.  واإ�سالحهم  الآخ��ري��ن 

الياأ�س  اأن   - الإ�سالمية  التعاليم  ف��ي   -

الذنوب  اأعظم  من  وثوابه  اهلل  رحمة  من 

والكبائر، فقد يتعجب بع�س الجهال: كيف 

الكبائر  من  اهلل  رحمة  من  الياأ�س  يكون 

واإل����ى ه���ذه ال��درج��ة م��ن الأه��م��ي��ة، حتى 

لأن  الأخ��رى،  الذنوب  �سائر  من  اأ�سد  اأن��ه 

العا�سي الآي�س من رحمة اهلل ل يرى �سيئًا 

يفكر  ويخل�سه من عذاب اهلل، فال  ينقذه 

على  الذنب  عن  يكف  اأو  الخلل،  باإ�سالح 

اأنا الغريق فهل  الأقل لأنه يقول في نف�سه: 

اأخ�سى من البلل ؟ والنهاية الحتمية جهنم، 

وقد ا�ستريتها، فما ع�ساي اأن اأفعل؟ اإل اأنه 

�سيرجو  فاإنه  الأم��ل،  نافذة  له  تنفتح  حين 

وحاله،  نف�سه  تغيير  نحو  ويتجه  ربه،  عفو 

ويح�سل له منعطف جديد في حياته ليعود 

نحو الطهارة والنقاء والإ�سالح. ومن هنا 

يمكننا اأن نعتبر اأن الأمل عامل تربوي مهم 

كما  الفا�سدين،  اأو  المنحرفين  في  وموؤثر 

يوا�سلوا  اأن  ي�ستطيعون  ل  ال�سالحين  اأن 

لم  اإذا  الفا�سد  المحيط  ف��ي  م�سيرهم 

المفا�سد.  على  بالنت�سار  اأم��ل  لهم  يكن 

اأن معنى انتظار ظهور الم�سلح،  والنتيجة 

هو اأن الدنيا مهما مالت نحو الف�ساد اأكثر، 

كان الأمل بالظهور اأكثر. اإذًا، فهم ي�سعون 

اأكثر للو�سول اإلى الهدف المن�سود، وتن�سد 

همتهم لمواجهة الف�ساد ومكافحته ب�سوق ل 

مزيد عليه. 

ال�سلبي  الأث��ر  اأّن  لنا  يّت�سح  وبالتالي 

لو م�سخ  ما  يكون في �سورة  اإنما  لالنتظار 

حرفه  كما  واق��ع��ه،  عن  ح��رف  اأو  مفهومه 

الموافقون،  وم�سخه  والأعداء،  المخالفون 

لكان  الواقعي  بمفهومه  اأخ��ذ  لو  اأن��ه  غير 

عاماًل تربويًا مهّمًا بّناًء محركًا باعثًا على 

الأمل والرجاء. 
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يوجد  ول  المتحان.  ميدان  في  جميعًا  والخلق  اإننا 

خا�سة  الإلهي،  لالختبار  معّر�ش  غير  الّر�سد،  بالغ  �سخ�ش 

ذاته  حــّد  في  المن�سب  لأن  من�سبه،  في  كــاّلً  الم�سوؤولين 

امتحان لكّل م�سوؤول. فرئي�ش الجمهورية المحترم، امتحانه 

اأفكاره؟  هي  ما  من�سبه؟  في  يعمل  ماذا  رئا�سته،  في  يتجّلى 

وما هي اأخالقه؟ وكيف يت�سرف؟ وكذلك جميع الم�سوؤولين. 

فهل هذا المقعد م�سّخر لالإ�سالم؟ ل. 

وهكذا  دوائــرهــم،  في  اأي�سًا  الموّظفون  ُيبتلى  وكذلك 

وال�سالح  باأيديهم  التي  القدرة  تعتبر  الذين  الثورة  حر�ش 

فاإّن  الخدمة،  و�سائل  باأيديهم  الذين  فجميع  لهم.  اختبارًا 

تعك�ش  التي  وهي  لختبارهم.  ميدانًا  تمّثل  الو�سائل  هذه 

اأعمالكم  تكون  األ  اإلى  فانتبهوا  الآخرة.  عالم  في  اأعمالنا 

يوم القيامة مدعاة للخجل.

أعمالكم في محضر اهلل)*(

نور روح اهلل
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حّتى ل نخجل اأمام اهلل ومالئكته

�سخ�س  وكّل  باأيديكم  الأم��ور  هذه  اإن 

م�سوؤولية معّر�س لالمتحان. كيف  اأي  في 

هدفه  ه��ل  ي��راج��ع��ون��ه؟  م��ن  م��ع  يتعامل 

من  اأح��ٌد  ُي�ستثنى  ول  اهلل؟  اأم  ال�سيطان 

هذا المتحان. 

المتحان  معر�س  في  كانوا  الأنبياء 

اأي�سًا. كل من ياأتي اإلى هذا العالم معّر�ٌس 

ي��راه.  ل  اأح���دًا  اأن  يت�سور  فال  لالبتالء، 

فالعمل الذي تقومون به يّطلع اهلل تبارك 

يجب  تراقبه.  اهلل  ومالئكة  عليه،  وتعالى 

التي  الم�سوؤولية  اأداء  كيفية  في  نفكر  اأن 

اأم��ام اهلل  تقع على عاتقنا حتى ل نخجل 

تبارك وتعالى واأنبيائه يوم القيامة، وذلك 

يتم عندما نوؤدي واجباتنا ب�سكل �سحيح، 

كل في موقعه.

الموكلة  مهامه  في  واح��د  كل  وليفّكر 

اأع��م��اًل  يرتكبون  الجميع  ك��ان  فلو  اإل��ي��ه. 

اأن  اأن��ت  ف��اإن عليك  �سمح اهلل،  ل  منكرة، 

ممكن.  وج��ه  اأح�����س��ن  على  بعملك  ت��ق��وم 

الآخرين،  عمل  م�سوؤولية  يتحمل  اأحد  فال 

ل  اأح��دًا  ولكن  ويراقب  بالعمل  ياأمر  فهو 

ولكنها  اأعمالكم  عمق  يدرك  اأن  ي�ستطيع 

في مح�سر اهلل. 

اهلل  اأن  اإل���ى  ينتبه  اأن  الجميع  على 

ت���ب���ارك وت��ع��ال��ى وم��الئ��ك��ت��ه ي��راق��ب��ون��ه. 

من  العالم  ف��ي  تنت�سر  التي  الأم���واج  اإن 

اأعمالكم �سوف ت�سهد عليكم يوم القيامة. 

الم�سوؤولية  اأن  اإلى  تنتبهوا  اأن  عليكم  لذا 

كل  فيه  يوجد  ال��ذي  الموقع  واأن  ج�سيمة 

فهل  ل��ه.  امتحان  مكان  ه��و  منكم  واح��د 

هوؤلء الذين يدافعون عن بالدهم يعملون 

عليكم أن تنتبهوا إىل أن 
املسؤولية جسيمة وأن املوقع 
الذي يوجد فيه كل واحد منكم 

هو مكان امتحان له
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هلل اأم لأنف�سهم؟ فاإذا وجدوا في اأنف�سهم 

يريدون  ول  والتحكم  الت�سلط  في  رغبة 

هذا  عملهم  ف��اإن  ذل��ك،  الأخ���رى  للفئات 

ا�ست�سهدوا.  اإن  لهم  اأج��ر  ول  لل�سيطان، 

فالعمل يجب اأن يكون هلل ولي�س مهّمًا بيد 

من يتم اإنجازه المهم اأن يتحّقق هلل.

حّب النف�ش يعمي

اإّن من ي�سارك في النتخابات مر�سحًا 

كان اأو ناخبًا، ومن يمار�س دوره في العملية 

اأو  لنف�سه  بالدعاية  يقوم  ومن  النتخابية، 

لغيره هو في معر�س الختبار. فاإذا كانت 

نف�سك:  في  وتقول  الخدمة  لأجل  الدعاية 

اأتنحى  لماذا  خدمة،  اأق��ّدم  اأن  »اأ�ستطيع 

جانبًا؟«  فاإذا كان الأمر بهذا النحو ف�سيكون 

هلل. وقد يخطئ الإن�سان في تقديره ب�سبب 

حب النف�س، لأنه يريد كل �سي ٍء لنف�سه ول 

يمكن منع ذلك اإل بتروي�س النف�س. اإن مثل 

يرى  النف�س،  حب  وب�سبب  الإن�سان،  ه��ذا 

اأو عن المقربين  الأعمال التي ت�سدر عنه 

منه جيدة. ولكنها اإذا �سدرت عن �سخ�س 

اآخر تبدو له �سيئة. ولذلك فاإن حب النف�س 

يعمي عن روؤية الواقع فال ي�ستطيع الإن�سان 

اأن  الإن�����س��ان  على  الأم����ور.  بين  التمييز 

اختياره  نف�سه حول مدى �سدقه في  ي�ساأل 

اأم  اهلل  اأج��ل  من  ذل��ك  اأّن  وه��ل  للمر�سح، 

لدوافع �سخ�سية. وهذا اأمر دقيق قد يخفى 

والأ�سدقاء  الإخ���وة  وعلى  الن�سان.  على 

الأم��ور،  ه��ذه  في  يدققوا  اأن  والم�سوؤولين 

العمل؟  هذا  اأعمل  لماذا  اأنف�سهم  وي�ساألوا 

فليعلم  �سخ�سية  دوافع  اأجل  كان من  فاإذا 

اأن الق�سية �سيطانية ولي�ست اإلهية.

اعمل هلل ول َتَخْف 

الإن�����س��ان  تعتري  ال��ت��ي  ال��م��خ��اوف  اإن 

نف�سه.  اإل  يرى  اأنه ل  تنجم عن  العدو  من 

يعمل  اأن��ه  وعلم  الأم���ر  ف��ي  اهلل  راأى  ف���اإذا 

بيده عز وجل.  الأمور  لأن  هلل فلن يخاف، 

اأنتم ل  �سيء.  على  ق��ادرون  اأنكم  تظنوا  ل 

ت�ستطيعون النوم في الليل اإذا اآذتكم ذبابة، 

اآذتكم  اإذا  والنهار  الليل  في  ترتاحوا  ولن 

بعو�سة، واإذا هجم عليكم عنكبوت يتمّلككم 

نور روح اهلل

إذا أراد اإلنسان أن يحافظ 
على إنسانيته فال بد له من أن 

يتحمل ويصرب
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)*( مقتطف من خطبة األقاها الإمام} في جماران- طهران في 27 ربيع الثاني 1404ه�.

الهوام�ش

الخوف، واإذا خطف منكم الع�سفور �سيئًا 

عجز  كله  ه��ذا  ا�ستعادته،  ت�ستطيعوا  لن 

وفقر، ودليل على اأّن كل �سي ٍء منه �سبحانه. 

اإّن هذا ال�ستقالل الذي اأعطانا اهلل اإياه لم 

يكن ليحدث لول لطفه بنا.

القيم  يحفظ  الــ�ــســعــاب  تحمل 

الإن�سانية

على  يحافظ  اأن  الن�سان  اأراد  واإذا 

اإن�سانيته فال بد له من اأن يتحمل وي�سبر. 

واإذا اأردتم حفظ قيمكم الإن�سانية فال بد 

من دفع الثمن. ل يمكن لالإن�سان اأن يجل�س 

فمن  الإن�سانية.  قيمه  وت�سان  منزله  في 

�سيتلقى  العالم  ويعتزل  منزله  في  يجل�س 

الإ�ساءة ول ي�سعر بفقدان اإن�سانيته.

فاإذا كنتم تتطلعون لن�سرة الإن�سانية، 

اأم��ٌر  فاإّنه  العالم  في  وال�ّسوؤدد  العّز  ونيل 

كنتم  واإذا  ب��ال��م��ج��ان.  ي���اأت���ي  ل  م��ك��ل��ف 

ونيل  الآخرين  هيمنة  للتحّرر من  تتطّلعون 

بد  ول  الت�سحية،  من  بد  فال  ال�ستقالل، 

والّنق�س،  ال��غ��الء،  ف��ي  تبعاته  تحمل  م��ن 

كّلها  هذه  وال�ست�سهاد.  والدفاع  والجهاد، 

وُقتل  الأنبياء  اأجلها  اإن�سانية عمل من  قَيم 

كان فلو   ،Qالح�سين الإم���ام  ب�سببها 

في  فّكروا  قد  القّلة  واأ�سحابه  هو   Q

الم�ساّق وال�سعوبات لما ا�ستطاعوا تحقيق 

ث��ورة م��ا زال��ت اآث��اره��ا خ��ال��دة. ول يخفى 

تهون  هلل  ي��ك��ون  عندما  العمل  اأّن  ك��ذل��ك 

اأراه��م  واأن��ا   - �سبابًا  ن�ساهد  اإننا  تبعاته. 

ي���وّدون  لأن��ه��م  بالبكاء  يجه�سون  ك��ث��ي��رًا- 

ي�سمحون  ل  ول��ك��ن  الجبهة  اإل���ى  ال��ذه��اب 

لهم. لقد جاءني بالأم�س اأو اأول اأم�س �ساب 

يرغب  وك��ان  اأ�سقائه  من  اثنان  ا�ست�سهد 

بالذهاب اإلى الجبهة، فقلت له: اأيها ال�ساب 

اإن  يبكي.  فاأخذ  اأخويك.  ا�ست�سهاد  يكفي 

مثل هذه الحالة المعنوية ل يمكن اأن تظهر 

لأحد اإّل بف�سل اهلل. اأرجو اأن يوفقكم اهلل 

ويهدينا جميعًا �سواء ال�سبيل.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل .
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مع اإلمام الخامنئي

ربُّوا أنفسهم
فصاروا 
تعبوّيين

اإّن منظومة  الّتعبئة ال�ّسعبية  العظيمة، 

�ساطعة  حقيقة   هي  الم�ست�سعفين،  تعبئة 

وجلّية. وهي رو�سة اأوجدها اإمامنا الجليل و�سقاها 

ثمرًا  هلل،  والحمد  الغر�سات،  هــذه  ازدادت  وقــد  و�سلوكه.  بكلماته 

منقطعة  عظيمة  حقيقة  هي  اليوم،  التعبئة  يوم.  بعد  يومًا  وطراوة  

النظير ل تقبل الإنكار. 

الداخل،  في  واأن�سارهم  واأتباعهم  ـــداء،  الأع ــالم  اإع اأّن  �سحيح 

يحاولون ت�سغير الّتعبئة والحّط منها واإهانتها، اإّل اأّن هوؤلء تعّر�سوا 

اأي�سًا لكالم اهلل والر�سول. ولكّن الذي تحّلى بالعظمة والتاأّلق لن ي�سُغر 

اإن تعّر�ش لالإهانة اأو للتهم ولن ينق�ش ذلك  �سيئًا من تاأّلقه.

التعبئة، اليوم، حقيقة عظيمة متاألقة في بالدنا  ولي�ش لها مثال. 

لحظوا ال�سنوف المختلفة من ن�ساء ورجال، و�سباب، وكهول و�سرائح 

الجامعات  واأ�ساتذة  الحوزات  طلبة  اإلى  الجامعات  طلبة  من  مختلفة 

وباقي  والتجار  والمزارعين  والعمال  والتالميذ  المدار�ش  ومعّلمي 

اأع�ساء في  البالد، كلهم  اأرجاء  �سّتى  الموؤمنة، في  المتنّوعة  ال�سرائح 

التعبئة ولهم م�ساركتهم فيها. اإّن التعبئة جماعة منّظمة لها اأهدافها، 

ول يمكن للمرء اأن ُي�ساهد نظيرًا لها بهذه ال�سعة وبهذا التنوع اأو هذا 

الكّم الهائل وهذه الكيفّية الإيمانية.
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التعبئة في القلوب

من�سّدة  ال��ت��ع��ب��وّي��ون،  اأن��ت��م  قلوبكم، 

وهي  العالم  في  اأح��زاب  ثّمة  التعبئة.  اإلى 

اأح��زاٌب كثيرة العدد - ولكن ل يوجد في 

اأي حزب هذا العدد المليوني الهائل الذي 

المعلوم  من  ولي�س   - التعبئة  في  نالحظه 

واختالجاتهم  قلوبهم  تكون  اأن  والموؤكد 

التعبئة  اأم���ا  اأي�����س��ًا،  ل��ل��ح��زب  الإي��م��ان��ي��ة 

والعواطف  والأرواح  القلوب  تعبئة  فهي 

وال��م��ع��ت��ق��دات والإي���م���ان. وه���ذا م��ا ينفع 

حينما  وال�سعاب.  ال�ّسدائد  في  ال�سعب 

تنفعها  فلن  الم�سكالت  ال�سعوب  تواجه 

اإلى  القلوب  ن��زول  من  بد  ول  الأج�����س��ام، 

القلوب  تقدم  من  بد  ول  ال�ساحة،  و�سط 

وريادتها وتحطيمها للعقبات. الذين كانوا 

لم  والموانع  للعقبات  ومحطمين  �سباقين 

تكن لهم بال�سرورة اأج�سام قوية، بل كانت 

ا�ستطاعوا  متين  واإيمان  قوية  قلوب  لهم 

ال�سعبة  الطرق  وطّي  الجبال  تحطيم  به 

الأهداف.  اإلى  والو�سول  المزالق  وتجاوز 

اأن  وعلينا  الحقيقة.  ه��ذه  مثل  التعبئة 

اأن  نف�سه  التعبوي  وعلى  قيمتها،  نعرف 

لتوفيقه  اهلل  ي�سكر  واأن  قيمتها  ي��ع��رف 

الن�سواء  في مثل هذه المنظومة.

هذه حقيقة التعبئة 

الأهمية الأخرى للتعبئة هي اأنها لي�ست 

اتجاه معّين وهدف واحد.  مق�سورة على 

وم�ساركاتها  الع�سكرية  فنونها  فللتعبئة 

اقت�سى  اإذا  الأمامية،  القتال  خطوط  في 

واأ�سد  المهمات  اأ�سعب  توّلت  وقد  الأم��ر، 

الميادين  ك��اف��ة  ف��ي  و���س��ارك��ت  الأع��م��ال، 

وكانت طليعّية و�سّباقة. 

�سّباقون  ال��ي��وم،  ال��ت��ع��ب��وي،  و�سبابنا 

واأ�ساتذتنا  العلم.  ميادين  في  حتى  ورّواد 

التعبويون من اأنجح الأ�ساتذة في الم�ساريع 

العلمية. كما اأن الفّنانين التعبوّيين - الذين 

اأ�سابوا   - تعبوية  ب��روٍح  الفن  �ساحة  دخلوا 

جذب  وا�ستطاعوا  واأف�سل  اأكبر  نجاحات 

اإليها  يدخل  �ساحة،  اأّي  اأكثر.  مخاطبين 

التعبويون بروح التعبئة واإخال�سها واإيمانها 

و�سجاعتها وقدرتها على البتكار والإبداع، 

هي  ه��ذه  كبيرة.  اأع��م��ال  اإن��ج��از  بو�سعهم 

حقيقة التعبئة.

اأن  ونحن،  التعبويين  جميعًا،  علينا 

اأنف�سنا،  في  التعبوية  الحالة  اأرك��ان  نعّزز 

يومًا بعد يوم. 

التعبئة هي تعبئة القلوب 
واألرواح والعواطف 

واملعتقدات واإلميان. 
وهذا ما ينفع الشعب يف 

الّشدائد والصعاب
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م�ساهدة الواقع

اإن  م��رارًا  الأع��زاء، قلنا  ال�سباب  اأيها 

الإخال�س  روح  الأولى هو  بالدرجة  المهم 

وه��ذه  الإخ��ال���س  ه��ذا  الب�سيرة.  وروح 

الآخ��ر.  على  اأحدهما  ي��وؤث��ران  الب�سيرة 

من  اقتربتم  كلما  ب�سيرتكم  زادت  كلما 

الأخال�س في العمل. وكلما عملتم باإخال�س 

{�هللُ  ب�سيرتكم  من  تعالى  اهلل  زاد  اأكبر 

ُلَماِت  َن �لظُّ َوِليُّ �لَِّذيَن �آَمُنو�ْ ُيْخِرُجُهم مِّ

ُوِر} )البقرة:257(. اهلل وليكم...  �إَِلى �لنُّ

زادت  كلما  اأكثر،  اهلل  من  اقتربتم  وكلما 

ف��اإذا  اأك��ث��ر.  الحقائق  وراأي��ت��م  ب�سيرتكم 

توّفر النور ا�ستطاع المرء م�ساهدة الواقع 

�أَْوِل���َي���اآوؤُُه���ُم  َك���َف���ُرو�ْ  ���ِذي���َن  {َو�لَّ والحقائق 

��وِر �إَِل���ى  ���َن �ل��نُّ ��اُغ��وُت ُي��ْخ��ِرُج��وَن��ُه��م مِّ �ل��طَّ

تعمي  حينما  )البقرة:257(.  ُلَماِت}  �لظُّ

الحقيقي  الطاغوت  وهي   - النف�س  اأهواء 

داخلنا - وحينما  والأ�سواأ من فرعون في 

والح�سد  ال��ج��اه  ن��زع��ات  اأع��ي��ن��ن��ا  تعمي 

في  والغرق  الأه��واء   وعبادة  الدنيا  وحب 

ال�سهوات، فلن ن�ستطيع م�ساهدة الواقع.

فيٌل َثِمل

بع�سهم  ي���درك���ون،  ل  ال��ن��ا���س  بع�س 

لكنهم  ي��درك��ون  قد  قلوبهم  ظلمة  ب�سبب 

ه��ذا  ع��ل��ى  اأث���ر  لترتيب  م�ستعدين  غ��ي��ر 

اأعرا�س  من  كلها  هذه  والفهم.  الإدراك 

اأوام��ر  نتائح  من  كلها  وهي  النف�س.  هوى 

اإن��ه فيل الهوى  ال���ذات.  ون��واه��ي ف��رع��ون 

وال���ن���زوات ال��ث��م��ل ال���ذي اأع��ط��ى ال�����س��رُع 

مطرقة  الموؤمن  الإن�����س��ان  بيد  المقد�س 

ويرّو�سه.  راأ�سه  به  ليقرع  وال��ورع  التقوى 

في  ال��ف��ي��ل  ه���ذا  ت��روي�����س  ا�ستطعنا  اإذا 

دواخلنا ف�سي�سبح العالم نّيرًا و�سنرى كل 

ولكن حينما  اأعيننا،  تنفتح  و�سوف  �سيء، 

يكون هناك »هوى النف�س« ف�سوف لن ترى 

الصمود يف درب التعبئة 
منوط مبراقبتنا الدائمة 

ألنفسنا

مع اإلمام الخامنئي
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)*( كلمة الإمام الخامنئي{ التي األقاها في ح�سور 110 اآلف تعبوي بمنا�سبة عيد الغدير.

الهوام�ش

و�سبابًا،  تعبويين  بو�سفكم  واأنتم  العيون. 

بنقاء  ت�ستطيعون  ونيرة،  طاهرة  وقلوبكم 

الحالة  وهذه  الروح  هذه  تعزيز  بواطنكم 

يتحلى  نقي  اإن�سان  التعبوي  اأنف�سكم.  في 

بال�سفاء والنور.

اإن ال�سمود في درب التعبئة حالة على 

جانب كبير من الأهمية. البقاء على هذه 

الحالة منوط بمراقبتنا الدائمة لأنف�سنا. 

الطريق.  عن  نخرج  ول  نواظب  اأن  يجب 

اأن  يجب  الإن�سانية  المجتمعات  فم�سار 

يكون نحو اهلل ونحو الجنة ونحو الحقيقة. 

يقعدوا  لن  الباطل  اأهل  اأن  البديهي  ومن 

بالباطل  �ساكتين. الذين يرتبط وجودهم 

والظلم و�سحق ال�سعوب لن يقعدوا �ساكتين 

الحقيقة  بنداء  ي�سرخ  اّل��ذي  ال�سعب  عن 

اإنما  والب�سرية،  النا�س  ويوقظ  والهداية 

�سيعار�سون حركة هذا ال�سعب.

النت�سار نهاية الكفاح 

�سمودنا  وا���س��ل��ن��ا  اإذا  وب��ال��ط��ب��ع، 

�ستكون  ال��م��ع��ار���س��ة  ه���ذه  ن��ت��ائ��ج  ف����اإن 

ُرُه} َين�صُ َمن   ُ �هللَّ َرنَّ  {َوَلَين�صُ اإيجابية 

جعل  ت��ع��ال��ى  اهلل  لأّن   .)40 )ال���ح���ج: 

الحق  درب  على  ي�سيرون  للذين  الن�سر 

ويدعون اإلى الحق، وهذا ما جّربناه. اإنَّ 

اأّما  ي��وم.  بعد  يومًا  �سعفًا  ي��زداد  العدو 

اأكبر  هي  اليوم،  ال�سمود  على  قدرتنا 

مما كانت عليه قبل ع�سرين عامًا. هذه 

هو  الكفاح  ه��ذا  ونهاية  تجربتنا.  ه��ي 

انت�سار الإ�سالم والم�سلمين. ولكن يجب 

اأن تتنبهوا اإلى اأّن هناك �سراعًا وتحديًا. 

جهوزّيتكم  على  تحافظوا  اأن  عليكم 

واإخال�سكم  وب�سيرتكم  وا�ستعدادكم 

وحالتكم التعبوية. وهذا هو رمز النجاح 

اّلذي حّققناه.

اهلل  �ساء  اإن  ال�سباب  اأنتم  �ست�سهدون 

اليوم الذي تفتتحون فيه قمم الفخر، وكما 

�صهد�ء  {لتكونو�  الكريم:  ال��ق��راآن  وع��د 

لتكونوا  )البقرة:143(،  �ل��ن��ا���س}  ع��ل��ى 

القمة،  في  ولتكونوا  النا�س  على  �سهداء 

�سوب  وتتحرك  ال�سعوب  اإليكم  ولتنظر 

هذه القمة.

اللهم عّجل في فرج وليك وجوهرتك 

اجعلنا  اللهم  الخلقة.  عالم  في  الفريدة 

اأج���داده  وولي���ة  بوليته  المتم�سكين  م��ن 

الطاهرين. اللهم اجعلنا موؤمنين وتعبويين 

للكلمة.  ال��ح��ق��ي��ق��ي  ب��ال��م��ع��ن��ى  وث��وري��ي��ن 

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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منبر القادة

لم َيتناَهوا... 

فُلِعنوا
ال�سهيد ال�سّيد عّبا�ش املو�سوي }

ِمْن  َكَفُرو�  �لَِّذيَن  {ُلِعَن  يقول اهلل تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد: 

َبِني �إِ�ْصَر�ِئيَل َعلَى ِل�َصاِن َد�ُوَد َوِعي�َصى �ْبِن َمْرَيَم َذِلَك ِبَما َع�َصْو� َوَكاُنو� َيْعَتُدوَن * َكاُنو� 

ْوَن �لَِّذيَن  َل َيَتَناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر َفَعُلوُه َلِبْئ�َس َما َكاُنو� َيْفَعُلوَن * َتَرى َكِثير�ً ِمْنُهْم َيَتَولَّ

ْن �َصِخَط �هللُ َعلَْيِهْم َوِفي �ْلَعَذ�ِب ُهْم َخاِلُدوَن}  َمْت َلُهْم �أَْنُف�ُصُهْم �أَ َكَفُرو� َلِبْئ�َس َما َقدَّ

)المائدة:78- 90(.

تو�سح لنا هذه الآيات الكريمة الّطبيعة العدوانّية والمنحرفة التي و�سل 

رد من رحمة اهلل  اإ�سرائيل، فا�ستحّقوا بذلك اللعن. والّلعن يعني الطَّ اإليها بنو 

قومًا  واعتبرهم  رحمته،  من  والطرد  باللعن  عليهم  اهلل  حكم  فقد  وجــّل.  عّز 

كافرين لأربع �سفات تجّلت فيهم:

ال�سفة الأولى: المع�سية، {َذِلَك ِبَما َع�َصو�}.

َكاُنو�ْ َيْعَتُدون}. ال�سفة الثانية: العتداء على النا�ش، {وَّ

نَكٍر َفَعُلوُه}، واإنَّما ي�سجعون عليه. ال�سفة الثالثة: اإنهم {َل َيَتَناَهْوَن َعن مُّ

ْوَن �لَِّذيَن َكَفُرو�ْ}، ول يتولون الذين اآمنوا  وال�سفة الرابعة: اإنهم كانوا {َيَتَولَّ

باهلل عّز وجّل.

ي�ستحق  متى  نعرف  كلماتها،  في  ونتمعن  الكريمة،  الآية  هذه  نقراأ  عندما 

المجتمع الطرد من رحمة اهلل، ومتى يحرز ر�ساه ورحمته.

بني  ل�ستحقاق  اأ�سا�سية  �سفة  المع�سية  وتعالى  تبارك  اهلل  اعتبر  لقد 

اإ�سرائيل اللعن والطرد من رحمة اهلل.  18



تكون هناك مع�سية هلل وعدوان على العباد 

المنكر،  عن  ونهي  بالمعروف  اأمر  غير  من 

ف�سوف يكون هناك ا�ستحقاق للعن والطرد 

من رحمة اهلل.

لنقراأ هذه الآية من خالل الواقع الذي 

وهل  مجتمعنا؟  في  �سفاتنا  هي  ما  نعي�سه: 

المع�سية موجودة في بيئتنا ومجتمعاتنا؟

اأن المعا�سي كثيرة، ومن  اإ�سكال في  ل 

الواقع  به  يكذِّ منعدمة،  المع�سية  اأن  يّدعي 

والع�سيرة  للجار  الجار  ظلم  ي�سهد  ال��ذي 

لع�سيرة اأخرى.

الأم��ر  مجتمع  مجتمعنا  اأ�سبح  هل  ثم 

املعصية ببعدها احلقيقي 
هي عدوان على اهلل

تبارك وتعاىل

فماذا تعني المع�سية؟ 

اهلل  ح��دود  على  التعّدي  هي  المع�سية 

لالإن�سان  اهلل  ر���س��م  فقد  وت��ع��ال��ى.  ت��ب��ارك 

حدودًا، واأمرُه اأّل يتعّداها. واأوجب اهلل تعالى 

ثّم  التكاليف، ونهانا عن المحرمات،  علينا 

قال لنا: »هذه حدودي، فال َتْعَتدوا عليها«.

فالمع�سية ببعدها الحقيقي هي عدوان 

ف��اإنَّ  وب��ال��ت��ال��ي  وت��ع��ال��ى،  ت��ب��ارك  على اهلل 

اأحدهما:  بعدوانين:  قاموا  اإ�سرائيل  بني 

اهلل،  على  ال��ع��دوان  تمّثل  التي  المع�سية 

والثاني: قتلهم لالأنبياء، وهكذا فقد اجتمع 

على  وع����دوان  اهلل،  على  ع���دوان  عندهم 

العباد.

متى ي�ستحق المجتمع الطرد؟

تتوّلى  جهة  هناك  تكون  ل  عندما  ثم 

المنكر،  ع��ن  وال��ن��ه��ي  ب��ال��م��ع��روف  الأم����ر 

نحو  طبيعي  ب�سكل  المجتمعات  هذه  ت�سير 

للذين  الولية حتمًا  تكون  النحراف، حيث 

كفروا، ولذلك تدرج اهلل تبارك وتعالى في 

بيان هذه المعا�سي، فذّكرهم {ِبَما َع�َصو� 

كانوا  باأنهم  ذّكرهم  ثم  َيْعَتُدوَن}،  َكاُنو�ْ  وَّ

نَكٍر َفَعُلوُه}. {َل َيَتَناَهْوَن َعن مُّ

الكريمة من خالل  الآي��ة  هذه  لنا  ُتبّين 

ل  �ساملة  قاعدة  والم�سمون  المعنى  ه��ذا 

تتعداهم  بل  اإ�سرائيل،  بني  على  تقت�سر 

وك��اأّن  الب�سرية.  المجتمعات  مختلف  اإل��ى 

اإّن  لنا:  يقول  اأن  يريد  وتعالى  تبارك  اهلل 

اأّي مجتمع يرتكب مثل هذه المعا�سي يعتبر 

مجتمعًا �ساذًا ومنحرفًا عن القوانين الإلهية، 

من  والّطرد  الّلعن  ي�ستحق  �سوف  وبالتالي 

يوؤمن  مجتمعًا  ك��ان  واإن  حتى  اهلل،  رحمة 

فعندما   ،Qعليًا ويوالي   P19بالر�سول
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منبر القادة
ي�سبح  اأم  المنكر؟  عن  والنهي  بالمعروف 

تحّمل  ق��د  اإن�����س��ان  ك��ّل  نجد  عندما  كذلك 

عن  وَن��َه��ى  بالمعروف  ف��اأَم��َر  م�سوؤولياته، 

المنكر حّتى في اأدّق الّتفا�سيل؟ 

هم  كفروا  الذين  اأّن  ذل��ك  اإل��ى  اأ�سف 

الذين يحكمون النا�س، كما اأّن اّلذين يّدعون 

الإ�سالم والإيمان قد توّلوا الذين كفروا.

م�ساألة اأ�سا�سّية 

اهلل  »اأوحى   :Qالباقر الإمام  يقول 

عّز وجّل اإلى نبيه �سعيبQ، فقال له: اإّني 

معّذب من قومك مائة األف: اأربعين األفًا من 

�سرارهم، و�ستين األفًا من خيارهم، فتعجب 

�سعيبQ، وقال: يا رب هوؤلء الأ�سرار، 

اأج��اب��ه اهلل ع��ّز وج��ّل،  فما ب��ال الأخ��ي��ار؟ 

يغ�سبوا  ولم  المعا�سي،  اأهل  داَهنوا  فقال: 

. ومعنى ذلك اأنَّ اهلل تعالى �سمل 
)1(

لغ�سبي«

بعذابه الأخيار، واإْن كانوا اأكثر من الأ�سرار 

لتركهم الّنهي عن المنكر. واأّما عندما يقوم 

فاإنَّ  ال�سرعّية،  م�سوؤولّياتهم  بتحّمل  الأخيار 

ور�سوانه،  برحمته  الدنيا  في  ي�سملهم  اهلل 

وفي الآخرة بنعيمه وجنانه.

والنهي عن  بالمعروف  الأمر  اإّن م�ساألة 

المنكر هي م�ساألة عندما يذكرها الفقهاء، 

يعتبرونها من الواجبات الأ�سا�سية، فيقولون: 

يجب عليك اأن ت�سلي، واأن ت�سوم، واأن تقوم 

اإلى واجب  بواجباتك، ولكن عندما ي�سلون 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يذكرون 

هذه  اأن  ي��وؤك��دون  ثم  وتف�سيالت،  �سروطًا 

في  حتى  الأ�سا�سية  الواجبات  من  الم�ساألة 

الديانات ال�سماوية.

والنهي  بالمعروف  ــر  الأم �سروط 

عن المنكر

اأ�سا�سية  �سروط  اأربعة  الفقهاء  يذكر 

لالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي: 

1 - �لعلم 
ال��م��ع��روف  ع��ل��ى  م��ّط��ل��ع��ًا  ت��ك��ون  اأن  اأي 

وتعرف  بينهما،  وتمّيز  المنكر،  وت��ع��رف 

الحالل والحرام.

2 - �حتمال �لتاأثير  
الأم��ر  من  والثمرة  الفائدة  تحتمل  اأن 

اأتكّلم  ة  بالمعروف والنهي عن المنكر، فمرَّ

مع موؤمن فاأنّبهه اإلى الحكم ال�سرعي، وتارًة 

اأخرى اأختار ظالمًا، لآمره بالمعروف واأنهاه 

عن المنكر، واأنا ل اأحتمل التاأثير فيه.

3 - �لإ�صر�ر على �لمع�صية
ويترك  المنكر  يرتكب  ال��ذي  يكون  اأن 

ال��واج��ب م�����س��رًا، ف���اإذا ق��ال��وا ل��ك: »ف��الن 

تجده  بك  واإذا  فق�سدته،  الخمر«،  ي�سرب 

اأنه  ذلك  فمعنى  �سالته،  في  يبكي  خا�سعًا 

الجريمة،  هذه  على  م�سّر  غير  وهو  ن��ادم، 

واجب  ي�سقط عنك  الحالت  ففي مثل هذه 

اإلى اهلل تبارك  الأمر والنهي، لأّنه قد رجع 

وتعالى وحده.

4 - �لأمن من �ل�صرر
 اأن ل يكون هناك �سرر، فعندما اأعرف 

المنكر  ع��ن  والنهي  بالمعروف  الأم���ر  اأن 

هذا  ي�سقط  فعندئٍذ  م�سكلة،  اإلى  �سيوؤديان 

الواجب.

الموؤمن ال�سعيف

بالمعروف  ل��الأم��ر  يت�سّدى  ل  م��ن  اإنَّ 

روي  وقد  دين،  له  لي�س  المنكر  عن  والنهي 

هذا المعنى عن ر�سول اهللP عندما قال:  20



ل  الذي  ال�سعيف  الموؤمن  ليبغ�س  اهلل  »اإن 

دين له، قيل له: وما الموؤمن ال�سعيف الذي 

ل دين له يا ر�سول اهلل؟ قال: الذي ل ينهى 

.
)2(

عن المنكر«

الذي حدد  المبداأ  هذا هو 

على  وت��ع��ال��ى  ت���ب���ارك  اهلل 

اأ���س��ا���س��ه ح��ك��م��ه ع��ل��ى بني 

اإ�سرائيل، فقال: {ُلِعَن �لَِّذيَن َكَفُرو�ْ ِمن 

وا  َبِني �إِ�ْصَر�ِئيَل}، وال�سبب هو اأنهم ع�سَ

نرى  اأن  ارت�سينا  اإذا  وبالتالي  واعتدوا، 

ن�ستحّق  ف�سوف  عليه،  ون�سكت  المنكر، 

لعنة اهلل، والطرد من رحمته ور�سوانه.

بمبداأ  بالتزامه  الت�سيع  ت��اري��خ  ُع���ِرَف 

المنكر، فهذه  والنهي عن  بالمعروف  الأمر 

�سفة تمّيز بها الت�سّيع على امتداد التاريخ، 

هو  )ال�سيعة(  به  يقومون  واجب  اأول  فكان 

مواجهة الظلم والعدوان وال�ستكبار من قبل 

ال�سلطات الحاكمة الجائرة.

لقد كان اإمام الت�سّيع علي بن اأبي طالب

اأه��ل  ويقاتل  دائ��م��ًا،  �سيفه  يحمل   Q

وقد  و�سيفه،  بل�سانه  الظلم  ويواجه  الكفر، 

اأجل  من  جهودهم  كل  واأ�سحابه  هو  ب��ذل 

النهي عن المنكر ومقارعة الظالمين.

 ،Rالأئمة حياة  ت��ق��راأون  وعندما 

واحد  على  ت�سّجلوا  اأن  ت�ستطيعون  ل  فاإنكم 

ال�سبب  ب��اأنَّ  تعرفون  األ  لظالم،  بيعة  منهم 

اإمامنا  رف�س  هو  كربالء  مجزرة  لرتكاب 

معاوية،  بن  ليزيد  البيعة   Qالح�سين

ُحوه بالبيعة،  لأنه جائر وظالم؟! وعندما َن�سَ

قاتل  الخمر،  �سارب  »يزيد  لهم:  يقل  األ��م 

؟!
)3(

النف�س المحترمة«

تحمل  اأن  ه��و  المنكر  ع��ن  النهي  اإنَّ 

ال��ذي  وال��ب��اط��ل  المنكر  ف��ي وج��ه  ال�����س��الح 

ي��ت��ح��دى ال��ح��ق وي��واج��ه��ه وه���ذا ه��و معنى 

.Q الت�سيع لعلي بن اأبي طالب

اأن  ه��و   Q لعلي  الت�سيع  �سرط  اإنَّ 

فاأنت  واإل  ال��ب��اط��ل،  وج��ه  ف��ي  ق��وي��ًا  ت��ك��ون 

ل  �سعيف،  موؤمن   Pاهلل ر�سول  بميزان 

دين لك.

