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ال�صّيد علي عّبا�ص املو�صوّي

الدنيا، عالقُة  بهذه  المرتبطة  الإن�سانّية،  الحياة  اأهّم جوانب  من 

الإن�سان برّبه، فهي تحكم م�سار حياته في الأبعاد الأخرى جميعًا. ولكن 

الإن�سان  التي يحملها  الروؤية  الأ�سا�س لم�سار هذه العالقة هو  د  المحدِّ

لهذه العالقة، فهي كّلما كانت اأقرب اإلى المعرفة ال�سحيحة، كّلما كانت 

اأْقَوم في الو�سول به اإلى الغاية التي ُخلق لأجلها. واأّما لو كانت الروؤية 

الإن�سانّية في عالقة الإن�سان برّبه ناق�سة ومحدودة وبعيدة عن حقيقة 

وواقع هذه العالقة، َل�َسلكت بالإن�سان م�سارات ال�سالل والهالك.

��ه ن��ق��دًا لأح��ده��م ح��ول �سلوك م��ا، وم��ن ب��اب الأم��ر  ُت��وجِّ فعندما 

اأهّم فرائ�سه على  الذي جعله اهلل من  المنكر  والنهي عن  بالمعروف 

متعّلقًا  قلبي  دام  وما  برّبي،  بعالقتي  يرتبط  باأّن هذا  يجيبك  النا�س، 

باهلل فال ي�سّر ال�سلوك الذي اأقوم به، وي�سّور لك كاأّن العالقة القلبّية 

تكفيه في الو�سول اإلى النتائج المطلوبة والغايات المق�سودة.

يغُفل هوؤلء تمامًا عن الواقع، وفي مغالطة وا�سحة يقعون في �سبهة 

الف�سل بين العتقاد والروؤية من جهة، وبين ال�سلوك، من جهة اأخرى. 

اإْذ كيف يمكن لمن يملك عالقة ر�سا قلبّية باهلل اأن يع�سيه في ال�سلوك 

وطريقة العي�س؟

أول الكالم
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توؤّكد الآيات والروايات على رابطة العتقاد بالعمل ال�سالح، ومن 

هذه النقطة تحديدًا، تثار اإ�سكالّية الف�سل لدى هوؤلء، فال بدَّ لل�سلوك 

تف�سير  بمع�سية اهلل - عزَّ وجلَّ - من  والمتمثِّل  لإرادة اهلل  المخالف 

عن  ف�ساًل  نف�سه  الفاعل  لإقناع  تكفي  ل  الظاهرّية  والإجابات  واقعّي، 

اإقناع الآخرين.

اإّن ما ينبغي اأن نعمل عليه في تربية المحيط هو اأن ن�سعى للو�سول 

اإلى تربية معتقدّية، فكرّية �سليمة، قبل اأن نعالج ال�سلوك فقط. وما نقع 

فيه عادة اأنّنا نتّجه ناحية تقويم ال�سلوك دون بيان اأمور ثالثة اأ�سا�سّية 

في اأّي �سلوك خاطئ، وهي التالية:

1- من�صاأ ال�صلوك: فال�سلوك الخاطئ نابع من روؤية ل بّد من تحديدها 
وتحليلها وجمع كافة عنا�سرها.

عن  تتحّدث  لأّنها  المن�ساأ؛  عن  تختلف  وهي  ال�صلوك:  اأ�صباب   -2
اأ�سباب ظاهرّية، فتقليد الغرب واّتباعه هو ال�سبب في اختيار نوع 

الّلبا�س اأو طريقة الحياة، ولكنَّ المن�ساأ اأعمق من هذا التقليد لأّنه 

يرتبط بالروؤية، كما اأ�سلفنا.

3- نتائج ال�صلوك: فهذا ال�سلوك الخاطئ يثمر تراكمًا في البتعاد 
نًا  بيِّ ول  الإن�سان  لدى  منظورًا  يكون  ل  ما  النتائج  ومن  الحّق،  عن 

لديه اإطالقًا.

على  المعالجة  تكون  فكما  للمعالجة  ن�سعى  عندما  المقابل،  وفي 

م�ستوى  على  المعالجة  فكذلك  فاعلة،  غير  فقط  النتائج  م�ستوى 

اأي�سًا  الروؤية  اإل��ى  تنظر  واأن  بّد  ل  المثمرة  المعالجة  لأّن  الأ�سباب، 

على  بالتاأثير  ي�سمح  بما  تكوينها  واإعادة  فيها،  الخلل  مكامن  لت�سّحح 

ال�سلوك وبما يثمر النتائج المطلوبة ويقي من النتائج المنبوذة.

الإ�سارة  نجد   - وجلَّ  عزَّ   - اهلل  كتاب  اآي��ات  بع�س  ل  نتاأمَّ وعندما 

وا�سحة اإلى مفردة الهدى، واأّنها المقّوم الأ�سا�س لل�سلوك ال�سحيح واأّن 

الدنيا  في  النجاة  له  ُتكتب  الذي  الفرد  لبناء  ال�سبيل  هو  ذلك  اإح��راز 

الجّنة هم  ال�سالحات والذين يدخلون  اآمنوا وعملوا  والآخرة، فالذين 

َل��ى  �إِ يِِّب ِم��َن �ْل��َق��ْوِل َوُه���ُدو�  �إَِل��ى �لطَّ بو�سف الآي��ة الكريمة: {َوُه���ُدو� 

َر�ِط �ْلَحِميِد} )الحج: 24(. �شِ

واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رّب العالمين.
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ال�صيخ نعيم قا�صم

بمواالته ُتمحى الذنوب
نتابع الحلقة الخام�صة من زيارة الحّجة |: »َمْوالَي، َفاإِْن اأَْدَرْكُت 

َبْيَن  ُف  رِّ الُمَت�صَ َعْبُدَك  ذا  اأَنا  َفها  الباِهَرَة،  َواأَْعالَمَك  اِهَرَة  الزَّ اَمَك  اأَيَّ

هاَدَة َبْيَن َيَدْيَك َوالَفْوَز َلَدْيَك«. اأَْمِرَك َوَنْهِيَك، اأَْرُجو ِبِه ال�صَّ

في رحاب بقية اهلل
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1- اإدراك االإمام |:
يواجه الموؤمن الموالي احتمالين تحت 

اإمرة �ساحب الع�سر والزمان |: 

عند  الإم������اَم  ُي������درَك  اأن  االأول: 

وي�ستمَع  بم�ساهدته،  ��ع  وي��ت��م��تَّ ظ��ه��وره، 

وتحت  ويكون من جنده  لأوامره،  مبا�سرًة 

اأن يكون قد  لوائه. وفي هذه الحالة ل بدَّ 

و�سقل  بالعبادة  الظهور  قبل  نف�سه  اأ  هيَّ

ال�سخ�سيَّة، والمجاهدة، وال�ستعداد لبذل 

النف�س والمال في �سبيل اهلل تعالى وتحت 

الموالي في حالة  |. ولذا، يكون  اإمرته 

الإم��ام  وم��والة  حّب  في  الّلقاء  عند  فناٍء 

المهدي |.

ي�سبُق ال�ستعداُد للظهور حالَة الفرج، 

وهذا ما يتطلَّب من الموؤمن الموالي اأن ل 

بوجود  الأم��ل  يطيل  ول  يهمل  ول  يتراخى 

يح�سُل  وقد  ق�سيرة،  فالحياُة  الفر�سة، 

فاإذا  الموالي،  يت�سّوره  مّما  باأ�سرع  الفرُج 

َل نف�سه لمرحلة الفرج، حيث الأّيام  ما اأهَّ

الهدى  واأع���الم  والن�سر،  بالحّق  زاه��رة 

الناظرين،  ُتبهر  المعمورة  على  مرفرفة 

فمن الطبيعّي اأن يكون تحت اإمرة �ساحب 

عما  وينتهي  طلباته  ينّفذ   ،| ال��زم��ان 

بين  لل�سهادة  حا�سرًا  ويكون  عنه،  ينهي 

واأن  بها،  حياته  يختم  اأن  راغبًا  بل  يديه، 

يكون فوزه بين يدي الحّجة |.

ُترشدنا زيارة احلّجة | إىل 
ُم  التوّسل كمساٍر تربويٍّ يقوِّ
توّجه املؤمن نحو التقوى

2- الموت قبل الظهور:
يعاجله  اأن  ال��ث��ان��ي:  االح��ت��م��ال 

|، وفي  الموت فال ُيدرك ظهور الإمام 

هذه الحالة، له طلبان: الأّول هو الرجعة، 

الَمْوُت  ْدَرَكِني 
َ
اأ َفاإِْن  »َمْولَي،  الزيارة:  في 

َوِباآباِئَك  ِبَك  ُل  َتَو�سَّ
َ
اأ ي  َفاإِنِّ ُظُهوِرَك،  َقْبَل 

ْن 
َ
اأ ُل��ُه 

َ
��اأ ���سْ

َ
َواأ َتعالى،  اهلل  اإِل��ى  اِهِريَن  الطَّ

َيْجَعَل  ْن 
َ
َواأ ٍد،  ُمَحمَّ َواآِل  ٍد  ُمَحمَّ لَِّي َعلى  ُي�سَ

ّياِمَك، 
َ
اأ ِفي  َوَرْجَعًة  ُظُهوِرَك،  ِفي  ًة  َكرَّ ِلي 

ِمْن  ��ِف��ي  ���سْ
َ
َواأ ُم���راِدي،  ِم��ْن طاَعِتَك  لأْب��ُل��َغ 

ْعداِئَك ُفوؤاِدي«.
َ
اأ

التو�ّسل  اإلى   | الحّجة  زيارة  ُتر�سدنا 

نحو  ال��م��وؤم��ن  ت��وّج��ه  ُم  ي��ق��وِّ ت��رب��ويٍّ  كم�ساٍر 

�آَمُنو�  �لَِّذيَن  َها  يُّ
�أَ {َيا  تعالى:  قال  التقوى، 

َوَجاِهُدو�  �ْلَو�ِشيلََة  �إَِلْيِه  َو�ْبَتُغو�   
َ
�هلل �تَُّقو� 

ِفي �َشِبيِلِه َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن} )المائدة: 35(، 

محّمد  واآل   P محّمد  على  ال�سالة  ث��مَّ 

والتوفيق  الخيرات  ك��لِّ  اإل��ى  كمعبٍر   R

الموالي  �سخ�سّية  لتكون  وذل���ك  الإل��ه��ّي، 

دين  ن�سرة  في  الم�ساهمة  لقابلّية  حاملًة 

وعندها   ،| الحّجة  الإم��ام  مع  تعالى  اهلل 

اإليها،  وّفق  لمن  الموت  بعد  الرجعة  ت�سبح 

للموؤمن  �سانحًة  الإيمان، فر�سًة  �َس  ُمحِّ وقد 

الموالي، ل�ستكمال الدور الأ�سا�س في ن�سرة 

الحّق بقيادة ولّي اهلل الأعظم وخاتم الأئّمة 

للفوؤاد  و���س��ف��اًء  عنه،  ل��ل��ذبِّ  وطاعته   ،|

بالقت�سا�س من اأعدائه.

