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ال�سيد علي عبا�س املو�سوي

ِنْعَم أجُر
العاملين
ما كلَّف اهلل عّز وجل عباده في هذه الدنيا بتكليٍف اإل لم�سلحٍة راجعٍة اإلى 

هوؤلء العباد، فهو الغنّي عنهم وعن اأعمالهم، فال تنفعه طاعة من اأطاعه ول 

ت�سّره مع�سية من ع�ساه.

والعطاء  الجزيل  بالثواب  وعده  كان  عباده  من  المطيع  على  منه  اًل  وتف�سُّ

الجميل في الآخرة وعلى ح�سن ال�سنيع في هذه الدنيا.

هذه  بع�س  ولرتباط  التكاليف.  اختلفت  وتعّددها  الم�سالح  ولختالف 

التكاليف بالأفراد وبع�سها بالمجتمعات كانت التكاليف على نوعين: نوع يرتبط 

بالأفراد وواجباتهم ووظائفهم، ونوع يرتبط بالمجتمعات وواجباتها ووظائفها.

واللتزام كما ينبغي اأن يكون من الفرد فيما يتعّلق بتكليفه الخا�س، ينبغي 

اأن يكون من الجماعة فيما يتعّلق بالتكليف العام.

واأخطر ما يحدق بالإن�سان في هذه الدنيا اأن ل يلتزم بالطاعة في كافة هذه 

كمن  فيكون  عليه.  وجل  عز  اهلل  فر�سه  بتكليٍف  القيام  عن  فيتوانى  التكاليف 

أول الكالم
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يبني ثم يهدم، يبني بما يلتزم به ويقوم به من تكليف ويهدم بما يع�سي ويتخلَّف 

عنه. وبهذا يخرج �سفر اليدين في اآخرته وتزداد ح�سرته حيث يرى اأّن ما التزم 

به لم ينفعه في اآخرته.

يمتاز  والذي  بالجماعة،  المرتبط  التكاليف  من  النوع  ذلك  خطرًا  والأ�سّد 

ب�سعة الخطر المحدق بها عند التخّلف عن اأدائه، والذي قد يجد ال�سيطان فيه 

منفذًا اأو�سع من التكاليف المرتبطة بالفرد.

اإذًا، اللتزام المطلوب من المكلف هو اللتزام التام، الذي ل يرتبط بميول 

ورغبات الفرد ول بميول ورغبات الجماعة، كما ل يرتبط بنظر الفرد اأو بما يراه 

وكذلك الجماعة، بل اللتزام التاّم بما يراه اهلل عز وجل وبما يحّدده ر�سل اهلل 

واأولياوؤه المفّو�س اإليهم ذلك.

وهذا اللتزام ل يتّم ال مع امتالك الب�سيرة، التي ت�ساعد على الحذر من 

موطن  في  الإن�سان  فيها  يكون  التي  المواطن  في  �سيما  ل  المهالك  في  الوقوع 

الختبار بين ما يظهر له من الأمور وبين الت�سليم والطاعة لأولياء الأمر الذين 

فر�س اهلل طاعتهم.

اأداء  اأن ي�سمن  وقد ر�سم اهلل عز وجل لالإن�سان م�سارًا لو التزم به لأمكنه 

الواجب المكلَّف باإتمامه وهو م�سار التقوى.

التقوى التي تعني الجتناب عن محارم اهلل واللتزام بطاعته ل تتحّقق اإل 

�سمن هذا اللتزام التام، ول تظهر نتائجها واآثارها اإل �سمن التقّيد التام.

وهذه النتائج والآثار تظهر في الدنيا باإقامة المجتمع ال�سالح، الذي يجعل 

ن من الو�سول اإلى مقام الخالفة الإلهّية. هذه التقوى �سعارًا وبه يتمكَّ

كما تظهر في الآخرة بالحياة الخالدة التي و�سفها اهلل عز وجل في كتابه 

َوُفِتَحْت  وَها  َجاوؤُ اإَِذا  َحتَّى  ُزَم��ًرا  اْلَجنَِّة  اإَِل��ى  َربَُّهْم  َقْوا  اتَّ الَِّذيَن  {َو�ِسيَق  بقوله: 

َوَقاُلوا   * َخاِلِديَن  َفاْدُخُلوَها  ِطْبُتْم  َعلَْيُكْم  �َسَلٌم  َخَزَنُتَها  َلُهْم  َوَق��اَل  اأَْبَواُبَها 

اأُ ِمَن اْلَجنَِّة َحْيُث َن�َساء َفِنْعَم  َدَقَنا َوْعَدُه َواأَْوَرَثَنا اْلأَْر�َض َنَتَبوَّ ِ الَِّذي �سَ اْلَحْمُد ِلَّ

اأَْجُر اْلَعاِمِليَن} ) الزمر: 74-73(.

واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رّب العالمين.
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اآية اهلل ال�سيخ

عبد اهلل جوادي الآملي

الوجود  يحمله  الذي  الأ�سا�س  البرنامج  هي  الإلهي  العدل  اإقامة 

لظهور  متعّط�سًا  العالم  كان  واإذا  فداه.  اأرواحنا  الع�سر  لولي  المقد�س 

الإمام وح�سوره، فذلك لأنه يتعط�س لعدله. واإذا كان هناك بركة في 

الثورة الإ�سالمية، فهي لأنها تطلب عدالة ذلك الوجود المقّد�س.

في رحاب بقية اهلل

*الإمامة عهد اهلل
الكريم  ال��ق��راآن  اإن  الأول���ى،  الم�ساألة 

عندما تحدث حول الإمامة، ذّكر بالعن�سر 

ال��م��ح��وري لها وه��و م��ا ج��اء ف��ي ال��ق��راآن 

اِلِميَن}  الظَّ َع��ْه��ِدي  َي��َن��اُل  {َل   : الكريم 

)البقرة:124( وهذا يعني اأّن الإمامة عهد 

اإلى من يليق به  اأن ي�سل  اهلل الذي يجب 

ول  الظالم،  اإل��ى  الإم��ام��ة  ت�سل  ل  حيث 

لأن  الفا�سق  اإل��ى  ت�سل  ول  الجاهل،  اإل��ى 

والقيادة  الإمامة  في  المحوري  العن�سر 

اِلِميَن}.  الظَّ َعْهِدي  َيَناُل  {َل  العدل  هو 

هو  ال��ع��ن��وان  ه��ذا  ف��ي  الحقوقي  وال��ظ��ل��م 

الم�سداق الأبرز.

ه الظالمين *ل ينال في�سَ
وبما اأن الوجود المبارك لإمام الع�سر 

لإم��ام وخليفة اهلل  ف��داه( هو  )اأرواح��ن��ا 

َيَناُل  {َل  اأ�سل  مراعاة  عليه  يجب  لذلك 

اإعطاء  اأراد  ما  اإذا  اِلِميَن}   الظَّ َع��ْه��ِدي 

من�سب ل�سخ�س اأو اإبالغه باأمر اأو اإيكال 

الممكن  اإليه، فمن غير  ال�سوؤون  �ساأن من 

وعهد  ال��ع��ادل،  اإل���ى  اهلل  عهد  ي�سل  اأن 

النيابة  اإلى الظالم، لذلك �ستكون  العادل 
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ل�شخ�ص  الإم���ام  عن  الخا�شة  اأو  العامة 

و�شل اإليه عهد الإمام.

الإم���ام  فيو�شات  م��ن  ي��ك��ون  وه��ك��ذا   

في  والكون  الإم��ام  ن�شرة  حكم  ة:  الخا�شّ

اأن  يرغب  ال��ذي  اأن  اأ�شف  جنوده،  ع��داد 

يكون تلميذًا للإمام ومحققًا وباحثًا حوله، 

مقال  وتقديم  عنه  الحديث  يرغب  والذي 

الإمام  فيو�شات  اأي�شًا من  حوله كل ذلك 

تاأتي عبارة ل ينال  اأي�شًا،  الخا�شة. وهنا 

ه الظالمين لتو�شح اأحوالنا. في�شُ

فنحن، الذين نعمل ونبذل الجهود في 

عهده  و�شول  اأمل  ونحمل  الم�شمار.  هذا 

ندرك  نحونا،  التفاتة  له  تكون  واأن  اإلينا، 

لأنه  للظالمين،  عنايته  يولي  ل  الإمام  اأن 

ينقل الفي�ص اإلى المجتمع بتلك اليد التي 

ينقل  النحو  وبهذا  اهلل.  عهد  فيها  تلقى 

في�شه اإلى الطلب والعلماء، �شواء اأكانت 

النهاية، فاإن  ة. في  اأم خا�شّ النيابة عاّمة 

المبارك  بالوجود  بالت�شال  يرغب  الذي 

ل  اأن عهده  يدرك  اأن  عليه  الع�شر،  لولي 

ي�شل اإلى الظالمين.

الإح�����س��ان  اأه���ل  ف��ي  *الإمامة 
والعدل 

اإن الوجود المبارك للإمام | ينتمي 

ب�ّشر  وقد  الخليل  اإبراهيم  اإل��ى  ن�شبه  في 

فقال:  العدول  اأبنائه  باإمامة  تعالى  اهلل 

اِلِميَن}، وهو المثل  َيَناُل َعْهِدي الظَّ {اَل 

ندرك أن اإلمام ال يويل عنايته 
الظاملني، ألنه ينقل الفيض 
إىل اجملتمع بتلك اليد التي 

تلقى فيها عهد اهلل
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المجتمع  ف��ي  والإح�����ش��ان  للعدل  الأع��ل��ى 

بالتاأكيد م�شموًل  �شيكون  لذلك  الإن�شاني. 

بفي�ص اهلل الخا�ص وبالتالي يثبت اأن الآية 

اِلِميَن} في  ال�شريفة {اَل َيَناُل َعْهِدي الظَّ

اإبراهيم  وجود  اإلى  ت�شير  الآية  لأن  حقه، 

وقد  لذّريته  الإم��ام��ة  طلب  ال��ذي   Q

خاطبه اهلل تعالى مبّيًنا له اأّن من ذّريته، 

واأّن  فا�شق،  ومنهم من هو  من هو عادل، 

الإمامة  بل  الإمامة،  عهد  ينال  ل  الظالم 

ت�شل اإلى اأهل الإح�شان والعدل.

الع�شر  ل��ول��ي  ال��م��ب��ارك  ال��وج��ود  اإّن 

اإبراهيم  ذرّي��ة  هو من  ف��داه(  )اأرواح��ن��ا 

اإلى ذلك من  اأي�شًا وهو بالإ�شافة  الخليل 

اأهل العدل والإح�شان، فهو م�شمول بالآية 

واإطلقها وهو يحمل الإمامة الإلهية بناًء 

على الآية.

*مثلث العدالة المبارك
الهام  العمل  اإّن  الأخ����رى،  الم�شاألة 

الذي يقوم به الإمام هو اإقامة العدل وهو 

طرفان  يقع  مبارك،  مثلث  اإلى  يحتاج  ما 

منه على عاتق الإمام وواحد اأ�شا�شي على 

عاتقنا. 

والحكومة  ع����ادًل  المجتمع  ي�شبح 

عادلة اإذا كان القانون عادًل والقائد عادًل 

والأمة طالبة للعدل. اإذا كان هناك اإ�شكال 

اأو المجتمع،  اأو منفذ القانون  في القانون 

وقد  عادلة.  الحكومة  تكون  لن  ذلك  عند 

الحكومة  ف��ي  الأّولن  الأ����ش���لن  تحقق 

الإ�شلمية لآل بيت الع�شمة والطهارة، اأي 

العدل  اأ�شا�ص  على  هو  الإلهي  القانون  اأن 

القانون  ه��ذا  ح��رم  اإل��ى  للظلم  طريق  ول 

اإلى  له  طريق  ول  باطل  والظالم  الآم��ن، 

اْل��َب��اِط��ُل ِمن  ِت��ي��ِه  َي��اأْ {اَل  ال��ق��راآن:  حريم 

لت:42(،  َبْيِن َيَدْيِه َواَل ِمْن َخْلِفِه} )ف�شّ

َك اأََحًد} )الكهف:49(. و{َواَل َيْظِلُم َربُّ

واآل البيت Q هم العدل المج�شم. 

قائد  والقائد  ع��دل  قانون  القانون  اإذًا، 

من  فقط.  المجتمع  في  والإ�شكال  ع��ادل 

يتعلق  فيما  وظيفتنا  ت��ب��داأ  النقطة  ه��ذه 

عادل  غير  المجتمع  كان  اإذا  اأي  بالإمام، 

العدل  يقم  ل��م  واإذا  للعدل  طالب  وغير 

العلوي والمهدوي.

*اأمير الم�ؤمنين Q في اأّمة لم 
تطلب العدل

يمتلك  الموؤمنين  اأم��ي��ر  الإم���ام  ك��ان 

العدل  ال��ذي يمثل  وال��ق��ان��ون ه��و  ق��ان��ون��ًا، 

ك��ان  بنف�شه   Q والإم������ام  الإل���ه���ي. 

لم  اأمته  اأن  اإل  للعدل  الحقيقي  التج�شيد 

البلغة  نهج  في  جاء  للعدل.  طالبة  تكن 

اأن الإمام تحّدث في اإحدى خطبه قائًل: 

الأمم تخاف ظلم رعاتها  اأ�شبحت  »ولقد 

.
)1(

واأ�شبحُت اأخاف ظلم رعيتي«

اإذا كان الحاكم بم�شتوى علي بن اأبي 

بنف�ص  ترافقه  ل��م  النا�ص  ولكن  ط��ال��ب، 

حكومة  تتحقق  ل��ن  ذل��ك  عند  الم�شتوى 

�شلعين  يمتلك  ال��ذي  المثلث  لأن  العدل، 

العدل  بمثّلث.  لي�ص  فهو  الثالث  ويفتقد 

العدل اإلسالمي يتطلب 
جمتمعًا عاداًل وحكومة 

عادلة وقانونًا عدالً

في رحاب بقية اهلل
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نهج البلغة، خطبة رقم 49.( 1)

اله�ام�ش

 إذا أردمت انتظار اإلمام وأردمت 
منه إقامة العدل عليكم أن 

تطلبوا العدل

وحكومة  عادًل  مجتمعًا  يتطلب  الإ�شلمي 

عادلة وقانونًا عدًل.

لأم��ي��ر  ال��م��ب��ارك  ال���وج���ود  ك���ان  اإذا   

يملك  ك��ان  اإن��ه  بحيث   Q الموؤمنين 

المجتمع  لكن  ع��ادًل  وحاكمًا  عدًل  قانونًا 

�شتح�شل حروب  ذلك  عند  مجتمع ظالم 

الجمل والنهروان و�شّفين و�شيكون اأمامنا 

ال�شهادة والغتيال والدماء.

 Q اإذا تحّدثنا عن اأمير الموؤمنين

فلن نجد اأعلى منه �شوى الوجود المبارك 

للر�شول P. واهلل تعالى لم يخلق مثيًل 

وقد  يخلق  ول��ن  البيت  اأه���ل  غير  ف��ي  ل��ه 

الأمر.  بهذا  والأع��داء  الأ�شدقاء  اعترف 

�شنوات،  خم�ص  الإم��ام  حكومة  ا�شتمرت 

فر�شت عليه فيها ثلث حروب واختتمت 

بالغتيال حتى اأن الإمام و�شح في كلمه 

في  ولي�ص  القانون  في  لي�شت  م�شكلته  اأن 

�شخ�شه، بل في اأمته.

واأو�شح اأن الفرق بينه وبين اأهل الدنيا 

في الما�شي والحال والم�شتقبل واأن النا�ص 

تخاف الحاكم، وهو يخاف النا�ص!

بل  ال�شجاعة،  يقابل  ل  هنا  ال��خ��وف 

الخوف في مقابل ظلمهم. اأ�شبحت الأمم 

تخاف ظلم رعاتها واأ�شبحت اأخاف ظلم 

اأردت��م  اإذا  اإنكم  لنا  قيل  هنا  من  رعيتي! 

الظهور  ل��ه  اأردت����م  واإذا  الإم����ام  ان��ت��ظ��ار 

من  وال�شتفادة  العدل  اإقامة  منه  واأردت��م 

عدله عليكم اأن تطلبوا العدل. 
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نور روح اهلل

*اآلم في �سبيل التبليغ
 P تعلمون اأيها الإخوة اأن ر�شول اهلل

�شّده  تقف  ك��ان��ت  بيئة  ف��ي  وح��ي��دًا  نه�ص 

باأ�شرها. وقد عانى الكثير وتحّمل من الأذى 

�شبيل  في  كثيرة  اآلم  واعت�شرته  الكثير، 

اإل��ى  النا�ص  فدعا  للنا�ص،  الإ���ش��لم  تبليغ 

الم�شاق  P من  والتوحيد، وتحّمل  الهدى 

في هذا ال�شبيل ما ل اأعتقد اأن اأحدًا يقوى 

على تحملها.

*كتب اأربعة 
عمد   P الأك�������رم  ال���ر����ش���ول  وب���ع���د 

الم�شلمون اإلى اأداء م�شوؤولّياتهم اإلى حٍد ما، 

وتقوية الإ�شلم، فانطلقوا يب�شطون �شلطته، 

اإ�شلمية  دول��ة  العالم  ف��ي  تاأ�ش�شت  حتى 

قوة  الخ���رى  ال���دول  جميع  ف��اق��ت  عظيمة 

و�شعة.

كتب  اأرب���ع���ة  ك��ت��ب   P ال��ر���ش��ول  اإن 

اإل��ى اأرب��ع��ة اأب��اط��رة: اإي���ران، ال���روم، م�شر 

وال��ح��ب�����ش��ة، وه����ذه ال��ك��ت��ب م��ح��ف��وظ��ة في 

المتحف الّتركي.

كانت الكتب الأربعة كلها ذات م�شمون 

الأب��اط��رة  ه��وؤلء  اإل��ى   P اأر�شلها  واح��د، 

والتوحيد.  الإ���ش��لم  اإل���ى  فيها  ي��دع��وه��م 

الأك��رم  الر�شول  قبل  من  العمل  ه��ذا  وُيعد 

»اللهم احفظ األ�سنتنا من اللغ�، ول تكلنا اإلى غيرك. واأخرج حب الدنيا 

من قل�بنا، واغر�ش فينا الخلق الرفيع، واجعلنا خّدامًا لالإ�سالم والم�سلمين. 

اللهم واحفظ علماء الم�سلمين اأينما كان�ا، واألهمنا معرفة قدرهم، واجعل 

اللهم دين الإ�سالم منارًا، وكلمته هي العليا، اللهم ارفع كلمة الإ�سالم«.

اإلسالم نظام حياة
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الم�شلمين،  كلمة  وح��دة  وحفظ  الإ���ش��لم، 

الإ�شلم  ون�شر  الإ�شلمية،  الأحكام  وحفظ 

في مختلف اأرجاء هذا العالم المتمدن.

*الإ�سالم منهج متكامل
ول يتوّهمّن اأحد اأّن الإ�شلم كالم�شيحية 

ل يعدو العلقة بين الأفراد وبين اهلل تبارك 

منهج  على  ينطوي  الإ���ش��لم  اإن  وت��ع��ال��ى. 

وقد مار�ص  للحكم،  ونظام  للحياة،  متكامل 

قرون  خم�شة  عن  يزيد  ما  الحكم  في  دوره 

عدم  ورغ��م  الأط���راف،  مترامية  بلدان  في 

تطبيق اأحكام الإ�شلم حينها كما ينبغي، اإل 

اأنه - بهذا المقدار الذي طبق منه - حكم 

تلك البلدان بعّزة ومنعة في جميع النواحي 

وفي جميع الأحوال.

*الإ�سالم ديٌن ونظام
الأدي����ان  ب��اق��ي  ع��ن  يختلف  الإ����ش���لم 

كالإ�شلم  كانت  ولعلها  حاليًا،  المعروفة 

حاليًا  منها  الموجود  اأن  اإل  ظهورها،  وقت 

�شوى  يملك  ل   - الم�شيحية  وخ�شو�شًا   -

لديه  يكون  اأن  دون  وعظّية  كلمات  ب�شع 

اإدارة  اأو  بال�شيا�شة  يتعلق  فيما  ب��رام��ج 

الإ�شلم  اأّن  ُيتوهم  فل  والأقاليم.  المدن 

كتلك الأديان ل نظام فيه. فالإ�شلم و�شع 

الإن�شان  لحياة  ًل  ومف�شّ دقيقًا  برنامجًا 

الفردّية بدءًا من الفترة ال�شابقة لولدته، 

إن اإلسالم ينطوي على منهج 
حياة متكامل، ونظام للحكم

ف��ي عملّية  الأ���ش��ا���ص  P م��ق��ّدم��ة وح��ج��ر 

اأرج��اء  اإل��ى جميع  الإ���ش��لم  اإب���لغ حقائق 

في  المبراطوريات  جميع  واإل��ى  المعمورة، 

بالإ�شلم  النا�ص   لتعريف  ومحاولة  الدنيا، 

الحقيقي. غير اأّن هوؤلء الملوك- عدا ملك 

فقد  لذا  للأ�شف،  ي�شتجيبوا  لم  الحب�شة- 

توّقفت تلك الدعوة التي اأراد الر�شول الأكرم 

P اأن يقوم من خللها بن�شر الإ�شلم.

*جه�د ومعاناة
الإ���ش��لم  �شوكة  قويت  ح��ال،  اأّي  على 

التي  والمعاناة  الم�شنية  الجهود  بف�شل 

ومن  مرارتها،   P الأك��رم  الر�شول  تجّرع 

الدولة  لزعامة  ت�شّدوا  ممن  بعده  من  جاء 

يد  اإل��ى  يد  من  تنتقل  وراح��ت  الإ�شلمية. 

هذه  اأي��دي  اأيدينا،  اإل��ى  اليوم  و�شلت  حتى 

عن   الم�شوؤولة  وهي  حاليًا،  الموجودة  الفئة 

الإ�شلم وعن اأحكامه في ع�شرنا هذا. 

باختلف  الزعماء  م�شوؤولية  وتختلف 

م�����ش��وؤول��ي��ة  يتحمل  فبع�شهم  م��واق��ع��ه��م، 

الآخ��ر  بع�شهم  يتحّمل  حين  في  ج�شيمة، 

م�شوؤولّية تقّل اأهمية عما يتحّمله اأولئك.

الج�شيمة  الم�شوؤولية  يتحّملون  فالذين 

الإ�شلمية،  الدول  وزعماء  الحكومات،  هم 

م�شوؤوليتهم  ه���وؤلء  الم�شلمين.  وزع��م��اء 

اأ�شد خطرًا  ولعل م�شوؤوليتهم  خطيرة جدًا، 

فقد  الأخ���رى.  الفئات  جميع  م�شوؤولية  من 

ت�شل  اأن  التكوينية  اهلل  اإرادة  اقت�شت 

اأيدي هذه الفئة،  اإلى  مهّمة خدمة الإ�شلم 

حفظ  ع��ن  م�����ش��وؤول��ي��ن  ب��ذل��ك  في�شبحوا 
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فيها  يتدرج  التي  المراحل  ومرورًا بجميع 

�شمن العائلة. كما و�شع البرامج لمجتمع 

لكل  والقوانين  الأح��ك��ام  وع��ّي��ن  العائلة، 

جوانبها ومراحلها، ثم يتابع الإن�شان بعد 

مجال  ف��ي  ودخ��ول��ه  العائلة  م��ن  خ��روج��ه 

الكبير،  المجتمع  ف��ي  وح��ت��ى  التعليم، 

ع القوانين التي تنّظم حياة المجتمع  وو�شَ

الم�شلم، بل وحتى القوانين والبرامج التي 

�شائر  مع  الإ�شلمية  الدولة  علقة  تنّظم 

في  اأحكام  له  ذلك  كل  وال�شعوب.  ال��دول 

ال�شريعة المطّهرة. 

فاأحكام الإ�شلم ل تقت�شر على مرا�شم 

اأو ال�����ش��لة وال��زي��ارة  ال��دع��اء وال���زي���ارة 

من  جانبًا  اإل  لي�شت  الأم��ور  فهذه  وح�شب، 

جوانب الأحكام الإ�شلمية.

ال��دع��اء وال���زي���ارة ج��ان��ب م��ن جوانب 

الإ�شلم، واإل ففي الإ�شلم �شيا�شة، ونظام 

باأ�شرها. الإ�شلم ينظم ويدير  لإدارة بلد 

الم�شلمين  قادة  وعلى  وا�شعة،  بلدان  �شوؤون 

الإ�شلمية  ال��ح��ك��وم��ات  وع��ل��ى  وم��ل��وك��ه��م، 

عمومًا اأن يعّرفوا الإ�شلم للعالم اأجمع.

*الم�سجد يختلف عن الكني�سة
الم�شجد  اأن  ال��ن�����ش��ارى  ي��ت��وه��م  ول 

كالكني�شة، فحينما كانت ال�شلة تقام 

يفهمون  الم�شلمون  ك��ان  الم�شجد  في 

خطط  وك��ان��ت  خ��لل��ه،  م��ن  تكليفهم 

ويتم  الم�شجد،  ف��ي  ت�شنع  ال��ح��روب 

�شوؤون  لإدارة  والتخطيط  الإع��داد  فيه 

البلدان. فالم�شجد يختلف عن الكني�شة 

ال��ت��ي ت��م��ث��ل راب��ط��ة ف��ردي��ة ب��ي��ن الإن�����ش��ان 

 .- زعمهم  حّد  على   - وتعالى  تبارك  واهلل 

في  الإ�شلم  ل�شيا�شة  كان مركزًا  فالم�شجد 

زمن ر�شول اهلل P وفي زمن الخلفاء. 

وفي يوم الجمعة كانت تطرح مختلف 

وما  والع�شكرية،  ال�شيا�شية  المو�شوعات 

ال��ب��لد، وذل���ك م��ن خلل  ب����اإدارة  يتعلق 

خ��ط��ب��ة ال��ج��م��ع��ة. ف��ك��ان ذل���ك ف��ي زم��ن 

الر�شول P وفي زمن الآخرين وفي عهد 

.Qاأمير الموؤمنين

ين�شروا  اأن  ال��زع��م��اء  ه���وؤلء  على  اإّن 

تفر�شها  م�شوؤولية  وهي  الحقيقي،  الإ�شلم 

تعالى  اهلل  قّي�شها  التي  ال��م��رات��ب  عليهم 

الحقيقي،  الإ�شلم  ين�شروا  اأن  لهم. عليهم 

الإ�شلم.  لن�شر  اإذاعيًا  برنامجًا  يعّدوا  اأن 

لكي  الإ���ش��لم  علماء  ي��راج��ع��وا  اأن  عليهم 

ي�شرحوا لهم حقائقه فيقوموا بن�شرها عبر 

المحّطات الإذاعّية والمطبوعات.

*وحدة الكلمة
اإيجاد  اإل��ى   P اهلل  ر�شول  �شعى  لقد 

المعمورة.  اأرج���اء  كافة  في  الكلمة  وح��دة 

لواء  اإلى  اأجمع  العالم  دول  لن�شمام  �شعى 

من  المعمور  الربع  يجعل  اأن  اأراد  التوحيد. 

»كلمة  ظ��لل  تحت  يحيا  الأر�شية  الكرة 

ال�شلطين  اأغ��را���ص  اأن  غير  التوحيد«. 

للر�شول  يت�شنى  اأن  دون  حالت  ورغباتهم 

ذاتهم  وهم  ذل��ك.  تحقيق   P الأك��رم 

الذين يحولون اليوم دون تحقيق الهدف 

ذاته، فكل م�شاكلنا ب�شببهم. 

نور روح اهلل
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مع اإلمام الخامنئي

      الجامعة 
حاضنة 
المعنويات

الجامعات هي بيئة تتراكم فيها الطاقات وتت�سافر، وهذه الطاقات 

الفتّ�ة وال�سباب، فالكثير من  اأحدهما  اأ�سا�سيين،  نا�سئٌة من عن�سرين 

ال�سباب اأنف�سهم ل يقّدرون نعمة ال�سباب وطاقته، اأي اأّنهم لم يكت�سف�ا 

في  الم�ج�دة  لها،  حّد  ل  والتي  الالمتناهية،  الطاقات  اأنف�سهم  في 

البيئة ال�سبابّية. اإّن ال�سباب منبٌع فّيا�ٌش ل ينتهي من الطاقات.

*الت�ّجه اإلى العلم قّ�ة
والعن�شر الثاني هو نف�ص ق�شية العلم 

الإن�شان  ك��ون  ف��اإّن  والجامعة.  والمعرفة 

جامعّيًا يمنحه القدرة. فالتوّجه اإلى العلم 

مانٌح  ذاته  بحّد  هو  بالمعرفة،  والعتناء 

للقّوة وم�شاعٌف لها. اأي اأّن حالة الن�شاط 

والحيوّية والبعد عن الفتور والثقة بالنف�ص 

اإّن  لهذا  الجامعية.  البيئة  في  كثيرة  هي 

والأعمال  الجامعيين  من  نتوّقعه  ما  ك��ّل 

ال�شعبة التي نطلبها منهم لي�شت مبالغة، 

تّياٌر متدّفٌق وطاقاٌت ل تن�شب، ولو  لأنهم 

لأمكنها  توجيهًا �شحيحًا  وُوّجهت  تحّررت 

اأن ُتعمر الأمة ب�شورة كاملة.

*مح�رية القيم والمبادئ
من  ن��ت��وّق��ع��ه��ا  ال��ت��ي  الأم�����ور  م��ن  اإّن 

ب�شورة  م��وج��وٌد  اأم���ٌر  وه��و   - الجامعيين 

طبيعية في الجامعات وفي البيئة ال�شبابية - 

القيم  ]محورية  القيم  اإل��ى  ال��ت��وّج��ه  ه��و 

والمبادئ[.

فالتوّجه اإلى القيم �شواٌء في ال�شيا�شة 

كالتوّجه   - هو  الأخ��رى  الميادين  في  اأم 

13اإلى القيم في العلم - مورد اهتمام. ففي 
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مع اإلمام الخامنئي

مجال الق�شايا العلمّية يجب اأن يكون هذا 

ب�شكٍل  يثمر  واأن  القّمة،  اإلى  �شعيًا  التوّجه 

الدرا�شة.  اإل��ى  الطلب  توّجه  في  جّيد، 

وظيفته  في  هو  اليوم  الجامعي  جهاد  لأن 

والتحقيق  والتعّلم،  الدرا�شة،  الأ�شا�ص: 

التوّجه  يكون  اأن  يجب  وكذلك  والجّدية. 

نحو القيم  في مجال المعنويات والأخلق، 

يجب  ال�شبابية  والبيئة  الجامعية  فالبيئة 

اأن تكون بيئًة طاهرًة �شافية وهي بحاجة 

اإلى التقّيد بالدين والتم�ّشك به وبالأخلق 

واأمثالها، ولي�ص كما يت�شور بع�ص النا�ص.

في  يت�شّور  ال��ن��ا���ص  بع�ص  ك��ان  لقد 

يتلزم  الجامعة  اإلى  الذهاب  اأّن  ال�شابق 

مع التحّرر واللمبالة، خا�شة في ق�شايا 

ال��دي��ن والأخ����لق وال��ح��ج��اب وال��ط��ه��ارة 

راأٌي  وه��ذا  والأخ��لق��ي��ة.  الدينية  والعّفة 

المكان  هي  الجامعة  لأّن  تمامًا؛  خاطٌئ 

قيمة معنوية  والعلم  للمعنوّيات،  الحا�شن 

وروحية. البيئة الجامعية هي بيئة �شبابية، 

اإيمانية، خا�شة في بلدنا، فالجامعيون هم 

اأكثر النا�ص تدّينًا، بل اإن اللتزام بالدين 

اإلى الجامعة. لهذا فاإّن  يقوى مع الدخول 

والأخ��لق  والمعنويات  القيم  اإلى  التوّجه 

كذلك  ال�شيا�شة،  في  كما  معتبٌر،  اأمٌر  هو 

في العلم وفي جميع اأمور الحياة.

*الت�جه اإلى القيم 
القيم  اإلى  التوّجه  ب�شاأن  يتعّلق  وفيما 

اأعر�ص، باخت�شار، اأمرين.

علينا  ي�شتبه  اأن  ينبغي  ل  اأواًل:   -

وبين  القيم  اإلى  التوّجه  تلزم  بين  الأمر 

اأّن  نت�شّور  اأن  ينبغي  فل  والعنف.  ال�شّدة 

كل من كان ذا نزعٍة قيميَّة هو اأكثر حّدًة، 

اء  {اأَ�ِشدَّ تعالى:  يقول  ال�شريفة  الآية  ففي 

وال�شديد هو   .)29 اِر} )الفتح:  اْلُكفَّ َعلَى 

ال�شلب الذي ل يمكن اأن ينفذ اإليه �شيء. 

فاإذا احتّك بج�شٍم اآخر فاإّنه يوؤّثر فيه دون 

اأن يتاأّثر. قد تتغّلب العواطف على الإن�شان 

وه��ذه  م��ا.  بعمٍل  القيام  فيرغب  اأح��ي��ان��ًا 

الم�شاعر  مرحلة  هي  ال�شبابية  المرحلة 

على  ال�شيطرة  تنبغي  التي  والأحا�شي�ص، 

بع�شها )الأحا�شي�ص( اأحيانًا.

اأ�شا�ص  على  اأح��ي��ان��ًا  ال��ق��رار  فاّتخاذ  14



اأوؤّيد بع�ص التجّمعات الجامعية، التي تكون 

من اأجل الق�شايا القت�شادية، والثقافية، 

والق�شايا المختلفة.

ال��ق��ي��ام  ب��ي��ن  ت��ع��ار���ص  اأي  ي��وج��د  ل 

ال�شباب  عنفوان  يمليها  التي  بالواجبات 

رعاية  وبين  الإن�شان  عند  للقيم  والتوّجه 

ورعاية  والقانون  للبلد  الإدارية  الم�شالح 

الممكن  فمن  الإداري��ة.  والدراية  التدبير 

اأن يكون الأمر ل يتعار�ص مع القيم وملّبيًا 

لعنفوان ال�شباب ويعمل طبق مقت�شياتهما 

وفي نف�ص الوقت ل يكون هناك اأي تعار�ص 

مع م�شالح البلد والم�شلحة الإدارية فيه. 

من  وُيتوّقع  ُينتظر  ما  اأّن  راأيي  فاإّن  لهذا، 

الفئة الجامعية هو من المعقول. 

*اجتنب�ا الق�ل بغير علم 
فاأعر�ص  الأخ���لق،  ق�شية  في  اأم��ا 

القول  اجتنبوا  بالقول:  النقطة  لهذه 

من غير علم، واجتنبوا الغيبة والّتهمة. 

الأع��ّزاء  ال�شباب  اأّيها  منكم  اأرجو  اإّنني 

اأن تولوا هذه الق�شية اهتمامًا مثلما اأّنه 

اهتماٌم  لديكم  المختلفة  المجالت  في 

املرحلة الشبابية هي مرحلة 
املشاعر واألحاسيس، التي 

تنبغي السيطرة على بعضها 
)األحاسيس( أحيانًا

دقيقة  مطالعة  اأي  ودون  م��ا،  اإح�����ش��ا���ٍص 

حتمًا  �شيكون  له،  وعلمّية  معّمقة  ودرا�شة 

قرارًا خاطئًا.

في الأ�شا�ص يجب ملحظة الم�شلحة، 

الم�شالح.  م��ن  ه��ي  نف�شها  والحقيقة 

والم�شلحة نف�شها هي من الحقائق اأي�شًا، 

الحقيقة  في  تفّكٌر �شحيٌح  كان هناك  فلو 

فيجب رعاية الم�شلحة.

نحو  التوّجه  اإلى معنى  اللتفات  يجب 

اإلى  التوّجه  اإّن  فباخت�شار  وعمقه.  القيم 

بالقيم  التم�ّشك  يعني  وال��م��ب��ادئ  القيم 

والأ����ش���ول وال��م��ب��ادئ وال��ح�����ش��ان��ة اأم���ام 

الأعداء. 

الم�س��اركة  و�س��رورة  *الجامع��ة 
المادية والفكرية

- ثانياً: اإن الح�شور الماّدّي والفكرّي 

جانب  م��ن  للبلد  ال��ع��اّم��ة  ال��ق�����ش��اي��ا  ف��ي 

حتمًا.  ���ش��روري��ّا  ُي��ع��ّد  الجامعية  ال��ف��ئ��ة 

من  اأي�شًا  �شرورية  الفكرية  فالم�شاركة 

والت�شريحات  الجامعية  التجّمعات  خلل 

اإّنني  وهناك.  هنا  تظهر  التي  15والمواقف 
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بال�شلة  تهتّمون   � العملية  بالطهارة 

وال�شيام � فاهتّموا بهذه الق�شية اأي�شًا. 

�شيئًا  م��ا  �شخ�صٍ  اإل��ى  ن�شبنا  اأّن��ن��ا  فلو 

)بهتانًا(.  تهمًة  ُيعد  هذا  فاإّن  فيه  لي�ص 

هذا  علم،  غير  عن  �شيئًا  قلنا  اأّن��ن��ا  لو 

اإ�شاعٌة  وه��ي  ال�شائعة  على  اإع��ان��ة  ُيعّد 

وقوٌل بغير علم. والكلم بغير علم بحّد 

َتْقُف  {َواَل  اإ�شكال،  وفيه  م�شكلة،  ذاته 

 )36 )الإ�شراء:  ِعْلٌم}  ِبِه  َلَك  َلْي�َس  َما 

به  لك  لي�ص  ما  تّتبع«  ل  »اأي  تقُف  ول   .

علم. فالّتباع يكون في مجال العمل وفي 

{اإِنَّ  مبا�شرًة:  يقول  لهذا  القول.  مجال 

اَد ُكلُّ اأُولِئَك َكاَن  ْمَع َواْلَب�َشَر َواْلُف�ؤَ ال�شَّ

واًل} )الإ�شراء: 36(. َعْنُه َم�ْش�ؤُ

اأكبر  المنا�سب:  على  *التناف�ش 
المنزلقات

لهذا التفتوا وانتبهوا، اإّن اأكبر المزّلت 

التي نقع فيها نحن الب�شر هو التناف�ص على 

المنا�شب والمواقع وال�شاأنية، والتي يمكن 

المتمّر�شين.  الأ�شخا�ص  حتى  ت�شرع  اأن 

بالطبع اإّن عقيدتي هي اأّنكم اأّيها ال�شباب، 

في  ال�شيوخ  نحن  علينا  تتفّوقون  مثلما 

ال��ط��اق��ة ال��ج�����ش��دّي��ة، ف��اأن��ت��م اأف�����ش��ل مّنا 

اأي�شًا في قّوة الإرادة والقدرة على �شبط 

وكان  الهّمة  ب��ذل  ال�شاّب  اأّن  لو  النف�ص. 

لديه الدافع واأراد اأن يعمل فاإّنه يكون في 

ومجاهدة  والروحية  المعنوية  المجالت 

النف�ص اأف�شل من ال�شيوخ والكهول والعّجز 

اأمثالنا، واأكثر اقتدارًا.

 لو أّن الشاّب بذل الهّمة وكان 
لديه الدافع وأراد أن يعمل 

فإّنه يكون يف اجملاالت 
املعنوية وجماهدة النفس 

أفضل من الشيوخ

مع اإلمام الخامنئي
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أحّب عباد اهلل)6(:

عبٌد نظر 
فأبصـر

اآية اهلل ال�سيخ حممد تقي 

م�سباح اليزدي

وصايا العلماء

ْح�����َش��ِن  {َل���َق���ْد َخ��لَ��ْق��َن��ا ااْلإِن�������َش���اَن ِف���ي اأَ

الإن�شان  يمتلك   .)4 )ال��ت��ي��ن:  َت���ْق���ِ�ي���ٍم} 

خ�شائ�ص تجعله الموجود الأف�شل بالن�شبة 

يمتلك  كان  واإذا  الأخ��رى.  المخلوقات  اإلى 

عن  بهما  يتمّيز  اللذين  والإرادة  الختيار 

على  يمتاز  اأي�شًا  فهو  الإلهية،  المخلوقات 

ما  اأبرز  ومن  وال�ّشيرة.  ورة  بال�شّ الآخرين 

يمتاز به الإن�شان امتلك الهداية التكوينّية 

والداخلّية:  الباطنّية  الهداية  والت�شريعّية، 

العين والأذن الباطنيتان، والقلب الباطني.

 Q علّي  الموحدين  مولى  ي�شّرح 

من  فيها  اإن�شانيًة  حياًة  يمتلك  الإن�شان  اأن 

من  يمكنه  م��ا  وال���ق���درات  ال���ش��ت��ع��دادات 

الوظائف  وتاأدية  الهداية  طريق  في  ال�شير 

ي�شبح  مرتبة  اإلى  لي�شل  والإلهية  الدينية 

معها موجودًا كامًل.

من  يمتلك  بما  الإن�شان  هذا  اأن  ذلك 

الف�شائل  ك��اف��ة  ل��ه  تظهر  اإن�شانية  17ح��ي��اة 
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ي�شتفيد  ال��ذي  وه��و  الإن�شانية  والكمالت 

منها.

ح��ي��اًة  يمتلك  نف�شه  الإن�����ش��ان  وه���ذا 

وت���ط���ورت �شفاته  ن��م��ت  ف����اإذا  ح��ي��وان��ي��ة. 

فيه،  روح  اإلى موجود ل  يتحول  الحيوانية، 

اإلى ميت. ويكون كجميع الحيوانات، ل  بل 

بل اأدنى منها بمراتب عديدة.

* ب�سيرة محبي اهلل
وارتوى  فا�شتكثر  وذكر  فاأب�شر  »نظر 

ف�شرب  م��وارده  له  �شُهلت  ف��راٍت  من عذٍب 

.
)1(

نهًل و�شلك �شبيًل جددًا«

الخطبة  ه��ذه  ف��ي  الأم��ي��ر  يتابع  واإذ 

اهلل  اختارهم  الذين  المحّبين  خ�شائ�ص 

تعالى، يبداأ بعبارة »نظر فاأب�شر«. والنظر 

الح�شول  هو  والملكوت  الملك  في  والفكر 

الأ�شياء.  وحقيقة  الباطنية  الب�شيرة  على 

»فاأب�شر«  عبارة  اأن  اإل��ى  اللتفات  ويجب 

ل ي����راد م��ن��ه��ا ال��م�����ش��اه��دة ال��ف��ي��زي��ائ��ي��ة 

الم�شاهدة  المق�شود  ب��ل  وال��ظ��اه��ري��ة، 

نور  اإ�شاءة  اأثر  على  تاأتي  التي  والب�شيرة 

النور  وه���ذا  ال�����ش��ال��ك.  قلب  ف��ي  ال��ه��داي��ة 

وباطن  حقيقة  لإدراك  الإن�شان  روؤية  ينقل 

الأ�شياء وم�شاهدة عظمة وجلل الوجود.

*تجّلي الحياة الإن�سانية
اأن  والروايات  القراآن  تعاليم  من  ظهر 

للإن�شان، عدا عن الأعين الظاهرية، اأعينًا 

اأخرى. كما اأّن له غير الأذن الظاهرية اأذنًا 

اأخرى ي�شمع بها الحقائق التي يهتدي بها. 

فهو ي�شترك مع الحيوانات الأخرى في 

امتلكه اأعينًا واآذانًا ظاهرية ويمتلك حياًة 

هي من�شاأ النمو وال�شلوك والحركات وتو�شيع 

الن�شل، ي�شترك فيها مع الحيوانات. لذلك 

الحيوانية  للحياة  الإن�����ش��ان  ام��ت��لك  ف��اإن 

والأع�شاء والجوارح والآثار المترتبة عليها 

الحيوانات  بع�ص  لأن  ل��ه؛  امتيازًا  لي�شت 

الُعقاب  فعين  الجهة  هذه  في  منه  اأف�شل 

فيرى  الإن�����ش��ان  م��ن عين  دق��ة  اأك��ث��ر  مثًل 

�شيده من م�شافات بعيدة. 

الإن�شان في امتلكه حياًة  ولكن يمتاز 

مظهر  هي  تعالى،  اهلل  اأعطاها  اإن�شانية، 

الحياة الأعلى والأ�شرف له، ل بل هي مقام 

اإذ  تعالى،  اهلل  قبل  م��ن  الإن�����ش��ان  خلفة 

اأعينًا واآذانًا باطنية يدرك  يمتلك الإن�شان 

بها الحقائق والمعارف الإلهية.

الحقيقي�ن  والأم���ات  الأحياء   *
في القراآن الكريم

��َم  ِل��َج��َه��نَّ َذَراأَْن�������ا  {َوَل����َق����ْد  تعالى:  ق��ال 

ن�����ِس َل��ُه��ْم ُق��ُل���ٌب الَّ  ��َن اْل��ِج��نِّ َواالإِ َك��ِث��ي��ًرا مِّ

��ُروَن  َي��ْف��َق��ُه���َن ِب��َه��ا َوَل���ُه���ْم اأَْع���ُي���ٌن الَّ ُي��ْب�����شِ

ْوَل��ِئ��َك  اأُ ِب��َه��ا  َي�ْشَمُع�َن  الَّ  اآَذاٌن  َوَل��ُه��ْم  ِب��َه��ا 

����لُّ اأُْوَل������ِئ������َك ُه���ُم  �����شَ َك����االأَْن����َع����اِم َب�����ْل ُه�����ْم اأَ

فالإن�شان   .)179 )الأع��راف:  اْلَغاِفُل�َن} 

الحيوانية  الحياة  اإل��ى  بالإ�شافة  يمتلك 

ولهذه  خا�شة  مقومات  ذات  اإن�شانية  حياًة 

اأ���ش��ار  وق��د  معها.  يتنا�شب  م��وت  ال��ح��ي��اة 

هذا  اإلى  الآي��ات  بع�ص  في  الكريم  القراآن 

الذين  على  الأم��وات  عبارة  فاأطلق  الموت 

يفتقدون  اأنهم  اإل  حيوانّية  حياًة  يمتلكون 

في  والتعّقل  والتفّكر  الإن�شانية  للف�شائل 

ال�شريفة: الآي����ة  ذل���ك  م��ث��ال  ال��ح��ق��ائ��ق. 