 إن شرط التشّيع لعلي بن 
أبي طالب أن تكون قويًا 

يف وجه الباطل

الكافي، الكليني، ج5، �س56.( 1)

م.ن، �س59.( 2)

حياة الح�سين، ال�سيخ باقر القر�سي، ج2، �س209.( 3)

الهوام�ش
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 أحب عباد اهلل)5(

َمْن َجَعَل 
الخـوَف 
ِجْلَباَبه
اآية اهلل ال�سيخ

 حممد تقي م�سباح اليزدي

وصايا العلماء

يحملها  التي  والنتائج  الآث���ار  هي  ما 

الإن�����س��ان وج���ود ح���الت كالخوف  ل���روح 

والحزن والألم، وهي اأمور ل تالئم الطبع 

حالت  وجود  وكذلك  الإن�سانية،  والنف�س 

الطبع  تالئم  اأم��ور  وهي  والن�ساط  الفرح 

وال��ن��ف�����س؟ ل��ع��ل الأم����ر ال��ه��ام ه��و م��ق��دار 

هذه  م��ن  حيحة  ال�سّ ال�ستفادة  وكيفّية 

الحالت الروحّية والنف�سّية. 

الطعام  وح��ّب  الغريزية،  الأم���ور  اإّن 

وغيرها  وال�سهوة...  والغ�سب  وال�سراب، 

هي من الّنعم المودعة في باطن الإن�سان،  22



منها؟ وفي المقابل ننفر من الحالت غير 

اأّن  العلم  مع  كالغ�سب.  للطبع  المالئمة 

الإن�سان  باطن  في  مزروعة  الغ�سب  حالة 

وهي لي�ست زائدة لديه، بل هي نعمة يجب 

ورعاية  ا�ستخدامها  اأماكن   اإلى  التعرف 

المقبول  من  فهل  بها.  ال�ستعانة  ح��دود 

اإليه  ويوجه  �سخ�س  العدو على  يعتدي  اأن 

ليتعامل  ياأتي  ثم  ي�سربه  اأن  اأو  الإهانات 

ردة  اأي  يظهر  ول  اأع�ساب  ب��ب��رودة  معه 

من  ال�ستفادة  الإن�سان  على  يجب  فعل؟ 

عن  الدفاع  مقام  في  لديه  الغ�سب  حالة 

ذلك  اإلى  بالإ�سافة  الأخطار.  اأمام  نف�سه 

غ�سبه  قوة  ي�ستعمل  اأي��ن  ي��درك  اأن  يجب 

وما هو الحد الذي يجب اأن يظهر منه فال 

يقع في الفراط.

ال��ع��ادي��ة فيجدر  ال���ح���الت  ف��ي  اأّم����ا 

بالإن�سان التحمل اإذا ما وجه اإليه �سخ�س 

اإهانًة انطالقًا من جهله.

الفرح وال�سرور

من جهة اأخرى الفرح وال�سرور اللذان 

نعمة  للطبع،  المالئمة  الأم���ور  م��ن  هما 

اإلهية اأي�سًا وهما من�ساأ تحول واأمل وحركة 

الفرح  نعمة  �سلبت  ف��اإذا  الإن�����س��ان.  ل��دى 

ذاباًل  قلبه  يبقى  الإن�سان،  من  وال�سرور 

للدنيا  للعمل،  الدافع  منه  وي�سلب  خموًل 

والآخرة. 

والحزن والغم نعمة تقابل الفرح، فلو 

التي  الر�ساميل  اأم��ام  الإن�سان  يتاألم  لم 

ت�سيع منه، فال يتحرك لتعوي�سها، ولو لم 

يغ�سب في مقابل التق�سير ومقابل الأمور 

الأم��ور،  هذه  من  ال�سحيحة  وال�ستفادة 

ت��ت��رك اآث������ارًا ون��ت��ائ��ج ك��ث��ي��رة ع��ل��ى روح  

والتفريط  الفراط  واأّما  ونف�سه.  الإن�سان 

ف���ي ك���ل واح�����دة م���ن الأم������ور ال��ف��ط��ري��ة 

على  �سارة  نتائج  معه  فيحمل  والغريزية، 

خالل  وم��ن  يجب  لذلك  والنف�س.  ال��روح 

الحالت  هذه  من  ال�سحيحة  ال�ستفادة 

الروحية والغريزية، تمهيد الأر�سية لإنارة 

القلب والهداية نحو المقر الأبدي. 

 ال�ستفادة المنا�سبة من الغرائز 

والحالت الروحية

الخوف  وتجلَبَب  الحزن  »فا�ست�سَعر 

فزهر م�سباح الهدى في قلبه واأَعدَّ القرى 

البعيد  نف�سه  َعَلى  فقّرب  به  النازل  ليومه 

.
)1(

وهّون ال�سديد«

مفيدة  حالت  الحكيم  اهلل  و�سع  لقد 

اأن  يجب  لكن  الإن�سان،  باطن  في  وموؤّثرة 

نتجاوز  ل  واأن  ا�ستعمالها  م��وارد  نعرف 

ال�ستفادة  ف��ي  والتفريط  الف���راط  ح��ّد 

منها. في العادة اأن الإن�سان ل ُي�َسّر ببع�س 

الحالت من �سعور الحزن والألم والخوف، 

وتكون  اآث��ارًا مفيدة،  الحالت  لهذه  اأن  اإل 

منها  ال�ستفادة  اأح�سّنا  اإذا  بناءة  اأحيانًا 

ب�سكل �سحيح.

الغ�سب

ال�سهوات  ن��ح��و  ع����ادًة  طبعنا  يميل   

وال�����س��راب  كالطعام  ال��غ��ري��زي��ة  والأم����ور 

في  نخطىء  اأننا  اإل  الجن�سية.  وال�سهوات 

تقدير بع�س الأمور منها: من اأين نهيوؤها؟ 

ت�ستفيد  م�ستوى  اأي  واإلى  اأي طريق؟  23وفي 
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ي�سعى  ول  يعمل  ف��ال  منه،  �ساعت  التي 

للحفاظ على النعم والر�ساميل ول يعرف 

قيمتها.

تــوجــيــه  ـــي  ف ــة  ــرف ــع ــم ال دور   

الحالت النف�سية

يفرح الإن�سان اأو يتاألم  ح�سب م�ستوى 

ي�سره.  وما  ينفعه  ما  وت�سخي�سه  معرفته 

على هذا الأ�سا�س فالأ�سخا�س الذين تدور 

وي�ستاأن�سون  الدنيا،  اأم��ور  حول  معرفتهم 

من  المطلوبة  الفائدة  ي�ستفيدون  ول  بها 

والنعمة  المنفعة  اأّن  يعتبرون  ال��دي��ن، 

مح�سورتان في الم�سائل الدنيوية. هوؤلء 

جهة  ومن  الآخ��رون،  مدحهم  اإذا  ُي�َسّرون 

ماًل  فقدوا  اإذا  ويتاألمون  يغ�سبون  اأخرى 

اأن  يجب  اإه��ان��ة.  م��ا  اأح��د  اإليهم  وج��ه  اأو 

فقدناها  اإذا  التي  الأم���ور  هي  ما  نعرف 

نتاألم ل�ساأنها واإلى اأي م�ستوى يكون ذلك. 

لقد عمل الأنبياء ور�سل اهلل تعالى لإفهام 

الإن�سان كيف ي�ستفيد من ميوله وحالته.

ال��ق��راآن.  اأ���س��ح��اب  الم�سلمون  نحن 

يجب اأن ندقق ون�ساأل اأنف�سنا: هل ين�سجم 

مع  الغريزية  واأعمالنا  وغ�سبنا  فرحنا 

اأننا يجب  القراآن  يحدثنا  القراآن؟  منطق 

اأن نخاف من ال�سرر الأخروي على اأنف�سنا 

ال�سرر  هذا  لأن  اآخ��ر،  �سيء  اأي  من  اأكثر 

ال�سرر  خ���الف  ع��ل��ى  تعوي�سه  يمكن  ل 

فقد  ما  اإذا  الإن�سان  ينزعج  قد  الدنيوي. 

فر�سة دنيوية تقدم له منفعة مادية، لكنه 

ارتكبها  التي  المعا�سي  على  يتح�سر  ل 

على  الندم  فهل  ينتظره.  ال��ذي  والعذاب 

العتقاد  ع��دم  م��ن  نا�سئ  اهلل،  مع�سية 

بالعقاب، والإنذار الإلهي؟ 

العذاب  اإلــى  اللتفات  �سرورة   

الأخروي

ال��ت��ي تتحدث  ب���الآي���ات  ن��وؤم��ن  ن��ح��ن 

العقوبات  ونعرف  واآثارها  المعا�سي  عن 

تعالى ومع ذلك  التي ذكرها اهلل  الكبيرة 

�ْلَجِحيَم  ُثمَّ    * َفُغلُّوُه  {ُخ��ُذوُه  نقترفها! 

�َصْبُعوَن  َذْرُع��َه��ا  �ِصْل�ِصلٍَة  ِفي  ُث��مَّ   * لُّوُه  �صَ

ِذَر�ًعا َفا�ْصُلُكوُه} )الحاقة: 30 � 32(.

اإنهم لم يرتكبوا  يقول بع�س العظماء 

عمرهم  ن��ه��اي��ة  اإل���ى  التكليف  ���س��ن  م��ن��ذ 

اأغلب  ولكن  وعلم.  عمد  عن  مع�سية  اأي 

الأف�������راد ي��رت��ك��ب��ون ال��م��ع��ا���س��ي. ال���ذي 

الإلهية  الآي���ات  وينكر  المع�سية  يرتكب 

وعقاب  والنار  الجنة  ح��ول  تتحدث  التي 

لماذا  ال�سوؤال  ولكن  العا�سين، فهو كافر. 

والقيامة  ب��ال��ق��راآن  يعتقد  ال���ذي  يع�سي 

والعقاب؟ 

واللتفات  بالدنيا  التعلق  اأن  الجواب 

ال�سهوة،  وغلبة  المع�سية  لذة  اإلى  التام 

كالحجاب  المع�سية  يجعل  ذل���ك  ك��ل 

ي�سعر  ف��ال  العا�سين  اأم���ام  المن�سوب 

عن  يغفل  وب��ال��ت��ال��ي  ودن��اءت��ه��ا  بقبحها 

عليها.  يترتب  ال���ذي  وال�����س��رر  ال��ع��ق��اب 

بلذة  يفكر  المع�سية  عند  فال�سخ�س 

يجب أن ندقق ونسأل أنفسنا: 
هل ينسجم فرحنا وغضبنا 

وأعمالنا الغريزية مع منطق 
القرآن؟

وصايا العلماء
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بعواقبها.  ي��ف��ك��ر  ول  ف��ق��ط  المع�سية 

الغ�سب  عليه  يغلب  الذي  الإن�سان  كذلك 

على  عمله  ب��ع��واق��ب  يفكر  ل  وال�����س��ه��وة، 

:Pالطالق. جاء عن الر�سول الأكرم

اأورثت حزنًا طوياًل  »رب �سهوة �ساعة 

.
)2(

يوم القيامة«

ول����و ف��ك��ر الإن�������س���ان ف���ي ال��ف��ر���س 

وما  المع�سية   ت�سلبها  التي  والتوفيقات 

ت��وؤدي  والتي  تحملها  التي  العذابات  هي 

اإلى �سقوط الإن�سان اأمام اهلل تعالى واإمام 

عند   ،Rالأولياء واأم��ام   | الزمان 

واللذائذ  ل��الأه��واء  مقهورًا  يكون  ل  ذل��ك 

الدنيوية.

تــــجــــلــــيــــات   

الخوف من اهلل

ي��م��ك��ن��ه��ا ر���س��م 

والحزن  الخوف  اآثار 

التعلق  الأخروي ودور 

ب��ه��م��ا، ف��ي الم��ت��ن��اع 

ع�����ن ال���م���ع�������س���ي���ة. 

�سخ�سًا  اأن  ت�سوروا 

وابُتلي  ع��زي��زًا  فقد 

ابنه، في هذه  بفراق 

الحالة يكون الإن�سان 

م���غ���م���وم���ًا ح���زي���ن���ًا، 

يائ�سًا بحيث ل ي�سعر 

يدعو  �سيء  اأي  بلذة 

ل��ل�����س��رور. ح��ت��ى اأن��ه 

بالطعام  يرغب  ل 

لذته.  ي��درك  ول 

وكل  ع���دو،  يالحقه  ال���ذي  ال�سخ�س  اأو 

هذا  ال��م��وت.  خطر  م��ن  ينجو  كيف  همه 

اإذا  ما  ي�سعر  ل  الحال  هذا  في  ال�سخ�س 

كان الجو باردًا اأو حارًا ول يدرك اأنه جائع 

الحزن  يكون  اأن  يجب  لذلك  عط�سان.  اأو 

حياتنا  ف��ي  كبيرًا  الآخ���رة  م��ن  وال��خ��وف 

والأم���ور  ال��ل��ذائ��ذ  ك��اف��ة  تتمكن  ل  بحيث 

يقل  وعندما  اإليها.  جذبنا  من  الدنيوية 

توجهنا للذائذ الدنيوية، تنخف�س عالقتنا 

بها وتزول حالة النبهار بها.

الدنيوية  التعلقات  نخفف  ع��ن��دم��ا 

التخل�س  وعند  والحزن  الخوف  بوا�سطة 

من م�سيدة التعلقات 

اأعين  تفتح  المادية، 

القلب فيرى الم�سير 

ويرى  اأم��ام��ه  �سفافًا 

في  ويخطو  بو�سوح 

اإلى  الو�سول  م�سير 

ال��ك��م��ال وال�����س��ع��ادة 

يمكن  ل  ذل��ك  وعند 

للموانع اأن تمنعه من 

الهدف  اإلى  الو�سول 

المتعالي.

ــفــادة  ــت ــس ال�  

مـــــن الـــهـــدايـــة 

والعمل لالآخرة

رغ����������������ب  اإذا 

الإن�سان في اأن تفتح 

نافذة النور وال�سياء 

اأراد  واإذا  قلبه  ف��ي 
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اأن  يجب  اأم��ام��ه،  ال��ذي  الف�ساء  ي��رى  اأن 

هو  وما  والمحبوب  المطلوب  هو  ما  يعرف 

المذموم. اأما العامل الأكثر تاأثيرًا في هذا 

الأمر فهو الخوف والحزن حيث ي�سيء اهلل 

الموؤمن  قلب  في  الهداية  نور  بهما  تعالى 

وينجيه من م�سيدة الغفلة. يتحدث الإمام 

Q حول اآثار الخوف والحزن ومنها:

ف���ي قلب  �ل���ه���د�ي���ة  ن����ور  �إ�����ص����اءة   - 1
�لموؤمن

اإن  قلبه«  في  الهدى  م�سباح  »فَزَهر 

ويطرد  قلبه  في  الهداية  نور  ُي�ساء  الذي 

الذي  المحيط  يرى  منه،  الظلمات  غبار 

يعي�س فيه ويتعرف على الطريق ويدرك اأين 

يكون المق�سد؟ وباأي زاد واأي طريق ي�سل 

والفر�س  العمر  ت�سييع  عن  ويبتعد  اإليه؟ 

اأما  العبثية.  الأعمال  �سبيل  في  الذهبية 

اأ قلبه، فلن يتمكن من النظر  الذي لم ُي�سَ

يمكنه  ل  وبالتالي  الأ�سا�س  مق�سده  اإل��ى 

�سوى  ي�ساهدون  ل  ه��وؤلء  نحوه.  الم�سير 

ويفكرون  هوؤلء  الزائلة.  الموؤقتة  اللذائذ 

بجمال الدنيا فقط ويفكرون في ما ياأكلون 

وكيف ير�سون �سهواتهم.

2 - �لإيمان بد�ر �لآخرة
فقّرب  به  النازل  ليومه  القرى  »واأع��د 

ال�سديد«. عندما  وهّون  البعيد  نف�سه  على 

الإن�سان، عند  تعالى عيون قلب  يفتح اهلل 

واأنها  باقية  لي�ست  الدنيا  باأن  يوؤمن  ذلك 

اأي�سًا  ويوؤمن  به  التعلق  يمكن  �سيئًا  لي�ست 

اأن الآخرة هي الدار الأبدية. لذلك يبذل  

كل جهوده ليجهز الزاد لحياته الأبدية في 

عندما يفتح اهلل تعاىل 
عيون قلب اإلنسان،

عند ذلك يؤمن بأن الدنيا 
ليست باقية وأنها ليست 

شيئًا ميكن التعلق به

الذين  كالغافلين  لي�س  وهو  الآخرة.  عالم 

الموت  ي��رى  بل  بعيدًا،  الموت  ي�ساهدون 

قريبًا،  ال��دن��ي��ا  ع��ن  وال��رح��ي��ل  وال��ق��ي��ام��ة 

وينتظر الموت في كل لحظة ويجّهز نف�سه 

 * َيَرْوَنُه  {�إِنَُّهْم  البقاء:  ديار  اإلى  لل�سفر 

َبِعيًد�  َوَنَر�ُه َقِريًبا} )المعارج: 6 � 7(.

اإن الذي اأ�ساء اهلل قلبه بنور الإيمان، 

يكون  التي  هي  اأوقاته  واأثمن  اأغلى  تكون 

عنده  فال�سالة  بال�سالة،  م�سغوًل  فيها 

فيع�سقها  بالمع�سوق  لالأن�س  فر�سة  هي 

ول يتعب منها. ينقل عن المرحوم ال�سيخ 

الأن�����س��اري اأن���ه ف��ي اأح���د اأي���ام ال�سيف 

بعد  المنزل  اإل��ى  جاء  النجف  في  الحارة 

ياأتي  اأن  وقبل  ب���اردًا.  م��اًء  وطلب  الظهر 

بال�سالة.  وان�سغل  الفر�سة  اغتنم  الماء 

اأما  اإلى جانبه،  الماء  وو�سع  الخادم  جاء 

ق��راءة  ب��داأ  حيث  �سالته  طالت  فقد  ه��و 

�سورة طويلة، وفي هذه المدة اأ�سبح الماء 

ذاك  من  �سيئًا  تناول  ال�سالة  بعد  ح��ارًا. 

الماء ثم رجع اإلى ال�سالة.

وصايا العلماء

 نهج البالغة، الخطبة 78.( 1)

 بحار الأنوار، المجل�سي، ج70، �س321.( 2)

الهوام�ش
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 �لدعاء: َر�ْشُف �لُحّب

 كيف ندع��؟

 متى ندع��؟

 كيف ي�شتجاب �لدعاء؟
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َرْشُف الُحّب
ال�سيخ حممود كرنيب

الملف

الدعاء هو العبادة

قال اهلل تعالى في كتابه الكريم:

{َوَما َخلَْقُت �ْلِجنَّ َو�ْلإِن�َس �إِلَّ ِلَيْعُبُدوِن} 

)الذاريات: 56(. 

الر�سول  عن  المنقول  الحديث  وفــي 

الأكرم P: »الدعاء هو العبادة«)1(. 
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ال�سادق  جعفر  الإم����ام  ��ِئ��ل  ���سُ ول��ّم��ا 

Q ع���ن ق���ول���ه ت��ع��ال��ى: {�ْدُع������وِن������ي 

العبادة  »هي   :Q قال  َلُكْم}  �أَ�ْصَتِجْب 

 .
)2(

الكبرى«

في  واأهميته  ال��دع��اء  قيمة  وتتج�ّسد 

اإّن الدعاء  تحقيقه جوهر العبودية، حيث 

عملية �سّد الإن�سان اإلى ربه وربطه بخالقه 

العبادة  لذلك هو جوهر  وم�سدر وجوده، 

ربه،  على  العبد  من  اإق��ب��ال  لأن��ه  وروح��ه��ا 

باأنه ل توجد عبادة  اإليه. ول ريب  وتقّرب 

الدعاء،  يفعل  كما  رب��ه  من  العبد  تقرب 

ولذلك جاء فيما روي: »الدعاء مخ العبادة 

 .
)3(

ول يهلك مع الدعاء اأحد«

فل�سفة الدعاء

الدعاء؟  ك��ان  لماذا  �سائل  ي�ساأل  قد 

قوله  من  نبداأ  ال�سوؤال  هذا  عن  لالإجابة 

��ا���ُس �أَن��ُت��ُم �ْل��ُف��َق��َر�ء  ��َه��ا �ل��نَّ يُّ
تعالى :{َي���ا �أَ

�ْل��َح��ِم��ي��ُد}  �ْل���َغ���ِن���يُّ  ُه����َو   ُ َو�هللَّ  ِ �هللَّ �إَِل�����ى 

)فاطر:15(. 

مخلوقًا  وكونه  مخلوق،  الإن�سان  اإّن 

الفقر  ذات��ه على  وجبلت  وج��وده  بني  فقد 

والحتياج  الفقر  كون  بمعنى  والحتياج، 

فالإن�سان هو فقر  من ذاتّياتنا، وكما قيل 

الخميني  الإم��ام  قال  كما   - وهو  مح�س، 

} - عين الفقر والحتياج.

فثّمة  �سّتى،  حاجات  لديه  فالإن�سان 

نف�سّية  واأخ���رى  وم��ادّي��ة،  بدنّية  ح��اج��ات 

حاجة  وه��ن��اك  عقلّية.  وثالثة  وعاطفّية 

الت�سال  اإل��ى  حاجته  هي  مكينة  اأ�سيلة 

اّلذي  وعّلة حياته  بمبدئه وم�سدر وجوده 

ابتداًء   وج��وده  به  ما  عليه  ويفي�س  اأفا�س 

وا�ستمرارًا.

فاإّنه  ه��ذا  للفقر  العقل  اإدراك  وم��ع 

اأن  اإل��ى  تر�سد  الفطرة  وكذلك  يفر�س، 

يتوجه الإن�سان اإلى غني بال فقر وقوي بال 

حّد،  بال  وكريم  بال جهل،  وعالم  �سعف، 

ورحيم ت�سع رحمته كل الأ�سياء، ولن يجد 

فات.  �سوى الّذات الإلهية تحمل هذه ال�سّ

يقول ال�سهيد مطهري }: 

اإلى  قلبه  من  طريقًا  ام��رئ  لكّل  »اإن 

عليه  يفتح  القلوب  كل  في  باب  فثّمة  اهلل 

نجده  الأ�سقياء،  اأ�سقى  فحّتى  �سبحانه، 

الأ�سباب  به  تنقطع  وعندما  البتالء  عند 

اأم��ر  وه��ذا  اهلل،  اإل��ى  ويلجاأ  ه��ّزة  تنتابه 

ي�سيف:  ثم  الإن�سان«...  فطرة  في  اأ�سيل 

»اإّن هذا التجاه الفطري يتجّلى عند تقّطع 

القاهرة  ال��ق��درة  اإل��ى  ويتوّجه  الأ���س��ب��اب 

 .
)4(

الغالبة على الأ�سباب والعلل الظاهرة«

مع  الدعاء من اهلل،  ت�سريع  اإّن  وعليه 

منه  ل  تف�سّ هو  وعبادته،  العبد  عن  غناه 

تعالى لإ�سباع الحاجة والفطرة، وقد عّبر 

تعالى عن ذلك بالأمر القراآني:

َلُكْم}  �أَ�ْصَتِجْب  �ْدُعوِني  ُكُم  َربُّ {َوَق��اَل 

)غافر:60(.

ا�ستجابة  هو  الدعاء  موجزة  وبعبارة 

ربوبّية  موقع  من  اإن�سانية  لحاجة  اإلهية 

الغنّي الحميد.

لكونه  ل  اهلل  اإل���ى  فقير  والإن�����س��ان 

وتحقيق  الحوائج،  ق�ساء  في  و�سببًا  عّلة 

الآم��ال  قبلة  بنف�سه  هو  لأّن��ه  بل  الآم���ال، 

ومنتهى الكمال الذي تتوق النفو�س وت�سعى 

ل�سلوك  للّنفو�س  طريق  ول  بفطرتها.  29اإليه 
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طريق تكاملها اإل بعبادته وطاعته. 

 {ِ فقوله تعالى: {�أَنُتُم �ْلُفَقَر�ء �إَِلى �هللَّ

ربما باعتبار ذاته الجامعة لكل الكمالت. 

وبالتالي فالفقر هو اإلى اهلل كما هو اإلى ما 

عند اهلل والدعاء و�سيلة الثنين معًا.

الدعاء عناية اإلهية

قال تعالى: {ُقْل َما َيْعَباأُ ِبُكْم َربِّي َلْوَل 

77(. فمنطوق الآية  ُدَعاوؤُُكْم} )الفرقان: 

َمْن لم يتوجه  العناية الإلهية عن  هو نفي 

ما  »اأّن  هو  ومفهومها  بالدعاء،  اهلل  اإل��ى 

اهلل  عند  والقدر  والقيمة  ال��وزن  يعطيكم 

والعبودّية  اإليه  والتوّجه  باهلل  الإيمان  هو 

.
)5(

له...«

وت�سريعه  الدعاء  باب  فتح  فاإّن  وعليه 

لالإن�سان  تكريم  هو  به  لالإن�سان  والإذن 

الإلهية.  العناية  على  ليح�سل  له  وو�سيلة 

ولذا، جريًا مع التعبير القراآني، �سنعر�س 

األوان  اآثار الدعاء التي هي من  بع�سًا من 

العناية الإلهّية:

1 - الدعاء يقّوي الرتباط باهلل 

لالإيمان  عملّية  ممار�سة  هو  والّدعاء 

ي�ستح�سر  بالدعاء  لأّن��ه  جهة  فمن  باهلل، 

عليمًا،  �سميعًا،  حّيًا  مخاطبًا  رب��ه  العبد 

رحيمًا، مجيبًا وبالتالي حا�سرًا فقريبًا {

�ِع �إَِذ� َدَعاِن}  َفاإِنِّي َقِريٌب �أُِجيُب َدْعَوَة �لدَّ

)البقرة: 186(. والدعاء يفتح الأفق اأمام 

الإن�سان ليعي�س القرب الإلهي للو�سول اإلى 

من  لغيرك  »اأيكون  الح�سور  طغيان  روؤية 

.
)6(

الظهور ما لي�س لك«

2 - الدعاء ينمي المعرفة

�سالح  »الدعاء   :P اهلل  ر�سول  عن 

ال�سماوات  ون��ور  الدين  وع��ام��ود  الموؤمن 

.
)7(

والأر�س«

فالدعاء و�سيلة لأهم معرفتين: الأولى 

معرفة النف�س وهي مقدمة للمعرفة الثانية 

معرفة اهلل وربوبّيته. فالداعي حتى يكون 

ونق�سه،  بفقره،  ي�سعر  اأن  ب��د  ل  داع��ي��ًا 

اإلى  المعرفة  هذه  من  ويتوجه  واحتياجه 

وبالتالي  نق�س،  ول  فقٌر  يعتريه  ل  م��ن 

واأ�سمائه  ال��خ��ال��ق  �سفات  على  يتعرف 

الجمالّية الجاللّية. وبذلك يكون قد حّقق 

في نف�سه التوّجه من ذّل العبودّية اإلى عّز 

الربوبّية. 

3 - اإ�سالح النف�ش وتربيتها 

نذكر  وتربوّية  نف�سّية  اأب��ع��اد  للدعاء 

منها ما يلي:

في  يقمع   ال��دع��اء  اإن  �ل��ك��ب��ر:  ق��م��ع 

النف�س الب�سرية توّثبها نحو الكبر، وقد قال 

تعالى: {�إِنَّ �لَِّذيَن َي�ْصَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي 

�َصَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َد�ِخِريَن} )غافر:60(.

الملف
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م��ق��اوم��ة �ل��ي��اأ���س ورف���ع روح �لأم���ل: 

النف�س  في  المقاومة  روح  يقّوي  ال��دع��اء 

وي�سعف عوامل العجز وال�ست�سالم.

�لدعاء ر�صد: حيث يدفع الإن�سان اإلى 

ويبعث  الأول��وي��ات،  وترتيب  الأم��ور  تقدير 

البعد  اإلى  التفات  اأي�سًا  لأنه  الر�سد  على 

} تعالى:  ق��ال  النف�س،  في  ال��م��ادي  غير 

َلَعلَُّهْم  ِب��ي  ِم��ُن��و�ْ  َوْل��ُي��وؤْ ِل��ي  َفْلَي�ْصَتِجيُبو�ْ 

َيْر�ُصُدوَن} )البقرة:186(.

4 - الدعاء تحّرر

تحجب  التي  الحجب  اأك��ب��ر  م��ن  لعّل 

اأ�سّد الأغالل التي  الإن�سان عن ربه، ومن 

الظاهرية  الأ���س��ب��اب  وقلبه،  عقله  تقّيد 

يك�سر  فالدعاء  لها،  وانقطاعه  ل��الأم��ور 

تقّيد  التي  لالأ�سباب  العبودية  �سال�سل 

الظاهرّية  العلل  اأ�سنام  ويحّطم   الإن�سان 

م�سّبب  اإلى  ليتوجه  قلبه  ومحّررًا  متحّررًا 

الأ�سباب واإله الحق.

الدعاء وق�ساء الحوائج 

لغيره  مطلوب  ه��و  كما  ال��دع��اء  اإن 

يجد  روح��ّي��ة  ل���ّذة  لأّن���ه  لنف�سه  مطلوب 

هذه  على  ذائقته  ا�ستيقظت  من  طعمها 

مع  توا�سل  لأنه  روحية  لذة  وهو  الأبعاد؛ 

يجد  حيث  الأب����دي...  الأزل���ي  المحبوب 

مثنيًا  بفنائه  فيجل�س  مع�سوقه  العا�سق 

يفقد  لم  وجده  فاإذا  وجالله  على جماله 

فقد  وم��اذا  »م��اذا وجد من فقدك  �سيئًا 

 .
)8(

من وجدك«

وق����د ي�سل اإلى ح����ّد ال�ستغ����راق في 

جماله وهيبت����ه في�ستغني عن حاجته كما 

 :Oهو المروي عن ال�سيدة الزهراء

ل����ّذُة خدمت����ه،  »�سغلتن����ي ع����ن م�ساألت����ه 

ل حاج����ة ل����ي غي����ر النظ����ر اإل����ى وجه����ه 

 .
)9(

الكريم«

وال�سالة  الدعاء  من  الغايات  فغاية 

وكل العبادات اأن يطاأ العبد بقدم العبوِدّية 

ب�ساط الحّب الإلهي، حيث ي�سبح الّدعاء 

طريقه  ليجد  للطائر  ُينَثر  الذي  كالَحبِّ 

اإلى الماأوى فياأوي، وليترّقى من زّق الَحّب 

الخ�سران  ك��ان  واإّل   ، ال��ُح��بِّ  ر�سِف  اإل��ى 

:Q ك��م��ا ق����ال الإم�������ام ال��ح�����س��ي��ن

»... وخ�سرت �سفقة عبٍد لم تجعل له من 

.
)10(

َك ن�سبيًا« حبِّ

مجمع البيان، الطبر�سي، ج8، �س528.( 1)

تف�سير نور الثقلين، ال�سيخ الحويزي، ج4، �س528.( 2)

بحار الأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج93، �س 302.( 3)

محا�سرات في الدين والجتماع، ال�سهيد مطهري، �س109، 120.( 4)

الأمثل، ال�سيرازي، ج11، �س328( 5)

الوافي، الفي�س الكا�ساني، ج1، �س488( 6)

الكافي، الكليني،ج2، �س468( 7)

دع���اء الإمام الح�سينQ يوم عرف���ة، مفاتيح الجنان، ال�سيخ ( 8)

عبا�س القمي، �س427. 

الخ�سائ����س الفاطمي���ة، ال�سي���خ محّم���د باق���ر الكج���وري، ج2، ( 9)

�س385.

دعاء عرفة.( 10)

الهوام�ش

الدعاء هو استجابة إلهية 
حلاجة إنسانية من موقع 

ربوبّية الغنّي احلميد
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الملف

ال�سيد بالل وهبي

لئن كان الدعاء اأعلى �سكل من اأ�سكال العالقة باهلل تعالى، 

فاإّن خير من يتحّدث عن هذا الّنوع من العالقة هم العارفون 

باهلل، وهم النبي محمد P واأهل بيته الأطهار، فقد و�سفوا 

وباأنه  اأحد،  الدعاء  مع  يهلك  ول  العبادة،  مّخ  باأنه:  الدعاء 

من  تعالى  اهلل  على  ــرم  اأك �سيء  من  ما  ــه  واأن الموؤمن،  �سالح 

 Q الدعاء، واأنه اأف�سل العبادة)1(. وورد عن اأمير الموؤمنين

اأنه اأحب الأعمال اإلى اهلل عز وجل في الأر�ش)2(.

بركاته  وعن  الدعاء،  عن  ثت  تحّدّ التي  الروايات  ولعّل 

واآثاره  وعن اآدابه  و�سروط ا�ستجابته، وعن حالت الداعي 

يحتاج  ما  الكثرة  من  بلغت  دعائه  في  يراعيه  اأن  ينبغي  وما 

فقد  ولهذا  معانيها،  في  ليتدبر  طويل  وقت  اإلى  معها  المرء 

اآداب الدعاء واأركانه التي تي�ّسر  اقت�سرت هذه المقالة على 

الإجابة.
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لماذا ندعو فال نجاب؟

قال:  اأن��ه   Qال�سادق الإم��ام  عن 

»احفظ اآداب الدعاء، فاإن لم تاأت ب�سرط 

الدعاء فال تنتظر الإجابة، واعلم اأّنه لو لم 

يكن اهلل اأمرنا بالدعاء لكنا اإذا اأخل�سنا 

الدعاء تف�سل علينا بالإجابة، فكيف وقد 

.)3(
�سمن ذلك لمن اأتى ب�سرائط الدعاء؟«

لنا  يبّين  ال�ّسريف  الحديث  ه��ذا  اإّن 

ال�ّسبب الّرئي�س اّلذي يحول دون ا�ستجابة 

في  وال�سبب  منه،  الغاية  وتحّقق  الدعاء 

ذلك هو عدم مراعاة ال�سروط الآداب.

فما هي الآداب التي ينبغي اأن يراعيها 

الداعي؟

عر�ستها  الآداب  من  مجموعة  هناك 

الروايات ال�سريفة وهي مق�سمة اإلى ثالثة 

اأق�سام.

الق�سم الأول: اآداب قبل الدعاء  

قبل  ينبغي مراعاتها  التي  الآداب  اأّما 

البدء بالدعاء فهي:

بها  ونق�سد  ط��ه��ارة:  على  �لبقاء   -  1

لالإن�سان  ت�سّوغ  التي  ال�سرعّية  الطهارة 

ال�سالة وم�ّس اآيات القراآن، فمن اأراد اأن 

اأن  به  بالدعاء جدير  اهلل  نور  من  يلتم�س 

يكون على طهارة، التي هي نور على نور.

ال��دع��اء  اإّن  �ل��ق��ب��ل��ة:  ����ص��ت��ق��ب��ال   -  2

عبادة،  بل هو مّخها، وقد اأمرنا اهلل تعالى 

بالّتوجه اإلى القبلة حال العبادة.

ف���اإّن  بالي�سير،  ول���و  �ل���ت�������ص���ّدق:   -  3

المت�سّدق  بين  الحجاب  تزيل  ال�سدقة 

ي���ق���ول: ت���ع���ال���ى  ف�����اهلل  ت���ع���ال���ى،  واهلل 

َدَقًة} َن��ْج��َو�ُك��ْم �صَ َي���َدْي  َب��ْي��َن  ُم��و�  {َف��َق��دِّ

)المجادلة 12(.

�سنن  م��ن  ف��ال��ّط��ي��ب  �ل���ت���ط���ّي���ب:   -  4

 كما 
)4(

الأنبياء واأخالقهم، وهو ي�سّد القلب

ت الروايات ال�ّسريفة، وهو �سبب معين  ن�سّ

على ا�ستجابة الدعاء.

�ل��م��ن��ا���ص��ب��ة:  �لأوق���������ات  �خ���ت���ي���ار   -  5

�سحيح اأن كّل الأوقات تعتبر ظرفًا �سالحًا 

اأّن  على  دّل���ت  الن�سو�س  لكن  ل��ل��دع��اء، 

اأخرى  اأوق��ات  على  ميزة  الأوق��ات  لبع�س 

مثل: وقت ال�سحر، وليلة الجمعة ونهارها، 

Q ورد عن أمري املؤمنني
 أّن الدعاء أحب األعمال

إىل اهلل عز وجل يف األرض
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الفري�سة. وعقيب  الجمعة،  يوم  وع�سر 

وعن الإمام ال�سادقQ: »ثالثة اأوقات 

اأثر  في  اهلل:  عن  الدعاء  فيها  يحجب  ل 

اآية  وظهور  القطر،  نزول  وعند  المكتوبة، 

.
)5(

معجزة هلل في اأر�سه«

ومعناه  - ح�صن �لظن باهلل تعالى:   6

اأن يثق الداعي باهلل تعالى، ويوقن باأن اهلل 

الذي ي�سمعه ويراه �سيجيب دعوته، ويحقق 

مطلبه. وكيف ل يح�سن الظن به وهو اأكرم 

ال��ذي  وه��و  الراحمين،  اأرح���م  الأك��رم��ي��ن 

في  الخلق  وو�سع  غ�سبه،  رحمته  �سبقت 

ي�ساألوه،  اأن  غير  عليهم من  واأنعم  ف�سله، 

القد�سي  الحديث  ففي  �ساألوه؟  لو  فكيف 

بي،  اأنا عند ظن عبدي  تعالى:  يقول اهلل 

.
)6(

اإْن خيرًا فخيرًا

»ادع����وا اهلل   :Pر���س��ول اهلل وق���ال 

هذا  وف��ي   .
)7(

بالإجابة« م��وق��ن��ون  واأن��ت��م 

 
ً
ت�سحيح لما يفكر به بع�س المذنبين خطاأ

من اأن اهلل تعالى ل يقبل دعاءهم.

اإن  �لحر�م:  �لبطن من  -  تنظيف   7

للحرام، طعامًا كان اأو �سراباً، اآثارًا �سلبية 

من  يمنعها  م��ا  الإن�سانية،  النف�س  على 

الإقبال على اهلل تعالى. ومن لم ُيقبل على 

عن  الخبر  ففي  عليه،  اهلل  ُيقبل  لم  اهلل 

ر�سول اهلل P: »اإن هلل ملكًا ينادي على 

بيت المقد�س كل ليلة: من اأكل حرامًا لم 

َيقبل اهلل منه �سرفًا ول عدًل، وال�سرف: 

.
)8(

النافلة، والعدل: الفري�سة«

ر�سول اهلل فعن  ركعتين:  -  �صالة   8

الملف
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ثم  الو�سوء،  فاأح�سن  تو�ساأ  »م��ن   :P

�سّلى ركعتين، فاأتّم ركوعهما و�سجودهما، 

وعلى  وجل  عز  اهلل  على  واأثنى  �سّلم،  ثم 

ر�سول اهلل ثم �ساأل حاجته، فقد طلب في 

لم  مظانه  في  الخير  طلب  وم��ن  مظانه، 

.
)9(

يخب«

الــقــ�ــســم الــــثــــانــــي:الآداب حــال 

الدعاء

حال  مراعاتها  ينبغي  التي  الآداب   

الدعاء هي:

�إف������ر�غ �ل��ق��ل��ب ع��م��ا ���ص��وى �هلل:   - 1

ين�سغل  فال  تعالى،  اإليه،  الكامل  والتوجه 

بغيره، فالقلب حرم اهلل ول ينبغي للداعي 

 :P اأن ي�سكن غيره فيه. فعن ر�سول اهلل

.
)10(

»ل يقبل اهلل عز وجل دعاء قلب لٍه«

2 - تقديم �لمدحة: الإكثار من حمد 

اهلل والثناء عليه.

فاإن  و�آل���ه:  محمد  على  �ل�صالة   -  3

محمدًا واآله هم الو�سيلة الف�سلى التي بها 

ويجيب  فيقبلها،  اهلل  اإلى  الأعمال  ترتفع 

الداعين بف�سلها وبركتها.