3- اإ�صالح الذات:
الطلب الثاني هو اإ�سالح الذات، ففي 

الزيارة: »َمْولَي، َوَقْفُت ِفي ِزياَرِتَك َمْوِقَف 

ِعقاِب  ِمْن  الخاِئِفيَن  اِدِميَن  النَّ الخاِطِئيَن 

�َسفاَعِتَك،  َعلى  َكْلُت  اتَّ َوَقْد  العاَلِميَن،  َربِّ 
7
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ُذُنوِبي،  َمْحَو  َو�َسفاَعِتَك  ِبُموالِتَك  َوَرَجْوُت 

َك  ِلَوِليِّ َفُكْن  َزَلِلي،  َوَمْغِفَرَة  ُعُيوِبي،  َو�َسْتَر 

ِل اهلل 
َ
��اأ وا���سْ َم��ِل��ِه، 

َ
اأ َتْحِقيِق  ِعْنَد  َم��ْولَي  يا 

َك  َوَتَم�سَّ ِبَحْبِلَك،  َتَعلََّق  َفَقْد   ، ِ ِ َزهللَ ُغْفراَن 

ْعداِئَك«. 
َ
 ِمْن اأ

َ
اأ ِبِولَيِتَك، َوَتَبرَّ

على الموؤمن الموالي اأن يجاهد نف�سه 

م��ج��اه��دًة دائ��م��ًة وم�����س��ت��م��ّرة، ف��ي اأّي��ام��ه 

وينّمي  ا�ستقامتها،  على  ليحافظ  ولياليه، 

تحّديات  م��واج��ه��ة  ف��ي  وينجح  ت��ق��واه��ا، 

هم  فالُخلَّ�س  لها،  ال�سيطان  وو�سَو�سات 

وبالءاتهم  امتحاناتهم  واج��ه��وا  ال��ذي��ن 

المتحانات  وراأ���س  والت�سحية،  بال�سبر 

فعن  الم�سّقات،  وتحّمل  ال��ف��رج،  انتظار 

الأم��ر  ه��ذا  »اإنَّ   :Q ال�سادق  الإم��ام 

حتى  واهلل،  ل  اأي��ا���س،  بعد  اإلَّ  ياأتيكم  ل 

ول  �سوا،  يمحَّ حتى  واهلل،  ول  ي��م��ّي��زوا، 

واهلل، حتى ي�سقى من ي�سقى، وي�سعد من 

.
)1(

ي�سعد«

الموؤمن بخطئه وندمه وخوفه  يعترف 

العتراف  فيكون  تعالى،  اهلل  عقاب  من 

اهلل  اأنَّ  الدعاء:  ففي  النجاة،  اإلى  طريقًا 

ومانُع  العطايا،  »�ساحُب  وتعالى  �سبحانه 

الباليا، ُي�سفي ال�سقيم، ويغفُر للخاطئين، 

ال�سالحين،  ويحّب  النادمين،  عن  ويعفو 

المذنبين،  على  وي�ستر  الهاربين،  وي��وؤوي 

.
)2(

ويوؤمن الخائفين«

وفي المناجاة عن الإمام زين العابدين 

ال��ع��ارف��ي��ن بطيِب  اآن�����س  م��ن  »ي��ا   :Q

واألَب�َس الخاطئين ثوَب موالته،  مناجاته، 

ُته، ومتى  َدْت �سواَك همَّ متى فِرَح من ق�سَ

ا�ستراَح من اأرادْت غيَرَك عزيمُته، ومن ذا 

ت�سّفعه  فلم  الإرادة  الذي ق�سَدَك ب�سدِق 

الذي اعتمد عليك  اأم من ذا  م��راده؟  في 

ذا  من  اأم  باإ�سعاده؟  تجّد  فلم  اأم��ره  في 

.
)3(

الذي ا�ستر�سدك فلم ُتمنن باإر�ساده؟«

4- المواالة وال�صفاعة:
وم���ن اأه����ّم ط���رق ال��ن��ج��اة: ال��م��والة 

وال�سفاعة.

�سببًا  للولي  الطاعة  تكون  فبالموالة 

ل��ل�����س��الح؛ لأّن���ن���ا ب��ال��م��والة هلل ت��ع��ال��ى، 

نعي�س   R ول��الأئ��ّم��ة   P ول��ر���س��ول��ه 

ذوبان الذات في �سبيل اهلل تعالى، فيكون 

تعالى،  هلل  ط��اع��ًة  حياتنا  ف��ي  ���س��يء  ك��لُّ 

ونبتعد عن المعا�سي مهما كانت �سغيرة، 

الموالين،  من  واأ�سحابنا  رفقاوؤنا  ويكون 

تعالى  اهلل  اأع���داء  لمواجهة  معًا  ونتكّتل 

 P باملواالة هلل تعاىل، ولرسوله
ولألئّمة R نعيش ذوبان الذات 

يف سبيل اهلل تعاىل، فيكون كلُّ 
شيء يف حياتنا طاعًة هلل تعاىل

في رحاب بقية اهلل
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الموؤمنين  اأمير  فعن  وت�سحية،  بكّل جراأة 

علّي Q: »ِجماُع الَخيِر ِفي الُموالِة ِفي 

ِة ِفي اهلِل،  اهلِل، َوالُمعاداِة ِفي اهلِل، َوالَمَحبَّ

.
)4(

َوالُبغ�ِس ِفي اهلِل«

وبال�سفاعة تكون ال�سمانة في الآخرة 

للفوز، اإذ مهما كانت اأعمالنا عظيمة فقد 

ت�سوبها النواق�س، ومهما بذلنا من جهود 

يمكن  ل  عندها  التق�سير،  في  نقع  فقد 

فاإذا  فقط،  باأعمالنا  النجاة  على  الّتكاء 

والآل   P النبّي  �سفاعة  اإليها  اأ�سفنا  ما 

نا  اأنَّ وبما  لآخرتنا،  �سامنين  نكون   R

نزور الحّجة |، فهو اأعظم ال�سفعاء يوم 

القيامة، نتم�ّسك به، ونرجو ر�ساه، ون�ساأل 

اهلل تعالى توفيقنا ل�سفاعته.

ال����ع����م����ل ع����ل����ى اإ�������س������الح ال�������ذات 

تعالى:  ق���ال  وم��رك��زّي��ة،  اأ���س��ل��ّي��ة  م��ه��ّم��ٌة 
 

ْلَهَمَها ُفُجوَرَها  َفاأَ  * �َها  {َوَنْف�ٍس َوَما �َشوَّ

��اَه��ا * َوَق��ْد  َوَت��ْق��َو�َه��ا * َق��ْد �أَْف��لَ��َح َم��ْن َزكَّ

 ،)10  -  7 )ال�سم�س:  اَها}  َد�شَّ َم��ْن  َخ��اَب 

بحار الأنوار: العالمة المجل�سي. ج 1، �س 261.( 1)

مهج الدعوات ومنهج العبادات: ال�سيد ابن طاوو�س. �س89.( 2)

بحار الأنوار: العالمة المجل�سي. ج91، �س157.( 3)

عيون الحكم والمواعظ: علي بن محمد الليثي الوا�سطي. �س223.( 4)

الهوام�ص

األمل باإلمام | يدفع 
املؤمن إىل أن يصلح حاله 

ليكون من جنده وأعوانه

والعيوب  ال��ذن��وب  الإن�سان  يواجه  وحيث 

ل��ل، ف���اإنَّ الإ���س��الح ي��ب��داأ م��ن التوبة  وال��زَّ

الذنوب،  بغفران  الم�سحوبة  الن�سوحة 

مملوءة  اأع��م��ال��ن��ا  �سحيفة  ت��ك��ون  ل  ك��ي 

الخال�س  من  مانعًا  فت�سّكل  بالمعا�سي؛ 

الأع��م��ال  ت��راك��م  اإل���ى مرحلة  والن��ت��ق��ال 

عيوبه  الموؤمن  يعالج  وكذلك  ال�سالحة. 

وتطبيق  والتقوى  بالعبادة  منها  ويتخلَّ�س 

وكذلك  حاله.  لي�ستقيم  الإلهّية؛  الأوام��ر 

عدم  على  لي�ساعده  تعالى؛  اهلل  اإلى  يلجاأ 

التي  ل��ل عند الخ��ت��ب��ارات  ال��زَّ ال��وق��وع في 

تواجهه في حياته الدنيا.