مَّ  {َفاإِنََّك اَل ُت�ْشِمُع اْلَمْ�َتى َواَل ُت�ْشِمُع ال�شُّ

.)52 ُمْدِبِريَن} )الروم:  ْ�ا  َولَّ اإَِذا  َعاء  الدُّ

وت��ح��دث��ت اآي����ة اأخ�����رى ح����ول ال��ف��رق 

ي�شتفيد من  ل  الذي  الإن�شان  بين  الأ�شا�ص 

ي�شتفيد  الذي  والإن�شان  الإن�شانية  الحياة 

منها وذكر ثمرة الحياة الإن�شانية {اأََو َمن 

َكاَن َمْيًتا َفاأَْحَيْيَناُه َوَجَعْلَنا َلُه ُن�ًرا َيْم�ِشي 

ُلَماِت َلْي�َس  َثُلُه ِفي الظُّ ِبِه ِفي النَّا�ِس َكَمن مَّ

وصايا العلماء

18



ميتاز اإلنسان يف امتالكه حياًة 
إنسانية، هي مقام خالفة 
اإلنسان من قبل اهلل تعاىل

َن ِلْلَكاِفِريَن َما َكاُن�اْ  ْنَها َكَذِلَك ُزيِّ ِبَخاِرٍج مِّ

َيْعَمُل�َن} )الأنعام: 122(.

الذين  اأّن  الكريم  ال��ق��راآن  يعتبر  اإذ 

من  ي�شتفيدون  اإن�شانية  ح��ي��اًة  يمتلكون 

ه���داي���ة الأن���ب���ي���اء الإل���ه���ي���ة. وال���ذي���ن لم 

ل  ميتة،  قلوبهم  الحياة  هذه  لهم  تح�شل 

الإلهّية  الهداية  من  ال�شتفادة  يمكنهم 

وم���ن ن��وران��ي��ة ال����ق����راآن. وي��ت��ح��دث اهلل 

وعن  الهداية  في  القراآن  دور  حول  تعالى 

َوُق������ْراآٌن  ِذْك�����ٌر  الَّ  اإِ ُه����َ�  {اإِْن  لها:  ال��لئ��ق 

��ا َوَي���ِح���قَّ  ��ِب��ي��ٌن * ِل��ُي��ن��ِذَر َم���ن َك����اَن َح��يًّ مُّ

.)70  �  69 اْلَكاِفِريَن} )ي�ص:  اْلَقْ�ُل َعلَى 

والذين  الميتة  القلوب  اأ�شحاب  اأم��ا 

من  الإن�شانية  الحياة  م��ن  ي�شتفيدون  ل 

اأغلقوا على  وجهة نظر القراآن فهم الذين 

الحقيقة  وت��ع��ّق��ل  الفهم  اأب����واب  اأنف�شهم 

لأّنهم  وال�شعادة؛  الكمال  م�شير  ومعرفة 

َم��ِن  {اأََراأَْي�������َت  اأه��واءه��م  معبودهم  جعلوا 

ن����َت َت���ُك����ُن َع��لَ��ْي��ِه  ���َخ���َذ اإَِل����َه����ُه َه�����َ�اُه اأََف����اأَ اتَّ

َي�ْشَمُع�َن  اأَْكَثَرُهْم  اأَنَّ  َتْح�َشُب  اأَْم   * َوِكيًل 

ُه��ْم  َب��ْل  َك��ااْلأَْن��َع��اِم  اإِالَّ  ُه��ْم  اإِْن  َي��ْع��ِق��ُل���َن  اأَْو 

.)44  �  43 )ال��ف��رق��ان:  ���َش��ِب��ي��ًل}  ����لُّ  اأَ�����شَ

اّل�ن اأ�سّل من الأنعام  * ال�سّ
من  اأ�شّل  ال�شاّلين  تعالى  اهلل  يعتبر 

يلحق  م��ا  يعمل  ل  ال��ح��ي��وان  لأن  الأن��ع��ام، 

الأع�����ش��اب  ت��ن��اول  ال�����ش��رر ويمتنع ع��ن  ب��ه 

الحيوانات  وبع�ص  به.  ال�شارة  والأع��لف 

ة  خا�شّ اأع�شاب  لتناول  مر�شها  عند  تلجاأ 

حيث تداوي نف�شها بها.

والقوى  العقل  يمتلك  ال��ذي  الإن�����ش��ان 

اأ�شّل من  الكمال، ي�شبح  اإلى  تر�شده  التي 

الإمكانّيات  من  ي�شتفيد  ل  عندما  الأنعام 

التي ُتقّدم له ال�شعادة.

عن  ي��ت��ح��دث  ت��ع��ال��ى  اهلل  ك����ان  اإذا 

يمتلكون  الذين  ويعتبر  الإن�شانية  الحياة 

الحياة  عن  �شالون  وه��م  حيوانية،  حياة 

باأنهم  يعّبر عنهم  بل  ل  اأمواتًا،  الإن�شانية، 

الكلم  ه��ذا  اأن  نظن  اأن  يجب  فل  عمي، 

وقائع  هي  الأم��ور  هذه  بل  و�شعري؛  تخّيلي 

19ل يمكن اإنكارها، وهي اأمور قابلة للإدراك 
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ل  حقائق  يوجد  األ  اأهلها.  عند  والمعرفة 

وم�شاهدتها؟  اإدراكها  النا�ص  لبع�ص  يمكن 

قد  فهم  ال�شنف،  ه��ذا  م��ن  الأم���ور  ه��ذه 

المح�شو�شات.  اأنف�شهم في حدود  ح�شروا 

اإل��ى  ينفذ  ل  بحوا�شهم  يتلقونه  م��ا  واإن 

بينها،  حجاب  اأقيم  حيث  قلوبهم  حوا�ص 

وبالتالي فهم عاجزون عن م�شاهدة و�شماع 

الحجب  وراء  هي  التي  والوقائع  الحقائق 

الظلمانّية والظاهرّية.

* الهداية الباطنية والداخلية
وعينًا  اأذنًا  للإن�شان  تعالى  اهلل  اأعطى 

باطنيتين، اإل اأن هذين الع�شوين ي�شبحان 

واّت��ب��اع  الأن��ب��ي��اء  ه��داي��ة  ظ��ّل  ف��ي  فّعالين 

و���ش��ٌم.  ع��م��ٌي  فهم  واإل  الإل��ه��ي��ة  التعاليم 

اإذا  بها  ن�شاهد  اأعينًا  نمتلك  نحن  وكذلك 

تكون  اأن  يجب  بل  ب��اآف��ة،  م�شابة  تكن  لم 

�شالمة. بع�ص الأوقات تكون العين �شالمة، 

الليل،  في  الحال  هو  كما  الروؤية  يمكن  ول 

ليراه  المرئي  اإلى  نوٌر  ي�شّع  اأن  ي�شترط  اإذ 

الإن�شان. وكذلك في الم�شاهدات الباطنّية 

اأوًل  الإن�شان  يمتلك  اأن  يجب  والمعنوّية 

ال�شتعداد  اأعطى اهلل  وقد  القلب  عينًا في 

لكافة الب�شر لمتلكها، اإل اأن اأعين بع�ص 

ي�شتفيدون من هذا  ل  لأنهم  النا�ص عمياء 

ال�شتعداد. وبعد ذلك يجب اأن ي�شيء نور 

بوا�شطة  اهلل  قبل  من  الخارجية  الهداية 

والمعارف  الحقائق  جوانب  على  اأنبيائه 

الباطنية والمعنوية، لتتهياأ الظروف لإمكان 

الم�شاهدة المعنوية بوا�شطة اأعين القلب. 

لذلك كان الإمام Q يتحدث حول 

فاعتبر  يخافونه  والذين  ب��اهلل  الموؤمنين 

اأنهم اأ�شخا�ص اأ�شاء نور الهداية في قلوبهم 

أعطى اهلل تعاىل لإلنسان 
أذنًا وعينًا باطنيتني، يصبحان 

فّعالني يف ظّل هداية األنبياء 
واّتباع التعاليم اإللهية وإال فهم 

عمٌي وصٌم

الظلمات  حجب  ذل��ك  بوا�شطة  ف��رف��ع��وا 

عنهم واأ�شاوؤوا اأعين قلوبهم بالحقائق التي 

اأم��ورًا ل  ل ي�شاهدها الآخ��رون في�شاهدون 

يراها ال�شالون.

*يجب العمل لنرتقي 
واأولياء  اإلى مقام الأنبياء  لنا  ل طريق 

كامل  ع��ل��ى  ال��م��ّط��ل��ع��ي��ن  ��ي��ن  ال��خ��ا���شّ اهلل 

الأ�شرار والحقائق. ول يجب توقع الو�شول 

اإلى مراتبهم؛ اإل اأّنه على الأقل يجب العمل 

عن  ولنرتفع  الأنعام،  م�شتوى  عن  لنرتقي 

اإل��ى  للو�شول  علينا  الحيوانية.  المرتبة 

اإن�شانيًا  نظرنا  يكون  اأن  الإن�شاني  المقام 

الفهم والإدراك هو الهدف  واإلهيًا. ومن�شاأ 

الذي لأجله وجدنا. بهذه ال�شورة الكمالية 

وهذا البرنامج، ن�شل اإلى الكمال المق�شود 

ف�شنكون  واإل  الإلهي  والر�شوان  وال�شعادة 

م�شمولين بقول اهلل تعالى: {َفاأَْعِر�ْس َعن 

اْلَحَياَة  الَّ  اإِ ُي��ِرْد  َوَل��ْم  ِذْكِرَنا  َعن  َتَ�لَّى  ن  مَّ

اإِنَّ َربََّك  َن اْلِعْلِم  ْنَيا * َذِلَك َمْبلَُغُهم مِّ الدُّ

اأَْعلَُم  َوُه��َ�  �َشِبيِلِه  َعن  �َشلَّ  ِبَمن  اأَْعلَُم  ُهَ� 

ِبَمِن اْهَتَدى} )النجم: 29 � 30(.

وصايا العلماء

نهج البلغة، الخطبة 87.( 1)

اله�ام�ش 20



 من اقت�صد لم يفتقر

 �صوء التدبير: ذهنية وممار�صات

 ار�صم اقت�صاد اأ�صرتك

 كيف توازن بين م�صروفك ومدخولك؟

 اختبري مهاراتك اال�صتهالكية
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زهرة بدر الدين

الملف

التي  القت�سادية  الم�ازين  اأهم  من  الحياة  في  التدبير  يعتبر 

تنظم حياة الفرد ومعي�سته، وتترك ب�سماتها على منهجية التفكير 

لديه، ما ي�ساهم في حّل الكثير من الم�ساكل النف�سية كالهّم والقلق... 

عدة  على  التدبير  ه��ذا  ويبتنى  ال��ح��ي��اة.  ظ���روف  نتيجة  وذل���ك 

مرتكزات، منها ما ي�ساهم في  اإيجاد حياة �سعيدة نتيجة ا�ستمراره، 

ومنها ما ي�ساعد في و�سع الفرد على طريق القناعة والّر�سا لل��س�ل 

اإلى حياة نف�سّية �سليمة من الأمرا�ش النف�سّية والج�سدّية. 22



حتى  يبغ�شه  ال�شرف  واإن  وج��ل  ع��زَّ  اهلل 

وحتى  ل�شيء  ت�شلح  فاإنها  النواة  طرحك 

.
)2(

�شّبك ف�شل �شرابك«

القت�شاد  يتحقق  اأن  يمكن  ل  اإذًا، 

الإن�شان حالة  اإذا اجتنب  اإل  العي�ص،   في 

ُيّعرف  وال��ذي  الإ���ش��راف،  وهو  األ  ال�شد، 

باأنه: عبارة عن و�شع ال�شيء في غير محّله 

علي  الإم���ام  اأ���ش��ار  وق��د  حاجته.  غير  اأو 

التدبير  »ح�شن  بقوله:  ذل��ك  اإل��ى   Q

م��ع ال��ك��ف��اف اأك��ف��ى ل��ك م��ن ال��ك��ث��ي��ر مع 

ينمي  التدبير  »ح�شن  وكذا:   ،
)3(

الإ�شراف«

.
)4(

قليل المال، و�شوء التدبير يفني كثيره«

واأي�شًا جاء في كتاب لأمير الموؤمنين 

اإلى زياد »دع الإ�شراف مقت�شدًا،   Q

المال  من  واأم�شك  غدًا،  اليوم  في  واذكر 

ب��ق��در ���ش��رورت��ك، وق����ّدم ال��ف�����ش��ل ليوم 

.
)5(

حاجتك«

*القناعة غنى
ت��م��ّث��ل ال��ق��ن��اع��ة ال��م��دم��اك الأ���ش��ا���ص 

لأنها  الأ���ش��رة،  داخ���ل  المنزلي  للتدبير 

اأي��دي  في  ما  اإل��ى  النظر  وع��دم  بالر�شا، 

النا�ص. 

 :Q الإمام ال�شادق  وقد ورد عن 

اأغنى  م��ن  فهو  اهلل  رزق���ه  بما  قنع  »َم���ْن 

.
)1(

النا�ص«

ويخطىء من يظن اأن القناعة تح�شل 

لدى الإن�شان، فيما اإذا لم يكن يملك المال 

فيقتنع بما لديه، بل اإن القناعة مبنّية على 

ذلك  يرتبط  ول  الفرد،  لدى  نف�شّية  حالة 

بما يملكه من مال اأو عدمه.

*الق�سد والتدبير
ال�شريفة  الآي����ات  ف��ي  نجد  ك��ذل��ك     

الق�شد  اأهمية  على  ت��اأك��ي��دًا  وال��رواي��ات 

اأنها  لدرجة  الإن�شان،  حياة  في  والتدبير 

اقت�شد  م��ن  على  تعالى  اهلل  محبة  بنت 

الإلهية  المحبة  ه��ذه  تمنح  ول  وت��دب��ر، 

لدى  الأخلقية  ال�شفة  تكون  عندما  اإل 

الإن�شان في غاية الأهمية. ورد عن الإمام 

يحبه  اأم��ر  الق�شد  »اإن   :Q ال�شادق 

ال ميكن أن يتحقق االقتصاد 
يف العيش إال إذا اجتنب 

اإلنسان اإلسراف

23

م
 2

01
3 

ن
را

ي
ز

ح
/

 2
61

د 
د

ع
ل
ا



ي�شتخرج من هذا الحديث عّدة نقاط 

ت�شاعد في عملية التدبير:

ترك الإ�شراف طلبًا للقت�شاد.  - 1
يطلب  ف��ل  فقط  بحاجته  يكتفي  اأن   - 2

غيرها.

اأن يفّكر بالغد �شمن تخطيط م�شبق.  - 3
قدر  المال  من  وي�شتفيد  يم�شك  اأن    - 4

حاجته.

اأن يقّدر الف�شل والمهّم ليوم حاجته.  - 5
*المعيار ال�سليم للتدبير

  لم يذكر القراآن ول الروايات ال�شريفة 

النا�ص،   لحاجيات  اأو مقدارًا محّددًا  حّدًا 

يتنا�شب  م��رن  معيار  اإل���ى  اأُ���ش��ي��ر  واإن��م��ا 

بين  تختلف  فالحاجات  الإن�شان،  وحاجة 

الق�شد  واأّم����ا  ح�شبه،  على  ك��ّل  ال��ن��ا���ص 

تتو�شط رذيلتين هما  والتدبير فهما حالة 

القراآن  ذك��ر  ولهذا  والإ���ش��راف.  التقتير 

الكريم �شابطة هذا الأمر في قوله تعالى:

���ِرُف����ا  ُي�������شْ َل�����ْم  اأَن����َف����ُق�����ا  َذا  اإِ ������ِذي������َن  {َوالَّ

َوَل����ْم َي��ْق��ُت��ُروا َوَك����اَن َب��ْي��َن َذِل����َك َق��َ�اًم��ا} 

)الفرقان:67(.

وقد �شرح الإمام ال�شادق Q هذه 

والتقتير:  الإ���ش��راف  حالتي  مبّينًا  الآي��ة 

بيده،  وقب�شها  ح�شى  من  قب�شة  »فاأخذ 

ف��ق��ال ه��ذا الإق��ت��ار ال���ذي ذك���ره اهلل عزَّ 

اأخ��رى  قب�شة  قب�ص  ثم  كتابه،  في  وج��ل 

فاأرخى كّفه كلها، ثم قال: هذا الإ�شراف، 

بع�شها  ف��اأرخ��ى  اأخ���رى  قب�شة  اأخ���ذ  ث��م 

 .
)6(

القوام« ه��ذا  وق���ال:  بع�شها  واأم�شك 

بما  وعياله  نف�شه  على  الإن�شان  ينفق  اأن 

امتنع وقتر  واإذا  القوام،  يحتاجه فهو من 

في مورد يجب فيه الإنفاق اأو اأعطى اأكثر 

رذائ��ل  من  فهما  والحاجة  ال�شرورة  من 

الأخلق ويبغ�شهما اهلل تعالى. والروايات 

واإنما  الإنفاق،  اأو  للإعطاء  حدًا  تذكر  لم 

الإم��ام  اأ�شار  ذلك  واإل��ى  الحاجة.  ذك��رت 

بن  اإ�شحاق  �شاأله  عندما   Q ال�شادق 

عمار: »يكون للموؤمن ع�شرة اأقم�شة قال: 

ولي�ص  نعم،  ق��ال:  وع�شرون؟  قلت:  نعم، 

ثوب  �شونك  تجعل  اأن  ال�شرف  من  ذل��ك 

.
)7(

بذلتك«

توجب  ال�شكل  ب��ه��ذا  التدبير  فحالة 

الغنى، لذلك ا�شتحقت �شمانًا من الإمام 

 :Q ي��ق��ول  بالغنى   Q ال�����ش��ادق 

. كما 
)8(

»�شمنت لمن اقت�شد اأن ل يفتقر«

ال�شرف  »اإن  الفقر:  توجب  مقابلها  اأن 

.
)9(

يورث الفقر«

*الر�سا راحة نف�سية
الأمور  من  الحياة،  عن  الر�شا  اإن    

ال��ت��ي ت��ع��ّزز وج����ود ت����وازن ف��ي ال��ح��ال��ة 

الملف

24



دور  ل��ه  وك���ذا  الإن�����ش��ان،  ل��دى  النف�شية 

اليومية.  ونفقاته  حياته  اإدارة  في  كبير 

قد يكون الإن�شان غنيًا، ولديه مال كثير 

لكن ل يجد في قلبه الر�شا عن حياته، 

المال  ولي�ص  اأي�����ش��ًا.  �شحيح  والعك�ص 

مجلبة الر�شا، واإنما الر�شا يجلب الغنى 

النف�شي وهو اأعظم الغنى. فقد ورد عن 

الإمام ال�شادق Q: »ار�َص بما ق�شم 

، وفي رواية اأخرى 
)10(

اهلل لك تكن غنيًا«

الراحة  وهذه   .
)11(

الراحة اإلى  يوؤدي  اأنه 

الروايات عّبر عنها علماء  التي تذكرها 

ال�شليمة  النف�شية  الحالة  باأنها  النف�ص 

الخالية من الإمرا�ص النف�شية.

الإن�شان مقتنعًا بوجود  يعي�ص  وعندما 

ياأتيه  رزق���ه  ب���اأّن  ويطمئن  غ��ي��ره،  م��دّب��ر 

ورد  الأم����ور.  عليه  ت��ه��ون  تعالى  اهلل  م��ن 

هذا  اأعجب  »ما   :Q علي  الإم��ام  عن 

الإن�شان م�شرور بدرك ما لم يكن ليفوته، 

ليدركه،  يكن  ل��م  م��ا  ف��وت  على  م��ح��زون 

اأنه مدّبٌر، واأن  اأنه فكر لأب�شر، وعلم  ولو 

الرزق عليه مقّدر، ولقت�شر على ما تي�ّشر 

.
)12(

ولم يتعر�ص لما تع�ّشر«

*كل ما فيها ل يكفيك
ورازقية  عبودية  علقة  هناك  اأن  وبما 

العلقة  هذه  طبيعة  ف��اإن  ورّب��ه،  العبد  بين 

تقت�شي كون اهلل تعالى مدبرًا لحياة الإن�شان 

بالأ�شباب  العمل  مع  لكن  معي�شته،  ولأم��ور 

من  فالنهل  اإليها.  ال��رك��ون  دون  الطبيعية 

عط�شًا،  يزيده  بل  الظماآن  ي��روي  ل  الدنيا 

Q قوله:  الإم��ام ال�شادق  وقد ورد عن 

»كان اأمير الموؤمنين Q يقول: ابن اآدم 

اإن كنت تريد من الدنيا ما يكفيك فاإّن اأي�شر 

ل  ما  تريد  اإنما  كنت  واإن  يكفيك  فيها  ما 

.
)13(

يكفيك فاإن كل ما فيها ل يكفيك«

وكذا كان من ن�شيحة  الإمام ال�شادق 

Q لرجل �شكا اإليه اأنه يطلب ول يقنع  

فقال:  اأك��ث��ر،  هو  ما  اإل��ى  نف�شه  وتنازعه 

»علمني �شيئًا اأنتفع به، فقال اأبو عبد اهلل 

Q: اإن كان ما يكفيك يغنيك فاأدنى ما 

يغنيك  ل  يكفيك  ما  كان  واإن  يغنيك  فيها 

.
)14(

فكل ما فيها ل يغنيك«

المهمة  الأم��ور  من  التدبير  ح�شن  اإن 

التي يجب على الإن�شان الموؤمن الت�شاف 

به، لما يتركه من اآثار اإيجابية على معي�شته 

من  الإن�شان  يوؤمن  فهو  ونف�شيته،  وحياته 

 :Q علي  الإم��ام  والح�شرة عن  الندم 

»التدبير قبل العمل يوؤمنك الندم«.

َت���ْج���َع���ْل  {َوال  ت��ع��ال��ى:  ق��ول��ه  وك����ذا 

َتْب�ُشْطَها  َوال  ُعُنِقَك  اإَِل���ى  َمْغُل�َلًة  َي���َدَك 

ُك���لَّ اْل��َب�����ْش��ِط َف��َت��ْق��ُع��َد َم��ُل���م��اً َم��ْح�����ُش���راً} 

)الإ�شراء:29(.

الكافي، الكليني، ج2 �ص139.( 1)

بحار الأنوار، المجل�شي، ج68 �ص346.( 2)

ميزان الحكمة، الري�شهري، ج2 �ص1294.( 3)

عيون الحكم والمواعظ، علي بن محّمد الوا�شطي، �ص227.( 4)

نهج البلغة، كتاب 21.( 5)

الكافي، م.�ص، ج4 �ص55.( 6)

الوافي، الكا�شاني، ج20 �ص707.( 7)

م.ن، ج20 �ص497.( 8)

الكافي، م.�ص، �ص53.( 9)

بحار الأنوار، م.�ص، ج78 �ص54.( 10)

يراجع: م.ن.( 11)

م.ن.( 12)

الكافي، م. �ص، ج1 �ص146.( 13)

م.ن، �ص147.( 14)

اله�ام�ش

للرضا عن احلياة  دور كبري
 يف إدارة حياة اإلنسان 

ونفقاته اليومية

25

م
 2

01
3 

ن
را

ي
ز

ح
/

 2
61

د 
د

ع
ل
ا



الملف

من  هما  والتدبير  التخطيط  اأّن  النا�ش  بع�ش  يعتقد  قد 

اهتمامات الم�ستغلين بالقت�ساد والإدارة وغيرهما. وال�اقع اأّن 

كان  مهما  له،  الناجح  بالتخطيط  رهن  الحياة  في  اأمر  اأي  نجاح 

هذا الأمر ب�سيطًا اأو معّقدًا. ولي�ش عبثًا اأن ُجعلت �سفة التدبير 

اإحدى الخ�سال الخم�ش المهّمة في �سخ�سّية الإن�سان، في حديث 

Q حيث يق�ل: »خم�ش خ�سال من لم  الإمام جعفر ال�سادق 

ال�فاء،  اأّولها  م�ستمتع:  كثيٌر  فيه  فلي�ش  منها  خ�سلٌة  فيه  تكن 

الُخُلق،  ُح�سن  والرابعة  الحياء،  والثالثة  التدبير،  والثانية 

والخام�سة وهي تجمع هذه الخ�سال  الحّرية«)1(.

*التخطيط... قرقعة الطحين  
الم�شتوى  ع��ل��ى  ال��ت��دب��ي��ر  ك���ان  واإذا 

الفردي بهذه الأهمية، فاإن اأهميته ت�شبح 

والعام،  الجماعي  الم�شتوى  م�شاعفة على 

ُيعزى  اآخ��ر  وت��اأّخ��ر  مجتمع  ت��ط��ّور  اإن  اإذ 

عليه  القيمون  يخ�ش�شه  الذي  الحّيز  اإلى 

للتخطيط؛ طبعًا على اأن ل يكون التخطيط 

ول  قرقعًة  »اأ�شمع  القائل:  المثل  قبيل  من 

اأرى طحينًا«.

ُيدّر�ص  والتخطيط  التدبير  اأّن  �شحيح 

�ص  وُتخ�شِّ اليوم  الجامعات  كبريات  في 

لهما ال�شركات والموؤ�ّش�شات اأكثر برامجها 

اآيات ن�ر الدين)*(
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التدريبية، اإل اأن بذرة هذه الَمَلَكة يكت�شبها 

خلل  من  اأ�شرته  في  ال�شغر  منذ  المرء 

معاي�شته لنموذجي الأّم والأب المدّبرين.

ولي�ص هدف التدبير في الأ�شرة تنمية 

هو  بل  فح�شب،  الأب��ن��اء  عند  الح�ّص  ه��ذا 

هدٌف بعينه، يتوّقف عليه نجاح الموؤ�ش�شة 

يعني  ول  اأهدافها.  اإلى  وو�شولها  الزوجية 

يكن  لم  اأن��ه  حديثًا  المو�شوع  هذا  ت��داول 

قد  بل  ال�شابقة؛  المجتمعات  في  موجودًا 

العقود  في  والجّدات  الأج��داد  ب��اأّن  ُنفاجاأ 

لأمور  واإدارًة  تدبيرًا  اأكثر  كانوا  الما�شية 

ومن  اليوم.  عليه  الحال  هو  مّما  �شرهم 
ُ
اأ

ت��ج��ارب��ه��م ���ش��اغ��وا ال��ك��ث��ي��ر م��ن الأم��ث��ال 

تعّبر عن ذلك، منها: »على  التي  ال�شعبية 

قّد ب�شاطك مّد جريك )رجليك(«، »خّبي 

الأ����ش���ود«...  ليومك  الأب��ي�����ص  قر�شك 

وغيرهما من الأمثال. 

اإدارة  كيفية  في  التغّير  هذا 

���ر ل��م��وارده��ا ي��رج��ع اإل��ى  ����شَ
ُ
الأ

التغّير  اأبرزها:  متعّددة،  عوامل 

مختلف  ع��ل��ى  الج��ت��م��اع��ي 

الهائل  وال�شّخ  الم�شتويات، 

�شعف  مع  ال�شتهلك،  لثقافة 

موؤ�ّش�شات  من  المتبعة  الآلّيات 

ال��ت��ن�����ش��ئ��ة ل�����ش��ب��ط واح����ت����واء 

اأدى  ما  الثقافة،  ه��ذه  ومواجهة 

في  تربط  حالية  اأجيال  اإنتاج  اإلى 

عن  ر�شاها  الأحيان  من  الكثير 

بما  الخارجية  ب�شورتها  ذاتها 

المقتنيات  م��ن  مجموع  ه��ي 

الماّدية والتقنية. 

*�سالح العي�ش التدبير 
وت��ع��ت��ب��ر الأ�����ش����رة، ع��ل��ى ال���رغ���م من 

ك��ل ال��ع��وام��ل وال��م��ت��غ��ّي��رات الأخ����رى، من 

ف�شائيات ومواقع توا�شل تفاعلي اإلكتروني 

تاأثيرًا  التن�شئة  موؤ�ّش�شات  اأكثر  وغيرها، 

ع��ل��ى ال��ف��رد ع��ل��ى الإط�����لق، ك��م��ا ت�شير 

ال����درا�����ش����ات ال���ح���دي���ث���ة؛ ل��ذل��ك 

ف���اإّن ع��م��وَدّي الأ����ش���رة، ال��زوج 

الأولى  اللحظة  منذ  والزوجة، 

ل  الم�شتركة  حياتهما  لبدء 

اإدارة  م�شاألة  يوليا  اأن  بد من 

موارد الأ�شرة اهتمامًا بالغًا. 

داخل  الموؤ�ّشرات  اأّن  العلم  مع 

م��ج��ت��م��ع��ات��ن��ا ت�����ش��ي��ر اإل���ى 

فنرى  ذل���ك،  خ���لف 

وال�شابة  ال�����ش��اب  اأّن 

الزواج،  على  المقبلين 

المجتمع،   يريده  لما  اإر���ش��اًء 

ي��ث��ق��لن ك��اه��ل��ي��ه��م��ا ب��اأع��ب��اء 

ماّدية قد تفوق قدرتهما، بدءًا 

اإلى  ال���زواج،  حفلة  تكاليف  من 

وغيرها  الزوجي  البيت  موا�شفات 

محور  يكون  التي  التفا�شيل  م��ن 

�شيقوله  »ما  لها  الزوجين  اختيار 

الآخ����رون ع��ن��ا«. وم��ن هنا 

بالبتعاد  بداأنا  قد  نكون 

قد ُنفاجأ بأّن األجداد 
واجلّدات كانوا أكرث تدبرياً 

وإدارًة ألمور أُسرهم مّما هو 
احلال عليه اليوم
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المال فيها، يتراأ�ص هذه  التخطيط لإدارة 

منها،  المادية  الحتياجات  الحتياجات، 

والملب�ص.  والم�شرب  الماأكل  تاأمين  بمعنى 

اجتماعية  ع���ادات  عند  ���ش��اأت��وق��ف  وه��ن��ا 

وتعتبر  اليوم  الع�شر  �شمات  من  اأ�شبحت 

م�شربًا اأ�شا�شيًا لموارد الأ�شرة وتتعّلق بهذه 

الحتياجات.

اأّن  اإل����ى  ال���درا����ش���ات  ب��ع�����ص  ي�����ش��ي��ر 

اأط��ن��ان��ًا م��ن ال��ط��ع��ام ُت��رم��ى ���ش��ن��وي��ًا في 

اإلى  ذلك  اأ�شباب  وتعود  المهملت.  �شّلة 

عوامل عّدة؛ منها ما هو مرتبط بالعادات 

وحتى  بالطعام.  المتعّلقة  وال�شلوكّيات 

كّميات  عن  يتحّدث  الدرا�شات  بع�ص  اأّن 

الطعام التي ُترمى في المنا�شبات الدينية. 

ملزمًا  نف�شه  الجمعيات  بع�ص  وج��د  ل��ذا 

خلل  من  الم�شكلة،  لهذه  حلول  باإيجاد 

اإعادة تو�شيب ما يمكنه تح�شيله من هذه 

الأطعمة وتوزيعها على النا�ص الأكثر فقرًا. 

واإذا ما راقبنا �شلل المهملت قد ُنذهل 

بالفعل ب�شبب كّمية الطعام التي ُترمى.

*رمي الّطعام خّط اأحمر
الأم���ر مرتبط  اأّن ه��ذا  اإل��ى  واإ���ش��اف��ة 

م�شربًا  يعتبر  فهو  النعمة،  �شكر  ب��ع��دم 

مرتبط  وه��و  الأ���ش��رة.  لمدخول  اأ�شا�شيًا 

يمكن  ف��ل  والأب،  ب���الأم  �شرطي  ب�شكل 

لأحدهما اأن يقول اإّن ابني ل يقبل اإطلقًا 

يوم  م��ن  طعام  بتناول 

الملف
اأر���ش��اه��ا الإم���ام علي  ال��ق��اع��دة التي  ع��ن 

.
)2(

Q بقوله: »�شلح العي�ص التدبير«

ا�شتن�شابي  ب�شكل  يكون  ل  والتدبير 

من  منظومة  اإل��ى  ي�شتند  ب��ل  وع�شوائي، 

ال��ق��ي��م ال��م��ح��ّددة ل��ل�����ش��ل��وك وال��ت��ي على 

اإدراة  لكيفية  التخطيط  يجري  اأ�شا�شها 

من  ن�شتقي  اأن  ويمكن  الأ���ش��رة.  مدخول 

ل  للذين  ال�شلبيين  الحّدين  القراآنية  الآية 

وهما  اإليهما  ال�شلوك  ي�شل  ل  اأن  من  بّد 

اأْنَفق�ا  اإذا  {وال��ذي��َن  والإ���ش��راف:  الإقتار 

ذلَك  َبْيَن  وك��اَن  يقُتروا  َوَل��ْم  ُي�ْشِرف�ا  َل��ْم 

َق�اماً} )الفرقان: 67(.

*راأ�ش الحتياجات مادّية
التدبير  ب��اأّن  النا�ص  بع�ص  يعتقد  وقد 

للأغنياء وذوي الدخل المرتفع فقط، في 

الدرا�شات  من  الكثير  ُي�شير  الذي  الوقت 

غياب  اأّن  اإل���ى  ال��ف��ق��ي��رة  ال��ع��وائ��ل  ح���ول 

زي��ادة  اإل��ى  ي��وؤّدي  بع�شها  عند  التخطيط 

هو  الآخ���ر  بع�شها  عند  ووج���وده  الفقر، 

الم�شوؤول عن تح�شين نوعية الحياة لديها. 

في   Qعلي للإمام  لفٌت  قوٌل  وهناك 

التدبير  »ح�شن  فيه:  يقول  المجال  ه��ذا 

ينفي  التدبير  و���ش��وء  ال��م��ال،  قليل  ينّمي 

.
)3(

كثيره«

احتياجات  على  نظرة  األقينا  ما  اإذا 

ت��وؤخ��ذ  اأن  ب���د  ل  ال���ت���ي  الأ�����ش����رة 

ب��ع��ي��ن الع��ت��ب��ار اأث��ن��اء 
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ف��ائ��ت، ف��الأب��ن��اء ي��ع��ت��ادون ع���ادات الآب���اء 

اأ�شرة يعتبر  والأّمهات، فاإذا ن�شاأ طفل في 

ويتناول  اأح��م��ر،  خّطًا  الطعام  رم��ي  فيها 

فيها الأّم والأب الطعام من الأيام الفائتة، 

مو�شع  عنده  ي�شبح  ل��ن  الأم���ر  ه��ذا  ف��اإن 

ترّدد بالأ�شل. مع الإ�شارة هنا اإلى اأّن اأهّم 

المدار�ص الفندقية في العالم تتحّدث عن 

ب ب�شكل جّيد  اإمكانية تناول الطعام المو�شّ

لمّدة �شّتة اأّيام من اإعداده.

ظاهرة ثانية، اإذا ما اأجرينا ح�شاباتنا 

�شنجد اأّنها ت�شتنزف الكثير من مداخيلنا، 

وهي الأطعمة ال�شريعة الجاهزة؛ ففي ظّل 

العولمة القت�شادية وتعميم نماذج محّددة 

الكبرى  ال�شركات  ت�شعى  الأط��ع��م��ة،  م��ن 

مختلف  ف��ي  ال��ج��اه��زة  الأط��ع��م��ة  لت�شويق 

واللفت  الو�شائل،  وبمختلف  المجتمعات 

درا�شات  على  ت�شويقها  ط��رق  تبني  اأّن��ه��ا 

لت�شمن  وثقافاتها  ال�شعوب  ع��ادات  ح��ول 

كل  اإلى  ب�شهولة  وو�شولها  منتجاتها  نجاح 

الم�شتهلكين. ول يعني التدبير هنا الوقوف 

في وجه هذه الظاهرة، بل تحديد و�شبط 

ا�شتهلكنا حتى ل يجرفنا التّيار اإلى حيث 

ل ندري.

*منهج حياة
عند  ال��م��اّدي  ال�شتنزاف  يتوّقف  ول 

المنتجات  مختلف  ن��ج��د  ب��ل  الأط��ع��م��ة، 

المادية، محّط جذب للأبناء وجيوب الآباء 

ال�شاّب  اأّن ما يريده  والأّمهات، حّتى لنجد 

اأو ال�شاّبة من هذا المنتج اأو غيره هو ال�شم 

فقط؛ �شواء اأكان هذا المنتج لبا�شًا فيهتم 

كان  اأم  به،  الخا�شة  )الماركة(  اإب��راز  في 

ول  �شعفه  اأو  راتبه  عليه  يدفع  ذكيًا  هاتفًا 

ي�شتمل  التي  التطبيقات  غالبية  ي�شتخدم 

عليها... الم�شاألة م�شاألة ذهنية ا�شتهلكية 

نترّبى عليها وفق قاعدة )ما اأريده - اأو ما 

اأح�شل   - عليه  اأكون  اأن  الآخ��رون  يريدني 

عليه( ولي�ص وفق قاعدة )ما اأحتاجه واأقدر 

القاعدتين  وب��ي��ن  ع��ل��ي��ه(،  اأح�����ش��ل  عليه 

اأن  المهّم جدًا  منهجا حياٍة مختلفان. من 

يّتفق الأبوان معًا على القيم نف�شها، وعلى 

التدبير  ح�شن  يكون  حتى  نف�شه،  المنهج 

الخوف  فّخ  في  يقعا  ل  واأن  الموقف،  �شّيد 

اإذا  اأبناءهما  يحرمان  باأّنهما  ال�شعور  من 

ما لم ي�شتريا لهم ما يريدونه... فالحرمان 

العاطفي،  الحرمان  هو  للأبناء  الحقيقي 

وم���ا ع����داه ك��لُّ��ه م���ق���دوٌر ل��لأب��ن��اء تحّمل 

ال�شتغناء عنه اإذا ما ُغّلف بالحّب.

اأن نبداأ بالأولويات ومن ثّم الكماليات 

قد  ولكن  التخطيط،  اأثناء  �شروري  اأم��ٌر 

تكون الم�شكلة في بع�ص الأحيان في عدم 

بّد  ل  لذلك  بينهما.  التفريق  على  قدرتنا 

من جل�شة تفّكر وتخطيط، نحاول اأن نوازن 

فيها بين المدخول والحتياجات؛ لأن »اآفة 

.
)4(

المعا�ص �شوء التدبير«

احلرمان احلقيقي لألبناء 
هو احلرمان العاطفي، وما 

عداه مقدوٌر حتّمل االستغناء 
عنه إذا ما ُغّلف باحلّب. 

)*( باحثة اجتماعّية.

و�شائل ال�شيعة )اآل البيت(، الحّر العاملي، ج20 �ص51.( 1)

ميزان الحكمة، الري�شهري، ج2 �ص1384.( 2)

م.ن، �ص1385.( 3)

م.ن، ج1 �ص85.( 4)

اله�ام�ش
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»ما اأخاف على اأمتي الفقر بل اأخاف عليها �س�ء التدبير«)1( الر�س�ل 

 :P الأكرم

الأزم��ة  تاأثير  تحت  قا�سية  اقت�سادية  ظروفًا  المنطقة  تعي�ش 

القت�سادية العالمية. وترخي هذه الأزمة بظاللها على كاّفة الج�انب 

خ�س��سًا  اللبنانّية  واأ�سرتنا  عم�مًا  العربّية  اأُ�سرنا  داخل  والمكّ�نات 

البيت  داخ��ل  الإن�سانّية  العالقات  م�ست�ى  على  �سلبّية  اآث��ارًا  وتترك 

الهْدر  للحّد من  البحث عن حل�ل عملية  اأهمية  تاأتي  ال�احد. من هنا 

ظرف  اأّي  تاأثيرات  عن  بعيدًا  الأ�سرة  داخ��ل  هادئة  اأج���اء  ولت�فير 

اقت�سادي �سعب بدءًا من الم�ازنة بين المدخ�ل والم�سروف. ول يتّم 

ذلك اإل من خالل خّطة مكت�بة ووا�سحة تراعى فيها كاّفة الحتياجات 

ال�سغيرة قبل الكبيرة، لكي ل تقع الأ�سرة تحت تاأثير المفاجاآت.

الملف

�سهناز حيدر
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أي أسرة ال تقوم بتقدير املبلغ 
املايل املتوّقع صرفه يف 
الشهر الواحد تعيش حتمًا 

حالة فوضى

*اأهم الخط�ات
 اأهم ما يجب اأن يدّون في هذه الخّطة

1 - الدخل ال�سهري
وللزوجة...  للزوج  ال�شهري  الدخل 

للدخل،  اآخ��ر  م��ورد  اأّي  مع ���ش��رورة ذك��ر 

على �شبيل المثال: الم�شاعدات التي تاأتي 

من الأهل اأو الأقارب ب�شكل �شهري ثابت، 

بما  المتوّقعة  الم�شاريف  قيمة  وتحديد 

يتوافق مع التقدير المعقول ن�شبيًا كمعّدل 

و�شطي لها.

قيمة  تت�شّمن  اأن  المفتر�ص  وم���ن 

الم�شارف الآتي:

وهاتف،  - وكهرباء،  م��اء  من  الفواتير: 

نقل،  و�شائل  عبر  تنّقلت  بنزين،  بدل 

محروقات للتدفئة.

للمدار�ص  - ال�شهري  المالي  البدل  قيمة 

والجامعات.

ق��ي��م��ة ال���ب���دل ال���خ���ا����ص ل��ل��م��لب�����ص،  -

وال����م���������ش����ت����ري����ات 

ال���م���ت���ع���ّل���ق���ة 

ب������ك������اّف������ة 

اجتياجات 

ال�����م�����ن�����زل 

م����ن ب��ي��ا���ش��ات 

م���ن����زل���ّية  واأدوات 

وكهربائّية �شرورية.

قيمة بدل الطعام )خ�شار،  -

حبوب،  ل��ح��وم��ات،  ف��اك��ه��ة، 

اأجبان واألبان... اإلخ(.

ق��ي��م��ة ال���ه���داي���ا ال��م��ت��وق��ّع��ة  -

زواج،  م���ن  ل��ل��م��ن��ا���ش��ب��ات: 

ولدات... اإلخ.

للطبابة  - المتوّقعة:  الم�شاريف  قيمة 

بع�ص  وب��دل   - الترفيه   – ال�شيانة   -

الأن�شطة وم�شروف الأولد.

ي��ج��ب ادخ�����اره )م��ه��م��ا ك��ان  - قيمة م��ا 

قليًل(.

ي��و���ش��ع جانبًا  - ال���ط���وارئ )م��ب��ل��غ  ب���دل 

للطوارئ التي قد تحدث في اأي بيت. 

ه��ذه  ت�شع  ل  اأ���ش��رة  اأّي  اإّن  وح��ي��ث 

وتقوم  العملية،  ح�شاباتها  في  العتبارات 

في  �شرفه  المتوّقع  المالي  المبلغ  بتقدير 

ال�شهر الواحد ، تعي�ص حتما حالة فو�شى 

والقلق  ال��ه��در  ت��اأث��ي��ر  تحت  وت��ق��ع  م��ال��ّي��ة 

ي  د قت�شا ل م����ا ي����وؤث����ر ع���ل���ى الأج�������واء ا

الأ�شرّية برّمتها.

�سيا�سة   -  2
الت�سّ�ق 

ه���������ن���������اك 

للت�شّوق:  اأن���واع  ع��دة 

�شهري  اأ�شبوعي،  يومي، 

ومو�شمي.

الت�شّوق اليومي: اأ- 

ال��ت�����ش��وق ال��ي��وم��ي ه��و اأ���ش��واأ 

نقترح  ل��ذل��ك  ال��ت�����ش��ّوق.  اأن����واع 

للت�شّوق  مو�شمية  �شيا�شة  اتباع 

الثابتة  الح��ت��ي��اج��ات  31تت�شّمن 
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م��ث��ال: ال��م��وؤن��ة، ال��م��لب�����ص، 

وبع�ص اأثاث المنزل... اإلخ.

ب-  الت�شّوق ال�شهري:

ال�شهري  الت�شوق  اأّم���ا   

بع�ص  ���ش��راء  ف��ي  فيّتبع 

تخزينها  الممكن  ال�شلع 

ف�����ي اأم�����اك�����ن ج���ي���دة 

�شروط  فيها  وت��راع��ى 

الحفظ، مثل: المعّلبات، 

التنظيف...  ومواد  الحبوب 

وبع�ص اللحومات والأ�شماك.

ج- الت�شّوق الأ�شبوعي:

هو الأكثر �شيوعًا في اأو�شاط الأ�شرة. 

ولكي يكون هذا النوع من الت�شوق مجديًا ل 

بد من مراعاة التالي:

)النوع،  - ورقة  على  الحتياجات  تحديد 

الكمية...(.

لهذه  - المتوّقعة  المالّية  القيمة  تحديد 

الحتياجات. 

اأثناء  - اأخ��ذ م��ا يلزم م��ن م��ال  ���ش��رورة 

المبلغ  ف��ي��م��ا  زي�����ادة،  دون  ال��ت�����ش��ّوق 

الإ�شافي الحتياطي للطوارئ يجب اأن 

ول  الحقيبة  داخ��ل  ما  مكان  في  يخّباأ 

يكون في متناول اليد.

المفتر�ص  - ال��زم��ن��ّي��ة  ال���م���ّدة  ت��ح��دي��د 

ق�شاوؤها داخل ال�ّشوق. لأن عدم تحديد 

لق�شاء  ال��م��ج��ال  ف���ي  ي��ف�����ش��ح  ال���وق���ت 

في  ي�شاعد  ما  للتجوال  اإ�شافّية  اأوقات 

المغريات  تاأثير  تحت  المت�شّوق  وق��وع 

الإعلنّية لل�ّشلع المعرو�شة.

اأثناء  - معك  اأولدك  ا�شطحابك  عند 

على  معهم  ال��ت��واف��ق  عليك  ال��ت�����ش��وق 

الأغ���را����ص ال��ت��ي ي��ج��ب ���ش��راوؤه��ا لهم 

والتقّيد بالتفاق اأيًا كان حجم ال�شغط 

محّدد  مبلغ  اإع��ط��اء  ويمكن  النف�شي. 

يقوم  كي  �شنوات  الّثماني  فوق  ل��لأولد 

الولد نف�شه بتحديد احتياجاته و�شرائها 

من م�شروفه تحت اإ�شراف الأهل. 