اأنه قال:   Q فعن الإمام ال�سادق 

»م��ن ك��ان��ت ل��ه ح��اج��ة اإل���ى اهلل ع��ز وجل 

فليبداأ بال�سالة على محمد واآله، ثم ي�ساأل 

محمد  على  بال�سالة  يختم  ثم  حاجته، 

اأك��رم من  وجل  ف��اإن اهلل عز  واآل محمد، 

كانت  اإذ  الو�سط  ويدع  الطرفين  يقبل  اأن 

ال�سالة على محمد واآل محمد ل تحجب 

.
)11(

عنه«

الإق���رار  لأن  ب��ال��ذن��ب:  �لإق������ر�ر   -  4

ب��ال��ذن��ب ي��ع��ي��ن الإن�������س���ان ع��ل��ى ال��ت��وب��ة، 

ويوقفه على �سرورة التحول الإيجابي من 

المع�سية اإلى الطاعة. وقد دلت الن�سو�س 

فعن  المتقدمة،  الأم����ور  على  ال�سريفة 

الإمام ال�سادقQ: »اإنما هي المدحة 

ثم الثناء ثم الإقرار ثم الم�ساألة، اإنه واهلل 

.
)12(

ما خرج عبد من الذنب اإل بالإقرار«

اأراد  اإذا  »اإّياكم  اأنه قال:   Qوعنه

حوائج  م��ن  �سيئًا  رب��ه  اأح��دك��م  ي�ساأل  اأن 

الدنيا حتى يبداأ بالثناء على اهلل عز وجل 

والمدحة له، وال�سالة على النبي واآله ثم 

.
)13(

ي�ساأل اهلل حوائجه«

5 - �لتلبث بالدعاء وترك �ل�صتعجال 

ب��اهلل  ال����ّدع����اء ���س��ل��ة  اأن  وذل�����ك  ف����ي����ه: 

الأدب  من  ولي�س  به،  ولقاء  وخلوة  تعالى 

اأن  عن  ف�ساًل  ذلك،  ترك  اإلى  الم�سارعة 

�سواه،  ل  تعالى  اهلل  هو  الحاجات  قا�سي 

فمن ا�ستعجل في الدعاء كان كمن يظن اأن 

حاجته عند غير اهلل. فعن الإمام ال�سادق

 ثالثة أوقات ال يحجب فيها 
الدعاء عن اهلل:

 يف أثر املكتوبة، وعند نزول 
القطر، وظهور آية معجزة

هلل يف أرضه
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Q اأنه قال: »اإّن العبد اإذا دعا لم يزل 

 .
)14(

اهلل تعالى في حاجته ما لم ي�ستعجل«

6 - �لإلحاح في �لدعاء: فاإن اهلل يحب 

ال�سائل اللحوح. ف�ساًل عن اأّن الدعاء ربما 

يوؤخر اهلل اإجابته محبة منه ب�سماع �سوت 

ما  اإذا  اأّنهم  العبيد  ُخُلق  من  لأن  العبد، 

واأعر�سوا  رّبهم  ن�ُسوا  حاجاتهم  ُق�سيت 

عنه.

والمق�سود  ب��ال��دع��اء:  �لإ����ص���ر�ر   -  7

روؤو�س  على  بالطلب  المجاهرة  عدم  منه 

الأ���س��ه��اد، اب��ت��ع��ادًا ب��ال��داع��ي ع��ن ال��ري��اء 

َربَُّكم 
ْ
{�ْدُع��و�  تعالى:  ال�سمعة، قال  وطلب 

ًعا َوُخْفَيًة} )الأعراف:55(. رُّ َْت�صَ

8 - تحديد �لحاجة وذكرها: والمق�سود 

من هذا اأن  يذكر الإن�سان حاجته بين يدي 

بواطن  على  لع  مطَّ تعالى  اأنه  و�سحيح  اهلل. 

الإن�سان عالم بحاجاته علمًا تف�سيليًا لكنه 

ورد  كما  بحوائجه  اإليه  عبده  يبث  اأن  يحب 

 .Qفي الخبر عن الإمام ال�سادق

فاإنه كلما  �ل��دع��اء:  �لجتماع في   -  9

كثر الداعون، كثر احتمال الإجابة، فربما 

كان الداعي غير جدير بها في�ستجيب اهلل 

من  بذلك  لئقًا  يكون  ممن  لغيره  تبعًا  له 

اهلل. وقد اأمر اهلل تعالى بالجتماع للدعاء 

ِبْر َنْف�َصَك َمَع �لَِّذيَن َيْدُعوَن  فقال: {َو��صْ

َوْجَهُه}  ُيِريُدوَن  َو�ْلَع�ِصيِّ  ِباْلَغَد�ِة  َربَُّهم 

ال�����س��ادق الإم����ام  وع���ن  )الكهف:28(. 

اأرب��ع��ة قط  اأن��ه ق��ال: »م��ا اجتمع   Q

تفّرقوا  اإّل  تعالى  اهلل  فدعوا  اأم��ر  على 

.
)15(

عن اإجابة«

الخ�سوع  لأّن  �ل���خ�������ص���وع:   -  10

والخ�سوع والخ�سية وال�سعور بالرهبة 

بين يديه تعالى يجعل القلب م�ستعدًا 

التي  والفيو�سات  ال��ب��رك��ات  لنيل 

ما  الداعي  قلب  على  اهلل  يفي�سها 

ُمدبر  غير  اهلل  على  مقباًل  يجعله 

العبد  ي��روم  ما  غاية  وه��ذا  عنه، 

الو�سول اإليه.

�لدعاء:  حالة  �لبكاء   -  11

لأن����ه دلل����ة ع��ل��ى رق���ة ال��ق��ل��ب وره��اف��ة 

الإح�����س��ا���س، وه��و دل��ي��ل على الإخ��ال���س 

والّتوجه المطلق اإليه تعالى. وقد ورد 

الملف
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الأحادي���ث من كتاب »الدع���وات �سلوة الحزي���ن«، قطب الدين ( 1)

الراوندي، �س18.

عقائد الإمامّية، المظفر، �س88.( 2)

م�ستدرك الو�سائل، الميرزا النوري، ج5، �س272.( 3)

الوافي، الفي�س الكا�ساني، ج6، �س694.( 4)

بحار الأنوار، المجل�سي، ج90، �س347.( 5)

الوافي، م.�س، ج3، �س289..( 6)

بحار الأنوار، م.�س،ج74، �س173.( 7)

ميزان الحكمة، الري�سهري، ج3، �س1803.( 8)

بحار الأنوار، م.�س، ج81، �س252.( 9)

الكافي، الكليني، ج2، �س473.( 10)

الوافي، م.�س، ج9، �س1515.( 11)

عّدة الداعي ونجاح ال�ساعي، ابن فهد الحلي، �س149( 12)

م.ن، �س 147.( 13)

م.ن، �س 154.( 14)

م.ن،  �س 158.( 15)

م.ن، �س167.( 16)

م.ن، �س 182 .( 17)

م.ن، �س 210 .( 18)

الهوام�ش

ادقQ: »اإذا  في الخبر عن الإمام ال�سّ

اق�سعّر جلدك ودمعت عيناك ووجل قلبك 

  .
)16(

فدونك دونك فقد ق�سد ق�سدك«

ل���الإخ���و�ن و�ل��ت��م��ا���ص��ه  �ل���دع���اء   -  12

م��ن��ه��م: وه��ذا م��ن روائ���ع الإ���س��الم ال��ذي 

الخير  طالبًا  للجماعة  محبًا  الفرد  يجعل 

ل��ه��ا، ف��ف��ي ال��خ��ب��ر ع��ن الإم����ام ال�����س��ادق

Q: »من قّدم اأربعين من الموؤمنين ثم 

.
)17(

دعا ا�ستجيب«

فقد  �لدعاء:  �ليدين حال  رفع   -  13

كان ر�سول اهلل P يرفع يديه اإذا ابتهل 

ودعا كما ي�ستطعم الم�سكين.

الق�سم الثالث:اآداب بعد الدعاء

بعد  مراعاتها  ينبغي  التي  الآداب  اأّما 

الدعاء فهي: 

ا�ستجيب  �سواء  �ل��دع��اء:  م��ع��اودة   -  1

الدعاء  ك��ان  ف��اإن  ي�ستجب،  ل��م  اأم  دع���اوؤه 

من  نحوًا  الدعاء  تكرار  كان  ا�ستجيب  قد 

ال�سكر، واإن لم ي�ستجب كان الدعاء المتكرر 

وعند  مطلوب.  وكالهما  الإلحاح  من  نوعًا 

داًل  التكرار  ت��رك  يكون  ال�ستجابة  ع��دم 

على �سوء الظن باهلل والياأ�س من رحمته.

2 - �ل��م�����ص��ح ب��ال��ي��دي��ن ع��ل��ى �ل��وج��ه: 

الدعاء  عن  المتاأخرة  الآداب  من  وه��ذا 

حين  وال��خ��ي��ر  ب��ال��ب��رك��ة  تمتلئان  لأن��ه��م��ا 

الدعاء، وبالم�سح بهما على الوجه ي�سيء 

الوجه نورًا وخيرًا، ففي الخبر عن الإمام 

ال�سادقQ: »ما اأبرز عبد يده اإلى اهلل 

العزيز الجبار اإّل ا�ستحى اهلل عّز وجّل اأن 

يرد  فال  اأحدكم  دعا  فاإذا  �سفرًا،  يرّدها 

.
)18(

يده حتى يم�سح على وجهه وراأ�سه«

�ل��دع��اء خ��ي��ر�ً منه  �أن يكون بعد   -  3

قبله: فاإن الدعاء عبادة، والعبادة تهّذب 

والمنكر،  الفح�ساء  عن  وتنهاه  الإن�سان 

وت��ت��ح��ّول ب��ه م��ن ح��ال اإل���ى ح��ال اأف�سل، 

بعد  وقعت  ما  اإذا  الذنوب  اأن  عن  ف�ساًل 

الدعاء ربما منعت من اإجابته.

 :Qعن اإلمام الصادق
من  أربعني  قّدم  »من 

املؤمنني ثم دعا استجيب«
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�َصاأََلَك  {َو�إَِذ�  قال اهلل تعالى: 

��ي َق��ِري��ٌب �أُِج��ي��ُب  ��ي َف��اإِنِّ ِع��َب��اِدي َع��نِّ

َفْلَي�ْصَتِجيُبو�  َدَع��اِن  �إَِذ�  �ِع  �ل��دَّ َدْع��َوَة 

َيْر�ُصُدوَن}  َلَعلَُّهْم  ِبي  َوْلُيوؤِْمُنو�  ِلي 

)البقر:186(.

ب�ُسُحٍب  ت�سعر  قد  والباأ�ساء  ال�سدة  لحظات  في 

م�سحوبة  بالمنّغ�سات،  حياتك  اآفاق  ُتغّطي  قاتمة،  �سوداء 

بالتوتر والغ�سب، ما يوؤّدي اإلى اإحداث �سباب كثيف يحيط 

بك.  

في هذه الحال، تخال نف�سك قد و�سلت اإلى طريق م�سدود، 

فت�ساب بالحيرة، فال تدري ماذا تفعل وما هو الم�سير الذي 

في  فتفكر  عاجزًا،  نف�سك  ترى  الأولــى  وللوهلة  ينتظرك. 

من  فيه  اأنــت  مّما  وين�سلك  بيدك  ياأخذ  لعّله  فالن  اأو  فالن 

ُكُربات، ويعيد اإلى قلبك ال�ّسكينة والطمئنان...

ال�سيخ حممد حمود

الملف
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جعل اهلل تعاىل النصف 
الثاين من الليل وقت الربكة 

والرحمة ومّيزه بذلك 
عن الساعات األخرى 

من الليل والنهار

قريب مجيب

اإليه،  باللجوء  ر  تفكِّ من  اأولي�س  ترى 

اإنما هو عبد فقير مثلك اإلى اهلل ل يملك 

المولى  ق��ال  كما   ، وه��و  �سيئًا  اأم���ره  م��ن 

�ْلُفَقَر�ء  نُتُم  �أَ �لنَّا�ُس  َها  يُّ
�أَ {َي��ا  وجل:  عز 

�ْل��َح��ِم��ي��ُد}  �ْل���َغ���ِن���يُّ  ُه����َو   ُ َو�هللَّ  ِ �هللَّ �إَِل�����ى 

)فاطر:15(.

اإلى  وانظر  مداركك،  اآف��اق  من  و�ّسع   

اإليك من حبل  اأقرب  الذي هو  تعالى  اهلل 

الوريد كما قال في كتابه الكريم: {َوَنْحُن 

�ْل��َوِري��ِد} )ق:16(،  َحْبِل  ِمْن  �إَِلْيِه  �أَْق��َرُب 

واأ�سِغ باإمعان اإلى ندائه الذي قال لك فيه 

بل�سان مفعم بالرحمة: {�ْدُعوِني �أَ�ْصَتِجْب 

ِعَباَدِتي  َع��ْن  َي�ْصَتْكِبُروَن  ��ِذي��َن  �لَّ �إِنَّ  َلُكْم 

�َصَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َد�ِخِريَن} )غافر:60(.   

ظالله  ف��ي  يحيا  ال��وج��ود  ه���ذا  ف��ك��ل 

الوارفة، وهو الذي يقول لل�سيء كن فيكون، 

وقلبك  بعقلك  اإليه  التوجه  عن  تتوان  فال 

اأبوابه مفتوحة  والت�سرع بين يديه... فاإن 

للداعين، وعطاياه نازلة لل�سائلين.

تح�سر  اأن  ي��ن��ب��غ��ي  ل  اأن����ه  واع���ل���م 

ت�سيق  وم��ن��اج��ات��ه ح��ي��ن  ب���ه  الرت���ب���اط 

الأب���واب  جميع  وتغلق  ب��وج��ه��ك،  ال��دن��ي��ا 

فيك  في�سدق  اأمامك،  الدروب  كل  وت�سد 

َدَعاَنا  رُّ  �ل�صُّ ْن�����َص��اَن  �ْلإِ َم�سَّ  {َو�إَِذ�  قوله: 

َك�َصْفَنا  ا  َفلَمَّ َقاِئًما  �أَْو  َق��اِع��ًد�  �أَْو  ِلَجْنِبِه 

رٍّ  ُه َم��رَّ َك���اأَْن َل��ْم َي��ْدُع��َن��ا �إَِل���ى �صُ ��رَّ َع��ْن��ُه ���صُ

َكاُنو�  َم��ا  ِلْلُم�ْصِرِفيَن  ��َن  ُزيِّ َك��َذِل��َك  ُه  َم�صَّ

كل  في  ادعه  بل  )يون�س:12(،  َيْعَمُلون} 

ال�سراء  في  والأوقات،  والظروف  الأحوال 

��صتجب  {�دع��ون��ي  ق��ال:  اأم��ا  وال�سراء، 

ل���ك���م}؟ وم���ع ذل���ك، ف��م��ن ك���رم ال��ب��اري 

والأماكن  الأوق��ات  بع�س  اأن جعل  وف�سله 

الدعاء  ا�ستجابة  في  لها خ�سو�سية  التي 

بحيث تفتح اأبواب ال�سماء، كما يردد، ول 

اأهم  يلي  وفيما  ال��دع��اء...  فيها  يحجب 

فيها  ترجى  التي  والأماكن  الأوق��ات  تلك 

الإجابة:

اأوقات اإجابة الدعوات

 اأ ـ جوف الليل

الثاني  الن�سف  تعالى  اهلل  جعل  فقد 

ومّيزه  والرحمة،  البركة  وق��ت  الليل  من 

الليل  م��ن  الأخ���رى  ال�ساعات  ع��ن  بذلك 

القلب  وف��راغ  الخلوة  وق��ت  فهو  والنهار، 

الإم���ام  ع��ن  ورد  كما  وال��دع��اء.  للعبادة 

ق��ام من  ق��ال: »م��ن  ��ه  اأنَّ  Q ال�سادق 

اآخر الليل فذكر اهلل تناثرت عنه خطاياه، 

و�سّلى  فتّطهر  الليل  اآخ��ر  م��ن  ق��ام  ف��اإن 

ركعتين وحمد اهلل واأثنى عليه و�سّلى على 

الّنبي P لم ي�ساأل اهلل �سيئًا اإل اأعطاه، 

اإّما اأن يعطيه الذي ي�ساأله بعينه، واإّما اأن 

.
)1(

يّدخر له ما هو خير له منه«

 ب ـ زوال ال�سم�ش

اأنه   Q ال�سادق  الإم��ام  عن  ورد 

طلبها  الحاجة  طلب  اإذا  اأب��ي  »ك��ان  39ق��ال: 
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قّدم  ذلك  اأراد  ف��اإذا  ال�سم�س،  زوال  عند 

طيب،  من  �سيئًا  و�سّم  به،  فت�سدق  �سيئًا 

بما  حاجته  في  ودعا  الم�سجد،  اإلى  وراح 

.
)2(

�ساء اهلل«

د ـ قبل طلوع ال�سم�ش وقبل الغروب

كما ورد عن الإمام ال�سادقQ اأنه 

وقبل  ال�سم�س  طلوع  قبل  كان  »...اإذا  قال: 

الغروب فعليك بالدعاء واجتهد، ول يمنعك 

من �سيء تطلبه من ربِّك، ول تقل: هذا ما 

.
)3(

عطاه، وادُع فاإّن اهلل يفعل ما ي�ساء«
ُ
ل اأ

  هـ ـ بعد ال�سلوات المكتوبة

كما قال ر�سول اهلل P: »من اأّدى هلل 

.
)4(

مكتوبة، فله في اأثرها دعوة م�ستجابة«

   و ـ ليلة الجمعة ويومها

يوم  »اإن   :  P اهلل  ر���س��ول  ق��ال  كما 

فيه  اهلل  ي�ساعف  الأي���ام،  �سيد  الجمعة 

ويرفع  ال�سيئات،  فيه  ويمحو  الح�سنات، 

الدعوات،  فيه  وي�ستجيب  الدرجات،  فيه 

وي��ك�����س��ف ف��ي��ه ال���ك���رب���ات، وي��ق�����س��ي فيه 

.
)5(

الحوائج العظام«

ز ـ ليالي الحياء

الخا�سة  والأوراد  الّدعوات  وتت�سمن 

ليالي مخ�سو�سة للعبادة والدعاء اأهمها: 

الأ�سحى،  وليلة  الفطر،  وليلة  القدر،  ليلة 

من  ليلة  واأول  �سعبان  من  الن�سف  وليلة 

 Q رجب، كما روي عن الإمام الكاظم

اأّنه قال: »كان علي Q يقول: يعجبني 

اأرب��ع  ال�سنة  ف��ي  نف�سه  ال��رج��ل  ي��ف��ّرغ  اأن 

 وعّد الليالي المتقدمة.
)6(

لياٍل... »

الجابة  فيها  ل  ُتوؤمَّ التي  الليالي  ومن   

مبعثه  وليلة  ويومه،   P النبي  مولد  ليلة 

وليلة  ويومها  عرفة  وليلة  ويومه،  ال�سريف 

عيد الغدير ويومه، وليلة الن�سف من رجب.

 ح ـ مواقيت اأخرى 

فيها  تفتح  اأنها  ذكر  مواقيت  وهناك 

ول  الرحمة،  فيها  وتهبط  ال�سماء،  اأب��واب 

يحجب فيها الدعاء،  

الموؤمين اأمير  الإم���ام  عن  روي  كما 

عند  ال��دع��اء  »اغتنموا  ق��ال:  اأّن���ه   Q

خم�سة مواطن: عند قراءة القراآن، وعند 

التقاء  وعند  الغيث،  ن��زول  وعند  الأذان، 

المظلوم،  دعوة  وعند  لل�سهادة،  ال�سفين 

.
)7(

فاإّنها لي�س لها حجاب دون العر�س«

بقاع ل يرد فيها الدعاء

اأن  اأحّب  تعالى بقاعًا  فاإّن هلل   وكذلك 

ُيعبد فيها وندب اإلى اأداء الأعمال ال�سالحة 

فيها، ومن هنا اكت�سبت اأهميًة وف�ساًل على 

�سواها، ومن ذلك الف�سل ا�ستجابة الدعاء 

في اأروقتها، ومن هذه الأماكن:

 اأ ـ مكة المكرمة

تعالى  اختارها اهلل  التي  البقعة   وهي 

لبيته  محاًل  لتكون  الأر���س  بقاع  بين  من 

الملف
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و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج7، �س77،طبعة اآل البيت.( 1)

الكافي، ال�سيخ الكليني، ج2، �س 477.( 2)

و�سائل ال�سيعة، م.�س، ج7، �س 34.( 3)

م.ن، ج 6، �س 431.( 4)

الكافي، م.�س، ج3، �س 414.( 5)

و�سائل ال�سيعة، م.�س، ج8، �س110.( 6)

م.ن، ج7، �س 65.( 7)

بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج80، �س 384. ( 8)

كامل الزيارات، جعفر بن محمد بن قولويه، �س81.( 9)

تهذيب الأحكام، ال�سيخ الطو�سي، ج6، �س 38.( 10)

اإقبال الأعمال، ابن طاوو�س، من دعاء كميل، �س333.( 11)

الهوام�ش

الحرام، ومكانًا لعبادته ونيل رحمته، وفيها 

وملجاأ  الم�سلمين  قبلة  المكرمة  الكعبة 

الهاربين، فيها ياأمن الخائف، وفيها تنزل 

الرحمة، وعندها ي�ستجاب الدعاء.

وترجى اإجابة الدعاء في عدة موا�سع 

خالل منا�سك الحج، منها: عند الميزاب، 

وعند المقام، وعند الحجر الأ�سود، وبين 

وعلى  زم��زم،  بئر  وعند  وال��ب��اب،  المقام 

الثالث،  الجمرات  والمروة، وعند  فا  ال�سّ

وفي المزدلفة، وفي عرفة، وعند الم�سعر 

الحرام...  

 ب ـ الم�ساجد

في  اهلل  ب��ي��وت  ع��م��وم��ًا  ال��م�����س��اج��د 

ف��اإنَّ  بحقها،  عارفًا  اأتاها  فمن  الأر����س، 

ي��خ��ّي��ب زائ���ره  اأن  اأك����رم م��ن  ت��ع��ال��ى  اهلل 

 :Q وقا�سده، كما قال الإمام ال�سادق

بيوت  فاإّنها  الم�ساجد،  باإتيان  »عليكم 

ال�سالة  فيها  فاأكثروا  الأر���س...  في  اهلل 

.
)8(

والدعاء«

الر�سول  م�سجد  الم�ساجد  واأ���س��رف 

الذي  المنورة  المدينة  في   P الأعظم 

ل ي�ساهيه بالف�سل والكرامة اإّل الم�سجد 

الحرام.

ومن الم�ساجد التي ترجى فيها اإجابة 

روي  فقد  الكبير،  الكوفة  م�سجد  الدعاء، 

عن اأمير الموؤمنين Q اأنَّه قال: »ما دعا 

فيه مكروب بم�ساألة في حاجة من الحوائج 

.
)9(

اإّل اأجابه اهلل، وفّرج عنه ُكربته«

ومّما  بالكوفة،  ال�سهلة  م�سجد  ومنها 

ما  وال��دع��اء  فيه  التعّبد  ف�سل  ف��ي  ورد 

Q: »ما من  روي عن الإمام ال�سادق 

فيه  في�سّلي  ال�سهلة  م�سجد  ياأتي  مكروب 

ركعتين بين الع�ساءين ويدعو اهلل تعالى اإّل 

.
)10(

فّرج اهلل كربه«

R ج ـ م�ساهد الأئمة

وه����ي م���وّزع���ة ب��ي��ن ب��ق��ي��ع ال��م��دي��ن��ة 

و�سامراء  وكربالء  العراق  ونجف  المنورة 

 Q الر�سا  الإمام  وم�سهد  والكاظمية 

ف��ي ط��و���س، ولقد ن��دب الأئ��م��ة م��ن عترة 

وال�سالة  زيارتها  اإلى   R الم�سطفى 

ا�ستجابة  واأّك��دوا على  اإلى اهلل  فيها قربة 

الدعاء فيها.

اأن  اأعظم رحمة اهلل. وهل ي�سّح  فما 

نلجاأ اإلى �سواه؟ اأم ينبغي اأن نردد دائمًا: 

ك�سف  اأ�ساأله  غيرك  لي  من  ورب��ي  »اإلهي 

.
)11(

�سري والنظر في اأمري«

ل فيها  من الليايل التي ُتَؤمَّ
االجابة ليلة مولد النبي 

ويومه، وليلة مبعثه
وليلة عرفة ويومها
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الملف

كيف ُيستجاب 

الدعاء؟ 
ال�سيخ خ�سر ديب

�أَ�ْصَتِجْب  {�ْدُع��وِن��ي  تعالى:  قال 

اآداب  للدعاء  )غافر:60(.  َل��ُك��ْم} 

واأ�سرار تهيئ له الأ�سباب لالإجابة 

والقبول من الباري تعالى. �سنجيب 

في هذه المقالة، وباخت�سار مفيد، 

تعين  الــتــي  الأ�ــســئــلــة  بع�ش  عــن 

وذلك  دعائه،  اإجابة  في  الداعي 

�سمن الم�سائل التالية:

مــراعــاة  ــن  م الحكمة  ــي  ه ــا  م

بع�ش الآداب في القرب وا�ستجابة 

الدعاء؟

 ما هي ثمار التوفيق للدعاء؟

ما هي عالمات قبول الدعاء؟

ما هي موانع ال�ستجابة؟

ــة مـــن عــدم  ــم ــك ــح مـــا هـــي ال

ال�ستجابة، اأو تاأخيرها؟
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:Qعن اإلمام الصادق
اهلل  رغبكم  فيما  »...فارغبوا 

فيه، وأجيبوا اهلل إىل ما 
دعاكم؛ لتفلحوا، وتنجوا...«

بل�سان  الدعاء  يكون  وكي  الدعاء،  حقيقة 

الحال ل بل�سان القال.

 ثمار التوفيق للدعاء

الدنيا  للدعاء في  التوفيق  ثمار  تظهر 

الآخ��رة، وذلك ما  اآثار تظهر في  لها  كما 

 Pالر�سول عن  ال��رواي��ات  عنه  حدثتنا 

:Qواأهل بيت الع�سمة

ف����الآث����ار �ل���دن���ي���وي���ة ل���ل���دع���اء وال��ت��ي 

 Pالر�سول اأح��ادي��ث  م��ن  ن�ستخل�سها 

:
)2(

واأهل بيتهR اأبرزها

الدعاء مفتاح الحاجات.

الدعاء �سفاء من الداء. -

الدعاء اّدخار وذخيرة في حال الرخاء  -

لوقت البالء.

الدعاء يهّذب النف�س. -

الدعاء �سالح الموؤمن. -

الدعاء تلقين لأ�سول العقيدة. -

الدعاء يرد الق�ساء ويدفع البالء. -

�أّما �لآثار �لأخروية فهي:

الفالح. -

النجاة من العذاب. -

وف���ي ال���رواي���ة ع��ن الإم����ام ال�����س��ادق

الم�سلمين  فاإنَّ  بالدعاء،  »عليكم   :Q

لم يدركوا نجاح الحوائج من ربهم باأف�سل 

اإلى  والت�سرع  اإليه،  والرغبة  الدعاء،  من 

اهلل، والم�ساألة. فارغبوا فيما رغبكم اهلل 

فيه، واأجيبوا اهلل اإلى ما دعاكم؛ لتفلحوا، 

.
)3(

وتنجوا من عذاب اهلل«

عالمات قبول الدعاء

ذكر الإمام ال�سادقQ في حديٍث 

له، ثالث عالمات لقبول الدعاء فقال:

»اإذا اق�سعّر جلدك، 

حكمة مراعاة اآداب الدعاء

بين  يقف  اأّن��ه  يعلم  اأن  للداعي  ب��ّد  ل 

بخطابه  ويتوّجه  المقتدر،  العزيز  ي��دي 

لجّبار ال�سماوات والأر�س، ومالك الملك، 

تعالى  اهلل  ب��رع��اي��ة  يحظى  اأن  وي��ت��وّق��ع 

وه��ذا  دع���اءه.  ي�ستجيب  بحيث  ورحمته 

ي�ستوجب مّنا اأن نلتفت اإلى الآداب الواردة 

على  نكون  كيف  تعّلمنا  التي  الروايات  في 

جّبار  اأم��ام  التاأّدب  جهة  من  حال  اأف�سل 

اأق��رب  نكون  وكيف  والأر����س،  ال�سماوات 

لقبول الدعاء وا�ستجابته. 

َعنِّي  ِعَباِدي  �َصاأََلَك  {َو�إَِذ�  تعالى:  قال 

�ِع �إَِذ� َدَعاِن}  َفاإِنِّي َقِريٌب �أُِجيُب َدْعَوَة �لدَّ

)البقرة:186(.

على  يدل  َدَع���اِن}،  {�إَِذ�  تعالى  فقوله 

اإذا  هو  اإنما  المطلقة،  الإج��اب��ة  وع��د  اأن 

كان الداعي داعيًا بح�سب الحقيقة مريدًا 

مواطئًا  والغريزي  الفطري  العلم  بح�سب 

وال�سوؤال  الدعاء  حقيقة  فاإن  قلبه،  ل�سانه 

ل�سان  ب��ه  وي��دع��و  ال��ق��ل��ب  يحمله  م��ا  ه��ي 

الذي  الل�سان  به  ياأتي  ما  دون  الفطرة، 

اأو  جدًا  كذبًا،  اأو  �سدقًا  اأدير  كيفما  يدور 

ينبغي  . من هنا 
)1(

اأو مجازًا هزًل، حقيقًة 
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ودمعت عيناك، 

ووجل قلبك،

 ف���ق���د ق�����س��د 
)4(

ف�����دون�����ك دون������������ك

.
)6(

»
)5(

ق�سدك

موانع ا�ستجابة الدعاء

الموؤمنين اأم��ي��ر  ع��ن  رواي���ة  ووردت 

لرجل  جوابًا  الموانع  فيها  ل  يف�سّ  Q

قلوبكم  »اإن   :Qفقال ذلك  عن  �ساأله 

خانت بثمان خ�سال:

ت���وؤّدوا  فلم  اهلل  عرفتم  اأّن��ك��م  �أّول���ه���ا 

اأغنت عنكم  فما  عليكم،  اأوجب  كما  حّقه 

معرفتكم �سيئًا.

ثّم  بر�سوله  اآم��ن��ت��م  اأّن��ك��م  و�ل��ث��ان��ي��ة 

ثمرة  فاأين  �سريعته،  واأمّتم  �سّنته  خالفتم 

اإيمانكم؟ 

المنزل  كتابه  قراأتم  اأّنكم  و�لثالثة 

�سمعنا  وقلتم  ب��ه،  تعملوا  فلم  عليكم، 

واأطعنا، ثّم خالفتم.

و�لر�بعة اأّنكم قلتم اإّنكم تخافون من 

اإليها  تقدمون  وق��ت  ك��ّل  في  واأنتم  النار، 

بمعا�سيكم فاأين خوفكم؟ 

ترغبون  اإّنكم  قلتم  اأّنكم  و�لخام�صة 

ما  تفعلون  وق��ت  ك��ّل  في  واأنتم  الجّنة  في 

يباعدكم منها، فاأين رغبتكم فيها؟

المولى  نعمة  اأكلتم  اأّنكم  و�ل�صاد�صة 

ولم ت�سكروا عليها. 

ب��ع��داوة  اأم��رك��م  اهلل  اأنَّ  و�ل�����ص��اب��ع��ة 

عدّو  لكم  �ل�صيطان  وق��ال:{�إنَّ  ال�سيطان 

ق��ول،  ب��ال  فعاديتموه  ع�����دو�ً}  ف��اّت��خ��ذوه 

وواليتموه بال مخالفة. 

النا�س  عيوب  جعلتم  اأّنكم  و�لثامنة 

ظهوركم،  وراء  وعيوبكم  عيونكم،  ن�سب 

الملف
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ف��اأّي  منه،  باللوم  اأح��ّق  اأنتم  من  تلومون 

دعاء ي�ستجاب لكم مع هذا؟ وقد �سددتم 

واأ�سلحوا  اهلل  ف��ات��ق��وا  وط��رق��ه؟  اأب��واب��ه 

واأم���روا  �سرائركم  واأخل�سوا  اأعمالكم، 

في�ستجيب  المنكر  عن  وانهوا  بالمعروف، 

.
)7(

اهلل لكم دعاءكم«

اأو  ال�ستجابة  عدم  من  الحكمة 

تاأخيرها

اإج��اب��ة  ع���دم  ع���ن  بع�سنا  ي��ت�����س��اءل 

دعواتهم، خا�سة في حال مراعاتهم اآداب 

من  الوحيد  المانع  لي�ست  التي  ال��دع��اء 

عدم الإجابة، واّلذي دونه موانع ل بد من 

.
)8(

مراقبتها

ومن هذه �لمو�نع:

ل�سنن  م��خ��ال��ف��ًا  ال���دع���اء  ي��ك��ون  ق��د   -1
اهلل  ي�ساأل  كمن  والت�سريع،  التكوين 

على  ال��دع��اء  اأو  الدنيا  ف��ي  الخلود 

اأخيه الم�سلم، اأو يدعو الإن�سان على 

نف�سه حال ال�سجر.

و�سروط  لآداب  الداعي  مراعاة  عدم   -2
الدعاء.

3- لوجود موانع تمنع من �سعود الدعاء، 
م��ث��ل اأك����ل ال���ح���رام، وق��ط��ع ال��رح��م 

عن  والنهي  بالمعروف  الأم��ر  وت��رك 

المنكر...

�أم���ا ف��ي ت��اأخ��ي��ر �ل���ص��ت��ج��اب��ة للدعاء 

فاأمور منها:

التعجيل  في  مف�سدة  هناك  يكون  اأن   -1
للداعي، اأو لغيره.

وم�����س��م��ون ه����ذا ال���ك���الم ف���ي دع���اء 

خير  هو  عّني  اأبطاأ  الذي  »ولعّل  الفتتاح: 

.
)9(

لي لعلمك بعاقبة الأمور«

لعبده  اهلل  محّبة  ���س��ّدة  م��ن  يكون  اأن   -2
لالإكثار من الدعاء، و�سماع �سوته.

ومّما تقّدم يتبّين: اأن الدعاء م�ستجاب 

اإذا اأخل�س الداعي في اإتيان اأدبه و�سرطه، 

عن  منقطعًا  تعالى  اهلل  اإلى  بقلبه  وتوّجه 

عاجلة  اإّم��ا  وال�ستجابة  الأ�سباب.  جميع 

واإذا  الآخ��رة.  اآجلة في  اأو  الدنيا،  دار  في 

تاأخرت ال�ستجابة فلم�سالح ل يعلمها اإل 

فيه   بّد  ل  وتاأخيرها  واأخفى.  ال�سّر  عالم 

ل  اأن  الداعي  فعلى  للداعي،  من م�سلحة 

يقنط من رحمة رّبه، ول ي�ستبطئ الإجابة 

فيمّل الدعاء.

هذا والحمد هلل رب العالمين.

اتقوا اهلل وأصلحوا أعمالكم، 
وأخلصوا سرائركم وأمروا 

باملعروف، وانهوا عن املنكر 
فيستجيب اهلل لكم

تف�سير الميزان، ال�سيد الطباطبائي، ج 2، �س 33 .( 1)

ه���ذه العناوين م�ستخرج���ة من الروايات ال���واردة عن الر�سول( 2)

P والأئم���ةR ف���ي و�سائل ال�سيع���ة )الإ�سالمية(، 

الحر العاملي، ج4، �س1089.

م.ن.( 3)

اأي اغتنم هذه اللحظة.( 4)

اأي جاء الوقت المنا�سب وهي لحظة ال�ستجابة.( 5)

الخ�سال، ال�سيخ الطو�سي، �س .82 ( 6)

بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج 90، �س 376، 377. ( 7)

بت�سرف.والعناوي���ن م�ستخرجة م���ن الروايات ه���ذه الم�ساألة ( 8)

م�ستف���ادة من كتاب. »الدعاء حقيقته، اآدابه، اآثاره«، مركز 

الر�سالة، �س 76، 80.

اإقبال الأعمال، ابن طاوو�س، ج1، �س136.( 9)

الهوام�ش

45

م
 2

01
3 

ر
يا

/�أ
 2

60
د 

د
ع
ل
�



اأ�سا�سًا  هدفًا  الزوجّية  الحياة  ت�سّكل 

منّظم  ب�سكل  الإن�����س��ان،  حياة  ل�ستمرار 

و�سرعّي. ولكن قد تكون هذه الحياة محورًا 

لمتحان كثيٍر من الأزواج واختبارهم، وقد 

اآخرون. والمهّم  يفلح بع�سهم فيما يف�سل 

الزوجان  يت�سّرع  ل  اأن  المتحان  هذا  في 

ما  ي�سبرا  اأن  عليهما  بل  الطالق،  بطلب 

النبّي  اإّن  قيل:  وق��د  �سبيل،  لل�سبر  ك��ان 

محّمدًاP قال: »من �سبر على �سوء خلق 

اأعطى  ما  الأج��ر  من  اهلل  اأعطاه  ام��راأت��ه 

اأّيوبQ على بالئه. ومن �سبرت على 

ثواب  مثل  اهلل  اأعطاها  زوجها  خلق  �سوء 

خطوة  فال�سبر   .
)1(

مزاحم« بنت  اآ�سية 

لما  نظرًا  الطالق؛  عن  لالبتعاد  اأ�سا�س 

يوؤّمنه ال�سبر من ثواب اهلل لل�سابرين.

اأق�سام الطالق البائن

ال��ط��الق البائن ه��و ال��ط��الق ال��ذي ل 

اإليه  اأن ُيرجع طليقته  يحّق للزوج المطّلق 

في اأثناء عّدتها اإل بعقد جديد. وله اأق�سام 

�سبعة:

البالغة،  غير  ال�سغيرة  طالق  �لأّول: 

وهو طالق بائن �سواء اأكان الزوج قد دخل 

بها اأم ل، مع كون الدخول بها حرامًا قبل 

البلوغ. ول عّدة على ال�سغيرة من الطالق.

اليائ�سة، بال فرق بين  �لثاني: طالق 

على  ع��ّدة  ول  ل.  اأم  بها  م��دخ��وًل  كونها 

اليائ�سة من الطالق، فيجوز لها اأن تتزّوج 

بعد الطالق مبا�سرة.

بها في  المدخول  �لثالث: طالق غير 

من  عليها  ع��ّدة  ول  الدبر،  في  ول  الُقُبل 

الطالق، فيجوز لها اأن تتزّوج بعد الطالق 

مبا�سرة.

أحكام
الطالق البائن)1(
ال�سيخ علي حجازي
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�لر�بع: طالق الُخلع.

�لخام�س: طالق المباراة.

�ل�صاد�س: الطالق الثالث.

من  ولكّل  التا�سع.  الطالق  �ل�����ص��اب��ع: 

ال�سّتة الأخيرة تف�سيله كما  هذه الأق�سام 

ياأتي )اإن �ساء اهلل تعالى(.

  طالق المباراة

هو  المباراأة(  )اأو  المباراة  طالق   � اأ 

وتكون  ال��زوج��ة،  تدفعها  بفدية  ال��ط��الق 

وال��زوج��ة معًا،  ال���زوج  ال��ك��راه��ة فيه م��ن 

ال��ط��الق،  ���س��روط  ف��ي��ه جميع  وي�����س��ت��رط 

الزوجة،  من  الفدية  دف��ع  اإليها  وي�ساف 

ب�سرط اأن ل تزيد عن المهر.

ب � طالق المباراة هو نوع من الطالق 

البائن الذي ل يحّق للزوج الرجوع فيه اإلى 

الزوجة  اإذا رجعت  اإّل  العّدة  اأثناء  زوجته 

اإلى  فينقلب  العّدة،  اأثناء  في  البذل  عن 

طالق رجعّي.

بلفظ الطالق  المباراة  � يقع طالق  ج 

فقط، كاأن يقول الزوج: »اأنِت طاِلٌق على ما 

َبَذْلِت«، ونحو ذلك، ول يقع بلفظ »باراأتك« 

مجّردًا عن لفظ الطالق.

 الطالق الثالث والتا�سع

للمّرة  زوج��ت��ه  ال��رج��ل  ط��ّل��ق  اإذا   � اأ 

من  عليها  عقد  اأو  اأرج��ع��ه��ا  ث��ّم  الأول����ى، 

جديد، ثّم طّلقها للمّرة الثانية، ثّم اأرجعها 

اأو عقد عليها من جديد، ثّم طّلقها للمّرة 

له  يجوز  ول  الثالثة، فتحرم عليه زوجته، 

تتزوج  اأن  بعد  اإّل  جديد  من  يتزّوجها  اأن 

من غيره بثالثة �سروط:

يكون  اأن  �لأّول: 

��ل ب��ال��غ��ًا، فال  ال��م��ح��لِّ

ب�����زواج غير  اع��ت��ب��ار 

زًا  البالغ واإن كان مميِّ

قريبًا من البلوغ.

دائمًا  ال��زواج  عقد  يكون  اأن  �لثاني: 

ولي�س منقطعًا.

الُقُبل،  في  الزوج  يطاأها  اأن  �لثالث: 

اأن  وجوبًا  والأح��وط  الدبر،  في  يكفي  ول 

ُينزل المنّي.