ل�ساحب  ال��م��والة  مع  ه��ذا  ك��لُّ  يهون 

يدفع  ب��ه  ف��الأم��ل   ،| وال��زم��ان  الع�سر 

من  ليكون  حاله  ُي�سلح  اأن  اإل��ى  الموؤمن 

اأن  ه���دف عظيم  وه���و  واأع���وان���ه،  ج��ن��ده 

المع�سوم  َرْكِب  في  ليكون  الإن�سان  ق  يتوفَّ

ك��ّل  ف��ي  ال��ع��دال��ة  يقيم  ال���ذي  المن�سور 

المعمورة في اآخر الزمان، هذا من جهة. 

ومن جهة اأخرى، فاإنَّ مكانة الولّي الأعظم 

نه من ال�سفاعة لأوليائه  عند اهلل تعالى تمكِّ

وبذلك  الخلد،  جّنة  اإلى  باأيديهم  والأخ��ذ 

والآخ��رة،  الدنيا  في  فائزًا  الموالي  يكون 

اأرادها  التي  الحقيقّية  ال�سعادة  وهذه هي 

اهلل تعالى لنا.
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*نزٌر ي�صير من نور حكومته
على   Q الموؤمنين  اأمير  يكن  لم 

بعد  الأول��ى  ال�سنوات  في  الحكومة  راأ���س 

اآل��ت  وح��ّت��ى عندما   .P ال��ر���س��ول  وف��اة 

عهده  في  اأّججوا  اإليه،  الدولة  اأمور  اإدارة 

باب  اأمامه  �سّد  ما  ح��روب؛  ث��الث  نيران 

وهذا  ين�سدها،  كان  التي  الحكومة  اإقامة 

الم�سلمون  عليه  يتح�ّسر  اأن  ينبغي  الأم��ر 

لالأبد.

تيحت 
ُ
فلو كانت مثل هذه الفر�سة قد اأ

حكومته  لكانت   ،Q الموؤمنين  لأمير 

 Q اإّنه اأمٌر موؤ�صٌف حقًا اأن ال ُيف�صح المجال اأمام اأمير الموؤمنين

الإقامة حكومة اهلل في العالم، بال�صكل الذي اأراده Q. فذلك كان 

فر�صة ليفهم العالم كّله ماذا جلب لهم االإ�صالم، وليتعّرف النا�ص اإلى 

ال�صخ�صّيات التي يمتلكها االإ�صالم.

أعينوني بورعٍ واجتهاد)*(

الحكومة المثالّية، ولكانت نموذجًا ُيحتذى 

العدل  اإق��ام��ة  اإل��ى  يتطّلعون  ال��ذي��ن  لكّل 

لم  ذل��ك  ل��ك��نَّ  ال�����س��م��اء.  اإرادة  وتطبيق 

الذي  الي�سير  النزر  اأّما  لالأ�سف.  يحدث، 

تحّقق منه فما زال نوره ي�سطع في الأر�س. 

*ح�صرة العارفين والعلماء
الأ�سف  على  يبعث  الذي  الثاني  الأمر 

يجد  ل��م   Q الموؤمنين  اأم��ي��ر  اأنَّ  ه��و 

كان  التي  والمعارف  العلوم  لنقل  مجاًل 

 
)1(

يختزنها في �سدره »اإنَّ ههنا ِعلمًا جّمًا«

اإلى اأ�سخا�س يحملونه من بعده.

نور روح اهلل
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لم  ال��ذي  العلم  اأنَّ  فيه،  �سكَّ  ل  ا  وممَّ

هو  بحمله،  جديرين  اأ�سخا�سًا  ل��ه  يجد 

التوحيد«.  و»اأ�سرار  الولية«،  »اأ�سرار  علم 

ف العلماء والعارفون لعدم  ول بدَّ اأن يتاأ�سَّ

الموؤمنين  لأمير  والمجال  الفر�سة  توّفر 

للبوح بتلك الأ�سرار التي كان ل بدَّ له من 

له.  يتح  لم  المجال  لكنَّ  عنها.  الك�سف 

وهذا الأمر هو من الح�سرات التي ينبغي 

والفال�سفة  العارفين  وبالأخ�ّس  للجميع، 

حياتهم  يق�سوا  اأن  رين،  والمفكِّ والعلماء 

بالتاأ�ّسف عليها.

اأمير  ب��والي��ة  ك  التم�صُّ *معنى 
Q الموؤمنين

ك بولية اأمير الموؤمنين؟  فما هو التم�سُّ

ك اأن ُنحّب اأمير الموؤمنين  هل يعني التم�سُّ

فقط؟ اإنَّ ذلك، اأ�سا�سًا، ل معنى له، بل اإنَّ 

معانيه،  اأحد  في  الولية،  بمقام  ك  التم�سُّ

الذي  ال��ولي��ة  لمقام  ظ��اّلً  نحن  نكون  اأن 

الم�سلمين.  لأم��ور  ي  الت�سدِّ مقام  يمّثل 

تمَّ  اإذا  اأّن��ه  هو  عليهم،  الحاكم  ومن�سب 

حكومة  تكون  اأن  ينبغي  حكومة  ت�سكيل 

وتطّبق  الموؤمنين  اأمير  بولية  متم�ّسكة 

الموؤمنين،  اأم��ي��ر  قها  طبَّ ال��ت��ي  ال��ع��دال��ة 

أّي حكومة تتَّخذ من أمري 
املؤمنني قدوًة ومنوذجًا لها 
يف تنفيذ احلكم، يجب عليها 

أن تطبِّق كّل األحكام والقوانني 
التي طّبقها بحذافريها

وبح�سب ا�ستطاعتها.

ب��اأّن��ن��ا  الّدع�������اء  د  م���ج���رَّ اإنَّ  ل��ذل��ك 

بالقول  الموؤمنين  اأمير  بولية  كون  متم�سِّ

فقط ل يكفي. واأّي حكومة تّتخذ من اأمير 

تنفيذ  في  لها  ونموذجًا  ق��دوًة  الموؤمنين 

ق كلَّ الأحكام  الحكم، يجب عليها اأن ُتطبِّ

وال��ق��وان��ي��ن ال��ت��ي ط��ّب��ق��ه��ا ب��ح��ذاف��ي��ره��ا. 

للحكم،  نموذجًا  اّتخاذه  عدم  حالة  وفي 

ذلك  ع��ن  المخالفات  بع�س  ح�سول  اأو 

عى هذا  النموذج العظيم، فاإنَّه حتى لو ادَّ

الحاكم ونطق األف مرة يومّيًا )جعلنا اهلل 

الموؤمنين(  اأمير  بولية  المتم�ّسكين  من 

فهذا القول ل يعدو الكذب.
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)*( م���ن كلم���ة له } األقاه���ا بتاريخ 18 ذي الحج���ة 1403 ه�. ق ، في 

طهران، ح�سينية جماران.

نهج البالغة. كلمة )147(.( 1)

م.ن. كتاب )45(.( 2)

الهوام�ص

ال��دع��اء  ي��ق��راأ ه��ذا  ل��ك��ّل م��ن  وينبغي 

اأمير  بولية  ك  التم�سُّ اأنَّ  اإل��ى  يلتفت  اأن 

اأهدافه والعمل على  اّتباع  الموؤمنين يعني 

تحقيقها.

*رفع الظلم عن الم�صلم وغيره 
اأّن��ه��م من  ي��ّدع��ون  ال��ذي��ن  يجب على 

يتَّبعوه  اأْن  واأتباعه،  الموؤمنين  اأمير  �سيعة 

والكتابة  وال��ف��ع��ل  ال��ق��ول  ف��ي  �سي ء  ب��ك��ّل 

قلنا جزافًا وكالمًا  والكالم. ول نكون قد 

ل طائل منه.

الموؤمنين  اأمير  �سيرة  نطالع  عندما 

خالل فترة حكمه - التي كانت ق�سيرة جّدًا 

وواجهت م�ساكل وعقبات عديدة - �سنرى 

مالك  اإل��ى  ال��ه��اّم  عهده  كتب  عندما  اأّن��ه 

المهّمة،  الق�سايا  هذه  كّل  ذكر  الأ�ستر، 

حيث  والجتماعّية،  منها  ال�سيا�سّية  �سواء 

بمثابة  كان  اأّن��ه  رغم  �سي ء،  كّل  فيه  اأورد 

وُيقال  واح��د.  ل�سخ�س  ر�سالة  اأو  و�سايا 

ح�سبما ُروي اإنَّ اأمير الموؤمنين Q قال 

من  وانُتزع  �ُسرق  خلخاًل  اأنَّ  لو  عهده  في 

ٍة اأثناء حكومته، فاإذا مات المرء  قدم ذّميَّ

اأ�سفًا لذلك، ل لوم عليه. هوؤلء هم ال�سيعة 

وهكذا يكونون.

*خدمة المحرومين مظهر والية 
Q اأمير الموؤمنين

ولو  تج�سيدًا  نكون  لأن  ن�سبو  اإذ  اإّننا 

ناق�سًا لولية الإمام علّي Q في بالدنا، 

علينا اللتفات اإلى اأمٍر هاّم وهو اأن ل نكتفي 

ل  وذل��ك  ال�����س��ع��ارات،  واإط���الق  بالتظاهر 

الموؤمنين  لأمير  التابعة  فالحكومة  يكفي. 