مراعاتها  - يجب  التي  الأم���ور  اأه��م  من 

اأثناء الت�شّوق مراقبة تاريخ ال�شلحية، 

بها  تتفاجاأ  ل  حتى  ال��م��واد  وم��ك��ّون��ات 

العودة  اإلى  يدفعك  قد  ما  ال�شراء  بعد 

لتبديلها اأو رميها.

3 - الدخار
توفير  ف���ي  الدخ������ار  اأه��م��ي��ة  ت��ك��م��ن 

)المالي(.  القت�شادي  بالأمن  الإح�شا�ص 

مبلغ  باقتطاع  اأ�شرة  كّل  تقوم  اأن  ويمكن 

ي�شعب  مكان  في  وت�شعه  �شهريًا  ي�شير 

الو�شول اإليه ب�شهولة. كما ل باأ�ص بت�شجيع 

م�شروفهم  من  جزء  اقتطاع  على  الأولد 

�شّفافة  ق��ّج��ة  الأ���ش��ب��وع��ي وو���ش��ع��ه داخ���ل 

ومحكمة الإغلق لي�شهل النظر اإلى المبلغ 

المحفوظ وكو�شيلة للتحفيز لزيادة المبلغ 

م��ن خ��لل ادخ���ار اأك��ث��ر. ���ش��رط الت��ف��اق 

يمكن  التي  الأغ��را���ص  نوع  على  الب��ن  مع 

)مثال  المبلغ  ه��ذا  خ��لل  م��ن  توفيرها 

تغيير جهاز الحا�شوب الخا�ص به(.

الملف
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عوالي اللئالي، ابن اأبي جمهور الأح�سائي، ج4 �ص1.39 ))

الهوام�ش

بفتح ح�ساب  تقوم  اأّن  ويمكن للأ�سرة 

اإما  م�سرفية،  موؤ�س�سة  في  للأولد  توفير 

�سكل  على  اأو  توفير  ح�ساب  �سكل  على 

بطاقة ائتمان.

4 - ثقافة اال�ستهالك
تعتبر ثقافة ال�ستهلك عدوى �سائعة 

في مجتمعاتنا وذلك ب�سبب تاأثير الإعلم 

كاّفة  عبر  المتداولة  المغرية  والإعلنات 

الحّد من  العر�ض. من هنا، يجب  اأ�سكال 

التوازن  على  للمحافظة  التاأثيرات  ه��ذه 

بين المدخول والم�سروف.

ترويج  لتجّنب  العميلة  الن�سائح  ومن 

هذة الثقافة:

هدف  - دون  الأ�سواق  في  التجوال  عدم 

محدد.

تحديد ما يلزم على دفتر �سغير يو�سع  -

في الجيب. 

فيها  - تح�سل  ال��ت��ي  الموا�سم  اعتماد 

ال�سلع  م��ن  ع���دد  ع��ل��ى  التخفي�سات 

للت�سوق.

اأغرا�ض  - لحفظ  جّيدة  طرق  ا�ستخدام 

المنزل منعًا للتلف مثل: غ�سل الخ�سار 

جيدًا وتركها حتى تجف ثم و�سعها في 

قطعة قما�ض جافة ثم في علبة محكمة 

البراد.  في  العلبة  اإدخ��ال  ثم  الإغ��لق 

هذه الطريقة في حفظ الخ�سار  تكفل 

تتجاوز  لفترة  و�سحّيًة  ن�سرة  بقاءها 

الأ�سبوع.

داخل  - من  الأ�سا�سية  الوجبات  اعتماد 

تناول  اأه��م��ي��ة  اإل���ى  والل��ت��ف��ات  البيت 

الوجبات الإ�سافية الخفيفة )الترويقة، 

وجبتان  بينها  وم��ا  الع�ساء،  ال��غ��داء، 

الخ�سار  بع�ض  ع��ن  ع��ب��ارة  خفيفتان 

ر  المح�سّ الب�سكويت  وبع�ض  والفاكهة 

من حبوب القمح الكاملة؛ اإذ اإن �سعور 

ا�ستهلك  من  يحّد  بال�سبع  الأ�سخا�ض 

اأطعمة �سارة كال�سوكول والت�سيب�سي... 

والع�سائر المحفوظة... اإلخ(.

تعترب ثقافة االستهالك 
)لألسف( عدوى شائعة يف 

جمتمعاتنا وذلك بسبب تأثري 
اإلعالم واإلعالنات املغرية
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الملفالملف

كيف توازن بين مصروفك ومدخولك؟

علجمواد غذائيةاليوم
لوازم

 مدر�سية

لوام 

منزلية

م�سروف

 ال�سيارة
هداياكماليات

م�سروفات

 طارئة
اأخرىنزهة

ال�سبت)

الأحد2

الإثنين3

الثلثاء4

الأربعاء5

الخمي�ض6

الجمعة7

الأ�سبوع الأول

ال�سبت8

الأحد9

الإثنين0)

الثلثاء))

الأربعاء2)

الخمي�ض3)

الجمعة4)

الأ�سبوع الثاني

ال�سبت5)

الأحد6)

الإثنين7)

الثلثاء8)

الأربعاء9)

الخمي�ض20

الجمعة)2

الأ�سبوع الثالث

ال�سبت22

الأحد23

الإثنين24

الثلثاء25

الأربعاء26

الخمي�ض27

الجمعة28

ال�سبت29

الأ�سبوع الرابع

المجموع

يمكنك التحّكم بم�سروفك ال�سهري عبر اإعداد جدول ح�ساب ميزانية اأ�سرتك:
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الم�سروفات العامة

الم�سروفات اليومية

الم�ستحقات ال�سهرية

المجموع

المدخول العام

الراتب

مدخول اإ�سافي

ال�سافي

القيمةم�ستحقات �سهرية

هاتف خليوي ))

هاتف خليوي 22

هاتف ثابت3

ال�سكن4

فاتورة الكهرباء5

اأخرى6

اأخرى7

اأخرى8

اأخرى9

المجموع

جميع  ت�سجيل  ي��م��ك��ن��ك  ث���م 

م�ستحقاتك ال�سهرية:

ويمكنك بعدها تحديد مجموع 

ال��م�����س��روف��ات وط���رح���ه من 

المداخيل:
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اإذا كانت الزوجة هي المنّظم المالي 

في  مهاراتها  تختبر  اأن  فعليها  للأ�سرة 

محددًا  يمّثل  ذل��ك  اأّن  �سيما  ل  الت�سّوق، 

اأ�سا�سيًا في �سبط ميزانية الأ�سرة.

لذلك ومن خلل الإجابة عن الأ�سئلة 

اختبار  يمكنك  واأم��ان��ة  ب�سدق  التالية 

قدرتك على �سبط الم�سروف ومعرفة ما 

اإذا كنت زوجة مدبرة اأم ل:

) - عندما تذهبين للت�سّوق:
اأ. عيناك تزوغان وتملئين ال�سّلة.

ب. م��ع��ك ورق����ة ف��ي��ه��ا اح��ت��ي��اج��ات��ك ل 

تتعدينها.

ج. تاأخذين �سيئًا مهمًا، ولكن ل تتو�سعين.

2 - خطتك للت�سوق تت�سّمن:
الم�ستلزمات  ل�سراء  الأهل  مع  الذهاب  اأ. 

من ال�سوق.

تقدم  اإلى محلت  للذهاب  التخطيط  ب. 

تخفي�سات كبيرة.

 ج. كتابة قائمة بالأ�سياء التي تحتاجينها.

3 - غالبًا ما تذهبين اإلى ال�سوق مع:
اأ. �سديقتك التي تع�سق الت�سوق.

بمحلت  خبرة  لديها  التي  �سديقتك  ب. 

الملف

اخ���ت���ب���ري 
م��ه��ارات��ك 
االستهالكية
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تقدم تخفي�سات كبيرة.

ج. زوجك للتاأكد من عدم �سرائك اأ�سياء 

ل تحتاجينها.

4 - عندما يعجبك ف�ستان ثمنه غاٍل 
جدًا:

 اأ. ت�سترينه فورًا.

ب. تجربينه وت�سترينه اإذا كان منا�سبًا.

لعّلك  ج��ول��ت��ك  وتتابعين  تحجزينه   ج. 

تجدينه ب�سعر اأقل.

يقوم  م��ح��ل  ع��ل��ى  م����ررِت  اإذا   -  5
بت�سفية ب�سائعه فاإنك:

اأ. ت�سترين كل ما هو جيد منتهزة انخفا�ض 

ال�سعر.

 ب. ت�سترين بع�ض الأ�سياء التي تريدينها، 

متاأكدة من جودتها.

اأ�سبوعًا حتى تتاأكدي من اأن   ج. تنتظرين 

الأ�سعار لن ُتخّف�ض اأكثر من ذلك.

متطلبات  ل�سراء  خروجك  عند   -  6
معينة:

اأ. تاأخذين معك الم�سروف كله.

 ب. تاأخذين جزءًا من الم�سروف وتتركين 

الباقي.

 ج. تاأخذين معك بقدر ما �سوف ت�سترين.

7 - عند مو�سم التخفي�سات:
اأ. تذهبين وتقولين اإنها فر�سة ل�سراء اأي 

�سيء واإن لم تكوني في حاجة اإليه.

ب. تذهبين في وقت التخفي�سات لت�ستري 

ما تحتاجين اإليه.

 ج. تحددين م�سبقًا ما �سوف ت�سترينه قبل 

مو�سم التخفي�سات.

النتيجة:

اأعطي نف�سك درجة كاالآتي:

لكل اإجابة اأ: علمة واحدة -

لكل اإجابة ب: علمتان. -

لكل اإجابة ج: ثلث علمات. -

اح�����س��ب��ي ال��ن��ت��ي��ج��ة، ف������اإذا ك��ان 

المجموع:

اأكثر من 8) اأنت واعية. -

من 6) - 8) اأنت حذرة. -

كيف  - تتعلمي  اأن  عليك   (6  -  (4 م��ن 

تت�سوقين.

اأقل من 4) اأنت �سيد �سهل جدًا للباعة،  -

ت�سبطين  كيف  لتتعلمي  بحاجة  واأن��ت 

37ميزانيتك.
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على  يرتكز  �سنتناوله  الذي  المو�سوع 

اأ�سل كبير من الأ�سول المعنوية والإيمانية 

الحياة،  حركة  وفي  م�سيرتنا  في  الحاكمة 

اأم في  ال�سخ�سي  ال�سلوك  �سواء في جانب 

�ساحة من  اأّي  اأم في  العام  ال�سلوك  جانب 

�ساحات الحياة.

األوهية اهلل �سبحانه وتعالى  الأ�سل هو 

ولعّلنا  وج���ل.  ع��ز  الإن�����س��ان هلل  وع��ب��ودي��ة 

ونف�سية  معنوية  ناحية  وم��ن  كموؤمنين، 

وفكرية، بحاجٍة للعودة اإلى هذا البحث. 

*حقيقة واحدة
)اهلل(،  ه��ي:  واح���دة  حقيقٌة  ه��ن��اك 

اآثار  �سواه  وما  والمطلق،  الحقيقي  الوجود 

وج���وده وم��ظ��اه��ُر ل��ه��ذا ال��وج��ود، ول��ذات��ه 

وقّوة  رحمٍة  من  الوجود  في  وما  و�سفاته. 

وما  وقوة اهلل.  لرحمة اهلل  اإنما هو مظهر 

في الوجود من علٍم اإنما هو مظهٌر لعلم اهلل 

اهلل  مقابل  في  والإن�سان  وتعالى.  �سبحانه 

التي  والم�سكلة  مح�ض.  عبٌد  هو  وجل  عز 

فهم  هي  الحياة  في  الإن�سان  منها  ُيعاني 

العبودية هلل عّز وجل، كيف اأكون عبدًا هلل 

ل  اأن  يمكن  ونف�سيًا؟ كيف  ومعنويًا  فكريًا، 

اأتحّول اإلى اإله؟

*كيف اأكون عبدًا هلل؟ 
قد  اإن�سان.  لأي  يح�سل  اأن  يمكن  هذا 

يعي�ض الإن�سان في ظاهر �سلوكه حركة العبد 

ولكنه في باطن روحه وقلبه ونمط تفكيره 

وم�ساعره يعي�ض روحية )اأنا رّبكم الأعلى(. 

من  الكثير  له  نجد  اأن  يمكن  الأم��ر  وه��ذا 

وفي  الأنبياء  اأ�سحاب  في  حتى  النماذج 

R. وال�سوؤال الهام هو  اأ�سحاب الأئمة 

كيف اأمار�ض عبوديتي هلل عز وجل؟ وكيف 

اأكون عبدًا هلل في كل �سيء.

من القلب إلى كل القلوب

اعبدوه 
رغب�ًة 
وحّب�اً
�سماحة ال�سيد ح�سن ن�سر اهلل )حفظه اهلل(
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ال�سوؤال يجب معرفة  للإجابة عن هذا 

اأمرين اثنين:

م�ستوى  على  اأح�سم،  اأن  يجب  اأوًل: 

اهلل،  األوهية  النف�سية،  والحالة  العقيدة 

رحمته  البالغة،  حكمته  المطلقة،  قدرته 

اأوؤمن عقائديًا واأ�سعر  الوا�سعة وبالتالي اأن 

والعظمة  والقدرة  القوة  م�سدر  اأن  نف�سيًا 

اأن  وتعالى،  �سبحانه  اهلل  ه��و  وال��ج��ب��روت 

كل  م��ل��ك��وت  {ب��ي��ده  اهلل  اأن  �سعور  اأعي�ض 

�سيء وهو على كل �سيء قدير}.

كيف يمكُن اأن تحمَل هذا الإيمان ويملأ 

كل كيانك وكل وجودك؟ الم�سكلة تكمن في 

الحياة التي ُتمتحن فيها )بالفقر( وت�سعر 

فيها ب�سعفك، اأن تحمل هذه الم�ساعر في 

محيطك الذي فيه ما فيه من جبابرة وقوة 

الم�ساألة  وهنا  ال�سراع،  هو  هذا  عظمى، 

الأ�سا�ض. 

*م�سكلتنا الغفلة
نف�سي  توّجه  اإلى  يحتاج  الأمر  هذا  اإن 

اهلل  باتجاه  وروح���ي  عقلي  وت��وّج��ه  وقلبي 

للتعّرف اإليه اأكثر، ولنقترب منه اأكثر حتى 

ُطُرق  له  وقوًة وعزيمة. وهذا  اإيمانًا  نزداد 

كثيرة ومن اأهّم هذه الطرق التفّكر في خلق 

اهلل �سبحانه وتعالى. 

واأهم م�سكلة هي الغفلة، فنحن غافلون 

عن اهلل وعن اآثاره، مع العلم اأن اهلل �سبحانه 

اإليه،  وتعالى ملأ الوجود بالآيات الم�سيرة 

مظاهر واآيات الطبيعة وكل مظاهر الوجود 

هذه  وذات��ه.  و�سفاته  لوجوده  مظاهُر  هي 

الموؤمنين اأمير  يذكرها  عندما  المظاهر 

Q كان يقول: »ما راأيت �سيئًا اإّل وراأيت 

اهلل قبله وبعده ومعه وفيه«. عندما ل يغفل 

بهذه  و�سعورًا  اإيمانًا  قلبه  يمتلئ  الإن�سان 

اآخر.  اإن�ساٍن  اإلى  يتحّول  حينئذ  الألوهية، 

فالذاكر  والذكر.  الن�سيان  هي  والم�سكلة 

�ساعات  يق�سي  اأو  لي�ض من يحمل م�سبحة 

غافٌل  قلبه  في  وه��و  اهلل  كتاب  ويتلو  يقراأ 

في  يقف  الذي  ولي�ض  وتعالى  �سبحانه  عنه 

هذا  اهلل.  اإل��ى  متوجهًا  لي�ض  وهو  ال�سلة 

لي�ض ذكرًا هلل، واإنما الذكر هلل في تذّكره، 

والتفّكر فيه، والإح�سا�ض به وح�سور القلب 

بين يديه �سبحانه وتعالى.

*اأن ت�سعر معاني العبودّية 
ثانياً: اأن تكون عبدًا هلل يعني اأن ت�سعر 

ب�سعفك اأمامه، بجهلك وبفقرك اأمامه... 

ع والتذّلل والتخ�ّسع هلل �سبحانه  هذا التخ�سّ

وتعالى هو المطلوب. 

 R الأئمة  اأدعية  في  نقراأ  عندما 

الحقير،  الذليل،  الخا�سع،  فيها:   ن��رى 

العاجز  ال�سعيف،  الم�ستكين،  الم�سكين، 

السؤال الهام هو كيف أكون 
عبداً هلل يف كل شيء
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وتعالى.  �سبحانه  اهلل  ي��دي  بين  والفقير 

بعلمك في مقابل  الآخرين  اأمام  ت�سعر  قد 

جهلهم، بقوتك في مقابل �سعفهم. هذا 

اأمٌر ن�سبي ن�سبًة للآخرين. اأما بين يدي 

يعي�ض  اأن  فيجب  وتعالى  �سبحانه  اهلل 

ل  حتى  هلل  العبودية  معاني  كّل  الإن�سان 

الألوهية  م�ساعر  باتجاه  النف�ض  تتحّرك 

التي قد ي�سعر بها الآخرون.

فاهلل �سبحانه اأعطانا الحياة والعلم 

ومّن علينا واأكمل علينا نعمته واأر�سل 

بولية  دينه  لنا  واأك��م��ل  اأن��ب��ي��اءه  لنا 

اأو�سيائه. في مقابل ِنعم اهلل يجب اأن 

ن�سعر دائمًا باإح�سا�ض العبودية اأمامه 

والحاجة اإليه. 

*االألوهية ممار�سة
اإن  لنقول  ن��ب��داأ  النقطة  ه��ذه  م��ن 

ج��دًا  كبيرة  مالية  اإم��ك��ان��ّي��ات  لديه  م��ن 

يحمل �سيئًا من م�ساعر الألوهية والربوبية 

ا�ْسَتْغَنى}  اآُه  رَّ اأَن  َلَيْطَغى  اْلإِن�����َس��اَن  {اإِنَّ 

)العلق: 6 – 7(. ا�ستغنى: تعني ال�ستغناء 

القوة  الآخرين ماليًا وعلميًا من حيث  عن 

تاريخ  في  وجدتم  هل  والجاه.  وال�سلطان 

عبر  الأل��وه��ي��ة؟  ي��ّدع��ي  �سعيفًا  ال�سعوب 

ال��ت��اري��خ ن��م��رود ادع��ى الأل��وه��ي��ة وفرعون 

اأي�سًا واأمثال هذين النموجين. لي�ض �سرط 

للنا�ض:  ويقول  الإن�سان  يقف  اأن  الألوهية 

 .)24 )النازعات:  اْلأَْع���لَ���ى}  ��ُك��ُم  َربُّ {اأََن����ا 

النا�ض  على  الإن�سان  يمار�ض  اأن  الألوهية 

اْلأَْعلَى}. مثًل: عندما  ُكُم  َربُّ {اأََن��ا  حقيقة 

مجموعة  عن  م�سوؤوًل  ما  �سخ�ض  ي�سير 

وي�سعر اأن تحت اإمرته عددًا من النا�ض 

من  حالة  عنده  تبداأ  باأوامره  ياأتمرون 

نجده  الأم��ر  نف�ض  بالقوة.  ال�سعور 

في الجيو�ض النظامّية. مثًل: هناك 

والنقيب  ال��رق��ي��ب  روح��ي��ة  ب��ي��ن  ف���رق 

ي��زداد  اإذ  والعميد  والعقيد  والمقّدم 

والكبرياء  والجبروت  بالعجرفة  ال�سعور 

وحتى  �سعودًا.  تدرجنا  كّلما  والطغيان 

والحركة  الإ�سلمي  العمل  مجالت  في 

باأ�سخا�ٍض  المجاهدون  ُيبتلى  الجهادية 

هو  يكون  كيف  عندهم  الق�سية  تتحّول 

المحور والآمر والناهي، حتى لو اأّدى ذلك 

اإلى اإرباك مجمل ال�سراع.

الأل��وه��ي��ة  اأ���س��ك��ال  م��ن  �سكٌل  ه��ذا   

و�سكٌل من اأ�سكال الخروج من العبودية 

الإط��ار  ه��ذا  ف��ي  وتعالى.  �سبحانه  هلل 

تاريخ  في  كثيرة موجودة  نماذج  هناك 

تاريخنا  وف��ي  الإ�سلمية  الم�سيرة 

المعا�سر. الجميع موؤهلون للنزلق 

وال�������س���ق���وط ف����ي ه�����ذه ال��ح��ب��ائ��ل 

الإن�����س��ان،  ت�����س��ّل  ال��ت��ي  ال�سيطانية 

وتعالى.  �سبحانه  هلل  العبودية  عن  وتبعده 

هذا البلء هو بلٌء عظيم يجب النتباه له.

*االإرادة االإلهية ق�سمان
م��ن ج��ه��ة اأخ����رى، ع��ن��دم��ا اأ���س��ّل��م هلل 

�سبحانه وتعالى بالعبودية يجب اأن ت�ست�سلم 

اإرادتي لإرادته وم�سيئتي لم�سيئته. وهنا هلل 

تعالى اإرادتان وم�سيئتان:

كل  ت�ست�سلم  حيث  التكوينية  الأول���ى: 

التكوينية.  الإلهية  ل���لإرادة  ال��م��وج��ودات 

مثًل: مو�سوع )الأجل( يدخل في الم�سيئة 

َل  اأََج��ُل��ُه��ْم  َج���اء  {َف�����اإَِذا  التكوينية  الإلهية 

َي�����ْس��َت��ْق��ِدُم��وَن}  َوَل  ���َس��اَع��ًة  ��َت��اأِْخ��ُروَن  َي�����سْ

)الأعراف: 34(. هذا اأمٌر جبرٌي قهريٌّ ل 

ف�سل لنا فيه.

الثانية: الإرادة والم�سيئة الإلهية 

ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة، ف��ال���س��ت�����س��لم ل��ه��ذه 

للأحكام  ال�ست�سلم  يعني  الم�سيئة 

من القلب إلى كل القلوب
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والتكاليف الإلهية.

ف��ي دائ���رٍة  الإن�����س��ان  اأع��ط��ى اهلل  لقد 

والحرية  الإرادة  من  وا�سعة  �ساحة  معّينة 

يختار.  واأن  يريد  اأن  فللإن�سان  والم�سيئة، 

يدعه  لم  الختيار  �ساحة  في  تعالى  واهلل 

واإنما هداه ودّله على الطريق. قال  وحيدًا 

َلَنْهِدَينَُّهْم  ِفيَنا  َجاَهُدوا  {َوالَِّذيَن  تعالى: 

 
َ اللَّ و{َواإِنَّ   )69 )العنكبوت:  ���ُس��ُب��لَ��َن��ا} 

{اإِن   )69 )العنكبوت:  اْلُمْح�ِسِنيَن}  َلَمَع 

اأَْقَداَمُكْم}  َوُيَثبِّْت  ْرُكْم  َين�سُ  
َ اللَّ ُروا  َتن�سُ

�سكل  يختار  اأن  وللإن�سان   .)7 )محمد: 

ل  اأو  ي�سّلي  اأن  يختار  ي�ساء،  التي  الحياة 

اأن  اأو  الأر���ض  في  العدل  ُيقيم  اأن  ي�سّلي، 

يملأ الأر�ض ف�سادًا، اأن يكون عبدًا �سالحًا 

اأو اأن يكون عبدًا ظلومًا كفورًا. ترك اهلل له 

نّبهه  ولكن  القيامة  يوم  اإلى  واأّجله  العنان 

دائرة  في  الدنيوية  الأفعال  اأن  اإل��ى  اأي�سًا 

ال�سنن  م�ستوى  على  نتائج  لها  الختيار 

وفي  التاريخ  وفي  المجتمع،  في  الحاكمة 

اإرادت��ن��ا  ت�ست�سلم  اأن  يجب  حيث  ال���روح. 

واختيارنا لختيار اهلل �سبحانه وتعالى واأن 

نر�سى بق�ساء اهلل وقدره واأمره، وت�ست�سلم 

م�سيئتنا اأمام م�سيئة اهلل، وهذا هو ال�سكل 

العملي من اأ�سكال العبودية.

*اختيار الطاعة هلل 
فممار�سة العبودية هلل �سبحانه وتعالى 

اإلى  الختيار  دائ��رة  في  تترجم  اأن  يجب 

الطاعة المطلقة هلل وال�ست�سلم له بمعزل 

الإن�سان  يمار�ض  اأن  يجب  اإذ  الآخ��رة.  عن 

وتعالى.  �سبحانه  اهلل  اأمام  العبودية  حالة 

هذا المعنى بحاجة اإلى م�ستوى من التوجه 

الروحي والمعنوي. وهنا نفهم ماذا يق�سده 

Q عندما  اأب��ي طالب  بن  علي  الإم��ام 

نارك  من  خوفًا  عبدتك  ما  »اللهم  يقول: 

وما عبدتك طمعًا في جنتك واإنما وجدتك 

اأهًل للعبادة فعبدتك. اإن قومًا عبدوا اهلل 

رهبة فتلك عبادة العبيد. واإّن قومًا عبدوا 

اهلل رغبًة فاإن تلك عبادة التجار. واإن قومًا 

عبدوا اهلل حبًا اأو لأنهم وجدوه اأهًل للعبادة 

فتلك عبادة الأحرار«. نحن، حتى الآن، ما 

بينها  زالت علقتنا باهلل علقة ل نف�سل 

والنار.  الجنة  وبين  بالآخرة  العلقة  وبين 

م�ستوى  هناك  ولكن  م�سروع.  اأم��ر  وه��ذا 

اأعلى، فنحن نحترم القوّي ونعّظم العاِلم. 

تخ�سع قلوبنا ل�ساحب الهيبة. هذه حالت 

نف�سية نعي�سها. ولو تاأملنا في اهلل �سبحانه 

وغناه  وقدرته  وعظمته  جماله  في  وتعالى 

بان�سداٍد  ل�سعرنا  وكبريائه  وقوته  وجبروته 

عن  وبمعزٍل  جنته  عن  بمعزٍل  اإليه  ق��وّي 

ناره.

لإلنسان أن يختار واهلل تعاىل يف 
ساحة االختيار مل يدعه وحيداً 

وإمنا هداه ودّله على الطريق
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الحقُّ لَك
وعلي�ك
ال�سهيد مرت�سى مطهري}

يجري  »ال  اأنه   Q علي  الموؤمنين  اأمير  لدى  الحق  خ�سائ�ص  من 

الأحد اإاّل جرى عليه وال يجري عليه اإال جرى له«))1، اأي اأّن الحقوق في 

المجتمع متبادلة بين االأفراد فهي ال تجري في �سالح اأحد دون االآخر.

حكمة األمير

ل��لآب��اء والأم���ه���ات ح��ق��وق ف��ي اأع��ن��اق 

هذا  مقابل  وفي  رعايتها،  ويجب  اأولده��م 

اآبائهم  ه��ن��اك ح��ق��وق ل���لأولد ف��ي اأع��ن��اق 

قبل  تبداأ  الأولد  حقوق  اإن  بل  واأمهاتهم، 

بداية  في  الأطفال  اأن  ذلك  الآب��اء،  حقوق 

حياتهم هم مجرد م�سوؤولّية تقع على عاتق 

اأّية  الأطفال  يتحّمل  ل  حين  في  الوالدين 

م�سوؤولية تجاه اآبائهم واأمهاتهم.

ك��ذل��ك ال��م��ع��ل��م وال��ت��ل��م��ي��ذ والأ���س��ت��اذ 

على  الأ�ستاذ  حق  م���وازاة  ففي  والطالب، 

والمحبة  والأدب  الح��ت��رام  م��ن  التلميذ 

اأ�ستاذه  على  للتلميذ  حق  هناك  والطاعة، 

واله��ت��م��ام  وال��ت��رب��ي��ة  التعليم  ح�سن  م��ن 

والدّقة وغير ذلك.

الأ���س��رة،  على  كذلك  الأم��ر  وين�سحب 

فللرجل والمراأة حقوق متبادلة؛ فمن يظن 

اأّن له حقًا في اأعناق الآخرين يجب اأن يعلم 

باأّنه مدين لهم.

*حقوق اهلل على العباد
ال��ك��ام��ل  ال��غ��ن��ّي  وح����ده  �سبحانه  اهلل 

وال��م��ال��ك ال��م��ط��ل��ق، وه���و ال���س��ت��ث��ن��اء في 

على  حقوقًا  تعالى  هلل  اإّن  القاعدة.  ه��ذه 

له  مدينون  �سبحانه  عبيده  واإّن  مخلوقاته، 

بالف�سل والنعمة، ولي�ض لأحد حق على ذاته 

 :Q المقّد�سة. يقول اأمير الموؤمنين علي

»ولو كان لأحد اأن يجري له ول يجري عليه 

.
12(

لكان ذلك خال�سًا هلل �سبحانه«

النا�ض  على  وقد جعل اهلل طاعته حقًا 

وجعل لها ثوابًا من ف�سله ورحمته، واعتبر 

ذلك حقًا عليه.

وهذه الطاعة ل تعود بالفائدة على اهلل، 

اأنف�سهم،  النا�ض  اإل��ى  تعود  فائدتها  اإن  بل 

م�سلحتهم  لأّن  �سبحانه  اهلل  يطيعون  فهم 

في ذلك، وبالإ�سافة اإلى هذا فاإّن اهلل جعل 

في مقابل طاعتهم الثواب رحمة من عنده 

وف�سًل.

*خ�سائ�ص الحق
قال  كما  الحق  خ�سائ�ض  جملة  وم��ن 

 :Q الإمام علي

م���ا ذك����ره الإم������ام Q ف���ي ق��ول��ه:   - (
التوا�سف  في  الأ�سياء  اأو�سع  »فالحّق 

.
13(

واأ�سيقها في التنا�سف« 42



المتبادلة  الحقوق  تلك  دامت  ما  قائمًا 

الآجر  عدد  تراكم  ف��اإّن  واإّل  محفوظة، 

)حجارة البناء( بع�سه فوق بع�ض دون 

ارتباط وثيق ل ي�سنع بناًء متينًا.

قال ر�سول اهلل P: »الموؤمن للموؤمن 

.
15(

كالبنيان المر�سو�ض ي�سّد بع�سه بع�سًا«

اأما الخ�سي�سة الرابعة في الحق فهي   - 4
فالكا�سب  اأهله،  ذكره  من  ياأنف  ل  اأن 

يّدعي  من  وك��ل  ال�سائق  اأو  والموظف 

ُذّك��ر  م��ا  اإذا  ال��ح��ق  ط��ري��ق  ف��ي  ال�سير 

اإذا  ذل��ك  من  ياأنف  ل  اأن  عليه  بالحق 

كان �سادقًا مع نف�سه، واأن ل ينزعج من 

كل اإر�ساد ُي�سدى اإليه.

»ل   :Q ع���ل���ي  الإم��������ام  ي���ق���ول 

بي  تظّنوا  ول  بالم�سانعة،  تخالطوني 

التما�ض  ول  ل��ي،  قيل  ح��ٍق  ف��ي  ا�ستثقاًل 

ا�ستثقل  من  فاإنه  للنف�ض،  النف�ض  اإعظام 

الحق اأن يقال له اأو العدل اأن يعر�ض عليه 

كان العمل بهما اأثقل عليه، فل تكّفوا عن 

ل�ست  فاإّني  بعدل،  م�سورة  اأو  بحق  مقالة 

.
16(

بنف�سي بفوق اأن اأخطئ«

الحق كلمة �سهلة في النطق، وا�سعة في 

الو�سف، رحبة في الكتابة والتاأليف. ولكن 

الحق �سعب في التطبيق، �سّيق عند العبور.

خ�سي�سة   Q الإم�����ام  ي��ذك��ر  ث��م   - 2
بين  الحقوق  في  التكافوؤ  هي  اأخ���رى، 

اأنا  يقول  من  هناك  لي�ض  اإذ  النا�ض، 

في  اأح��د  ي�ساعدني  اأن  من  �ساأنًا  اأج��ّل 

مهما  اأح��د،  هناك  ولي�ض  الحق،  عمل 

في  له  يكون  ل  �ساأنه،  في  �سغيرًا  كان 

حقوقهم  فللجميع  ن�سيب.  الحق  عمل 

ال��ت��ي »ت��ت��ك��اف��اأ ف��ي وج��وه��ه��ا وي��وج��ب 

اإل  بع�سها  ي�ستوجب  ول  بع�سًا  بع�سها 

 .
14(

ببع�ض«

ق��ال ت��ع��ال��ى: {َوَت����َع����اَوُن����واْ َع���لَ���ى اْل��ب��رِّ   - 3
فالجميع:  2(؛  )المائدة:  ��ْق��َوى}  َوال��تَّ

وجاهلهم،  عالمهم  ودانيهم،  عاليهم 

وخادمهم  �سّيدهم  و�سعيفهم،  قوّيهم 

اأح��ده��م  راأى  ف���اإذا  ب��ذل��ك،  مطالبون 

التعاون،  ف��ي  ذل��ك  م��ن  اأ�سمى  نف�سه 

ت��ع��ّر���ض ذل����ك ال���رب���اط الج��ت��م��اع��ي 

ل��ل��خ��ط��ر. ف��ال��ب��ن��اء الج��ت��م��اع��ي يبقى 

نهج البلغة، خطبة 6)1.2 ))

م.ن.1 2)

م.ن.1 3)

م.ن.1 4)

ميزان الحكمة، الري�سهري، ج)، �ص1.208 5)

نهج البلغة، م.�ض، خطبة 6)1.2 6)

الهوام�ش
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عر�ض المقال ال�سابق اأحكام الطلق 

ُيرجع  اأن  ل��ل��زوج  يحق  ل  )ال���ذي  البائن 

وبّين  عّدتها(،  اأث��ن��اء  ذمته  اإل��ى  طليقته 

بتو�سيح  المقال  هذا  يهتم  فيما  اأق�سامه. 

اآخر اأق�سامه، وهو:

طالق الُخلع

تدفعها  ب��ف��دي��ة  ال��ط��لق  ه��و  ال��خ��ل��ع 

من  ن��وع  وه��و  لزوجها،  الكارهة  ال��زوج��ة 

للزوج  فيه  يحّق  ل  ال��ذي  البائن  الطلق 

الرجوع اإلى زوجته في العّدة اإل اإذا رجعت 

لهما  يجوز  فحينئٍذ  اأوًل  ال��ب��ذل  ف��ي  ه��ي 

يعقد  اأن  له  فيجوز  الزوجية،  اإلى  الرجوع 

عليها بر�ساها اأثناء عّدتها.

�سروط الطالق الخلعّي

جميع  الخلعّي  ال��ط��لق  ف��ي  ي�سترط 

المقالة  ف��ي  المتقّدمة  ال��ط��لق  ���س��روط 

ال�سابقة، وي�ساف اإليها ثلثة �سروط:

الأّول: كراهة الزوجة لزوجها.

الثاني: بذل �سيء من الزوجة لزوجها 

مقابل طلقها. 

الثالث: وقوع البذل قبل الطلق.

االأول: كراهة الزوجة

تكون  اأن  ال��خ��ل��ع  ط���لق  ف��ي  ي�سترط   � اأ 

الزوجة كارهة لزوجها، بحيث ُيخاف 

مع بقاء الزوجّية بينهما اأن تخرج عن 

فل  المع�سية.  ف��ي  وت��دخ��ل  الطاعة 

تكن  ل��م  اإذا  الخلعّي  ال��ط��لق  ي�سّح 

تكن  لم  اأو  لزوجها،  كارهة  ال��زوج��ة 

الكراهة بهذا الحّد.

ب � ل فرق في �سبب كراهة الزوجة لزوجها 

بين وجود بع�ض النواق�ض الَخلقّية في 

الزوج، اأو يكون �سببها اأمورًا ُخُلقّية، اأو 

أحكام طالق 
:)2 /2 البائ�ن)
طالق الُخلع
ال�سيخ علي حجازي

44



اأمورًا عار�سة على حياتهما الزوجّية.

الثاني: البذل

تبذل  اأن  ال��خ��ل��ع  ط���لق  ف��ي  ي�سترط   � اأ 

ويجوز  الزوج.  ليطّلقها  �سيئًا  الزوجة 

الفداء بكّل ما له مالّية، بل فرق بين 

القليل والكثير حّتى لو زاد على المهر.

كاأن  باللفظ،  البذل  اإن�ساء  ي�سترط   � ب 

تقول الزوجة: »َبَذْلُت لك كذا لتطّلقني 

ين�سئ  اأن  وي�سترط  لتختلعني(«.  )اأو: 

ال��زوج��ة،  بذلته  بما  ال��ط��لق  ال���زوج 

بنحو ي�سّرح بالبذل.

ج � ي�سترط عدم الف�سل بين اإن�ساء البذل 

والطلق بما يخّل بالفورّية العرفّية.

اأذّية الزوج لزوجته

اإذا طلبت الزوجة الطلق من الزوج، 

اإي���ذاء  ل��ه، وذل���ك ب�سبب  وك��ان��ت ك��اره��ة 

ونحوهما،  وال�سرب  بال�سّب  لها  ال���زوج 

لنف�سها،  تخلي�سًا  ذل��ك  ب�سبب  فطلبت 

فطّلقها  ليطّلقها،  �سيئًا  لزوجها  فبذلت 

ويحرم  الخلع،  ي�سّح  لم  بذلت،  ما  على 

على الزوج ما اأخذه منها من البذل، ولكن 

يقع الطلق رجعيًا اإذا كان الخلع ب�سيغة 

الطلق.

الرجوع في البذل

اأن ترجع في  يجوز للمطّلقة المختلعة 

رجعت  ف��اإذا  عّدتها،  في  دام��ت  ما  البذل 

فيجوز  رجعّية،  مطّلقة  ت�سير  بذلت  فيما 

العّدة  في  دام��ت  ما  اإليها  الرجوع  للزوج 

دون عقٍد جديد، ودون حاجة لر�ساها.

�سيغة طالق الخلع

كاأن  الطلق،  بلفظ  الخلع  ط��لق  يقع   � اأ 

»اأن��ِت  الزوجة:  بذل  بعد  ال��زوج  يقول 

طاِلٌق على ما َبَذْلِت«، اأو يقول: »َزْوَجتي 

طالٌق على ما َبَذَلْت«، ونحو ذلك.

وحده،  الخلع  بلفظ  الخلع  طلق  يقع   � ب 

ال��زوج��ة:  ب��ذل  ال���زوج بعد  ك��اأن يقول 

اأو:  َب��َذْل��ِت«،  م��ا  على  ُمْخَتَلَعٌة  »اأن���ِت 

ذلك.  ونحو  بذلِت«،  ما  على  »َخَلْعُتِك 

بلفظ  ي��ب��داأ  اأن  ا�ستحبابًا  والأح����وط 

كاأن  الطلق،  بلفظ  ينتهي  ثّم  الخلع 

فاأنِت  َب��َذْل��ِت  ما  على  »َخَلْعُتِك  يقول: 

طالق«، ونحو ذلك.

يشرتط يف طالق اخللع
 أن تبذل الزوجة شيئًا 

ليطّلقها الزوج
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وتعالى  تبارك  اهلل  تجّلى 

اأمير  قال  وقد  بالخلق  للخلق 

هلل  »الحمد   :Qالموؤمنين

بخلقه«))1.  لخلقه  المتجلي 

اهلل،  كتاب  الحكيم،  والقراآن 

الخا�ص،  االإل��ه��ي  التجّلي  هو 

في  �سبحانه  ل��ه��م  »ف��ت��ج��ّل��ى 

يكونوا  اأن  غ��ي��ر  م��ن  ك��ت��اب��ه 

راأوه«)12. واإن تجّلي اهلل تعالى 

في كل موجود خا�ص هو با�سم 

االإلهية  االأ�سماء  من  خا�ص 

اأّي  له  يكن  فلم  واإال  الح�سنى 

خ�سو�سية.

قد جاءكم 
من اهلل نوٌر
اآية اهلل ال�سيخ عبد اهلل جوادي االآملي

مناسبة

*الخلق تجّلي اهلل
العظيمة،  الإلهية  الأ�سماء  جملة  ومن 

���َم���اَواِت  ال�������سَّ ُن������وُر   
ُ {اللَّ »ال���ن���ور«  ا���س��م 

ال�سم  وب��ه��ذا   .)35 })ال���ن���ور:  َواْلأَْر�����ضِ

ال��ق��راآن  ف��ي  تعالى  اهلل  تجّلى  ال�سريف 

الكريم، الذي هو ع�سارة الوحي والنبوة. 

ب�ِسمة  الإل��ه��ي  الكتاب  ه��ذا  ��َم  و���سَ ل��ذل��ك  

ُنوٌر  الّلِ  َن  مِّ َجاءُكم  {َق��ْد  فقال:  )النور( 

ِبيٌن})المائدة: 5)( وقال تعالى:  َوِكَتاٌب مُّ

وِر الَِّذي اأَنَزْلَنا  ِ َوَر�ُسوِلِه َوالنُّ {َفاآِمُنوا ِباللَّ

 ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيٌر} )التغابن: 8(.
ُ َواللَّ

اأما الهدف المتعالي لتجّلي اهلل تعالى 

في اأهم الكتب ال�سماوية، القراآن الكريم، 

با�سم »النور« ال�سريف، فهو لأن فيه تنوير  46



معطًى ب�سريًا. 

3 - العاِلم كالمفّكر الحوزوي اأو الجامعي 

ه��و م��ن ع��ب��اد هلل، وك���ل ع��ب��د هلل هو 

خليفته، ومتغذٍّ ومتنّعم بمائدته.

*العلم موهبة اإلهّية
بل  الإط��لق،  لي�ض علمانيًا على  العلم 

�سير  هو  ال��ذي  فالعلم،  اإلهية.  موهبة  هو 

اإلهام من اهلل  اإلى المجهول،  من المعلوم 

وهو علم اإ�سلمي. والعاِلم الذي هو خليفة 

عبٌد  �سنعه،  اأ���س��رار  ع��ن  والكا�سف  اهلل 

هلل. وهكذا المعرفة اإ�سلميٌة فقط، حيث 

المطلع  هذا  لأن  للعلمانية.  فيها  مجال  ل 

الميمون ياأتي من خلل ذكر اهلل.

*خال�سة البعثة النبوّية
التي  النبوّية،  للبعثة  تاأثير  اأه��ّم  اإّن 

ثوب  م��ن  التحّرر  ال��خ��ا���ّض،  اهلل  ن��ور  ه��ي 

خا�سع  م��ل��ّوث  ه��و  م��ا  ك��ل  واإّن  العبودّية. 

للآخر  رهيٌن  هو  من  وك��ل  الثوب.  لذلك 

حرًا.  لي�ض  لأّن��ه  الحرّية  اإعطاء  يمكنه  ل 

فهذه  العاِلم عبدًا هلل،  الإن�سان  كان  فاإذا 

العبودية تحّرره من كّل ما له تعّلق خا�ض، 

وهذه خل�سة البعثة النبوية.

الإن�سانية.  المجتمعات  في  الحياة  اأجواء 

هذا  �سريح  وب�سكل  القراآن  في  ورد  وقد 

َل��ْي��َك  اإِ اأَن��َزْل��َن��اُه  {ِك��َت��اٌب  ال�سامي  المق�سد 

النُّوِر}  اإَِلى  ُلَماِت  الظُّ ِمَن  النَّا�َض  ِلُتْخِرَج 

ال��ذي  ه��و  تعالى  واهلل   .)( )اإب��راه��ي��م: 

ليجعلهم  ال�سالحين  عباده  على  ي�سلي 

��لِّ��ي َع��لَ��ْي��ُك��ْم  �����ِذي ُي�����سَ ن��وران��ي��ي��ن: {ُه����َو الَّ

اإَِلى  ُلَماِت  الظُّ َن  مِّ ِلُيْخِرَجُكم  َوَمَلِئَكُتُه 

النُّوِر} )الأحزاب: 43(.

*اآثار الوحي والنبّوة
فهي:  والنبوة  الوحي  اآث��ار  اأه��م  واأم��ا 

تف�سير و�سرح هذا العالم، وتو�سيح ماهّية 

بين  العريقة  العلقة  و���س��رح  الإن�����س��ان، 

العالم وهذا الإن�سان.

ت البعثة النبوية في �ساحة  فعندما تمَّ

الوجود، ات�سحت العنا�سر المحورّية للعلم 

وات�سحت اأ�سرار المعلوم للعاِلم. وعلى اأثر 

ذلك تبّين اأن:

ال��م��ع��ل��وم، ك���الأر����ض وال��م��وج��ودات   - (

الأر�سّية وال�سماوّية، من ُجملة الِخلقة 

الإلهية، ولي�ض الطبيعة.

2 - الِعْلم، كالمعرفة باأ�سرار واأمور كل من 

والإن�سان  والحيوان  والنبات  الجماد 

اإل��ه��ي ولي�ض  اإل��ه��ام  وال��م��لئ��ك��ة، ه��و 

العاِلم هو خليفة اهلل 
والكاشف عن أسرار صنعه
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ي�صبحان  وال��م��ع��ل��وم  ال��ِع��ل��م  ك��ذل��ك 

عندما  العاِلم  لأّن  ظّلها.  في  متحررين 

ي��ت��ح��ّرر م��ن ال��ط��م��ع والآم�����ال ال��م�����ص��ّرة، 

يتخّل�ص بذلك العلم الذي يحمله من القيد 

الب�صري، ومن قيد الم�صاَدرة الم�صوؤوم.

�آث��ار  �أب���رز  م��ن  �لمعرفة  *ن�شر 
�لبعثة �لنبوية

على  النبوية،  البعثة  اآثار  اأبرز  من  اإن 

م�صتوى الثقافة والح�صارة، ن�صر المعرفة. 

 P ر���ص��ول��ه  اأّن  تعالى  اهلل  اعتبر  وق��د 

اْلِكَتاَب  {َوُيَعلُِّمُهُم  معّلم للكتاب والحكمة 

واعتبر   .)129 )ال��ب��ق��رة:  َواْل���ِح���ْك���َم���َة} 

���ص��روري:  العلم  َتَعّلم  اأن   P الر�صول 

وفري�صة  محكمة  اآي��ة  ثالثة:  العلم  »اإنما 

المثلث  هذا  وفي   .
)3(

قائمة« و�صّنة  عادلة 

والأخالق  العقائد  العلوم من  كاّفة  تندرج 

وال��ف��ق��ه وال��ح��ق��وق وال��ف��ن��ون ال�����ص��رورّي��ة 

النافعة للمجتمع.