بموت  الثاني  ال��زوج  فارقها  اإذا   � ب 

الأّول  تزّوجها  ثّم  اعتّدت،  ثّم  ط��الق،  اأو 

بعقد جديد، ثّم طّلقها ثالث مّرات بينها 

جديد  من  عليه  تحرم  بعقد  ولو  رجعتان 

يكون  اأن  ويجوز  غيره.  رجاًل  تتزّوج  حّتى 

ويجوز  المّرتين،  ف��ي  نف�سه  ه��و  المحّلل 

التنّوع.

مع  م��ّرات  ت�سع  المراأة  ُطّلقت  اإذا   � ج 

فاإّنها  وال�ساد�س  الثالث  المحّلل بعد  تخّلل 

تحرم على زوجها موؤّبدًا.

النفقة على البائن

اإذا كانت المطّلقة طالقًا بائنًا حاماًل 

والك�سوة  النفقة  ا�ستحّقت  زوج��ه��ا  م��ن 

وال�سكنى على الزوج اإلى اأن ت�سع حملها، 

وبعد الو�سع ل ت�ستحّق ذلك.

ت�ستحّق  فال  حاماًل  تكن  لم  اإذا   � ب 

�سيئًا في اأثناء العّدة وما بعدها. ولو مات 

اأح��ده��م��ا ف��ي اأث��ن��اء ال��ع��ّدة ف��ال ت��رث��ه ول 

يرثها، ول تعود اإلى الزوجّية بموت الزوج 

اأو بموتها.

مكارم الأخالق، ال�سيخ الطبر�سّي، الف�سل الخام�س، في حّق الزوج على المراأة، �س213.( 1)
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شخصية العدد

 P عمرو بن الحمق الخزاعي يعرُف بـ »الكاهن«. �سحب الر�سول

و�سهد الم�ساهد مع علي Q، قتله معاوية بالجزيرة وكان راأ�سه اأول 

راأ�ش �سلب في الإ�سالم)1(، وهو اأّول من حّيا النبي P بتحية الإ�سالم)2( 

، ومن رواة حديث الغدير من ال�سحابة)3( واأمتعه اهلل ب�سبابه، حيث بلغ 

الثمانين ولم ُيَر �سعرة بي�ساء لدعاء النبي P له)4( ، و�سفه الح�سين

Q بالعبد ال�سالح الذي اأبلته العبادة فنحل ج�سمه وا�سفّر لونه)5(.

عمرو بن الحمق الخزاعي:

عبٌد أَْبَلْتُه العبادة
ال�سيخ تامر حممد حمزة

ترجمته

وك�سر  الحاء  )فتح  الَحِمق  بن  عمرو 

عمر  بن  حبيب  اب��ن   
)6(

الخزاعي الميم( 

بن  �سعد  بن  بن عمرة  رياح  بن  الفتى  بن 

.
)7(

كعب

وقد ذكره العالمة الحلي في خال�سة 

 
)8(

الحمق ب��ن  عمر  اأي  واو  دون  ال��رج��ال 

باب  ف��ي  الطو�سي  ال�سيخ  ذك��ره  وك��ذل��ك 

ال��م��ت��ق��دم��ون  ل���ه  ت���رج���م  وق����د   .
)9(

عمر

وال���م���ت���اأخ���رون ك��ال��ك�����س��ي وال��ن��ج��ا���س��ي 

العاملي  الحر  ذك��ره  وق��د   .
)10(

وغيرهما

اإلى  رجعوا  الذين  ال�سابقين  »من  بقوله: 

 .
)11(

اأمير الموؤمنين وهو من حوارييه«
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فاأقام  اأتاه  الكوفة   Q الموؤمنين  اأمير 

.
)12(

معه فيها

عمرو من ال�سفياء

ولما اأن�ساأ اأمير الموؤمنين Q اأيام 

خالفته )�َسَرَطة الخمي�س( كان عمرو بن 

الحمق الخزاعي منهم اإلى �سائر الخل�س 

من اأ�سحاب علي كالأ�سبغ بن نباتة وميثم 

التمار ور�سيد الهجري وحبيب بن مظاهر 

واإنما ت�سموا بال�سرطة لأنهم ا�سترطوا على 

لهم  و�سرط   Qلعلي الوفاء  اأنف�سهم 

الموؤمنين  اأمير  به  حّدث  ما  وهذا  الجنة 

جماعة  مع  ذلك  فعل   P النبي  اأن  من 

وعمار  وال��م��ق��داد  ك�سلمان  اأ�سحابه  م��ن 

حيث قال لهم النبي: ت�سرطوا فاإني ل�ست 

  .
)13(

اأ�سارطكم اإل على الجنة

ولذا و�سف علماء الرجال عمروًا باأنه 

 .Q من اأ�سفياء اأ�سحاب علي

عمرو والولية

يعتبر عمرو من القلة الذين ثبتوا على 

وا�ست�سهدوا  الأول���ى  اللحظة  م��ن  ال��ولي��ة 

وهم يعتقدون بها. ويعود ذلك اإلى التزامه 

و�ساياه  وتنفيذ   P اهلل  ر�سول  ب��اأوام��ر 

قال  وقد  النورانية،  اإر�ساداته  من  والتزود 

واهلل   :Q الموؤمنين  لأمير  ي��وم  ذات 

ول  تعطينيها  الدنيا  من  لمال  جئتك  ما 

للتما�س ال�سلطان ترفع به ذكري اإل لأنك 

النا�س  واأول���ى   ،P اب��ن ع��م ر���س��ول اهلل 

بالنا�س وزوج فاطمة �سيدة ن�ساء العالمين

لر�سول  بقيت  اّلتي  ال��ذرّي��ة  واأب��و   ،O

ل��الإ���س��الم من  ���س��ه��م��ًا  واأع���ظ���م   Pاهلل

المهاجرين والأن�سار. واهلل لو كّلفني نقل 

الطوامي  البحور  ون��زح  الروا�سي  الجبال 

من المنتظرين 

ال�سّباقة  القليلة  الثّلة  ع��داد  ف��ي  ه��و 

م��ن  ك�����ان  ب����ل   ،P ال���ن���ب���ي  ل��ن�����س��رة 

المنتظرين لظهور الّنبي P في المدينة 

ومن المترّقبين الذين بادروا اإلى الّتم�سك 

بعروة الّنبوة عند اأّول موؤ�سر لها، وهو بحق 

من الملتزمين بقرار النبي P بالمكوث 

ف��ي ب��ل��ده والن��ت��ظ��ار ث��ان��ي��ة ح��ت��ى ظهور 

الإمامة في الكوفة، ففعل ذلك وهو �سابٌر 

محت�سب.

وقد اأ�سار اإلى ذلك اأكثر الذين ترجم 

ق��ال:  الك�سي  حيث  ك��ت��اب  ع��ن  ن��ق��اًل  ل��ه 

اإنكم  لهم:  فقال  �سرية  اهلل  ر�سول  اأر�سل 

ذات  فخذوا  الليل  من  كذا  �ساعة  ت�سلون 

فت�ستر�سدونه  برجل  تمرون  فاإنكم  الي�سار 

من  ت�سيبوا  حتى  ير�سدكم  اأن  ف��ي��اأب��ى 

ثم  فيطعمكم  كب�سًا  لكم  فيذبح  طعامه، 

يقوم فير�سدكم، )فاأقرئوه( مني ال�سالم 

واأع��ل��م��وه اأن���ي ق��د ظ��ه��رت ب��ال��م��دي��ن��ة... 

 P النبي  به  اأنباأهم  ما  معهم  فح�سل 

ولكن ن�سوا اأن )يقرئوه( ال�سالم من ر�سول 

اهلل P فقال لهم الرجل: اأَظَهر الّر�سول

به  فلحق  نعم،  فقالوا:  بالمدينة؟   P

ولبث معه ما �ساء اهلل، ثم قال له الر�سول 

الكرم P: ارجع اإلى المو�سع الذي منه 

 Q هاجرت فاإذا توّلى اأمير الموؤمنين

تولى  اإذا  حتى  ال��رج��ل  فان�سرف  ف��اأْت��ه. 

 :Qقال له أمري املؤمنني
ليت يف شيعتي مائة مثلك.
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شخصية العدد
اأبدًا حتى ياأتي عليَّ يومي وفي يدي �سيفي 

اأه��ّز به ع��دّوك واأق��ّوي به ولّيك ويعلو اهلل 

ظننت  م��ا  حجتك،  ل��ه  ويفلح  كعبك،  ب��ه 

اأدّي��ت من حقك كّل الحق الذي يجب  اأّني 

 :Q اأمير الموؤمنين  لك علّي. فقال له 

راط  اللهم نّور قلبه باليقين واهده اإلى ال�سّ

.
)14(

الم�ستقيم، ليت في �سيعتي مائة مثلك

عمرو في �سفين

���س��ه��د ع���م���رو ال��م�����س��اه��د م���ع اأم��ي��ر 

ابن  يقول  �سفين  ومنها   Q الموؤمنين 

عبا�س: ... زحف علي Q بالنا�س غداة 

ليال خلون من جمادى  لع�سر  الجمعة  يوم 

ميمنته  وعلى  وثالثين،  �ست  �سنة  الآخ��رة 

مي�سرته  وعلى  قي�س  ب��ن  و�سعيد  الأ�ستر 

عمار و�سريح بن هاني وعلى القلب محمد 

بن اأبي بكر وعدي بن حاكم وعلى الجناح 

زياد بن كعب وحجر بن عدي وعلى الكمين 

.
)15(

عمرو بن الحمق وجندب بن زهير

ق��د وق���ف بين  اأّن����ه  وم��ّم��ا روي ع��ن��ه 

الموؤمنين اأم��ي��ر  يخاطب  وه��و  ال�سّفين 

اأنت ابن  الموؤمنين  اأمير  يا  Q بقوله: 

عّز  باهلل  اإيمانًا  الموؤمنين  واأول  نبينا  عم 

.
)16(

وجل

�سفين  ي��وم  الم�ساحف  رفعت  ولما 

واهلل  اإن��ا  الموؤمنين  اأمير  يا  عمرو:  ق��ال 

على  ع�سبية  ن�سرناك  ول  اخترناك  ما 

ول  وج��ل  ع��ّز  اهلل  اإّل  اأحببنا  ول  الباطل 

ما  اإل��ى  غيرك  دعانا  ولو  الحّق  اإّل  طلبنا 

فيه  وطالت  الّلجاج  فيه  لكان  اإليه  دعوت 

معك  لنا  ولي�س  مقطعه  بلغ  وقد  النجوى، 

.
)17(

راأي

عمرو في مح�سر الحت�سار

 Q علي  على  دخلت  ع��م��رو:  ق��ال 

�سرب ال�سربة بالكوفة، فقلت: لي�س 
ُ
حين 

عليك باأ�س، اإنما هو خد�س، فقال: لعمري 

ال�سبعين  اإلى  لي:  قال  ثم  مفارقكم،  اأني 

البالء  بعد  فهل  قلت:  ثالثًا.  قالها  بالء، 

.
)18(

رخاء؟ فلم يجبني واأغمي عليه

من  علي  اأف���اق  اأن  بعد  عمرو  وي��ق��ول 

وطوبى  لهم  طوبى  يقول:  �سمعته  اإغمائه 

قال:  طوباكم،  من  اأف�سل  وطوباهم  لكم 

اأمير الموؤمنين، طوباهم  قلت: �سدقت يا 

وطوبانا  معك  بالجهاد  وطوبانا  بروؤيتك 

طوباهم  ال��ذي��ن  ه���وؤلء  وم��ن  بطاعتك، 

اأولئك   :Q ق��ال  طوبانا؟  من  اأف�سل 

يطيقون  بعدكم،  من  ياأتون  الذين  �سيعتي 

.
)19(

ما ل تطيقون ويحملون ما ل تحملون

الثبات على العهد والوعد

لما �سار الأمر اإلى معاوية انحاز عمرو 

بعد  اأما  معاوية:  اإليه  وكتب  المو�سل  اإلى 

فاإّن اهلل اأطفاأ النائرة واأخمد الفتنة وجعل 

العاقبة للمتقين... و�ساِرْع في الدخول في 

اأمري....فادخل فيما دخل فيه النا�س يمح 

قِدْم علّي اآمنًا في 
َ
عنك �سالف ذنوبك... فاأ

P محفوظًا من  ر�سوله  وذمة  ذمة اهلل  50



باهلل  وكفى  ال�سدور  واإَِح��ِن  القلوب  ح�سد 

�سهيدًا.

. فبعث معاوية 
)20(

فلم يقدم عليه عمرو

.
)21(

اإليه َمْن قتله

عمرو ب�سير بم�سيره

لو  واهلل  حياته:  في  يقول  عمرو  ك��ان 

كنت في حجر جوف حجر ل�ستخرجني... 

اإّن   ....P اهلل  ر���س��ول  ب��ذل��ك  حدثني 

وينقل  راأ�س ينحر في ال�سالم  اأول  راأ�سي 

 ، ثم بعث معاوية براأ�سه 
)22(

من بلد اإلى بلد

في  وكانت  ال�سريد  بنت  اآمنة  زوجته  اإلى 

كّفها  فو�سعت  حجرها  في  فاألقي  �سجنه 

�سترتموه  وقالت:  فمه  ولثمت  جبينه  على 

عني طوياًل ثم اأهديتموه اإلّي قتياًل، فاأهاًل 

.
)23(

بها من هدية غير قالية ول مقلية

عمرو حجة الإمام الح�سين على 

معاوية

جواب  في  الحمق  بن  عمرو  ا�سم  ورد 

معاوية  اإلى   Q الح�سين  ر�سالة مولنا 

يظهر فيه �سيئ اأفعاله و�سرور اأعماله اإلى 

َوَل�ْسَت قاتل عمرو بن الحمق 
َ
اأ اأن قال: ... 

ال�سالح  العبد   P اهلل  ر�سول  �ساحب 

وا�سفّر  ج�سمه  فنحل  العبادة  اأبلته  الذي 

اهلل  عهود  من  واأعطيته  اآمنته  بعدما  لونه 

اإليك  لنزل  اأعطيته طائرًا  لو  ما  ومواثيقه 

ربك  على  قتلته جراأة  ثم  الجبل  راأ�س  من 

.
)24(

وا�ستخفافًا بذلك العهد؟

خاتمة

بن  مو�سى  الح�سن  اأب��ي  الإم���ام  عن 

القيامة  ي��وم  ك��ان  »اإذا   :Q جعفر 

ي��ن��ادي م���ن���اد... اأي���ن ح��واري��و ع��ل��ي بن 

بن  محمد  اهلل  ر�سول  و�سي  طالب  اأب��ي 

الحمق  بن  عمرو  فيقوم   ،Pاهلل عبد 

وميثم  بكر،  اأب��ي  بن  ومحمد  الخزاعي، 

.
)25(

التمار واأوي�س القرني«

�سرح نهج البالغة، ابن اأبي الحديد، ج،1هام�س �س259.( 1)

كتاب الأوائل،ابن اأبي عا�سم، �س 71.( 2)

الغدير، الأميني،ج1، �س57.( 3)

الخرائج والجرائح،الراوندي، ج1، �س 52.( 4)

و�سائل ال�سيعة،الحر العاملي، ج2، �س 279.( 5)

حلية الأبرار،البحراني، ج2، هام�س �س 52.( 6)

الهداية الكبرى،الخ�سيبي، �س 155.( 7)

خال�سة الرجال، الحلي، �س59.( 8)

الفهر�ست، الطو�سي،�س 246.( 9)

رجال النجا�سي،النجا�سي، �س 204، والك�سي �س 46.( 10)

و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج3، �س 438.( 11)

الدرج���ات الرفيعة في طبقات ال�سيعة، ال�سيد ال�سيرازي،�س ( 12)

.433

الخت�سا�س، ال�سيخ المفيد،�س14.( 13)

م.ن.( 14)

مناقب اآل اأبي طالب، ابن �سهر ا�سوب ج2، �س 340.( 15)

الف�سول المختارة، ال�سريف المرت�سى،�س 264.( 16)

اأعيان ال�سيعة، المين،ج 8، �س 376.( 17)

الخرائج والجرائح، م.�س،ج1،�س 178.( 18)

م�سكاة الأنوار، الطبر�سي،�س 173،174.( 19)

الخت�سا�س، م.�س،�س 17.( 20)

م.ن، �س 16.( 21)

العقد الن�سيد والدر الفريد، القمي، �س 36.( 22)

الغدير، م، �س، ج 11، �س 44.( 23)

بحار الأنوار، المجل�سي، ج44، �س213.( 24)

الخت�سا�س، م، �س، �س61.( 25)

الهوام�ش

 :Qقال عنه اإلمام احلسني
عمرو بن احلمق صاحب رسول 

اهللP العبد الصالح الذي 
أبلته العبادة فنحل جسمه 

واصفرَّ لونه
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الذي  المجتمع  وبين  وظروفه  مجتمعنا  بين  كبير  ت�سابه  ُيلحظ 

كيف  بالتالي،  الولية.  �سوؤون   Q الموؤمنين  اأمير  فيه  يعاني  كان 

روف  يمكن اأن ن�ستفيد من اأ�سلوب مواجهة الإمام علي Q تلك الظُّ

والم�ساكل؟ 

هذا هو عصر
نهج البالغة
ال�سيخ حممد باقر كجك

اأوًل: ميزات ع�سر اأمير الموؤمنين

Q

1 - حاكمية �لولية: تميز عهد الإمام 
من  ت�سنح  ل��م  خا�سة  بميزة   Qعلي

 -Qالح�سن الإم���ام  لبنه-  اإل  بعده 

الإمامQ هو  كان  لقد  ي�سيرة.  اأ�سهرًا 

قيٍد  ول  �سرٍط  دون  من  الحاكم  الخليفة 

مناسبة

ير ب�سيرة  اللهم اإل العمل بكتاب اهلل وال�سَّ

وبالتالي   .
)1(

راأيي« و»اجتهاد  اهلل  ر�سول 

اأع��اد الإم��ام Q الأم��ور اإل��ى ن�سابها 

الأعظم  ال��ر���س��ول  جعله  ال��ذي  الحقيقي 

P في الحديث الم�سهور بين الفريقين، 

الترمذي  �سنن  في   - الأث��ر  في  ج��اء  كما 

اهلل  عبد  بن  جابر  عن  باإ�سناده   - مثاًل  52



الحقيقي  الإ���س��الم  معرفة  المقدور  ف��ي 

من الإ�سالم المزّور. وهذا الأمر كان من 

 Q الأم��ور العظيمة التي وقف الإم��ام 

اأمامها وا�ستطاع اأْن يقوم بف�سحها وو�سع 

الأ�س�س لمعرفة الفتن في اأيِّ زمٍن وع�سر، 

»اأيُّ��َه��ا  اأم��ي��ة:  بني  فتنة  ف��ي   Q فقال 

َيُكْن  اْلِفْتَنِة، وَلْم  َفَقاأُْت َعْيَن  ي  َفاإِنِّ ا�ُس،  النَّ

َماَج  ْن 
َ
اأ َبْعَد  َغْيِري،  َح��ٌد 

َ
اأ َعَلْيَها  ِلَيْجَتِرَئ 

.
)6(

َغْيَهُبَها، وا�ْسَتدَّ َكَلُبَها«

ظ���ه���ور �لأم�����ر�������س �لأخ���الق���ي���ة   -  4
الإم����اُم علي واج���ه  �ل��م�����ص��ت��ع�����ص��ي��ة: فقد 

الُخلقية  ال��م�����س��اك��ل  م���ن  ع�����ددًا   Q

خلٍل  وجود  عن  تنبئ  كانت  التي  النف�سية 

ا�س من جهة، ومن  في البنية العقائدية للنَّ

الأم��را���س  ه��ذه  ا�ستداد  عن  اأخ��رى  جهٍة 

رها بحيث ا�سّطر الأمير Q اإلى  وتجذُّ

القيام بعالجاٍت �سعبٍة وُم�سنيٍة لها، على 

الّتكبر،  ق�سية  الدنيا،  حّب  المثال:  �سبيل 

المبادئ،  على  الم�ساومة  الخوا�س،  دور 

طاعة الحاكم ولكن ب�سروط، عدم معرفة 

الأخ���ذ  ع���دم  ال��ك��ري��م،  ال���ق���راآن  موقعية 

بمرجعية اأهل البيت R وغيرها.

 Q ــر الــمــوؤمــنــيــن ــي ــيــًا: اأم ثــان

والخوا�ش

الموؤمنين اأمير  واجهت  التي  الفئة  اإنَّ 

Q ف���ي م��ع�����س��ل��ة ال��ج��م��ل، و���س��ف��ي��ن، 

فئُة  ه��ي  عليه  النا�س  واأّل��ب��ت  وال��ن��ه��روان، 

اأ���س��ح��اب  م��ن  ك���ان  فبع�سهم  ال��خ��وا���س، 

من  وبع�سهم  ال�سابقين،   P ال��ر���س��ول 

ولذلك عمل   ،Q الإمام  واأتباع  تالمذة 

رًا  على تو�سيح الأمور لهم واأنَّه لي�س م�سطَّ

َن  بيَّ ثم  ين،  الدِّ ح�ساب  على  ممالأتهم  اإلى 

اأيها  »يا  واآل��ه:  عليه  اهلل  �سلى  النبي  عن 

به  اأخذتم  اإن  ما  فيكم  تركت  اإني  النا�س 

 .
)2(

لن ت�سلوا، كتاب اهلل وعترتي اأهل بيتي«

�ل��ح��ّج��ة: لقد ق��ام الإم���ام ق��ي��ام   -  2
كّل  الّنا�س من  تهافت عليه  بعدما   Q

ال�ّسق�سقية:  خطبة  ف��ي  ج��اء  كما  ج��ان��ٍب 

ُبِع  ال�سَّ َك��ُع��ْرِف  ا�ُس  والنَّ اإِلَّ  َراَع��ِن��ي  »َفَما 

، َيْنَثاُلوَن َعَليَّ ِمْن ُكلِّ َجاِنٍب، َحتَّى َلَقْد  اإَِليَّ

ُمْجَتِمِعيَن  ِعْطَفاَي  و�ُسقَّ  اْلَح�َسَناِن  ُوِط��َئ 

، فعند ذلك قامت 
)3(

ِة اْلَغَنِم« َحْوِلي َكَرِبي�سَ

فقال:  الحكم  بت�سّلم  الإم��ام  على  الحجة 

ِة ِبُوُجوِد  ِر وِقَياُم اْلُحجَّ وُر اْلَحا�سِ »َلْوَل ُح�سُ

.
)4(

ِر« ا�سِ النَّ

الفتنة؟  م��ا ه��ي  �ل��ف��ت��ن��ة:  ظ��ه��ور   -  3
اإنها تعني ال�سبهة واختالط ال�سفوف، اأي 

اختالط الحق والباطل. وهي م�سكلة تم�ّس 

بنيان العقيدة وتدّمره من الداخل، اأي اأن 

اأطراف النزاع كلهم م�سلمون، فمن منهم 

على الحق؟ وقد واجه الأميرQ الفتنة 

الإمام P. ي�سف  الر�سول  واجهها  كما 

َما َبْدُء ُوُقوِع  Q فتنة النفاق فيقول: »اإِنَّ

ُيَخاَلُف  ُتْبَتَدُع،  ْحَكاٌم 
َ
واأ َبُع  ُتتَّ ْهَواٌء 

َ
اأ اْلِفَتِن 

ِفيَها ِكَتاُب اهلل، وَيَتَولَّى َعَلْيَها ِرَجاٌل ِرَجاًل 

اْلَباِطَل َخَل�َس  نَّ 
َ
اأ َفَلْو  ِديِن اهلل،  َغْيِر  َعَلى 

، َلْم َيْخَف َعَلى اْلُمْرَتاِديَن،  ِمْن ِمَزاِج اْلَحقِّ

اْلَباِطِل،  َلْب�ِس  ِم��ْن  َخَل�َس  اْل��َح��قَّ  نَّ 
َ
اأ وَل��ْو 

وَلِكْن  اْلُمَعاِنِديَن،  ْل�ُسُن 
َ
اأ َعْنه  اْنَقَطَعْت 

ْغٌث  َه��َذا �سِ وِم��ْن  ْغٌث  َه��َذا �سِ ِم��ْن  ُي��وؤَْخ��ُذ 

ْيَطاُن َعَلى  َفُيْمَزَجاِن، َفُهَناِلَك َي�ْسَتْوِلي ال�سَّ

ِمَن  َلُهْم   �َسَبَقْت  ِذيَن  الَّ وَيْنُجو   ْوِلَياِئه، 
َ
اأ

اأي  فاق،  النِّ فتنة  وهذه   .
)5(

اْلُح�ْسنى« اهلل 

ا�س بحيُث ل يعود  53اختالُط الأمور على النَّ
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كيفية اإدارة �سوؤون التَّعاون معهم في عهده 

َوِبَطاَنًة  ًة  َخا�سَّ ِلْلَواِلي  »اإنَّ  قال:  اإذ  لالأ�ستر 

ِفي  اٍف  اإِْن�سَ َوِقلَُّة  َوَت��َط��اُوٌل  ا�ْسِتْئَثاٌر  ِفيِهُم 

�ْسَباِب 
َ
اأ ِبَقْطِع  وَلِئَك 

ُ
اأ َة  َمادَّ َفاْح�ِسْم  ُمَعاَمَلٍة 

ِفي  َوُكْن  َواْلَبِعيِد  اْلَقِريِب  ِمَن  ْح��َواِل 
َ
اْلأ ِتْلَك 

.
)7(

اِبرًا« َذِلَك �سَ

ثالثًا: الثوار ومر�ش حب الدنيا

الخوا�س  م��ن  الجماعة  تلك  ال��ث��وار 

والحا�سرين   ،Qبالإمام المحيطين 

ابتلي فقد  والجهاد.  الن�سال  �ساحات  في 

خ��وا���س  م��ن  ك��ب��ي��رة  بمجموعات   Q

الأم��را���س  اأ�سابتهم  ال��ذي��ن  الموؤمنين 

الجهاد،  �ساحات  ف��ي  ت���ارًة  واأ�سعفتهم 

واأخ����رى ف��ي م��واق��ع ال��م�����س��وؤول��ي��ة. فكان 

المهمات  ت�سخي�س مر�سهم وعالجه من 

الكبرى التي عانى منها خالل فترة حكمه.

ابُتلي  ال��ذي  الدنيا،  حّب  مر�س  منها 

ثم  النا�س،  واأ���س��راف  ال�سحابة  كبار  به 

اإلى جمهور الم�سلمين  �سرى هذا المر�س 

المر�س ويالٌت ل  من بعدهم، وكان لهذا 

تح�سى على الأمة. فنجد في نهج البالغة 

ذم  ف��ي  والتنبيهات  الخطب  م��ن  الكثير 

الدنيا والنخداع بها والتحذير منها ومن 

مخاطرها.

هد في  فلماذا كل هذا الحديث عن الزُّ

مان  الزَّ ذلك  اأ�سبح  واأي��ن  خطبهQ؟ 

فيه:  ي��ق��ول   Pر���س��ول اهلل ك���ان  ال���ذي 

يفتخرون  اأ�سحابه  وكان  فخري«،  »الفقر 

ر  باأنهم لم يتلوثوا بمال الدنيا، وهو ما عبَّ

عنه ر�سول اهللP قائاًل: »اأ�سراف اأمتي 

 فما الذي 
)8(

حملة القراآن واأ�سحاب الليل«

حدث بعدها في المجتمع الإ�سالمي؟

يتحّدث   Qالموؤمنين اأم��ي��ر  ك��ان 

النا�س  لأن  بها،  والتعّلق  الدنيا  حب  عن 

�سنة  وع�سرين  ثالث  فبعد  بها.  فتنوا  قد 

�َسَر النا�َس حبُّ 
َ
اأ  Pمن وفاة ر�سول اهلل

 Qالموؤمنين اأمير  �سعي  وكان  نيا،  الدُّ

لتحريرهم منها، فيقول مو�سحًا حقيقتها: 

َم�ْسَرُعَها،  َرِدٌغ  َم�ْسَرُبَها  َرِنٌق  ْنَيا  الدُّ »َف��اإِنَّ 

ُيوِنُق َمْنَظُرَها وُيوِبُق َمْخَبُرَها، ُغُروٌر َحاِئٌل 

َحتَّى  َماِئٌل،  و�ِسَناٌد  َزاِئٌل  وِظلٌّ  اآِفٌل  ْوٌء  و�سَ

ْت  نَّ َناِكُرَها، َقَم�سَ
َ

ِن�َس َناِفُرَها واْطَماأ
َ
اإَِذا اأ

مناسبة
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َدْت  ْق�سَ
َ
واأ ْحُبِلَها، 

َ
ِباأ ْت  وَقَن�سَ ْرُجِلَها 

َ
ِباأ

ِة،  اْلَمِنيَّ ْوَه��اَق 
َ
اأ اْلَمْرَء  ْعَلَقِت 

َ
واأ �ْسُهِمَها 

َ
ِباأ

وَوْح�َسِة  َجِع  اْلَم�سْ ْنِك  �سَ اإَِل��ى  َل��ه  َق��اِئ��َدًة 

.
)9(

اْلَمْرِجِع«

الخامنئي القائد  ال�سيد  يقول 

كانوا  الذين  فاأولئك  المر�س،  هو  »ه��ذا 

اأموالهم  ت��رك��وا  وق��د   Pر���س��ول اهلل م��ع 

�سبيل  في  وتجارتهم  واأوطانهم  وعيالهم 

الإ����س���الم وه���اج���روا اإل����ى ال��م��دي��ن��ة مع 

والمخم�سة  الجزع  على  وكبروا  الر�سول، 

وال�سدة، نراهم بعد ع�سرين، ثالثين �سنة 

يتوفون  P، عندما  من وفاة ر�سول اهلل 

ليق�ّسموا  ال��ف��وؤو���س  اإل���ى  ورث��ت��ه��م  يحتاج 

م�سداق  هم  ه��وؤلء  تركوه.  الذي  الذهب 

ن��اف��ُره��ا  ِن�������َس 
َ
اأ اإذا  »ح��ت��ى   :Qقوله

اأمير  ك��الم  اأوج  فهذا  ناكُرها«،  واط��م��اأّن 

كلماته من  نموذج  وهو   ،Qالموؤمنين

 .
)10(

Q في مورد حّب الدنيا«

رابعًا: نهج البالغة دواء اأمرا�سنا

ك��ان��ت ه���ذه اإ�����س����اراٍت ���س��ري��ع��ًة اإل��ى 

 ،Qالموؤمنين اأمير  ع�سر  خ�سائ�س 

ا�س  النَّ بها  ابتلي  ال��ت��ي  الأم��را���س  واإل���ى 

لأ�سلوِب  هاّمٍة  اإ�ساراٍت  واإلى  ع�سره،  في 

الأم��را���س  ل��ه��ذه   Qالإمام معالجة 

اأْن  المقابل  ف��ي  يهمنا  وم��ا  والم�ساكل. 

في   Qالإمام ت��ج��رب��ِة  م��ن  ن�ستفيَد 

الإ�سالمية  الحالة  تجربة  م��ع  مقارنتها 

التي تعي�سها مجتمعاتنا منذ ب�سعة عقود. 

اأنف�سنا  ن�ساأل  اأن  علينا  يجب  وبالتالي، 

على  تنطبق  ع�سره  خ�سائ�س  كانت  اإن 

من  اإن  تنطبق  اأنها  ن��راه  وال��ذي  ع�سرنا 

حيث حاكمية الولية ووجود الولي المدّبر 

بوجود  الحجة  ق��ي��ام  وك��ذل��ك  وال��ق��دي��ر، 

الفتن  ظهور  حيث  من  وكذلك  النا�سر، 

والأمرا�س الأخالقية.

اأي�����س��ًا ع��ن نوعية الأم��را���س  ون�����س��األ 

ال��خ��وا���س  اأ���س��اب��ت  ال��ت��ي  الم�ستع�سية 

قد  م��ا  ت�سبه  األ  زم��ان��ن��ا،  ف��ي  وال���ع���وام 

 ،Qالموؤمنين اأمير  ع�سر  في  ح�سل 

الوعي  وع��دم  الدنيا،  حب  وبالخ�سو�س 

ب�سرورة اإطاعة القائد؟

»يومنا   : الخامنئي الإم��ام  يقول 

ظ��روف  م��ع  ال��ظ��روف  ف��ي��ه  تت�سابه  ه���ذا 

حكومة اأمير الموؤمنينQ فالع�سر اإذًا 

.
)11(

هو ع�سر نهج البالغة«

يقول اإلمام اخلامنئي: »يومنا 
هذا تتشابه فيه الظروف مع ظروف 

 Qحكومة أمري املؤمنني
فالعصر إذاً هو عصر نهج البالغة«

�سرح نهج البالغة، ابن اأبي الحديد، ج1، �س188.( 1)

الخالف، الطو�سي، ج1، �س27.( 2)

نهج البالغة، الخطبة 3.( 3)

م.ن.( 4)

م.ن، الخطبة 50. ( 5)

م.ن، الخطبة 93.( 6)

نهج البالغة، عهد الأ�ستر. ( 7)

الخ�سال، ال�سيخ ال�سدوق، �س7.( 8)

نهج البالغة، الخطبة 83.( 9)

 كت���اب الع���ودة اإلى نهج البالغ���ة، ال�سيد القائ���د الخامنئي، ( 10)

�س65. 

م.ن، �س7.( 11)

الهوام�ش
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اأذبلتها  �سفاه  على  الن�سر  وابت�سامة  ـــار...  اأي هو 

 22 كيد  هزم  الذي  منه   25 ال  يوم  اإنه  الظالم.  مرارة 

الأيام  ان�سياب  يمحوه  ل  يوم  الحتالل...   من  عامًا 

في  �سّجل  من  فهو  وال�سنوات...  العمر  روزنامة  في 

التحرير...  لأّيـــام  الــحــيــاة...!  ولدة  الــذاكــرة 

على  وعهد  المجد..  اأهل  بل�سان  ودموع  ذكريات 

اإكمال الم�سيرة...

25 أيار...
أجمل األيام  

حتقيق: زينب �سالح

مناسبة

�سّناع التحرير

يعرفهم  ل  الذين  المجهولون  الجنود  هم 

خّيم  يوم  الليل  عاندوا  وعبقه..  الّتراب  �سوى 

ال��ظ��ل��م ع��ل��ى اأر�����س ال��ج��ن��وب، ف��خ��رج��وا من 

خارج  الكرامة  اأرا�سي  ومن  المحرومة،  قراه 

وكان  ال�سم�س...  ليوقظوا  الحدودي  ال�سريط 

لهم ما اأرادوا... التحرير. 

ي��ت��ذّك��رون »اأج��م��ل الأي�����ام«... وف��ي ذك��رى 

اليوم الذي �سّطروه باأنفا�س ال�سباب، يبت�سمون 

لحلم اأ�سبح حقيقة. 

هكذا يتذّكر الحاج �ساجد بع�س الم�ساهد 

بيت  من  خرج  يوم  الطويلة،  جهاده  رحلة  في 

ليلتحق  ع�سرة  ال�سابعة  يبلغ  ل��م  فتى  اأه��ل��ه  56



وال����ح����ك����اي����ا 

ن�سمعها.  ال��ت��ي 

ع�������ش���ق���ن���ا ن���ح���ن 

ال�شيخ  ال�شاعد  الجيل 

عبا�س  وال�����ش��ي��د  راغ����ب 

ونتمنى  ن��راه��م��ا،  اأن  دون 

الأي���ام  تلك  �شاركناهما  ل��و 

�����ش��ان  ال�����ش��ع��ب��ة. ف��ه��م��ا ال��م��وؤ���شّ

ال����ح����ق����ي����ق����ّي����ان ل���ع���ّز 

جهادنا...«.

والدة  �أي������������ار.. 

حياتنا

-23 اأي��ام  الجنوبيون  ين�شى  ل 

جديد  م��ن  ول����دوا  ي���وم  اأي����ار،   25-24
وخرجوا من رحم المعاناة والّظلم والقهر 

اإلى ف�شيح الكرامة. ففي القرى الحدودية 

�شائك،  ب�شريط  العالم  عن  عزلت  التي 

اخت�شرت الأيام ب�شوت ماللة اإ�شرائيلية 

عمالء  �شيارة  اأو  هنا،  هادئًا  حّيًا  تقتحم 

اأّمهات  ودم��وع  هناك،  بيت  اأم��ان  تزلزل 

عدا  ال��خ��ي��ام.  معتقل  ف��ي  اأب��ن��اءه��ا  تبكي 

الحرمان القت�شادي والتعليمي وال�شحي 

الذي جعل ال�شم�س تغيب اأكثر من ع�شرين 

عامًا عن روابي الجنوب واأهله...

من�شور  خديجة  الحاجة  �شمعت  لّما 

التحرير  ال�شعب« بذكرى  ابنة قرية »عيتا 

ال ينسى اجلنوبيون 25 أيار، 
يوم خرجوا من رحم

املعاناة والّظلم والقهر
إىل فسيح الكرامة

ب�شفوف المقاومة الإ�شالمية.

اإل ب�شرورة  الأي��ام لم نفكر  تلك  »في 

اإح��دى  ف��ي  ال��ج��ن��وب.  وتحرير  المقاومة 

عط�شنا  البراري  في  كنا  عندما  الليالي، 

فتلم�شنا  منا،  المياه  نفدت  اأن  بعد  كثيرًا 

رغم  القليل  منه  �شربنا  م��اء  فيها  حفرة 

وعندما  منه.  المنبعثة  الكريهة  الرائحة 

في  حمار  جيفة  وجدنا  ال�شم�س  اأ�شرقت 

ال�شرد:  يتابع  وهو  يبت�شم  الحفرة«.  تلك 

رغم  ن��ق��اوم  اأن  وخيارنا  اإرادت��ن��ا  »ك��ان��ت 

معار�شة َمن حولنا، الذين كانوا يرون في 

جي�س الحتالل قوة ل تهزم«.

هم عّز جهادنا 

المجاهدين  حكايا  اإل��ى  ثائر  ي�شتمع 

قبل  المقاومة  اأ���ش��ط��ورة  �شنعوا  ال��ذي��ن 

وبينهم.  معهم  كان  لو  ويتمنى  التحرير، 

لكّن ال�شاب الع�شريني كان طفاًل في اأيار 

2000، والتحق موؤخرًا ب�شفوف المقاومة. 
الكبار  المقاومين  »و�شلتنا ح�شارة جهاد 

ع��ب��ر الإع�����الم ال��ح��رب��ي وال��ت�����ش��ج��ي��الت 
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»م���اذا  ب��ع��ف��وي��ة:  وق��ال��ت  عيناها  دم��ع��ت 

اإّل  ع�شنا  وهل  ولدت��ن��ا...  يوم  عن  نتكلم 

العناوين  ب�شرد  بداأت  ثم  التحرير؟!«  بعد 

ب�شوِت  متحّدثة  لمعاناتها،  العري�شة 

تلك  وخا�شة  الجنوبية،  العائالت  معظم 

»ك��ان  م��ق��اوم��ون...  بيتها  م��ن  خ��رج  التي 

من  كثير  م��ع  ال��خ��ي��ام  معتقل  ف��ي  زوج���ي 

نعرف  لم  والقرية.  العائلة  ورجال  �شباب 

الح��ت��الل  ج��ي�����س  ب�شبب  الأم�����ان  م��ع��ن��ى 

وع��م��الئ��ه، ال��ذي��ن ك��ان��وا ي��داه��م��ون بيتنا 

الرعب  م�شّببين  وح�شية،  بكل  لتفتي�شه 

التحرير  توقع  وع��ن  والأولد«.  لالأطفال 

في اأيار تقول: »كان وا�شحًا لكل من يتابع 

عمليات المقاومة اأن الن�شر اآت. كنا نرى 

كانت  التي  النوعية  العمليات  عبر  ذل��ك 

الحتالل  اأرعبت  والتي  المقاومة  تنفّذها 

وعمالءه. لكّنا لم نتوقعه في اأيار. وعندما 

من  ذكرى  و�شجلنا  فاجاأنا  التحرير  جاء 

اأجمل الذكريات في عمرنا«.

�صعور ال يو�صف 

بالكثير من دموع  الأيام  ت�شتذكر تلك 

الفرح »قبل اأيام قليلة من التحرير قّررت 

اإل���ى ب��ي��روت ه��رب��ًا م��ن م�شايقة  ال��ن��زول 

فقالوا  ت�شريحًا  لآخ��ذ  ذهبت  العمالء. 