 Q ُمطالبة باأن تحذو حذو الإمام علّي 

الذي كان قلبه يتاألَّم من اأجل المحرومين، 

واأن تبذل غاية جهدها لن�سرة المحرومين 

يرى  عندما  الأب  يفعل  كما  واإن��ق��اذه��م، 

وتي من 
ُ
اأطفاله َجْوعى، فهو ي�سعى بكل ما اأ

يجب  وهكذا  لهم.  العي�س  لقمة  لتوفير  ة  قوَّ

الموؤمنين.  التابعة لأمير  اأن تكون الحكومة 

ل  اإّن��ك��م   Q الموؤمنين  اأم��ي��ر  ق��ال  وق��د 

اإّل  ذل��ك  يمكننا  ل  وف��ع��اًل  ذل��ك،  يمكنكم 

والتقوى، »ل تقدون على  بالورع  اإعانته  في 

وعّفٍة  واجتهاٍد  ب��ورٍع  اأعينوني  ولكن  ذلك، 

ن�ستطيع.  ال��ذي  بالحّد  اإع��ان��ة   ،
)2(

و�سداد«

اإلى حّد ما،  نة  فلدى كّل واحد مّنا قّوة معيَّ

يمكنه ا�ستغاللها للحفاظ على حياته، فاإذا 

دت،  وتوحَّ ال�سغيرة  القوى  ه��ذه  اجتمعت 

فاإنَّها �ستتحّول اإلى قّوة كبرى ومقتدرة.

نور روح اهلل
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ورد عن النبّي محّمد P قوله: »النا�ص معادن كمعادن 

ة«)1(. هذه الجملة ال�صريفة موجزة وغنّية  الذهب والف�صّ

وقابلّيات  ا�صتعدادات  وجود  عن  ث  تتحدَّ وهي  بالمعاني، 

كامنة في كّل فرد من اأفراد االإن�صان.

الذهب  المعادن:  من  نوعين  هناك  اإّن  يقول:  اأن   P يريد 

ة -وهما قد ُذكرا على �سبيل المثال- في باطن الأر�س، كما  والف�سّ

دة، فرغم اأنَّ الظاهر على وجه  عة ومتعدِّ توجد معادن اأخرى متنوِّ

الأر�س هو الحجر والتراب، اإّل اأّنه في داخل الأر�س والحجر وتحت 

يمكن  ول  والف�سة،  كالذهب  ثمينًا  عن�سرًا  نجد  العادّي  التراب 

مقارنة قيمته بالقيمة التي نالحظها اأو ن�ساهدها في الظاهر.

بالتربـيـــة 
ــى  ــل ــج ُت

معادنـكم)*(

مع اإلمام الخامنئي
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*ا�صتعدادت قيِّمة وقابلّيات عظيمة
والنا�س، هم كذلك اأي�سًا. لهم ظاهر 

يراه الإن�سان في حركاٍت و�سكناٍت، واأقواٍل، 

و�سلوكّياٍت واأفعال؛ ولكن اأي�سًا لهم باطن، 

وهذا الباطن هو عبارة عن وجود قابلّيات 

وا�ستعدادات متراِكمة، و�سعها اهلل تعالى 

في الإن�سان.

وهذه ال�ستعدادات والقابلّيات، لي�ست 

الظاهر،  في  فالجميع،  ���س��واء.  ح��ّد  على 

الكمون،   حالة  في  هو  ما  ولكن  يت�سابهون 

وما هو في باطن الإن�سان ُتعتبر قيمته اأكثر 

بكثير مّما ُي�ساهد في الظاهر.

وبذلتم  �سعيتم  فاإذا  المعادن،  كذلك 

هذه  اإلى  ت�سلوا  اأن  يمكنكم  فاإّنه  الجهد، 

الأر����س.  ف��ي  ال��م��وج��ودة  القّيمة  ال��م��ادة 

والإن�سان كذلك، اأي�سًا، يحتاج اإلى ال�سعّي؛ 

في  التي  ال�ستعدادات  ه��ذه  يو�سل  لكي 

داخله اإلى مرحلة الفعلّية. وال�سرط الاّلزم 

هو اأن تتعّرفوا اإلى هذه ال�ستعدادات التي 

في داخل كّل �سخ�س.

هو  ما  يعرف  ل  ال��ذي  ال�سخ�س  لأّن 

ل��و �سادفه  ��ة،  ال��ف�����سّ ه��ي  م��ا  اأو  ال��ذه��ب 

عنه  يعلم  ل  لأّن��ه  عنه،  النظر  �سي�سرف 

هكذا،  الأم��ر  لالإن�سان  وبالن�سبة  �سيئًا. 

الأط��ف��ال  ��ي  وم��ربِّ الب�سر  ��ي  ل��م��ربِّ ينبغي 

اأن  ي��ري��دون  ال��ذي��ن  ال�سباب،  وب��الأخ�����سّ 

ي�ستفيدوا من هذه ال�ستعدادات الفطرّية 

هذه  اإل��ى  يتعّرفوا  اأن  عندهم،  الموجودة 

يعرفوا  اأن  وال��ق��اب��ل��ّي��ات،  ال���س��ت��ع��دادات 

قيمتها، وفيما بعد يتحّركون اّتجاهها.

ك��م��ا ف��ي ع��ل��م ال��ج��ي��ول��وج��ي��ا، ف��اإّن��ن��ا 

هذه  تحتوي  ه��ل  لنرى  ونبحث،  نتحرك 

وما هو ذلك  اأم ل،  المعادن  الأر���س على 

المعدن، وكم يبلغ مقداره وكمّيته وحجمه، 

واإظ��ه��اره...  ا�ستخراجه  طريقة  هي  وم��ا 

كذلك،  اأي�سًا  الأم��ر  بالب�سر  يتعّلق  وفيما 

فلدى بع�سهم قابلّيات وا�ستعدادات بارزة 

ومميَّزة وكثيرة، وبع�سهم لديه ا�ستعدادات 

وقابليات اأقّل.

اجلميع يتشابه يف الظاهر 
ولكن ما هو يف حالة ُكمون يف 

الباطن قيمته أكرث بكثري

مع اإلمام الخامنئي
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*اك�صفوا عن ا�صتعداداتهم
نوعّية  ف��ي  ف��روق��ات  ه��ن��اك  واأي�����س��ًا 

هو  فالذهب  والقابلّيات؛  ال�ستعدادات 

اأي�سًا  ة  والف�سّ محّل،  في  و�سرورّي  لزم 

فحيثما  اآخ��ر.  محّل  في  و�سرورّية  لزم��ة 

اإن  ��ة،  ال��ف�����سّ م��ن  ت�ستفيدوا  اأن  ينبغي 

ا�ستخدمتم الذهب، لن ت�سلوا اإلى نتيجة؛ 

الحديد،  من  ت�ستفيدوا  اأن  ينبغي  وحيثما 

اإلى  ت�سلوا  لن  ال��ذه��ب،  ا�ستخدمتم  اإن 

لأجل  و�سرورّي  لزم  منهما  فكّل  نتيجة. 

عمٍل ما.

وا�ستعداداتهم  بقابلّياتهم  والنا�س 

المجتمعات  ح��اج��ة  ��ن��ون  ي��وؤمِّ عة،  المتنوِّ

اإل��ى  وال�سير  اهلل  اإل��ى  لل�سير  الب�سرّية، 

هذه  كافة  ُت�ستخرج  اأن  وينبغي  الكمال؛ 

وظيفة  يجعل  م��ا  وه���ذا  ال���س��ت��ع��دادات، 

واأي�سًا  ثقيلة،  المجتمعات  مرّبي  ومهاّم 

اإنَّ  ثقيلة.  الحكومات  يجعل وظيفة ومهاّم 

العثور على ال�ستعداد، ومعرفته، ومعرفة 

قيمته، ومعرفة �سبيل ا�ستخراجه واإي�ساله 

ثمَّ بعد ذلك متابعته  الفعلّية،  اإلى مرحلة 

عند  �سُيثمر  الذي  هو  ة،  تامَّ وبراعة  ة  بدقَّ

بروزه.

*لُيثيروا لهم دفائن العقول
ولقد كان الأنبياء يمار�سون هذا الفعل 

ويذّكروهم  فطرته  ميثاق  »لي�ستاأدوهم 

دف��ائ��ن  ل��ه��م  وُي��ث��ي��روا  ن��ع��م��ت��ه...  من�سّي 

.
)2(

العقول«

الب�سر،  عقول  يثيرون  كانوا  الأنبياء 

)*( مقتطف���ات من كلمة الإم���ام الخامنئّي { التي األقاها في الذكرى 

ال�سنوّية لنت�سار الثورة الإ�سالمّية في 2013/2/11.

الوافي: الفي�س الكا�ساني، ج1، �س827.( 1)

نهج البالغة، خطبة 1.( 2)

الهوام�ص

وظيفة ومهام مربِّي اجملتمع 
ثقيلة ألّنها العثور على 

االستعداد ومعرفة قيمته 
ومعرفة سبيل استخراجه

العمل،  على  ويحّثونها  يبعثونها،  وك��ان��وا 

وه����ذا ك��ّل��ه ا���س��ت��خ��راج ل��ال���س��ت��ع��دادات. 

كمعادن  معادن  »النا�س  اأّن  من  وانطالقًا 

اإلى  ُينظر  اأن  ينبغي  ل  ة«،  والف�سّ الذهب 

اأّي اإن�سان نظرة احتقار وازدراء؛ كال، فهو 

اإلى  المجتمع  اأحوج  وما  ال�ستعداد،  لديه 

ذلك ال�ستعداد.

النا�س  من  مجموعة  هناك  �سحيح، 

�سبعين  ويعّمرون  الدنيا،  عالم  اإلى  ياأتون 

يرتحلون.  ثّم  ومن  عامًا،  وثمانين  عامًا، 

هذه،  ا�ستعداداتهم  عن  ُيك�سف  ل  ولكن 

ُك�سف  فلو  ُيظلمون.  الحقيقة  ف��ي  وه��م 

من  ك��ان  وقابلّياتهم،  ا�ستعداداتهم  عن 

والآخر  نابغة  اأحدهم  ي�سبح  اأْن  الممكن 

يزيد  وه���ذا  ��زة.  وم��م��يَّ ب����ارزة  �سخ�سّية 

المجتمع،  مرّبي  ومهّمة  وظيفة  من  ويثقل 

ومنهم: علماء الدين، والمعّلمون، واإدارات 

على  التربوّية،  الأجهزة  وكاّفة  الحكومة، 

العتناء  يجري  ل  اأن  وح��ذار  تنّوعها... 