مدينة  اأنه  عن   P الر�صول  وتحّدث 

 .
)4(

بابها« وعلّي  العلم  مدينة  »اأن��ا  العلم 

باعتباره   P عنه  الحديث  يمكن  لذلك 

هو  الذي  الحكيم  والقراآن  العلوم.  مدائن 

 P الأك��رم  للر�صول  التعليمي  البرنامج 

ح العالقة بين العاَلم والإن�صان. واأطَلَع  و�صّ

التعليم  خ��الل  من  النا�ص   P الر�صول 

اإلى  والعروج  وال�صهودي،  العيني،  الإلهي 

وملكوت  ملك  وزي��ارة  ال�صماوات،  �صاحة 

ال�صماوات، على اأ�صرار الخلق.

*العلم كا�شف عن الدين
الثقافة  للبعثة على  العميق  التاأثير  اإن 

هو  الخلق،  نظام  �صفافية  بعد  الب�صرية 

الب�صرية  العقول  دفائن  وتفتح  اإث��ارة  في 

وعندما   .
)5(

العقول« دفائن  لهم  »ويثيروا 

على  القدرة  تزداد  الفكرية  الدفائن  تثار 

ويح�صل  النقلية  الن�صو�ص  ف��ي  التدبر 

النقل  ومرونة  العقل  �صفاء  بين  التالوؤم 

وي�صل الإبداع اإلى اأوج عروجه. واإذا و�صل 

والتكامل،  التعا�صد  اإلى  الجناحان  هذان 

بين  العقيم  للجدال  م��ج��ال  اأي  ي��ب��َق  ل��م 

غاليله والكني�صة ول يبقى اأي مجال لبروز 

فكرة الف�صل بين العلم والدين، لأّن العلم 

للدين.  مقاباًل  ولي�ص  الدين  عن  كا�صف 

واقعة  والنقلّية  العقلية  العلوم  كافة  ولأّن 

تحت اإ�صراف �صلطان المعارف الذي كان 

واأهل   P الخاتم  النبي  م�صهودات  من 

بيت الع�صمة والطهارة R، فال وجود 

عاِلم  ول  ال��وح��ي  مرتبة  اإل��ى  ي�صل  لعلم 

باإمكانه اأن يكون في مقابل النبي.

* �إحياء �لح�شارة �لب�شرية
البعثة  ت��اأث��ي��ر  على  دل��ي��ل  اأو���ص��ح  اإن 

مناسبة
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ال��ن��ب��وّي��ة ع��ل��ى ال��ح�����س��ارة ال��ب�����س��ري��ة هو 

المعنويات  روح  نفخ  خ��لل  من  اإحياوؤها 

واأما  الأه���واء.  عن  والبتعاد  اهلل  وعبادة 

الهداية  ن��ور  بلوغ  م��ن  المحروم  المكان 

وال��ح��رب  ال��ظ��ل��م  ف��ي��ه  ف�سيحّل  ال��ن��ب��وّي��ة 

والت�سّلط.

م�سهودين  وال���ه���دوء  ال��وث��وق  ي�سبح 

ال��خ��داع  وي�سبح  النبوي  ال��وح��ي  ظ��ل  ف��ي 

البيئة  ف���ي  م��ح�����س��و���س��ي��ن  وال����س���ط���راب 

المحرومة من هداية الر�سالة. اأما �سّر هذه 

الإن�سان  اأن  فهو  بالبعثة  المتعّلقة  الموفقية 

كافة  عن  م�سوؤوًل  ي�سبح  الوحي  على  بناًء 

الأمر  واأّم��ا  اأعماله  كافة  وتحفظ  ال�سوؤون، 

الوحيد الذي يواجهه الإن�سان فهو الموت.

*االإن�سان منت�سر
الدينية  التعاليم  خلل  من  والوا�سح 

اأن الإن�سان هو المنت�سر في م�ساألة الموت، 

فيبقى  ويزيله  الموت  يميت  الذي  هو  لأّنه 

موجودًا اإلى الأبد. وقد عّبر القراآن الكريم 

عن ذلك فقال: {ُكلُّ َنْف�ٍض َذاآِئَقُة اْلَمْوِت} 

يذوق  �سخ�ض  فكل   .)(85 عمران:  )اآل 

الموت.  يذوقه  �سخ�ض  كل  ولي�ض  الموت، 

ويزيله  مذوقه  يه�سم  ذائق  كل  كان  واإذا 

ويق�سي  حياة  اإلى  الموت  يحول  فالإن�سان 

خ��ال��دًا.  ي�سبح  وب��ال��ت��ال��ي  ال����زوال  ع��ل��ى 

يكون  ول  الدنيا  م��ن  ال��م��وت  يخرج  اإذًا، 

وعندما  وال��ت��راخ��ي.  الهجرة  �سبيل  على 

الهجرة  �ساكلة  على  الموت  تف�سير  يجري 

اإن�سان  كل  يفكر  عندها  الجديد  والميلد 

اأف�سل  واأم��ا  الأب��د.  لعالم  ال��زاد  بتح�سيل 

ُدواْ  {َت���َزوَّ التقوى  يمكن تح�سيله فهو  زاد 

اِد التَّْقَوى} )البقرة: 97)(. َفاإِنَّ َخْيَر الزَّ

 ال وجود لعلم يصل إىل 
مرتبة الوحي وال عاِلم 

بإمكانه أن يكون يف مقابل 
النبي

نهج البلغة، الخطبة 08).1 ))

م.ن، الخطبة 46).1 2)

تحرير الأحكام، العّلمة الحّلي، ج) �ص1.40 3)

الخ�سال، ال�سدوق، �ض1.574 4)

نهج البلغة، الخطبة ).1 5)

الهوام�ش
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يقول ال�سيد ال�سهيد محمد باقر ال�سدر}: »لي�ص المهدي تج�سيدًا 

اتجهت  لطموح  عنوان  هو  بل  فح�سب،  ديني  طابع  ذات  اإ�سالمية  لعقيدة 

اأديانها ومذاهبها، و�سياغة الإلهام فطري. اأدرك  اإليه الب�سرية بمختلف 

اأّن لالإن�سانّية يومًا  اإلى الغيب  النا�ص من خالل تنّوع عقائدهم وو�سائلهم 

وهدفها  الكبير  مغزاها  ال�سماء  ر�ساالت  فيه  تحّقق  االأر�ص  على  موعودًا 

النهائي، وتجد فيه الم�سيرة المكدودة لالإن�سان على مّر التاريخ ا�ستقرارها 

ل  نح�سّ وكيف  اليوم؟  لهذا  نمّهد  فكيف  طويل«.  عناء  بعد  وطماأنينتها 

ثقافة الغيبة؟ كيف ن�سّحح المفاهيم الخاطئة ونبني ذواتنا خ�سو�سًا في 

ظل الظروف الم�ستجدة المحيطة بنا؟

يعيشون أمل ظهوره
حتقيق: جومانة عبد ال�ّساتر

مناسبة
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في دولة كريمة« من اأعماق قلوبنا.

*اأبعاد جديدة لمفهوم االنتظار
للموؤ�س�سة  العام  المدير  نائب  ب��دوره 

الدكتور غالب  والتعليم  للتربية  الإ�سلمية 

تفاعلّية  حركة  المهدوّية  اأّن  يرى  العلي، 

ت�ستمر على امتداد زمن الغيبة حّتى الظهور 

والتراث  الفكر  في  فالمهدوية  المنتظر، 

وال��ت��اأج��ي��ل،  الإن�����س��اء،  تعني  ل  الإم���ام���ي 

والركون وال�ستكانة. اإّنما هي باعث للعمل 

للترّقي  ومحّفز  الجتماعية،  ال�ّساحة  في 

الذاتي في الميدان ال�سخ�سي.

فالإمام المهدي | ينتظر الفرج كما 

الظروف  لتهيئة  ويدعونا  نحن،  ننتظره 

لل�سنن،  وف��ق��ًا  وه���و،  ال��م��ب��ارك  ل��خ��روج��ه 

بين  للجهاد  والمعين  النا�سر  اإلى  بحاجة 

التي  ال�سالحة  البيئة  اإل��ى  ويحتاج  يديه، 

ال�ساملة  التغيير  لحركة  منطلقًا  �ستكون 

التي �سيقودها لتحرير الإن�سان من عبودّية 

المعنى،  وبهذا  والإن�����ض.  الجّن  �سياطين 

لمفهوم  جديدة  اأب��ع��ادًا  المهدوّية  تعطي 

املهدوية يف الفكر 
والرتاث اإلمامي هي باعث 

على العمل يف الّساحة 
االجتماعية، وحمّفز

 للرتّقي الذاتي.

*اآراء ال�سباب
قبل الإجابة عن هذه الأ�سئلة ا�ستطلعنا 

للوقوف  الجامعيين  ال�سباب  بع�ض  اآراء 

على ما يعتقدونه �سبيًل في بناء الّذات في 

زمن الغيبة.

اأن  راأى  اأحمد ب. )طالب جامعي(   -

هي  الغيبة،  زمن  في  ال��ذات  بناء  مكّونات 

في التقوى وترك الحرام واأن يوؤّدي الموؤمن 

ال��ح��ب.  بمنتهى  واج���ب���ات،  م��ن  عليه  م��ا 

اأم��ر  ول��ّي  طاعة  ���س��رورة  على  ���س��ّدد  كما 

اإر�ساداته  واّتباع  الم�سلمين، طاعة مطلقة 

وتوجيهاته ومتابعة مواقفه وخطاباته.

اأّما بتول ط. )طالبة جامعية( لّخ�ست 

بناء الذات في ع�سر الغيبة باأربعة اأمور:

اأوًل: الإيمان واليقين العقلي والقلبي 

العدل  لن�سر  للب�سرية  مخّل�ض  ب��وج��ود 

الإلهي الموعود.

ثانياً: اقترابنا من ولّي الع�سر يجب اأن 

يكون اقترابًا معنويًا ولي�ض زمنّيًا اأو مكانّيًا.

خلل  من  الإيجابي  النتظار  ث��ال��ث��اً: 

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

والهتمام  والظالمين  الظلم  ومجابهة 

بالّتقدم العلمي والتكنولوجي.

لولي  ال��دع��اء  على  المواظبة  راب���ع���اً: 

الع�سر | وقراءة »اللهم اإنا نرغب اإليك 

الدكتور غالب العلي
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العمل  اإلى  بها  الموؤمنين  وتدعو  النتظار 

اإع���دادًا  ال��دائ��م��ة،  وال��ح��رك��ة  وال�ستنفار 

في  للنخراط  موؤّهلة  تكون  لكي  ل��ل��ذات 

م�سيرة التغيير واإعدادًا للمجتمع الحا�سن 

المهدويين  اأن  ن��رى  ل��ذا  الم�سيرة،  لهذه 

الفاعلون  هم  مهدويتهم  مع  المتفاعلين 

الأكبر  الجهادين  �ساحات  في  الحقيقيون 

��ى َن��ْح��َب��ُه  ���ن َق�����سَ والأ���س��غ��ر {َف���ِم���ْن���ُه���م مَّ

َتْبِديًل}  ُل��وا  َب��دَّ َوَم��ا  َينَتِظُر  ��ن  مَّ َوِمْنُهم 

)الأحزاب:23(.

*فل�سفة التمهيد
لالإمام  التمهيد  فل�سفة  هي  ما  لكن، 

الحّجة |؟

ال�������س���وؤال ع��ل��ى ع�سو  ط��رح��ن��ا ه����ذا 

ف�سيلة  اهلل  حزب  في  المركزي  المجل�ض 

ال�سيخ محمد خاتون فقال:

تكون  ح��رك��ات  ظ��ه��ور  يعني  التمهيد 

�سابقة على ظهور الحدث الأكبر. والحدث 

الإم���ام  ظ��ه��ور  ه��و  جميعًا  ننتظره  ال���ذي 

لي�ض  ل���لإم���ام  وال��ت��م��ه��ي��د   .| ال��م��ه��دي 

بال�سرورة اأن يكون �سابقًا ب�سنة اأو �سنتين، 

بل يمكن اأن يكون �سابقًا للحركة بمئة �سنة اأو 

اأكثر اأو اأقل، ذلك لأن الظهور بما يعنيه من 

حركة انقلبية في المفاهيم العالمية التي 

يح�سل  حدثًا  يعني  والكون  الأر���ض  ت�سود 

للمرة الأولى في تاريخ الب�سرية وهو اإحقاق 

الحق واإزهاق الباطل واإقامة دولة الحق في 

تاريخ الب�سرية اإلى قيام ال�ساعة، واهلل عز 

وجل قال فيه: {َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْلإِن�َض 

اإِلَّ ِلَيْعُبُدوِن} )الذاريات: 56(، اأي هناك 

والأر�ض؛  ال�سموات  ُخلقت  اأجله  حدث من 

اأن تاأخذ بعين العتبار  وهذه م�ساألة ل بد 

فهناك  الأدي����ان،  بين  الخ��ت��لف  ح��الت 

عمليات توريث وتوليف، والتمهيد يمكن اأن 

يكون ل�سنوات طويلة اأو قرون طويلة، تمامًا 

الأخرى  والأفكار  والمذاهب  الأدي��ان  كما 

التي توؤمن باأّن هناك عدًل �سوف يحلُّ في 

العالم.

*كيف نمّهد للظهور؟
هل نحن اليوم نعي�ص ع�سر التمهيد 

اأو ال؟

التمهيد وقد  قد نكون فعًل في ع�سر 

�سيكون   | الإم��ام  ظهور  اأن  اأي  يتاأخر، 

قريبًا ن�سبيًا ب� 50 �سنة اأو 00) �سنة اأو اأكثر 

واختيارها  وظيفتها  الأّم��ة  تح�سن  لم  واإن 

الحركة  ه��ذه  �ستكون  الفترة  ه��ذه  خ��لل 

كبقية الحركات التي تاأتي كل مئة �سنة، اأو 

مئتي �سنة ثم بعد ذلك تزول.

لنكون  اأ���س��ا���س��ي��ان  ���س��رط��ان  وه��ن��اك 

ممّهدين:

مناسبة
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ما،  م�ساألة  اأن  نحتم  اأن  ه��و  الأول: 

الروايات  في  اإليها  الإ�سارة  ورد  التي  هي 

والتاريخ، وهذا ما ل ي�سح الجزم به.

الثاني: اأن نكون جاهزين على م�ستوى 

الأّمة، يعني اأن نعي اأّن الإمام المهدي هو 

بيت  لأهل  الذهيبة  ال�سل�سلة  حلقات  اأحد 

النبّوة R. لكن الم�سكلة اأّن هذه الأمة 

غابت عن اإمامها، وهذا ما عّبر عنه الإمام 

ل  »ولكن  الجهاد:  خطبة  في   Q علي 

التفاعل  اأن  بمعنى   ،
1((

يطاع« ل  لمن  راأي 

بين الأّمة والإمام غير موجود.

ينبغي  اإن���ه  ت��ق��ول  �سالة  فئة  فهناك 

يظهر  حتى  ف�سادًا  الأر����ض  في  نعيث  اأن 

في  اأخطاأت  اأخرى  وفئة  المنتظر،  الإم��ام 

اأن  يجب  الحركة  اأن  فاعتبرت  الت�سخ�ض 

تكون من الإمام نف�سه لكن مما ل �سك فيه 

 | الإم��ام  بظرف  معنيين  غير  اأننا  هو 

واإنما فقط بظرف الأّمة وجهوزيتها. وهذا 

يبداأ من الفرد، ولكي يبنى الفرد، علينا اأن 

نرّبيه في اأ�سرة �سالحة ت�سود فيها العدالة.

التعريف  في  االأهل  دور  *اأهمّية 
باالإمام 

الثقافي  ال��غ��زو  ظ��ل  وف���ي  ال��ي��وم، 

وال���ع���ول���م���ة وو����س���ائ���ل االت�������س���االت 

بثقافة  اأوالدن��ا  نعّرف  كيف  الحديثة، 

هذه  لون  يح�سّ وكيف  المهدي؟  االإم��ام 

المعرفة؟

على  يجب  النواة،  هي  الأ�سرة  اأن  بما 

الأ�سا�سّية  اللبنة  باعتبارهما  والأم  الأب 

للأ�سرة اأن يتابعا الولد في حركاته وكذلك 

الت�سديد على توفير العدالة في  البنت مع 

التربية بينهما. 

يكونا  اأن  وال��وال��دة  ال��وال��د  على  كما 

والإجابة  الأب��ن��اء  مع  للُمحاورة  جاهزين 

كيف  تعليمهم  وعلينا  ت�����س��اوؤلت��ه��م.  ع��ن 

طرح  خلل  من  وذل��ك  المعرفة،  ل  تح�سّ

على  ت�ساعد  ال��ت��ي  ال��ب��ّن��اءة  الإ���س��ك��ال��ّي��ات 

يبحث  بحيث  اأمامه،  المعرفة  عن  البحث 

اأم  ال�سيخ  المعّلم،  عند  �سواء  لها  حّل  عن 

غيرهما...

على  االإم���ام  معرفة  تنعك�ص  كيف 

�سلوك االأبناء؟

الإمام مّطلع على  اأّن  اأبناءنا  ُنفهم  اأن 

اهلل  اإن  لهم  ن��ق��ول  كما  تمامًا  اأع��م��ال��ن��ا، 

يراقب اأفعالنا.

االأخرى؟ وكيف  الطوائف  ماذا عن 

ل الفكرة اإليهم؟ نو�سّ

ب��م��ا اأن��ن��ا ف��ي ب��ل��د م��ت��ع��دد ال��ث��ق��اف��ات 

أن نكون جاهزين على 
مستوى األّمة، يعني أن 
نعي أّن اإلمام املهدي 

هو أحد حلقات السلسلة 
R الذهيبةألهل بيت النبّوة

ال�سيخ محمد خاتون
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مع  ونتفاهم  نتفهم  اأن  يجب  وال��ط��وائ��ف 

الطوائف الأخرى، على م�سّلمات الح�سانة 

وال��درزي  والم�سيحي  للم�سلم  الأخلقية، 

ع��ل��ى كيفية  م��ث��ًل،  ف��ن��ت��ف��اه��م،  وغ���ي���ره، 

ممار�سة الحرّية الفردّية و�سبطها، حتى ل 

يكون  خطابنا م�ستفزًا لأيٍّ كان.

هل نحن اليوم نعي�ص حالة ياأ�ص اأم 

اأمل؟

والإم���ام  كبير،  الأم���ل  اإلينا  بالن�سبة 

، دعا اإلى عدم بّث الياأ�ض،  الخامنئي 

اإل���ى ع��دم  ول��ك��ن��ه ف��ي ال��وق��ت نف�سه دع���ا 

التوقيت، واعتبار حدوث اأمر ما هو اإ�سارة 

حتمّية لقرب الظهور... ال�سيد القائد  

وّجه الأمور.

يح�سل  ل��م  ربانية  اأم���ور  ع��ّدة  هناك 

علمات  من  وهي  الآن،  حّتى  �سيء  منها 

الظهور. ربما ل زلنا نعي�ض المقدمات وقد 

ت�ستمر هذه المقدمات لع�سر �سنين اأو مئة 

َغْيَرُكْم  َقْوًما  َي�ْسَتْبِدْل  ْوا  َتَتَولَّ {اإِن  �سنة، 

.)38 )محّمد:  اأَْم��َث��اَل��ُك��ْم}  َيُكوُنوا  َل  ُث��مَّ 

الدعاء  في  الإم��ام،  انتظار  هو  دورن��ا 

والتعلق والرتباط به. فالتوّلي هو من  له، 

العلمات الممّهدة التي 

ل نعلم كم تدوم مّدتها، 

والّنف�ض  يحة  ال�سّ اأم��ا 

فكلها  وغيرهما  الزكية 

م����ن ع����لم����ات ن��ف�����ض 

اإذا  التي  الظهور،  ع��ام 

منها  واح����دة  ح�سلت 

اإّن حركة  الإن�سان  يقول 

بعد  تكون  �سوف  الإم��ام 

يكون  وه��و  اأ���س��ه��ر  �سبعة 

�سادقًا فيما يقول.

وهذا ل يعني اأن نقف مكتوفي الأيدي، 

بل اأن نّتقي اهلل، ونلتزم هذا الأمر ونجاهد 

اأو  ب��ال��م��ال،  اأو  بالكلمة،  اهلل  �سبيل  ف��ي 

ب��ال�����س��لح ف��ه��ذه ف��ر���س��ة ال��ذي��ن ي��ري��دون 

اأن ي��ج��اه��دوا م��ع الإم�����ام ق��ب��ل خ��روج��ه 

بالتربية،  اأم  بالمال،  اأم  بال�سيف،  �سواء 

بالموعظة وغيرها.

كيف نعّجل الظهور؟

اأبناءكم  عّلموا  ختامًا،  نقول،  للأهل 

لي�ض  بيدهم. وهو  الإمام  توقيت ظهور  اأن 

اأمرًا كال�سلة ووقتها، اإذ اإنه عندما يوؤّذن 

الموؤذن علينا اأن نقف بين يدي اهلل تعالى... 

له. َم��ن يمّهد  ون��ح��ن  ف��ُه��م  ال��ظ��ه��ور  اأم���ا 

النتظار  عليك  ال�سلة،  �سئت  ف��اإن 

اأربع �ساعات اأو خم�ض �ساعات اإلى اأن يوؤّذن 

الموؤذن لت�سلي، لكن اإْن �سئت روؤية الإمام 

| فاإّن هذا الأمر اأنت الذي توؤقته، اأنت 

توؤذن لخروج الإمام، ل توؤّذن لل�سلة لأن 

ال�سلة كانت على الموؤمنين كتابًا موقوتًا، 

اأما فيما يتعّلق بالإمام | فالأمر يختلف، 

لأن خروجه بيدك اأنت. 

مناسبة

نهج البلغة، الخطبة 1.27 ))
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ن�ستيقظ �سبيحة كل يوم، وفي جعبتنا َحكايا تدور رحاها حول حلم 

العميق وحاكت  �سباتنا  اإلى  اأحالم مت�سابكة، ت�سّللت  اأو رزمة  اأو كابو�ص 

من  فيه  االآخر  وبع�سها  واقعنا،  يحاكي  بع�سها  م�سّورة  �سيناريوهات  لنا 

الغرابة ما يدفعنا لتف�سيره، وتفكيك رموزه كي نفهمه ونعرف خباياه.

حتقيق: زهراء عودي �سكر

كيف نفّسر أحالمنا؟)2/1(

مجتمع

*ماهية الحلم وتف�سيره
الحلم تعريفًا هو �سل�سلة من التخّيلت 

النوم، وهي تختلف في  اأثناء  التي تحدث 

الكثير  اأو منطقها، ويوجد  مدى تما�سكها 

حدوث  لتف�ّسر  �سعت  التي  النظريات  من 

الأحلم، منها ما اعتبره بع�ض المهتمين 

رغباتها  لإ�سباع  النف�ض  اإليها  تلجاأ  و�سيلة 

يكون  التي  ة  خا�سّ المكبوتة  ودواف��ع��ه��ا 

اإ�سباعها �سعبًا في الواقع، ولكن غالبًا 

اأو  ممّوهة  الحلم  في  الرغبات  تكون  ما 

مخفية بحيث ل يعي الحالم نف�سه معناها، 

ولذلك فاإّن بع�ض الأحلم يبدو خاليًا من 

المعنى. 

*تف�سير االأحالم
الم�سلمون  ال��ع��رب  ال��ع��ل��م��اء  اه��ت��ّم 

علمًا،  ذلك  واأ�سبح  وتف�سيرها  بالأحلم 

المف�سرين  بع�ض  عند  ذات��ه،  بحّد 

مثل: محمد بن �سيرين.
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مجتمع

الأنبياء  من  البارزين  المعّبرين  ومن 

والأئ����م����ة: ال��ن��ب��ي اإب���راه���ي���م، وي��ع��ق��وب، 

والنبي  القرنين  وذو  ودان��ي��ال  ويو�سف، 

محمد R، والإمام علّي Q والإمام 

ال�سادق Q الذين كان لهم باٌع طويل 

في تاأويل الأحلم. وا�ستهر بع�ض اأ�سحاب 

ذر  كاأبي  الأح���لم  بتاأويل   P الر�سول 

و�سلمان  عبا�ض  ب��ن  اهلل  وعبد  ال��غ��ف��اري 

المحّمدي.

واّت�����س��ع اله��ت��م��ام ب��ذل��ك ح��ت��ى من 

بن  محمد  مثل:  اأخ���رى  �سخ�سيات  قبل 

كتابيه  ف��ي  ع��رب��ي  ب��ن  ال��دي��ن  محي  علي 

)الف�سو�ض( و)الفتوحات المكية(، وابن 

خلدون. و�سعى ابن عربي وابن خلدون في 

اأنواعها  تف�سير الأحلم وتحليلها وتق�سيم 

بينما  وم�����س��ادره��ا،  اأ���س��ب��اب��ه��ا  وم��ع��رف��ة 

بدرا�سة  ال��غ��رب  علماء  اهتمام  ي��ب��داأ  ل��م 

الأحلم اإل حديثًا.

* االأحالم والروؤى ومواقيتها
ف��ي منامه  ال��م��رء  ي���راه  م��ا  ك��ل  لي�ض 

حلمًا، فقد يكون روؤيا، اإذ تختلف الأحلم 

»الروؤيا   :P الر�سول  يقول  ال��روؤى.  عن 

وتغلب   .
1((

ال�سيطان« من  والحلم  اهلل  من 

ال��ن��ائ��م م��ن الخير  ي���راه  ال��روؤي��ا على م��ا 

على  الحلم  يغلب  فيما  الح�سن،  وال�سيء 

اأما ما  القبيح.  ال�سّر وال�سيء  ما يراه من 

هو  وما  تاأويله  ي�سّح  فل  واْلتب�ض،  اختلط 

اإل اأ�سغاث اأحلم.

بيته  واأه���ل   P الر�سول  ق�ّسم  وق��د 

P: »الروؤيا ثلثة:  R الروؤى، فقال 

به  ُي��ح��ّدث  مما  وروؤي����ا  اهلل،  م��ن  ب�سرى 

الرجل نف�سه، وروؤيا من تحزين ال�سيطان، 

به  يحّدث  فل  يكره  ما  اأحدكم  راأى  ف��اإذا 

.
12(

وليقم ولي�سّل«

روؤي��ا،  النائم  ي��راه  ما  كل  فلي�ض  اإذًا، 

تفزيعًا  الحلم  يكون  فقد  اأكثر،  وللتو�سيح 

من ال�سيطان، اأو نتيجة نوم ال�سخ�ض وقد 

الأك��ل   م��ن  الإك��ث��ار  ب�سبب  بتخمة  اأ�سيب 

اأ�سغاث  يرى  لأن  �سببًا  فتكون  النوم  قبل 

اأحلم وما يكرهه، اأو نتيجة حّمى اأ�سابته 

في�سطرب في نومه ويحلم اأحلمًا مزعجة 

)كوابي�ض(.

في  يفكر  كمن  فهو  النف�ض  حديث  اأّم��ا 

التفكير  اأو  �سيارة  �سراء  مثل  معين  مو�سوع 

ب���ال���زواج ف��ي��ن��ام وي��ح��ل��م اأن���ه ذه���ب ل�سوق 

في  اأنه  يحلم  اأو  �سيارة،  وا�سترى  ال�سيارات 

هيئة عري�ض، فيعتبر هذا من حديث النف�ض.

*الروؤيا ال�سادقة
هي  الحة  وال�سّ ��ادق��ة  ال�����سّ وال���روؤي���ا 

ب�سارة للموؤمن بما له عند اهلل من الكرامة 

 ،Q في الآخرة، كروؤيا الّنبي اإبراهيم

ا َبلََغ  التي وردت في القراآن الكريم، {َفلَمَّ

ْعَي َقاَل َيا ُبَنيَّ اإِنِّي اأََرى ِفي اْلَمَناِم  َمَعُه ال�سَّ

اأَنِّي اأَْذَبُحَك َفانُظْر َماَذا َتَرى َقاَل َيا اأََبِت 

ُ ِمَن  اْفَعْل َما ُتوؤَْمُر �َسَتِجُدِني اإِن �َساء اللَّ

وفيها   ،)(02 )ال�سافات:  اِبِريَن}  ال�سَّ

بها. الحكم  واأوج��ب��ا  ال��روؤي��ا   L اأثبتا 

اهتم العلماء العرب املسلمون 
باألحالم وتفسريها وأصبح 

ذلك علمًا بحّد ذاته
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�الر�ؤى ال�سادقة ق�سمان: 

ق�سم مف�ّسر ظاهر ال يحتاج �إلى تعبير 

وال تف�سير.

ق�سم ُمكّنى م�سمر تودع فيه �لحكمة.

وهي كما ورد عن �لر�سول: »جزٌء من 

. و�لنبّوة 
)3(

�ستة و�أربعين جزءً� من �لنبّوة«

 :P ال تكون �إال وحيًا تبعًا لقول �لر�سول

»ذه��ب��ت �ل��ن��ب��و�ت وب��ق��ي��ت �ل��م��ب�����ّس��ر�ت«، 

وحين �ساألوه عن �لمب�سر�ت، قال: »�لروؤيا 

.
)4(

�ل�سالحة«

وللروؤيا �ل�سادقة مو�قيت معّينة. فعن 

�ل�سادقة  »�ل��روؤي��ا   :Q �هلل  عبد  �أب��ي 

حلول  م��ع  �ل��ل��ي��ل  م��ن  �لثلثين  ب��ع��د  ُت���رى 

كما   .
)5(

�ل�سحر...« قبل  وذلك  �لمالئكة، 

�إدر�ك  ووق��ت  �لقيلولة  في  �ل��روؤى  ت�سدق 

�لثمر. و�أ�سّح ما تكون �لروؤيا عند ��ستغر�ق 

�أبي  �الإم��ام  عن  �لنوفلي  نقل  وقد  �لنوم. 

جاء  �ل��روؤى  Q حديثًا حول  �هلل  عبد 

فيه: »�إّن �لموؤمن �إذ� نام خرجت من روحه 

فكل  �ل�سماء،  �إلى  حركة ممدودة �ساعدة 

ما ر�آه روح �لموؤمن في ملكوت �ل�سماء في 

مو�سع �لّتقدير و�لّتدبير فهو �لحق، وكل ما 

.
)6(

ر�آه في �الأر�ض فهو �أ�سغاث �أحالم«

*الت�أويل بح�سب المواقيت
مو�قيتها  �لروؤى ح�سب  تاأويل  ويختلف 

في  طبٌع  له  ك��ان  فمن  ر�آه���ا،  من  وح�سب 

في  عنه  يعّبر  �ل�ستاء  في  وطبٌع  �ل�سيف 

وجوهره،  وقته  ح�سب  فيه،  ُيرى  حين  كل 

كال�سجر و�لثمر و�لبحر و�لنار... وما كان 

يعّبر  �لنهار  في  و�آخ��ر  �لليل  في  طبع  له 

عنه في روؤيا �لليل بطبعه وفي روؤيا �لنهار 

�أما  و�لكو�كب...  و�لقمر  كال�سم�ض  بعادته 

�لنا�ض  فاأقد�ر  �لمنام،  ر�أى  لمن  بالن�سبة 

تختلف في �لتاأويل ح�سب �ختالفهم.

تغلب الرؤيا على ما يراه النائم 
من اخلري والشيء احلسن، 

فيما يغلب احللم على ما يراه 
من الشّر والشيء القبيح
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مجتمع

�ل�سادق  �الإم����ام  وي���روي 

�ل���روؤي���ا عن  »ت��ت��غ��ّي��ر   :Q

�لهيئات،  ب��اخ��ت��الف  �أ�سلها 

والآخر  رحمًة  ل�سخ�ض  فتكون 

�لمنام  في  فاالأذ�ن   ،
)7(

عذ�بًا«

�لحّج،  �ل�سريف  �لرجل  لهيئة 

�لمقتدر  غير  �لرجل  ولهيئة 

�ل�سجن. ومع �أن �أ�سول �لروؤيا 

�أّن  �إال  تتغير،  ل��م  �ل��ق��دي��م��ة 

�الأ�سياء  لحاالت  �لنا�ض  تغيير 

فالتمر  �ل�سيء،  بع�ض  غّيرتها 

بالمطر  ي�����وؤّول  ك���ان  ق��دي��م��ًا 

فيوؤّول  وقتنا  في  �أما  و�ل��رزق، 

لكثرة  ن��ظ��رً�  �ل��ف��و�ت��ح  بكثرة 

م��ا ي��ق��ّدم ف��ي �ل��ف��و�ت��ح، �أم��ا 

لتفريج  ثابت  فتاأويله  �لّرطب 

�سورة  في  ل��وروده  و�لغّم  �لهّم 

)مريم(.

مجتمع

 :Q عن اإلمام أبي عبد اهلل
بعد  ُترى  الصادقة  »الرؤيا 
الثلثني من الليل مع حلول 

املالئكة، وذلك قبل السحر...«

*ادع�ء الروؤي� الك�ذبة  
يّدعي  �لتي  �لكاذبة  �ل��روؤي��ا  ع��ن  �أم��ا 

�ساحبها �أّن �هلل �أر�ه ما لم يره، فعاقبتها 

�لكاذب في منامه كالمفتري.  وخيمة الأن 

وف��ي ه��ذ� �ل�����س��دد ورد ف��ي �ل��رو�ي��ة عن 

يعّذبون  »ثالثة   :Q �ل�سادق  �الإم��ام 

يوم �لقيامة، من �سّور �سورة من �لحيو�ن 

فيها،  بنافخ  ولي�ض  فيها  ينفخ  يعّذب حتى 

و�لذي يكذب في منامه يعّذب حتى يعقد 

.
)8(

بين �سعيرتين ولي�ض بعاقدهما...«

*تنبيه ل�س�حب الروؤية
بع�ض �لمحاذير �لتي يجب �لتقّيد بها 

فيما يخ�ّض �لروؤى:

�أو ح�سود  1 - عدم ق�ّض �لروؤيا على عدو 
مق�سودها  خالف  على  ُيعّبرها  فقد 

ت��ذه��ب ب�سارة  ح�����س��دً� م��ن��ه، وب��ذل��ك 

�لروؤيا عن �ساحبها.

2 - عدم نقل �لروؤيا عبر و�سيط، فقد يزيد 
�أو ينق�ض في �لروؤيا فُتعّبر على خالف 

مق�سودها.

3 - �لحذر من �لكذب فقد نهى �ل�ّسرع عن 
�لكذب بما ال ير�ه �لنائم.

�لحر�ض  �لحلم  �ساحب  على  يجب   -  4
�لمفزعة  �الأح���الم  ت��اأوي��ل  ع��دم  على 

�سحا  �إذ�  فالو�جب  ب�سّر،   و�لمنذرة 

من نومه فزعًا من �لحلم �أن يذكر �هلل 

ويتعّوذ به منها ومن �ل�سيطان �لرجيم 

و�أن ينقلب على �سّقه �الآخر وال يحّدث 

بها �أحدً�.

�لنوم  عند  بالفزع  ي�ساب  من  على   -  5
فر��سه  �إل���ى  ي���اأوي  عندما  ي��ق��ر�أ  �أن 

�لمعوذتين و�آية �لكر�سي.  58



�لمجل�سي، بحار �الأنو�ر، ج6 �ض262.( 1)

م.ن، ج58 �ض181.( 2)

م.ن، �ض175.( 3)

م. ن، �ض178.( 4)

�لو�في، �لفي�ض �لكا�ساني، ج46 �ض548.( 5)

�الأمالي، �ل�سدوق، �ض209.( 6)

منتخب �لكالم في تف�سير �الأحالم، �بن �سيرين، ج1 �ض21.( 7)

ثو�ب �الأعمال، �ل�سيخ �ل�سدوق، �ض223.( 8)

م�سباح �لمتهّجد، �ل�سيخ �لطو�سي، �ض120.( 9)

الهوام�ش

على من يصاب بالفزع عند 
النوم أن يقرأ عندما يأوي إىل 

فراشه املعوذتني وآية الكرسي

*مواقيت تحّقق الروؤى
ربما تتحّقق �لروؤى في �ليوم �لتالي من 

تتاأّخر  وربما  وقٍت ق�سير،  بعد  �أو  روؤيتها، 

�لروؤيا �سنينًا.

َق��اَل  {اإِْذ   Q يو�سف  �لنبي  فروؤيا 

اأََحَد َع�َشَر  َراأَْيُت  نِّي  اإِ اأَبِت  َيا  ِبيِه  ِلأَ ُيو�ُشُف 

��ْم�����َس َواْل��َق��َم��َر َراأَْي���ُت���ُه���ْم ِلي  َك��ْوَك��ًب��ا َوال�����شَّ

ر�أى  عندما   ،)4 )يو�سف:  ���َش��اِج��ِدي��َن} 

عمره  ك��ان  �لحلم   Q يو�سف  �لنبي 

ق  �ثنتي ع�سرة �سنة، ويقال م�سى على تحقُّ

روؤياه ما يقارب �لثالثين عامًا.

 ،Q أم����ا روؤي�����ا ن��ب��ي��ن��ا �إب���ر�ه���ي���م�

 ،Q �إ�سماعيل  ولده  بذبح  يتعلق  فيما 

�إال  تحققها،  على  طويل  وق��ت  يم�ض  فلم 

وف��د�  ذل���ك،  دون  ح��ال��ت  �هلل  م�سيئة  �أن 

�إ�سماعيَل Q بكب�ٍض منه عظيم.

* لمن يريد اأن يرى  روؤي� �س�دقة
�سادقة  روؤي��ا  ي��رى  �أن  �أح��ٌد  �أر�د  �إذ� 

ينام  �أن  يجب  �سميره،  في  ما  له  تظهر 

ويذكر  �الأيمن،  وعلى جانبه  و�سوء،  على 

�ل��م��روي عن  �ل��دع��اء  بهذ�  وي��دع��وه  �هلل 

�الإم����ام �ل�����س��ادق Q: »�ل��ل��ه��م �إّن���ي 

وجهي  ووج��ه��ت  �إل��ي��ك،  نف�سي  �أ�سلمت 

و�أل��ج��اأت  �إل��ي��ك،  �أم���ري  وفّو�ست  �إل��ي��ك، 

ظهري �إليك، رغبًة ورهبًة �إليك، ال ملجاأ 

بكتابك  �آمنت  �إليك،  �إال  منك  منجى  وال 

�أر���س��ل��ت،  �ل���ذي  وبنبّيك  �أن��زل��ت،  �ل���ذي 

ونحن  �لغني  �أنت  وتعاليت،  رّبنا  تباركت 

�لفقر�ء �إليك، �أ�ستغفرك و�أتوب �إليك، يا 

رّب �أنا هارب منك �إليك، �ّللهم �أرني روؤيا 

غير  �سارة  �سالحة  كاذبة،  غير  �سادقة 

.
)9(

محزنة نافعة غير �ساّرة«
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شخصية العدد

ع���������رف 

الرواي�ت،  في 

وقيل  ب�ل�سّم�ن، 

اإن�����ه ك�����ن ي��ّت��ج��ر 

على  تغطيًة  ب�ل�ّسمن 

»ال�ِسيعُة  فك�ن  الأم��ر، 

د  اأبي ُمَحمَّ اإلى  اإذا َحملوا 

يِجب  م�  )الَع�ْسكري(   Q

الأم����وال  م��ن  ح��م��ل��ه  عليهم 

)عثم�ن  عمرو  اأبي  اإلى  اأنَفُذوا 

ِج��راب  ف��ي  فيجعله  �سعيد(  ب��ن 

اأبي  اإلى  ويحمله  وِزق�ِقه  ال�سمِن 

محمد Q تقيةً وخوف�ً«)1(.

عثمان بن
سعيد العمري:
الثقة المأمون
ال�سيخ اأمني ترم�س

*ال�سفير الأول
هو عثمان بن �سعيد بن عمرو �الأ�سدي 

�ل��زّي��ات،  �أو  �ل�سّمان  �لع�سكري  �لعمري 

�ل�سحابي  �إل���ى  ينتهي  ن�سبه  �إّن  وي��ق��ال 

�لجليل عّمار بن يا�سر )ر�سي �هلل عنه(. 

وكنيته: �أبو عمرو.

�لقبيلة  �أ�َسد  بني  �إلى  ن�سبًة  و�الأ�َسِدي 

�لعربية �لمعروفة. �أما �لَعْمري فن�سبًة �إلى 

مِحَلة  �إلى  ن�سبًة  و�لَع�ْسَكري  َعْمرو.  جده 

»�لَع�ْسكر« في مدينة �سامّر�ء حيث �سكنها 

مدة من �لزمن.

مهنته  �إلى  ن�سبة  �لزّيات  �أو  و�ل�سّمان 

�أم���ره  ع��ل��ى  تغطيًة  ب��ه��ا  يعمل  ك���ان  �ل��ت��ي 

و�إنجاحًا لمهّمته.  
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الأئ��م��ة  ع��ن��د  *منزلته 
R

مّما ال �سك فيه �أن �أبا عمرو عثماَن 

ك��ب��ي��ٍر من  ج��ان��ٍب  ع��ل��ى  ك���ان  �سعيٍد  ب��ن 

�لحياِة،  باأموِر  و�لدر�يِة  و�لمعرفِة  �لعلِم 

�لحِق  والأئ��م��ِة  ولر�سوِله  هلِل  و�الإخ��ال���ضِ 

عليهم جميعًا �أف�سُل �ل�سالِة و�ل�سالم.

ًة من ِقَبل �الأئمِة  ولذ�، نال عنايًة خا�سّ

 Q R؛ فقد جعله �الإم��اُم �لهادي 

�لديِن  على  �لماأموَن  وثقَته  �لخا�ض  وكيَله 

�لح�سُن  �الإم��ام��ان  َفَعَل  وكذلك  و�لدنيا، 

.L لع�سكريُّ وولُده �الإماُم �لمهدي�

كتاب  ف��ي  ورد  ذل��ك،  ف��ي  ُرِوي  ومما 

بن  �أحمد  عن  باإ�سناده  �لطو�سي،  َغيَبة 

�أبي  على  »دخلُت  ق��ال:  �لقمي  �إ�سحاق 

في   Q محمد  ب��ن  ع��ل��ي  �لح�سن 

�أنا  �سيدي  يا  �الأي��ام، فقلت:  يوم من 

�أغيُب و�أ�سهُد، وال يتهياأ لي �لو�سول 

وق��ٍت،  ك��ل  ف��ي  �سهدُت  �إذ�  �إل��ي��ك 

فقوَل من َنقبل، و�أمَر من نمتثُل؟ 

فقاَل لي Q: هذ� �أبو عمرو 

�ل��ث��ق��ُة �الأم��ي��ُن م��ا ق��اَل��ه لكم، 

�إليكم،  �أّد�ُه  وما  يقول،  فعِنّي 

�أبو  ى  فلّما م�سَ ي��وؤّدي،  ي  فعنِّ

�إلى  و�سلُت   Q �لح�سن 

�لح�سِن  �ب��ِن��ه  محمد  �أب���ي 

يوٍم  ذ�َت   Q �لع�سكري 

والدِت��ه،  ت��اري��َخ  �لم�سادُر  َت��ذك��ِر  ول��ْم 

قد  ي��ك��ون  �أن  �الأق���وى  ول��ك��ن  مكاَنها،  وال 

فاإّنه  �سامر�ء،  مدينة  في  ل�سنو�ت  عا�ض 

�لهادي  علي  لالإمام  ومالزمًا  وكياًل  كان 

باأمر  ق�ْسرً�  �سامر�ء  دخل  �ل��ذي   ،Q

كما  243ه�،  �سنة  �لعبا�سي  �لمتوّكل  من 

.
)2(

ن�ّض على ذلك �ل�سيُخ �لمفيد

بقي �لَعْمري �إلى جانب �الإمام �لهادي 

��ست�سهاده  �سنة  �إلى  خدمته  وفي   ،Q

Q عام 254ه�. ثمَّ الزم �الإماَم �لح�سن 

�لع�سكري Q، وكان وكيَله �أي�سًا.

�لعمري في ذلك �لحين بغد�َد، 
َ
�سَكن 

كان  �ل��ذي   - �الإم���اِم  بين  �لو��سطَة  وك��ان 

تحت �الإقامة �لجبرية - في �سامّر�ء وبين 

�لم�سائَل  �الإم��ام  �إل��ى  ينقل  فكان  �سيعته، 

�إلى  باالأجوبة  ويرجُع  و�الأم���و�َل  �ل�سرعيَة 

�أ�سحابها.

�سرَف  �لجليل  �ل�سحابي  ه��ذ�  ن��ال 

�لمع�سومين  �الأئ��م��ِة  م��ن  ث��الث��ٍة  خ��دم��ِة 

�إال ذو حّظ  له  ُيوّفق  ال  �أم��ٌر  وه��ذ�   R

عظيم.

 Q جعله اإلماُم الهادي
وكيَله اخلاص وثقَته وكذلك 

َفَعَل اإلمامان العسكريُّ 
L وولُده املهدي
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شخصية العدد

مثَل   Q ل��ه  فقلُت 

لي:  ف��ق��اَل  الأب��ي��ه  قولي 

ه���ذ� �أب����و ع��م��رو �ل��ث��ق��ُة 

�لما�سي،  ث��ق��ُة  �الأم���ي���ُن، 

وثقتي في �لمحيا و�لممات، 

يقوله،  فعّني  لكم  قاله  فما 

.
)3(

وما �أد�ه �إليكم فعنّي يوؤّديه«

وال���ث���ق���ة  ال���وك���ي���ل   *
الم�أمون

�إ���س��م��اع��ي��َل،  ب���ُن  م��ح��م��ُد  وَروى 

قاال:  �لح�سنيان  �هلل  عبِد  ب��ُن  وعليُّ 

 Q �لح�سن  �أبي محمد  »دخلنا على 

من  جماعٌة  يديه  وبين  ر�أى،  م��ن  ب�سّر 

»ب��دٌر«  عليه  دخ��َل  حتى  و�سيعِته  �أول��ي��ائ��ه 

خادُمه، فقال: يا موالي بالباب قوم �سعٌث 

�سيعتنا  من  نَفٌر  ه��وؤالء  لهم:  فقال  ُغْبٌر، 

�لح�سن  �الإم����اُم  ق��ال  �أن  �إل��ى  باليمن... 