الم�شوؤول  بيت  اإل��ى  الذهاب  علّي  اإن��ه  لي 

عن  تراجعت  عندها  القرية.  في  اللحدي 

المهانة،  اإلى  �شاأتعر�س  كنت  لأني  قراري 

فهو الم�شوؤول عن اعتقال زوجي. لكن وبعد 

وراأي��ت  التحرير  ح�شل  فقط  اأي��ام  ثالثة 

في  الت�شاريح  بقية  مع  مرميًا  ت�شريحي 

مركز العمالء الفاّرين«.

تتحّرر  القرى  اأّن  علمنا  »وعندما  تتابع: 

على اأيدي  المقاومة واأّن دورنا اآٍت، ل محالة، 

بر�شم علم حزب اهلل على كنزته  ابني  قام 

القرية  �شوارع  في  يتجّول  خرج  ثمَّ  البي�شاء 

وعلى مراأى من العمالء، وكان ذلك اأول علم 

�شاعات  اإّل  هي  وم��ا  القرية.  في  للمقاومة 

ترفرف  المحّررة  الرايات  كانت  حتى  قليلة 

كانت  ال�شاعات  تلك  في  القرية.   �شماء  في 

المت�شافحة...  والأي��ادي  الدموع  لغة  اّللغة 

اللحظات  تلك  وف��ي  يو�شف،  ل  �شعور  اإن��ه 

الخيام  معتقل  بوابة  عند  مخاوفنا  تجّمعت 

في  اأحبابنا  معه  العدو  ياأُخذ  اأن  من  خوفًا 

المعتقل  اأ�شرى حرب اإلى فل�شطين المحتلة، 

اأو اأن يقتلهم، لكّن اهلل اأعمى قلوبهم، وفّروا 

وعمالَءهم من اأر�شنا كالفئران المذعورة«.

إْن سألَت ابن العاشرة 
عن التحرير، سيكّلمك عن 

االحتالل الذي هزمه أبطال 
املقاومة

مناسبة
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الجيل ال�صاعد و»التحرير«...

يعني التحرير لمن عاي�شوه اأو عاي�شوا 

على  تتربع  تاريخية  منا�شبة  الح��ت��الل 

ال�شاعد  الجيل  لكّن  ال��ذك��ري��ات.  عر�س 

ل  ال�شباب،  وحتى  والأطفال  النا�شئة  من 

حكايا  من  و�شلهم  ما  �شوى  عنه  يعرفون 

ذكرى  ليكون  التاريخ  هذا  تثبيت  تحاول 

اإكمال  على  والإ���ش��رار  بالم�شاعر  مكّللة 

م�شيرة وخيار المقاومة.

وهذا راأي هادي )13 عامًا(، الذي ولد 

في 25 اأيار 2000 فيقول: »اأ�شعر اأّن ولدتي 

اأن  واأ�شعر  اليوم.  في هذا  تكن �شدفة  لم 

ما  لأحقق  مقاومًا  اأ�شبح  اأن  يريدني  اهلل 

حققه المقاومون في عيد ميالدي«. 

اأع���وام(،   10( قا�شم  ره��ف  ب��دوره��ا 

قريتها  في  به  لتحتفل  اليوم  ه��ذا  تنتظر 

الإمام  ك�شافة  تقيم  حيث  ال�شعب«:  »عيتا 

هذه  ف��ي  م��ت��ع��ددة  اأن�شطة   | ال��م��ه��دي 

المنا�شبة العظيمة.

االإم����ام  ��اف��ة  ك�����صّ تحتفل  ك��ي��ف 

المهدي| بالمنا�صبة؟

في  الخميني«  »الإم��ام  فوج  عميد  يقول 

»عيتا  بلدة  في   | المهدي  الإم��ام  ك�ّشافة 

الجنوبيون  يعتبر  اأن  غريبًا  »لي�س  ال�شعب«: 

قلوبهم،  في  الحياة  ولدة  يوم  التحرير  يوم 

والحرمان  والقهر  ال��ذّل  عانوا  الذين  وهم 

نحو  ن�شعى  التحرير  وبعد  طويلة.  ل�شنوات 

في  واأننا  خا�شة  المقاومة،  الم�شيرة  اإكمال 

فل�شطين  عن  اأمتارًا  تبعد  ل  حدودية،  بلدة 

ال����م����ح����ت����ل����ة. 

لأن  دائمًا  ن�شعى 

التحرير  ي��وم  ي��ك��ون 

عظيمة  كبيرة  منا�شبة 

ل���دى ال��ن��ا���ش��ئ��ة ال��ذي��ن لم 

ي�����ش��ه��دوا ه���ذا ال���ي���وم، عبر 

الك�شفية  الأن�����ش��ط��ة  اإق���ام���ة 

مراحل  اأه��م  اإل��ى  تعّرفهم  التي 

كيف  لهم  وتبين  ال�شراع 

وي�شيف:  ال��ت��ح��ري��ر«.  ت���ّم 

ي��م��ر ه��ذا  »وب���ال���ف���ع���ل، ل 

اليوم مرور الكرام عليهم، واإن 

التحرير،  عن  العا�شرة  اب��ن  �شاألت 

�شيكّلمك عن الحتالل الذي هزمه اأبطال 

المقاومة«.

 Oالبتول ف���وج  ع��م��ي��دة  ب���دوره���ا 

ترى  فقيه«،  »ذكريات  نف�شها،  البلدة  في 

فيما  وخا�شة  الهادفة  الك�ّشافة  اأن�شطة  اأن 

يتعلق بعيد المقاومة والتحرير، جعلت من 

وطنيًا،  وعيدًا  ا�شتثنائيًا  يومًا  اليوم  هذا 

الهّوة  رادم��ة  وال�شغار،  الكبار  فيه  يفرح 

بين الأجيال التي عاي�شته وتلك التي �شمعت 

التي  الأن�شطة  مع  الفتيات  »تتفاعل  عنه. 

الأجواء   الفتيات  وتعي�س  الك�شافة،  يعّدها 

م�شاهدة  خالل  من  التحرير  �شبقت  التي 

العمليات النوعية للمقاومة الم�شجلة، وعبر 

التعرف اإلى ال�شهداء وخطاباتهم، لي�شبح 

ال��ذاك��رة  ف��ي  ال��ي��وم ع��ن��وان��ًا عري�شًا  ه��ذا 

والوجدان على حد �شواء«.
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لطالما �صّكلت اللغة عبر تاريخ الح�صارات دعامًة اأ�صا�صية من 

دعامات تكوين هوّية المجتمعات االإن�صانية. فهي �صمُة بارزة من 

جملة �صماٍت ُتمّيز المجتمعات عن بع�صها  بع�صًا، اأو تقّرب بيَنها.

مع  الواحدة  اللغة  على  تطراأ  قد  ما  تغّيراٍت  اأن  في  �صّك  وال 

جديدٍة  لغة  عن  فماذا  االجتماعية.  النُظم  وتطّور  الزمن  مرور 

فتلّقفها  مجتمعاتنا،  في  الُمعا�صرة  التكنولوجيا  ا�صتحدثتها 

ال�صباُب على نحٍو خا�ص، باعتبارها لغًة تتما�صى و�صرعة النمط 

التوا�صلي الذي فر�صته الحياة الع�صرية؟

الهجين  اللغوّي  المولود  ذلك   ،)Arabish( ال�»اأرابي�ص«  اإنها 

الذي كّونت مالمَحه عبر ف�صاء ال�صبكة العنكبوتية، عملّيُة الدمج 

بين العربية واالإنكليزية، ف�صارت لغة االإنترنت هذه تغزو �صا�صات 

وامتّدت  محمولة،  وهواتف  حوا�صيب  من  الحديثة،  التوا�صل 

التجارية...  المحاّل  واأ�صماء  لتطال محتوى االإعالنات  مفاعيُلها 

وحتى بطاقات الُمعايدة الجاهزة!

االجتماعية  مدلوالتها  هي  وما  ال�»اأرابي�ص«؟  لغة  هي  فما 

وخلفياُت الترويج لها؟ هل ُولدت بفعِل الثورة التوا�صلية الرقمية، 

عالٍم  نحو  متنها  على  يهرب  لغٍة  اإل��ى  ال�صباِب  حاجة  نتيجَة  اأم 

خا�ّص به؟ وهل لهذه اللغة تاأثيراٌت على هوية المجتمع واأبعاده 

الثقافية والمعِرفية؟

حتقيق: اإميان علوية

الـ»أرابيش«.. 
لغٌة عصرّية بال هوّية

مجتمع
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لغُة االختزال والرموز

ُولدت ال�»اأرابي�س« في غرف المحادثات 

الإن��ت��رن��ت،  عبر   )Chat( الإل��ك��ت��رون��ي��ة 

الدمج  على  تقوم  مبتكرة  توفيقّية  كُلغة 

بالأحرف  والكتابة  بالعربية  اللفظ  بين 

الالتينية والأرقام الأجنبية. وهي ُلغة يرى 

ُمعظم ال�شباب اأنها ع�شرّيٌة وذكية، لأنها 

الرموز  وا�شتخدام  الخ��ت��زال  على  تقوم 

وحّتى  ع��ب��اراٍت،  اأو  كلماٍت  ع��ن  البديلة 

الدمج بين بع�س الكلمات، ما يجعلها اأداة 

اإيجاد  توا�شٍل �شريعة الإيقاع، تمّكنت من 

العربية،  الحروف  لكّل  بالأجنبية  بدائل 

»ح«،  الحرف  اإل��ى  يرمز   »7« الرقم  فبات 

والرقم »3« يرمز اإلى الحرف »ع«، والرقم 

اأّن  حّتى  »خ«...  الحرف  اإل��ى  يرمز    »5«

اخ��ت��زاُل��ه��ا  ب��الإم��ك��ان  اأ���ش��ب��ح  الم�شاعر 

رموز  با�شتخدام  هذه  الإنترنت  لغة  عبر 

متنّوعة، كالوجوه ال�شاحكة اأو الغا�شبة اأو 

الحزينة، وغيرها.

اللغوية  التغييرات  اأّن  ذكره  والجدير 

الحديثة  التكنولوجيا  ثورة  اأفرزتها  التي 

لم تقت�شر فقط على التداخل بين اللغات 

الواحدة،  اللغة  طالت  هي  بل  الُمختلفة، 

ُي�شتعا�س عن بع�س  كالإنكليزية التي باَت 

مثاًل  ح��روف،  اأو  باأرقام  كلماتها  مقاطع 

 »before« و   ،»gr8« ُتكتب  باتت   »great«
 »see you« و   ،»b4« ب�  اإليها  ُيرمز  ب��ات 

...»cu«�اأ�شبح ُي�شتعا�س عنها ب

لغٌة لملِء فراغ

ال��م��ّط��ل��ع��ون ع��ن ق����رٍب ع��ل��ى ق��واع��ِد 

واأحواِل اللغة العربية، لهم راأُيهم في هذا 

المو�شوع. اإذ يرى الدكتور في علم النف�س 

اللغة  تقنيات  ف��ي  والأ���ش��ت��اذ  الجتماعي 

العربية محمد �شحيمي اأّن ال�»اأرابي�س« لغٌة 

الندماج  روحية  اإلى  تفتقُد  لكنها  �شهلة، 

عن  بها  ال�شتعا�شة  يمكن  ول  الإن�شاني، 

اللغة العربية ال�شليمة.

،»gr8« ُتكتب   »great« باتت 
»b4«بـ إليها  ُيرمز  و»before« بات 
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الأف��راد  بين  التخابر  اأن  اإل��ى  ويلفت 

عن بعد، عبر ا�شتخدام و�شائل الت�شال 

ولغته  الإن��ت��رن��ت  وّف��ره��ا  ال��ت��ي  الحديثة 

الهجينة، غالبًا ما يتم في عالم افترا�شي 

الأ�شخا�س  حقيقة  ع��ن  دائ��م��ًا  يعّبر  ل 

الإي��م��اء  اإل��ى  يفتقر  نحٍو  على  والأم����ور، 

العربية  اللغة  يمّيزان  اللذين  والإي��ح��اء 

المبا�شر.  ال��ت��وا���ش��ل  ف��ي  الُم�شتخدمة 

من  مجموعة  على  اللغات  تقوم  وفيما 

والمعروفة،  الوا�شحة  والأ�ش�س  القواعد 

يمكن  ل  اأن����ه  �شحيمي  ال��دك��ت��ور  ي���رى 

ال�»اأرابي�س«،  اإطالق م�شطلح »لغة« على 

من  بل  لها،  و�شليمة  ثابتة  �ش�س 
ُ
اأ ل  لأن 

الأجدر ا�شتخدام مفردتي »م�شطلحات« 

اللغة  اأن  ويو�شح  عنها.  للتعبير  و»رم��وز« 

ولي�شت  ف�شيح«  »ل�شاٌن  ه��ي  الحقيقية 

و�شيلة  هي  بل  لالّت�شال،  طريقة  ُمجّرد 

وقلوب  عقول  اإل��ى  دخ��ول  وتاأ�شيرة  ن�س 
ُ
اأ

الآخرين.

ال�شباِب  ميل  �شحيمي  الدكتور  ويف�ّشر 

بال�شعي  العهد  الحديثة  اللغة  ه��ذه  اإل��ى 

النظام  يخلقه  داخلهم  ما  فراٍغ  ملء  اإلى 

بال�شورة  مدعومًا  ال�شائد،  الجتماعي 

الُمنّمقة وال�شّيقة التي ُتقّدم بها هذه اللغة، 

في ظل غياب التوجيه التربوي والتثقيفي 

الإ�شرافي  ال��دور  وانح�شار  والجتماعي، 

لالأبّوة والأمومة الفعليتين.

وليدُة الحداثة

اأّما الخت�شا�شيون في مجال التوا�شل 

ال�ّشباب  ا�شتحداث  اأّن  فيرون  والأل�شنية، 

الخ��ت��زال،  ال���»اأراب��ي�����س« ج��اء بهدف  لغة 

التكنولوجيا في  لعبته  الذي  الدور  ونتيجة 

تداخل اللغات.

مع العلم باأن الم�شاحة المحدودة لكتابة 

�شا�شات  على   »sms« الق�شيرة  الر�شائل 

الهواتف المحمولة، اأو حتى م�شاحة الدرد�شة 

المحادثات  برامج  بع�س  في  بها  الم�شموح 

الإلكترونية، مثل »twitter«، عّززت ا�شتخدام 

والخت�شارات،  وال��رم��وز  ال���»اأراب��ي�����س«  لغة 

�شاهم  التوا�شل  تقنيات  تطّور  اأن  يعني  ما 

الهجينة.  اللغات  من  ن��وٍع  هكذا  ابتكار  في 

جيل  اأن  اإل��ى  الخت�شا�شيون  ه��وؤلء  ويلفت 

ال�شباب وجد في لغة الإنترنت و�شيلة للتعبير 

الحديثة  التقنّيات  اأحدثتها  ت��غ��ّي��رات  ع��ن 

ف��م��اذا  ال��م��ع��رف��ي.  تمثيلهم  م�شتوى  ع��ل��ى 

عملّية  ُن�ِشبت  ُلغٍة جديدة  ال�شباُب عن  يقول 

ا�شتحداثها وتطويرها اإليهم؟

مجتمع
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حا�صرٌة بقّوة

لغة  اأّن  ع���ام���ًا(   20( م��ه��ى  ت���وؤّك���د 

على  الخا�ّس  ح�شورها  لها  ال���»اأراب��ي�����س« 

باتت  وه��ي  الجتماعي،  التوا�شل  �شاحة 

موجودة بقّوة، فقد تو�ّشعت دائرة انت�شارها 

العاّمة،  الأماكن  متعّددة:  مجالت  لتطال 

المحال التجارّية، الماركات، اليافطات...

ولكّن مهى ترى اأن ال�»اأرابي�س« ل تملك 

فعلي،  ب�شكل  اللغة  وخ�شائ�س  مقّومات 

وهي لم »تقتحم« بعد مجاَل التعليم، ورّبما 

�شت�شّكل اأ�شا�شًا لحالة ثقافية قد ن�شهدها 

م�شتقباًل.

ت�شتخدم  فهي  عامًا(،  ليندا )27  اأّما 

في   90 بن�شبة  يومي،  ب�شكل  ال�»اأرابي�س« 

عملها،  طبيعة  اإل���ى  ذل��ك  وت��ع��زو  المئة. 

»المواِكبة  اللغة  ه��ذه  ا�شتخدام  و�شهولة 

اإلى  ال�شباب  حاجة  تلّبي  والتي  للع�شر«، 

لغة �شريعة الكتابة والفهم.

توا�صٌل هجيٌن بال هوّية

لغة  اأن  فيرى  عامًا(   29( محمد  اأم��ا 

اإلى  كاملة  الفكرة  تو�شل  ل  ال�»اأرابي�س« 

الطرف الُمتحّدث معه.

هذه  ي�شتخدم  ل  اإن���ه  محمد  وي��ق��ول 

على  ال��رّد  اإل��ى  ال�شطرار  حين  اإّل  اللغة 

يعتبر  وهو  المحادثة،  من  الآخ��ر  الطرف 

ا�شتخدام الحرف  اأن خطورتها تكمن في 

الالتيني كاأداة ت�شويقية للمفاهيم الغربية 

هذا  »تدجين«  وف��ي  العربي،  العالم  ف��ي 

الحرف في مجتمعاتنا تحت عنوان �شهولة 

ا�شتخدامه.

حول  ا�شتفهام  عالمات  نطرح  وهنا، 

اأط��ل��ق��ت��ه��ا �شركة  ال��ت��ي  ال��خ��دم��ة  ه��دف��ي��ة 

 Google« ع���ن���وان  ت��ح��ت   »google«

ت��م��ّك��ن  وال���ت���ي   ،»transliteration
لغة  م��ف��ردات  ت��رج��م��ة  م��ن  م�شتخدمها 

فهل  البحتة.  العربية  اإل��ى  ال���»اأراب��ي�����س« 

الترويج  اأج���ل  م��ن  الخدمة  ه��ذه  ُط���ّورت 

المجتمعات  في  الُم�شتجّدة  الهجينة  لّلغة 

العربية، ولتعزيز ا�شتخدامها ُبغية اأهداٍف 

مراعاًة  اأم  م�شبوهة،  وثقافّية  اأيديولوجية 

ال��ع��رب��ّي��ة،  ال��ّرق��م��ي��ة  ال�����ش��وق  لُمتطلبات 

والإفادة من تلبيتها؟؟

الهّوية الثقافية.. ُم�صتهدفة

ف��ي ه���ذا ال�����ش��ي��اق، ي���رى ال��دك��ت��ور 

تحمل  بما  الإنترنت،  لغة  اأّن  �شحيمي 

إن التخابر بني األفراد عرب 
استخدام وسائل االتصال 

احلديثة، غالبًا ما يتم يف عامل 
افرتاضي ال يعّبر دائمًا عن 
حقيقة األشخاص واألمور
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مجتمع

تكون  قد  فهي  بريئة،  لي�شت  رموز،  من 

موّجهًة على نحو ممنهج نحو غاية ما، ل 

�شّيما في ظّل �شراع الح�شارات القائم 

�شّك  توقيع  من  مخاوف  وو�شط  اليوم، 

والّتوجيهي  الّتربوي  دورن��ا  عن  تنازل 

يقف  وَم��ن  الحديثة  التقنّيات  ل�شالح 

وراءها.

ويحّذر الّدكتور �شحيمي من اأّن خ�شارة 

والم�شتقبل  للحا�شر  خ�شارٌة  هي  التراث 

في اآن، وما ي�شوُب هذه اللغة من ت�شّوهات 

الثقافية. وعليه،  اإّنما ُي�شيب قلَب الهوّية 

واإن  ت�شّكل،  الهجينة  الإن��ت��رن��ت  لغة  اإّن 

على نحو غير مبا�شر، اأداًة لهجوم �شر�ٍس 

كيان  هي  التي  الأ�شلية  الّلغة  ي�شتهدف 

والح�شارّية،  الثقافّية  وهوّيتنا  تراثنا 

عبر  يتّم  جماعي«  دماٍغ  ل�»غ�شيل  وو�شيلٌة 

ف�شاء  في  افترا�شية  توا�شٍل  مجتمعات 

ال�ّشبكة العنكبوتّية.

لغة  اأن  ���ش��ح��ي��م��ي  ال��دك��ت��ور  وي����رى 

الإن��ت��رن��ت ال��ت��ي ُن�����ش��ب م�����ش��دره��ا اإل��ى 

كاأر�شية  لها  ُي���رّوج  اأنف�شهم،  ال�شباب 

بالفعل،  ن�شاأت  ج��دي��دة  هجينة  لثقافة 

غير  مكان  اإلى  ال�شباب  ه��وؤلء  تاأخذ  قد 

الثقافات  ي�شتهلكون  حيُث  فيه،  مرغوب 

اإنتاٍج  دون  اأنف�شهم،  وي�شتنزفون  الغريبة 

 خا�س.
ّ
ثقافي

إّن لغة اإلنرتنت الهجينة تشّكل 
أداًة لهجوم شرٍس يستهدف 

الّلغة األصلية التي هي 
كيان تراثنا وهوّيتنا الثقافّية 

واحلضارّية

على  الأول����ى  ال��خ��ط��وة  يخ�ّس  وفيما 

ُي�شّدد  هوّيتنا،  وحفظ  لغتنا  حماية  طريق 

تقديم  يجب  اأّن���ه  على  �شحيمي  الدكتور 

ومقبولة  ُمحّببة  بطريقة  العربية  لغتنا 

لدى ال�شباب، لأن الم�شاألة اأبعد من رموز 

لمجتمعاتنا  ا�شتهداف  فهناك  الإنترنت، 

و»و�شع  والت�شويق«،  »الت�شويق  طريق  عن 

ال�شّم في الد�شم«.

ل�صاٌن عربّي مبين

غنّيٌة هي لغتنا العربية، ويكفينا عظمًة 

اآياته على  اأنها لغة كتاِب اهلل الذي نزلت 

عربّي  بل�شاٍن  فنطقها  الأم��ّي،  النبّي  قلِب 

ُمبين.. فال عجَب من اأن ُت�شتهدف ثقافٌة 

هجمًة  اأن  طالما  العربّية،  اللغة  هوّيُتها 

ذاك  ���ش��ورِة  ت�شويه  عبثًا  تحاول  �شر�شًة 

فاأده�َس  بها،  نطَق  الذي  الكريِم  الر�شول 

العالَم بف�شاحِة ل�شانه، ول يزال!

مجتمع
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ه���ي ع���الق���ة اإن�����ص��ان��ي��ة 

م��ت��ب��ادل��ة دع��ائ��م��ه��ا ث���الث: 

ال���������ص����راح����ة، ال����ت����ع����اون 

لن�صل  ب��االآخ��ر،  واالإح�صا�ص 

ف����ي ح�����ال ت�����واف�����رت ه���ذه 

على  الحفاظ  اإل��ى  الدعائم 

اأغلى ما ائتمننا اهلل عليه اأال 

اإنها  �صحتنا.  اأو  ج�صدنا  وهو 

الطبيب  بين  العالقة  بالطبع 

اأكثر  ولالإ�صاءة  والمري�ص. 

العالقة  ه���ذه  طبيعة  ع��ل��ى 

ال�صوابط  وع��ل��ى  واأهميتها 

التي يجب اأن تّت�صم بها اأجرت 

»بقية اهلل« مقابالت مع عدد 

م��ن ال��م��ر���ص��ى ل��ل��وق��وف على 

اآراء  ا�صتطلعت  كما  تجاربهم، 

كل من الدكتورة جمال عالمة 

والدكتور ح�صن عكو�ص.

)دكتور(
كيف ُتعامل 
مريضك؟!
حتقيق: هبة عبا�ص

صحة
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عالقة �صريحة ولكن...

على  طبيبه  ُيطلع  اأن  المري�س  على 

بحالته  ة  الخا�شّ ال�شحّية  المعلومات  كل 

يعاني  اّلتي  المر�شّية   للحالة  تبعًا  وذلك 

جومانة  ال�شّيدة  به  اأفادتنا  ما  هذا  منها. 

المو�شوع،  ف��ي  راأي��ه��ا  ع��ن  �شوؤالها  عند 

طبيب  كل  يعرف  اأن  يجب  »ل  واأ�شافت: 

مزمنًا  مر�شًا  اأعاني  كنت  ما  اإذا  اأزوره 

مثل ال�شغط اأو القلب اأو ال�شكري« معتبرة 

المتعلقة  بالمعلومات  ع��ادًة،  تكتفي،  اأنها 

بمر�شها الحالي دون الخو�س في التاريخ 

العالقة  هذه  وا�شفة  بها،  الخا�س  الطبي 

بال�شريحة اإلى حد ما.

كالم  على  اعتر�س  اأحمد  اأب��و  ال�شيد 

مثل  مر�شًا  اأن  مو�شحًا  جومانة  ال�شيدة 

يجب  ال��ق��ل��ب  اأو  ��ري  ال�����ش��كَّ

ال��ت�����ش��ري��ح ع��ن��ه ع��ن��د كل 

اأّن  ���ش��ّي��م��ا  ل  ن����زوره  ط��ب��ي��ب 

ع���واق���ب وخ��ي��م��ة ق���د ت��ت��رت��ب 

المعلومات،  ه��ذه  اإخ��ف��اء  على 

واأ�شاف: »ل اأجد اأي م�شكلة في 

عن  ج��دًا  �شريح  ب�شكل  الإج��اب��ة 

فهو  الطبيب  عليَّ  يطرحه  �شوؤال 

يقوم بواجبه، وعدم الت�شريح عن 

�شّحتي  ي�شع  ق��د  ال�شحي  و�شعي 

على المحّك«.

الحاج  اعتبر  بالطبيب  الثقة  وع��ن 

الطبيب  تعاطي  بعد  تاأتي  اأّنها  اأحمد  اأبو 

ب�شكل اإن�شاني مع المري�س و�شعور الأخير 

م�شيفًا:  وبمر�شه،  به  الطبيب  باهتمام 

الو�شع  يراعون  ل  الأطباء  بع�س  »هناك 

كم�شدر  معه  ويتعاملون  للمري�س  المادي 

للمال فقط«. 

ال اأخجل بمر�صي

واأح�شت  ال�شكري  مر�س  من  عانت 

12 �شنة.  ال����  ب��ع��وار���ش��ه وه���ي ف��ي ع��م��ر 

اإلى لطبيب لمعرفة �شبب  وعندما ذهبت 

عط�س  م��ن  ب��ه��ا  ت�شعر  ال��ت��ي  ال��ع��وار���س 

�شديد، وكثرة التعرق وغير ذلك اأخبرها 

صحة
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علي  هّونا  وصراحته  »لطفه 
مرضي وجعالين أكرث تقباًل له«

ا�شتعمال  عليها  واأن  ال�شكري  مر�س  باأنه 

لأن  بالإبر  الوخز  عبر  فورًا،  »الأن�شولين« 

معالجته  يمكن  ول  وراثي  لديها  ال�شكري 

اأم  ال�شيدة  ق�شة  ه��ذه  ف��ق��ط.  ب��الأدوي��ة 

ال�شكر. وقد  ح�شن)25 �شنة(، مع مر�س 

وتب�شيطه  طبيبها  �شراحة  اأّن  اإل��ى  لفتت 

للمر�س دون ال�شتهتار به جعلها تتفهم ما 

تعاني منه. وفي هذا ال�شاأن تقول: »�شرح 

لي الطبيب ماهّية مر�شي بالتف�شيل رغم 

�شغر �شني في ذلك الوقت، كما طلب مني 

الأن�شولين  اإب��رة  اأعتبر  اأن  بل  اأخ��اف  األ 

مما ل يمكن ال�شتغناء عنه كما  الطعام 

و�شراحته  »لطفه  مو�شحة:  وال�شراب«، 

تقباًل  اأكثر  وجعالني  مر�شي  علي  هّونا 

له«.

ح�شن  اأم  ال�شيدة  اأّك��دت  الختام  وفي 

من  بكثير  اأه���م  و�شّحتها  حياتها  ب���اأن 

الخجل بمر�ٍس قد يوؤّدي اإخفاوؤه اإلى نتائج 

كارثّية على �شحتها.

عدم اهتمامه نفّرني منه

ق�شة ال�شيدة )اأم زهراء( مع طبيبها 

اإن  حيث  ح�شن  اأم  لق�شة  تماما  معاك�شة 

عدم اهتمام طبيب ابنتها، وقّلة اإن�شانّيته، 

جعالها تنفر منه وترف�س معاينة طفلتها 

اأم  تقول  الحادثة  وع��ن  بعد.  فيما  عنده 

العمر  من  البالغة  طفلتي  »دخلت  زهراء: 

وعكة  ب�شبب  الم�شت�شفى  ون�شف  �شنة 

من  طلبت  وعندما  لها.  تعر�شت  �شحّية 

ولدتها  منذ  يعاينها  ك��ان  ال��ذي  طبيبها 

القدوم لمعرفة ما تعانيه رف�س ذلك بحجة 

القدوم  منه  فتمنيت  بموؤتمر،  ان�شغاله 

ة واأّن ابنتي بقيت في  حالما ي�شتطيع، خا�شّ

يجد  لم  اأنه  اإّل  اأ�شبوع،  لمدة  الم�شت�شفى 

اأي وقت فراغ لالطمئنان عليها. لذلك ما 

اإن اأخرجت ابنتي من الم�شت�شفى، ذهبت 

اإلى عيادته وطلبت ملفها. كما اأعربت عن 

ا�شتيائي من معاملته«.

وفي الختام، اأّكدت ال�شّيدة اأم زهراء 

�شاحب  الطبيب  يكون  اأن  ���ش��رورة  على 

مر�شاه،  مع  تعامله  في  واإن�شانيًا  �شمير 

له  واح��ت��رام��ه��م  ث��ق��ت��ه��م  ع��ل��ى  ليح�شل 

كطبيب.

ول�شتطالع اآراء الأطباء حول العالقة 

من  كل  وحقوق  والمري�س،  الّطبيب  بين 

من  كل  مع  لقاء  لنا  كان  فيها،  الطرفين 

الأخ�شائية في الجراحة الن�شائية والتوليد 

في  والأخ�شائي  عالمة،  جمال  الدكتورة 

ح�شن  الدكتور  والكبد  اله�شمي  الجهاز 

عكو�س.

�لدكتورة جمال عالمة
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اأتفهم هواج�ص مري�صي 

»اأحاول تفّهم اآلم المري�س وهواج�شه، 

ول اأطالبه اأن يكون هو على م�شتوى فهمي 

ال��ّدك��ت��ورة  ب��ه  وع��ل��م��ي«. ه��ذا م��ا افتتحت 

دائمًا  ت�شعى  اأنها  موؤّكدة  كالمها  عالمة 

اإلى عالقة اأخّوة مع المري�س ل اإلى  عالقة 

بالراحة  المري�س  ُي�شعر  فذلك  ر�شمية، 

والثقة، واأ�شافت: »اأ�شّدد على �شرورة اأن 

�شيء  كل  في  معي  �شريحًا  مري�شي  يكون 

اأِم  يعانيها  التي  الأم��را���س  لجهة  ���ش��واء 

لأكون  الطبية،  بتعليماتي  التزامه  لجهة 

ال�شحيح  بالأ�شلوب  معالجته  على  ق��ادرة 

اأن  الطبيب  على  اأن  مو�شحة  والناجع«، 

اإلى جانب الطب  النف�شي  ي�شتخدم الطب 

به  المري�س  ثقة  اإل��ى  للتو�شل  الج�شدي 

وتعاونه معه ما يوؤدي اإلى نجاح العالج .

هذه  في  الطبيب  لحقوق  بالن�شبة  اأما 

اإلى  جمال  الدكتورة  لفتت  فقد  العالقة 

العوار�س  بكل  المري�س  ت�شريح  �شرورة 

�شّددت  كما  للطبيب،  منها  يعاني  التي 

الدوائية  الو�شفات  احترام  �شرورة  على 

المري�س  يتذمر  ل  الأدوي��ة حتى  ومواعيد 

اأن  معتبرًا  ال�شتفادة  عدم  من  ذلك  بعد 

الطبيب قد اأخطاأ في عالجه، اإ�شافة اإلى 

احترام الطبيب واآرائه.

من حقوق المري�ص

اأما عن حقوق المري�س فراأت الدكتورة 

اأخذ  طبيبه:  على  حقوقه  من  اأن  عالمة 

مر�شه،  حقيقة  لمعرفة  ال���الزم  ال��وق��ت 

اإ�شافة  يتناولها.  التي  الأدوي���ة  وماهية 

ولو  حتى  يعانيه  ما  معرفة  في  حقه  اإل��ى 

على  المحافظة  مع  خطيرًا  المر�س  كان 

واإن�شاني.  تدريجي  ب�شكل  الخبر  اإي�شال 

وقد يتم ذلك عبر م�شاعدة اأحد الأقارب، 

مع التاأكيد دائمًا على حق المري�س في اأن 

يتكتم على مر�شه اإذا اأراد ذلك.

الدكتورة عالمة  الختام ن�شحت  وفي 

واأخذ  اأطبائهم  مع  بال�شراحة  المر�شى 

اأمر يخ�س  لل�شوؤال عن كل  الالزم  الوقت 

مر�شهم، كما توجهت اإلى الأطباء متمنيًة 

ب�شمير  ال��م��ر���ش��ى  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  عليهم 

وعدم النظر اإليهم على اأنهم م�شدر رزق 

وح�شب.

������ص�����رورة ال���ث���ق���ة وال���ع���الق���ة 

االإن�صانية

اأن  عكو�س  الدكتور  اعتبر  جهته  من 

ت��ب��داأ  وال��م��ري�����س  الطبيب  ب��ي��ن  ال��ع��الق��ة 

مع  التعاطي  اأن  مو�شحًا  الأول  اللقاء  من 

المر�شى وح�شب تجربته، يعتمد على عدة 

الم�شتوى  الثقافة،  العمر،  منها:  معايير 

الجتماعي وحتى التربية لأن هذه المعايير 

تر�شم حدود العالقة بينه وبين المري�س، 

دائمًا  الو�شول  في  اأرغ��ب  »اأن��ا  واأ���ش��اف: 

مر�شاي  وبين  بيني  �شفافة  عالقة  اإل��ى 

المعلومات  لي كل  ويقدموا  بي  يثقوا  حتى 

صحة
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اأن  التاأكيد دومًا على وجوب  المطلوبة مع 

يكون الطبيب هو المدير في هذه العالقة 

وهو الذي يوجه ويطلب ما هو �شروري من 

فحو�شات طبّية وتقارير ل المري�س«.

 اأما عن حقوق المري�س التي يجب اأن 

الدكتور  فلفت  الطبيب  من  عليها  يح�شل 

في  العملية  وتجربته  علمه  اأن  اإل��ى  عكو�س 

المري�س حقه  اإعطاء  اأهمية  الخارج عّلماه 

في  اأم  ل��ه  المخ�ش�س  ال��وق��ت  ف��ي  ���ش��واء 

م�شيفًا:  المر�س،  ع��ن  المطلوب  ال�شرح 

البحث  ب�شرورة  دائما  مر�شاي  »اأط��ال��ب 

والقراءة عن اأمرا�شهم والّتعرف اإلى كّل ما 

يتعّلق بها، كما اأحاول اأن اأكون دائم الطالع 

والدوائّية  العلمّية  الم�شتجّدات  اآخ��ر  على 

اأف�شل ما يمكن  المختلفة لإعطاء مر�شاي 

من المعلومات الخا�شة باأمرا�شهم«.

م����ن ح����ق ال��ط��ب��ي��ب االل����ت����زام 

باإر�صاداته

مري�شه  على  الطبيب  ح��ق  ع��ن  اأم���ا 

الحقوق  ل  اأوَّ اأن  ح�شن  ال��دك��ت��ور  ف��اأك��د 

اأعطيت  التي  بالتعاليم  اللتزام  واأهمها 

اأم من  الأدوي��ة  تناول  اأوق��ات  له �شواء في 

ناحية الممنوعات التي عليه اللتزام بها، 

واأ���ش��اف: »م��ن حقي عليه اح��ت��رام راأي��ي 

كما  مني،  ياأخذها  التي  والمواعيد  ووقتي 

عليه اأي�شًا اأن يكون �شريحًا و�شفافًا 

اأن  الطبيب  »ع��ل��ى  لف��ت��ًا:  م��ع��ي«، 

عند  ال�����ش��رّي��ة  ح��ق  على  يحافظ 

اأراد  ح��ال  في  المري�س 

اإخفاء بع�س المعلومات 

اأو  ذوي��ه  ع��ن   المر�شّية 

عائلته«.

وفي الختام، طلب الدكتور عكو�س من 

الذي  الطبيب  راأي  يحترموا  اأن  المر�شى 

يعالجهم وعدم اللجوء اإلى ال�شيدلي دون 

ا�شت�شارة الطبيب المخت�س.

 اأما الأطباء فتمنى منهم اإعطاء الوقت 

في  بالإن�شانية  والتحلي  للمري�س  الكامل 

ال�شت�شارات  من  حّذر  كما  معه،  التعامل 

دون  الهاتف  على  ال��دواء  وو�شف  الطبية 

معاينة طبية لن ذلك قد يوؤدي في بع�س 

الحالت اإلى نتائج ل تحمد عقباها.

العمر، الثقافة وحتى الرتبية 
هذه املعايري ترسم حدود 

العالقة بني الطبيب واملريض
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شهيد الوعد الصادق 
نضال محمود ضاهر )جواد(

اسم األم:  نهاد ضاهر
محل الوالدة وتاريخها: بنت 

جبيل1974/3/15
الوضع العائلي: متأهل وله ولدان

رقم السجل:  169
محل االستشهاد وتاريخه: 

خربة سلم 2006/7/21

ن�صرين اإدري�ص قازان

�شبقه ا�شمه قبل �شنة من ولدته، وفي 

ا�شم ُيحاكي �شفاته؛ فكان »ن�شال« بكل ما 

تحمله هذه الكلمة من معنى، وفي مختلف 

�شاحات الحياة التي ما فتئ يهّيئ ال�ّشالح 

الأم�شى لكّل مواجهة له معها.

حينما كان والده يعمل في ليبيا، اأطلق 

أمراء الجنة
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واأخوه  اأمه  به  لحقت  ما  و�شرعان  اأقاربه، 

اإلى  رج��ع  ثم  للعالج.  المري�س  ال�شغير 

حتى  يتعّلم  فكان  درا�شته.  ليتابع  لبنان؛ 

ال�����ش��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة ظ��ه��رًا، وي��در���س حتى 

محل  في  العمل  اإل��ى  يذهب  ثم  ال�ّشابعة، 

بع�س  وفي  �شباحًا،  ال�شابعة  حتى  وال��ده 

وك��ان  بنزين،  محطة  ف��ي  يعمل  الأح��ي��ان 

اأمه واأخيه للم�شاعدة  اإلى  ير�شل كل جناه 

في م�شاريف العالج.

لم يهناأ ن�شال بروؤية والده يكابد التعب 

الكريم،  العي�س  �ُشُبل  تاأمين  �شبيل  ف��ي 

والده في  اإلى جنب  ليقف  فترك مدر�شته 

ير�شم على �شفحة  الحرب  فزمن  العمل. 

المرء اأ�شياء لم تكن لتخطر على باله. 

بما  وا�شتغنى  عدة  مهنًا  ن�شال  امتهن 

المهن.  باأ�شحاب  ال�شتعانة  ع��ن  اتقنه 

وخ�����ش��و���ش��ًا اأن���ه ك���ان م��ن��ذ ���ش��غ��ره يهوى 

ال�شتك�شاف، فتراه يفكك الأغرا�س ويعيد 

جمعها. ونَذَر ما تعّلمه لخدمة المحتاجين 

وتعّلمه،  اأتقنه  بما  يقوم،  فكان  ورف��اق��ه، 

بالعمل لالآخرين ب�شعر زهيد، وكان- لكرم 

لإعجابهم  ن�شال«  »اأب��ي  لقب  عليه  رفاقه 

ال�شديد بتعبه وكّده في �شبيل تاأمين العي�س 

بابنه  رزق  واح���دة،  �شنة  وبعد  ال��ك��ري��م. 

»ن�شال«، وكاأّنه راأى تجّليات �شاعات عمره 

غيرتين الّلتين  اأمامه في تلك العينين ال�شّ

طالما  غريبًا  بريقًا  عمقهما  في  اختزنتا 

ترك في القلب حيرة.