والهتمام بهذه ال�ستعدادات والقابلّيات.
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ـــاة  ـــاج ـــن م
المريديــن)5(: 
ــذ  ــذي ــــى ل إل
مناجاتك وصلوا

 اآية اهلل ال�صيخ 
)حفظه اهلل(

د تقي م�صباح اليزدي  حممَّ

*ِنَعُم المريدين... معنوّية
ْيَت َلُهُم الَم�ساِرَب، وَبلَّْغَتُهُم  فَّ »الَِّذيَن �سَ

ْن���َج���ْح���َت َل��ُه��ُم ال��َم��ط��اِل��َب، 
َ

غ��اِئ��َب، َواأ ال��رَّ

الَماآِرَب، وَمالأَْت  ِلَك  َف�سْ ِمْن  َلُهْم  ْيَت  َوَق�سَ

ِمْن  ْيَتُهْم  َوَروَّ َك،  ُحبِّ ِمْن  َماِئَرُهْم  �سَ َلُهْم 

ُمناجاِتَك  َلِذيِذ  اإلى  َفِبَك  �ِسْرِبَك،  اِفي  �سَ

��ِدِه��ْم  ��ى َم��ق��ا���سِ ْق�����سَ
َ
��ُل��وا، ِوِم���ْن���َك اأ َو���سَ

ُلوا«. َح�سَّ

يظهر من مقاطع »مناجاة المريدين« 

وجود ِنَعم اأخرى غير الّلذائذ الدنيوّية، 

والمعنوّية وهي  الأخروّية  عم  النِّ وهي 

َعم  النِّ من  واأف�سل  اأعلى  مرتبة  في 

اأ�سرى  النا�س  اأّن  وبما  ولكن  الدنيوّية. 

ن�سهم 
ُ
واأ واإدراكهم  المادة  وعالم  الطبيعة 

وال��ّل��ذائ��ذ  للطبيعة  واأق����رب  اأق���وى  ي��ك��ون 

عم  الدنيوّية، لذلك ل يمتلكون معرفة بالنِّ

اهلل  رهم  َب�سَّ وقد  الاّلمحدودة،  الأخروّية 

بتلك  وعنايته،  لطفه  ب��اب  وم��ن  تعالى، 

عم. النِّ

*ياأن�صون بعبادة اهلل فقط
ة،  الأبديَّ عم  النِّ تعالى  اهلل  �سّور  لقد 

وبحدود معّينة، َتقَبل َفهم واإدراك النا�س. 

الذين  ال�ستثنائّي���ون  الأ�سخ�����ا�س  طبعًا، 

اخ��ت��اره��م اهلل ت��ع��ال��ى اأم��ث��ال الأن��ب��ي��اء، 

R، واأول���ي���اء اهلل  ���ة الأط���ه���ار  والأئ���مَّ

��ع��م وال��م��واه��ب  ال��خ��وا���س، ي���درك���ون ال��نِّ

ب�سكل  الاّلمحدودة  والمعنوّية  خ��روّي��ة 
ُ
الأ

بالأمور  وبالتالي فهم غير متعلِّقين  جيد. 

ي�ستاأن�سون  بها، بل  ي�ستاأن�سون  المادّية ول 

خروّية.
ُ
بعبادة اهلل، بالأمور المعنوّية والأ

وصايا العلماء
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ث اهلل تعالى  واإذا كان مقررًا اأن يتحدَّ

العالية  المقامات  حين  مو�سِ واأول���ي���اوؤه 

ة باأولياء اهلل، فاإنَّ اأكثر النا�س لن  الخا�سّ

بالأخ�ّس  الأنبياء،  لّتباع  الدافع  يمتلك 

المتعالية  المقامات  تلك  اإلى  اأّن و�سولهم 

يمتلكون  ل  اأّنهم  لهم عدا عن  مي�ّسر  غير 

المقامات  تلك  وفهم  اإدراك  على  القدرة 

والمراتب.

واإذا اأخذنا بعين العتبار الفرق بين 

عامين  ذي  طفل  واإدراك  فهم  م�ستوى 

�سّك  ل  فمّما  ع��ام��ًا،  اأربعين  ذي  ورج��ل 

مقارنته  يمكن  ل  بينهما  الفرق  اأّن  فيه 

وفهم  َفهمنا  بين  والختالف  الفرق  اإلى 

هنا  م��ن   .R المع�سومين  واإدراك 

ة باأولياء  يمكن القول: اإنَّ المناجاة الخا�سّ

ل���الإدراك  قابلة  ت��ك��ون  اأن  يمكن  ل  اهلل 

والفهم عندنا؛ فنحن ل نعرف �سيئًا عن 

ة اأثناء  اأغلب اأدعيتهم ومناجاتهم الخا�سّ

خلواتهم مع اهلل تعالى اإّل ال�سيء الي�سير 

والنادر الذي نقله بع�س الأ�سخا�س الذين 

والمناجاة  الأدع��ي��ة  تلك  بع�س  ح�سروا 

ة بال�سدفة. الخا�سّ

*الُبعد التعليمّي
الُبعد  ذات  والمناجاة  الأدع��ي��ة  اأّم���ا 

النموذج  تقديم  تكّفلت  والتي  التعليمّي 

م�ساألة  رع��اي��ة  فيها  ج��رى  فقد  للجميع، 

لتقّدم  الجميع،  عند  للفهم  قابلة  كونها 

تعالى  اهلل  م��ن  ل��ل��ق��رب  ال���داف���ع  ل��ل��ن��ا���س 

والح�سول على التربية الإلهّية فيما يخ�ّس 

التي  الم�ساألة  هي  وه��ذه  الب�سرّي.  النوع 

للجّنة  الإلهّية  التمثيالت  في  ن�ساهدها 

ال�سريفة  الآي����ات  ج���اءت  حيث  وِنعمها، 

تتحّدث عن اأمور يمكن لكّل �سخ�س َفهمها 

واإدراكها وال�ستفادة منها.

القراآن  هداية  نور  فاإّن  النتيجة،  وفي 

ول  والقبالّيات،  ال�ستعدادات  كافة  يعّم 

معارف  في  جواب  وله  اإّل  ا�ستعداد  يوجد 

واأنوار القراآن.

إّن نور هداية القرآن يعّم 
كافة االستعدادات وال يوجد 

استعداد إّلا وله جواب يف 
معارف وأنوار القرآن
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ُبعد  ذات  المناجاة  اأغ��ل��ب  اأّن  وب��م��ا 

َفهم  رع��اي��ة  فيها  ج���رى  ف��ق��د  ت��ع��ل��ي��م��ّي، 

ال�سير  كيفّية  حت  وو�سّ الب�سر  اأبناء  اأكثر 

من  تعالى،  اهلل  نحو  لالإن�سان  ال��روح��ّي 

»يقول   :{ ال��راح��ل  الإم���ام  يقول  هنا 

النازل،  ال��ق��راآن  هو  ال��ق��راآن،  م�سايخنا: 

نزل اإلى المراتب الأدنى، والدعاء ي�سعد 

م��ن الأدن����ى اإل���ى الأع���ل���ى، ف��ه��و ال��ق��راآن 

.
)1(

ال�ساعد«

كالم  في  الّلطيفة  الم�ساألة  هذه  ُتبّين 

والمناجاة  الأدع��ي��ة  اأّن  ال��راح��ل  الإم���ام 

ت�ستمل على معارف عالية وجامعة، يجب 

بيت  اأه���ل  اإل���ى  المنت�سبين  نحن  علينا 

ال�ستفادة   ،R وال��ط��ه��ارة  الع�سمة 

ل  ���س��ن��وات  تم�سي  اأن  ينبغي  ول  منها. 

الأدعية  من  الكثير  على  اأعيننا  فيها  تقع 

الواردة عن المع�سومين R واأن نحرم 

اأنف�سنا من في�س تلك الينابيع الفيا�سة.

عّبا�س  ال�سيخ  ال��م��رح��وم  ح��ول  ُن��ق��ل 

اأّن  الجنان«  »مفاتيح  كتاب  موؤّلف  القّمي 

حيث  العملّي  برنامجه  ك��ان  الكتاب  ه��ذا 

كان ملتزمًا قراءة كاّفة الأدعية الموجودة 

فيه وكان ملتزمًا ال�ستفادة الدائمة منها.

*حديث القراآن الكريم حول ِنَعم 
الجّنة

وِنَعمها:  الجّنة  حول  تعالى  اهلل  يقول 

َتْجِري  �ْلُمتَُّقوَن  ُوِعَد  �لَِّتي  �ْلَجنَِّة  َثُل  {مَّ

َها ِتْلَك  ِمن َتْحِتَها �لأَْنَهاُر �أُُكُلَها َد�آِئٌم ِوِظلُّ

ُع��ْق��َب��ى �ْل��َك��اِف��ِري��َن  ��َق��و�ْ وَّ ��ِذي��َن �تَّ ُع��ْق��َب��ى �لَّ

�لنَّاُر} )الرعد: 35(.

ال ميكن عبور طريق القرب 
إىل اهلل الصعب إّلا من خالل 

توفيق اهلل وإرشاده

وصايا العلماء
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�سحيفة نور: الإمام الخميني}. ج13، �س32.( 1)

الهوام�ص

�ْلَجنََّة  {�ْدُخ��ُل��و�  اآي��ة اأخ��رى:  وج��اء في 

َعلَْيِهم  ُيَطاُف   * ُتْحَبُروَن  ْزَو�ُجُكْم  َو�أَ �أَنُتْم 

���ن َذَه����ٍب َو�أَْك��������َو�ٍب َوِف��ي��َه��ا َم��ا  ��َح��اٍف مِّ ِب�����شِ

ِفيَها  نُتْم  َو�أَ ْعُيُن  �ْلأَ َوَتلَذُّ  نُف�ُس  �ْلأَ َت�ْشَتِهيِه 

�أُوِرْثُتُموَها  �لَِّتي  �ْلَجنَُّة  َوِتْلَك   * َخاِلُدوَن 

ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن * َلُكْم ِفيَها َفاِكَهٌة َكِثيَرٌة 

ِمْنَها َتاأُْكُلوَن} )الزخرف: 70 - 73(.