بن  بعثماَن  فائتنا  فام�ض  ل��ب��دٍر:   Q

حتى  ي�سيرً�  �إال  لبثنا  فما  �لعمري،  �سعيِد 

محمد  �أب��و  �سيُدنا  له  فقال  عثماُن،  دخ��َل 

�لوكيُل  ف��اإن��ك  عثماُن،  ي��ا  �م�����ضِ   :Q

و�لثقة �لماأموُن على ماِل �هلل، و�قب�ض من 

هوؤالء �لنفِر �ليمنييَن ما حملوه من مال... 

�إن  – و�هلل -  ثم قلنا باأجمعنا: يا �سيدنا 

عثماَن لمن خياِر �سيعتك، ولقد زدتنا علمًا 

بمو�سعِه من خدمِتك، و�إنه وكيُلك وثقُتك 

و��سهدو�  نعم،  قال:  تعالى،  ماِل �هلل  على 

وكيلي  �لعمري  �سعيد  بن  عثماَن  �أن  على 

.
)4(

و�أن �بنه محمدً� وكيُل �بني، مهديكم«

�لع�سكري  �لح�سن  �الإم��ام  كتبه  ومما 

Q �إل�����ى �إ����س���ح���اَق ب����ِن �إ���س��م��اع��ي��َل 

�لبلدة  »... فال تخرجّن من  �لني�سابوري: 

حتى تْلَقى �لعمرّي ر�سَي �هلل عنه بر�ساي 

فاإنه  ويعِرُفك،  وتعرُفه  عليه  وت�سلِّم  عنه 

مّنا  �ل��ق��ري��ُب  �لعفيُف  �الأم��ي��ُن  �ل��ط��اه��ُر 

من  �سيء  من  �إلينا  ُيحَمل  ما  فكُل  و�إلينا، 

ليو�سل  �أمره  �آخر  ي�سير  فاإليه  �لنو�حي، 

.
)5(

ذلك �إلينا«

* ا�سمع له واأطع
باإ�سناده  �لكليني  �الإ�سالم  ثقة  وروى 

َق��اَل:  �ْلِحْمَيِريِّ  َجْعَفٍر  ْب��ِن   
َّ

�هلل َعْبِد  َع��ْن 

ُبو َعْمٍرو )عثمان بن 
َ
ْيُخ �أ َنا و�ل�سَّ

َ
»�ْجَتَمْعُت �أ

ْحَمَد ْبِن �إِ�ْسَحاَق، 
َ
 ِعْنَد �أ

َّ
�سعيد( َرِحَمه �هلل

َعِن  َله 
َ
�ْساأ

َ
�أ ْن 

َ
�أ �إِ�ْسَحاَق  ْبُن  ْحَمُد 

َ
�أ َفَغَمَزِني 

ِري��ُد 
ُ
�أ ��ي  نِّ �إِ َعْمٍرو  َب��ا 

َ
�أ َيا  َله:  َفُقْلُت  �ْلَخَلِف 

ِفيَما  ِب�َساكٍّ  َنا 
َ
�أ وَما  �َسْيٍء،  َعْن  َلَك 

َ
�ْساأ

َ
�أ ْن 

َ
�أ
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َلَك َعْنه، َفاإِنَّ �ْعِتَقاِدي وِديِني 
َ
�ْساأ

َ
ْن �أ

َ
ِريُد �أ

ُ
�أ

َكاَن  �إَِذ�  �إِال  ٍة  ُحجَّ ِمْن  َتْخُلو  ال  ْر���ضَ 
َ
�الأ نَّ 

َ
�أ

َكاَن  َذ�  َفاإِ َيْومًا  ْرَبِعيَن 
َ
ِباأ �ْلِقَياَمِة  َيْوِم  َقْبَل 

ْوَبِة، َفَلْم  ْغِلَق َباُب �لتَّ
ُ
ُة و�أ َذِلَك ُرِفَعِت �ْلُحجَّ

ِمْن  �آَمَنْت  َتُكْن  َلْم  �إِيَماُنَها  َنْف�سًا  َيْنَفُع  َيُك 

وَلِئَك 
ُ
َفاأ َخْيرً�،  �إِيَماِنَها  ِفي  َك�َسَبْت  ْو 

َ
�أ َقْبُل 

ِذيَن  �لَّ وُهُم  َعزَّ وَجلَّ   
َّ

َخْلِق �هلل ِمْن  �ْسَر�ٌر 
َ
�أ

ْن 
َ
�أ ْحَبْبُت 

َ
�أ ي  وَلِكنِّ �ْلِقَياَمُة.  َعَلْيِهُم  َتُقوُم 

َل 
َ
�َساأ  Q �إِْبَر�ِهيَم  و�إِنَّ  َيِقينًا،  ْزَد�َد 

َ
�أ

�ْلَمْوَتى  ُيْحِيي  َكْيَف  ُيِرَيه  ْن 
َ
�أ وَجلَّ  َعزَّ  ه  َربَّ

ِمْن َقاَل َبلَى وَلِكْن ِلَيْطَمِئنَّ  {َقاَل اأوَلْم ُتوؤْ

ْبُن  ْحَمُد 
َ
�أ َعِليٍّ  ُب��و 

َ
�أ ْخَبَرِني 

َ
�أ وَق��ْد  َقْلِبي} 

َق��اَل:   Q �ْلَح�َسِن  ِب���ي 
َ
�أ َع��ْن  ��َح��اَق  �إِ���سْ

�آُخُذ  ْن  َعمَّ ْو 
َ
�أ َع��اِم��ُل 

ُ
�أ َمْن  وُقْلُت:  ْلُته، 

َ
�َساأ

ِثَقِتي  �ْلَعْمِريُّ  َله:  َفَقاَل  ْقَبُل؟ 
َ
�أ َمْن  وَق��ْوَل 

َقاَل  وَما  ي،  ُيوؤَدِّ ي  َفَعنِّ ي  َعنِّ �إَِلْيَك  ى  دَّ
َ
�أ َفَما 

ه  ِطْع، َفاإِنَّ
َ
ي َيُقوُل َفا�ْسَمْع َله و�أ ي َفَعنِّ َلَك َعنِّ

َل 
َ
نَّه �َساأ

َ
ُبو َعِليٍّ �أ

َ
ْخَبَرِني �أ

َ
َقُة �ْلَماأُْموُن. و�أ �لثِّ

َله:  َفَقاَل  َذِلَك  ِمْثِل  َعْن   Q ٍد  ُمَحمَّ َبا 
َ
�أ

ي  َعنِّ �إَِلْيَك  َي��ا  دَّ
َ
�أ َفَما  ِثَقَتاِن  و�ْبُنه  �ْلَعْمِريُّ 

َيُقوالِن،  ي  َفَعنِّ َلَك  َقاال  وَما  َياِن،  ُيوؤَدِّ ي  َفَعنِّ

َقَتاِن  �لثِّ ُهَما  َفاإِنَّ ِطْعُهَما. 
َ
و�أ َلُهَما  َفا�ْسَمْع 

َيا  َم�سَ َقْد  �إَِماَمْيِن  َقْوُل  َفَهَذ�  �ْلَماأُْموَناِن، 

َعْمٍرو  ُبو 
َ
�أ َفَخرَّ  َقاَل:  ِفيَك، 

�َسْل  َق��اَل:  ُث��مَّ  وَب��َك��ى،  �َساِجدً� 

ْي���َت 
َ
ْن���َت َر�أ

َ
َح��اَج��َت��َك. َف��ُق��ْل��ُت َل��ه: �أ

Q؟  ٍد  ُمَحمَّ ِب��ي 
َ
�أ َبْعِد  ِم��ْن  �ْلَخَلَف 

 
َ
ْوَم��اأ

َ
و�أ َذ�،  ِمْثُل  وَرَقَبُته   

َّ
و�هلل �إِي  َفَقاَل: 

ِلي:  َفَقاَل  َو�ِحَدٌة.  َفَبِقَيْت  َله:  َفُقْلُت  ِبَيِده. 

َعَلْيُكْم  ٌم  ُمَحرَّ َقاَل:  َفاال�ْسُم؟  ُقْلُت:  َهاِت، 

ِمْن  َه��َذ�  ُق��وُل 
َ

�أ وال  َذِل��َك،  َع��ْن  ُلو� 
َ
َت�ْساأ ْن 

َ
�أ

وَلِكْنه  َم  َحرِّ
ُ
�أ َحلَِّل وال 

ُ
�أ ْن 

َ
�أ ِلي  َفَلْي�َض  ِعْنِدي 

نَّ 
َ
�أ ْلَطاِن  �ل�سُّ ِعْنَد  ْمَر 

َ
�الأ َفاإِنَّ   .Q َعْنه 

َم  وَق�سَّ َوَلدً�،  ُيَخلِّْف  وَلْم  ى  َم�سَ ٍد  ُمَحمَّ َبا 
َ
�أ

َذ�  ِفيه، وُهَو  َله  َمْن ال َحقَّ  َخ��َذه 
َ
و�أ ِميَر�َثه 

َف  ْن َيَتَعرَّ
َ
َحٌد َيْج�ُسُر �أ

َ
ِعَياُله َيُجوُلوَن َلْي�َض �أ

ْو ُيِنيَلُهْم �َسْيئًا، و�إَِذ� َوَقَع �ال�ْسُم َوَقَع 
َ
�إَِلْيِهْم �أ

.
)6(

ْم�ِسُكو� َعْن َذِلَك«
َ
 و�أ

َّ
ُقو� �هلل َلُب، َفاتَّ �لطَّ

على  و�لتاأكيد  �ل��م��دح  ه��ذ�  ك��ل  وم��ا 

�الأئمة  قبل  من  و�أمانته  �لعمري  وثاقة 

في  مهم  دور  من  ناله  لما  �إال   R

 ،Q �لمهدي  �الإم��ام  غيبة  زمن 

الأّن �لكثير من �لّنا�ض �أخفي عنهم 

ول��م يّطلعو�   ،Q �أم��ُر والدت��ه 

�الأر���س��ّي��ة  فكانت  غيبته،  على 

وب��ّث  �ل�����ّس��ك��وك  لن�سر  م��ه��ّي��اأة 

�لّنا�ض  عامة  و�إبعاد  �ل�سبهات 

.R عن خّط والية �الأئمة

بن  لعثمان  كان  من هنا 

�سعيد �لعمري �لدور �لكبير 

�إز�لة  و�لمهام �لخطيرة في 

�ل�سبهات.  ورّد  �ل�����س��ك��وك 

عندما تويف عثمان بن سعيد 
العمري حزن عليه اإلمام 
املهدي |، وتأّلم لفقده
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شخصية العدد

�لغيبة، �لطو�سي، �ض354.( 1)

�الإر�ساد، �لمفيد، ج2، �ض310.( 2)

م.ن، �ض355.( 3)

م.ن، �ض356.( 4)

�ختيار معرفة �لّرجال، �لطو�سي، ج2، �ض848.( 5)

�لكافي، �لكليني، ج2، �ض127.( 6)

كمال �لدين وتمام �لنعمة، �ل�سدوق، �ض510.( 7)

الهوام�ش

ولوال �أّن لكالمه وقعًا خا�سًا على قلوب 

�لمو�لين وعقولهم لما ��ستطاع �أن 

و�إي�سال  مهامه  �أد�ء  في  ينجح 

�الأمانة �إلى �أهلها.

*ت�أّلم الإم�م لفقده
عثمان  توفي  وعندما 

حزن  �لعمري  �سعيد  بن 

�لمهدي  �الإم����ام  عليه 

ل��ف��ق��ده،  وت����اأّل����م   ،|

ورث�����اه رث�����اًء ج��م��ي��اًل، 

كلماٍت  حقه  ف��ي  وق���ال 

ال ت��ق��ّل ���س��اأن��ًا ع��ّم��ا قيل 

من  حياته  ح��ال  في  فيه 

�لجميل،  و�ل��ث��ن��اء  �ل��م��دح 

فقد �أخرج �ل�سيخ �ل�سدوق 

بن  �هلل  عبد  ع��ن  ب��اإ���س��ن��اده 

خ��رج  �أّن����ه  �ل��ح��م��ي��ري  جعفر 

�لتوقيع �إلى �أبي جعفر محمد بن 

عثمان �لعمري في �لتعزية باأبيه 

)ر�سي �هلل عنهما( في ف�سٍل من 

ر�جعون  �إليه  و�إّن��ا  هلل  »�إّن��ا  �لكتاب: 

عا�ض  بق�سائه،  ور�ساًء  الأمره  ت�سليمًا 

�هلل  فرحمه  ومات حميدً�  �سعيدً�  �أبوك 

و�ألحقه باأوليائه ومو�ليه R، فلم يزل 

يقّربه  فيما  �ساعيًا  �أمرهم،  في  مجتهدً� 

ر �هلل وجهه  �إلى �هلل عّز وجّل و�إليهم، ن�سّ

.
)7(

و�أقاله عثرته«

لك  �هلل  »�أج�����زل  �آخ����ر:  ف�سل  وف���ي 

وُرزئنا  ُرزئت  �لعز�ء،  لك  و�أح�سَن  �لثو�َب 

في  ف�سّره �هلل  و�أوح�سنا،  فر�ُقه  و�أوح�سك 

رزقه  �أن  �سعادته  كمال  من  وكان  منقلبه، 

�هلل عّز وجل ولدً� مثَلك يخِلفه من بعده، 

ويقوم مقاَمه باأمره، ويتّرحم عليه، و�أقول: 

�لحمد هلل، فاإن �الأنف�ض طيبٌة بمكانك وما 

�أعانك  وعندك،  فيك  وجّل  عّز  �هلل  جعله 

�هلل  وك��ان  ووّفَقك،  وع�سَدك  وق��ّو�ك  �هلل 

لك ولياً وحافظاً ور�عياً وكافياً ومعيناً«.

*في مدينة ال�سالم مرقده 
مدينة  في  عليه(  �هلل  )ر���س��و�ن  ُدف��ن 

قرب  �لر�سافة  بجانب  بغد�د  في  �ل�سالم 

ن��ه��ر دج��ل��ة ب��ال��ج��ان��ب �ل��غ��رب��ي م��ن �سوق 

قديمًا  �لمعروف  �لم�سجد  قبالة  �لميد�ن 

مرقده  �الأي��ام،  هذه  وفي  �ل��درب.  بم�سجد 

مقابل م�سجد �ل�سليمانية، �إلى جانب متحف 

جميلة،  كبيرة  قبٌة  مرقده  وعلى  �لبريد. 

ومن �لد�خل �أكثر جمااًل، وعلى قبره قف�ض 

�لمحبين  من  يز�ر  ومرقده  مر�سٌع  خ�سبّي 

و�لمو�لين الآل بيت �لع�سمة R. وكانت 

وفاته �سنة 265ه� بعد توّليه �ل�ّسفارة لالإمام 

�لحجة بما يقرب من خم�ض �سنين. 
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قراءة في كتاب

سيكولوجية 

االنتظار
زينب الطح�ن

كبيرًا  ع�سقً�  الع�سور  مدى  على  الإ�سالمية  الأجي�ل  ع��ست 

لالإم�م المهدي الموعود |، وك�نت تنتظره ب�سغف لم يقّل يومً� اأو 

ي�سمحّل، وكّلم� تقّدم الزمن ك�نت تكبر الآم�ل بتحقق هذا الظهور 

65المب�رك، المخّل�س لالأّمة من ويالته� وم�س�ئبه�... 
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قراءة في كتاب

ل��م��ف��ه��وم �الن���ت���ظ���ار«، ي��ب��ح��ث ف��ي��ه ح��ول 

ذلك  في  بما  لالنتظار  �ل�سحيح  �لمعنى 

هذ�  حول  و�لثقافّية  �لفكرّية  �الإ�سكاليات 

كما  ل��ه.  �ل�سلبي  �لمفهوم  ونقد  �لمعنى، 

يتوقف عند عنا�سر �النتظار ومكوناته. 

يبّين  �الن��ت��ظ��ار  لمعنى  تعريفه  ف��ي 

�لنف�سّية،  �ل��ق��ّوة  ه��ذه  �أّن  كيف  �لكاتب 

�أف�سل للغد، عامل موؤّثر في  باأمل  �ل�سعور 

لمو�جهة  ق��و�ه  وتن�سيط  �لمجتمع  حركة 

�أمام  ز�ل  ما  �أنه  يعني  وهذ�  عوبات،  �ل�سّ

مجتمع  الإقامة  تاريخّية  فر�سة  �الإن�سانّية 

جديد يتولد من �أمل �النتظار.

2 - �سيكولوجّية المهدي الك�ذب 

في �لف�سل �لثاني، يبين �لكاتب كيف 

�دعى  من  �لما�سية  �ل��ق��رون  خ��الل  ظهر 

�أح�ساهم  وق��د  وزورً�،  ك��ذب��ًا  �لمهدوّية 

ولقد  رج��اًل.  خم�سين  فبلغو�  �ل��م��وؤرخ��ون 

تركت هذه �لظاهرة تاأثيرً� نف�سّيًا وفكرّيًا 

�سيئًا على �الإيمان بعقيدة �لمهدي �لموعود 

تو�جه  كم�سكلة  ب���رزت  حتى  �لحقيقي، 

�ل��ف��ك��ر �الإ���س��الم��ي ع��ل��ى �م��ت��د�د ع�سور 

متتابعة. ويو�سح، �لكاتب في هذ� �لف�سل، 

»مالمح  باأنف�سنا  نكت�سف  �أن  يمكن  كيف 

جهة،  م��ن  �ل��م��ه��دي«  �الإم����ام  �سخ�سّية 

ودر�ض »�لعو�مل �لنف�سية لظاهرة �لمهدي 

�ل��م��زّور« م��ن جهة �أخ���رى، م��ع��ّددً� �أه��ّم 

و�لت�سّلط  �ال�ستغالل،  منها  �لتي  �لعو�مل 

على م�سالح �لنا�ض. 

*النتظ�ر الت�ريخي
ق��د ي��ت�����س��اءل ب��ع�����ض �ل��ن��ا���ض ح��ول 

�أهمّية هذ� �النتظار �لتاريخي ومدلوله 

�ل��ن��ف�����س��ي و�ن��ع��ك��ا���س��ه ع��ل��ى �أح��و�ل��ن��ا 

�لعقود  في  و�أن��ه  خا�سة  �الجتماعية، 

للفرج  �النتظار  مفهوم  �أ�سبح  �الأخيرة 

ويحفر  عمقًا  �أكثر  منحى  ياأخذ  �الإلهي 

ونمط  �سلوكياتنا  ف��ي  ثقافيًا  ت��ج��ذرً� 

ح��ي��ات��ن��ا... وج��م��ي��ع��ن��ا، �أك����اد �أج����زم، 

يتهافت �إلى قر�ءة �أي كتاب يتحدث في 

هذ� �لمو�سوع ويخو�ض فيه...

في قر�ءتنا، في هذ� �لعدد، نتوقف 

2002، عن  عند كتاب �سدر في �لعام  

�ل�سيد  و�لموؤلف  للكاتب  �ل��ه��ادي،  د�ر 

يو�سف مدن، ويحمل عنو�ن »�سيكولوجية 

في  �لنف�سية  لالأبعاد  در��سة  �النتظار، 

عقيدة �لمهدي �لمنتظر|«. 

تف�سي��ل  الكت���ب:  *ف�س��ول 
وتحليل

في  ن��وع��ه  م��ن  �الأول  ه��و  �ل��ك��ت��اب 

خم�سة  وي�����س��ّم  �الإ���س��الم��ي��ة.  �لمكتبة 

عناوين  �إل��ى  منها  كل  يت�سّعب  ف�سول 

عديدة وفرعية مختلفة، تتطّرق �إلى كّل 

ما من �ساأنه �أن ي�سيئه �لبحث في هذ� 

�لمو�سوع. 

1 - مفهوم النتظ�ر

�أّول��ي��ة  »در����س��ة  �الأول  �لف�سل  ف��ي  66



3 - نقد عقيدة المهدي|

�لنف�سي  »�لمنهج  �لثالث،  �لف�سل  �أما 

فيبّين   ،»| �ل��م��ه��دي  ع��ق��ي��دة  ون��ق��د 

�لباحث فيه �أّن بع�ض �لدر��سات حول هذ� 

�ل�سحيح  �لم�سار  عن  �نحرف  �لمو�سوع 

ت�سعف  �سيكولوجية  �آث���ار  عليه  وت��رّت��ب 

�النتظار  مفهوم  م��ع  �لموؤمنين  ع��الق��ات 

مغالطات  ي�سميها  ما  وه��ي  ل��ه.  �لعمل  �أو 

تاريخّية وقع فيها علماء وباحثون من غير 

�أتباع مذهب �أهل �لبيت R. كما ن�ساأت 

تف�سير�ت خاطئة ��ستخدمها خ�سوم فكرة 

�النتظار و�بتعدو� كثيرً� عن قو�عد �لبحث 

�لعلمي �لمو�سوعي. 

�ل�ّسرد  �أ���س��ل��وب  م��ن  �ل��ك��ات��ب  ويتخذ 

للتحليل  م�����س��درً�  ل��الأح��د�ث  �ل��ت��اري��خ��ي 

يذكر  ع��ن��دم��ا  �الج��ت��م��اع��ي   – �لنف�سي 

»�ل��م��ن��ه��ج �ل��ن��ف�����س��ي ف��ي ع��ق��ي��دة �الإم����ام 

هو  �لعامل  ه��ذ�  �أن  علمًا   ،»| �لمهدي 

لظاهرة  �لباحثين  قبل  من  ن�سيانًا  �الأكثر 

و�أبعادها  عنا�سرها  و�كت�ساف  �النتظار 

�لروحية.

4 - �سيكولوجية المنتظرين 

�ل��ف�����س��ل �ل���ر�ب���ع ي��ت��ع��ّر���ض فيه 

�سيكولوجّية  في  �لموؤثرة  ل�»�لعو�مل 

�ل��م��ن��ت��ظ��ري��ن«. و�ل��ج��م��ي��ل ف��ي ه��ذ� 

�ل���ف�������س���ل �أن�������ه ي���ع���ر����ض ���س��ف��ات 

يتناقلون  و�أّن���ه���م  »�ل��م��ن��ت��ظ��ري��ن«، 

من  بالمهدي  �الإيمان  في  عقيدتهم 

ب�سدق  وي��ت��م��ّي��زون  �آخ���ر،  �إل���ى  جيل 

م��رور  رغ��م  �لعقيدة  ب��ه��ذه  �الإي��م��ان 

ويح�سر  �ل��ظ��ل��م.  وت��ع��م��ُل��ق  �ل��ق��رون 

بالعو�مل  �لف�سل  هذ�  في  �لدر��سة 

بينها هو  يلفت  �أهم ما  �لتي  �لموؤثرة 

و�إبد�عهم  �لمنتظرين  »�ج��ت��ه��اد�ت 

�أث��ر  �لعامل  لهذ�  وك��ان  �لمتجدد«، 

نف�سي كبير على روحانية �لمنتظرين.

ك���م���ا ي���ت���وق���ف ع���ن���د �الأه���م���ي���ة 

�لمنتظر  �الإمام  لوجود  �ل�ّسيكولوجية 

|، وكيف ينتفع �لمنتظرون بالقائم 

�إذ  �إيجابيًا،  �نتفاعًا  غيبته  في   |

مفهوم االنتظار يف العقود 
األخرية أصبح يأخذ منحى 

أكرث عمقًا ويحفر جتّذراً ثقافيًا 
يف سلوكنا ومنط حياتنا

67
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قراءة في كتاب

�ل��ذي  �ل�سوء  �إليهم  بالّن�سبة  يمّثل 

ي��خ��رق ق����اع �ل��ب��ح��ار و�ل��م��ح��ي��ط��ات 

و�الأنهار.

5 - الأبع�د النف�سّية الإيج�بية  

ي�سكل �لف�سل �لخام�ض في �لحقيقة 

من  كّلها  �لغاية  وك���اأّن  �لكتاب،  جوهر 

وهو  �لف�سل،  ه��ذ�  ف��ي  تجّلت  �لتاأليف 

في  �الإيجابّية  �لنف�سّية  »�الأبعاد  بعنو�ن 

فقد   .»| �لمنتظر  �ل��م��ه��دي  عقيدة 

بالمهدي  �ل��ب�����س��ارة  ن�سو�ض  ت�سمنت 

�لم�ستقبل،  بازدهار  وعدً�   | �لموعود 

و�نت�سار �لمنتظرين �لم�ست�سعفين على 

قوى �ال�ستكبار و�لتفوق عليهم في نهاية 

�ل�سر�ع �لتاريخي.

تحطيم  كيفية  ف��ي  �لكاتب  ويبحث 

�لم�سلم  بتمتع  �ال���س��ت��ك��ب��اري،  �ل��و�ق��ع 

�ل��م��ن��ت��ظ��ر ب���ق���درت���ه ع���ل���ى م��و�ج��ه��ة 

تحّمل  على  �لو�عي  بر  و�ل�سّ �لتحديات، 

ت�سنعها  �لتي  �الحباطّية  �لمو�قف  �آالم 

د�ئمًا حياة �النحر�ف.  ويخل�ض �لكاتب 

مجاهدي  �أن  نجد  �ل�سبب  لهذ�  �أنه  �إلى 

عقيدة  فهمو�  �لذين  �الإ�سالمي  �لعالم 

ياأ�سًا  حياتهم  في  يعرفو�  لم  �النتظار 

رغم ��ستمر�ر �سغوط �لو�قع.

*النتظ�ر مفهوم نه�سوي
في �لكتاب تبيان باأّن بع�ض �لنا�ض 

مفهوم  �النتظار  مفهوم  �أّن  يت�سّور 

�ل�سكون  �إل���ى  ي��دع��ون��ا  ج��ام��د  رج��ع��ي، 

باهلل.  و�لعياذ  �لظالمين  عن  و�ل�سكوت 

في حين �أن �لعك�ض هو �ل�سحيح. فهذه 

�ل��ل��ذ�ن  هما  �لمفهوم  وه���ذ�  �لعقيدة 

الأّن  لالإن�سان.  و�لحيوية  �الأم��ل  يعطيان 

في  تتمثل  �إلهية  �سّنة  �أو  قانونًا  هناك 

�لحق  م��ع  �أو  مظلومًا،  يكون  �ل��ذي  �أّن 

تتحقق  �ل�ُسّنة  وه��ذه  نا�سره.  �هلل  ف��اإّن 

 ،| �لحّجة  باالإمام  �سورها  �أجلى  في 

الأنه عبد �سالح، ولي هلل �سبحانه، ومع 

�لحق.

تتمثل  كريمة  �سريفة  منا�سبة  �أن  كما 

�لع�سر  و�إم���ام  �الأو���س��ي��اء  خاتم  بميالد 

ورقيبًا،  ن��اظ��رً�  ي���ز�ل  ال  �ل���ذي  و�ل�سفيع 

�الإمام �لمهدي �لمنتظر عجل �هلل فرجه، 

�أن تكون محطة تزوُّد  بّد  منا�سبة كهذه ال 

وحافزً�  �لر�سالّيين،  للموؤمنين  و�نطالق 

�ل��ت��ط��ّور،  ط��ري��ق  على  للّتقدم  لهم  ق��وي��ًا 

وجود  من  �لم�ستمّد  �لّر�سالي  و�لطموح 

�الإمام |.

جماهدوا العامل اإلسالمي 
الذين فهموا عقيدة االنتظار 
مل يعرفوا يف حياتهم يأسًا 

رغم استمرار الضغوط
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*لنهتِد به اإلى الحق 
درج��ة  م�ستوى  �الإن�����س��ان  ع���رف  ف��ل��و 

�الإم���ام و�المامة  �أن  ول��و ع��رف  �الإم��ام��ة، 

تلحق  و�ل��ت��ي  ت�سبق  �ل��ت��ي  �ل��درج��ة  ه��م��ا 

نبيًا  كان   Q فاإبر�هيم  �لنبّوة،  درجة 

ور�سواًل من �أولي �لعزم حينما �متحنه �هلل 

�سبحانه باأ�سد �المتحانات؛ و�أمره �أن يذبح 

 Q بنه بيده، وبعد �أن �جتاز �إبر�هيم�

كل �المتحانات، جعله �هلل �سبحانه �إمامًا 

ُهنَّ  ُه ِبَكِلَماٍت َفاََتمَّ اإِْبَراِهيَم َربُّ {واإِِذ اْبَتلَى 

َوِمْن  َقاَل  اإَِماماً  ِللنَّا�ِس  َجاِعُلَك  اإِنِّي  َقاَل 

اِلِميَن}  الظَّ َعهِدي  َيناُل  َل  َق��اَل  َي��ِت��ي  ُذرِّ

�إذ� عرفنا ذلك، فال بد   .)124 )�لبقرة: 

ولنت�ساءل  �لمعرفة،  هذه  من  ن�ستفيد  �أن 

تربطنا  حقيقية  عالقة  �إقامة  كيفية  عن 

�لعالقة،  هذه  نمّتن  وكيف   ،| باالإمام 

وهل �أن �لحّجة | هو �لذي ال يريد �إقامة 

مثل هذه �لعالقة معنا �أم �أننا نحن �لذين 

�لروحية  بهذه  �إليها.  ن�سعى  وال  نريد  ال 

�النتظار  مفهوم  �ل��ك��ات��ب  ي��ق��دم  �لعالية 

لالإمام �لحّجة |، ويدعونا لمعرفة هذه 

هو  �لمهدي  موالنا  �أّن  ولمعرفة  �لحقيقة، 

من  وير�نا  معن��ا  يعي��ض  حّي  و�أّن��ه  �إم��ام، 

�أحو�لنا  على  مّطلع  و�أن���ه  ن���ر�ه،  ال  حيث 

وير�قب �سفحات �أعمالنا �لتي تعر�ض عليه 

لبركاته  �إليه،  ما�سة  بحاجة  و�أننا  يوميًا، 

و�ل�سو�ب. �لحّق  ج��اّدة  �إل��ى  به  لنهتدي 

*مالحظة ل بّد منه� 
�لكتاب،  ب��ق��ر�ءة  ��ستمتاعي  ورغ��م 

بّد من  �أّنه ال يخلو من مالحظات ال  �إال 

ذكرها: 

�الأفكار  من  �لعديد  كّرر  �لكاتب  �إن   -  1

في �أكثر من ف�سل، فهو مثاًل يتحدث 

ف�سلين  في  �النتظار  �إيجابّيات  عن 

�أو �أكثر، في حين �أنه يخ�س�ض لهذ� 

�لمفهوم ف�ساًل كاماًل.

يفتر�ض  ك��ان  �أن��ه  �لكتاب  يعيب  ما   -  2

�أن تجري فيه مقاربة �أو مقارنة بين 

كيفية تمثل فكرة �لمخّل�ض في حياة 

�ل�سعوب، ليبّين �لفرق بين �لم�سلمين 

ينتظرون  ممن  وغيرهم  �لمهدويين 

�أدل��ة  يقّدم  ذل��ك  �إن  �إذ  �لمخّل�ض، 

�الإيجابّية  م��دى  ع��ن  �سطوعًا  �أك��ث��ر 

�لمنعك�سة في حياتنا، نحن  �لكبيرة 

�ل�سيعة، لمفهوم هذ� �النتظار وكيف 

ر له. ر ونتح�سّ 69نح�سّ
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ن�سرين اإدري�س ق�زان

هو رجل كتب بالحبر �ل�سري �سفحات 

�لزمن.  عنها  يف�سح  لم  جهاٍد  تاريخ  من 

بعد رحيلهم،  ُيعرفون  ثّمة رجال  و�إن كان 

فاإّن �لحاج »ح�سنًا« �أخذ معه كل ما حر�ض 

على �أن ال يعرف عنه في �لدنيا �إال �لقليل، 

فموؤونة �لنجاح: �الإخال�ض و�ل�سرية.

أمراء الجنة

الشهيد المجاهد حسن محمود سعّيد
)الحاج عبد اهلل(
اسم األم: كماال سعيد 

محل وتاريخ الوالدة:  بعلبك 
1951/8/6

الوضع العائلي:  متأهل وله 6 أوالد
رقم السجل: 567

مكان وتاريخ االستشهاد: 
استشهد أثر اصابته بالمرض أثناء 

عمله، 2006/4/24
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ع�سرة  �لثالثة  بلغ  �إن  وما  �أمه.  قلب  يفرح 

من عمره حتى �أوجد لنف�سه عماًل يتنا�سب 

للتخفيف من عبء  ودو�م در��سته، وذلك 

م�ساريفه عليها...

*في كنف عب�ءة ال�سّيد مو�سى
تترك  لم  و�لفتنة  �لحرب  �أيدي  ولكّن 

�سبابه،  ر�ف��ق��ت  فقد  ه��ن��اء،  ف��ي  �لعائلة 

ب�سمٍت،  تتناحُر  بيئة  ف��ي  نف�سه  ووج���د 

و�لقوي فيها ي�ستقوي على �ل�سعيف، فر�ح 

يبحُث عن مالٍذ يجُد فيه �لخال�ض، وعن 

�إذ  كثيرً�،  بحثه  يطل  فلم  و�نتماٍء،  هوية 

�ل�سيد  ع��ب��اءة  تحت  �ن�سوى  م��ا  �سرعان 

مو�سى �ل�سدر، �لذي حاول جهده �أن ُي�سمع 

�لنا�ض �سوت �لعقل في زمن �لجاهلية. 

�للحظات،  تلك  منذ  ح�سن،  وع��رف 

يكون  �أن  يجب  �ل�سالح  �أّن  عرف  طريقه. 

�لحق،  �إح��ق��اق  �سبيل  ف��ي  �ل��رج��ال  رفيق 

فاأخذ عهدً� على نف�سه �أن يقّدم روحه وكل 

ما يملك في �سبيل هذ� �لنهج، الأنه �أب�سر 

من  �أّن  �ل�سافية  و�سريرته  �لطاهر  بقلبه 

بز�ٍد  يلقاه  فاإّنما  وجل  عّز  �هلل  لقاء  يريد 

من  مديد  عمر  وبعد  ل��ذ�،  �لتقوى...  من 

بعد  �لم�ست�سفى  في  رقد  حينما  �لجهاد، 

تعّر�سه لحادثة في عمله �لجهادي، كانت 

زوجته تنظر �إليه وهو يتنف�ض �لوجع �ساكرً� 

حامدً� محت�سبًا مهيئًا نف�سه لمالقاة ربه، 

�إال  �لوفا�ض  خالي  �لحياة  يترك  �أن  يحلم 

من مو�قف تفتح له �أبو�ب �لجنة، و�سجدة 

من  هدية  كانت  د�ئمًا  بها  �حتفظ  �سالة 

خادم �الإمام �لخميني }...

�أ���س��ّر ع��ل��ى كتمان  م��ج��اه��ٌد ���س��ام��ت 

عن  �ليمنى  �سدقة  يخفي  كمن  ج��ه��اده، 

�لي�سرى، ورّحالٌة بال مكان، ومن كان مثله 

ت�سير �الأمكنة و�الأزمنة رهن يديه.

*المج�هد ال�سغير
على  �ل��رج��ل  ه��ذ�  ج��ه��اد  يقت�سر  ل��م 

�أم��ام  مجاهدً�  ك��ان  ب��ل  �ل��م��ق��اوم،  �لعمل 

�ل�سبر،  م��ّر  معه  تجّرعت  �لتي  عائلته 

وكان يكفيها من �لحياة �نتظاره ليعود من 

�أبيهم،  ح�سن  في  �الأوالد  فياأن�ض  عمله، 

�أط��ف��ااًل  ي��ظ��ّل��ون  ك��ب��رو�،  مهما  و�الأوالد 

�الأب،  يدي  بين  دالٍل  في  يرتعون  �سغارً� 

كنف  من  محرومًا  يتيمًا  عا�َض  الأنه  وربما 

قلبه من  في  ما  بكل  �أوالده  عّو�ض  �لو�لد، 

بعلبك،  ب��ل��دة  ف��اب��ن  ج��ي��ا���س��ة...  عاطفة 

عمره.  م��ن  �لثالثة  ف��ي  وه��و  و�ل���ده  توفي 

و�أي��دي  ب��ي��ده،  �أم��ه  �أم�سكت  م��ا  و�سرعان 

منطقة  في  لت�ستقّر  �لمنزل  تاركة  �إخوته، 

�إعالة  الأجل  بكٍدّ  عملت  حيث  حمود،  برج 

بين  متقلبًا  عمره  ح�سن  فق�سى  �أوالده��ا، 

تمّيز  �لتي  و�لمدر�سة  وكّدها  تعبها  م�سهد 

على مقاعد در��ستها. كان يعلم �أن تفّوقه 

 كان حسن يحلم أن يرتك احلياة 
خايل الوفاض إال من مواقف تفتح 

له أبواب اجلنة وسجدِة صالة

71

م
 2

01
3 

ن
را

ي
ز

ح
/

 2
61

د 
د

ع
ل
ا



*ب�سرى النت�س�رات الآتية
عانى  �ل���ذي  �ل��ج��ي��ل  م��ن  ح�سن  ك���ان 

ال�ستر�ق �أخبار �لثورة �الإ�سالمية في �إير�ن 

وتحّركات �الإمام �لخميني } �ل�سريف، 

هنا  من  معلومة  يلتقُط  كيف  يتحير  فكان 

من  جيل  ب��د�أ  وق��ت  وف��ي  هناك  من  وخبر 

نهج  على  وع��ي��ه  يتفّتح  �ل��م��وؤم��ن  �ل�سباب 

والية �لفقيه �لتي كانت مالذً� لكّل من �أر�د 

�لحق. وكم كان ي�سعد قلب ح�سن وهو ي�سمُع 

هزم  �لذي  �ل�سابر  �ل�سعب  �إنجاز�ت  عن 

باالنت�سار�ت  �لب�سرى  كانت  وتلك  �ل�ساه، 

�الأفئدة  قدر  ولكن  �لتالية...  و�لفتوحات 

�سارفت  �إن  فما  �لفرح  �لحزن  يقت�سم  �أن 

وردة �نت�سار �لثورة في �ير�ن على �لتفّتح، 

حتى ُغّيب �ل�سيد مو�سى �ل�سدر في ليبيا، 

و�سرعان  �لتعقل،  ن��د�ء�ت  كل  معه  وغيبت 

ما بد�أت �أنياب �لحرب تنه�ُض بالبالد.

لي�ستقر  ر�أ�سه  �إلى م�سقط  وعاد ح�سن 

ب��ع��د �أن ت����زوج م���ن ق��ري��ب��ة ل���ه، ف���ي ظ��ّل 

�لمقاومة  خاليا  �أول��ى  لتاأ�سي�ض  مو�كبته 

�الإ�سالمية...

*الأهم هو الجه�د
ب��ه ح�سن  �خت�سر  م��ا  ه��ذ�  »�ل��ع��م��ل«، 

عمله منذ �لتحاقه في عام 1982 ب�سفوف 

�سخ�سّيته  والأن  �الإ���س��الم��ي��ة.  �ل��م��ق��اوم��ة 

على  و�ل��ق��درة  و�لفطنة،  بالذكاء  تميزت 

�الأعمال  الأكثر  �ختياره  تّم  �لنف�ض،  مغالبة 

نف�سه بحب �هلل،  ن  وقد ح�سّ و�سرّيًة،  دقًة 

لم  تعالى،  �إليه  وقلبه منقطع  �أيامُه  وعا�ض 

فاالأهّم  يعمل،  وماذ�  يكون  �أين  يومًا  يهتم 

عنده �لجهاد في �سبيل �هلل عّز وجّل...

هذ� �لجهاد �أبعده في كثير من �الأحيان 

كان  بهم  ولقاءه  �لعودة  ولكن  عائلته،  عن 

�أطفاله  ي��رى  وه��و  عارمة  ب�سعادة  ي�سعره 

�لبعد  م��ن  �ل��رغ��م  فعلى  ي��ك��ب��رون.  �ل�ستة 

تربيتهم  ويو�كب  �سوؤونهم  يتابع  كان ح�سن 

تربية �إ�سالمية �أ�سيلة محاواًل �أن يكون قدر 

وحتى  �هلل،  �أم��ام  معهم  �أمينًا  �لم�ستطاع 

�إذ� ما و�سلو� �إلى عمر �اللتحاق بالمقاومة 

كانو� على قدر هذه �لم�سوؤولية.

بيت  فاإن  �أمكنته،  له  �لجهاد  كان  و�إن 

م�ستاقًا  عائدً�  فتر�ه  �لمق�سد،  يبقى  �الأم 

جنباتها،  بين  من  تفوح  �لجنة  ر�ئحة  �إلى 

عنده  �أب���ًا  �سار  ق��د  كونه  رغ��م  بها  وي��ل��وذ 

و�أخو�ته  �إخوته  الأح��و�ل  يهتم  ك��ان  �أوالد. 

�عت�سر  و�لدته  توفيت  ولّما  عنهم،  وي�ساأل 

كّللت  �لتي  لدعو�تها  و�فتقد  ف��وؤ�ده،  �الأل��م 

�أيامه بالر�سا.

*تنويه�ت من الأمين الع�م
ُع�����رف ح�����س��ن ف���ي ع��م��ل��ه �ل��م��ق��اوم 

�لدور�ت  �إحدى  وفي  و�ل�سبر.  بال�سجاعة 

�ل��ت��ي ك���ان م�����س��ارك��ًا ب��ه��ا، رم���ى �ل��م��دّرب 

فوقها  بنف�سه  يرمي  بح�سن  ف��اإذ  قنبلة، 

كان  �ل��ذي  �لمدرب  ولكّن  رفاقه.  ليحمي 

أمراء الجنة
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ب�سجاعته  معجبًا  وقف  �لقنبلة،  عّطل  قد 

وت�سحية.  �إي��ث��ار  م��ن  روح��ه  تختزنه  وبما 

ولهذ� كانت مو�قفه في حياته �لجهادية قد 

�سماحة  من  مبا�سرة  تنويهات  �إلى  �أف�سْت 

�الأمين �لعام لحزب �هلل.

و�لروح  �لهادئ  �لقلب  �ساحب  ح�سن، 

��ه �الأم��ن��ي  �ل�����س��اف��ي��ة، ك��م��ا ت��م��ّي��ز ب��ح�����سّ

غريب،  بحد�ٍض  تمّيز  �لعالي،  و�لع�سكري 

وما ي�سعر قلبه به يتحقق، حتى �أنه في �أحد 

�الأيام عندما ��ستيقظ �سباحًا �أخبر زوجته 

ف�ّسرها  روؤي���ا  ع��ن  منزلهم  ف��ي  و���س��ي��وف��ًا 

قد  �الإ�سر�ئيلي  �لطير�ن  �أن  �لحا�سرون، 

وي�سقط  بعلبك  في  �ل��درك  �سّيار  يق�سف 

�سهد�ء، وتفاجاأ �لجميع �أن ذلك قد ح�سل 

بالفعل  في �ليوم نف�سه، و�سقط �لعديد من 

�ل�سهد�ء.

*اآن اأواُن الرحيل
�ل��د�ئ��م  ه���ّم ح�سن  ك��ان��ت  �ل��م��ق��اوم��ة 

ياأبه  ل��م  �ل�ساغل،  �سغله  �لتكليف  و�أد�ء 

�إن  يهتم  لم  �سديد..  حّر  �أو  ب�سقيع  يومًا 

�لقيام  كان  بل  �لموت،  يتنف�ض  كان ج�سده 

 | �لزمان  و�ساحب  �هلل  عين  في  بعمله 

هو ما حمل همه. َوَلَكْم تح�ّسر �لرجل �لذي 

تجاوز �لخم�سين من عمر ق�ساه في محاور 

رفاق  معظم  ي��رى  �أن  �لمختلفة،  �لجهاد 

دربه قد رحلو� �سهد�ء، و�أن يرتفع �سهد�ء 

يز�ل يحجُّ  �أبنائه، فيما هو ال  بعمر  �سباٌب 

�ل�سهادة  وي��الح��ُق  �الأم��اك��ن،  ف��ي  بجهاده 

كفر��سٍة ال تنثني عن �اللت�ساق بالنار...

�سعيدً�  ك���ان  �ل���رح���ي���ل...  �أو�ن  و�آن 

دم��ه...  في  �ل�سموم  �سّخ  �ل��ذي  بالمر�ض 

ما  كل  �أن  �الأل��م... مطمئنًا  لذلك  مرتاحًا 

ي�سعر به هو تبا�سير �لرحيل �لذي تاق �إليه 

بد�أ  فجاأة  لماذ�  زوجته  تعرف  لم  قلبه.. 

�إياها  مذكرً�  وبنف�سها،  ب��االأوالد  يو�سيها 

بالكثير من �لمبادئ �لتي عليها �لمحافظة 

عليها. وقد غاب عن ذهنها �أن قلب �لرجل 

عا�ض  وكما  �ل��ت��وق��ف.  بقرب  ل��ه  و�سى  ق��د 

�لدنيا  ه��ذه  ع��ن  رح��ل  �سامتًا،  م��ج��اه��دً� 

�إال  �ل�سطور،  ه��ذه  وم��ا  �سامتًا.  مجاهدً� 

قلة  �إال  جهاده  عرف  ما  لرجٍل  وفاء  بع�ض 

من �لنا�ض في هذه �لدنيا.

كان القيام بعمله يف عني اهلل 
وصاحب الزمان | هو ما حمل 

ه همَّ
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تكنولوجيا

اأو  ج�نبين  بين  م�سّلح  �سراع  اأنه�  على  عمومً�  الحرب  اإل��ى  ُينظر 

طرفين متخ��سمين. ولكن اإلى ج�نب هذا المفهوم هن�ك �سكٌل اآخر ب�ت 

يفر�س نف�سه اأكثر ف�أكثر خالل ال�سنوات الأخيرة حتى اأ�سبح ي�سّكل 

الولي�ت  راأ�سه�  وعلى  العظمى  للدول  القومي  لالأمن  حقيقيً�  تهديدًا 

المتحدة وهو م� يعرف ب��سم الحرب الإلكترونية.