اأ�صالة التدّين في محياه 

منذ اللحظة الأولى لولدته ترك ن�شال 

ت�شاوؤًل غريبًا في نف�س والدته، فقد ولد من 

غير اأن ينتابها األم المخا�س، وكاأنه ينبئها 

في تلك اللحظة اأنه �شيعي�س اأيامه من دون 

اأيامه  فان�شلْت  تربيته.  بتعِب  ي�شعرها  اأن 

من بين يديها لتراُه يكبر رويدًا رويدًا. اأّما 

اأر�شفة  على  الهدوء  �شّردت  التي  الحرُب 

الفزع، فما فتئت تنتقل بهم من مكاٍن اإلى 

اآخر، تارة اإلى بنت جبيل، واأخرى اإلى برج 

اأخيرًا في  اأن ا�شتقرت العائلة  اإلى  حمود، 

منطقة حي ما�شي في ال�شاحية الجنوبية، 

 Qالر�شا الإم���ام  م�شجد  ك��ان  حيث 

قريبًا منه، ليكمل انطالقته الإيمانية التي 

بداأها والداه معه مذ كان طفاًل. فال�شالة 

القراآن كان  والم�شجُد، وحفظ  وقتها،  في 

بدايًة ابن ال�شابعة من عمره، التي اأف�شت 

اإلى �شابٍّ برقت اأ�شالة التدّين في ُمحياه.

نا�صل الإعانة والديه

عمره،  من  ع�شرة  الثالثة  بلغ  عندما 

اأحد  من  بطلب  اأمريكا  اإلى  ن�شال  �شافر 

استغنى مبا أتقنه عن 
االستعانة بأصحاب املهن، 

ونذر ما تعّلمه خلدمة 
احملتاجني ورفاقه
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على  والمحتاجين  رفاقه  ي�شاعد   - نف�شه 

حتى  يقة.  ال�شّ المادية  حالته  من  الرغم 

عندما كان يجّهز بيته الزوجي، وهو في تلك 

اأعطى  معه،  قر�س  كل  اإلى  بحاجة  الحالة، 

راتبه كّله اإلى رفيقه الذي تعّر�شت �شيارته 

لحادثة. وذات مرة ُطلب اإليه اأن يطلي منزًل 

في الطابق الحادي ع�شر من الخارج، ففعل 

اّللذين كان  اأن يعطي الأجرة لوالديه  لأجل 

يلتفت كثيرًا لتعامله وحديثه  معهما حتى ل  

يزعجهما بحرف. 

R ع�صق ووالء الأهل البيت

ع�شق ن�شال زيارة المقامات المقّد�شة. 

اأمير  حرم  زيارة  تعالى  اهلل  رزقه  وعندما 

ال��ّزائ��ري��ن  اإل���ى  ُط��ل��ب   ،Q الموؤمنين 

الم�شاعدة في تنظيف المقام، فلم ي�شّدق 

ن�شال ما �شمع، وطار فرحًا، فكان من يراه 

يرى ج�شدًا يم�شح الأر�س بروحه، وبدموع 

جنباته.  ب��ي��ن  م��ن  تفي�س  ال��ت��ي  الغبطة 

في  به  واحتفظ  الغبار  بع�س  جمع  يومها، 

كل  في  اأم��ا  القبر.  في  معه  لتو�شع  حقيبة 

»الهري�شة«  بطهو  يقوم  فكان  ع��ا���ش��وراء، 

بنف�شه ويوزعها على النا�س.

اأي��ام��ه وع�����ش��ُق الجهاد  ن�����ش��ال  ع��ا���س 

اأن  فمنذ  �شرايينه.  في  ي�شري  والمقاومة 

بلغ التا�شعة من عمره كان يتحّين الفر�س 

للقاء المجاهدين في م�شجد الإمام الر�شا

حّتى  ويخدمهم،  ي�شاعدهم  وكان   ،Q

بلغ العمر الذي يمّكنه من اللتحاق بالدورة 

�شغفه  وا���ش��ح��ًا  ب��دا  وه��ن��اك  الع�شكرية، 

وبراعته في تركيب وتفكيك العبوات. 

زواج وحياة متوا�صعة 

مال،  من  معه  تي�ّشر  بما  ن�شال  ت��زّوج 

�شوؤون  تاأخذه  فلم  اإليه،  يحتاج  بما  مكتفيًا 

الّدنيا وبهارجها، بل جلُّ ما كان ي�شعى اإليه 

أمراء الجنة
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عي�س كريم فيه ر�شا اهلل من دون اأن يعلم 

الأي��ام  تم�شي  كيف  بعيد،  اأو  قريب  اأح��د، 

بال�شكينة.  المزّينة  ال��ج��دران  تلك  خلف 

يقبعان  وزوجته  لتجده  ال�شتاء  اأي��ام  واأح��د 

ال��ق��ن��اع��ة  ودفء  ال�����ش��ق��ي��ع  اأرج�����اء  ب��ي��ن 

يجّللهما، فراع قلبها اأن ل تجد �شجادًا في 

بيت ابنها. فما كادت �شم�س الّنهار التالي 

اإل��ى  ابنها  ذه��اب  انتظرت  حتى  ت�����ش��رُق، 

عمله، وتحّينت فر�شة زيارة زوجته لأهلها، 

وقامت بفر�س المنزل بال�شجاد. وحين عاد 

دمعت  المنزل،  باب  وفتحا  وزوجته  ن�شال 

توجه  البيت  اإل��ى  ال��دخ��ول  وع��و���س  عيناُه 

مبا�شرة اإلى اأمه لي�شكرها.

كان  و  بولديه،  كثيرًا  يهتمُّ  ن�شال  كان 

ال�شديد  ان�شغاله  على  ح�شرة  يعت�شُر  قلبه 

عنهما، وعندما كان يعود اإلى المنزل ُبعيد 

بع�س  في  يوقظهما،  كان  الليل،  منت�شف 

كان  ولطالما  لروؤيتهما،  �شوقًا  الأح��ي��ان، 

التق�شير  على  منهما  الم�شامحة  يطلُب 

الذي كان رغمًا عنه.

وانتهت غربته 

ال�شادق  الوعد  ح��رب  بداية  اأ�شعلت 

المتح�ّشر  فهو  ن�شال،  قلب  ف��ي  ال��خ��وف 

اأبدًا من  الخائف  البقاء، وهو  ب�شبب  دومًا 

اأن يتركه قطار ال�شهادة على مقعد انتظار 

جديد، فلم يعرف كيف يلملم �شتات روحه 

الجنوب،  ف��ي  القتال  م��ح��اور  اإل��ى  لينتقل 

ليتنقل من مكان اإلى مكاٍن وقد تعّلقت روحه 

القرب  ت�شاأله  والجهاد  القد�س  ب�شاحات 

والدنو، ع�شى تلك الغربة التي عا�شها بعد 

تنتهي،  الكثير من رفاقه �شهداء  اأن �شبقه 

كان  فيما  ا�شت�شهد،  اإذ  اأراد  ما  له  وك��ان 

يرابُط في قرية خربة �شلم، اأثناء ت�شديه 

للعدوان الإ�شرائيلي على القرى والبلدات.

من و�صية ال�صهيد 

الم�شامحة  منِك  اأطلب  الحنون،  اأم��ي 

ول  ت�شبري  اأن  منِك  اأط��ل��ب  كما  والعفو 

ري ال�شيدة  تحزني، وكلما اأتتِك ذكراي تذكَّ

اأم الم�شائب، وا�شبري كما   O زينب 

اإني   .Qالح�شين اأخيها  على  َبرت  �شَ

على  البقاء  على  وت�شجيعي  لحّثي  اأ�شكرِك 

مع  اهلل  ح��زب  نهج  ال�شريف،  النهج  ه��ذا 

اأقول  ماذا  اأعرف  ل  المجاهدين.  اإخواني 

اأن يكفي  اأ�شتطيع قوله يمكن  لِك، ل �شيء 

للتعبير لِك عن �شكري.

��م��اح  اأب����ي ال��ع��زي��ز،اأط��ل��ُب م��ن��َك ال�����شَّ

والمغفرة وال�شبر والحث وم�شاعدة اإخوتي 

على البقاء على هذا النهج.

يف كل عاشوراء، كان يقوم 
بطهو »الهريسة« بنفسه 

ويوزعها على الناس
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قراءة في كتاب

إسقاط خرافة 
»الفرادة« الغربية
زينب الطحان

موؤلفه  في  غ��ودي،  جاك  يقّدمه  ما  و�صفت  اإذا  اأبالغ  ال  لعّلي 

»ال�صرق في الغرب«)1(. من نقلة نوعية معرفية مائزة ت�صطف اإلى 

جانب »اال�صت�صراق« الإدوارد �صعيد)2( في اإحداث انقالب في الّنظرة 

الّنمطية الغربّية التي ينظر بها الغربيون اإلى ال�صرقيين. اإذ اإنه 

تحطيم  عبر  والغرب  ال�صرق  بين  للعالقة  جديدة  روؤي��ة  يقّدم 

تلو  ال��واح��دة  الغربي،  للتفّوق  المف�ّصرة  التقليدّية  المقوالت 

االأخرى. فمع غودي، ال�صرق لي�ص كيانًا اأزلّيًا متخّلفًا، وال الغرب. 

لة ومتفّوقة في طبيعتها. »عقالنّية« متاأ�صّ
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 تاأكيد عالقة »االأخذ والرّد« بين 

العالمين 

معكو�شة،  وب��ط��ري��ق��ة  غ����ودي،  ي�شع 

ملحقًا في غاية الأهمية، يختم به الكتاب، 

حول  تاريخي  وببحث  بعمق  فيه  يتحدث 

والغرب،  ال�ّشرق  بين  المبكرة  الت  ال�شّ

�شّتى  في  بتبادل  العالقات  و�شمت  واّلتي 

الّتوا�شل  مقّدمتها  وف��ي  الحياة  ميادين 

ال��ّت��ج��اري  ج��ان��ب  اإل���ى  والعلمي  الّثقافي 

والقت�شادي. غالبًا ما كان �شعود الغرب 

بامتالك  الغربيين  اأذه���ان  ف��ي  مرتبطًا 

لالآخرين.  متاحة  لي�شت  عقالنّية  نزعة 

وجهة  من  عقالنيًا  يبدو  ل  الطرح  وه��ذا 

نظر موؤّلف الكتاب الذي يفّند هذا التجاه 

اأو  عامة،  ب�شورة  العقالنّية  اإّن  بالقول: 

)المنطق( هما  ب�شورة خا�شة  العقالنّية 

خا�شّيتان تّت�شم بهما الّثقافات كلها.

ال�شكل  هذا  اأّن  بالّتاأكيد  الموؤلف  يبداأ 

)المنطق(  العقالنّية  من  �س  المتخ�شّ

بل  وحدهم،  اليونان  على  مق�شورًا  لي�س 

المعرفة  مجتمعات  في  موجودًا  كان  اإّن��ه 

واآ�شيا، بحيث  الأدن��ى  ال�شرق  الأخ��رى في 

وكاأنها  نف�شها  ت��رى  اأن  لأوروب���ا  يمكن  ل 

الم�شتفيد الأوحد في هذا ال�شدد. وعليه 

يّدعي  اأن   - الموؤّلف  بح�شب   - فلل�شرق 

هذه  من  العديد  على  الف�شل  من  كثيرًا 

الغرب  اّدع��اء  قدر  الإغريقية  المنجزات 

ب��ع��د ذل���ك م���ه���ادًا لتطّور  اأ���ش��ب��ح  ال���ذي 

المعرفة  ولنظم  ال�شناعّية  الراأ�شمالية 

الحديثة.

خطاأ في الفكر االأوروبي 

اإلى �شرق وغرب هو  العالم  وت�شنيف 

لئحة  اإل��ى  ُي�شّم  كبير«  »خطاأ  ذات��ه  بحّد 

الفكر  فيها  وقع  التي  الكثيرة  المغالطات 

الأوروبي عند ت�شنيفه العالم اإلى ثنائيات 

التقليدي،   / الحديث  المجتمع  مت�شاّدة: 

المتقّدم / البدائي، الراأ�شمالي / ما قبل 

اعتبرها  ت�شنيفات  وهي  الراأ�شمالي… 

مو�شوعي.  بحث  اأّي  ي�شّوه  »فّخًا«  غ��ودي 

ال���ف���روق ب��ي��ن ال�����ش��رق وال���غ���رب ج��رى 

»الطابع  لتاأكيد  طويلة،  لفترة  ت�شخيمها 

الفريد للغرب«، الذي اأتاح له التقّدم على 

ح�شاب »نقي�شه ال�شرقي«.

بتحطيم  ال���ك���ات���ب  ي���ب���داأ  ه��ن��ا  م���ن 

اأ�شباب  نتيجة  تحدث  التي  الفر�شّيات 

كان  ما  متناوًل  ال�شرق،  لتخّلف  »هيكلّية« 

ُي��ع��ّد »م��ي��زات دائ��م��ة ل��ل��غ��رب« ف��ي الفكر 

اإل��ى  اأح��ي��ان��ًا  و���ش��ل  ال���ذي  ال�شت�شراقي، 

العرقي   � البيولوجي  بالتفّوق  القول  ح��ّد 

والختيار الإلهي. ويعيد الباحث في موؤّلفه 

تاأكيد عالقة »الأخذ والرّد« بين العالمين، 

ة على اإبراز الم�شتَرك  مرّكزًا ب�شورة خا�شّ

اإرث  كّلها  تت�شاطر  التي  المجتمعات  بين 

اإّنه  البرونزي:  للع�شر  الح�شرية  الثورة 

الفروق بني الشرق والغرب 
جرى تضخيمها لفرتة

 طويلة، لتأكيد »الطابع 
الفريد للغرب«
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قراءة في كتاب

»ال�شرق في الغرب«، و»الغرب في ال�شرق«، 

اأ�شا�شيًا  مدخاًل  فهمها  يمّثل  عالقة  في 

اإلى  بل  »الآخ��ري��ن«،  فهم  اإل��ى  فقط  لي�س 

فهم الغرب نف�شه، بح�شب غودي. وينطلق 

الموؤِلّف من قناعة باأّن »اأ�شباب المنجزات 

اأكثر  ترتبط  الغرب،  اأو  ال�شرق  في  �شواء 

وب�شكل  ال��ت��اري��خ��ّي��ة،  ح��دوث��ه��ا«  ب��ظ��روف 

المعرفية«،  »العمليات  تراكم  عبر  خا�س 

ل ب�شبب »عقلية خا�شة« تعطي لمجتمع ما 

تفّوقًا على نظرائه.

في  ال��ك��ت��اب��ة  بقيمة  الع���ت���راف  واإن 

يكن  لم  اأوروب���ا  في  القت�شادي  الن�شاط 

مقت�شرًا بالتاأكيد على تلك القارة، فهناك 

� كما يقول موؤلف الكتاب � تعاليم مماثلة في 

�إَِذ�  �آَمُنو�ْ  �لَِّذيَن  َها  يُّ
�أَ {َيا  الكريم  القراآن 

َفاْكُتُبوُه  ى  �َشمًّ مُّ �أََجٍل  �إَِلى  ِبَدْيٍن  َتَد�َينُتم 

َوْلَيْكُتب بَّْيَنُكْم َكاِتٌب ِباْلَعْدِل َواَل َياأَْب َكاِتٌب 

ُ} اإلى قوله {َذِلُكْم  �أَْن َيْكُتَب َكَما َعلََّمُه �للهّ

ْدَن���ى  َو�أَ َهاَدِة  ِلل�شَّ َو�أَْق���وُم   ِ �للهّ ِعنَد  �أَْق�َشُط 

وبالإ�شافة   .)282 َتْرَتاُبو�ْ} )البقرة:  �أَالَّ 

ال�ّشراكات  لعبت  المحا�شبي،  القيد  اإل��ى 

دورًا مهمًا في تطّور التجارة. وقد عرفت 

الأولى  ال�شراكات:  نوعين من هذه  اأوروبا 

هاتان  وكانت  تعاقدية.  والثانية  عائلية، 

باآخر  اأو  ب�شكل  مالزمتين  الموؤ�ش�شتان 

لأكثر العملّيات التجارّية تعقيدًا، كما اأنهما 

ترجعان اإلى مراحل تاريخّية بعيدة ولو لم 

اأن�شاأ  فقد  نف�شه.  القانوني  بال�ّشكل  َتّت�شم 

النبي محمد P نف�شه �شراكة مع زوجته 

مت�شاويين،  ال�شريكان  ك��ان  اإذ  خديجة، 

والآخ��ر  المال  راأ���س  اأولهما  يقّدم  بحيث 

�شكاًل  ه��ذا  وك��ان  التجاري،  العمل  يدير 

م��زّودًا  الراأ�شمالي  ال�شتثمار  اأ�شكال  من 

عليه  وبناًء  للح�شابات.  راأ�شمالي  بتقدير 

يرى الموؤّلف اأّن محاولت بع�س الأوروبيين 

اعتبار ال�ّشراكة اأي�شًا اختراعًا غربيًا فيه 

ق�شر نظر تاريخي و�شو�شيولوجي، لأّن ما 

اإع��ادة ميالد  لي�س �شوى  اأوروب��ا  نجده في 

موؤ�ّش�شة كانت قد وجدت باأ�شكال �شّتى في 

ال�شرق الأدنى.

»ال��وع��ي  ال��غ��رب  اّدع���اء  تعرية   

بالّتفوق« 

المنطق  بمحاكمة  الأّول  الف�شل  يبداأ 

الأر���ش��ط��ي وال��ي��ون��ان��ي، ال���ذي ُي��ع��ّد حجر 

الغربّية،  العقالنّية  ت��ط��ّور  ف��ي  ال��زاوي��ة 

التقّدم  في  اأّداه  الذي  المدى  في  في�شّكك 

العلمي. ثّم ُيبرز اأنماط العملّيات المعرفّية 

ال�ّشبيهة في بالد ما بين الّنهرين، والهند، 

تطّور  �شبقت  التي  وال��ي��اب��ان،  وال�شين، 

الف�شل  في  وينتقل  الإغريقية.  المعرفة 

في  العقالنّية  تطبيقات  بحث  اإلى  الثاني 

)اأو  المحا�شبة  علم  مختارًا  القت�شاد 

ن�شبة  تحليليًا،  نموذجًا  الدفاتر(  م�شك 

جاك غودي جنح يف تعرية 
العديد من النظريات التي 
مّثلت لفرتة طويلة أساس 
بالتفّوق« التي  »الوعي 
يصّورها الغرب عن نفسه
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اإلى اأهميته في تنظيم القت�شاد التجارّي 

اعد في اأوروبا خالل ع�شر الّنه�شة،  ال�شّ

الّتر�شيد  ب��اأ���ش��ال��ي��ب  ال��وث��ي��ق��ة  وع��الق��ت��ه 

العقالنية. 

التجارة  ع��ن  حديثه  ال��م��وؤّل��ف  ويتابع 

الف�شلين  ف���ي  والق���ت�������ش���اد،  ال��دول��ي��ة 

ال�شروط  اأن  يظهر  حيث  والرابع،  الثالث 

اعتبرها  ال��ت��ي  الم�شّبقة  الق��ت�����ش��ادي��ة 

الباحثون �شرورية لنجاح التو�ّشع التجاري 

ال�����ش��اد���س ع�شر،  ال��ق��رن  الأوروب������ي ف��ي 

اإلى درجة كبيرة في  اأي�شًا  كانت موجودة 

الهند  اختار  وق��د  الأخ���رى.  المجتمعات 

ب�شكل  فحّلل  الف�شلين،  لهذين  نموذجًا 

القرون  منذ  هناك  التجارة  حالة  م�شَهب 

الو�شطى حتى الع�شور الحديثة.

وال�شاد�س،  الخام�س  الف�شالن  اأم��ا 

ال�شرق  في  الأ�شرة  بنية  حول  فيتمحوران 

التقّدم  في  ودورها  الّتوالي،  على  والغرب 

يتناول  ال�شابع،  الف�شل  وفي  القت�شادي. 

م��وؤّك��دًا وج��ود بذور  والإن��ت��اج،  العمل  بنية 

للمرحلة الراأ�شمالية خارج الإطار الغربي.

جاك غودي نجح دون �شّك في تعرية 

لفترة  مّثلت  التي  النظريات  من  العديد 

ط��وي��ل��ة اأ���ش��ا���س »ال��وع��ي ب��ال��ت��ف��ّوق« التي 

يفاجئ  وهو  نف�شه.  عن  الغرب  ي�شّورها 

على  بقدرته  مكان،  اأكثر من  في  القارئ، 

الّتحليل المو�شوعي المتجّرد من الأوهام 

الأيديولوجية - النف�شية التي تظهر اأحيانًا 

لدى المفّكرين الغربّيين، عند تناول هذا 

المو�شوع. 

اأهميتها  على  ال��ك��ت��اب  نظرية   

لي�صت متكاملة 

ل��ك��ن ال��ك��ات��ب، ف��ي م��ع��ر���س اإ���ش��ق��اط 

نظرّيات  ومنها  البنيوي،  التفّوق  مقولت 

الّنظم العالمّية القائلة بالمركز والأطراف 

ة كبيرة في متن  )التي لم يكن لنقدها ح�شّ

الموؤّلف(، لم يطرح نظرّية متكاملة تف�ّشر 

للمجتمعات.  المرحلي  ولو  التفّوق  اأ�شباب 

»العملّيات  اأهمية  على  التركيز  وبا�شتثناء 

من  اأك��ث��ر  ف��ي  غ��ودي  يكتفي  المعرفّية«، 

مكان بنفي الفر�شّيات الأخرى، والإ�شاءة 

التي  التاريخية  الأحداث  من  �شل�شلة  على 

الغربي،  التفوق  هام�س  الوقت  مع  و�ّشعت 

ال�شاأن. وهو  للقارئ الربط في هذا  تاركًا 

اإلى  العتبار  يعيد  الطريقة،  بهذه  ربما 

جميعها،  الموؤّهلة  الب�شرية  المجتمعات 

»لي�س  لأّن��ه  والتحديث،  التقدم  لتحقيق 

هناك طرف واحد يحظى بمفرده بمالمح 

دون  يمكنه  بما  دائ��م  طابع  ذات  ف��ري��دة 

�شواه من البتكار«.

كتاب »ال�شرق في الغرب«، ترجمة الدكتور محّمد الخوري، توزيع مركز درا�شات الوحدة العربية.( 1)

ورد عنه في العدد)258( �شمن »قراءة في كتاب«.( 2)

الهوام�ص
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اختصاصات

هندسة الميكانيك 
)Mechanical Engineering(
)*(

غادة حممد ال�صيلمي

غوط التناف�صية في اأ�صواق العمل المحلّية  اإن ارتفاع وتيرة ال�صّ

واالإقليمّية والعالمّية، ي�صع الدول وال�صركات الم�صّنعة في �صباق 

المنتجات  وتحديث  تطوير  على  والعمل  والجودة  االبتكار  نحو 

والّت�صاميم لتح�صين عمليات الّت�صنيع وزيادة اإنتاج ال�صلع. 

ولقد �صاهم هذا الجو في خلق فر�ص عمل جيدة ومتنوعة لخّريجي 

الهند�صة الميكانيكّية في مواقع عّدة: كال�صركات الهند�صّية والّتجارة 

الهند�صّية، المكاتب اال�صت�صارّية، مكاتب الّت�صميم واالإ�صراف الهند�صي 

المتنوعة،  الم�صانع  والطاقة،  والمياه  الكهرباء  موؤ�ّص�صات  ناعي،  ال�صّ

اإمكانّية  اإلى  �صركات الطيران وموؤ�ّص�صات الّنقل الم�صترك. باالإ�صافة 

العمل في حقل الّتعليم الهند�صي اأو البحث العلمي.

بدرجٍة  يتمَتع  الميكانيك  مهند�ص  اأن  اإل��ى  االإ�صارة  وتجدر   

اجتماعّيٍة مرموقة ويحظى بمردوٍد مالّيٍ  جيٍد.

مهند�ص الميكانيك

بالمهام  الميكانيك  مهند�ص  يقوم 

االآتية:

1- قراءة وتف�شير المخّططات والّر�شومات 
الفنّية والخطط والتقارير المعدة على 

الحا�شوب. 

2- معاونة الم�شاعدين الفنّيين في َتطوير 
من  للُمنَتجاِت  الهيكلي  الّت�شميم 

اأو  الّت�شميم  معّدات  ا�شتخدام  خالل 

برامج الحا�شوب.

3- ت�شميم، تقييم، تركيب، ت�شغيل و�شيانة 
المنتجات والمعدات الميكانيكية.

جوانب  جميع  ور�شد  تن�شيق  تطوير،   -4
ف��ي ذل��ك ط��رق وعملية  الإن��ت��اج، بما 

اإن��ت��اج  ف��ي  ال��م�����ش��ت��خ��دم��ة  الت�شنيع 

المعدات.

من  للتاأكد  المنجزة  المعّدات  فح�س   -5
وق��واع��د  للموا�شفات  مطابقة  اأن��ه��ا 

ال�شالمة.

الأج��ه��زِة  اأداء  ف��ي  ��غ��رات  ال��ثَّ تحديد   -6 78



اإلى  الّتو�شياِت  وَتقديم  الميكانيكية 

يانِة بهدف معالجتها. طاقِم ال�شّ

من  وغيرهم  المهند�شين  مع  الّت�شاور   -7
الت�شغيل،  اإجراءات  لتنفيذ  الموّظفين 

وتوفير  الميكانيكية  الأع���ط���ال  ح���ّل 

المعلومات التقنية الالزمة لذلك.

الّت�شاميم  من  نماذج  واختبار  تطوير   -8
والّتطبيقات  الإن��ت��اج،  عمليِة  لتقييم 

بالّتعديالت  وال��ق��ي��ام  الم�شتخدمة 

المطلوبة في حال ال�شرورة.

ظروف العمل

اأغلبية  الميكانيك  مهند�شو  يق�شي 

اأوقاتهم في مكاتب نظيفة وم�شاءة جّيدًا. 

ال�شناعية  المن�شاآت  في  العمل  حال  وفي 

في  بالح�شور  الميكانيك  مهند�شو  يقوم 

بر�شد  يقوموا  لكي  الميدانية  ال��م��واق��ع 

مهند�شو  ي�شطر  ك��م��ا  الإن���ت���اج.  عملية 

ال��م��ي��ك��ان��ي��ك اإل����ى ح�����ش��ور ال��م��وؤت��م��رات 

اآخر  التدريبية لمواكبة  المهنّية والدورات 

التطورات والتقينات الم�شتجدة في مجال 

عملهم داخل البلد اأو خارجه.

الميكانيكي  المهند�س  يتعر�س  ق��د 

والفكري  النف�شي  الج�شدي،  ال�شغط  اإلى 

اإ�شالحات  لج��راء  الحاجة  عند  خا�شًة 

المطلوب  العمل  اإنهاء  �شرورة  اأو  طارئة 

مهند�س  وي��ل��ت��زم  م��ح��ددة.  مهلة  �شمن 

الميكانيك بدوام عمل محدد اإل في حالت 

نهاية  عطل  م��ن  م�شتفيدًا  ا�شتثنائية، 

الأ�شبوع والأعياد في ن�شاطاته الخا�شة.

نوع ال�صخ�صّية المهنّية

 :Investigative البحثية  ال�شخ�شية   -1
تت�شمن العمل مع الأفكار والفر�شّيات، 

الجهد  م���ن  ع��ال��ي��ًا  ق�����درًا  وت��ت��ط��ل��ب 

الحقائق  عن  بالبحث  تعمل  الفكري. 

بطريقة  والم�شكالت  الم�شائل  وح��ّل 

منطقّية )ا�شتقرائّية(.

تعمل   :Realistic العملية  ال�شخ�شية   -2
والآلت  والأدوات  التنفيذّية  بالأن�شطة 

تتطلب  اليدوي.  الإنجاز  على  والقدرة 

داخل  بال�شرورة  ولي�س  خارجًا  العمل 

الختالط  اإل��ى  تحتاج  ل  كما  الغرف، 

كثيرًا مع النا�س اإل في حالت التنظيم.

قد يتعرض املهندس 
امليكانيكي إىل الضغط 

اجلسدي، النفسي، والفكري 
خاصة عند احلاجة الجراء 

إصالحات طارئة
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اختصاصات

ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة  ال���������ش����خ���������ش����ي����ة   -3
مع  تن�شجم   :)Conventional(
ال��ع��م��ل ال��روت��ي��ن��ي وات���ب���اع م�����ش��ارات 

البيانات  مع  العمل  تت�شمن  وا�شحة. 

والمعلومات اأكثر من الأفكار.

المهارات المطلوبة

من المهارات المطلوبة من مهند�ص 

الميكانيك: 

 Complex المركّبة  الم�شكالت  ح��ّل   -1
ت�شخي�س   :Problem Solving
الخيارات  و�شع  المركبة،  الم�شكالت 

لحلول، وتطبيق الحلول.

 :Critical Thinking الناقد  التفكير   -2
والمقارنة  والّربط  الّتحليل  ا�شتخدام 

عف  وال�شّ ال��ق��ّوة  مكامن  لت�شخي�س 

للمعطيات المختلفة.

 :Active Listening 3- الإ�شغاء النا�شط
الإ����ش���غ���اء ل��ك��الم الآخ���ري���ن وط���رح 

الأ�شئلة المنا�شبة.

 Judgment and 4- الحكم و�شنع القرار
بين  الترجيح   :Decision Making
الممكنة  الأعمال  واإيجابيات  �شلبيات 

اأو المحتملة.

5- الريا�شيات Mathematics: ا�شتعمال 
الريا�شيات لحل الم�شكالت.

الم�شكالت  معالجة   :Science العلم   -6
ب��الإ���ش��ت��ن��اد اإل�����ى م��ع��ط��ي��ات ال��ع��ل��م 

)النظريات(.

القابلّيات/الموؤّهالت المهنّية 

اأما الموؤهالت المهنية فمنها:

 Information ال��م��ع��ل��وم��ات  ت��رت��ي��ب   -1
قواعد  اتباع  على  القدرة   :ordering
الأح��داث  اأو  الأ�شياء  لتنظيم  محددة 

)اأرق������ام، ح����روف، ك��ل��م��ات، ���ش��ور، 

منطقية(  عمليات  اأو  جمل،  طرائق، 

بترتيب معين.

 Mathematical ال��ري��ا���س  التفكير   -2
فهم  ع��ل��ى  ال���ق���درة   :Reasoning
وتحليل الم�شكلة، ثم اختيار طريقة اأو 

معادلة ريا�شية لحلها.

 Inductive ال���ش��ت��ق��رائ��ي  التفكير   -3
م��زج  ع��ل��ى  ال���ق���درة   :Reasoning
متفّرقة  جزئّية  تفا�شيل  اأو  معلومات 

لت�شكيل قاعدة عامة. 80



 Written ال����ك����ت����اب����ي  ال����ف����ه����م   -4
على  ال��ق��درة   :Comprehension
المكتوبة  والأفكار  المعلومات  ق��راءة 

وفهمها.

5- الروؤية القريبة Near Vision: القدرة 
�شمن  الأج�����ش��ام  تفا�شيل  روؤي���ة  على 

م�شافات قريبة )عدة اأقدام(.

 Problem ال��م�����ش��ك��ل��ة  �����س  ت��ح�����شُّ  -6
تح�ش�س  على  القدرة    :Sensitivity
الأخطاء والم�شاكل، دون اعتبار حلها.

 Deductive ال�شتنتاجي  التفكير   -7
تطبيق  على  ال��ق��درة   :Reasoning

من املؤّهالت املهنّية القدرة 
على فهم املشكلة واختيار 

معادلة رياضية حللها

)*( المركز الإ�شالمي للتوجيه والتعليم العالي.

الهوام�ص

م��ح��ّددة  م�شائل  ع��ل��ى  ع��ام��ة  ق��واع��د 

لإنتاج اأجوبة مبا�شرة.

بع�ص المهن المرتبطة

1- مهند�س نفط.
2- مهند�س �شناعي. 

3- مهند�س  كهربائي.
4- مهند�س بحري.
5- تقني اإلكتروني.

جامعات تدّر�ص هذا االخت�صا�ص 

تدر�س بع�س الجامعات في لبنان هذا 

الخت�شا�س ومنها:

روح  جامعة  ال��ل��وي��زة،  �شيدة  جامعة 

القد�س – الك�شليك، جامعة بيروت العربية، 

جامعة الحريري الكندّية، جامعة البلمند، 

اللبنانية  الجامعة  اللبنانية،  الجامعة 

الأميركية،  اللبنانية  الجامعة  ال��دول��ي��ة، 

الجامعة  للتكنولوجيا،  الأميركية  الجامعة 

الأميركية في بيروت.

عدد �صنوات الدرا�صة: 5 �شنوات
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تغذية

يحثوننا  اأجدادنا  كان  اأغذية  وغيرها،  الجوز،  الزعتر،  الزبيب، 

على تناولها لتن�صط ذاكرتنا وتقوي حافظتنا.  فهل لهذه االأغذية- 

تن�صيط  في  حقيقي  اأثر  بها-  �صح  النُّ واالأمهات  االآب��اء  ت��وارث  التي 

اأخرى  اأغذية  من  وهل  تلك؟  ن�صائحهم  ج��اءت  اأي��ن  ومن  الذاكرة؟ 

ت�صاعد في حّل م�صكلة الن�صيان التي باتت م�صكلة كبيرة تجّر وراءها 

م�صاكل اأكبر لمعظم النا�ص في اأيام مليئة باالأحداث؟ وما هي الو�صائل 

الغذائية التي على الطالب اأن يعتمدها في اأيام امتحاناته؟

غذاؤك... لذاكرتك
)*(

�صارة املو�صوي

الدماغ مركز الذاكرة

غ��ذاء  اإل���ى  ي��ح��ت��اج  الج�شم  اأّن  ك��م��ا 

�شالمته،  على  ويحافظ  لينمو  منا�شب 

عنا�شر  اإل��ى  يحتاج  فهو  الدماغ.  فكذلك 

منا�شبة  واأغ��ذي��ة  اأوك�شجين  م��ن  خا�شة 

ل��ي��ح��ّل��ل وي���خ���زن ال��م��ع��ل��وم��ات وم����ن ثم 

لي�شتعيدها. فبع�س الفيتامينات والمعادن 

ال��ّن��اق��الت  ت�شنيع  ف��ي  ت�شاعد  وغ��ي��ره��ا 

 )neuro t ransmi t te rs ( الع�شبية 

 Dopamin - Acetylcholine م��ث��ل: 

Serotonin، الم�شوؤولة عن نقل المعلومات 
وال��م��زاج.  ال��ذاك��رة  عمل  وتنظيمم 

هذهالعنا�شر  ف��ي  وال��ن��ق�����س 

ك��ف��ي��ل ب����اأن ي�����وؤدي ب��ن��ا اإل���ى 

الذاكرة  وتدهور  الن�شيان، 

والإرهاق الفكري، بالإ�شافة 

الإ���ش��اب��ة  ن�شبة  ازدي����اد  اإل���ى 

حال  في  )الخرف(  بالزهايمر 

�شّدة نق�شها.
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الفيتامينات والمعادن ال�صرورية 

لعمل الدماغ

فيتاينات: B1-B2-B6-B12 فيتامين -

.E وفيتامين - C
المعادن: زنك- حديد- فو�شفور. -

والكولين  - الل�شيثين  اإل���ى:  ب��الإ���ش��اف��ة 

والأوميغا3.

وقود الذاكرة

1- �لزبيب: يحتوي على مادة »البورون 

وت��زي��د  ال���ذاك���رة  تن�شط  ال��ت��ي   »Boron
النتباه و�شرعة البديهة.

.Vit C و B1 كما ويحتوي على

ي(:  �ل��ب��رهّ )�ل��ت��وت   Blueberries  -2

ال�  ف��ي  الدماغّية  الخاليا  ت�شنيع  يزيد 

في  منطقة  وه���ي   )hippocampus(

الدماغ تعمل على تنظيم الذاكرة. 

3- �لع�شل: يحتوي على اأنواع الفيتامين

B، والفو�شفور والزنك والحديد...
يقوي عمل  اأنه  الدرا�شات  وبّين بع�س 

الذاكرة المكانية ويخّفف التوّتر.

4- �لزعفر�ن: تبين في اأحد الأبحاث 

التي جرت في طوكيو اأّن الزعفران يح�شن 

الق�شور النا�شئ في التعّلم والذاكرة، وهو 

يحتوي على مواد مثل ليكوبين وكاروتين 

ون�شاء وبوتا�شيوم وف�شفور.

دهني  حم�س  وه���و  �الأوميغا3:   -5

اأثبتت  ال��م��خ.  خ��الي��ا  تركيب  ف��ي  ي��دخ��ل 

الإ�شابة  اإل��ى  ي��وؤدي  نق�شه  اأن  الأب��ح��اث 

بمر�س الخرف )الزهايمر(. 

وه������و م���ت���وف���ر ب�����ش��ك��ل 

ج��ي��د ف���ي الأ���ش��م��اك، 

والأط���ع���م���ة ال��ب��ح��ري��ة 

والجوز،  الكتان  وب��ذر 

في  ت��ن��اول��ه  ن�شتطيع 

حبات زيت ال�شمك.  

6- �لمك�شر�ت: وهي 

تحتوي على:

يقوي العسل عمل الذاكرة 
ويخّفف التوّتر
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تغذية
باأنه  الدرا�شات  تفيد  �لفو�شفور:   - اأ 

المقالت  وكتابة  التركيز  على  ي�شاعد 

ودوار  اللقطين  ب��ذر  ال�شم�شم-  )ال��ل��وز- 

ال�شم�س(.

ل��ل��ذاك��رة،  م��ق��ٍو  �ل���م���ان���غ���ان���ي���ز:  ب- 

الدماغ  اإلى  الأوك�شجين  نقل  على  ي�شاعد 

)البندق- اللوز(. 

الدماغ  عمل  ين�شط  �لمغنيزيوم:  ج- 

والخاليا الع�شبية )اللوز- الكاجو-حبوب 

ال�شويا(.

م�شتقات  م���ن  وه���ي  �ل���ك���ول���ي���ن:  د- 

لعملية  ج��دًا  مهمة  م��ادة  وهي   B فيتامين 

التذكر فهي تعمل كو�شيط لنقل المعلومات 

بين خاليا الدماغ )المك�شرات النيئة(.

7- ال�صوكوال 

خا�شًة الأ�شود منه، يحتوي على:

التي    phenylethylamine�ال م��ادة 

ي�شتخدمها الج�شم ل�شناعة ناقل ع�شبي 

ولتح�شين المزاج والتيقظ.

ي�شبه  ال��ذي   anandamide ال�  دهن 

على  ي�شاعد  وهو  الماريجوانا.  عمله  في 

الإح�شا�س  وبالتالي على  الدوبامين  اإفراز 

بالراحة.

تناوله  الإف��راط في  اح��ذر من  ولكن، 

ال�شنفين  ه��ذي��ن  لأن  وال��م��ك�����ش��رات  ه��و 

يوؤديان  وقد  الحرارية  بال�شعرات  غنّيان 

بك اإلى ال�شمنة.

8- تناول الفطور

تعتبر وجبة الفطور من اأهم الوجبات 

مّر  قد  يكون  الج�شم  اإن  حيث  اليوم  في 

اأي  دون  من  الليل  خالل  النوم  من  بفترة 

حتى  الإفطار  وجبة  ياأخذ  اأن  فما  غ��ذاء، 

والعقلي.  الج�شدي  بالن�شاط  الج�شم  يبداأ 

الفطور  تناول  اأن  الدرا�شات  اأف��ادت  وقد 

واأن  الأك��ادي��م��ي،  الأداء  يح�شن  بانتظام 

الأطفال الذين يتناولون فطورهم هم اأكثر 

منهم  يطلب  ما  وي���وؤدون  وتركيزًا  تيقظًا 

يتركون  الذين  اأول��ئ��ك  من  اأف�شل  ب�شكل 

تناول  الفطور.
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)*( اأخ�شائية تغذية.

الهوام�ص

التغذية أثناء االمتحانات
وجبة �لع�شاء ما قبل �المتحان:   -1

اأ- قلل بقدر الإمكان من الأغذية كثيرة الدهون

ب- تذكر تناول الفاكهة.

تناول وجبة �لفطور كوجبة خفيفة توفر �لطاقة و�لفيتامينات:  -2
اأ- تناول الزبيب )يف�شل على الريق(.

ب- ملعقة ع�شل �شغيرة.