ِنَعم الجّنة  اأخ��رى حول  اآي��ة  وج��اء في 

وحول اأعظم واأكبر ِنَعم اهلل يعني الر�سوان 

ُ �ْلُموؤِْمِنيَن َو�ْلُموؤِْمَناِت  الإلهّي: {َوَعَد �هللهّ

َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها �لأَْنَهاُر َخاِلِديَن 

��اِت َع���ْدٍن  ��َب��ًة ِف��ي َج��نَّ ِف��ي��َه��ا َوَم�����َش��اِك��َن َط��يِّ

ِ �أَْك��َب��ُر َذِل���َك ُه��َو �ْل��َف��ْوُز  ��َن �هللهّ ��َو�ٌن مِّ َوِر���شْ

�ْلَعِظيُم} )التوبة: 72(.

بطالئع  واهتمامه  اهلل  *عناية 
طريق القرب االإلهّي

المريدين  مناجاة  مقاطع  من  ُي�ستفاد 

المتقّدمة اأّنه يجب على الإن�سان اأن ل يجعل 

الدنيوّية  عم  النِّ والأ�سيل  الأ�سا�س  هدفه 

اأن  يجب  بل  العاّمة،  خروّية 
ُ
الأ عم  النِّ وحتى 

يكون هدفه الأ�سا�س القرب من اهلل تعالى.

ال��ه��دف  ل��ه��ذا  الإن�����س��ان  ال��ت��ف��ت  اإذا 

عند  ومناجاته،  باهلل  ن�س 
ُ
الأ ل��ّذة  واأدرك 

خروّية ب�سيطة 
ُ
عم الأ النِّ ذلك ت�سبح كاّفة 

اأمامها. اإّن الو�سول لهذا الهدف المتعالي 

��ة ع��ال��ي��ة و���س��ع��ي وجهد  ي��ح��ت��اج اإل���ى ه��مَّ

الو�سول  اأّن  على  التاأكيد  ويجب  كبيَرين. 

عبر  ممكن  المتعالية  الأه��داف  تلك  اإل��ى 

لل�سلوك  العمل  ويجب  ة  الخا�سّ ال��ط��رق 

عبر اأقربها. لي�س من ال�سحيح اأّنه يمكن 

الو�سول اإلى القرب الإلهّي عبر اأّي طريق 

يتنا�سب مع اأذواق و�سالئق النا�س.

*عبور طريق القرب
والجدير بالذكر اأّن على الإن�سان - وبعد 

اأثناء  معرفة طريق القرب من اهلل تعالى - 

طلب  يكّرر  اأن  الطريق  و�سط  في  �سيره 

يحّول  ل  واأن  اهلل  من  وال�ستمداد  العون 

نظره ولو لحظة واحدة عنه؛ لأّنه ل يمكن 

اإّل  ال�سعب  اهلل  اإل��ى  القرب  طريق  عبور 

من خالل توفيق اهلل واإر�ساده.

الإن�سان  على  اأّن  الأخ���رى،  الم�ساألة 

والقرب  التعالي  طريق  بطالئع  القتداء 

من اأجل عبور ذاك الطريق واأن يختارهم 

على اعتبار اأّنهم اأف�سل رفاق في الطريق.

م��ن ه��ن��ا، ت��ح��ّدث الإم����ام ح��ول اأب��رز 

بعد  اخ��ت��ي��اره��م  م��ن  لنتمّكن  �سفاتهم 

ال��ت��ع��ّرف اإل��ي��ه��م ب�����س��ف��ات��ه��م. وب��ع��د اأن 

اإل��ى  ذك��ر �سفات ط��الئ��ع ط��ري��ق ال��ق��رب 

ة  الخا�سّ الإل��ه��ّي��ة  ال��ع��ن��اي��ات  ع���ّدد  اهلل، 

َلُهُم  ْيَت  فَّ �سَ ��ِذي��َن  »الَّ ق��ال:  ثم  ومن  بهم، 

ْنَجْحَت 
َ
َواأ غاِئَب،  الرَّ وَبلَّْغَتُهُم  الَم�ساِرَب، 

ِلَك  َف�سْ ِمْن  َلُهْم  ْيَت  َوَق�سَ الَمطاِلَب،  َلُهُم 

��َم��اِئ��َرُه��ْم ِم��ْن  َت َل��ُه��ْم ���سَ ال���َم���اآِرَب، وَم����الأْ

َفِبَك  �ِسْرِبَك،  اِفي  �سَ ِمْن  ْيَتُهْم  َوَروَّ َك،  ُحبِّ

ى  ْق�سَ
َ

ُلوا، ِوِمْنَك اأ اإلى َلِذيِذ ُمناجاِتَك َو�سَ

ُلوا«. ِدِهْم َح�سَّ َمقا�سِ
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في هدأة الّليل يخشعون)*(
ال�صهيد ال�صّيد عّبا�ص املو�صوي }

���ِئ���َل االإم������ام ال��ح�����ص��ي��ن Q: »ك���ي���ف اأ���ص��ب��ح��ت ي���ا اب����ن ر���ص��ول   ����صُ

يطلبني،  والموت  اأمامي،  والنار  فوقي،  ربٌّ  ولي  »اأ�صبحت  اأجاب:  P«؟  اهلل 

اأكره،  ما  اأدفع  وال  اأحّب  ما  اأجد  ال  بعملي،  ُمرتهن  واأنا  بي،  ُمحِدق  والح�صاب 

واالأمور بيد غيري، اإْن �صاء عّذبني واإن �صاء عفا، فهل فقير اأفقر مّني؟«.

* م�صوؤولّية: في الّليل والنهار
ح�ّسًا  يملكون   R البيت  اأه��ل  كان 

كلِّ لحظة  ي�سعرون في  كانوا  فقد  ًا.  خا�سّ

كّل  واّت��ج��اه  ال��وق��ت،  اّت��ج��اه  بالم�سوؤولّية 

الم�سائل من حولهم.

وقد اأراد الإمام الح�سين Q، من 

خالل هذا القول، اأن يعّرفنا معنى الزمن، 

وم�ساءه  �سباحه  الموؤمن  ي�ستقبل  وكيف 

الّليل  في  له  عملّيًا  برنامجًا  ي�سنع  وكيف 

لالإن�سان  م  ي��ق��دِّ اأن  واأراد  ال��ن��ه��ار،  وف��ي 

الموؤمن برنامجًا متكاماًل. 

* في الّليل يتلون القراآن
علّي  اإل���ى  جليل  ���س��ح��اب��ّي  ج���اء  ل��ق��د 

]بن  هّمام  ا�سمه   ،Q طالب  اأب��ي  بن 

والخوف  بالتقوى  معروفًا  ك��ان  �سريح[، 

ف  من اهلل، قال له: »يا اأمير الموؤمنين �سِ

]بالحديث[  الإم��ام  ابتداأ  المّتقين«.  لي 

لهذا  الّليلّي  البرنامج  اإل��ى  و�سل  اأن  اإل��ى 

الإن�سان المّتقي، قال: »اأّما الّليل ف�ساّفون 

يرّتلونه  القراآن،  لأجزاء  تالين  اأقدامهم، 

وي�ستثيرون  اأنف�سهم،  به  نون  ُيحزِّ ترتياًل، 

به دواء دائهم، فاإذا مّروا باآيٍة فيها ت�سويق 

منبر القادة
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نفو�سهم  وتطّلعت  ط��م��ع��ًا،  اإل��ي��ه��ا  رك��ن��وا 

اأعينهم،  ن�سب  اأنها  فظّنوا  �سوقًا،  اإليها 

اأ���س��غ��وا  ت��خ��وي��ف  فيها  ب��اآي��ة  م����ّروا  واإذا 

�سهيقها  اأّن  وظّنوا  قلوبهم،  م�سامع  اإليها 

حانون  فهم  اآذانهم،  اأ�سول  في  وزفيرها 

لجباههم،  مفتر�سون  اأو���س��اط��ه��م،  على 

اأقدامهم،  واأط���راف  وُرَك��ب��ه��م،  واأكفهم، 

 .
)1(

رقابهم« فكاك  ف��ي  اهلل  اإل��ى  ي��دع��ون 

الّليل  في  برنامجهم  الّليل،  برنامج  هذا 

ُيحزنون  العزيز،  الكتاب  لتالوة  ال�سهر 

دائهم،  دواء  به  وي�ستثيرون  اأنف�سهم،  به 

النف�سّية  لأمرا�سهم  ال��دواء  عن  يفّت�سون 

باآية  يمّرون  عندما  الكريم.  القراآن  من 

طمعًا،  اإليها  رك��ن��وا  وت�سويق  ج��ّن��ة  فيها 

وتطّلعت نفو�سهم اإليها �سوقًا، اأّما اإذا مّروا 

اأ�سغوا  تخويف،  فيها  جهّنم،  فيها  باآية 

زفيرها  اأنَّ  وظّنوا  قلوبهم،  م�سامع  اإليها 

اأ�سماعهم،  في  جهّنم(  )�سوت  و�سهيقها 

يبكون  �ساجدون  الأر���س،  مفتر�سون  وهم 

-ت��ب��ارك  اهلل  وي���دع���ون  اهلل،  ي���دّي  ب��ي��ن 

هذا  النار.  من  رقابهم  لِفكاك  وتعالى- 

برنامجهم في الّليل. 