ووفقً� للتقرير ال�سنوي للمنتدى القت�س�دي الع�لمي، »التهديدات 

تهديدات  خم�س  اأكبر  من  كواحدة  �سّنفت  الإلكترونية«  والهجم�ت 

الن��س  من  الملي�رات  اأمن  ُتعّر�س  كونه�   2012 للع�م  الع�لم  في  رئي�سة 

اأو  ر�سمي  اأّي طرف ك�ن،  اإلكتروني من  اأّي هجوم  اإن  للخطر. وب�لفعل 

وانقط�عً�  القت�س�د،  في  وانهي�رًا  فو�سى  ُيحدث  اأن  ي�ستطيع  فردي، 

�س�ماًل في التي�ر الكهرب�ئي، واأعط�ًل في �سبك�ت الت�س�لت... اإلخ.

معركة األلفية الثالثة
الحرب اإللكترونية: 

د. غ�دة حب اهلل

*حرب اإلكترونية 
  2008 ع��ام  ف��ي  �لمثال،  �سبيل  فعلى 

فاإن  �لجنوبية،  �أو�سيتيا  في  �لحرب  خالل 

�لجي�سين �لجورجي و�لرو�سي خا�سا حربًا 

مو�قع  ع��ّدة  بقر�سنة  �نتهت  �إلكترونية 

حكومّية جورجّية. 74



�أي�سًا في عام 2011  خالل �الحتجاجات 

�سد �لنزعة �لع�سكرّية �ليابانية في كوريا 

من  �لعديد  هوجم  و�ل�سين،  �لجنوبية 

�لحكومّية   و�ل��م��و�ق��ع  �الإن��ت��رن��ت  م��و�ق��ع 

�ليابانّية و�حتّل من قبل �لقر��سنة، وحتى 

موقع �سوني في �ل�سين �خترق. وقد نّفذت 

�آالف  خالل  من  �لمن�ّسقة  �لهجمات  هذه 

�أجهزة �لكمبيوتر.

والأن �لحرب �الإلكترونية باتت بالن�سبة 

حقيقيًا  تهديدً�  ت�سّكل  �لمتحدة  للواليات 

�لبنتاغون زيادة عدد  �لقومي قرر  الأمنها 

�الأمن  �أ�سعاف في مجال  موظفيه خم�سة 

�الإلكتروني.

�ل��ي��وم ك��ل دول �ل��ع��ال��م ف��ي �أم��ري��ك��ا، 

جديد،  �سر�ع  في  ت�سارك  و�آ�سيا  و�أوروب��ا 

حيث  �الإلكتروني  �لف�ساء  معركته  �ساحة 

�أو  �أن نخبئ برنامج ويب  �ل�سهل جدً�  من 

كمبيوترً�. ولكن، في عالمنا �لو�قعي، من 

�ل�سعب �أن نخبئ �ألف دبابة.

*كيف بداأت هذه الحرب؟
�لفريدة  �ل��ح��رب  ل��ه��ذه  معركة  �أول 

�أن�ساأت  رو�سيا. حيث  مع  بد�أت  نوعها  من 

�أج���ه���زة �ل��م��خ��اب��ر�ت �ل�����س��وف��ي��ات��ّي��ة �ل��� 

)ك.ج.ب(، وبعد �نتهاء �لحرب �لباردة، 

عالم  في  ائيين  �الأخ�سّ من  ة  خا�سّ وحدة 

�لبرمجة و�الإنترنت...

�الإلكترونيون  �لجنود  ه���وؤالء  �ل��ي��وم، 

بل  �سرّيين،  عمالء  �أو  ع�سكرّيين  لي�سو� 

هم ي�سكلون مجموعة من �ل�سباب �لرو�سي 

�ل��ق��وم��ي �ل��ر�دي��ك��ال��ي �ل��ذي��ن ال 

�لخم�سة  �أع���م���اره���م  ت��ت��ج��اوز 

ي��ع��م��ل��ون تحت  ع����ام����ًا،  ع�����س��ر 

با�سم  ويعرفون  �لكرملين  �إم���رة 

»�لنا�سي«.

�الأ�ستونية  �ل�سلطات  ق��ررت  فعندما 

لجندي  تمثال  تدمير    ،2006 �أي���ار  ف��ي 

مو�سكو  �عتبرت  �ل�سوفياتي،  �لجي�ض  من 

هجومًا  ف�سنت  ��ستفز�زيًا،  �لعمل  ه��ذ� 

�لطير�ن  ال  فيه  ت�ستخدم  لم  م�سبوق  غير 

�لحربي وال �لدبابات وال �لفرق �لع�سكرية 

ولكنها �سربت قلب �لعدو: �سبكاته.

قائدهم كو�ستنتان موؤخرً�،  �سرح  وقد 

�الإنترنت  �سبكة  �ختر�ق  من  تمّكنو�  كيف 

�لر�سمية الأ�ستونيا، ما �سبب تعطيل �لمو�قع 

و�ل�سحافّية  �لتجارّية  وحتى  �لر�سمّية 

و�لمالّية...

�أ�ستونيا، من جر�ء ذلك، �سبه  وبقيت 

�أن  ي�ستطيع  ال  �سعبها  �أي��ام:  لعّدة  م�سلولة 

�الطالع  حّتى  بل  �الإلكتروني،  بريده  يفتح 

على ح�سابه �لم�سرفي.

�أ�سابيع  ب�سعة  تمامًا، كما ح�سل منذ 

م��ع ك��ي��ان �ل��ع��دو �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي ع��ل��ى �أث��ر 

به حركة  قامت  �لذي  �الإلكتروني  �لهجوم 

�الختر�ق  �أن   هنا  �لفرق  ولكن  �أنانيمو�ض 

د�م ب�سع �ساعات.

التهديدات والهجمات اإللكرتونية 
واحدة من أكرب خمس تهديدات 

رئيسة يف العامل
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تكنولوجيا

ة *ل �سرورة لمعّدات خ��سّ
ي��ق��ول �ل��خ��ب��ي��ر �ل��رو���س��ي ف��ي ���س��وؤون 

ف��ي موقع  و�ل�����س��ح��اف��ي  �ال���س��ت��خ��ب��ار�ت 

�لهجوم  كثب  ع��ن  تابع  �ل��ذي  »�ج��ن��ت��ور�« 

كنت  »�إذ�  �أ���س��ت��ون��ي��ا:  ���س��د  �الإل��ك��ت��رون��ي 

فاأنت  �إل��ك��ت��رون��ي  ه��ج��وم  لتخطيط  ت��ن��وي 

�إلى  �أو  ة  خا�سّ معّد�ت  �إل��ى  بحاجة  ل�ست 

�أن  فعالية  فاالأكثر  ج��دً�.  عالية  خبر�ت 

مع  �سلة  لديهم  لي�ض  ب�سباب  ت�ستعين 

وتحدد  م��ااًل  لهم  تقّدم  �أن  يكفي  �لّدولة. 

طلبت  وعندما  �لم�ستهَدف«.  �لموقع  لهم 

�أ�ستونيا �لم�ساعدة من حلفائها في �لحلف 

�الأطل�سي رّدت رو�سيا �أن �أجهزة �لكمبيوتر 

�لتي تهاجم �أ�ستونيا موجودة في ما ال يقل 

عن مئة دولة وحتى في و��سنطن.

*ر�س�لة �سي��سية ب�متي�ز
»�ستك�سنت  ف��ي��رو���ض  ر���س��د  م��ن  �أول 

�سيمانتك  ���س��رك��ة  ك���ان���ت    »Stuxnet
�الأم���ي���رك���ي���ة �ل���م���وج���ودة ف���ي ���س��و�ح��ي 

و����س��ن��ط��ن. وه���ي �أه���م ���س��رك��ة ف��ي عالم 

تتعقب  مر�قبة  غرفة  ولديها  �الإن��ت��رن��ت. 

ت�سعة ماليين �ت�سال عبر �الإنترنت يوميًا 

فيرو�ض  �أي  تك�سف  �أن  باإمكانها  و�أي�سًا 

جديد كّل دقيقتين.

ف��ع��ن��دم��ا ظ��ه��ر ف��ي��رو���ض ج��دي��د على 

�سيف  في  ل�سيمانتك   �لمر�قبة  �سا�سات 

خطورة  مدى  �إلى  �أحد  يلتفت  لم   ،  2010
�الأمر في �لبد�ية. ناهيك عن �أنه ��ستطاع 

�أن يخرق كل م�ساّد�ت �لفيرو�سات...

�الأه�������م ف����ي ع��م��ل��ي��ة »���س��ت��ك�����س��ن��ت« 

�الإلكترونية �أّن �لذي كان ور�ء هذه �لهجمة 

بامتياز،  �سيا�سّية  ر�سالة  يوّجه  �أن  �أر�د 

دياركم  ندخل  �أن  ن�ستطيع  نحن  مفادها: 

وقت  �أّي  في  تقريبًا،  تنتبهو�  �أن  دون  من 

�لّنف�سي  فاالأثر  �سيء.  فعل  ت�ستطيعو�  ولن 

لهذ� �لهجوم �الإلكتروني �أهم من �أّي دمار 

ماّدي.

*جيو�سي��سية الحرب الإلكترونية
م��ن��ذ ذل����ك �ل���ح���ادث �الإل��ك��ت��رون��ي، 

�لجنود  من  جيو�سًا  يجّهز  باأ�سره  و�لعالم 

�لجديد  �لنوع  هذ�  لمو�جهة  �الإلكترونيين 

م��ن �ل�����س��ر�ع. ع��ل��ى ر�أ���س��ه��م �ل��والي��ات 

دوالر  مليار  ثالثين  كّر�ست  �لتي  �لمّتحدة 

لل�سنو�ت �لخم�ض �لمقبلة لمو�جهة �لحرب 

�الإلكترونية.

مر�كز  و�ل�سين،  وفرن�سا  �إنكلتر�  في 

�لحرب �الإلكترونية توّظف بكثافة. �ذ من 

�سبكات  عبر  يجول  »�ستك�سنت«  كم  يعلم 

�الإنترنت؟

بات  �لمتطورة  �ل��دول  في  �سيء  فكّل 

تدمير  يمكن  بحيث  باالإنترنت  مت�ساًل 

موؤ�ّس�ض  كالرك  ريت�سارد  يقول  �سيء.  كل 

ملفت  »ما هو  �الإلكترونية:  �لحرب  مفهوم 

�لّنا�ض  �أن  ه��و  �الإل��ك��ت��رون��ي��ة  �ل��ح��رب  ف��ي 

يظّنون �أن �ل�سر�ع هو في عالم غير و�قعي 

�أن  باإمكانه  �إلكترونيًا  هجومًا  �أّن  حين  في  76



�إذ�  فمثاًل  ج�سيمة.  مادّية  �أ�سر�رً�  يحدث 

�لكمبيوتر  ب��ر�م��ج  منظومة  �خ��ت��ر�ق  ت��م 

�سيح�سل  �ل��م��وؤك��د  م��ن  �ل��ح��دي��د  ل�سكك 

قطار  يخرج  �أو  وقطار  قطار  بين  �سد�م 

�أر�ض  في  يح�سل  �الأم��ر  هذ�  م�ساره.  عن 

�لو�قع ولي�ض في عالم �لف�ساء �الإلكتروني. 

�لغاز  �أو  �لنفط  �أنابيب  تفجير  يمكن  كما 

�نفجر   حيث  كاليفورنيا  ف��ي  ح�سل  كما 

�ل�سّمامات  كمبيوتر  برنامج  الأن  �أنبوب 

عبر  مو�سولة  باتت  �لبر�مج  وهذه  تعّطل. 

�الإنترنت«.

*من يعمل؟ ولمن؟
ول��ك��ن م����اذ� ل��و ت��م �خ���ت���ر�ق ب��ر�م��ج 

�الأميركية؟  �لع�سكرية  �الآالت  كمبيوتر 

ن�سيج  لي�ض من  �الأمر  يقول كالرك: »هذ� 

�الأم��ور  هذه  بل  جنونّية،  فكرة  �أو  �لخيال 

لي�ست �سعبة �لتحّقق«.

�لم�سكلة �ليوم في �لحرب �الإلكترونية، 

�أن��ه  ه��ي  �لتقليدّية،  �ل��ح��رب  عك�ض  على 

��ستر�تيجّية  تحديد  ج���دً�  �ل�سعب  م��ن 

للّدول  خا�سة  �ل��ردع  �سيا�سة  على  مبنّية 

�لمتطورة. و�ل�سبب ب�سيط هو �أّنه ال يمكن 

معرفة َمن يعمل ولمن.

للهجوم  متعددة  �أ�ساليب  وج��ود  �إّن 

�الإلكتروني دون معرفة �لم�سدر �أو �لهوية 

يزيد من خطر �لهجوم غير �لموؤكد.

*اأ�سب�ح في الف�س�ء الإلكتروني
حكرً�  لي�ست  �الإلكترونية  و�لهجمات 

�أو  فريق  �أّي  �أّن  ذلك  �لكبرى؛  �ل��دول  على 

تنظيم �أو �أّي �سركة خا�سة ت�ستطيع �أن توّجه 

ذلك  على  دليل  وخير  �إلكترونية.  �سربة 

بعد  �الإ�سر�ئيلي  �لعدو  كيان  مع  ج��رى  ما 

�ختر�ق »�أنانيمو�ض« لمو�قعه. قر��سنة هذه 

�لحركة وّجهو� ر�سالة نف�سّية بامتياز للكيان 

�ل�سهيوني من خالل عمليتهم �الإلكترونية 

و�لتي  �لر�سمية،  �الإ�سر�ئيلّية  �لمو�قع  �سد 

�لنف�سي  فاالأثر  �ل�سهيوني.  �لعدّو  �أربكت 

ي��ت��وّق��ع��ه �لكيان  ل��ه��ذ� �ل��ه��ج��وم �ل���ذي ل��م 

عند  �ل��ف��ك��رة  زرع  �ل���ذي  ه��و  �ل�سهيوني 

�الإ�سر�ئيلي �أّن �سبكاته قابلة للخرق ناهيك 

�أجهزته  رغ��م  �الأم���ان  بعدم  �ل�سعور  ع��ن 

�لمتطورة، �أو بر�مجه �أوخبر�ئه.

حركة  �أو  تنظيم  �أو  ف��ري��ق  �أّي  �إّن 

وفي  من�ّسقة،  خالل هجمات  من  ي�ستطيع 

�آن و�حد، �أن ُيلحق �أ�سر�رً� ج�سيمة في �أي 

بلد يرتكز في بنيته �لتحتّية على �الإنترنت.

�لجيل  م��ن  �ل��وح��د�ت  ه��ذه  بالمقابل 

تحتّية،  بنية  تملك  ال  للقر��سنة  �لجديد 

�لف�ساء  ف��ي  ت��ح��ّل��ق  ك��االأ���س��ب��اح  ه��ي  ب��ل 

�الإلكتروني، تنتقل من دولة �إلى دولة دون 

رقابة �أو مالحقة من �أّي نوع.

الّناس يظّنون أن الصراع هو 
يف عامل غري واقعي يف حني 
أّن هجومًا إلكرتونيًا بإمكانه أن 

يحدث أضراراً مادّية جسيمة
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تغذية

ال�سبل  التنحيف  واآلت  فة  المنحِّ والأدوي��ة  الريجيم  اأنواع  تعد  لم 

الوحيدة المعتمدة لإنق��س الوزن والتمتع ب�لر�س�قة، فقد انت�سرت اليوم 

عملي�ت ت�سغير المعدة جراحيً�، كعالج نه�ئي وواٍق من ال�سمنة. ولكن هل 

يمكن لأي �سخ�س م�س�ب بزي�دة في الوزن اللجوء اإلى هذه العملية؟ وم� 

هو مدى ت�أثيره� على الوزن؟ وم� هي اإيج�بي�ته� و�سلبي�ته�؟

ماذا بعد 
تصغير 

المعدة؟
�س�رة املو�سوي

*كيف يجري ت�سغير المعدة؟
 ت�����س��غ��ي��ر �ل���م���ع���دة ي��ت��م م���ن خ��الل 

با�ستخد�م  �لمعدة  و�ِسَعة  م�ساحة  ت�سغير 

ما  فمنها  مختلفة،  وطبية  جر�حية  ط��رق 

�أو  �لمعدة  من  �الأكبر  �لجزء  بق�ض  يكون 

�أي�سًا  وتعتمد  ربطها،  �أو  �لمعدة،  بتقطيب 

طرق �أخرى. ولكن �لو�سيلة  �الأنجح و�الأقل 

 )sleeve �لمعدة  ق�ض  طريقة  هي  �سررً� 

)1(
.gastrectomy(

*المر�سحون لهذه العملية
في  ف�سلو�  للذين  �لعملية  ه��ذه  ُتجرى 

معين  دو�ء  �أو  حمية  باتباع  وزنهم  �إنقا�ض 

�ل��م��ج��ال،  ه���ذ�  ف��ي  �أخ�سائيين  ق��ب��ل  م��ن 

باالإ�سافة �إلى كونهم يعانون من �إحدى هذه 

�لم�ساكل:

مع  تتر�فق  �لتي  �أي  �لمر�سية  �ل�سمنة   .1
و�ل�سكري  �لقلب  كاأمر��ض  �أم��ر����ض، 

و�ل�سغط وغيرها.

�لذين تجاوز موؤ�سر كتلة ج�سمهم �ل�40.  .2
�أو �لذين تجاوز موؤ�سر كتلة ج�سمهم �ل�   .3

35 مع عو�ر�ض �سحية �أخرى.
على  ي��دل  موؤ�سر  هو  �لج�سم  كتلة  وموؤ�سر 

�أو  �ل��ب��د�ن��ة  حيث  م��ن  �لج�سم  �سحة 

�لنحافة. 78



*اإيج�بي�ت العملية
40 % عن  �إلى  �ل��وزن من30  �نخفا�ض   .1
ب�سبب  وذل��ك   للعملية.  �ل�سابق  �ل��وزن 

�إلى  يوؤدي  �لذي  �لمعدة،  ت�سغير حجم 

ن�سبة  وتقل�ض  �ل��ذوق  حا�سة  في  تغير 

في   Ghrelin �لغريلين  هورمون  �إف��ر�ز 

�لمعدة، �لم�سوؤول عن فتح �ل�سهية.

�لمر�سى  يتعافى  �لحاالت،  معظم  في   .2
من �أمر��سهم �لتي كان �سببها �لرئي�ض 

�ل�سمنة؛ كال�سغط �لعالي، �ل�سكري من 

بعد  �نخفا�سه  ويالحظ  �لثاني  �لنوع 

�لكولي�ستيرول  �لعملية،  من  قليلة  �أيام 

�لمرتفعة،  �لقلب  �أم��ر����ض  وموؤ�سر�ت 

�لمعوي- �الرت��ج��اع  �لليلي،  �الختناق 

 )Gastro esophageal �ل��م��ري��ئ��ي 

)Reflux �أوجاع �لمفا�سل وغيرها...
تقلي�ض ن�سبة خطر �لموت من �ل�سمنة   .3

�لمر�سية.

من  و�لتخّل�ض  �ل���ذ�ت  ���س��ورة  تح�سن   .4
�لم�ساكل �لنف�سية.

*�سلبي�ت العملية
جر�حيًا  �ل��م��ع��دة  ت�سغير  لعملية  �إن 

�إال  ج��ر�ح��ي��ة،  عملية  �أي  ك��م��ا  �سلبياتها 

�أو  منها  �الأك��ب��ر  �لق�سم  ت��ف��ادي  يمكن  �أن��ه 

ت�سحيحها. ومن هذه �ل�سلبيات:

ال�����س��ري��ع  ال���م���ع���وي  الإف�������راغ   .1
)Dumping Syndrome(

من  لنوع  خ�سعو�  �لذين  له  يتعر�ض 

 Gastric �لمعدة  ت�سغير  عمليات  �أن���و�ع 

�لجزء  فقد�ن  �إل��ى  ي��وؤدي  �ل��ذي   ،Bypass
لهذه  و�لخا�سعون  �لمعدة.   من  �ل�سفلي 

تناول وجبتهم  بعد  ي�سعرون عادة  �لعملية 

 - �الأول���ى  �لفترة  في  خا�سة   - �لغذ�ئية 

دقات  �ساخنة،  هّبات  �لمعدة،  في  باأوجاع 

�ال�ستلقاء.  �إل���ى  وح��اج��ة  ���س��ري��ع��ة،  ق��ل��ب 

تناول  من  �ساعة  حو�لي  بعد  ينتابهم  وقد 

�لطعام مغ�ٌض �سديٌد و�إ�سهال. وبعد حو�لي 

�ساعتين ي�سعرون بجوع �سديد وهبوط في 

�سكر �لدم ونق�ض في �لتركيز.

ه������وؤالء �الأ����س���خ���ا����ض ع��ل��ي��ه��م ت��ج��ّن��ب 

�لن�سويات،  كمّية  وتخفي�ض  �ل�سكرّيات، 

وجعل معظم طعامهم من �لحبوب �لكاملة، 

و�لبقول،  كاللحوم  �لبروتينات  من  و�الإكثار 

في  �لموجودة  �الألياف  من  �الإكثار  وكذلك 

�لخ�سار و�لفو�كه �إلى �أن يبد�أ �لمري�ض في 

�لتحّكم تدريجيًا بحجم �لوجبة �لغذ�ئية ثّم 

لن تلبث هذه �الأعر��ض �أن تخّف.

2. الح�س��سية من الحليب 
لهذه  �لخا�سعين  بع�ض  لدى  تن�ساأ  قد 

�لعملية ح�سا�سية من �لحليب وبالتالي زيادة 

�أعر��ض �أوجاع �لبطن. لذلك على �لمري�ض 

�أن  �إل��ى  �لحليب  تناول  كمية  في  يتدرج  �أن 

يتح�سن عمل �لجهاز �له�سمي.

3. هبوط في �سكر الدم
�ساعتين  �إلى  �ساعة  بعد  يح�سل  وقد   

�مت�سا�ض  الأن  وذلك  �لطعام.  تناول  79من 
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تغذية
�لطعام في �الأمعاء �لدقيقة  ي�سبح �أ�سرع 

�إل��ى  ي���وؤدي  م��ا  �لطبيعية،  �ل��ح��االت  م��ن 

يلحقه  ثّم  �ل��دم  �سكر  في  مفاجئ  �رتفاع 

هبوط مفاجئ.

عن  يمتنع  �أن  �لمري�ض  على  لذلك   

كال�سكر،  �لب�سيطة؛  �لن�سويات  ت��ن��اول 

�لغازية،  و�لم�سروبات  و�لع�سل،  و�لمربى، 

�إذ�  �إال  وغيرها،  و�لمعجنات  و�لحلويات، 

�ال�سطناعي.  بال�سكر  مح�سرة  ك��ان��ت 

م�سدر  وجبة  كل  ير�فق  �أن  ويف�سل  كما 

ب��روت��ي��ن��ي ك��ال��ل��ح��وم و�الأج���ب���ان و�الأل��ب��ان 

و�لبقول و�لبي�ض.

4. نق�س في الفيت�مين�ت والمع�دن
لعملية  �ل��خ��ا���س��ع  ي��ت��ع��ر���ض  م��ا  ع����ادة 

هذه  بع�ض  في  نق�ض  �إل��ى  �لمعدة  ت�سغير 

�لفوليك   - �لحديد  و�لمعادن:  �لفيتامينات 

�أ�سيد و�لفيتامين ب 12.

يخ�سع  �أن  �ل��م��ري�����ض  ع��ل��ى  ل��ذل��ك   

هذه  م�ستوى  لمر�قبة  دوري���ة،  لفحو�سات 

�لفيتامينات و�لمعادن، وتعوي�سها، وهذ� ما 

يحدده �لطبيب.

*هل ت�سمن هذه العملية الر�س�قة 
مدى الحي�ة؟

ن�سبة  �أن  �لدر��سات  �إحدى  في  تبين  لقد   

لم  �لعملية،  لهذه  خ�سعو�  �لذين  من  كبيرة 

بعد  �لمفقود  وزن��ه��م  على  �لثبات  ي�ستطيعو� 

وذل��ك  تقريبًا،  ���س��ن��و�ت   5 بعد  �أي  �لعملية، 

ب�����س��ب��ب ن��ظ��ام��ه��م �ل��غ��ذ�ئ��ي غ��ي��ر �ل��م��ت��و�زن 

وعدم  �لحر�رية،  و�ل�سعر�ت  �لدهون  و�لعالي 

يجب  لذلك  �لتغذية.  الأخ�سائيي  مر�جعتهم 

على �لخا�سعين لعملية ت�سغير �لمعدة تح�سين 

عاد�تهم �لغذ�ئية و�ال�ستعانة لذلك باأخ�سائيي 

�لتغذية لتنظيم وجباتهم؛ كّمًا ونوعًاُ.

ت�سغير  لمري�س  ه�مة  ن�س�ئح   *
المعدة

يبد�أ  غ��ذ�ئ��ي  بنظام  �العتناء  عليك   - 1
بال�سو�ئل ومن ثم �الأطعمة �لمهرو�سة 

لالنتقال من ثم �إلى �الأطعمة �ل�سلبة.

لتجنب  وبهدوء  جيدً�  �لطعام  �م�سغ   - 2
�ن�سد�د مجرى �لمعدة.

�سغيرة  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  وج��ب��ات��ك  �ج��ع��ل   - 3
ومق�سمة على دفعات خالل �لنهار.
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)1( www.pubmed.com/ Carlin AM,..; The Comparative Effectiveness of Sleeve Gastrectomy, 
Gastric Bypass, and Adjustable Gastric Banding Procedures for the Treatment of Morbid 
Obesity; Ann 2013 Mar 6.

الهوام�ش

تجّنب تناول �ل�سو�ئل مع �لطعام و�ف�سل   - 4
�ساعة  ن�سف  من  تناولهما  �أوق��ات  بين 

�إلى �ساعة.

�ل�سليم  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �ل��ن��ظ��ام  �أن  تن�َض  ال   - 5
�لحبوب  م�سادر  تناول  على  �لمرتكز 

�لمنزوعة  و�للحوم  ومنتجاتها،  �لكاملة 

و�الأج��ب��ان  و�الأل��ب��ان  و�ل�سمك،  �ل��ده��ن، 

و�ل��خ�����س��ار،  و�ل��ف��و�ك��ه  �ل��د���س��م،  قليلة 

�لمقلية  خا�سة  �ل��ده��ون  عن  و�البتعاد 

منها. وهذ� �لنظام �سامن للحفاظ على 

وزن �سحي مدى �لحياة.

مار�ض �لريا�سة بانتظام و�جعل �لحركة   - 6
من �أولوياتك.

ع��ل��ي��ك م��ر�ج��ع��ة �ل��ط��ب��ي��ب ب��ا���س��ت��م��ر�ر   - 7
نظام  �إل��ى  تحتاج  �لتي  حالتك  لمتابعة 

وعناية طويلة �الأمد.

* اأخط�ء �س�ئعة
�الأط��ع��م��ة  ت��ن��اول  م��ن  ل��الن��زع��اج  نتيجة   - 1
��ستهالك  �إل���ى  �لبع�ض  يلجاأ  �ل�سلبة، 

�ل��ح��ر�ري��ة  �ل�سعر�ت  عالية  م�سروبات 

بطريقة غير مدرو�سة كبديل عن �لطعام، 

�لعملية  فعالية  م��ن  يقّلل  �ل���ذي  �الأم���ر 

�لجر�حية في �إنقا�ض �لوزن.

يعني  ال  �لحليب  م��ن  �لتح�س�ض  �إن   - 2
ذلك  الأن  نهائيًا،  �سربه  عن  �المتناع 

وبالتالي  �لكال�سيوم  نق�ض  �إلى  ي��وؤدي 

�إلى مر�ض ترقق �لعظام. لذلك يجب 

��ستبد�له  �أو  بالتدريج  �إدخ��ال��ه  �إم��ا 

بالكال�سيوم  عالية  �أخ���رى  بم�سادر 

كاللبن وحليب �ل�سويا و�الأجبان.

حالة الج�شم
موؤ�شر كتلة

BMI  الج�شم 

19 - 25وزن طبيعي

25 - 30زيادة في �لوزن

30 - 35بد�نة درجة �أولى

35 - 40بد�نة درجة ثانية

بد�نة مفرطة

 �أو مر�سية 

)درجة ثالثة(

40

تحديد كتلة الج�سم

   = BMI  موؤ�شر كتلة الج�شم

�لوزن )كلغ(

 �لطول )م( x �لطول )م( 

75 كلغ وطولك  وزن��ك  ف��اإذ� كان 

1،75 م يكون موؤ�سر كتلة �لج�سم:
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اختصاصات

الهندسة اللغوية
)Linguistic Engineering(

إضاءة على المهنة
غ�دة حممد ال�سيلمي

�سلته  تتوّثق  الأربعيني�ت،  اأواخ��ر  في  الح��سوب  ظهور  منذ 

ق�ئمة  راأ����س  ف��ي  تقع  ف�للغة  ف���أك��ث��ر؛  اأك��ث��ر  ��ل  وت��ت���أ���سّ ب�للغة 

المو�سوع�ت التي ُتعنى به� العلوم الإن�س�نّية. والح��سوب هو ذروة 

اأن  الحتمي  من  بل  المنطقي،  من  ك�ن  لذلك  الحديثة،  التقنّي�ت 

تلتقي اللغة والح��سوب ل�سبب اأ�س��سي وب�سيط، هو اأّن اللغة تج�سيد 

لن�س�ط الإن�س�ن الذهني في الوقت الذي يتجه فيه الح��سوب نحو 

مح�ك�ة بع�س وظ�ئف الإن�س�ن وقدراته الذهنّية، ومنه� اللغة في 

م�ستوي�ته�، ك�ل�سوت، وال�سرف، والتركيب، والمعجم...

*تالقي العلوم 
فرع جديد  �لتالقي  نتج عن هذ�  لقد 

مختلفة:  بت�سميات  ي��ع��رف  �ل��ع��ل��وم  م��ن 

�أو  �لّل�سانية،  �لهند�سة  �لّلغوية،  �لهند�سة 

�لمعلوماتّية �الأل�سنّية. وب�سرف �لنظر عن 

هذ�  �أّن  �لموؤّكد  ف��اإّن  �لت�سميات  �ختالف 

�لمجال يجمع بين ِعلمين قد تبدو �لم�سافة 

بينهما متباعدة، هما علم �لل�سانّيات وعلم 

�لمعالجة  خ��الل  م��ن  وذل��ك  �لحا�سوب، 

�الآلّية لّلغات �لحّية.

ت��ت��ن��ّوع ف��ر���ض ع��م��ل خ��ّري��ج��ي ه��ذ� 

�لمجاالت  م��ن  �لعديد  ف��ي  �الخت�سا�ض 

و�الأب��ح��اث  ل��ّل��غ��ات،  �ل��م��ت��ق��دم  كالتعليم 

�أو  �لن�سر،  دور  وفي  �للغة،  بعلوم  �لمتعلقة  82



و�ل�سمعّية  �لب�سرّية  �الت�سال  و�سائل  في 

�لرقمّية وغير �لرقمية.

*و�سف المهنة
يوؤّدي مهند�ض �لّلغة �لمهاّم �الآتية:

�لتعليم  ط��ر�ئ��ق  برمجّيات  هند�سة   -  1
و�لعلوم �لّل�سانية �لمتنوعة �الأهد�ف.

ق��ادرة  ذكّية  معلوماتّية  بر�مج  خلق   -  2
على تحليل �لن�سو�ض �آليًا.

�لتعليمّية  �ل��ل��و�زم  وتنفيذ  �إع����د�د   -  3
�لحديثة  بالبر�مج  ودمجها  �لممكنة 

بعد،  عن  �لتعليم  لبر�مج  )�أر�سيات 

تمارين،  تحميل  �أو  تقييم  �ختبار�ت 

�ألعاب لغوية هادفة...(.

- هند�سة برمجيات �لبحث �الإعالمي،   4
و�لبحث عن �لمعلومات و�بتكارها.

و�سائل  ميادين  في  �للغوي  �لتدقيق   -  5
�الإعالم �لمختلفة.

6 - �النطالق من در��سة �لكلمات و�لجمل 
�لمعقدة  �لجمل  در��سة  �إلى  �لب�سيطة 

ثم �لن�ض ب�سكل عام كوحدة متكاملة 

م��ع ك��ل م��ا يحتويه م��ن م��ف��رد�ت وما 

يت�سّمنه من �سور وفهار�ض وجد�ول... 

وكل ما يتعّلق ب�سكل �لكلمات وعالمات 

�لترقيم ومكان �لجمل في �لن�ض.

7 - خلق �لم�سطلحات �لمرجعّية بالن�سبة 
للمترجمين و�لتقنيين و�إد�رتها.

��ستخد�م  ح��ول  ��ست�سار�ت  تقديم   -  8
تطوير  م��ر�ح��ل  ف��ي  �لم�سطلحات 

�لبرمجّيات �لمختلفة.

ت�سّلط  �لترجمة  لم�ساريع  �أدلة  �إن�ساء   -  9
�لم�ستخدمة،  �الأن��م��اط  على  �ل�سوء 

�الإجر�ء�ت و�لّتعليمات �لم�ساعدة.

10 - �إن�ساء �لقو�عد �لبيانّية وم�سطلحات 
�للغات، و�إد�رتها، وتحديثها و�سيانتها.

ت��ت��ن��اول  �ل��ت��ي  �ل��م�����س��اري��ع  ت��ق��ي��ي��م   -  11
�لخدمات �لّلغوية وتخطيطها.

للعمالء  وندو�ت  تقديم محا�سر�ت   -  12
و�لخدمات  �لّلغوية  �لم�سطلحات  عن 

�لهند�سّية.

*ظروف العمل
تتنوع �أمكنة �لعمل �لتي يمكن �أن يوجد 

فيها مهند�سو �للغة؛ فقد يعملون في مكاتب 

للترجمة، �أو مر�كز �أبحاث، �أو �لموؤ�س�سات 

�لتعليمية، �أو و�سائل �الإعالم وغيرها... 

�ل��ع��م��ل ع����ادة مريحة  ت��ك��ون م��ر�ك��ز 

�لمنا�سبة.  و�لتهوئة  باالإ�ساءة  ومجّهزة 

للعمل  �أحيانًا  �للغة  مهند�سو  ي�سطر  قد 

ُي��ل��زم��ون  ع��ن��دم��ا  ��ة  خ��ا���سّ �ل�سغط  ت��ح��ت 

وبالرغم  عملهم.  الإن��ه��اء  م��ح��دد  ب��وق��ت 

�أغلب  فاإن  و�الإره��اق  للتعب  تعّر�سهم  من 

ما  بعملهم  ي�ستمتعون  �للغة  مهند�سي 

ي�سّكل لهم حافزً� د�خلّيًا وم�سدرً� للر�سا 

�لذ�تي، ف�ساًل عن �لمردود �لمالي �لجّيد.

*نوع ال�سخ�سية المهنية
تن�سجم   :)Artistic( �لفنّية  �ل�سخ�سّية   -  1
�لت�سويري:  �ل��ط��اب��ع  ذ�ت  �ل��م��ه��ن  م��ع 

83كالت�سميم، و�لم�سرح، و�لر�سم، و�لنحت 
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اختصاصات
و�لنمذجة. تميل للتعبير عن ذ�تها وعدم 

�تباع معايير و�سو�بط محّددة.

 :)Investigative( �لبحثّية  �ل�سخ�سّية   -  2
و�لفر�سيات،  �الأفكار  �لعمل مع  تت�سمن 

وتتطلب قدرً� عاليًا من �لجهد �لفكري. 

ت��ع��م��ل ب��ال��ب��ح��ث ع���ن �ل��ح��ق��ائ��ق وح���ّل 

�لم�سائل و�لم�سكالت بطريقة منطقّية.

 :)Conventional( 3 - �ل�سخ�سّية �لتقليدّية
و�ت��ب��اع  �ل��روت��ي��ن��ي  �ل��ع��م��ل  م��ع  تن�سجم 

مع  �لعمل  تت�سمن  و��سحة.  م�سار�ت  

�لبيانات و�لمعلومات �أكثر من �الأفكار.

*المه�رات المطلوبة
 :)Time Management( 1 - �إد�رة �لوقت

�إد�رة �لفرد وقته ووقت �الآخرين.

 :)Active Listening( 2 - �الإ�سغاء �لنا�سط
�الأ�سئلة  �الآخرين وطرح  لكالم  �الإ�سغاء 

�لمنا�سبة.

تكييف   :)Coordination( �لتن�سيق   -  3

وتنظيم �الأفعال و�لمهام بين �لمو��سيع 

)�الأف����������ر�د، �الأ�����س����ي����اء، �ل��م�����س��ائ��ل، 

�لعملّيات...(.

4 - حّل �لم�سكالت �لمرّكبة
 :)Complex Problem Solving(  

و�سع  �لمرّكبة،  �لم�سكالت  ت�سخي�ض 

�لخيار�ت لحلول، تطبيق �لحلول.

5 - �لريا�سّيات )Mathematics(: ��ستعمال 
�لريا�سّيات لحل �لم�سكالت.

 :)Active Learning( �لنا�سط  �لتعّلم   -  6
لفهم  ل��ل��م��ع��ط��ي��ات  ح���ي���وّي���ة  م��ع��ال��ج��ة 

م�سامينها و��ستنتاجاتها.

 :)Critical Thinking( �لناقد  �لتفكير   -  7
و�لمقارنة  و�لربط  �لتحليل  ��ستخد�م 

و�ل�سعف  �ل���ق���ّوة  م��ك��ام��ن  لت�سخي�ض 

للمعطيات �لمختلفة.

مع  �لتحدث   :)Speaking( �لحديث   -  8
�الآخرين بفعالية لنقل �لمعلومات.

9 - فهم �لقر�ءة
فهم   :)Reading Comprehension(  

�لجمل و�لفقر�ت و�ل�سياق.

10 - �لكتابة )Writing(: �لتعبير من خالل 
�لتدوين )�لكتابة(.

*الق�بلّي�ت/ الموؤّهالت المهنّية 
1 - �لتح�ّس�ض �ل�سمعي

القدرة على إيصال املعلومات 
واألفكار لآلخرين بشكل 

شفهي هو من املؤهالت 
العلمّية ملهندس اللغة

84



�لقدرة   :)Hearing Sensitivity(  

طبقات  في  �الأ�سو�ت  بين  �لتمييز  على 

متعددة وعالية.

2 - تح�ّس�ض �لم�سكلة
�لقدرة   :)Problem Sensitivity(  

على تح�ّس�ض �الأخطاء و�لم�ساكل، دون 

�عتبار حلها.

3 - تعرّف �لكالم
�لقدرة   :)Speech Recognition(  

على فهم كالم �الآخرين.

4 - �لتفكير �ال�ستقر�ئي
�لقدرة   :)Inductive Reasoning(  

جزئّية  تفا�سيل  �أو  معلومات  مزج  على 

متفّرقة لت�سكيل قاعدة عامة.

5 - �لتفكير �ال�ستنتاجي
�لقدرة   :)Deductive Reasoning(  

م�سائل  على  عامة  قو�عد  تطبيق  على 

محّددة النتاج �أجوبة مبا�سرة.

6 - ترتيب �لمعلومات
�لقدرة   :)Information ordering(  

لتنظيم  م���ح���ّددة  ق���و�ع���د  �ت���ب���اع  ع��ل��ى 

حروف،  )�أرق���ام،  �الأح��د�ث  �أو  �الأ�سياء 

كلمات، �سور، طر�ئق، جمل، �أو عملّيات 

منطقّية( بترتيب معين.

 :)Oral Expression( 7 - �لتعبير �ل�سفهي
�لقدرة على �إي�سال �لمعلومات و�الأفكار 

لالآخرين ب�سكل �سفهي.

8 - �لفهم �ل�سفهي
�لقدرة   :)Oral Comprehension(  

�ل�سوتية  �ل��ر���س��ائ��ل  ����س��ت��ي��ع��اب  ع��ل��ى 

في  �ل��و�ردة  و�الأف��ك��ار  �لمعلومات  وفهم 

�لمخاطبة �ل�سفهّية.

9 - �لفهم �لكتابي
 :)Written Comprehension(  

�لمعلومات  وفهم  ق��ر�ءة  على  �لقدرة 

و�الأفكار �لمكتوبة.

 :)Speech Clarity( 10 - و�سوح �لكالم
و�إفهامه  �لو��سح  �لكالم  على  �لقدرة 

لالآخر.

*بع�س المهن المرتبطة
1 - تعليم �للغات.
2 - باحث لغوي.
3 - مدّقق لغوي.

4 - مبرمج حا�سوب.
*الموؤ�س�س�ت التعليمية

�لجامعة �للبنانية- مركز �للغة و�لتو��سل 

�لتابع لكلية �الآد�ب و�لعلوم �الإن�سانية.

85- عدد �سنو�ت �لدر��سة:  3 �سنو�ت.
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*من اأمث�ل العرب 
.yock »ب�رود يوك«

طر�بل�ض  مدينة  على  �لعثمانية  و�لدولة  �إيطاليا  بين  تنازع  ح�سل   1912 عام 

�إيطاليا  فاأر�سلت  تركّيان،  حربّيان  زورق��ان  بيروت  ميناء  في  ير�سو  وكان  �لغرب. 

ميناء  على  مد�فعه  نير�ن  �الأ�سطول  �أطلق  �لزورقين،  على  للق�ساء  حربيًا  �أ�سطواًل 

بيروت ومحيطه، فكانت �لنتيجة غرق �لزورقين، و�سقوط عدد من �لقتلى و�لجرحى 

بلغ �لمائتين. وكان لتركيا مدفع كبير في محّلة �لمنارة من ر�أ�ض بيروت، فاأ�سدر 

لم  �الأخير  لكن  �الإيطالي.  �الأ�سطول  بق�سف  »�لمدفعجي«  �إلى  �أمرً�  �لتركي  �لو�لي 

يطلق �لنار قائاًل للو�لي: »بارود يوك« �أي ال يوجد بارود، فذهب قوله مثاًل.

وقال �أحمد �سوقي بهذه �لمنا�سبة ق�سيدة �خترنا منها: 

��ُر َح��ْت��َف �أن��وِف��ِه��م ��ِه��رو� ���س��ي��ف��ًا ول���م َي��ْح��م��وِكب��ي��روُت م��ات �الأ���سْ ل��م َي�����سْ

جيرٌة �لمبارِك  �لنيِل  ِحمى  في     ل��ِك 
)1(

َغ�َسلوِك ب��دم��ع��ه��م  ي���ق���درون  ل���و 

أدب ولغة

)*(
اإعداد: اإبراهيم من�سور

من اأجمل الكن�ية

�لموت  بالهدوء عن  كّنْت  كان«.  مما  اأْه��داأ  »هو  لزوجها:  ه  �أمُّ فقالت  ولد  مات 

.
)2(

تطييبًا لقلب �أبيه، و�لعرب تقول: هد�أ �لرجل يهد�أ هدوءً�، بمعنى مات

كشكول

 األدب
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*من فنون البالغة
و�سبق  �أ�سرع  �أي  الريح«،  َذَن��َب  ف��ان  »رك��ب  �لعرب:  تقول 

 Q غيره فلم ُيْدَرك. ومنه ما روي عن �أمير �لموؤمنين علي

»فاإذ� كان ذلك �سرب  �لزمان فقال:  �آخر  �لفتنة في  �أنه ذكر 

�أنه ي�سرب   Q �أر�د  �لنا�ض«  يع�سوب �لدين بذنبه، فتجتمع 

�أي ي�سيرفي �الأر�ض ذ�هبًا باأتباعه �لذين َيَرْون ر�أيه، ولم يعّرج 

�أتباعه، كاأنهم في مقابل �لروؤو�ض،  على �لفتنة؛ وَذَنُب �لرجل: 

.
)3(

مون وهم �لمتقدِّ

*من اأجمل النثر
ما قاله نثرً� �ل�ساعر �لملَهم بول�ض �سالمة في ف�سائل �لقر�آن وبالغة �الإمام علي 

Q قال: »في عنق �ل�ساعر �لعربيِّ َدْيٌن  لالإ�سالم، �سو�ء �أكان �الأديب م�سلمًا �أو 

م�سيحيًا، �إذ �إنه لم ُيْجَر قلٌم بالف�ساحة �إاّل وعليه ر�ّسا�ٌض من غيث �لقر�آن �لكريم، 

ولم يكتحل جْفٌن ب�سحر �لبيان �إال وقد �أ�سرق من باب رْحٍب على هذه �لمروج �لخ�سر 

ل من يطلُّ عليك من هذه �لجنان، بعد  �لتي تعّهدها �الإ�سالم بالماء و�لظالل. و�أوَّ

�لكمال  في  �لمنتهى  و���س��ْدرُة  �الإ���س��الم،  وفار�ض  �لبلغاء،  �سّيد  هو   ،P �لر�سول 

.
)4(

»Q الإن�سانّي علّي بن �أبي طالب�

*من اأجمل ال�سعر
ما قاله �ل�ساعر رعد هادي جّبارة في رثاء �ل�سيد محمد باقر �ل�سدر }: 

�سيفًا ُي�����س��لُّ  �لعظيم  �ل�����س��دُر  ل��ي��ج��ل��و �ل���ل���ي���ُل و�ل���دن���ي���ا ُت�������س���اُءه��و 

ي��وم��ًا �ل��ُح��م��َر  �ل��م��ن��اي��ا  يخ�سى  �أي���خ�������س���اه���ا وه�������ذي ك����رب����الُء؟وال 

فيها ب���ي���َح 
ُ
�أ �ل��ح�����س��ي��ِن  دُم  ��م��ا و�الأن���ب���ي���اُءغ�����د�َة  َغ������َدْت ت��ب��ك��ي �ل�����سَّ

وع��ن��د �ل�����س��ب��ح ي��ن��ب��ل��ُج �ل�����س��ي��اء؟�أم������ا ع���ِل���م���و� ب�������اأّن �ل���ك���ف���ر ل��ي��ٌل

�سعبي ك���م���اة  ب������اأنَّ  ع��ل��م��و�  ُل�����ي�����وٌث ح���ي���ن ي�������س���ت���دُّ �ل����ب����الُء؟�أم�����ا 

�ل������ل������و�ُء�����س����ي����اأخ����ُذ ث�������اأر ق�����ائ�����ده وي��ع��ل��و  ِ
َّ

هلل �الآف�������������اق  ع����ل����ى 

)5(ول���الإ����س���الم ك����ان �ل��ن�����س��ُر دوم����ًا
�نطفاُء �ل���ح���قِّ  ل�����س��ع��ل��ِة  87ول��ي�����ض 
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ة وعبرة *ق�سّ
�أن  تريد  ما  له:  فقالت  رًة  ُقبَّ �ساد  رجاًل  �إّن  قيل 

ت�سنع بي؟ 

�ْسمن وال 
ُ
قال: �أذبحِك و�آكلِك، قالت: و�هلل �إني ال �أ

علِّمك ثالث خ�سال هي خيٌر 
ُ
�أغني من جوع، ولكّني �أ

لك من �أكلي. �أما �الأولى فاأعلمك �إّياها و�أنا على يدك، 

�إذ� �سرُت  و�لثالثة  �ل�سجرة،  �إذ� �سرُت على  و�لثانية 

على �لجبل.