ج- �شندوي�س جبنة مع جوز اأو لبنة اأو بي�شة اأو زعتر مع �شم�شم.

د- كوب حليب اأو ع�شير )الأف�شل اأن يكون قبل المتحان باأكثر من �شاعة(.

��شتبد�ل �لم�شتريات �لد�شمة بالفو�كة و�لخ�شار و�لمك�شر�ت.  -3
اأ- الفواكه: الموز- الّتين- الّتمر- الخوخ- التفاح- الإجا�س- العنب- البرتقال.

ب- الخ�شار: الجزر- الخ�س- الملفوف- الهليون. 

ج- المك�شرات )الّنيئة اأف�شل(: اللوز- الجوز- البندق- الكاجو - زبيب. 

د- البتعاد اأكثر من ذي قبل عن المنبهات )القهوة، وال�شاي، الكول( فبالإ�شافة اإلى 

تاأثيرها ال�شلبي على المخ فهي توؤدي اإلى اإدرار البول الذي ي�شطر الطالب لعدم 

متابعة المتحان.

ه� - الراحة والنوم الكافي.
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كشكول

 األدب
من اأجمل االإيهام

اأو باأي �شيء، اإذ الم�شارحة  لي�س جمياًل اأن يوِهم الإن�شان غيره بفكرة معّينة 

اأبي  بن  عقيل  كقول  جميل،  الإيهام  بع�س  ولكن  واأنفع.  اأج��دى  المبا�شر  والتعبير 

طالب، لما طلب اإليه معاوية اأن ُيعلن �شبَّ اأخيه علي Q، ف�شعد عقيل المنبر 

وقال: »اأمرني معاوية اأن اأ�شّب علّيًا، األ فالعنوه«.

وهذا الإيهام جاء من ا�شتراك عْود ال�شمير، فاأظهر عقيل اأنه ا�شتجاب لدعوة 

معاوية، واإنما ق�شد لعَنُه هو.

ومثُل هذا جواب من �شئل: »من اأف�شل اأ�شحاب ر�شول اهللP بعده؟«. فاأجاب: 

)1(
»من ِبْنُته في بيته«

أدب ولغة

اإعداد: اإبراهيم من�صور

غم تعريف فل�صفي للنَّ

ه: النغم  جاء في �شرح ر�شالة ابن زيدون ل�شلطان المتاأّدبين ابن نباتة ما ن�شّ

ف�شٌل بقي من المنطق )الّنطق( لم يقدر اّلل�شان على اإخراجه، فا�شتخرجته الفطرة 

.
)2(

بالألحان على الترجيع ل على التقطيع. فلّما ظهر ع�شقْته النف�س وحّن اإليه القلب 
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من اأجمل الردود

الخوارج(  من  )وه��و  ك��وار  ابن  اأنَّ  التاريخية  الكتب  تنقل 

علي الإم��ام  ك��ان  عندما  الم�شجد،  في  الآي��ة،  ه��ذه  يقراأ  ك��ان 

��ِذي��َن  �لَّ َو�إَِل�����ى  �إَِل���ْي���َك  �أُوِح�����َي  {َوَل���َق���ْد  بالنا�س:  ي�شلي   Q

���َرْك���َت َل��َي��ْح��َب��َط��نَّ َع��َم��ُل��َك َوَل��َت��ُك��وَن��نَّ ِم��َن  ����شْ ِم���ْن َق��ْب��ِل��َك َل��ِئ��ْن �أَ

�ْلَخا�ِشِريَن})الزمر:65(. كان هذا الخارجيُّ يق�شد اأن الإمام 

اأعماله،  حبطت  وقد  وك��اف��رًا،  م�شركًا  اأ�شبح  قد   Qعلّيًا

  Qلقبوله بالتحكيم في معركة �شّفين. وكان اأمير الموؤمنين

ي  {َوُيَنجِّ ال�شريفة:  بالآية  الخارجّي  على  ويردُّ  غيظه،  يكظم 

وُء َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن}  ُهُم �ل�شُّ ُ �لَِّذيَن �تََّقو� ِبَمَفاَزِتِهْم اَل َيَم�شُّ �للَّ

)الروم:60(.

من جمال اللغة

لهذه  العرب  ارت��اح  وقد  معّرب.  فار�شي  اأ�شله  والتزيين،  الّنف�س  ب��ُج:  �ل��دهّ

المفردة فاأ�شلكوها في نظام لغتهم، واأنزلوها منازلها ال�شتقاقّية، وا�شتعملوها 

)جعلها  �شها  روَّ اأي  دْبجًا،  الأر�س  المطُر  دبَّج  فقالوا:  والمجاز،  الحقيقة  في 

.
)3(

رو�شة زاهية(. كما ا�شتّقوا منه الديباج، وهو �شْرٌب من الثياب

Qمن اأجمل ما قيل في االإمام علّي

الخلق،  في  ل��ه،  نظير  ل  ال��ذي  العظيم  الإم��ام  ه��ذا  في  قيل  ما  اأجمل  من 

»ولد  العقاد:  عّبا�س محمود  والباحث  المفّكر  قاله  ما   ،Pالنبّي محمد �شوى 

فكاأنما  لأ�شنامها،  ال�شجود  م اهلل وجهه عن  وكرَّ الكعبة،  علّيQ في داخل 

ة، اإيذانًا بعهٍد جديد للكعبة وللعبادة فيها... كان ميالُده، َثمَّ

بل قد ُولد م�شلمًا على التحقيق، اإذا نحن نظرنا اإلى ميالد العقيدة والروح؛ 

، عبادة الأ�شنام. لأّنه فتح عينيه على الإ�شالم، ولم يعرف، قطُّ

فهو قد تربَّى في البيت الذي خرَجْت منه الدعوة الإ�شالمية، وعرف العبادة 

من �شالة النبيP وزوجه الطاهرة )خديجة(، قبل اأن يعرفها من �شالة اأبيه 

ة  ة اأوثق من محبَّ ه. وجمعت بينه وبين �شاحب الدعوة قرابة م�شاعفة ومحبَّ مِّ
ُ
واأ

ه. القرابة. فكان ابن عمِّ محمدP، وربيبه الذي ن�شاأ في بيته وَنَعَم بعطفه وِبرِّ

ته الُمْثَلى، واإّن  وبحّق ما ُيقال اإّن علّيًاQ كان الم�شلَم الخال�س على �شجيَّ

.
)4(

، اأ�شدَق اإ�شالمًا منه، ول اأعمَق نفاذًا فيه«!  الديَن الجديد لم يعرْف، قطُّ
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من فوائد اللغة

وَن}   َيْعلَُم َما ُي�ِشرُّ
َ ال َجَرَم: قال تعالى: {اَل َجَرَم �أَنَّ �للهّ

)النحل:23(. وقد جاء في كتاب »جامع الدرو�س العربية«، 

الغالب )جرَم(،  هو  الفتح  واإعرابها:  َجرَم«  »ل  معنى  في 

مرفوع  بم�شدر  ًل  م���وؤوَّ اأّن  بعد  ما  تجعل  اأن  الفتح  ووج��ه 

القطُع،  الَجْرم:  واأ�شل  وثُبَت.  حقَّ  معناُه:  وَج��َرَم،  لجرَم. 

.
)5(

فِعْلُم اهلل بالأ�شياء مقطوٌع به لأنه حقٌّ ثابت 

ة بالمعاني مفردات ثريَّ

في اللغة العربية كثيٌر من المفردات التي لكلٍّ منها معاٍن كثيرة ومختلفة 

ا ل نكاد نرى له مثياًل في اللغات الأخرى، واهلل اأعلم. ومن  نًا، ممَّ اختالفًا بيِّ

َرَعُه.  �شَ وَقْطَرَبُه:  �شَرَع، 
َ
اأ بمعنى  َقْطَرَب،  ِفْعُله:  الُقْطُرب:  المفردات:  هذه 

وعلى هذا فالُقطُرب هو الم�شروع.

ومن معانيه: دويبة ل ت�شتريح من الحركة، اأو هي التي ُت�شيء في الليل، 

كاأنها �شعلة. والُقْطُرُب هو الذئب الأمعط، وهو َذَكُر الغيالن، وال�شغيُر من 

غاُر من الجّن، والل�س، والجاهل، وال�شفيه، والجبان. الكالب، وال�شِّ

والُقطرُب مر�ٌس من اأمرا�س الدماغ، وكذلك هو نبات �شائٌك يحمُل َحّبًا 

 .
)6(

يلت�شق بمن يمرُّ به 

من اأجمل الحديث

الموؤمن  اأّم��ا  م�شركًا،  ول  موؤمنًا  تي  مَّ
ُ
اأ على  اأتخوَّف  ل  »اإّن��ي   :Pالنبي يقول 

عالَم  منافقًا  عليكم  اأتخوَّف  ولكْن  كفُره.  فيقمُعه  الم�شرك  واأّما  اإيماُنه،  فيحجُزه 

.
)7(

الل�شان يقول ما تعرفون، ويعمُل ما ُتنكرون« 

من اأمثال العرب

ِة �الأ�شد«. يَّ »َكُمْبتِغي �ل�شْيِد في ِعرِّ

ين(: ماأوى الأ�شد. ُي�شَرُب هذا المثل لمن يطلب الحاجة في  يَّة )وكذا الِعرِّ الِعرِّ

غير مو�شعها، حيث ُيغَلب على اأمره، ويعود خائبًا نادمًا، هذا اإذا عاد!

أدب ولغة
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من االأ�صداد

ون��وادُر الكالم:  ال�شيُف من يده: �شَقَط.  وَن��َدَر  �ل�شيُء: قلَّ وجوُده  َن��َذَر   �

غرائُبه، وما �شذَّ منه، وما كان منه ف�شيحًا ُم�شتجادًا، فهو من الأ�شداد؛ اإذ 

يجمع بين ال�شاقط ال�شاّذ، وبين الف�شيح النادر.

َبُب: �شبَّ الماَء ونحوه: اأراَقه و�شكَبه، فال�شَبُب، هو الْكبُّ والنحدار  � �ل�شَّ

فوق.  من  عليه  ْت  فان�شبَّ ارتفعت  اإذا  عليه:  ُة  الحيَّ ِت  �شبَّ وُيقال:  وال��َغ��ْور. 

فال�شَبُب، هنا: الرتفاع والم�شاورة، اأي النق�شا�س، فمن هنا كان الت�شاّد. 

اأنزل  اأي:   ،)13 َك �َشْوَط َعَذ�ٍب} )الفجر:  َربُّ َعلَْيِهْم  {َف�َشبَّ  وقوُله تعالى: 

عليهم عذابه.

من جذور الكالم

»عد�شة �لعين«: هي ذلك الغ�شاء الرقيق الذي يدخل منه النور اإلى 

الت�شمية فهو حّبُة  اأ�شُل هذه  ا  اأمَّ ة.  ال�شبكيَّ العين، وينعك�س على  داخل 

ازدهر  الذي  »روفو�س«  القديم  الروماني  الطبيب  لأّن  وذلك  العد�س، 

حوالي �شنة 800 م. كان له اأبحاث ناجحة في العين، وقد اأتى باأ�شماء 

ابتدع كلمة  ال��ذي  يومنا ه��ذا. فهو  اإل��ى  �شائدة  ت��زال  العين ل  لأج��زاء 

له  بدا  العين  من  الجزء  هذا  فاإّن  الت�شريح،  عند  راآها  كما  »عد�شة«، 

ة العد�س. كحبَّ

التقاُرب لفظًا ومعًنى

من الأفعال التي تتقارب في ال�شَبه بين ر�شمها ومعناها: »زاغ« و»راغ«، فمعنى 

»زاغ« ماَل وجار، ُيقال: زاَغ الب�شر، اإذا انحرف وا�شطرب. ومعنى »راغ«: مال 

منه  وا�شُتعيَر  مائل.  طريق  هو  رائغ  وطريٌق  وخديعة.  مكرًا  الطريق  عن  وحاد 

المراوغة، وهي الَمْيل عن الحّق. وبهذا المعنى قوُل ال�شاعر:

ح��الوًة الل�شاِن  ط��رف  من  وَغ������دًا ي�����روُغ ك��م��ا ي�����روُغ ال��ث��ع��ل��ُبُيعطيَك 

مطارح الأنظار، ال�شيخ الأن�شاري، �س225.( 1)

الوا�شط���ة ف���ي معرفة اأح���وال مالطة، اأحمد فار����س ال�شدياق، ( 2)

�س54.

ل�شان العرب، ابن منظور، ج2، �س262( 3)

العبقريَّات الإ�شالمية، عّبا�س محمود العّقاد، �س 67 و 676.( 4)

جامع الدرو�س العربية، الغالييني، �س 324.( 5)

المواكب، جبران خليل جبران، �س 5.( 6)

ميزان الحكمة، الري�شهري،ج4، �س 3341( 7)
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شعر

ف����اأ�����ش����رق وج����ه����ك ف������وق ال������َح������َرْمل���ع���ي���ن���ي���ِك ث���غ���ر ال������زم������ان اب���ت�������ش���ْم

ُح�����ت�����ْمووج���������ه���������ك ف���������ي ن�����������������ورِه اآي�����������ٌة ق���������ْد  اآي����������اِت����������ِه  اهلل  ب�����ه�����ا 

ي���ف���ي�������س ع����ل����ى اأم������ت������ي ب����ال����ك����رْماأزي�������ن�������ُب اأن�����������ِت ال�����ع�����ط�����اء ال������ذي

ي�����������داوي ب����ن����ا ع��������ازف��������اِت الأل����������ْمواأن������������������ِت لأرواح�����������ن�����������ا ب����ل���������ش����ٌم

ت������دّل������ى ع����ل����ى اأم������ت������ي ب����ال����ّن����َع����ْموك�������ّف�������ِك ج���������وُد ال���������ش����م����اء ال������ذي

ب����������اأن����������وارِه م�����ث�����َل ط����������وٍد اأ������ش�����ْمت�����ج�����ّل�����ى م�����ق�����ام�����ك ح�����ت�����ى غ�����دا

ت�����ف�����وح ب���ع���ط���ر ال�����ه�����دى وال����ق����َي����ْمم�����ق�����ام�����ِك ف������ي �����ش����رق����ن����ا رو������ش�����ٌة

���ق���ِت ال�����������ش�����اُم م�����ن وه����ج����ِه ����َم����ْمت���ن�������شّ ف������اأزه������َر ف���ي���ه���ا الإب���������ا وال���������شّ

و�����ش����رح����ك ب���ال���م���وؤم���ن���ي���ن ازدح�������ْمم����ق����ام����ك ب�����ال�����زائ�����ري�����ن ازده��������ى

ت�����ط�����وف اإل�����ي�����ه�����ا ج����م����ي����ع الأم��������مك�������اأن�������ِك ف������ي »������ش�����ام�����ن�����ا« ك���ع���ب���ٌة

ون������������ورك ي���������ش����رق ف��������وق ال����ق����م����ْمف�������اأن�������ِت ال�����ث�����رّي�����ا ب���ق���ل���ب ال����ث����رى

وم���������ا ل�������������ش������واِك ي������ث������ور ال���ق���ل���مف���م���ا ل���������ش����واِك ي���ف���ي�������س ال���ق���ري�������س

ول�����ح�����ُن ال���������ش����م����اء ع����ل����ى ك�����ل ف����ْمف���������اأن���������ِت لأّم�������ت�������ن�������ا ����ش���م�������ش���ه���ا

اأط������ي������ُر اإل��������ى ال����ع����ال����م ال���م���ح���ت���رْماأت����ي����ت����ك اأ�������ش������دو �����ش����ع����ري ل���ع���ّل���ي

واأزح�������������ُف ن����ح����و ال����م����ق����ام الأه�������مل����ع����ّل����ي ب����م����دح����ِك األ�����ق�����ى وج�������ودي

ح������ي������ي ال������زم������ان ال�����ذي
ُ
ودماأت������ي������ُت لأ ل�����ه�����ي�����ب�����ًا  ف������ي������ه  ت����������اأج����������َج 

ول��������ون ح����ج����اب����ِك ل������ون ال�����َع�����َن�����ْم)1(لأب�������ش���َر وج���ه���ك ���ش��م�����س ال�����ش��ح��ى

ال�صاعر خليل عجمي

منارة الشام
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ت������������وؤّرخ م����ج����د ال������ِف������دا وال���ق�������ش���مواأل�������ث�������َم اأر������������سَ ال����ط����ف����وف ال���ت���ي

ك���������ِب���������َر ن����ه����ر ال�������ف�������راِت ال������ذي
َ
�����اأ ب������ال������ّدم م����ن����ذ ال������ِق������َدْمواأ ت�����و������شّ

اأري����������ٌج ب����ج����رح ال���ح�������ش���ي���ن ال���ت���ح���ْمواأغ���������������ش�������َل وج������ه������ي ب�������م�������اٍء ب�����ِه

ع��ل��ى خ����ّد ���ش��م�����س ال��ط��ف��وف ارت�����ش��ْماأزي�������ن�������ُب م���������اذا اأق�������������وُل ل���و����ش���ٍم

ع����ل����ي����ِه ظ�������الم ال������زم������ان اْدَل�������َه�������ْموم������������اذا ي�����ق�����ول ال�������ي�������راع ال������ذي

ق��ل��ب��ي ي�����ع�����ّذب  ����ع����ري  �����شِ راح  ���ع���ري وق��ل��ب��ي ال���َح���َك���ْمواإن  ف���َم���ْن ب��ي��ن ����شِ

ُي�������ش���ّم���ُد ج���رح���ي وي���م���ح���و ال�����ش��ق��ْمف�������اأن�������ِت ل���ق���ل���ب���ي ال�������������دواء ال������ذي

ك�������رام ب������ي������ٍت  اآل  م�������ن  وك�������ْمف��������اإن��������ِك  ق��������������درًا  اهلل  ه�����������ُم  اأع�����������زَّ

وك��������ان ����ش���م���ي���ر ال������وج������ود ان�����َع�����دْمف����ل����ولك����ُم ل������ْم ت������َر ال����ع����ي����ُن ن������ورًا

ت���ث���ي���ر ب���ق���ل���ب ال������زم������ان ال����ِه����َم����ْمف������������اأن������������ِت ب�������اأم�������ت�������ن�������ا اأم��������������ٌة

ع���ل���ى راح���ت���ي���ه���ا ي�������ش���ّل���ي ال���َع���َل���مواأن�������������ت م�������ن�������ارة �����ش����ع����ب����ي ال����ت����ي

�������ش������ْمف������ل������ول ج�������ه�������ادك ك������ّن������ا ُدم����������ًى
َ
وك�����ّن�����ا ع���ب���ي���د ال�����ظ�����الم الأ

ل��م��ا ذاق������ِت ال�����ش��م�����س ط��ع��م ال��ِح��َم��ْمول�������������ول وج����������������ودك ف��������ي ك����رب����ال

ال���ق���ل���مك����ف����ان����ا اف�����ت�����خ�����ارًا ب������اأن������ِك ب���ن���ُت وربِّ  ال�����ب�����ي�����ان  اأم�������ي�������ر 

خ�����������ُت ال���ح�������ش���ي���ِن ال�����ذي
ُ
م���������ْمواأن�����������ِك اأ

ُ
ب�������ش���ي���ِف ال�����ع�����دال�����ِة اأح�����ي�����ا الأ

الَعَنم: الأحمر بلون الدم.( 1)

الهوام�ص

91

م
 2

01
3 

ر
يا

/�أ
 2

60
د 

د
ع
ل
�



شعر

ع��ن ف��ت��ي��ٍة ل����دروِب ال��م��ج��ِد ق���ْد ر���ش��ُم��وا���ش��ّج ال��ح��دي��ُث وُب����حَّ ال�����ش��وُت وال��ن��غ��ُم

���ْوُن ال��ك��رام��ِة والإخ���ال����سُ وال��ِه��م��ُم���ش��ّق��وا ط��ري��َق ال��ُع��ل��ى ب��ال��ّدمِّ َي��ْح��ِف��ُزُه��م ����شَ

م��ع��اِل��ُم��ه ب���ان���ت  واإْن  ال����ك����الِم  ع��ل��ى ال��م��ن��اب��ِر ل ُي��ْج��دي ِل��ْم��ن َن��َظ��م��واَدْوُر 

مباِهَجه اأْخ��ف��ى  ق��د  الحبِر  ف��ي  َخَتمواوال��ل��وُن  ق��د  ب��ال��م��وت  َم���ْن  ال�����ش��ه��ادة  دُم 

ُمْلَتَعٌن الأف����واِه  ف��ي  ال�شوُت  ���ش��وُت ال��م��داف��ِع اأج����دى اأّي���ه���ا ال��ق��ل��ُمفليخر�ِس 

ال��ي��وَم مذبحٌة وف��ي��ه��ا  ال��ج��ن��وِب  وال���ج���وُّ اأم����ط����اُرُه ال���ن���ي���راُن وال��ح��م��ُماأر�����سُ 

ال��ّط��ْه��ِر مبت�شمًا ب��اأر���سِ  ث��ْغ��ٌر  ي��ب��َق  اْقتحموال��م  م��ا  ال��ع��ِزّ  ب��اأر���سِ  داٌر  تبَق  ل��م 

ه��زم��وادا���ش��وا ال��ك��رام��َة ل���الأوط���اِن، م��ا عرفوا م���ا  ل���الأب���ط���اِل  الإرادَة  اأن 

جبٍل وِم��ْن  �شهٍل  ِم��ْن  البحِر  �شاحِل  فانتقمواِم��ْن  ��ْي��ِم،  ال�����شَّ ل���ردِّ  ِك��رام��ًا  َه��ّب��وا 

َعَزُموا���ش��ّدوا ال��ع��زي��م��َة ب��الإي��م��اِن ف��اْق��َت��َرَن��ْت ما  الفعِل  ْدُق  و�شِ النوايا  ْدُق  �شِ

ْعَب ُيوؤِْن�ُشُهم ح���رُّ ال��ه��ج��ي��ِر ودْه������ُم ال��ل��ي��ِل وال��ُظ��َل��مجابوا ال�ِشَعاَب وخا�شوا ال�شَّ

��ه��ُم �شِلموا   ل����وُن ال��ع��ي��وِن وع�����ْوُد الأر�������سِ ه��َمّ واإْن  م��ات��وا  اإْن  ب��ع��ُد  ��ُه��م  ه��مَّ م��ا 

دِمِهم من  القد�ِس  الجنوِب  ت��راَب  ُح��ِرِم��وارووا  وم��ا  اأن��واع��ًا  ال��زه��َر  وا�ْشَتْنَبتوا 

ط��ْي��ُب ال��ع��ب��ي��ِر ل��ه��ْم وال���زه���ُر م��ا لثموااأرواُح����ه����م ف��ي��ن��ا ف���َرا����سُ ح���ْق���ٍل، غ��دا

زعموا ��ت��اِرِه��ْم  ع�����شْ م��ن  ال�شقاِئق  م���اِء م��ا ع��ِل��ُم��وال��ون  َث�����ِر ال���دِّ
َ
وال��ن��ه��ُر ِم����ْن اأ

ضّج الحديث
االأ�صتاذ ح�صني متريك
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���ه���ُد ال��ت��غ��ي��ي��ُر اأودي������ٌة َم����ْن ع��ل��ى ���ش��ف��اِف��ِه ق��ِدم��وال��ي��ط��اُن��َن��ا َت�������شْ اأو  ب��ال��ل��ون 

 ف���اأدم���ِت ال��ق��ل��َب، ���ش��اَل ال����ّدُم والأل����ُمال����درُب َت��ْع��ِرُف َم���ْن اأ���ش��واُك��َه��ا َوَخ����َزْت  

نِعُموارب���وُع���َن���ا ال��خ�����ش��ُر والأح����ج����اُر ث��ائ��رٌة م��ا  العي�ِس  ب��ِط��ْي��ِب  ال��غ��زاُة  فيها 

دموااأ����ش���ج���اُرَن���ا ت��ح��م��ُل الأل����غ����اَم ح���اق���دًة �شُ قد  الجنُد  ومنها  الطغاُة  منها 

ح��ت��ى ال���دع���اُة ب��ه��ذا ال�����ردِّ م���ا ح��ِل��م��وال���م ي���ع���رف ال���ك���لُّ م���ن ق���ب���ُل م��ق��اوم��ًة

ال��ي��وِم �شابقًة ال���ُع���ْرُب ق��ب��َل  ي��ع��رِف  فِهُموال��م  م��ا  ول���الأح���داِث  طعمًا  للن�شِر 

يحِمُلُهم لل�شلطاِن  ال�����ش��الم��َة  ظلموارام����وا  له  �شعٍب  ِم��ْن  الُمْلِك  على  خ��وٌف 

وع���ٌد م��ن ال�����ش��رِق وع���ُد ال��غ��رِب والأم���ُموع���ّل���ل���وا ال��ن��ف�����َس ب����الآم����اِل ي��خ��دُع��ه��م

م�شاألًة ل��ل��ت��اري��ِخ  ال��م��ا���ش��ي  ي��ع��رِف  الكِلُمل��م  ل  ال�شيُف  فيها  الأم��َر،  يح�شِم  لم 

وال�ّشمُم؟م��ا���ش��ي��ُه��ُم ال��ع��زُّ وال���ت���اري���ُخ ي�����ش��اأُل��ُه��ْم ال�شدُق  اأي���َن  الحميُة؟  اأي���َن 

مجزرٌة القد�ِس  واأر���سُ  الجنوِب  َوَج���ُم���وا!اأر���سُ  ل��ل��ُع��ْرِب ق���ْد  اأك���ب���ُر، م��ا   
ُ
اهلل

اآم��ل��ًة الأع�����راِب  ف��ي  ال��وع��َي  ��َم��ُمت�شت�شرخ  وال���ع���ْرُب َغ���ْي���ٌب وف���ي اآذاِن����ه����ْم ���شَ

م��ع��ذرًة الأْذَن  و���ش��ّم��وا  ال��ع��ي��وَن  موااأع��ُم��وا  َو�شَ ما  الُعْرُب  وبئ�َس  ال�شميُر،  بئ�َس 

انت�شرْت ما  الكثباِن  على  يوُم  يم�ِس  اأ����ش���الُء م���ن ف��ي��ه��ُم الآم������اُل وال��ِع��َظ��ُملم 

َب�ِشُموا ل��ّب��وا ال����ن����داءاِت ل���الأوط���اِن م��ا ب��ِخ��ُل��وا ق��ْد  للموِت  ب��ْل   ، ب��ال��ّدمِّ ب��ال��ّروِح   

���ي ال����زه����وَر غ���ي���َر ب��اك��ي��ٍة ل��ل��زه��ِر ���ش��رٌّ ل���ُه الأم������واُت ق���ْد ف��ِه��ُم��وااأّم��������اُه، ُر����شّ

ف��ن��ح��ن اأ����ش���رُف َم����ْن ����ش���ارْت ب���ِه ق��دُماأّم�������اُه، ل ت��ي��اأ���ش��ي ِم����ْن ح��ا���ش��ٍر ق���ذٍر

والَكَرُماأر�����سُ ال��ج��ن��وِب ون��ح��ن الأ���ش��ُل َع��اِم��ل��ٌة الُحلم  فيَها  الُعْرِب  اأف�شِل  ِم��ْن 

ال��ب��ي��ُت ي���ع���ِرُف والإ������ش�����الُم وال���ح���رُمف���ي���َه���ا ال����م����اآث����ُر ل���ل���ت���اري���ِخ م��ف��خ��رٌة

والعلُمل���َن���ا غ����ٌد خ���اف���ُق ال�����راي�����اِت ن��ح��م��ُل��َه��ا والأم���ج���اُد  وال��ق��د���ُس  والأر������سُ 
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شباب
اإعداد: دميا جمعة فّواز

الشباب المدلَّل
يفرط بع�س الأهل في دلل اأبنائهم وي�شمحون لهم بالتمادي معهم 
في الكالم ورفع ال�شوت والتقليل من احترامهم. وفيما يتمادى ال�شاب 

الوالدان بهّز الراأ�س والموافقة على  بالكالم الموؤذي يكتفي 
لمرا�شاته  يبادران  بحقهما  يخطئ  وحين  رغباته،  تحقيق 

ويتجاوزان عن اأقواله اأو اأفعاله.
ولعل اأكثر التبريرات التي يعّبر عنها الأهل حول تهاونهم 

غير المقبول هو محاولة تّفهم اأبنائهم في مرحلة »المراهقة« 
اأ�ش�س  اأب��رز  من  اأن��ه  وي��ّدع��ون  والمتقلب.  الحاّد  طبعهم  وتقّبل 

وتفجير  غ�شبهم  عن  بالتعبير  لل�شباب  ال�شماح  الحديثة  التربية 

وكم هو معيب اأن تنظر اإلى �شابة ت�شيح في وجه والدتها وبالمقابل تتب�شم لها مكنونات اأنف�شهم.
الأم باألم وتحاول بوعي �شديد اأن تتقبل طباع ابنتها الثائرة.

ومن اأكثر الحوارات التي ن�شمعها ا�شتفزازًا:

الفتاة: اأريد الذهاب اإلى �شديقتي.

الأم: ولكن من �شيرافقك؟

الفتاة: �شاأذهب ب�شيارة اأجرة.
الأم: كال، اأف�شل اأن يو�شلك والدك بال�شيارة، انتظريه 

قلياًل.
اأتاأخر حتى  ولن  الآن  تنتظرني  الفتاة: كال! �شديقتي 

ي�شل اأبي.
الأجرة  ب�شيارة  خرجت  اإن  عليك  اأقلق  ولكنني  الأم: 

وحدك.
الفتاة )بغ�شب(: قلت لك اإن �شديقتي تنتظرني الآن. �شاأذهب 

وحدي، لن اأنتظر اأحدًا! 
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نصيحة لألهل
على  اأبناوؤكم  يعتاد  اأن  ال�صروري  من   -1
التجروؤ  وع��دم  بقراراتكم  االل��ت��زام 

التي  العامة  ال��ق��واع��د  تحطيم  على 

ت�صعونها.

مرة  رغباتهم  اإل��ى  انقدتم  ح��ال  في   -2
تلقائيًا  ال�صلطة  �صتتحول  اأخرى  بعد 

الم�صوؤولين  هم  و�صي�صيرون  اإليهم 

وقراراتكم  قراراتهم...  جميع  عن 

اأي�صًا!

من  ب��د  ال  ح��م��راء  خطوط  هناك   -3
يجب  واإال  تجاوزها  ال�صباب  منع 

وباأ�صاليب  معاقبتهم  تجري  اأن 

مدرو�صة )كال�صراخ في وجوهكم، 

التمرد على قراراتكم(.

بت�صاهلكم  اأنكم  تعتقدوا  ال   -4
على  ب���ل  ت�����ص��اع��دون��ه��م، 

العك�ص، فاأنتم تحولونهم 

�صعيفة  مخلوقات  اإلى 

ت�����ص��ع��ى ل��ت��ح��ق��ي��ق ما 

الو�صائل  بكل  تريد 

المتاحة.

يعتبر  اأن  ي�صح  ال   -5
نّد  اأنهم  اأبناوؤكم 

معركة  ف��ي  ل��ك��م 

ال�صلطة،  لب�صط 

يتحدونكم  ح��ي��ث 

ويتغلبون عليكم.

مع  ب��ج��دي��ة  ت����ح����اوروا   -6
ولكن  و�صادقوهم  اأبنائكم 

وم�صوؤولين  اأم��ور،  كاأولياء 

عنهم اأواًل واأخيرًا.

ت���ع���ال���ى:  ق����ول����ه  ت����ذك����ر   -1

ِمَن  لِّ  �ل��ذُّ َجَناَح  َلُهَما  {َو�ْخِف�ْش 

فالتذلل  ْحَمِة})الإ�شراء:24(.  �لرَّ

للوالدين م�شتحب وبالمقابل التكبر 

عليهما حرام.

وطيبتهما  محبتهما  ت�شتغل  ل   -2

لنف�شك  وتت�شبب  اهلل  فُتغ�شب  معك 

الحرمان من ر�شاهما.

3- تعّلم اأن تحترم والديك والأكبر 

تهذيب  ع��ن  م�شوؤول  لأن��ك  �شنًا  منك 

كان  مهما  المحيط  عن  بمعزل  نف�شك 

مت�شاهاًل.

4- احترام الأهل يوؤكد على 

مع  يتعار�س  ول  الن�شوج 

كونك اأم�شيت را�شدًا.

بد  ل  الختام  وفي   -5

اأب��رز  م��ن  اأن  ن��ذك��رك  اأن 

ي��ق��ع فيها  ال��ت��ي  الب���ت���الءات 

ال�����ش��اب ه��و ت��ه��اون اأه��ل��ه معه لأن��ه 

ويلقنها  ذاته  يربي  اأن  عليه  �شيكون 

اأ���ش�����س الح���ت���رام وال��ت��ه��ذي��ب دون 

في  تف�شل  فال  اأح��د...  من  م�شاعدة 

الختبار.

نصيحة 
للشاب

95

م
 2

01
3 

ر
يا

/�أ
 2

60
د 

د
ع
ل
�



شباب

نصائح من روح اهلل
بها  خ�س  ال��ت��ي  الخطابات  ه��ي  كثيرة 

بمختلف  ال�����ّش��ب��اب   { الخميني  الإم����ام 

انتماءاتهم وجن�شياتهم. ولطالما عّول عليهم 

للّتغيير والّتطوير والّنهو�س بالأّمة الإ�شالمّية 

والفكرّية  العلمّية  طاقاتهم  ا�شتغالل  عبر 

تنمية  في  ال�شباب  مرحلة  من  وال�شتفادة 

ذواتهم.

اإل��ي��ه��م ذات ي��وم ف��ي خطبة  وق��د ت��وج��ه 

نظامي«،  حكيم  »ثانوية  قم  لتالمذة  خا�شة 

قائاًل لهم: »يا اأملي، يا اآمالي، يا ب�شراي، يا 

اأبناء الإ�شالم...«.

القلب  تخاطب  راق��ي��ة  لغة  م��ن  لها  فيا 

ولعله  والمحبة.  بالّلطف  ومفعمة  وال���روح 

الو�شايا  تلك  اأب��رز  اإل��ى  التعرف  المفيد  من 

الخالدة من الوالد الحكيم والمر�شد الذي ل 

يغيب:

اأّدوا ال�شلوات الخم�س في اأوقاتها واأقيموا   -1
�شالة الليل.

���ش��وم��وا اأي��ام الث��ن��ي��ن وال��خ��م��ي�����س ق��در   -2
الإمكان.

ال��ق��راآن  واأق����راأوا  ال��ن��وم  اأوق���ات  قللوا من   -3
كثيرًا.

اأوفوا بعهودكم ومواثيقكم.  -4
ت�شدقوا على الفقراء.  -5
اجتنبوا موا�شع التهم.  -6

المليئة  الزينة  مجال�س  ف��ي  ت�شتركوا  ل   -7
ب�شرف المبالغ الطائلة ول تقيموا مثلها.

الب�شوا اأب�شط المالب�س.  -8
وخا�شة  بالدعاء  وعليكم  كثيرًا  تتكّلموا  ل   -9

دعاء الثالثاء. 

الأقدام  على  )الم�شي  مار�شوا الريا�شة   -10
وت�شلق الجبال وال�شباحة...(.

اأك���ث���روا م���ن ق������راءة ال��ك��ت��ب ال��دي��ن��ي��ة   -11
والفل�شفية  وال�شيا�شية  والج��ت��م��اع��ي��ة 

والخطابة والكالم ...

)ال��ق��ي��ادة  التكنولوجية  تعّلموا العلوم   -12
والميكانيك والكهرباء...(.

تعّلموا الّلغة العربّية وقواعدها.  -13
ان�شوا ح�شناتكم وتذّكروا �شيئاتكم.  -14

اإلى  وروحيًا  الفقراء  اإل��ى  انظروا ماديًا   -15
اأولياء اهلل.

واطلعوا  اليوم  باأحداث  علم  على  كونوا   -16
المرتبطة  والأخبار  اليومية  الأخبار  على 

باأمور الم�شلمين. 96



ب��ال��ح��م��ا���س ح��ي��ن تهيئ  ت�����ش��ع��ر  ك���م 

�شوف  رائ��ع��ة  رح��ل��ة  م��ن  ال�شفر  حقيبة 

لك  بد  ل  البداية،  في  اأي��ام!  ب�شعة  ت��دوم 

بمجموعة  لئ��ح��ة  ُوري��ق��ة  على  تكتب  اأن 

تغفل  ل  حتى  ال�����ش��روري��ة  الم�شتلزمات 

اأن  ال�شروري  من  اأن��ه  كما  منها.  اأي  عن 

المالب�س  وماهية  الطق�س  حال  عن  ت�شاأل 

الطعام  نوع  عن  اأي�شًا  وت�شاأل  المطلوبة، 

اأن تجري  البلد المق�شود. ول بد من  في 

بحثًا �شريعًا على الإنترنت عن موقع ذلك 

ون�شاطات  ال�شياحية  المواقع  واأبرز  البلد 

في  و�شعها  الكاميرا  تن�َس  ل  ال�شواح... 

متن  على  معك  لتكون  �شغيرة  يد  حقيبة 

فوق  م��ن  ال�����ش��ور  تلتقط  حتى  ال��ط��ائ��رة 

الغيوم، وخبئ بع�س األواح ال�شوكول وبع�س 

حال  في  بتناولها  تت�شلى  حتى  المك�شرات 

انتظرت طوياًل في المطار.

غداً ستسافر!
وق��ب��ل ي���وم م��ن ال�����ش��ف��ر، ف��اإن��ك وم��ن 

اأن  من  خوفًا  متيقظًا  تبقى  اأن  الطبيعي 

نف�شك  على  فتفّوت  عميق  ن��وم  ف��ي  تغّط 

رحلة العمر!

تفا�شيل  على  تركز  من  وح��دك  ل�شت 

اآخ���ر...  اإل���ى  بلد  م��ن  لل�شفر  التح�شير 

اإقالع  موعد  قبل  اأنف�شنا  نح�شر  جميعنا 

الطائرة باأيام واأ�شابيع... ولكن... من منا 

ر نف�شه ل�شفر الآخرة المفاجئ؟ ح�شّ

ت�شّلحنا  ه���ل  و���ش��ي��ت��ن��ا؟  ك��ت��ب��ن��ا  ه���ل 

وال�شلوات  الدعاء  وقراءة  القراآن  بتالوة 

الكافي  الف�شول  نمتلك  هل  الم�شتحبة؟ 

ما  النا�س  اأح��وال  ح��ول  والتدقيق  للبحث 

بعد الموت؟ هل هّياأنا رقدتنا بالت�شبيحات 

يوميًا  نت�شدق  هل  والأذك��ار؟  وال�شتغفار 

بنية التخفيف من �شغطة القبر؟

هي مجموعة اأ�شئلة... بر�شم القارئ!
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اإعداد: حوراء مرعي عجمي حول العالم

من  مبلغ  دفع  يف�شل  الياباني  »ال�شاب  اأّن  ا�شتطالعات  اأظهرت 

النا�س يخرج  يراه  اأن  بدل  »ي�شتاأجره«،  للخروج مع �شخ�س  المال 

وحده في المجتمع، وبما اأنه لي�س من ال�شهل دائمًا تكوين �شداقات 

متينة، قّرر عدد من اليابانيين اللجوء اإلى �شركة تقّدم خدمات 

عّدة، منها »ا�شتئجار الأ�شدقاء«.

الخدمة  هي  �شديق  ا�شتئجار  »خدمة  اأنّ  واأ�شافت 

 250 ب�  ا�شتئجار �شديقين  يمكن  الأكثر طلبًا، بحيث 

يورو«.

خدمة »استئجار األصدقاء« 

البريطانية  »تلغراف«  �شحيفة  ذكرت 

ال��رع��اي��ة  م��ن��ظ��م��ة  ع��ل��ى  »ال��م�����ش��رف  اأن 

بدخ�شان،  ح�شين  اإي��ران  في  الجتماعية 

للهدايا  علني  م���زاد  اإق���ام���ة  ع��ن  اأع��ل��ن 

الإيراني  الرئي�س  تلقاها  التي  الر�شمية 

اأح��د ق�شور  ف��ي  ن��ج��اد،  اأح��م��دي  محمود 

ال�شاه، ق�شر »�شاداباد«،  �شمال طهران.

تعزيز  الى  يهدف  »المزاد  اأن  ويبدو 

باأنه  الإي��ران��ي  ال�شعبوي  الزعيم  ���ش��ورة  

من�شبه  يترك  اأن  قبل  ال�شعب  من  رج��ل 

الرئا�شي على اأثر النتخابات المقررة في 

حزيران المقبل«.