 *برنامج الموؤمن الم�صلم

كيف اأ�ستطيع اأن اأخلق ان�سجامًا كاماًل 

بين اأعمالي كاإن�ساٍن موؤمن وبين الإ�سالم؟ 

كاماًل  تج�سيدًا  الإ���س��الم  ��د  اأج�����سّ حتى 

وعملّيًا، ثّمة برنامجان.

الموؤمن  يطّبقه   ،
)2(

الأول البرنامج  اأ- 

الأعين  تنام  عندما  الّليل  ه��داأة  في 

والبّطالون،  الغافلون،  ينام  وعندما 

فيكون م�ستيقظًا وحده، يقراأ القراآن. 

ة بنظر علّي بن  وللقراآن قراءة خا�سّ

برناجمهم يف الّليل السهر 
لتالوة الكتاب العزيز، ُيحزِّنون 

به أنفسهم، ويستثريون به 
دواء دائهم
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:Q اأبي طالب

اإّما اأن تقراأ القراآن قراءة اأ�سبه بقراءة 

المدر�سة،  الذي تقراأه في  العربّي  الكتاب 

هذه قراءة ل تنفع.

يوجد  ماذا  لتتعّلم  القراآن  تقراأ  واإّم��ا 

ل  فقط،  للعلم  ينفعك  وه��ذا  القراآن،  في 

للعمل.

الحزن  قلبك  وفي  تقراأ  اأن  والأخيرة 

وفي عينك الدمعة »ُيحزنون به اأنف�سهم«، 

يعني ي�ستثيرون بالقراآن الكريم عاطفتهم.

الإن��ج��از  ه���اّم  محّفز  *العاطفة 
العمل

الإن�سان  عاطفة  تتحّرك  اأن  معنى  ما 

وهو يقراأ كتاب اهلل؟

ما  ب�سرعة،  ذ  ُينفَّ اأن  لعمٍل  اأردت  اإذا 

عليك اإّل اأن ت�ستثير الإن�سان عاطفّيًا، فقد 

اأعطيته  فاإذا  يتيم،  تقول ل�سخ�س: هناك 

ل  قد  اأج��ٌر عند اهلل.  لك  اأو �سدقًة،  ماًل 

عندما  اأم��ا  ذل��ك،  قلت  اإذا  �سيئًا  يعطيك 

بين  وت�سعه  نف�سه،  اليتيم  بالطفل  تاأتيه 

ي��دي��ه ف��ي��ب��ك��ي؛ ت��ك��ون ب��ذل��ك ق��د ح��ّرك��ت 

عاطفته، فيدفع ال�سدقة فورًا. 

الإن�سان  تدفع  التي  هي  اإذًا،  العاطفة 

اأّي عمٍل من الأعمال، واأي عمل ل  باّتجاه 

تتعاطف معه لن ُتقدم عليه، واإذا فعلَتُه لن 

يوؤّثر فيك �سيئًا، ولن ينفعك.

*كَمْن قد راآها
القراآن الكريم هو برنامٌج عمليٌّ ولي�س 

كتاب  من  ُي��راد  ل  فقط.  علمّيًا  برنامجًا 

وال�سوم،  ال�سالة  تتعلَّم  اأن  العزيز  اهلل 

ت�سّلي  اأن  الكريم  القراآن  من  ُيراد  واإنما 

اأن  للفقراء،  ال�سدقة  تدفع  اأن  عملّيًا، 

تجاهد في �سبيل اهلل، اأن تهاجر في �سبيل 

وجيرانك  اإخ��وان��ك  مع  تتعاطف  اأن  اهلل، 

عملّي،  ود�ستور  برنامج  القراآن  واأّم��ت��ك. 

فاإذا اأردنا تطبيق القراآن وترجمته عملّيًا؛ 

نف�سه،  الإن�سان  عاطفة  تتحّرك  اأن  يجب 

عند  القراآن،  تعاليم  وتجاه  القراآن  تجاه 

ذلك ي�سل هذا الإن�سان اإلى مرتبة وكاأنه 

اأم��ام��ه ال��ج��ّن��ة: »فهم وال��ج��ّن��ة كمن  ي��رى 

والنار  وهم  مون،  منعَّ فيها  فهم  راآها،  قد 

ومن  بون«.  معذَّ فيها  فهم  راآه��ا؛  قد  كمن 

ال ُيراد من كتاب اهلل العزيز أن 
تتعلَّم الصالة والصوم، وإمنا 
ُيراد أن تصّلي عملّيًا، أن تدفع 
الصدقة للفقراء، أن جتاهد 

يف سبيل اهلل

منبر القادة
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)*( خطبة األقاها �سماحته} ، بتاريخ 1985/9/17م.

الوافي: الكا�ساني. ج26، �س241.( 1)

وهو مورد حديثنا في هذا العدد.( 2)

الهوام�ص

رها  �سوَّ التي  الجّنة،  يرى  القراآن،  خالل 

واأنهارها  بق�سورها  وتعالى  تبارك  اهلل 

جهنم  ��َف  َو���سْ ي��رى  ث��م،  وتفا�سيلها... 

وزفيرها،  �سهيقها،  �سوتها،  بتفا�سيلها: 

 ،)8 )الملك:  �ْلَغْيِظ}  ِم��َن  ُز  َتَميَّ {َت��َك��اُد 

يرى  مرحلة  اإل��ى  الإن�سان  ي�سل  عندها 

فيها الجّنة ويرى جهّنم، فيطمع في الجّنة 

ويعمل �سالحًا، ويخاف من جهّنم، فيترك 

المحّرمات. 

*في الّليل... تربية النف�ص
الّليل هو لتربية النف�س. حين تقوم في 

الجو �ساٍف، يدخل هذا  الّليل حيث  و�سط 

تقراأ  وعندما  نف�سك،  اأعماق  اإلى  ال�سفاء 

اإلى  فت�سل  وحزينة،  واعية  قراءة  القراآن 

عر�سها  جّنٍة  في  وتطمع  الت�سويق  اآي��ات 

ِكَتاَبُه  وِتَي  �أُ ا َمْن  مَّ
{َفاأَ ال�سماوات والأر�س 

��ي  �إِنِّ  * ِكَتاِبَيْه  �ْق���َرُءو�  َه���اوؤُُم  َفَيُقوُل  ِبَيِميِنِه 

َفُهَو ِفي ِعي�َشٍة   * ُم��َاٍق ِح�َشاِبَيْه  ��ي  �أَنِّ َظَنْنُت 

َد�ِنَيٌة  ُقُطوُفَها   * َعاِلَيٍة  َجنٍَّة  ِفي   * َيٍة  َر��شِ

اِم  *  ُكُلو� َو��ْشَرُبو� َهِنيئاً ِبَما �أَ�ْشلَْفُتْم ِفي �لأيَّ
من  واأم��ا   .)24  -  19 )الحاقة:  �ْل��َخ��اِل��َي��ِة} 

الكبرى،  الطامة  هنا  ب�سماله  كتابه  وت��ي 
ُ
اأ

َوَلْم   * ِكَتاِبَيْه  �أُوَت  َلْم  َلْيَتِني  {َيا  فيقول: 

َيَة  �أَْدِر َما ِح�َشاِبَيْه * َيا  َلْيَتَها َكاَنِت �ْلَقا�شِ

��ي َم��اِل��َي��ْه * َه��لَ��َك َع��نِّ��ي  * َم���ا �أَْغ���َن���ى َع��نِّ
�ْلَجِحيَم  ُثمَّ   * َفُغلُّوُه  * ُخُذوُه  �ُشْلَطاِنَيْه 

�َشْبُعوَن  َذْرُع��َه��ا  �ِشْل�ِشلٍَة  ِف��ي  ُث��مَّ   * لُّوُه  �شَ

�����ُه َك����اَن َل ُي���وؤِْم���ُن  ِذَر�ع�����اً َف��ا���ْش��ُل��ُك��وُه * �إِنهّ

َط��َع��اِم  َع��لَ��ى  َيُح�سُّ  َوَل   * �ْل��َع��ِظ��ي��ِم  ِب��اهلل 

�ْلِم�ْشِكيِن} )الحاقة: 25 - 34(.

ه  اآيات الت�سويق واآيات التخويف تتوجَّ

الّليل  ه���داأة  ف��ي  الإن�����س��ان،  نف�س  ]اإلى[ 
يرّبي الإن�سان نف�سه على الخوف من اهلل، 

النهار،  َطلع  النهار،  فجر  ب��زَغ  اإذا  حتى 

من  ي�ستفيد  اأن  يجب  النهار  طلوع  وم��ع 

تربية الّليل. 
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نهج البالغة:
مَسحةُ علمٍ إلهيّ

Q لالإمام P صبب كفالة النبّي� *
اأّن  ال���م���وؤّرخ���ون ع��ل��ى  ي��ج��م��ع  ي��ك��اد 

ال�سائقة القت�سادّية التي حّلت بعّمه اأبي 

طالب M وكثرة عياله، هي التي دفعت 

علّيًا  اأولى  قد   P االأك��رم  الر�صول  اأّن  على  الموؤّرخون  ُيجمع 

 Q علّي  ف  يتعرَّ ولم  اأظافره،  نعومة  منذ  ة  خا�صّ رعايًة   Q

اإلى غير اأخالق الر�صول P، فقد الزمه مالزمة الظّل، يذهب معه 

ده. اإلى كّل مكان، حّتى عندما كان الر�صول يخلو اإلى رّبه في تعبُّ

ال�صهيد مرت�صى مطهَّري}

الر�سول اإلى الإقدام على تكّفل علّي.