قال: نعم. فقالت وهي على يده: ال تاأ�سفنَّ على ما 

فاتك. فخّلى عنها. فلّما �سارت على �ل�سجرة قالت: 

قنَّ بما ال يكون. فلّما �سارت على �لجبل قالت:  ال ت�سدِّ

يا �سقّي! لو ذبحتني لوجدت في حو�سلتي دّرة وزنها 

ع�سرون مثقااًل.

هاتي  ق��ال:  ثم  وتلّهف  �سفته  على  �لرجل  فع�ّض 

فكيف  �الأوليين،  ْنتْين  �لثِّ ن�سيَت  قد  فقالت:  �لثالثة. 

ال  لك  �أق��ل  �أل��م  قالت:  وكيف؟  ق��ال:  �لثالثة؟  �أعلمك 

لك:  وقلت   . عليَّ فت  تاأ�سَّ وقد  فاتك؟  ما  على  تاأ�سفنَّ 

لو جمعت  فاإنه  قت  بما ال يكون، وقد �سدَّ قنَّ  ال ت�سدِّ

 .)6(
مثقااًل ع�سرين  تبلغ  لم  ولحمي  وري�سي  عظامي 

ٌة وزنها ع�سرون مثقااًل؟! فكيف يكون في حو�سلتي درَّ

*من اأجمل الّردود
كان عدّي بن حاتم  �لطائّي قد �سارك في حرب �لجمل و�سفين و�لنهرو�ن مع 

�الإمام علّي Q، وُفقئْت عينه في يوم �لجمل. فدخل يومًا على معاوية في �ل�سام، 

وكان عنده عبد �هلل بن �لزبير، فاأر�د عبد �هلل �أن يعبث مع عدّي فقال له: في �أي 

يوٍم فِقئْت عينك يا عدّي؟ فاأجابه على �لفور: في �ليوم �لذي ُقتل فيه �أبوَك ُمدبرً� 

 .
)7(

رْبَت فيه على قفاك موليًا )هاربًا( ً�( و�سُ )فارَّ

أدب ولغة
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*من الأخط�ء ال�س�ئعة
�لنافر  �أو  ب  �لمتع�سِّ هو  �لنا�ض  من  ت  �لمتزمِّ �أو  يت  �لزمِّ �أّن  ُيظنُّ  يُت«؛  »الّزمِّ

�لقليل  �ل�ساكن  �لحليم  هو  يت  �لزمِّ الأن  �سائع؛  خطاأ  وهو  �سيء،  ير�سيه  ال  �لذي 

 :P ر في مجل�سه. وقد جاء في �سفة �لنبي �لكالم، ويكون �لرجل زّميتًا �إذ� توقَّ

�أنه كان من �أزمتهم في �لمجل�ض، �أي من �أْرَزِنِهم و�أوقِرهم، وقد ُعرف عنه P �أنه 

ْفَكِه �لنا�ض �إذ� خال مع �أهله، و�أْزِمتِهم في �لمجل�ض.
َ
كان من �أ

*بين الع�مّية والف�سحى
»تلْحلََح«؛ نقول بالعامية: تلْحَلَح فالن، �أي تحّرك وذهب. �أّما في 

�لف�سحى فاإّن لهذ� �لفعل معنًى معاك�سًا تمامًا، �ذ معنى تلْحَلَح: �أقام 

وَثَبَت، من فعل �ألّحِت �لناقة �إذ� بركْت فلم تبرْح مكانها. وفي �لحديث 

�الأن�ساريِّ  �أّي��وب  �أب��ي  بيت  عند  تلْحَلَحت   P �هلل  ر�سول  ناقة  �أنَّ 

وو�سعت ِجر�َنها )مقّدم عنقها(، �أي �أقامت وَثَبتْت.

*من دق�ئق اللغة
من  �سيٌء  معه  �إال  يكون  ال  �لتفل  الأّن  �لتفل؛  من  �أقلُّ  �لّنفُث  والتَّْفُل«؛  »النَّفُث 

�لريق، و�لّنفُث �سبيٌه بالنْفخ، وقيل: هو �لتْفُل بعينه. 

يقال: َنَفَث �لر�قي ينفث نفثًا ونفاثًا، �إذ� نفخ، وفي �لحديث �ل�سريف �أن ر�سول 

�هلل P قال : »�إن روح �لقد�ض نفث في روعي«، يعني جبر�ئيل Q، �أي �أوحى 

�لم�سركون  بها  �أْنَفَر   P �هلل  ر�سول  بنت   O زينب  �أّن  �لحديث  وفي  و�ألقى. 

بعيرها  حتى �سقطت، فنَفَث �لدماء مكانها، �أي �سال دمها. وقد جاء في �لتنزيل 

اَثاِت ِفي اْلُعَقِد} )�لفلق:4( هنَّ �ل�سو�حُر حين يْنُفْثَن في  �لعزيز: {َوِمن �َشرِّ النَّفَّ

.
)8(

�لعقد بال ريق

)*( ع�سو �تحاد �لكّتاب �للبنانيين.

لئالَّ ت�سيع، �سالم �لر��سي، �ض218 - 220.( 1)

م.ن، ج1، �ض181، مادة »هد�أ«.( 2)

ل�سان �لعرب، �بن منظور، ج1، �ض389، »مادة ذنب«.( 3)

علي و�لح�سين في �ل�سعر �لم�سيحي، بول�ض �سالمة، �ض260.( 4)

مو�سوعة �الإمام �ل�سيد عبد �لح�سين �سرف �لدين، �ل�سيد عبد ( 5)

�لح�سين �سرف �لدين، مجّلد 8، �ض463 – 464.

عالم �لحيو�ن، �سمير كبريت، �ض19 – 20.( 6)

مجمع �الأمثال، �لميد�ني، ج3، �ض202.( 7)

ل�سان �لعرب، م.�ض، ج2، �ض196، مادة »نفث«.( 8)

الهوام�ش
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مشاركات القّراء

زينب �سم�س

هب لي 
كمال 
االنقطاع 
إليك

�لمقطع  ف���ي  �ل���ع���ب���ارة  ه����ذه  وردت 

�لمروية  �ل�سعبانية  �لمناجاة  من  �الأخير 

 .Qأب��ي طالب� �ب��ن  �الإم���ام علي  ع��ن 

و�سمولها  �لعبارة  هذه  الأهمية  و�لمتاأّمل 

لحظة  ع��ن  وج��د�ن��ه  ف��ي  يبحث  وعمقها 

�النقطاع تلك.

ت�سّرفنا،  خّطائين،  كب�سر  نحن  فهل 

ولهوها،  �لدنيا  ملّذ�ت  غمر�ت  خ�سّم  في 

بلحظة �أو برهة من �النقطاع �إلى �هلل و�لخلّو 

قد  نكن  لم  و�إن  وملكوته؟  عظمته  ب��اأن��و�ر 

�ل�سبل  هي  فما  �ل�سرف  ذلك  على  ح�سلنا 

�لعبودية  �إلى مرحلة  لن�سل  رّبانيين  لنكون 

�لخال�سة �لتي يجب �أن نكون عليها؟

*الع�سق للواحد الأحد
ال �سك �أّن هناك نخبة قد و�سلت �إلى 

�الأح��د  للو�حد  �لع�سق  ف��ي  �لكمال  ذل��ك 

و�الإخال�ض في �لحب له. ولي�ض بال�سرورة 

فاإن  مع�سومين،  �أنبياء  ه��وؤالء  يكون  �أن 

بالر�سالة  ُيكّلفو�  �أن  قبل  كانو�  هوؤالء  مثل 

و�لتاأمل  و�ل�سبر  �لحكمة  درب  ي�سلكون 

و�ل��ب��ح��ث ع���ن ه����ذ� �ل��خ��ال��ق �ل��ع��ظ��ي��م. 

�لذي  �الإل��ه  ه��ذ�  ع�سق   Q فاإبر�هيم 

�لم�ستكبرين،  ق���در�ت  ك��ّل  ق��درت��ه  فاقت 

�لغار  في  يتاأمل   P محمد  نبّينا  وه��ذ� 

منفردً� تقّلبه �أجنحة �لع�سق لرّب ال ُي�سنع 

من حجر وال من تمر، يوؤكل عند �لجوع!!

*اأ�سن�م اأم�م طريق الكم�ل
لكن، هوؤالء كان عندهم ذلك �الإيمان 

و�ل�سفاء  �لطيبة  و�لفطرة  �لقلب  وطهارة 

قبل  معروفًا  كان   Pفالر�سول �لباطني، 

�لبعثة بُخُلقه �لعظيم و�سدق حديثه و�أد�ء 

�أمانته وتو��سعه... 90



�أ�سنام  نفو�سنا  في  تختلج  كب�سر  لكننا 

و�أّول  �ل��ك��م��ال.  �أم���ام ط��ري��ق  ح��اج��زً�  تقف 

تلك �الأ�سنام �لهوى، وطاعة �لنف�ض، وطول 

�لقلب  وق�سوة  �لغفلة  �إلى  يوؤّدي  �لذي  �الأمل 

{َوَل  �الإلهي  بالملكوت  �لتعّلق  و�البتعاد عن 

َبَع َهَواُه  ُتِطْع َمْن اأَْغَفْلَنا َقْلَبُه َعن ِذْكِرَنا َواتَّ

َوَكاَن اأَْمُرُه ُفُرطاً} )�لكهف: 28(.

*الموت: الق�هر الأكبر 
تروي�ض  ف��ي  �ال�ستمر�ر  يجب  لذلك 

على  وت��ع��وي��ده��ا  جماحها  وك��ب��ح  �لّنف�ض 

ر و�لتعّلم،  �الن�سياع ومخالفتها عبر �لتب�سّ

�أحكام  �إلى  و�الحتكام  و�الإيمان  و�لتو��سع 

�لدين. فاالإن�سان هو �لمخلوق �لذي كّرمه 

�هلل عّز وجّل على �سائر مخلوقاته، وهذه 

�لخ�سو�سّية يجب �أن تجعله يتعلق بروحه 

وعقله بعّز �هلل في مقابل �أن يحتقر نف�سه 

وي�سعر بذّلها و�سعفها. ال �أن يتكّبر ويتعالى 

على غيره. فما �لموت �سوى �لقاهر �الأكبر 

ل�سنم �لِكَبر. 

�الإن�سان  خلق  وكيفية  بحالة  فالمتاأمل 

فاالإن�سان  وع��ج��زه؛  فقره  حقيقة  ي��درك 

يحتاج  عاجٍز  طفل  �إل��ى  نطفة  من  يتدرج 

�أم��ام  تمر  �أيامه  وه��ذه  ليكبر.  غيره  �إل��ى 

تكون  �أن  دون  ي��دي��ه  بين  وت�سيع  عينيه 

�ل��ور�ء  �إل��ى  �لزمن  �إع��ادة  �لقدرة على  له 

لكاّفة  ويتعر�ض  �لد�ئم،  بال�سباب  و�لتمتع 

�أنو�ع �لباليا و�الأمر��ض دونما حول وال قوة 

تالقيه  ف�سوف  �لطويل  عمره  ��ستمر  و�إن 

و�الأ���س��ق��ام  �الآالم  وت��ر�ف��ق��ه  �ل�سيخوخة 

�لعقل  حتى  �أو  �لب�سر  �أو  �ل�سمع  وفقد�ن 

�إلى  تنقل  هامدة  جّثة  �إلى  يتحّول  �أن  �إلى 

م�سجعها �الأخير وحيدًة.

*ال�سع�دة في العبودية 
�للحظة  تلك  �إل��ى  �الإن�سان  و�سول  �إّن 

وفي  خالقه  ي��دى  بين  وحيدً�  يكون  حيث 

رهبة �لموت �لتي ت�سحق كل تعاليه وكبره، 

تجعله يعي حقيقة �لحياة ويتمّنى �أن يعود 

مطيعًا  �أو  �ساكرً�  ليكون  �لدنيا  د�ر  �إل��ى 

وعابدً�. 

لكن لحظة �النقطاع �إلى �هلل و�ل�سعادة 

�أعماقها.  من  بالّنف�ض  تبد�أ  �لعبودية  في 

من  و�لتوبة  �لند�مة  بنار  تطهيرها  فعلينا 

و�لح�سد  �لكبر  �أ�سنام  وتك�سير  �لذنوب 

�لقلب  و�سبغ  و�الأنانية،  و�لغفلة  و�لرذيلة 

بال�سفات �لربانية الأن �الإن�سان خليفة �هلل 

ممثل  خير  يكون  �أن  ويجب  �الأر����ض  على 

�ل�سامية  �لقيم  �سخ�سيته  مع  وتالزم  له، 

�لف�سائل  �أ���س��رف  ه��و  �ل���ذي  ك��ال�����س��دق 

ْدِق  ِبال�شِّ َج��اء  ���ِذي  {َوالَّ �الإيمان  و�أ�سا�ض 

اْلُمتَُّقوَن*َلُهم  ُه��ُم  ْوَل���ِئ���َك  اأُ ِب��ِه  َق  ��دَّ َو���شَ

����ِه����ْم َذِل������َك َج�����َزاء  ���اءوَن ِع���ن���َد َربِّ ����ا َي�������شَ مَّ

اْلُمْح�ِشِنيَن} )�لزمر: 33 � 34(.

 ...« �لخميني}:  �الإم����ام  ي��ق��ول 

ون���ح���ن... م��ا دم��ن��ا ف��ي ح��ج��اب �لنف�ض 

من  مطرودون  �سيطانيون  فاإننا  و�الأنانية 

تحطيم  �أ�سعب  وم��ا  �لرحمن...  مح�سر 

هذ� �ل�سنم �لذي ُيعّد �أم �الأ�سنام، فنحن 

الأو�م��ره ال  له مطيعين  ما دمنا خا�سعين 

نكون خا�سعين هلل جّل وعال وال مطيعين 

�ل�سنم  ه��ذ�  ُيحطم  ل��م  وم��ا  الأو�م����ره... 

ولن  تتمزق  ل��ن  �لظلمانية  �لحجب  ف��اإن 

.)1(
ُتز�ل...«

�لو�سايا �لعرفانية لالإمام �لخميني}.( 1)

الهوام�ش
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موقع »البديع«

www.albadee.net

�أهد�ف جمعية  �لموقع  يعك�ض محتوى 

�إقامة  �إل��ى  بالدعوة  �لمتمثلة  »�لمعر�ج«، 

�ل�سالة ون�سر معانيها و�أحكامها و�أهد�فها 

وتعزيز دور �لم�ساجد.

من  متنّوع  ك��ّم  تقديم  �إل��ى  باالإ�سافة 

�لمتعّلقة  و�لتعاليم  و�الأخ��ب��ار  �لمقاالت 

ب��ال�����س��الة، ي��ع��ر���ض �ل��م��وق��ع �إ����س���د�ر�ت 

ومن�سور�ت �لجمعية و�أبرز ن�ساطاتها.

لل�سوتيات  ب��اب��ًا  �ل��م��وق��ع  �ض  يخ�سّ

هامة  باقة  مكتبته  في  ويقّدم  و�لمرئيات، 

من �لكتب �لخا�سة بال�سالة و�لم�ساجد.

للتو��سل  عدّة  بخيار�ت  �لموقع  يتمّيز 

مثل: »باأقالمكم«، »�ال�ستر�ك في �لقائمة 

�سديق«،  �ل��ى  دع��وة  و»�إر���س��ال  �لبريدية« 

�سبكات  عبر  �لموقع  �سفحات  عن  ف�ساًل 

�لتو��سل �الجتماعي.

اإعداد: ف�طمة �سعيتو حالوي

موقع »جمعية المعراج لإق�مة ال�سالة«

 www.assalat.org

وتحليلي،  �إخ��ب��اري  ط��اب��ع  ذو  م��وق��ع  ه��و 

ي�سّلط �ل�سوء على �أبرز �لم�ستجد�ت و�لق�سايا 

و�ال�سالمي  �لعربي  �لعالمين  في  �ل�سيا�سية 

�سكل  على  مادته  ويعر�ض  خا�سًة، 

م����ق����االت وح�������و�ر�ت 

ودر�������������س�����������ات 

وتقارير و�أخبار.

ي���������وّف���������ر 

�ل��م��وق��ع خ��دم��ة 

ة  �لخا�سّ �الأخبارية  �لن�سرة  في  �ال�ستر�ك 

ب���ه، وم�����س��ارك��ة �ل��م��ق��االت ع��ب��ر �ل��ب��ري��د 

�الجتماعي.  �لتو��سل  ومو�قع  �الإلكتروني 

وباإمكانية  �ل��ه��ام،  باأر�سيفه  يتمّيز  كما 

عر�ض �لمقاالت بح�سب �أ�سماء �لكّتاب.

�سّلة جديدة من المواقع الإلكترونية المتنّوعة 

يقّدم  ت�سّفُحه�  ع�سى  العدد،  هذا  في  لكم  اخترن�ه� 

الفوائد المرجوة.

انترنت
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�ض  يخ�سّ ب��ام��ت��ي��از،  ري��ا���س��ي  م��وق��ع 

عبر  �لقدم  ك��رة  الأخ��ب��ار  م�ساحته  كامل 

�أم  �لعربّية  �لبطوالت  في  �سو�ء  �لعالم، 

�لقارّية.

يقدم �لموقع �آخر �أخبار »عمالقة« كرة 

�لقدم، و�أبرز �لّلقطات �لريا�سّية �لخا�سة 

�لمقاالت  من  هامًا  كّمًا  يعر�ض  كما  بهم، 

ويتابع  �لريا�سية،  و�الآر�ء  و�لتحليالت 

�أخبار �الأندية.

موقع »غول.كوم«

www.goal.com/ar

مكتبة  �ل�سيعة«  »�سوت  موقع  يعتبر 

نظرً�  �ساملة،  �إ�سالمية  وم�سموعة  مرئية 

ي�ستمل  �ل��ذي  و�لمتنّوع،  �لغنّي  لمحتو�ه 

هامة  و�سّلة  �لكريم  �ل��ق��ر�آن  �سور  على 

و�لمحا�سر�ت  و�ل��زي��ار�ت  �الأدع��ي��ة  من 

�الإ���س��الم��ي��ة و�ل��ت��و����س��ي��ح و�الأن��ا���س��ي��د، 

�لم�سل�سالت  من  �لعديد  �إل��ى  باالإ�سافة 

�الإ�سالمية.

ي��ت��م��ّي��ز �ل��م��وق��ع ب��م��و�ك��ب��ت��ه �أح����دث 

�الإ�����س����د�ر�ت �الإ���س��الم��ي��ة، ل��ع��دد ه��ام 

�لعربي  �لعالمين  ع��ب��ر  �لمقرئين  م��ن 

عن  �لبحث  خيار  يوّفر  كما  و�الإ�سالمي. 

�لمقاطع �ل�سوتية بح�سب عنو�ن �ل�سريط 

)�الألبوم(، �أو وفق ��سم �لمقرئ.

باالإمكان متابعة »�سوت �ل�سيعة« �أي�سًا 

عبر »في�ض بوك« و»تويتر« و»غوغل«.

موقع »�سوت ال�سيعة«

www.shiavoice.com

ف�ساًل عن خيار �لفيديو، يتمّيز �لموقع 

تحميل  وب��االإم��ك��ان  »ك��اري��ك��ات��ور«،  بمبّوب 

�لمحمول  �لهاتف  عبر  �لخا�ض  تطبيقه 

93مجانًا.

م
 2

01
3 

ن
را

ي
ز

ح
/

 2
61

د 
د

ع
ل
ا



شباب
دمي� جمعة فواز

عندي مشكلة:
أمي تحبُّني كثيراً... ما العمل؟

�ل�سالم عليكم، �أنا محمد، في �لتا�سعة ع�سرة من عمري، و�أنا �ساب 

وحيد عند �أهلي ولدي �أربع �أخو�ت.
منذ  تجاهي.  ب��ه  �لمبالغ  �أم���ي  باهتمام  تتلخ�ض  م�سكلتي 

الأحد  ت�سمح  وال  �لجميع  عن  تمّيزني  �سغيرً�  طفاًل  كنت 
ولكني  �الهتمام  ب��ذ�ك  �أف��رح  كنت  ولطالما  ب��اإزع��اج��ي. 
تر�قبني  فاأمي  منه!  �أ�سيق ذرعًا  بد�أت  �أعو�م  ب�سعة  منذ 

تالحقني  نف�سه  �لوقت  وفي  الإر�سائي  وت�سعى  با�ستمر�ر 
�أكلت؟  هل  من؟  مع  تذهب؟  »�أي��ن  تنتهي:  ال  �لتي  باأ�سئلتها 

�لع�سر�ت  وغيرها  �سعيد؟«  �أن��ت  هل  نجحت؟  هل  نمت؟  هل 
�أن  ت�ستطيع  ال  هي  و�لروتينية.  �لمتكررة  �ال�ستجو�بات  من  ي�سعرني �لع�سر�ت  ما  وهذ�  �ل�سغير،  �بنها  �أعد  ولم  جامعيًا  طالبًا  �أم�سيت  �أنني  تدرك 

�أحد �أن يكلِّمها فتالحقني �أخو�تي كي �أ�سالحها وينتهي �لكابو�ض �لفظيع للجميع وهنا تتعقد �لم�سكلة �أكثر الأننا حين نت�ساجر تحزن كثيرً� وال يعود با�ستطاعة بالغ�سب �أحيانًا كثيرة فاأت�ساجر معها!

تعاملني وتهد�أ لنهد�أ جميعنا! �أن  من  مللت  ولكنني  �أمي  وبالتحديد  �أهلي  �أحّب  �أنا 
على �أنني �لّطفل �لمدلل �لذي ينبغي �أن ي�سحك طو�ل �لوقت. كما 
�أن �هتمامها بي ينعك�ض �سلبًا على  �أالحظ  �أنني بد�أت 
�سارت  �لتي  �ل�سغيرة  �أختي  على  وبالتحديد  �أخو�تي 
تر�جعت  كما  �الأ�سباب.  الأتفه  معي  تت�ساجر  م��وؤخ��رً� 

عالماتها و�ساء �سلوكها �لمدر�سي.
�أفعل  وم��اذ�  �أت�سرف  كيف  �أدري  ل�ست  ب�سر�حة 
�أن  �أحب  الأنني  و�لدالل  �الهتمام  �أتخل�ض من �سجن  حتى 
�أخرج كباقي رفاقي وحين �أتاأخر ال �أعود الأجد �أمي تجل�ض على 

�لكنبة بانتظاري وهي تبكي من �سدة �لقلق!
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خطوات عملّية للحّل
�سديقي محمد، ما ت�سكو منه يح�سدك 

زي��ادة  ه��ي  م�سكلتك  الأن  �لكثيرون،  عليه 

يتوق فيه  �لذي  �لوقت  في جرعة �لحب في 

ولو  �أهلهم  الهتمام  �ل�سباب  م��ن  �لعديد 

بجزء ي�سير...

نحن ال ننكر �أن �لمبالغة في �لتعبير عن 

�لم�ساعر مزعجة وت�سبب �لقلق. ولكن مفتاح 

�لحل بين يديك! و�سنقدم لك مجموعة من 

و�ستجد  تفيدك  �أن  ينبغي  �لتي  �لن�سائح 

حتمًا �لفرق بعد فترة ق�سيرة.

ومحبة  ه����دوء  ب��ك��ل  و�ل���دت���ك  ����س���ارح   .1

ولتكن  بال�سيق.  باإح�سا�سك 

كي  ب��دق��ة  م��خ��ت��ارة  تعابيرك 

�أنها  وت��اأك��د  تجرحها.  ال 

���س��ت��ت��ف��ه��م ���س��ر�ح��ت��ك 

و�ستقدر كالمك، فمن 

�لمرجح �أنها ال تدرك 

مقد�ر �ل�سيق �لذي 

ت�سببه لك.

ب�سكٍل  ���س��ارك��ه��ا   .2

ع�������������������اٍم ف����ي 

خ�����س��و���س��ي��ات��ك 

�أنها قريبة  لت�سعر 

منك، وخذ وعدً� منها �أْن 

�لوقت  ط���و�ل  تالحقك  ال 

ب��اأ���س��ئ��ل��ت��ه��ا الأن�����ك ���س��وف 

تطلعها على كل  �لتطور�ت 

فور ح�سولها.

�����ض ل��و�ل��دت��ك وق���ت���ًا خ��الل  3. خ�����سّ
�الأ�سبوع، �ساعة على �الأقل، لتجل�ض 

وتهد�أ  بالها  وتتحادثا فيرتاح  معها 

ملجاأك  �أنها  وتتطمئن  هو�ج�سها 

وم�ستودع �أخبارك.

�إل��ى و�سع  تلتفت  لم  ��ك  �أمَّ �أّن  بّد  4. ال 
�الأم��ر  تحّلل  ول��م  �ل�سغيرة  �أختك 

�أخ��ب��ره��ا  ل��ذل��ك  �أن����ت،  ك��م��ا فعلت 

�أن  ب��اأه��م��ي��ة  ب���اأ����س���ل���وب م��ح��ّب��ب 

يتحول  ال  حتى  وقتًا  لها  تخ�س�ض 

�نزعاجها �إلى غيرة وكي ت�ساعدها 

في تخطي �أزمتها �لمدر�سية.

ل��م تذكر  �أن���ك  �ل��غ��ري��ب  م��ن   .5
�لعالقة  وطبيعة  و�ل��دك  دور 

منك  نطلب  ول��ذل��ك  معه 

وت��ت��ق��رب  ت�����س��اح��ب��ه  �أن 

م�سكلتك  وت�����س��رح  م��ن��ه 

�سيتدخل  ب��ال��ط��ب��ع  الأن����ه 

ل�سالحك.

6. ف���ي �ل��خ��ت��ام، ف��ّك��ر دوم�����ًا في 
يخاف  قلبًا  تملك  �أن  �إي��ج��اب��ي��ات 

عليك ويحنو عليك ويحّبك ب�سدق. 

وتعاَل  و�لدتك  م�ساعر  تجرح  فال 

فال  �إح�سا�سها  لتتفهم  نف�سك  على 

�أن  �أخو�تك  وتنتظر  »�أٍف«  لها  تقل 

كن  ب��ل  لها  ل��الع��ت��ذ�ر  ب��ك  تدفعن 

95دومًا �ل�سّباق لنيل ر�ساها.
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شباب

مواهب شبابية:
موهبة الرسم

وتبد�أ  قلمًا  تم�سك  �أن 

ب��ن�����س��ج ل���وح���ة ج���ام���دة 

�سرعان ما تنطق �ألو�نًا 

غاية  في  �أم��ٌر  ومعانَي 

�ل�سعوبة و�لمتعة معًا.

خالل  ح���اول  جميعنا 

�أن  �ل���ّدر�����س���ة  ���س��ن��ي��ن 

�أو  د�معة  عينًا  ير�سم 

�سجرة  �أو  منت�سرة  يدً� 

ي��اب�����س��ة... وغ��ي��ره��ا من 

�ل��خ��رب�����س��ات �ل��ت��ي لم 

ت��ت��ع��دَّ ك��ون��ه��ا �أ���س��ل��وب��ًا 

�أو  �ل��ح��زن  ع��ن  للتعبير 

�ل��غ�����س��ب...  �أو  �ل��م��ل��ل 

تابع  من  مّنا  قّلة  ولكن 

�إلى  �لهو�ية و�سعى  هذه 

ت���ط��وي��ره���ا و�س�قلها 

تمّكنه  لتم�سي ملكة 

م��������ن ت����ح����وي����ل 

�ل��ج��م��اد �ل��ب��ارد 

�إلى م�سهد د�فئ 

ينِب�ُض بالحياة.

وقد تنوعت 

�لّر�سم  م��د�ر���ض 

�سار  بحيث  �لم�ستخدمة  و�أدو�ت��ه  و�أ�ساليبه 

يبقى  ولكن  به.  �لخا�ّض  عالمه  و�ح��د  لكل 

�لذوق �لعام للفنان هو �الأ�سا�ض �لذي يمكّنه 

�لى  �ل��ّط��رق  باأ�سهل  ر�سالته  �إي�����س��ال  م��ن 

�لمتلّقي.  

ول��ل��ر���س��م ف���وائ���د ك��ث��ي��رة، اإل��ي��ك��م 

اأبرزه�:

للتعبير،  فّعالة  و�سيلة  �لر�سم  يعتبر   .1
�لقديم  �الإن�سان  لغة  ك��ان  �أن��ه  خا�سة 

�أفكاره  ينقل  �أن  عبره  ��ستطاع  �ل��ذي 

و�آر�ءه من خالل �لر�سم على �لجدر�ن 

و�الأحجار.

�ل�سغوط  م��ن  للتخفيف  و���س��ي��ل��ة  ه��و   .2
��ح��ن��ات �الن��ف��ع��ال��ّي��ة:  �ل��ن��ف�����س��ّي��ة و�ل�����سّ

كالغ�سب و�لحزن...

يتعامل  فالر�ّسام  و�لترّوي.  بر  �ل�سّ ُيعّلم   .3
مع �للوحة بدّقة و�أناة متناهيتين وي�سعى 

قدر �الإمكان �أن ال يخطئ في�سّيع كل ما 

تعب الأجله.

من  �لب�سري  �الت�����س��ال  م��ه��ارة  ُينّمي   .4
وقيام  �لعمل  م��ر�ج��ع��ة  عملّية  خ��الل 

�ل��ع��ق��ل ب��ال��م��ر�ق��ب��ة و�ل��ت��ح��ك��م �أث��ن��اء 

�لحر  �ليدوي  �لر�سم  بممار�سة  قيامه 

و�لت�سكيل �أو �لتركيب �لب�سري. 96



5. ُيفرغ �لطاقة �ل�سلبّية باأمر جميل ومفيد.
معً�  تعمل  عن��سر  ث��الث��ة  ه��ن���ك 

اأثن�ء القي�م ب�لر�سم وهي:

�إذ  و�لخياالت،  لل�سور  كمحّلل  العقل:  �أ. 

ي�سّكلها بالطريقة �لتي ير�ها منا�سبة.

ال������ذاك������رة: ك��م��خ��زن ل��ت��ل��ك �ل�����س��ور  ب. 

و�الأ�����س����ك����ال و�ل����رم����وز وم��ع��ال��ج��ت��ه��ا 

بو��سطته.

الأع�������ش���اب: �ل���ق���ادرة ع��ل��ى ن��ق��ل تلك  ج. 

�إل��ى  �لخيال  �أو  �ل��ذ�ك��رة  م��ن  �ل�سور 

�أّي جزء منا�سب  بو��سطة  �لو�قع  �أر�ض 

من �أطر�ف �الإن�سان و�أبرزها �الأنامل.

كيف تنمي موهبة الر�سم؟

من ح�سن �لحظ �أّن �لمعاهد �لتي تعلم 

�لر�سم �أ�سبحت منت�سرة ب�سكل و��سع، وهي 

�إن  ولكن  ومفيدة.  ممّيزة  خ��دم��ات  تقدم 

كنت من هو�ة تعّلم �لر�سم ب�سكل فردي فما 

عليك �سوى �ّتباع �الإر�ساد�ت �لتالية:

ر�سمها مع  ت���وّد  �ل��ت��ي  �ل�����س��ورة  �خ��ت��ر   .1
بحجم  ت��ك��ون  و�أن  و�سوحها  م��ر�َع��اة 

معقول وكبير ن�سبيًا.

بر�سم  ق��م   .2
خ�����ط�����وط 

�أف�������ق�������ّي�������ه 

ع�������م�������ودي�������ة 

رف���ي���ع���ة ع��ل��ى 

لتكوين  �ل�����س��ورة 

على  تحتوي  �سبكة 

مت�ساوية  مربعات 

�لمقا�سات.

�أح�سر ورقة ر�سم   .3
ف���ارغ���ة و�ر����س���م 

عليها نف�ض �ل�سبكة �لمر�سومة �سابقًا على 

�لخطوط  تكون  �أن  مر�عاة  مع  �ل�سورة 

رفيعة جدً� لي�سهل م�سحها الحقًا.

�لورقة  على  �لر�سم  عملية  �الآن  �ب���د�أ   .4
كل  ر�سم  عليك  �لمربعات.  بو��سطة 

مربع على حدة.

حاول نقل �لر�سمة دون �أخذ �لم�سافات   .5
و��ستخدم  �ل�����س��ورة،  م��ن  بالم�سطرة 

ت��ق��دي��رك ف��ي و���س��ع خ��ط��وط �ل��ر���س��م 

�أن  و�ستجد  �لمربع  مع  �لتقاطع  وموقع 

�لعملية �سهلة جدً�.

�لر�سم  م��ب��ادىء  �أه���ّم  م��ن  �أّن  ت��ذّك��ر   .6
�لهيكل  ب��ر���س��م  �الب���ت���د�ء  �ل�����س��ح��ي��ح 

�ل��خ��ارج��ي ل��ل�����س��ك��ل �ل���م���ر�د ر���س��م��ه، 

�الأ�سكال.  بين  �لم�سافات  �إلى  و�النتباه 

�إذ� كانت �لر�سمه تحتوي على �أكثر من 

�سكل، فكلما كان �ل�سكل �أقرب كلما كان 

وبالعك�ض.  �أغ��م��ق،  ولونه  �أكبر  حجمه 

�إلى عاملي  وال تن�ض �النتباه 

ولكيفية  و�ل�سوء،  �لظّل 

مزج �الألو�ن.

ب�����������ع�����������د   .7
قم  �الن���ت���ه���اء، 

خطوط  بم�سح 

مع  �ل�����س��ب��ك��ة، 

�ل������ح������ذر م��ن 

م�����س��ح �ل�����س��ك��ل 

�لمر�سوم.
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اإعداد: حوراء مرعي عجمي حول العالم

اسم اإلمام الخميني} 
يرد مرتين في موسوعة 
»غينيس«

وّث���ق���ت م��و���س��وع��ة »غ��ي��ن��ي�����ض« ل���الأرق���ام 

�الإم���ام  جثمان  ت�سييع  مر��سيم  �لقيا�سّية 

 1989 �ل��ع��ام  ف��ي   { �ل���ر�ح���ل  �لخميني 

باعتبارها �أكثر �لمر��سيم �لتي �سِهدت ح�سودً� 

»غيني�ض«  وكتبت  �لعالم.  في  �لم�ساركين  من 

�أّن عدد �لم�ساركين في هذه �لمر��سيم فاق 10 

ماليين و200 �ألف م�سارك ح�سب �الإح�ساء�ت 

حو�لي  �لن�سبة  ه��ذه  �سّكلت  حيث  �لر�سمية؛ 

طبعة  في  وورد  �آن���ذ�ك.  �إي��ر�ن  �سّكان  �ُسد�ض 

�لخميني  �الإم��ام  ��سم  للمو�سوعة   2012 �لعام 

قائدً�  ب�سفته  �الأول��ى،  مرتين:   { �لر�حل 

�لتاريخ،  م��ّر  على  و��سعة  �سعبية  ق��اع��دة  ل��ه 

��ستقبااًل  �ل�سخ�سّيات  و�أهّم  �أكبر  كان  بحيث 

من حيث عدد �لم�ستقبلين له عند و�سوله من 

باري�ض �إلى �إير�ن في �لعام 1979، �أما �لثانية 

�ُسّيع  عندما  �لم�سّيعين  ع��دد  حيث  من  فهي 

جثمانه �لعام 1989.

يهودي ساَفَر داخل كيس
�أثارت �سورة ليهودي متدّين على متن 

تّم تد�ولها في  �أن  طائرة، �ال�ستغر�ب بعد 

�لقيا�سية  لالأرقام  غيني�ض  ومو�سوعة 

هي كتاب مرجعي ي�سدر �سنويًا، ويحتوي 

على �الأرقام �لقيا�سّية �لعالمّية �لمعروفة.

�ل�سورة  �ل�سبكات �الجتماعية، ويظهر في 

د�خل  نايلون  بكي�ض  ملفوف  وهو  �ليهودي 

�أن  لل�سورة  �الأول��ي  �لتف�سير  وكان  طائرة. 

�لن�ساء  �إلى  �لنظر  لتجنب  �لت�سرف  هذ� 

في �لطائرة. �إال �أنه �ّت�سح الحقًا �أن �ل�سبب 

مقبرة،  فوق  تمّر  �لطائرة  �أّن  هو  في ذلك 

بدخول  �الإ�سر�ئيلي  لليهودي  ي�سمح  وال 

فئة  وهم  »�لكّهان«  طبقة  من  الأنه  �لمقابر 

�لباقين،  من  منزلة  �أعلى  تعد  �ليهود  من 

ويعتبرونها م�سطفاة على �لنا�ض.
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�أن »ت��ده��ور  �أل��م��ان��ّي��ة  ذك���رت در����س��ة 

�لجديد  �ل�سباب  لجيل   
)1(

�الأي�سية �ل�سّحة 

�أهاليهم  من  عامًا  ب�15  �سنًا  �أكبر  يجعلهم 

و�أ�سالفهم، عندما كانو� في �ل�سّن ذ�تها«.

و�أو�����س����ح ك��ات��ب �ل���در�����س���ة، غ��ي��رب��ن 

�الألماني  �لوطني  �لمعهد  م��ن  هول�سيج، 

جيل  »�سحة  �أّن  و�لبيئة،  �لعامة  لل�سحة 

�ل�سباب �لجديد �أ�سو�أ بكثير من �أ�سالفهم«، 

�لن�ساء  لدى  �ل�سمنة  »�نت�سار  �أن  مو�سحًا 

و�لرجال في �سن �الأربعين، م�سابه النت�ساره 

�لخام�سة  �سن  في  �سنًا  �الأك��ب��ر  �لجيل  في 

�أن  يعني  »ه��ذ�  �أّن  و�أو���س��ح  و�لخم�سين«. 

�لجديد  �ل�سباب  لجيل  �الأي�سية  حة  �ل�سّ

تجعله �أكبر �سنًا ب�15 عامًا«.

�ل�سوء  ت�سلط  �لنتائج  »هذه  �أن  و�عتبر 

�إلى �لحفاظ على وزن �سليم،  على �لحاجة 

من خالل �لت�سجيع على �لن�ساط �لج�سدي، 

�الأجيال  بين  وخ�سو�سًا  �لمتو�زن،  و�لغذ�ء 

�الأ�سغر �سنًا«.

 6 على  ب��در����س��ة  �أل��م��ان  باحثون  وق��ام 

و�لثالثين،  �لع�سرين،  �سن  في  ر��سد  �آالف 

 25 م��دى  وع��ل��ى  و�لخم�سين،  و�الأرب��ع��ي��ن، 

عامًا، فوجدو� �أّن �لجيل �الأ�سغر �سنًا �سّحته 

�الأمر��ض،  من  مجموعة  من  ويعاني  �أ�سو�أ، 

من بينها �رتفاع �سغط �لّدم و�ل�سمنة.

ف��ي  �ل����رج����ال  �أن  ����س��ت��ن��ت��ج��و�  ك���م���ا 

�لثالثينيات من �لعمر �أكثر عر�سة لل�سمنة 

من �الأجيال �الأكبر �سنًا بن�سبة 20 %، فيما 

�لن�ساء في �لع�سرينيات �أكثر عر�سة لل�سمنة 

من �الأجيال �ل�سابقة بمرتين.

�لدم  �سغط  ن�سبة  �رت��ف��اع  لهم  وتبّين 

و�لرجال،  �لن�ساء  من  �لجديد  �لجيل  لدى 

فيما الحظو� �أن �لجيل �ل�ساب �أكثر عر�سة 

لالإ�سابة بد�ء �ل�سكري من �أهله و�أجد�ده.

ً جيل الشباب الجديد أكبر بـ15 عاماً من أسالفهم صحّيا

 ك�سفت �سحيفة �لديلي ميل �لبريطانّية 

عن �لباحث في علم �الأطعمة »مايكل مو�ض«، 

�أّن مخاطر تناول رقائق �لبطاطا )�ل�سيب�ض( 

ال تقت�سر على ت�سّببها في �لبد�نة فقط �إنما 

تناول كي�ض �سيب�ض كامل يومّيًا يعادل �سرب 

5 لتر�ت من زيت �لطهي.
وت���وج���د ح��ق��ائ��ق ج���دي���دة ح����ول ت��ن��اول 

تعمل  �لت�سنيع  �سركات  �أّن  منها  �ل�سيب�ض، 

على  �ل�سخ�ض  ت��ح��ّف��ز  منتجات  ط���رح  ع��ل��ى 

»الشيبس« يعادل 
شرب 5 لترات زيت

م�ستويات  لوجود  ط��رق  بعدة  تناولها  �إدم���ان 

عالية من �لن�سوّيات و�لكربوهيدر�ت �لمكّررة 

م�ستويات  تغّير  �أن  يمكن  و�لتي  �ل�سيب�ض  في 

�لجلوكوز و�الأن�سولين في �لدم ما يوؤدي لزيادة 

ومنها  �أكبر،  كمّيات  بتناول  و�لرغبة  �لجوع 

باالأجّنة  ي�سر  بكثرة  �ل�سيب�ض  تناول  �أن  �أي�سًا 

م��ادة  ل��وج��ود  وذل��ك  �الأم  تدخين  �سرر  مثل 

�الأكريالميد �لكيميائية �ل�سامة كما �أنه يت�سّبب 

با�سطر�بات نق�ض �النتباه وفرط �لحركة.

�الأي�ض: هو عملية حرق �لج�سم للطاقة و��ستخد�مها.( 1)

الهوام�ش
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حول العالم

وفاة مراهق بنوبة قلبية 
بسبب اللعب

�إل��ى  و�الإره����اق  �لمفرط  �لتوتر  �أّدى 

�إ�سابة مر�هق رو�سي بنوبة قلبّية، ت�سّببت 

لعبة  لعب  ف��ي  ��ستمر  �أن  بعد  وف��ات��ه  ف��ي 

»كاونتر �ستر�يك« لمدة 5 �ساعات متتالية.

كانو�  �لذين  �ل�سبي  �أ�سدقاء  وق��ال 

معه: »�إّن �أليك�سي بعد �أن توّقف عن �للعب 

�ل�سحّية  حالته  ف��ي  ح���اّد  بتدهور  �سعر 

�إال  �ل��م��اء،  لي�سرب  �لمطبخ  �إل��ى  وذه��ب 

فريق  فا�ستدعو�  ه��ن��اك،  وعيه  فقد  �أّن���ه 

فلم  وعيه،  �إلى  �إعادته  وحاولو�  �الإ�سعاف 

كان  �الإ�سعاف  فريق  و�سل  ولّما  يفلحو�، 

بنوبة  �إ���س��اب��ت��ه  ج���ّر�ء  م��ات  ق��د  �ل�سبي 

من  يعاني  كان  �أليك�سي  �أن  وتبيّن  قلبية«. 

�لتحقيق  وفتح  �لمزمنة،  �لقلب  �أمر��ض 

لمعرفة مالب�سات �لحادث وتحديد ما �إذ� 

كان و�لد� �ل�سبي يتجاهالن حالة �بنهما 

�ل�سحية وتو�سيات �الأطّباء ب�ساأن عالجه.

من  يبلغ  ب��رم��ج��ّي��ات  مهند�ض  �بتكر 

�أتالنتا  مدينة  في  ويعي�ض  عامًا   24 �لعمر 

م�����س��روب��ًا ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ث��ل��ث �ل�����س��ع��ر�ت 

�لحر�رية �لتي يحتاجها �لج�سم، ويتخل�ض 

و�لم�سّببة  �لم�سّممة  �ل��م��و�د  من  تلقائيًا 

لل�سرطان و�الأمر��ض �الأخرى.

ب�سنع  �لتفكير  ب��د�أ  رينهارت«  »روب 

�لطعام  �سنع  �أّن  �كت�سف  �أن  بعد  �ل�سر�ب 

ي�ستغرق �ساعتين يوميًا، ولذلك بد�أ �لبحث 

في كتب �لبيولوجيا عن خليط �سائل يوّفر 

يحتاجها  �ل��ت��ي  �ل��ط��اق��ة  م��ق��د�ر  للج�سم 

�لتي  �الأ�سا�سية  �لعنا�سر  جميع  ويت�سّمن 

م�سروب  �سكل  ف��ي  �لج�سم  عنها  يبحث 

مكّون من جميع �لعنا�سر �الأ�سا�سية.

ظل »روب« لفترة طويلة يبتكر و�سفته 

من  �لنهاية  ف��ي  تمّكن  حتى  �ل�سحرّية 

�لو�سول ل�»�سويلنت« �لذي يعي�ض عليه منذ 

3 �أ�سهر. و�لنتيجة كانت مده�سة �سو�ء في 
��ستغالل  �أم  �لبدنية  قّوته  �أم  تركيزه  قّوة 

وقت �لفر�غ و�لقدرة على �لتحّمل.

وت��ج��در �الإ���س��ارة �إل��ى �أّن���ه ق��د تجري 

من  �لعديد  في  �لم�سروب  من  �ال�ستفادة 

�لف�ساء  رح��الت  مثل  �لعلمية  �لمجاالت 

�ل��رح��الت  ف��ي  �أو  ل�سنو�ت  ت�ستمر  �ل��ت��ي 

يكون  قد  ذلك  رغم  ولكنّه  �ال�ستك�سافية، 

الأن��ه  ن��ظ��رً�  عليه،  يبدو  مما  �أك��ث��ر  مكلفًا 

يت�سمن تقريبًا كل �لعنا�سر �لتي يحتاجها 

�لج�سم.