ال�شاعات  ع�����ش��رات  ال��م��زاد  وي�شمل 

الكريمة  والأحجار  والمجوهرات  الفاخرة 

من  الإي��ران��ي  للرئي�س  ر�شميًا  المقدمة 

الرئيس اإليراني يبيع 
مجموعة من الهدايا 
الرسمية في مزاد علني

ال�شعودية  بينها  من  دول عدة  زعماء  ِقبل 

وباك�شتان وقطر والكويت.

 Mont« حبر  قلم  ال��ه��داي��ا  اأب���رز  م��ن 

Blanc« وهو واحد من بين 88 قلمًا �شنع 
اإطالق  مع  تزامنًا   1930 �شنة  اأواخ��ر  في 

 Les Temps« �شابلن.  ت�شارلي  فيلم 

بدواليب  ع  مر�شّ والقلم    »Modernes
من الألما�س ترمز اإلى الفيلم الذي انتقد 

الراأ�شمالية.

الرعاية  لمنظمة  ال��م��زاد  ري��ع  ويعود 

100 وحدة  »لبناء  اإي��ران،  الجتماعية في 

وعائالتهم،  المحاربين  لقدامى  �شكنية  

والأرام���ل  العازبات  الأم��ه��ات  عن  ف�شاًل 

�شَلف  تقديم  ط��ري��ق  ع��ن  ال��م��ح��روم��ات، 

بمعدلت رهن عقاري منخف�شة للغاية«.
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اأ����ش���ار ب��اح��ث��ون اأم��ي��رك��ي��ون اإل����ى اأن 

 2.3 اإل��ى  اأدى  الملح،  تناول  من  »الإك��ث��ار 

�شنة  ف��ي  العالم  ح��ول  وف��اة  حالة  مليون 

اأّن  اإل���ى  ول��ف��ت��وا   ،»2010 ع���ام  واح�����دة، 

»درا�شة تحليلية اأجريت ل�247 م�شحًا حول 

ا�شتهالك الرا�شدين لل�شوديوم بين 1990 

و2010، في اإطار درا�شة عالمية حول عبء 

الأمرا�س«. وحّذر الباحثون من اأّن »تزايد 

زي��ادة  في  ي�شاهم  ال�شوديوم  ا�شتهالك 

وقالوا:  القلب«،  باأمرا�س  الإ�شابة  خطر 

عدد  لجهة  ال���ّدول  ترتيب  خ�ّس  »وفيما 

الوفّيات لكّل مليون را�شد نتيجة ا�شتهالك 

المرتبة  في  اأوك��ران��ي��ا  حّلت  ال�شوديوم، 

الأولى تليها رو�شيا ثم م�شر«.

الم�شروبات  تناول  النا�س  بع�س  يف�شل 

الغازية الخالية من ال�شكر والمعروفة با�شم 

بمر�س  الإ�شابة  من  خوفًا  زيرو  اأو  الاليت 

اأثبت  لكن  بالبدانة.  الإ���ش��اب��ة  اأو  ال�شكر 

التي  الأميركّية  العلمّية  الأب��ح��اث  اأح��دث 

كلينيكل  اأوف  جورنال  »اأميركان  ن�شرتها 

اأكثر  »الاليت«  الم�شروبات  اأن  نوتري�شن« 

الم�شروبات  الإن�شان من  �شررًا على �شحة 

ال�شكرّية )المحاّلة(.

اأجريت  التي  ال��درا���ش��ة  اأو�شحت  كما 

على اأكثر من 66 األف امراأة  على مدى 14 

زجاجة  يتناولن  اللواتي  الن�شاء  اأن  عامًا، 

ن�شبة  لديهّن  تت�شاعف  اأ�شبوعيًا  »لي��ت« 

تلك  ع��ن   %60 بن�شبة  بال�شكر  الإ���ش��اب��ة 

اللواتي يتناولن نف�س الكمية من الم�شروبات 

المحالة الكال�شيكية.

واأ����ش���ار ال��ب��اح��ث ب��ال��م��ع��ه��د ال��ق��وم��ي 

ال��ط��ب��ّي��ة  والأب����ح����اث  لل�شحة  ال��ف��رن�����ش��ي 

اأن  اإل��ى  ال��درا���ش��ة  ف��ي  الرئي�شي  والباحث 

مخاطر الإ�شابة بال�شكر تزيد بن�شبة %15 

عند تناول 0.5 ليتر اأ�شبوعيًا وت�شل اإلى عند 

المخ  اأن  واأو�شح  اأ�شبوعيًا.  ليتر   1،5 تناول 

الم�شروبات  تناول  مع  محفزة  م��واد  يفرز 

فى  الإن�شولين  اإف���راز  يخف�س  م��ا  ال��الي��ت 

ال�شكرية،  المواد  مع  يحدث  مثلما  الج�شم 

الغلوكوز  ن�شبة  زي���ادة  ع��دم  م��ن  وبالرغم 

فى الدم، اإل اأن انخفا�س اإفراز الإن�شولين 

التي  لل�شكريات  الحاجة  ي�شاعف  خ��ط��اأ 

تجبر الج�شم على طلبها بما ي�شاعف ن�شبة 

الإ�شابة بال�شكر وال�شمنة.

ع�شاق  ال��ف��رن�����ش��ي  ال��ب��اح��ث  وط���ال���ب 

با�شتبدالها  وال�شكرية  الغازية  الم�شروبات 

المعباأة  الزجاجات  اأو  الطازجة  بالع�شائر 

التي تحتوي على 100% فواكه.

2.3 مليون ضحّية 
ً للملح سنويا

المشروبات الخالية من السكر
 تزيد خطر اإلصابة بالسكري
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بريطانية حديثة  درا�شة طبية  ك�شفت 

على  اإيجابي  تاأثير  له  الّلحى  اإط��الق  اأن 

�شحة الإن�شان، خا�شة فيما يتعلق باإبطاء 

من  والحماية  ال�شن  ف��ي  التقدم  ع��وام��ل 

اأ�شعه ال�شم�س ال�شارة الم�شببة لل�شرطان.

تقدم  الّلحية  اأن  الباحثون  اأك��د  حيث 

ال�شم�س،  اأ�شعة  اأ�شرار  من  كبيرة  حماية 

تغطيها  التي  ال��وج��ه  اأج���زاء  اأن  ووج���دوا 

تعّر�شًا  اأق���ل  ك��ان��ت  وال�����ش��وارب  اللحية 

مقارنة  ال�شارة،  البنف�شجية  فوق  لالأ�شعة 

بالوجه  ال�شعر  من  الخالية  المناطق  مع 

بمقدار الثلث.

الّلحى  اأن  الدرا�شة  نتائج  واأظ��ه��رت 

اللحية و تأثيرها اإليجابي على صحة اإلنسان

اأول  ب��اإج��راء  اإي��ران��ي��ون  اأط��ب��اء  نجح 

اآخر.  اإن�شان  من  اإن�شان  يد  لزرع  جراحة 

اأن  الإيرانية  »فار�س«  اأنباء  وكالة  واأفادت 

 15« م�شت�شفى  في  الإيرانيين  »الأط��ب��اء 

جراحية  عملية  اأج��روا  بطهران  خ��رداد« 

اإن�شان من �شخ�س متوفى، لآخر  لزرع يد 

حي، ا�شتغرقت اأكثر من 8 �شاعات«.

واأو�شح ع�شو من الفريق الذي اأجرى 

نجاح أّول جراحة لزرع يد إنسان من إنسان آخر

حول العالم

من  و%95   90 ب��ي��ن  ي���ت���رواح  م��ا  ت��ق��ّدم 

ال�شم�س، اعتمادًا على طول  الحماية �شد 

ال�شعر. كما اأ�شارت الدرا�شة اإلى اأن الّلحى 

اأع��را���س  تقليل  ف��ي  ت�شاعد  وال�����ش��وارب 

الربو الناتجة عن التعر�س لحبوب اللقاح 

ت�شل  التي  ال�شوارب  اإّن  حيث  والغبار، 

المواد  منع  على  تعمل  الأن��ف  منطقة  اإلى 

المثيرة للح�شا�شية من الو�شول اإلى الأنف 

عن طريق ال�شتن�شاق من قبل الرئتين.

اأن  الباحثون  اأك��د  اأخ���رى  جهٍة  وم��ن 

الّلحية تعمل اأي�شًا على اإبطاء عملية التقدم 

ال�شيخوخة،  ع��الم��ات  وظ��ه��ور  ال�شن  ف��ي 

وتعمل على اإبقاء المياه على �شطح الجلد 

حمايته  طريق  عن  رطبة  حالة  في  وتركه 

من الرياح التي تعمل على جفافه.

وقالت الباحثة كارول ووكر: »اإن الّلحى 

ال�شعر  واإن  ال�شعال،  محاربة  على  ت�شاعد 

والرقبة  الذقن  تحت  ينمو  ال��ذي  الكثيف 

يعمل ع��ل��ى رف���ع درج���ة ح����رارة ال��رق��ب��ة، 

وي�شاعد في الوقاية من نزلت البرد«.

الجراحة، اأّن  العملّية »انتهت بنجاح تام، 

المع�شم  م��ن  ي��د  زرع  خاللها  ت��م  حيث 

العمر  من  والع�شرين  الخام�شة  في  ل�شاب 

ال�شابعة  ف��ي  رج��ل  اإل��ى  دم��اغ��ي��ًا،  متوّفى 

 6 قبل  ي��ده  ب��ت��رت  العمر  م��ن  وال��ث��الث��ي��ن 

اأعوام في حادث ماكينة لفرم اللحم«.

ولفت اإلى اأّن هذه العملية تجري لأول 

ودول  الأو���ش��ط  وال�شرق  ال��ب��الد  ف��ي  م��رة  100



يعاني طفل بريطاني في ال�شاد�شة من 

جعلته  ن��ادرة  مر�شية  اأعرا�س  من  العمر 

ياأكل جدران غرفة نومه و�شتائر نوافذها 

وخزائنها.

وقالت �شحيفة »دايلي ميل«: اإن »زاك 

ال��ذي  »بيكا«  مر�س  م��ن  يعاني  ظ��اه��ر«، 

اأ�شياء مثل الحجارة والورق،  يجعله ينخر 

األ��واح  باأكل  الأع��را���س  ه��ذه  نتيجة  وق��ام 

من  والكثير  غرفته  ج���دران  ف��ي  الج�س 

محتوياتها.

على  ح�����ش��ل  زاك  اأن  واأ����ش���اف���ت 

بلغت  للم�شغ  مقاومة  جديدة  ن��وم  غرفة 

كهدية  ا�شترليني  جنيه  األف   36 تكاليفها 

لمنا�شبة عيد ميالده ال�شاد�س. وقد جرى 

تجهيزها بجدران �شبيهة بجدران مالعب 

الإ�شكوا�س القوية وتزويدها باأثاث و�شتائر 

يكون  ل��ن  اأن��ه  يعني  م��ا  للم�شغ،  مقاومة 

قادرًا على نخرها باأ�شنانه.

الطفل  وال���دة  ه���ورن،  را�شيل  وق��ال��ت 

لل�شحيفة:  عامًا،   32 العمر  من  البالغة 

كطعام،  زاك  يتناوله  لما  حد  يوجد  »ل 

طفل يأكل غرفته

الأ�شياء  من  ي�شتهويه  ما  بدقة  نعرف  ول 

المحيطة به ول يوجد �شيء يمكننا القيام 

به لمنعه من م�شغ اأي �شيء وكل �شي«.

وقالت: »اإن و�شع زاك مقلق لأنه قادر 

�شيبت 
ُ
على و�شع اأي �شيء في فمه« واإنها اأ

ب�شبب  الخ�شب  ي��اأك��ل  ب��داأ  حين  »بالفزع 

ت�شبب  كبيرة  قطعة  يبتلع  اأن  من  خ�شيتها 

له الختناق، لكنه لن يكون قادرًا الآن على 

لكونها  الجديدة  غرفته  محتويات  نخر 

مقاومة للم�شغ«.

الغرفة  ت�شاهم  ب���اأن  را�شيل  واأم��ل��ت 

اإلى  يخلد  زاك  ابنها  جعل  في  الجديدة 

النوم لفترات اأطول من قبل »حين يدرك 

اأنه لم يعد بمقدوره اأكل محتوياتها«.

منطقة البحر الأبي�س المتو�شط«.

وذكر اأن الدماء تجري حاليًا في عروق 

اليد المزروعة ب�شكل جيد، لكن الوقت ما 

المري�س  ق��درة  م��دى  لتقويم  ب��اك��رًا  زال 

على التحّكم بيده، ولمعرفة الجواب نحن 

بحاجة الى اأ�شبوعين تقريبًا.

واأو�شح اأن »المري�س خ�شع لختبارات 

»يجب  اأن��ه  واأ���ش��اف  العملية«،  قبل  ع��دة 

المتمثلة  ال�شرورية  الإج���راءات  موا�شلة 

بالعالجات الكيمائية للحيلولة دون رف�س 

لكن  ال��م��زروع،  للع�شو  المناعي  الجهاز 

مائة  ناجحة  ك��ان��ت  ال��ج��راح��ي��ة  العملية 

101بالمائة«.
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مسابقة

�صح اأم خطاأ؟

اإن المنتظر الواقعي عليه اأن يقف في �شّف الثائرين الم�شلحين. أ- 

طالق )المباراة( هو الطالق الذي ل يحق فيه للزوج المطّلق اأن يرجع طليقته اإليه اأثناء عّدتها ب- 

اإل بعقد جديد. 

من و�شايا الإمام الخميني} الخالدة تعُلّم اّللغة العربية وقواعدها. ج- 

امالأ الفراغ:

»حينما تواجه......الم�شكالت، فلن تنفعها الأج�شام، ول بّد من نزول القلوب اإلى و�شط ال�شاحة«.أ- 

»اإن اهلل ليبغ�س الموؤمن....... الذي ل دين له، الذي ل ينهى عن المنكر«.ب- 

هناك ا�شتهداف لمجتمعاتنا عن طريق »الت�شويق و.......« و»و�شع ال�شّم في الّد�شم«.ج- 

من القائل؟

»اإّن هذا ال�شتقالل الذي اأعطانا اهلل اإّياه لم يكن ليحدث لول لطفه بنا«.أ- 

 »اإن الغ�شب نعمة يجب التعّرف اإلى اأماكن ا�شتخدامها ورعاية حدود ال�شتعانة بها«.ب- 

»... فاإن لم تاأت ب�شرط الدعاء فال تنتظر الإجابة«.ج- 

�صحح الخطاأ ح�صبما ورد في العدد

ب� أ-  ت�شّموا  الجّنة  لهم  و���ش��رط   Qلعلي ال��وف��اء  اأنف�شهم  على  ا�شترطوا  ال��ذي��ن  الأ���ش��ح��اب 

»المنتظرين«.

 »اأ�شراف اأّمتي حملة القراآن واأ�شحاب ال�شدقة«.ب- 

يعتبر ال�شباب يوم التحرير يوم ولدة الحياة في قلوبهم.ج- 

من هو؟

ا�شت�شهد فيما كان يرابط في قرية خربة �شلم اأثناء ت�شّديه للعدوان الإ�شرائيلي.أ- 

من مهامه: تحديد الثغرات في اأداء الأجهزة وتقديم التو�شيات اإلى طاقم ال�شيانة.ب- 

�س له اأم في �شرح ما يعاني منه.ج-  من حقوقه: اأن ياأخذ حّقه �شواء في الوقت المخ�شّ

أسئلة مسابقة العدد 260

٭ اأ�شئلة الم�شابقة ُيعتمد في الإجابة 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 الآتي:

الأول: مئة وخم�شون األف ليرة لبنانية � الثاني: مئة األف ليرة لبنانية بالإ�شافة اإلى 8 

جوائز قيمة كل واحدة منها خم�شون األف ليرة.

بالقرعة،  يوفق  ولم  اإجابات �شحيحة  ويقّدم  ع�شر عددًا  اثني  في  ي�شارك  كل من  ٭ 

يعتبر فائزًا بالجائزة ال�شنوية.

و�شتين  واإثنان  مئتين  العدد  في  ال�شهرية  بالم�شابقة  الفائزة  الأ�شماء  عن  ُيعلن  ٭ 

ال�شادر في الأول من �شهر تموز 2013م بم�شيئة اهلل.
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في اأي مو�صوع وردت العبارة التالية؟

يجب اأن يكون الحزن والخوف من الآخرة كبيرًا في حياتنا بحيث ل تتمكن اللذائذ الدنيوية من جذبنا 

اإليها.

اختر الكلمة ال�صحيحة: اإن جزاء اهلل للمح�صنين من الرزق في الدنيا ال بد واأن يكون 

في: 

المال والولد ال�شالح.أ- 

العلم والحكمة.ب- 

المال والجاه.ج- 

اختر الكلمة ال�صحيحة:

يعتبر )المنغيز-المغنيزيوم( مادة مقوّية للذاكرة وت�شاعد في نقل الأوك�شجين اإلى الدماغ وهي موجودة 

في البندق واللوز.

اأي االأماكن هي؟ 

»فيها ياأمن الخائف، وفيها تنزل الّرحمة، وعندها ي�شتجاب الدعاء«.

»اإنه ا�صتجابة اإلهية لحاجة اإن�صانّية من موقع ربوبية الغنّي الحميد«. ما هو؟

الجائزة االأولى:زهير فخري بّزي. 150000ل.ل.

الجائزة الثانية:  زينب طه عكنان. 100000ل.ل.

8 جوائز، قيمة كل منها 50000ل.ل. لكل من:

جنان زهير بّزي* 

زينب علي البّزال* 

مهى علي عطوي* 

زهراء منير فرحات* 

فاطمة علي عطوي* 

علي االأكبر رّيا* 

لينا بهيج ال�صاحلي* 

األماظة ح�صين حمد* 

أسماء الفائزين في قرعة مسابقة العدد 258

ل من حزيران  2013م اآخر مهلة ال�صتالم اأجوبة الم�صابقة: االأوَّ

٭ ت�شل العديد من الق�شائم اإلى المجلة بعد �شحب القرعة ما يوؤدي اإلى حرمانها من 

ال�شتراك بال�شحب لذا يرجى الإلتزام بالمهلة المحددة اأعاله.

٭ ُتر�شل الأجوبة عبر �شندوق البريد)بيروت، �س.ب: 24/53(، اأو اإلى �شنتر داغر 

- بئر العبد اأو اإلى مكتبة جمعية المعارف الإ�شالمية الثقافية - المعمورة اأو اإلى 

اإمداد  مركز  مقابل   - النبطية   - الثقافية  الإ�شالمية  المعارف  جمعية  معر�س 

الإمام الخميني}.

٭ كل ق�شيمة ل تحتوي على ال�شم الثالثي ومكان ورقم ال�شجل تعتبر لغية.
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ترى من تكون؟
حّررت لبنان في اأيار

وهزمت العدّو القّهار

�شالمًا لعباءتك ال�ّشوداء

�شنبقى على العهد نتقّدم

فواهلل لن ن�شت�شلم

حتى ولو نطق الّدم

اأنت من �شاللة الكّرار

يا �شاحب اأكبر انت�شار

لولك ما زغرد اأّيار

يا من حّولت الجبال اإلى اأر�س كربالء

يا من اّتخذت الأر�س ب�شاطًا

ال�شالح  اأخ��ذ  على  يتجراأ  م��ن  وقلت 

نقطع يده

يا من ملكت اأيمانك كّل القّوة للّدفاع

يا اأني�س الّروح

اأنت البل�شم الحقيقي للجروح

اأنت كنز ثمين منّزل من علياء ال�ّشماء

لتن�شر القد�س وغّزة و�شامّراء

اأنت للحزن الّرجاء

اأنت لل�ّشقم ال�ّشفاء

اأنت الّدواء لكّل داء

اأن  اأرجو من اهلل  القائد  يا ن�شر اهلل 

تبقى حتى ت�شّلم راية الن�شر اإلى �شاحب 

له  العالمين  واأرواح  اأرواح��ن��ا  الع�شر، 

الفداء.

ادق �شيرين �ل�شيد �ل�شهّ

بأقالمكم

 إلى الشهيد القائد الكبير

عماد فايز مغنّية )رضوان(
م���ن ع��ب��ق ال�����ش��ه��ادة، ���ش��ط��ع��ت اآخ���ر 

تحية  العماد،  اأّيها  اإليك  تحية  العبارات، 

وراءك  البطل،  اأّيها  قدمته،  الذي  للن�شر 

اأر�شها  لتحمي  الأطهار،  ن�شل  من  اأبطال 

وكرامتها.

ع��م��اد م���ن ن���ور وج��ه��ك ع��ب��ق ال��ن��ور 

الأ�شيل، ومن فمك ينطق الحرف الدليل، 

المفجوعة  قلوبنا  زواي���ا  ال�شاكن  اأّي��ه��ا 

من  اإل��ى  ���ش��الٌم  عليك،  ���ش��الٌم  برحيلك، 

هنيئاً لك
الفوز الكبير

�شهر الليالي ليحمي الوطن، �شالٌم اإلى من 

�شهر الليالي لينال ال�شهادة...

ذلك  راأي���ت  القمر  اإل���ى  ن��ظ��رت  كّلما 

ال��وج��ه ال��م��ن��ي��ر وال��م�����ش��ع ب��ن��ور الإي��م��ان 

اأّيها  للوطن،  فداء  حياته  عا�س  والجهاد، 

نحو  المتاألق  اأّيها  ال�شم�س  نحو  اعد  ال�شّ

ال��ف��ردو���س فيك في  ف��اح عطر  ال��ن��ج��وم. 

حامل  اأن��ت  اهلل  ر�شوان  يا  عماد  �شباط، 

اأو�شمة ال�شهادة، هنيئًا لك الفوز الكبير.

زينب �لحور�ء �شالمة
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اأين العيون الدامعات والقلوب الوالهات... 

يا ليل؟

اأين هم الذين اتخذوا منك هلل �شبياًل؟

رحلوا... وما كنت تدري �شنعهم

م�شوا... وما علمت �شّر نجواهم

... امتطوا جوادك وارتحلوا

دون  ب�شاحتك  يقيموا  اأن  تر�شى  كيف 

�شوؤال؟

كيف خفي عليك قيامهم والنا�س نيام؟

اآٍه منك... لو �شاألتهم ِلَم كل هذا ال�شجيج

ه��ن��ي��ه��ًة...  ا�شتوقفتهم  ل��و  م��ن��ك...  اآٍه 

برهة...

لكن... ا�شتغّلوا �شمتك الطويل

اتخذوك اأغنيًة... و�شاًل... حيث الخلود

واأنت... اأنت... �شكوٌن ل حراك

ذو �لفقار �أيوب

عتاب الليل

العام  لهذا  التحرير  حرب  ذكرى  في 

اليوم  واأحداث ذلك  اأتابع م�شاهد  جل�شت 

وتركوا  وع��م��الوؤه  العدو  ف��ّر  حين  المجيد 

خلفهم.  �شاخنًا  اإف��ط��اره��م  ط��ع��ام  حتى 

وهلعًا  خوفًا  اأذلء  جبناء  ف��روا  لقد  نعم 

من انتقام اأ�شحاب الحق والأر�س بعد اأن 

عاثوا فيها ل�شنين عديدة خرابًا وف�شادًا.

اأت��اب��ع ف��رح الأه��ال��ي وتحرير  ب���داأت 

الأ����ش���رى، واإح�����ش��ا���ش��ي ك���اأّن ذل��ك حدث 

بالأم�س. ثم لم األبث اأن انتقلت بذكرياتي 

اإلى الن�شر الآخر الذي تحقق بعد �شنوات 

قليلة، ذلك الن�شر العظيم. 

ت��م��وز،  ال��ح��رب ح���رب  اأي����ام  اأول  ف��ي 

والعقول  القلوب  واتجهت  الأعناق  ا�شراأبت 

نحو الجنوب. حرب �شبق وَخطط لها العدو 

الغا�شب. جهّنم اندلع اأوارها، هنا �شواريخ 

كّلها  وال�شفن  الدبابات  وقذائف  الطائرات 

تلقي حممها...  كّنا نجل�س اأمام التلفاز نتابع 

المقاومين  واأنفا�س  اأرواح  متوّثبة  بقلوب 

البوا�شل، رغم اأننا لم نَر اأيًا منهم، فقد كّنا 

)حفظه  ال�شيد  �شماحة  خالل  من  نراهم 

بالن�شر.  وبثقته  باإيمانه  نثق  كنا  اهلل(. 

لأّن  الأول،  اليوم  منذ  الن�شر،  نعي�س  كنا 

��ُرو�  َت��ن�����شُ {�إِن  ق��ال:  وتعالى  �شبحانه  اهلل 

)محمد:  �أَْقَد�َمُكْم}  َوُيَثبِّْت  ْرُكْم  َين�شُ  
َ َّ
�لل

وقع  التي  القرى  ع��دد  اأح�شي  وكنت   .)7
ثالثمائة  من  اأكثر  فكانت  العتداء  عليها 

بلدة. كانت دموعي تن�شاب تلقائيًا واأنا اأرى 

وبقي  الأنقا�س.  تحت  من  ُتنت�شل  الأطفال 

هذا الحزن يالزمني طوياًل.

و�شائر  اأحلم  اأح��ّل��ق...  الآن  واأج��دن��ي 

العرب والم�شلمين بن�شر جديد، ذلك ما 

باإذن  دائمًا،  المن�شور  �شماحة  به  وعدنا 

الجديدة  المعركة  اإن  ق���ال:  حين  اهلل. 

�شتكون على اأر�س فل�شطين اإن �شاء اهلل.

مها �شليمان/ �شوريا

من التحرير.. إلى النصر العظيم
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بأقالمكم
إلى الشهيد أحمد الموسوي )صادق( في ذكراه السنوية في أيار

اأخي... اأيها الغالي... م�شت اأعوام... واأنا بغاية ال�شوق لأراك...

طال النتظار... اأخبرني من راآك بعدي لآخر مرة...

كل م�شارف القرى راأت و�شهدت على �شجاعتك الحيدرية...

كيف! والمواجهة كانت �شرابيل من نار...

اأحمد... حّدثني عن ال�شخور، و�شفوح الجبال...

عن بئر ال�شهر... يحّيي اأحالم ال�شراة جهادًا...

لقد اأخبرني رفيق جهادك اأنك حلقت فوق الآفاق...

اأنك زرعت بين ال�شخور دمك... يروي يبا�س الورود...

كل من عندنا يهديك مع الأ�شواق حبه...

من بيت اأحزان يعقوب يتراءى لأمي وجهك في الغروب...

ترف�س اأنك لن تاأتي مع الآتين... زرها فقد فر�شت لك و�شادة �شالتك...

اأحمد حين يذكر ا�شمه ن�شمخ... ن�شمع �شوته نخ�شع... ونخجل...

نقراأ حياته وال�شهادة ب�شمت، ن�شمو ون�شمو... ونخجل.

اأحمد اأخبرني عن �شر ا�شت�شهادك... ليلة العا�شر من محرم...

اأخبرني عن �شر جثمانك الذي بقي اأ�شهرًا في العراء...

اأحمد اأخبرني عن عودة جثمانك الذي عاد يوم الثالث من �شعبان...

.Pعودتني اأن ل �شر بيننا... يا من وا�شيت اآل بيت محمد

�أخوك �لم�شتاق ع � م � م

مهداة إلى الشهيد حسن قماطي
ح�شن... يا رفيق الأخّوة والهم�شات

تذكرني بك الأحرف والكلمات

والغداء والع�شاء والأم�شيات

حبة والموّدة والّت�شحيات ... وال�شّ

تذّكرني بك مجال�س العزاء

والّلطم والمواكب الح�شينية في عا�شوراء

هل ين�شاك جامع تحويطة الغدير... والبكاء؟

فكيف ل يع�شقك ال�ّشجود الطويل... واأنت بدر ال�شماء

»يا ليتنا كنا معكم« تردد... وتحاكي بحرقة عبرة كربالء

هل تن�شاك اأيام الدرا�شة... الربيع وال�شيف والخريف وال�شتاء

اأدمعت حرفي... واأدميت اأ�شطري... عند كتابة هذا الرثاء

اآٍه من لوعة الفراق... فعيني وقلبي يحّنان اإلى اللقاء

هنيئًا ما اأخذت وما ح�شلت... واأنت بين ال�شهداء

فزت ورب الكعبة... يا رفيق الأئمة الأطهار والأنبياء

�أخوك

أخبرني 
عن 
سّرك

أحنُّ

إلى 

اللِّقاء
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موانئ  على  ال�شهادة  ل�شتقبال  اأذرعهم  يفتحون  دافئة  كن�شمات 

بانكما�س  ال��خ��روب،  �شجرة  ج�شد  على  ُزرع��ت  حكايا  الأل��م  ر�شدت 

نحتت  التي  بطولتهم  اأ�شاطير  يخّطون  مدينتهم  حدود  على  الفو�شى 

مّر  هنا،  �شهيدًا...  م��رة  الحياة  دعته  من  م��ّر  هنا  زه��رة.  عنق  على 

فا�شتجابت  اهلل«...........  ن�شر  يا  »لبيك  حنجرته  بغير  �شرخ  من 

لن  ليح�شدوا خبزًا  واحدة  بهّمة  التجاهات  كل  في  وم�شت  الأج�شاد 

ما  لكل  الأج�شاد  باّت�شاع  فيها...  يبحروا  لن  مراكب  وي�شنعوا  ياأكلوه 

�شروق  ي�شتقبلون  الحرية  عر�س  على  الظلم  وتناحر  الّطبيعة  فوق  هو 

من  دمعة  واآخ��ر  طير،  اآخ��ر  جناح  على  ليعودوا  باأج�شادهم  ال�شم�س 

�شاقية، ويغت�شلوا في اأقرب زنبقتين ويا�شمينة ...

فيرتجف ال�شوت عند اأول منعطف في قلوب الأمهات ليحب�س �شهيق 

عر�س،  زغاريد  ال�ّشفاه  بين  من  وتتحرر  الأم��ل...  اأ�شوار  على  العذاب 

وتنتف�س رائحة الزعتر من �شدورهن لر�شم روؤى للحب.. للحرية، للغد 

الآتي متكئًا على �شرب حمام وغ�شن زيتون.

وتهبط القرية عند اأّول ممّر �شخري طارحة من اأق�شى الذاكرة كل 

ما ت�شّدع في �شقف الظلمات لترمي على طرقها الّترابية ورودًا وتزرع 

البقاء  ي�شتجدي  واإ�شراراأ  ببعيد  عنها  لي�س  عمرًا  م�شّنيها  وجوه  على 

والعودة لأح�شان اأر�س الجنوب.

روال فح�ش

نسمات العودة
ألرض الجنوب
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)soduku( ســـــودوكـو 
مكّونة  ال�شبكة  هذه  �للعبة:  �شروط 

كبير  مربع  وك��ل  كبيرة  مربعات   9 م��ن 

مق�ّشم اإلى 9 خانات �شغيرة. من �شروط 

9 �شمن  اإلى   1 من  الأرق��ام  و�شع  اللعبة 

كل  في  الرقم  يتكرر  ل  بحيث  الخانات 

مربع كبير وفي كل خط اأفقي اأو عامودي.

9613
3194

7239
394

97
786
9541

3426
6975

طرائف

هل تعلم؟ 
اأن الأح�شنة ل تملك عظامًا في رقبتها.	•

اأن ال�شرعة التي تدور بها الأر�س حول ال�شم�س تعادل ثمانية اأ�شعاف ال�شرعة 	•

التي تغادر بها الّر�شا�شة فّوهة البندقية.

اأّن ال�شرطان البحري يعي�س فترة اأطول اإن و�شعته في �شندوق مغلق تمامًا، اأكثر 	•

مّما لو و�شعته في �شندوق له ثقوب.

الواحة

لباقة

لبق  ومتحّدث  اجتماعي  �شخ�س  لقي 

منذ  ي��ره  لم  وك��ان  الطريق،  في  �شديقه 

كيف  �شاأله:  ثم  اأحواله  عن  ف�شاأله  م��ّدة، 

توفي..  قد  والده  اأّن  وتذّكر  وال��دك؟  حال 

ال�شوؤال  يعّدل  اأن  وحاول  بالإحراج  ف�شعر 

فقال له: هل ل زال في نف�س المقبرة؟ 

�صّن الم�صط

بدا البخيل حزينًا جّدًا و�شعره اأ�شعث، 

ف�شاأله �شديقه: ما بك؟ 

فقال: ل �شيء.

لقد  ف��اأج��اب��ه:  ب��ال�����ش��وؤال  عليه  اأ���ش��ّر 

انك�شر �شنُّ الم�شط.

فقال له: ب�شيطة

فاأجابه: لقد كانت ال�شّن الأخيرة فيه.

أحجية
له اأوراق.. ولي�س نباتًا، وله جلد.. ولي�س حيوانًا، وهو علم.. ولي�س اإن�شانًا. ما هو؟ 
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من آداب الطعام 
ا ورد في �الأرز و�لفاكهة: ممهّ

الأمعاء  يو�ّشع  الأرز،  الطعام  »ِنعم   :Qال�شادق الإمام  الحديث عن  في 

ويقطع البوا�شير«.

وقالQ: »نعم الطعام الأرز واإّنا لنّدخره لمر�شانا«.

)و�صائل ال�صيعة، الحّر العاملي، ج17، �ص95(

عن اأبي عبد اهللQ قال: »خم�شة من فاكهة الجّنة في الدنيا: الرّمان، 

التّفاح ال�شيقان )ال�شامي(، وال�ّشفرجل، والعنب الّرازقي، والرطب الم�ّشان )نوع 

من الرطب(«.

)الو�صائل، ج17، �ص 113( 

غريب المفردات في القرآن  الكريم
ْثٍل َو�َشْيٍء من �ِشْدٍر َقِليٍل} )�شباأ:16(. قال تعالى {َذَو�َتى �أُُكٍل َخْمٍط َو�أَ

�أثل: �شجر ثابت الأ�شل، و�شجر متاأّثل: ثابت ثبوته، وقوله �شّلى اهلل عليه واآله في 

الو�شي »غير متاأثل ماًل« اأي غير مقتن له ومّدخر.

قال تعالى {َهَذ� َعْذٌب ُفَر�ٌت َوَهَذ� ِمْلٌح �أَُجاٌج} )الفرقان:53( .

وياأجوج  النهار،  وائتج  النار  اأجيج  قولهم  من  وال��ح��رارة  الملوحة  �شديد   : �أجهّ

واأّج  ا�شطرابهم،  لكثرة  المتمّوجة  والمياه  الم�شطرمة  بالنار  �شبهوا  منه  وماأجوج 

الظليم اإذا عدا اأجيجًا ت�شبيهًا باأجيج الّنار.

)مفردات غريب القراآن، الراغب االأ�صفهاني، �ص:7(

من قبس الوالية 
له فليطب ك�شبه،  ي�شتجاب  اأن  اأحدكم  اأراد  »اإذا   Qال�شادق الإمام  عن 

وليخرج من مظالم النا�س، واإن اهلل ل يرفع دعاء عبد وفي بطنه حرام اأو عنده 

مظلمة لأحد من خلقه«. 

)بحاراالأنوار، المجل�صي، ج90، �ص321(

منه  ب�شيء  اهلل  تدعو  ل  كي  وهالكك  نجاتك  ط��رق  »اع��رف   :Q وق��ال 

هالكك واأنت تظن فيه نجاتك«.

)ميزان الحكمة، الري�صهري، ج2، �ص886(
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الكلمات المتقاطعة

اأفقيًا:

مجتهد وعالم دين كبير ر�ح��ل من جنوب . 1

لبنان

يختل�ش – يدخلون. 2

�شمَل وعمَّ – غطاء . 3

 رئي�ش لبناني �أ�شبق . 4

�شمير منف�شل – جاءت. 5

بئر – بارع – مهرب. 6

ر�ه من �الأمر . 7 موؤذن �لر�شولP – حذهّ

عندي – للنهي – حذ�ء. 8

وعاء – ��شم مذكر عربي. 9

ينقلون خبر وفاتهما.. 10

عموديًا:

قرية لبنانية جنوبية . 1

�شيف – دَول . 2

من �أنو�ع �ل�شمك – ن�شج �لثمر. 3

ت �ل�شفدع – نرفع – حرف عطف. 4 �شوهّ

وكالة �الأنباء �ل�شورية – �شار طرياً. 5

��شم موؤنث عربي – ��شم �إ�شارة. 6

�الختبار�ت – ��شتن�شق. 7

مذنبة – �شعادة. 8

ن�شف كلمة )مايو( – �شد يتقارب. 9

ن��ح�����ش��ل ع��ل��ى �ل�����ش��يء – م�����ش��ل��ك ط��وي��ل . 10

�شيق.

الواحة
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حل الكلمات المتقاطعة ال�صادرة في العدد 259

من يرغب من �الإخوة �لقر�ء بالم�شاركة في �شحب قرعة �لم�شابقة؛ 

فلي�شتعلم عن �لتاريخ من مركز �لمجلة.

Soduku حــــل شبــكـة
الصادرة في العدد 259

746192385

981355427

235487961

592814673

164273598

873965142

329548716

618739254

457621839

�لجو�ب: �لكتاب

اأجوبة م�صابقة العدد 258

12345678910

دعنوطالفا1

ياادرونير2

ندبوناد�س3

اقرا�سنيط4

�سخررفااو5

وراانين�س6

روطعلابرغ7

جياديه��س8

اه�مكاله�ا9

يما�ستلار�س10

1 � �شح �أم خطاأ

�أ. �شح 

ب. �شح

ت. �شح 

2 � �مالأ �لفر�غ

�أ. �لجهاد 

ب. �لقادة 

ت. �لحو�دث 

3 � من �لقائل؟

�أ.  �ل�شهيد بالل فح�ش 

P ب. �لنبي

ت. �الإمام �لخامنئي {

4 � �شحح �لخطاأ ح�شبما ورد في �لعدد

�أ. يعطي �لحياة 

ب. �لمجتمع 

ت. �الأنبياء 

5 � من هو؟

�أ.  �ألبخيل 

ب. مالك �الأ�شتر 

ت. �ل�شهيد محمد قا�شم يا�شين 

ي« 6 � »�إلهي هذ� هو �شرهّ

7 � �أ- �الأدوية �لمهدئة

8 � �أ-  عادة �ل�شرقة

9 � حركة �شا�ش

10 � �لخ�شار
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نداٌء قديم... 
وروٌح جديدة

المفزع،  ال�شخب  ويعلو  الليل،  ظلمة  رغم  الخارج  في  الأ�شواء  تت�شارع  بينما 

وتزداد ارتجاجات الأر�س والأبنية... ان�شغل عبا�س بمراقبة نور بعيد في مكان بين 

الأر�س وال�شماء، هام�شًا ب�شوت �شجّي اأبيات نعٍي قديمة...

اأخاه  اأول مرة �شمعها فيها، كان �شغيرًا في قريته، ي�شاعد  يذكر عبا�س تمامًا 

في تقديم الحلوى لمن ي�شتمعون اإلى تلك الأبيات الحزينة، يخرجون وهم يبت�شمون 

عبا�س  روح  ي�شكن  الناعي  و�شوت  و�شالمًا...  �شكينًة  تتالألأ  عيونهم  لكن  بتثاقل، 

ويرافقه عامًا بعد عام. كلما تكررت المنا�شبة، واكت�شح ال�شواد القرية، ولّفها الحزن 

واجتمعت الأفئدة الموا�شية، التقطت الآذان ال�شغيرة تلك النداءات الح�شينية... 

حتى التحَمت باأرواحهم...

مثلهم...  اأ�شبح  وت�شع...  تلمع  عيونهم  ولَم  بتثاقل،  يبت�شمون  لَم  يعلم  اأ�شبح 

يتمنى »يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزًا عظيمًا... لكن منعنا عن ن�شرتكم الزمن«.

تراقبان  زالت عيناه  ما  ب�شغف،  احت�شن �شالحه  ا�شتيقظ عبا�س من ذاكرته، 

اأنه  المنارة ال�شامدة... وما زال يترنم بالأبيات وي�شدو بها... لكنه الآن م�شتب�شر 

ممن �شّجل التاريخ عنهم، اأنهم في زمن اآخر وع�شر اآخر...  

تحيًة لجباه كل المجاهدين وال�شهداء.. ما اأوفر حّظهم اإذ فازوا فوزًا عظيمًا!! 

نهى عبداهلل

آخر الكالم
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