يعيش على مشروب 
ابتكره بنفسه
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تناقل���ت �ل�سح���ف �عتن���اق �لهولندي 

�لمتط���ّرف �أرن���ود فاندور لالإ�س���الم، وهو 

كان ق���د �س���ارك م���ع حزب���ه »�لحرّية« في 

�إنت���اج �لفيلم �لم�س���يء للر�سول P  وقد 

�ل�سري���ف وعين���اه  �لنب���وي  �لم�سج���د  ز�ر 

تذرفان �لدمع عند �لرو�سة �ل�سريفة وقبر 

.P لنبي�

�إن���ه ك��ان ينتمي الأ���س��ّد  وق���ال ف��ان��دور: 

�لحنيف،  للّدين  وع��د�ء  تطّرفًا  �الأح���ز�ب 

�الأفعال �سد  �ساهد ردود  �أن  بعد  �أّنه  مبّينًا 

�إنتاج فيلم �لفتنة، بد�أ في �لبحث عن حقيقة 

�الإ�سالم ليجيب عن ت�ساوؤالته حول �سّر حّب 

�لم�سلمين لدينهم ور�سولهم �لكريم.

ق��ادت��ه  �ل��ب��ح��ث  ع��م��ل��ّي��ة  »�إّن  وق�����ال: 

الك��ت�����س��اف ح��ج��م �ل��ج��رم �ل��ك��ب��ي��ر �ل��ذي 

في  بد�أ  حين  و�إن��ه  �ل�سابق،  حزبه  �قترفه 

�النجذ�ب �إلى �لدين �الإ�سالمي، �سرع في 

و�القتر�ب  و��سعة،  بطريقة  عنه  �لقر�ءة 

ق��ّرر  حتى  ه��ول��ن��د�،  ف��ي  �لم�سلمين  م��ن 

فاندور  ز�ر  كما  �لحنيف«.  �لدين  �عتناق 

ُح����د، وق���ال: »ك��م ق���ر�أت ع��ن هذ� 
ُ
جبل �أ

�لمكان وهذه �لمعركة وكم �أحببت �أن �أقف 

هنا �ليوم، وهو �سعور �أجمل من �لقر�ءة«.

مشارك في الفيلم المسيء للنبي P اعتنق اإلسالم

�أ���س��ار م��وق��ع »م��ي��د د�ي��ل��ي« �إل���ى �أن 

�رت��د�ء  �آث��ار  حول  حديثة  علمية  »در��سة 

�إلى  ي��وؤدي  ذلك  �أن  �إل��ى  خل�ست  �لذهب 

خلل في �لجهاز �لع�سبي، �الأمر �لذي من 

لبس الذهب يضر بالصحة ويؤدي إلى االكتئاب
ت�سيب  �كتئاب  ي�سفر عن حالة  �أن  �ساأنه 

�لذهب  لب�ض  �أن  على  ع��الوة  �الإن�����س��ان، 

ينعك�ض على عملية �لّتمثيل �لغذ�ئي ب�سكل 

�سلبي«.

�إلى  �لعلماء  ل  تو�سّ من  �لّرغم  وعلى 

�أنها  ي�سّددون على  �أنهم  �إال  �لنتيجة،  هذه 

�الأم��ر  �أّن  �إل��ى  م�سيرين  مطلقة،  لي�ست 

يتعلّق بعدد محدّد من �الأ�سخا�ض، ال �سيّما 

َمْن ُيو�سفون باأّنهم �نفعاليون.

بمر�ض  �لم�سابين  �الأط���ّب���اء  وي��ح��ّذر 

�ل�سرع من لب�ض �لذهب، �إذ �إن بريق �لمعدن 

ما  �لمري�ض  على  ي��وؤث��ر�ن  ولمعانه  �لغالي 

يزيد من فر�ض تعّر�سه لنوبة من �ل�سرع.
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مسابقة

�صح �أم خط�أ؟

ي�شترط في الطالق الخلعي اأن يكون الزوج كارهًا لزوجته، وال ي�شح اإاّل بهذا ال�شرط. اأ- 

تعتبر الهجمات االإلكترونية حكرًا على الدول الكبرى فقط. ب- 

يت�شّبب تناول رقائق البطاطا )ال�شيب�ص( با�شطرابات نق�ص االنتباه وفرط الحركة. ج- 

�ملأ �لفر�غ:

الختالف الم�شالح وتعّددها اختلفت ........... وهي على نوعين، نوع يرتبط باالأفراد وواجباتهم  اأ- 

ووظائفهم، ونوع يرتبط بالمجتمعات.

الت�شّوق........... هو اأ�شواأ اأنواع الت�شّوق. ب- 

من يظّن اأن له حقًا في اأعناق االآخرين يجب اأن يعلم باأنه ........... لهم. ج- 

َمْن ق�ل؟

»اإذا راأى اأحدكم ما يكره فال يحّدث به وليقم ولي�شّل«. اأ- 

»لقد اأدرك النا�ص من خالل تنّوع عقائدهم اأن لالإن�شانّية يومًا تحّقق فيه ر�شاالت ال�شماء هدفها النهائي«. ب- 

»الدعاء والزيارة جانب من جوانب االإ�شالم، واإاّل ففي االإ�شالم نظام الإدارة بالد باأ�شرها«. ج- 

�صّحح �لخط�أ ح�صبم� ورد في �لعدد:

ت�شير الدرا�شات حول العوائل الفقيرة اإلى اأن غياب الترتيب عند بع�شها يوؤدي اإلى زيادة الفقر. اأ- 

عندما ال ينام االإن�شان يمتلئ قلبه اإيمانًا و�شعورًا بهذه االألوهية. ب- 

بعد اأن اجتاز النبي اإبراهيمQ كل االمتحانات، جعله اهلل �شبحانه نبيًا. ج- 

من هو؟

. حزن عليه االإمام المهدي| كثيرًاً، وتاأّلم لفقده ورثاه رثاًء جمياًلً اأ- 

كان يالحق ال�شهادة كفرا�شة ال تنثني عن االلت�شاق بالنار. ب- 

قال لرجل �شاأله اأن يعّلمه ما ينتفع به: »اإن كان ما يكفيك يغنيك فاأدنى ما فيها يغنيك، واإن كان ما  ج- 

يكفيك ال يغنيك فكل ما فيها ال يغنيك«.

أسئلة مسابقة العدد 261

اأ�شئلة الم�شابقة ُيعتمد في االإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي. ٭ 

ُينتخب الفائزون �شهريًا بالقرعة من بين الذين يجيبون اإجابات �شحيحة عن كل  ٭ 

اأ�شئلة الم�شابقة وتكون الجوائز على ال�شكل االآتي:

ـ الثاني: مئة األف ليرة لبنانية الأول: مئة وخم�شون األف ليرة لبنانية 

باالإ�شافة اإلى 8 جوائز قيمة كل واحدة منها خم�شون األف ليرة.

بالقرعة،  يوفق  ولم  اإجابات �شحيحة  ويقّدم  اثني ع�شر عددًا  ي�شارك في  كل من  ٭ 

يعتبر فائزًا بالجائزة ال�شنوية.

ُيعلن عن االأ�شماء الفائزة بالم�شابقة ال�شهرية في العدد مئتين وثالث و�شتين ال�شادر في  ٭ 

االأول من �شهر اآب 2013م بم�شيئة اهلل.
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في �أّي مو�صوع وردت هذه �لجملة؟

»اإقامة العدل تحتاج اإلى مثلث مبارك، يقع طرفان منه على عاتق االإمام وواحد اأ�شا�شي على عاتقنا«.

�ختر �الإج�بة �ل�صحيحة: �إن �لخ��صع لعملية ت�صغير �لمعدة ال بّد له من:

اّتباع نظام غذائي يبداأ بالن�شويات. اأ- 

تناول ال�شوائل بكثرة مع الطعام. ب- 

تح�شين عاداته الغذائية وتنظيمها. ج- 

�ختر �لكلمة �لمن��صبة:

ورد في العدد: فما الموت �شوى القاهر االأكبر ل�شنم ........... )المال – الِكَبر – الغفلة(.

م� هو؟

 اإنما ........... ثالثة: اآية محكمة وفري�شة عادلة و�شّنة قائمة.

عندم� ي�صيء نور �لهد�ية من قبل �هلل تع�لى تتهّي�أ �لظروف الإمك�ن �لم�ص�هدة �لمعنوية 

بو��صطة: )�لعين - عين �لقلب - �لروؤي�(.

�لج�ئزة �الأولى:ف�دي� عبد �لح�صين عب��س زين. 150000 ل.ل.

�لج�ئزة �لث�نية:  فهدة �أحمد ق�ص�ق�س. 100000 ل.ل.

8 جو�ئز، قيمة كل منه� 50000 ل.ل. لكل من:

محمد علي جمعة.	 

طلل زين �صرور.	 

�صليم مو�صى ن�ص�ر.	 

�ص�رة محمد قنبر.	 

�صميرة �أحمد ح�ر�س.	 

عبد �لح�صن ح�صن بدر �لدين.	 

ندى �إبر�هيم ح�صن.	 

ف�طمة ف�يز دقدوق.	 

أسماء الفائزين في قرعة مسابقة العدد 259

ل من تموز  2013م �آخر مهلة ال�صتلم �أجوبة �لم�ص�بقة: �الأوَّ

ت�شل العديد من الق�شائم اإلى المجلة بعد �شحب القرعة ما يوؤدي اإلى حرمانها  ٭ 

من اال�شتراك بال�شحب لذا يرجى االإلتزام بالمهلة المحددة اأعاله.

ُتر�شل االأجوبة عبر �شندوق البريد)بيروت، �ص.ب: 24/53(، اأو اإلى �شنتر داغر  ٭ 

- بئر العبد اأو اإلى مكتبة جمعية المعارف االإ�شالمية الثقافية - المعمورة اأو اإلى 

اإمداد  مركز  مقابل   - النبطية   - الثقافية  االإ�شالمية  المعارف  جمعية  معر�ص 

االإمام الخميني}.

كل ق�شيمة ال تحتوي على اال�شم الثالثي ومكان ورقم ال�شجل تعتبر الغية. ٭ 

اآخر مهلة ال�شتالم اأجوبة الم�شابقة: االأول من تموز 2013 م. ٭ 
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بأقالمكم

أبكيت صاحب الزمان
�ل�سالم على �سيدة �لم�سائب زينب �لحور�ء

�ل�سالم على كفيلة �ليتامى يوم عا�سور�ء

�ل�سالم على من حملت على عاتقها �ل�سبر و�لبالء

يا من قدمت �لح�سين قربانًا على مذبح كربالء

�ل�سالم على من قدمت �أوالدها هلل �سهد�ء

حتى �أ�سبحت �أمًا للم�سائب وورثت �أمها �لزهر�ء

يا �أخت �لح�سن و�لح�سين �أ�سبحت مفخرة الأمهات �ل�سهد�ء

يا من �أبكيت �ساحب �لزمان بدل �لدموع دماء

�ستبقين عبر �لزمان قدوة وفخرً� وعّزً� لكل �لثو�ر �لعظماء

خليل زهير عكنان

انتظاريون
بمناسبة والدة صاحب العصر والزمان |

تعزف  و�ل��ق��ل��وب  �سنبقى...  �ن��ت��ظ��اري��ون 

�لّنب�سات �سوقًا

و�لعيون تروي �لجفون دمعًا لترقى

ومحابر �لوالية تر�سع �الأقالم ع�سقًا

فتنثر الآلىء �لَكِلم عند ح�سرتكم

يا �ساحب �لع�سر... هل �إليك �سبيل فُتلقى

طيور �ل�سماء عند غديركم ت�سقى

و�سعاع �ل�سم�ض ��ستحال ت�سرعًا

يجوب �لفلك وعند �أقد�مك يلقى

يا �ساحب �الأمر في يوم مولدك

عهودنا �سارت ت�سابق �لبرق

وت�سجد خا�سعًة في محر�ب طلعتك

مهدويين ُعرفنا... �نتظاريين �سنبقى

�إمام �لطهر يا �ساحب �لزمان

في يوم مولدكم في �لن�سف من �سعبان

�أزهرت �الأفالك ب�سرً�

وزفت �الآيات عرو�سًا �إلى �لقر�آن

وب�سر �لم�ست�سعفين بنور �الإمامة

وزحفت �لمالئك دون �لجنان

تعاين �لّطرف �إلى �سامر�ء

تفرد جناحها لتمالأ �الأكو�ن

وتحوك من ري�سها و�سادة مولدك

لتجني عبيرها من �أطهر �الأبد�ن

�سالم عليك يا من ُجِعلت

لكتاب �هلل تاليًا وترجمان

�سالم عليك �أينما كنت

و�أينما حّلت بك �الأوطان

عّجل باأمرك يا �سيد �ل�سادة

و�أبدل بعدلك ظلم �لزمان

�ل�سالم  �سيدي...  لمحياك  �لقلب  تحية 

عليك يا �ساحب �لزمان
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صاحب االبتسامة المالئكية
مهداة إلى روح الشهيد علي حسين شمص)1(... بمناسبة ذكراه السنوية

��ست�سهد �أثناء قيامه بو�جبه �لجهادي، بتاريخ 2013/6/22م.( 1)

الهوام�ش

ي��ط��اأط��ئ قلمي خ��ج��اًل وي��ق��ف م��د�ده 

ع���اج���زً� ف���ي م��ح�����س��ر �ل�����س��ه��ادة. �إّن��ه��م 

�ل�����س��ه��د�ء، ف����اإذ� ك��ان��ت �ل��ع��ب��ار�ت عن 

ر، فكيف عن ع�سقهم �لذي  و�سفهم تق�سُ

زرعوه �ستواًل في بيادر �أفئدتنا؟

فرو�ه  عط�سًا،  يتلهف  قلبه  كان  علي، 

�لطماأنينة  يطلب  كان  �الإلهّي،  �لع�سق  من 

د�ئمًا، فلم يجدها �إاّل هناك، حيث �سفاء 

و�الأم��ان  �لجمال  و�ل��وج��د�ن، وجد  �ل��روح 

ب��ر���س��و�ن �هلل. ر�أى  �ل��ف��وز  و�ل��ك��م��ال ف��ي 

من  بالقرب  و�لر�حة  �لحقيقّية  �ل�سعادة 

�هلل عّز وجّل. فقد كان يردد د�ئمًا �لقول 

»تطلب   :Qلموؤمنين� الأمير  �لمن�سوب 

�لر�حة في د�ر �لعناء هيهات تطلب �سيئًا 

ال يكون«.

ح��زم��ت ح��ق��ائ��ب��ك ب���اك���رً�، وع��زم��ت 

لو�ء  لترفع  �لجهاد  درب  في  �لم�سّي  على 

�لّن�سر. فها هي قب�ساتك قد رفعت ر�يات 

�ل��ع��ّزة و�الإب�����اء، ور���س��م��ت �أج��م��ل لوحات 

�لز�كي  دمك  هو  وها  و�لفد�ء.  �لت�سحية 

ويا�سمين.  ري��اح��ي��ن  �الأر�����ض  ف��ر���ض  ق��د 

قاتلت �أعد�ء �هلل و�أحببت �هلل قواًل وفعاًل، 

قال  من  يديه.  بين  قربانًا  نف�سك  ووهبت 

من  كّل  نف�ض  في  تركت  فقد  رحلت؟  �إّنك 

لكّن  م�سيت.  حين  و�سياًء  �أث���رً�  عرفك 

ما هنت  �أّنك  على  ت�سهد  �لحرب  �ساحات 

ووف��ائ��ك،  باإخال�سك  م�سيت  لنت،  وم��ا 

وطهارة روحك وبدنك.

�بت�سامتك �لمالئكّية �ستظّل �سعلة في 

�لقد�ض  لنِعِد  �لحق،  طريق  تنر  نفو�سنا، 

�إخو�نك  ودماء  دمائك  مع  قادمون،  باأّننا 

�لذين رحلو� قبلك وما ز�لو� يرحلون. لن 

نترك �ل�ساح ولن نترك �ل�سالح ما د�م في 

�أر�سنا غا�سب، وحّتى ي�سدح �سوت �لحق 

قلوبنا وعقولنا  �ستظّل في  �لباطل.  ويغلب 

في  �لم�سي  على  و�سنعاهدك  ووجد�ننا 

على  لنا  عزم  هي  وو�سيتك  �لجهاد  درب 

�إكمال م�سيرتكم.

�ل�ساكنة  روح��ك  و�إل��ى  �إليك  �سالمي 

كلمة  �أ�سدق  يا  �إليك  �سالمي  �لعلياء،  في 

�أجمل زهرة ع�سق،  يا  �إليك  �سالمي  حق، 

�سالمي �إليك �سالم م�ستاق للقياك...

زوجته
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بأقالمكم

والشعر أيضاً يا رفيقي بندقية
ع��ل��ى �ل��ج��رحِ �ل��ق��ذ�ئ��َف و�ل�����س��ه��اْمب���ال���ب���ن���دق���ي���ة ق������ْف وح����������ّدْق ل�����الأم�����اْم

ْ
���س��ّدد 

ت���ن���اْم�أح�������رق ب���ي���وت �ل��ع��ن��ك��ب��وت ل���ك���ي ت���ن���اْم ال  ي���م���ي���ن���ك  ف�����ي  ف���ال���ب���ن���دق���ي���ُة 

و�ل�سعُر �أي�سًا يا رفيقي بندقية

ح�����اَن �ن���ت���ق���اُم���َك ك��ي��ف ي���ب���دو �الن��ت��ق��اْم�ل����ح����رُب ن������اٌر ن�����س��ُف��ه��ا ن�������س���ُف ك����الْم

�الح����ت����ر�ْم ت����ن����اَل  ك����ي  ت���������س����اِوْم  ال  �ت��ه��امْ�أْن  ����س���وتَ  �أو  �ل���زي���فَ  ت���خ���افَ  ال  �أنْ 

فال�سعُر �أي�سًا يا رفيقي بندقية

�أط��ل��ق ���س��ر�ح �ل��خ��وف ف��ي و���س��ط �ل��ج��ر�ْح�أط���ل���ْق ي��ق��ي��َن �ل��ق��ل��ِب ك��ي ي��ب��ق��ى �ل�����س��الْح

�لفالْح�أ�أ����س���ْر ع����دّوك ح��ي��ن ���س��وت��ك ف��ي��ه ���س��اْح على  حي  �ل�سوِت  باأعلى  و����س��رخ 

فال�سعر �أي�سًا يا رفيقي بندقية

ح�شن المرت�شى

يا حبيب �لجهاد و�لمجاهدين تركت �لدنيا

طالبًا علياء �ل�سهادة. كنت د�ئمًا �الأخ

و�ل�سديق �لحنون. هنيئًا لك ما تمنيت وقد

��ستجاب �هلل لدعائك �أيها �ل�سديق

يا �ساحب �لوجه �لمالئكي �لبا�سم و�ساحب �لقلب

�لروؤوف و�لكلمة �لحق. ها هي �أخالق

�لمجاهدين. ها هم �ل�سهد�ء منارة �لوطن

وثقافة �الأّمة وحنيُن �الأر�ض و�سائنو �لعر�ض

�فتقدك �لرفاق رفاق �لدرب وغبت عن �الأم

�لحنون �لتي �فتخرت بولدها �ل�سهيد �لذي

زّفته عري�سًا للوطن

ثوبك كان �أع�ساب �الأر�ض

وعطرك �أزهار �لربيع

و�سريرك تر�ب �الأر�ض

�لتي �حت�سنت �بنها �ل�سهيد

��ستقت �إليك �إلى عينيك �إلى �للقاء في �لجنة

يا �سديق �لجهاد و�لمجاهدين

اأخوك محمد يو�شف �شولي

مهداة إلى الروح الشهيد علي محمد نحلة )جبران( )1(

��ست�سهد �أثناء قيامه بو�جبه �لجهادي: 2011/4/14م. ( 1)

الهوام�ش 106



ó
{ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃ ڃ چ چ}
. ۇ  /

ندعوكم  ال��ك��ري��م،  ال��ق��راآن  لثقافة  واإح��ي��اًء  ال�شريف،  النبوي  المبعث  اأج���واء  ف��ي 

لح�شور الأم�شيات القراآنية التي �شُتقام في هذه المنا�شبة، حيث ي�شارك فيها:

�لجمهورية �للبنانية  قّراء من: 

�لجمهورية �الإ�سالمية �الإير�نية   

جمهورية م�سر �لعربية   

جمهورية �لعر�ق حفظة للقر�آن �لكريم   

فرق للتوا�سيح الدينية

في  م�ساًء  و�لن�سف  �لثامنة  �ل�ساعة   2013 حزير�ن   13 وحتى   4 من  �بتد�ًء  وذلك 

م�ساجد �لقرى و�لبلد�ت �لتالية:

مكان �الأم�سية�لتاريخ
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�لبقاع�لجنوب�ل�سمالبيروت�ليوم

تولينكفرجوزبئر ح�سن�لثالثاء424

حورتعالزوطر �لغربيةجبيل-بالط�الأربعاء525

مقنةكفر�سوباحي ما�سي�لخمي�ض626

�لهرمل-�لمرح �لجنوبيقلياحي �ل�سّلم�لجمعة727

�لحَفِير �لفوقار�مياحومين �لفوقا�ل�سبت828

�لكرك�لدوير�لجّية�الأحد929

�لنويري�الإثنين1030
جديدة �لمتن

- �لروي�سات
�للبوة

�لبرغلية�أن�سار�ل�سياح�لثالثاء111

بعلبك-�الأن�سار�ل�سك�سكية�لبرج�الأربعاء122

�لخمي�ض133
تحويطة 

�لغدير

�لنبطية-

حي �ل�سر�ي
�سريفا

جمعية القرآن الكريم
جمعية المعارف اإلسالمية الثقافية
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الواحة

)soduku( ســـــودوكـو 
مكّونة  �ل�سبكة  هذه  اللعبة:  �شروط 

كبير  مربع  وك��ل  كبيرة  مربعات   9 م��ن 

مق�ّسم �إلى 9 خانات �سغيرة. من �سروط 

9 �سمن  �إلى   1 من  �الأرق��ام  و�سع  �للعبة 

كل  في  �لرقم  يتكرر  ال  بحيث  �لخانات 

مربع كبير وفي كل خط �أفقي �أو عامودي.

9283
61

5342
9583

1395
5976

8125
25
4958

هل تعلم؟ 
�أّن �سوء �ل�سم�ض ي�سل في مياه �لبحر �إلى عمق 400 متر فقط.	•

يحتاجه 	• �لذي  �الأعلى  �لحّد  وهو  �سكر  مالعق   10 على  تحتوي  �لكوال  علبة  �أّن 

�لج�سم يوميًا.

�أن �لم�سريين �لقدماء ��ستخدمو� مزيجًا من �لليمون و�لقرفة كمزيل للعرق.	•

�أن �لنملة ت�ستطيع �أن تحمل وزنًا يفوق وزنها ب�50 �سعفًا.	•

�أن �لمّخ ي�ستهلك 40 % من �أوك�سجين �لدم.	•

�أن �لماء ي�سّكل �أربعة �أخما�ض �لدماغ �لب�سري.	•

�أن �آلة �لتذّوق للفر��سة في قدميها.	•

طرائف:
الواحة

تي - �س�أبيع ح�سّ

ف�ساأل  �لم�سجد  �إل���ى  �أح��ده��م  دخ��ل 

�ل�سيخ:

- لمن �لم�سجد؟

�أجابه �ل�سيخ: لنا جميعًا.

تي. فرّد عليه: �أريد �أن �أبيع ح�سّ

- ل تغ�ّسلوني

بخيل جدً� مات، فكتب في و�سيته: ال 

لوني فقد �غت�سلت!! تغ�سِّ

أحجية
- �سخ�سان دفنا �أخاهما، ولكن �لمّيت لم يكن له �إخوة، فمن هما �لقريبان؟
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آداب في الروايات 
Qم�شتحّبات التبّرك بتربة الح�شين -

�أربع:  عن  �سيعتنا  ي�ستغني  »ال   Q جعفر  بن  مو�سى  �لح�سن  �أبي  عن   -

خمرة ي�سّلي عليها، وخاتم يتخّتم به، و�سو�ك ي�ستاك به، و�سبحة من طين قبر 

�أبي عبد �هلل Q فيها ثالث وثالثون حّبة من قّلبها ذ�كرً� هلل كتب له بكل حّبة 

�أربعين ح�سنة، و�إذ� قّلبها �ساهيًا يعبث بها كتب له ع�سرون ح�سنة �أي�سًا«.

)و�س�ئل ال�سيعة، الحّر الع�ملي، ج14 �ش536(

- روي عن �ل�سادق Q �أنه ي�ستحب �لتبّرك في حّد حرم �أبي عبد �هلل 

�لح�سين Q وحرم �لح�سين Q وهو خم�سة فر��سخ من �أربع جو�نبه.

)ج�مع الأح�ديث، البروجردي، ج12 �ش546(

غريب المفردات في القرآن  الكريم
تعالى: ق��ال  �أ�سباب  وجمعه  �لنخل  به  ي�سعد  �ل��ذي  �لحبل  هو  �ل�سبب:   -

تعالى  قال  �سببًا،  �سيء  �إلى  به  ل  يتو�سّ ما  كل  و�ُسّمى  اْلأَ�ْشَباِب}.  ِفي  {َفْلَيْرَتُقوا 

من  �آت��اه  تعالى  �هلل  �أن  ومعناه  �َشَبًبا}  َف��اأَْت��َب��َع   * �َشَبًبا  ���َش��ْيٍء  ُك��لِّ  ِم��ن  َت��ْي��َن��اُه  {َواآ

ذلك  وعلى  �الأ�سباب،  تلك  من  و�حدً�  فاأتبع  بها  ل  يتو�سّ وذريعة  معرفة  �سيء  كل 

َماَواِت} �أي لعّلي �أعرف �لذر�ئع  اأَ�ْشَباَب ال�شَّ اأَْبُلُغ اْلأَ�ْشَباَب *  َعلِّي  قوله تعالى: {لَّ

�إلى معرفة ما يّدعيه مو�سى. فاأتو�سل بها  �ل�سماء  و�الأ�سباب �لحادثة في 

الّلِ  ُدوِن  َيْدُعوَن ِمن  الَِّذيَن  واْ  َت�ُشبُّ {َوَل  - �ل�سّب: �ل�ستم �لوجيع، قال تعالى: 

ولكن  �سريحًا  ي�سّبونه  �أنهم  على  لي�ض  و�سّبهم هلل  ِعْلٍم}.  ِبَغْيِر  َع��ْدًوا  الّلَ  واْ  َفَي�ُشبُّ

يخو�سون في ذكره فيذكرونه بما ال يليق به ويتمادون في ذلك بالمجادلة فيزد�دون 

في ذكره بما تنّزه تعالى عنه.

)المفردات في غريب القراآن، �س220(

من قبس الوالية 
- قال ر�سول �هلل P مو�سيًا »و�لذي بعثني بالحق، ال ينجي �إال عمل مع رحمة ولو 

ع�سيت لهويت، �للهّم هل بّلغت؟«.

)الإر�س�د، المفيد، ج1، �ش182(

حاللها  في  د�ر  في  �أ�سف  »ما  �لدنيا:  و�سف  في   Q �لموؤمنين  �أمير  عن   -

ومن  و�تته،  عنها  قعد  ومن  فاتته،  �ساعاها  من  عقاب،  حر�مها  وفي  ح�ساب 

رته، ومن �أب�سر �إليها �أعمته«. �أب�سر بها ب�سَّ

)نهج البالغة، خطبة 82(
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1

2
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7
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9
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الكلمات المتقاطعة

اأفقيً�:

�شهر هجري. 1

ظهور ال�شيء – �شهر ميادي. 2

حرف اأبجدي – تعبر – ا�شم مو�شول. 3

�شهر هجري – عائلة. 4

�شد اآخر – عملة عربية. 5

�شهر هجري ) معكو�شة ( – �شكر. 6

نخا�شم – جمَع الأ�شياء اإلى بع�شها بع�شاً. 7

للتعريف – ثوبي. 8

�شهر ميادي – اأخو والدنا. 9

عملة اليابان – نناديه. 10

عموديً�:

�شهر هجري. 1

�شفَي – للندبة – طري. 2

يتابعون العمل. 3

مجد – �شهر هجري. 4

تجيب عن ال�شوؤال – �شبيه. 5

حرف اأبجدي – ي�شتطيع. 6

دولة اآ�شيوية – يت�شرع اإلى الل. 7

ن�����ش��ف ك��ل��م��ة )ول��ي��د ( – ظ��ه��َر ال�����ش��يء – . 8

والدته

عتاب – �شهر هجري. 9

م�شغ الطعام – مدينة م�شرية. 10

الواحة
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حل الكلم�ت المتق�طعة ال�س�درة في العدد 260

من يرغب من الإخوة القراء بالم�شاركة في �شحب قرعة الم�شابقة؛ 

فلي�شتعلم عن التاريخ من مركز المجلة.

Soduku حــــل شبــكـة
الصادرة في العدد 260

946217538

831945627

725683914

182379456

693451872

457826193

279568341

518734269

364192785

الجواب: الأختان.

اأجوبة م�س�بقة العدد 259

12345678910

نيم�ل�ن�ضحم1

نوجليقر�ضي2

�رت��ضد��ض3

ليمجل�نيم�4

تة�نحنل5

دبره��مبج6

ه��ه�بنل�لب7

لعن�ليدل8

يد��ض��ن�9

ز�مه� نوعني10

1 � �شح اأم خطاأ

اأ. �شح 

ب. خطاأ

ت. خطاأ 

2 � اماأ الفراغ

اأ. الخذلن 

ب. قلم الر�شا�س 

ت. التاأديب 

3 � من القائل؟

 P اأ.  النبي

ب. ال�شهيد مطّهري}

ت. الإمام الخامنئي {

4 � �شحح الخطاأ ح�شبما ورد في العدد

اأ. ال�شرب 

ب. ريا�شة الجمباز 

ت. النِّعم 

5 � من هو؟

اأ.  ال�شفياني 

ب. ال�شوؤال ملغى 

ة  ت. ف�شّ

بالإن�شانية«  »اأق��وي��اء  مو�شوع  ف��ي   �  6

)نورح روح الل(

7 � ج- )اللحوم – البقول – الأجبان(

8 � مارون الرا�س

9 � قلبه

10 � الإيجابي
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آخر الكالم

متى يكون
الذكاء غباًء؟
�ل�ساحة  في  �لمحت�سدة  �لجماهير  بين  ب�سعوبة  طريقهم  �لحر��ض  �سّق 

�لعامة، وهم يقتادون �لمتهَمين �الثنين -بمعار�سة حكم �المبر�طور �لطاغية- 

ة �الإعد�م. �إلى ِمن�سّ

ب�سيرته،  ونفاذ  باإيمانه  معروفًا  كان  كبير  �سيٌخ  وهو  �الأول،  �لمّتهم  وقف 

ومطالبته بالعد�لة... �ساأله �المبر�طور متحديًا: كيف ُتقنعني باأن �أعفو عنك؟ 

�إن  م�سيري،  يقرر  وح��ده  �هلل  تملكه،  فل�ست  منك،  �لعفو  �أطلب  لن  �أجابه: 

�أن  �إال  �لحكم.  بتنفيذ  �أمرً�  �المبر�طور  فاأ�سدر  �سببًا.  جعلك  عد�لته  �ساءت 

�لقاطعة �لحديدية توقفت في منت�سف �لطريق ولم ت�سقط على ر�أ�ض �ل�سيخ، 

فطالب �لنا�ض بالعفو عنه... �أحرج �المبر�طور ونظر �إلى �لمّتهم �لثاني، وهو 

عالٌم �ألمعيٌّ في �لفيزياء و�ساأله: هل تعتقد �أن حّظك �سيكون �أوفر من �لرجل 

�لعجوز؟ فاإن لم تنزل �لمق�سلة على ر�أ�سك، نلت �سرف عفوي عنك.

ة، وقال: ال �أوؤمن  لكن نظر �لعالم �لفيزيائي كان مركزً� على �أعلى �لمن�سّ

بالحظ، وال �أملك �إيمان ذلك �لعجوز، وال �أعرف �لعد�لة... كل ما �أعرفه �أن 

هناك عقدًة كبيرًة في �لحبل، علقت فوق �لمق�سلة، فمنعت هبوطها. �بت�سم 

�لحكم...  وتنفيذ  �لحبل،  عقدة  بحّل  و�أمر  لنجّرب...  ب�سخرية:  �المبر�طور 

فهبطت �لمق�سلة ب�سالم... ُموديًة بحياته.

ذكاء...  ذلك  وو��سحة،  دقيقة  تفا�سيل  ونفهم  كثيرة،  �أمورً�  نعرف  ربما 

فيما قد يتحول ذكرها �إلى غباء فا�سح...

و�لحكيم من يدرك متى يتكلم بما يعرف، ومتى ي�سكت...

نهى عبداهلل
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أماكن تسليم المسابقة:
مكتب المجّلة الكائن في بئر العبد – سنتر داغر – ط3. 	�

مبنى جمعية المعارف اإلسالمية الثقافية - المعمورة- الشارع العام. 	�

مركز  مقابل  النبطية-   - الثقافية  اإلسالمية  المعارف  جمعية  معرض  	�

اإلمام الخميني} الثقافي.

للتواصل االتصال على الرقم:
01/554870 أو 70/012526.

كم��ا في كل عام، ت�ض��ع مجل��ة »بقية �هلل« بي��ن �أيديكم 

�لكريم��ة م�ض��ابقة �لمه��دي �لموع��ود|)4(، ر�جي��ًة 

�لمولى تعالى �ال�ضتفادة من م�ضاركتكم فيها عبر تاأكيد 

�لعالق��ة و�لر�بط��ة مع �إمامنا| لنيل ر�ض��اه وعنايته.

سؤااًل  عشرين  في  مجموعتين،  إلى  تنقسم  س��ؤااًل،  من40  تتكون  	�

منها يتم اختيار اإلجابة الصحيحة، وفي عشرين منها يُكتب الجواب.
للفرد  يحّق  وال  2013/07/15م،  المسابقة  في  للمشاركة  مهلة  آخر  	�

الواحد أن يرسل أكثر من قسيمة باسمه.
يُحّدد الفائزون عبر القرعة للقسائم التي حصلت على عالمة أدناها 38   �
المعارف  شبكة  موقع  وعلى  المجلة  في  أسماؤهم  وتُعلن   ،40/

اإلسالمية وموقع مجلة بقية اهلل.
يجري تسليم الجوائز للفائزين في مكتب المجلة الكائن في بئر العبد –   �

سنتر داغر – ط3.

هذه المسابقة:

)4(|



مليون ليرة لبنانية.

750 �ألف ليرة لبنانية.

500 �ألف ليرة لبنانية.

الجائزة 

الأولى

الجائزة 

الثانية

الجائزة 

الثالثة

الجوائز

  ع�شر جو�ئز: 100 �ألف ليرة لبنانية.

  20 جائزة: 50 �ألف ليرة لبنانية.

  20 ��شتر�كًا مجانيًا في �لمجلة لمدة �شنة.

 20 قر�شًا مدمجًا يحوي كّل قر�ص 240 عددً� من 

�لمجلة مع �إمكانية �لبحث.



1 - �آية في كتاب �هلل ت�ضير �إلى �لوعد �الإلهي بدولة �الإمام �لمهدي|.
ِعُفوا ِفي اْلأَْر�ِض}  اأ( {َوُنِريُد اأَْن َنُمنَّ َعلَى الَِّذيَن ا�ْضُت�ضْ

واْ ُنوَر اهلِل ِباأَْفَواِهِهْم َواهللُ ُمِتمُّ ُنوِرِه َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن} ب( {ُيِريُدوَن اأَن ُيْطِفوؤُ

ج( {َواأَ�ْضَرَقِت اْلأَْر�ُض ِبُنوِر َربَِّها}

2 - هل لالإمام �لمهدي| �إخوة و�أخو�ت؟
ج( ل ب( له اإخوة فقط  اأ( نعم 

3 - متى �ضدر �أول توقيع لالإمام �لمهدي|؟
Qاأ( في ع�ضر اأبيه

ب( بعد �ضالته على اأبيه

ج( في زمن الح�ضين بن روح النوبختي

4 - َمْن �لمو�ضوف على ل�ضان �الأئّمةR باأنَّه »�ضاحب �لر�يات«؟
ج( المهدي| ب( الخرا�ضاني  اأ( اليماني 

�لباطلة و��ضتباه  �لغيبة �لكبرى بكثرة �لدعاوى  �لموؤمنون في ع�ضر  5 - ال يتاأّثر 
�لر�يات، وذلك ب�ضبب

اأ( اأن اأمر اآل محّمدR اأبين من ال�ضم�ض

ب( انعدام الفتن قبيل الظهور

ج( كثرة العالمات المتحققة

6 - ورد عن �أمير �لموؤمنينQ: »فمن ثبت منهم على دينه ولم يق�ُس قلبه لطول 
�أمد غيبة �إمامه فهو... «.

اأ( من اأن�ضار الحّجة|، واإن مات قبله بعثه اهلل لن�ضرته

ب( معي في درجتي يوم القيامة

ج( عند اهلل من الأبدال

7 - عن �الإمام عليQ: »�إنَّ بين يدّي �لقائم...«.
اأ( �ضنين كّذابة يكّذب فيها ال�ضادق وي�ضّدق فيها الكاذب

ب( �ضنين خّداعة يكّذب فيها ال�ضادق وي�ضدق فيها الكاذب

ج( �ضنين �ضادقة ي�ضدق فيها ال�ضادق ويكّذب فيها الكاذب

مطيعًا  لهو�ه  مخالفًا  لدينه  حافظًا  لنف�ضه  �ضائنًا  �لفقهاء  من  كان  من  ا  »فاأمَّ  -  8
الأمر مواله فللعو�م �أن يقّلدوه« ن�ّس ورد في تف�ضير �الإمام �لع�ضكري Q لحّل 

اختر اإلجابة الصحيحة

)4(|
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�لم�ضاكل �لفقهية في زمن �لغيبة، ويعني

اأ( الرجوع اإلى الفقهاء الماأمونين على الدين

ب( الرجوع اإلى كّل حافٍظ لدينه

ج( ال���رج���وع اإل����ى ك���ّل م���ن ي���ّدع���ي روؤي�����ة الإم����ام 

الحّجة|

ه �أن يكون  9 - عن �الإمام �ل�ضادق Q: »من �ضرَّ
من �أ�ضحاب �لقائم فلينتظر...... وهو منتظر«.

اأ( وليعمل بالورع ومحا�ضن الأخالق

ب( وليعمل بالورع وياأِت بالعبادات

ج( وليعمل بالعبادات والم�ضتحّبات

10 - ورد عن �الإمام �ل�ضادقQ �أّنه قال: »ينادي مناٍد با�ضم �لقائم|. قلت 
)زر�رة(: خا�س �أو عام؟ قالQ: عام ي�ضمعه.........«.

اأ( كّل َمْن كان يوؤمن به

ب( كّل قوم بل�ضانهم

ج( اأهل العرب قاطبًة

11 - �لم�ضجد �لذي �ضوف ُيظهر فيه �الإمام �لحجة| دعوته هو
ج( م�ضجد الكوفة ب( الم�ضجد الحرام  اأ( الم�ضجد النبوي 

12 - �إذ� ن�ضر �الإمام �لمهدي| ر�يته ال يبقى بيٌت �إال 
اأ( واآمن اأهله

ب( ودخله نورها

ج( وهلك فيه الظالمون

13 - �أ�ضعد �لنا�س بالمهدي| هم �أهل
ج( الحجاز ب( الكوفة  اأ( ال�ضام 

14 - �ليماني و�ضف في �لرو�يات باأن
ج( �ضاحب الرايات ال�ضود ب( رايته اأهدى الرايات  اأ( وجهه كفلقة قمر 

15 - �لخ�ضف في �لبيد�ء يقع بجي�س ير�ضله �ل�ضفياني للق�ضاء على حركة
ج( الخرا�ضاني ب( الإمام المهدي|  اأ( اليماني 

16 - يدوم ملك �ل�ضفياني
ج( حمل امراأة ب( �ضنة  اأ( �ضتة اأ�ضهر 

17 - �لمعركة �لفا�ضلة �لتي تنهي قو�ت �ل�ضاللة تكون في
ج( ال�ضام ب( الحجاز  اأ( العراق 

18 - �ضيكون حّكام دولة �الإمام �لمهدي|
اأ( اأ�ضحابه ال� )313(

ب( اأ�ضحابه ال� )10( اآلف

ج( الفقهاء العدول
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19 - �ضيبلغ ثر�ء �لنا�س في دولة �الإمام �لحجة 
Q �إلى درجة

اأ( �ضيوع الإ�ضراف

ب( ل يجد المزكي مو�ضعاً لدفع الزكاة

ج( كالهما خطاأ

20 - في زمن حكم �الإمام �لمهدي| يعّم �الأمن حتى �أن
اأ( ال�ضباع والبهائم ت�ضطلح

ب( ل ُيخ�ضى اأحد على ماله

ج( كالهما �ضحيح

امأل الفراغ
21 - �ضابه �الإمام �لمهدي| في طول �لعمر نبّيين هما........

L اأ( اآدم ونوح

L ب( نوح ومو�ضى

L ج( الخ�ضر وداود

�لنا�س،  الأن��ك��ره  �لقائم|  ق��ام  قد  »ل��و  ق��ال:  �أّن��ه   Q �ل�ضادق  �الإم���ام  عن   -  22
الأنَّه................

اأ( يرجع اإليهم �ضاّباً

ب( ياأمرهم بما ل يطيقون

ج( كالهما �ضحيح

23 - عن �الإمام �ل�ضادق Q �أّنه قال ليحيى بن عبد �هلل: »من بات ليلة ............. 
مات ميتة جاهلية«.

اأ(  ل يعرف فيها اإمامه

ب( ل يتوّلى فيها اإمامه

ج( منكراً فيها اإمامه

24 - �إّنما �ضّمي �لقائم| قائمًا الأّنه .................................
اأ( يقوم بعد موت ذكره وارتداد اأكثر القائلين باإمامته

ب( يقوم بال�ضيف

ج( يقوم في وجه الظلم والجور.

25 - لقي............... �الإمام �لحجة| وهو متعّلق باأ�ضتار �لكعبة.
اأ( عثمان بن �ضعيد

ب( الح�ضين بن روح

ج( محمد بن عثمان

)4(|
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روح  بن  �لح�ضين  �لثالث  �لنائب  تولى   -  26
�لنيابة �لخا�ضة عام...........

اأ( 305 ه�

ب( 295ه�

ج( 300ه�

و�لنّو�ب  �ل�ضفر�ء  �أّول  هو   ................  -  27
ين بعد ظهور �الإمام �لمهدي| حيث يكّلفه  �لخا�ضّ

بالدعوة �إليه و�إر�ضاد �أهل مّكة لحركته �لمباركة.

اأ( ذو النف�ض الزكية

ب( �ضعيب بن �ضالح

ج( اليماني

Q عن زمن قبل �لظهور يمتدح فيه جماعة �لم�ضرق  28 - في حديث �الإمام �لباقر 
�لذين يطلبون �لحّق ويعتبر قتالهم �ضهد�ء، ثّم يقول Q �إنَّه لو �أدرك ذلك �لزمان

Q اأ( ل�ضتبقى نف�ضه ل�ضاحب الأمر

ب( لخرج معهم وا�ضت�ضهد في �ضفوفهم

ج( كالهما �ضحيح

29 - �لدعاء �لذي ورد عن �الإمام �ل�ضادق عليه �ل�ضالم �أّن َمْن دعا به �إلى �هلل �أربعين 
�ضباحًا كان ِمْن �أن�ضار قائمنا عليه �ل�ضالم هو دعاء

اأ( العهد

ب( ال�ضباح

ج( الندبة

30 - عن �لح�ضين بن عليL: »�إذ� قام قائم �لعدل و�ضع عدله ..................«.
اأ( البّر دون الفا�ضق

ب( البّر والفاجر

ج�( الموؤمن والكافر

ج��دً�  �ضخمًا  م�ضجدً�  �ل��ك��وف��ة  ظهر  ف��ي  بنى  �لحجة|  �الإم����ام  ظهر  �إذ�   -  31
له...............

اأ( مائة باب

ب( ع�ضرة اأبواب

ج( األف باب

32 - يخرج �الأبد�ل �لذين يبايعون �لقائم| من ............
اأ( العراق

ب( م�ضر

ج( ال�ضام
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33 - �أول حرب يخو�ضها �الإمام �لحجة| تكون 
�ضد......

اأ( اليهود

ب( ال�ضفياني

ج( الروم

قو�مه    بجي�س  �لكوفة  �إل���ى  مكة  م��ن  �لمهدي|  �الإم���ام  يتحرك   -  34
.................

اأ( ع�ضرون األفاً

ب( مائة األف

ج( ع�ضرة اآلف

35 - ُيقتل �ل�ضفياني على يد .................
اأ( �ضعيب بن �ضالح

Q ب( النبي عي�ضى

ج( الإمام المهدي|

36 - يجري �لق�ضاء على حركة �لدجال في..............
اأ( م�ضر

ب( بيت المقد�ض

ج( حلب

37 - للرجل من �أ�ضحاب �الإمام �لمهدي| قوة ...............
اأ( ع�ضرين رجاًل

ب( ثالثين رجاًل

ج( اأربعين رجاًل  

38 - �إّن �لثابت على �لقول به في غيبته Q �أعزُّ من ...............
اأ( الكبريت الأحمر

ب( الم�ضك الأذفر

ج( الياقوت والجوهر

39 - ورد عن �الإمام �ل�ضّجادQ: »من ثبت على مو�التنا في غيبة قائمنا �أعطاه �هلل 
�أجر ..............«.

اأ( �ضهيد من �ضهداء بدر واأُحد

ب( مئة �ضهيد من �ضهداء بدر واأُحد

ج( األف �ضهيد من �ضهداء بدر واأُحد

40 - ...................... من كبار فقهاء �الإمامية وله موؤّلفات في �لفقه وغيره، 
ه �ّدعى �ل�ضفارة كذبًا و�فتر�ًء. ولكنَّ

اأ( محّمد بن علي ال�ضلمغاني

ب( محّمد بن عبد اهلل الحميري

ج( القا�ضم بن العالء

)4(|
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