القحط  اأّن  ال���م���وؤّرخ���ون  ذك���ر  ف��ق��د 

ق��د ع�سف ب��اأ���س��رة اأب��ي ط��ال��ب، م��ا حدا 

يه  عمَّ على  يقترح  اأن  اإل��ى   P بالر�سول 

مناسبة
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الجميل  لرّد   P اهلل  ر�سول  محاولة من 

لأبي طالب الذي تكّفل طفولته.

*اأّي بنيك اأحّب اإلى الر�صول P؟
ي��ذك��ر اب���ن اأب���ي ال��ح��دي��د رواي����ة عن 

بن عبد  العبا�س  اأباه  �ساأل  اأّنه  ابن عبا�س 

المطلب: »اأّي بنيك اأحّب اإلى ر�سول اهلل؟ 

فاأجاب العبا�س: علّي؛ فقال ابن عبا�س: اأنا 

علّي؟!  تجيبني:  واأنت  بنيك،  عن  اأ�ساألك 

فقال الأب: لقد كان ر�سول اهلل يحّب علّيًا 

حّبًا لم يحّب به اأحدًا غيره«.

اأولها  التي  ة  الخا�سّ الرعاية  هذه  اإّن 

كانت  اإّن��م��ا  �سبّيًا  ك��ان  ُم���ْذ  لعلّي  النبّي 

ونا�سره في  وزي��ره  يكون  لكي  له؛  اإع��دادًا 

الم�ستقبل، وليكون منه بمنزلة هارون من 

مو�سى، اإّل في النبّوة.

 Q وق���د ق���ال اأم��ي��ر ال��م��وؤم��ن��ي��ن

»ولقد كنت  الفترة من حياته:  عن هذه 

لي  يرفع  اأّم��ه،  اأثر  الف�سيل  اّتباع  اأّتبعه 

وياأمرني  علمًا،  اأخالقه  من  يوم  كّل  في 

.
)1(

بالقتداء به«

الحمزة والعبا�س التخفيف من اأعباء اأبي 

طالب M. وقد احتفظ اأبو طالب بعقيل 

فاأخذ  اأولده،  بباقي  لهم  و�سمح  لنف�سه، 

جعفرًا،  الحمزة  واأخ���ذ  طالبًا،  العبا�س 

وتكّفل النبّي P علّيًا.

الواقع  عن  بعيدة  تبدو  الق�سة  وه��ذه 

يجمع  كما   - ع��ل��ّي��ًا  اأّن  منها:  لأ���س��ب��اب، 

اأو  الخام�سة  �سّن  ف��ي  ك��ان   - ال��م��وؤّرخ��ون 

يكبر  كان  واأّن جعفرًا  عمره  من  ال�ساد�سة 

يكبر  كان  عقياًل  واأّن  اأع��وام،  بع�سرة  علّيًا 

اأّن  كما  اأي�����س��ًا،  اأع����وام،  بع�سرة  ج��ع��ف��رًا 

هو  اأع��وام،  بع�سرة  عقيل  من  اأكبر  طالبًا 

في  يكون  طالبًا  ف��اإّن  ه��ذا،  وعلى  الآخ���ر، 

�سّن  في  وعقياًل  والثالثين،  الخام�سة  �سّن 

الخام�سة والع�سرين، وجعفرًا في الخام�سة 

اأحٌد  يتكّفل  اأن  المعقول  غير  فمن  ع�سرة؛ 

اأّن  ذلك،  اإلى  اأ�سف  الأعمار.  بهذه  رجاًل 

خم�سة  اآن���ذاك  العمر  م��ن  ل��ه  ك��ان  حمزة 

 ،P وثالثون عامًا، اأي بقدر �سّن الر�سول

و�سّن طالب الذي لم يرد له ذكر في بع�س 

الروايات التي اأ�سارت اإلى مو�سوع الكفالة، 

كما اأهملت ذكر حمزة اأي�سًا.

ال��رواي��ات،  ف��ي  ت�سارب  هناك  اإذًا، 

اأخذنا  اإذا  ة  نعلم مدى �سّحتها، خا�سّ ول 

لعلّي   P النبّي  تكّفل  اأنَّ  العتبار  بنظر 

اأو  واح���دة  �سنة  ف��ي  ينح�سر  ل��م   Q

وك��ان  طويلة،  ل�سنين  ام��ت��ّد  ب��ل  �سنتين، 

اأماكن تعّبده.  P حتى في  يرافق النبّي 

كما اأّن العالقة ال�ستثنائّية التي حظي بها 

الإمام، من لدن النبّي، والعطف والحنان 

باأنها  تف�سيرها  يمكن  ل  واله��ت��م��ام، 
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*عبٌق من الكالم النبوّي
، كغ�سن في �سجرة، 

ّ
هكذا ن�ساأ علي

كما  واح��د،  ج��ذر  من  يتغّذيان  كالهما 

عّبر الإمام: »واأنا من ر�سول اهلل كال�سنّو 

.
)2(

من ال�سنّو، والذراع من الع�سد«

وقد بلغ تاأّثر الإمام باأخالق الر�سول 

وم�سيرته، وذلك الت�سابه المده�س بين 

جعل  حّدًا  المواقف،  في  ال�سخ�سّيتين 

 يذكر ذلك لدى جمعه 
ّ
ال�سريف الر�سي

خطب اأمير الموؤمنين في نهج البالغة، 

فيقول في مقّدمته:

وفيه  الإلهّي،  العلم  من  م�سحة  »عليه 

عبقة من الكالم النبوّي«.

*نهج البالغة اأعظم تراث بعد القراآن
اأك��ن��اف  ي��ت��رع��رع ف��ي  اإّن الإم����ام ل��م 

في  ترّبى  واإنما  ع��ادي،  معّلم  اأو  �سخ�س 

اأح�����س��ان ال��ر���س��ال��ة الإل��ه��ّي��ة. وه���ذا نهج 

البالغة، وبغ�ّس النظر عن قيمته البالغّية 

و�سّماه  الر�سّي  ال�سريف  اعتبره  بحيث 

بالمعارف  يزخر  فاإّنه  للبالغة«،  »نهجًا 

الإن�سانّية  والكنوز  الوا�سعة  الإ�سالمّية 

بعد  اإ�سالمّي  ت��راث  اأعظم  تجعله  الثّرة، 

القراآن على الإطالق.

لقد كان الأعداء والأ�سدقاء يتهافتون 

ع��ل��ى ح��ف��ظ ك��ل��م��ات��ه. وك���ان���ت خ��زائ��ن 

الأم��وّي��ي��ن، وه��م اأ���س��ّد الأع�����داء، تزخر 

الحميد،  عبد  فهذا  واأح��ادي��ث��ه.  بخطبه 

لمروان  يكتب  كان  الذي  ال�سهير،  الكاتب 

بن محّمد اآخر الخلفاء الأموّيين، وهو كان 

والف�ساحة،  البالغة  في  المثل  م�سرب 

ع��ن��دم��ا ق��ي��ل ل���ه: م��ا ال����ذي خ��ّرج��ك في 

البالغة؟ قال: »اأحفظ كالم الأ�سلع« يعني 

.Q بذلك علّي بن اأبي طالب

»البيان  كتابه  ف��ي  ال��ج��اح��ظ  وي��ق��ول 

 :Q والتبيين« م�سيرًا اإلى مقولة الإمام

»قيمة كّل امرٍئ ما يح�سنه: لو لم يكن في 

الكتاب اإّل هذه العبارة لكفى، بل لزاد على 

ثم  ودّل«،  قّل  ما  الكالم  واأف�سل  الكفاية. 

هذه الرعاية اخلاّصة التي 
أوالها النبّي لعلّي ُمْذ كان 
صبّيًا إّنما كانت إعداداً له؛ 

لكي يكون وزيره، وليكون منه 
مبنزلة هارون من موسى، إّلا 

يف النبّوة

مناسبة
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من  األب�سه  قد  وجلَّ  عزَّ  اهلل  »وكان  يقول: 

الجاللة، وغ�ّساه من نور الحكمة على نّية 

الجاحظ  يكن  ولم  قائله«.  وتقوى  �ساحبه 

معاديًا  كان  بل  محّبيه،  اأو  علّي  �سيعة  من 

»وكان مائاًل اإلى الّن�سب« على ما ورد في 

كتب التاريخ.

*خ�صائ�ص نهج البالغة
نفي�سًا  ك��ن��زًا  يعّد  البالغة  نهج  اإّن 

القلب  ويهب  ال���روح،  ي��غ��ّذي  ث���ّرًا  ونبعًا 

معارف  دائرة  اإّنه  وال�سالم.  الطماأنينة 

بمختلف  ي��زخ��ر  فهو  ك��ب��رى،  اإن�����س��ان��ّي��ة 

الدقيقة  الفكرّية  والتحاليل  البحوث 

واأ�سمائه،  و�سفاته،  اهلل،  بتوحيد  ب��دءًا 

والنبّوة، والمعاد، واأ�سرار الخلق، ووجود 

الأنبياء،  وبعثة  الإن�سان،  ون�ساأة  العالم، 

وال��ق��راآن��ّي��ة  الإ���س��الم��ّي��ة  الم�سائل  اإل���ى 

ال��ع��دي��دة، اإل����ى ال��ق�����س��اي��ا الإن�����س��ان��ّي��ة 

والأخالق  الموؤّثرة  والمواعظ  المختلفة 

وعّفة،  و�سجاعة،  �سبر،  من  الرفيعة: 

كّل  واإرادة؛  وهّمة،  وا�ستقامة،  وتقوى، 

ذلك باأ�سلوب رفيع خاّلب ياأخذ بالنفو�س 

وبالألباب.

دقيقة،  اجتماعّية  بحوثًا  ي�سّم  كما 

تحّلل الفتن واأ�سبابها واآثارها، والخالفات 

وال��ذّل��ة  و�سوكتها،  وال��ع��ّزة  واأ���س��راره��ا، 

والتزامات  الحاكم  وواجبات  وخ�سائرها، 

الرعيَّة، ووظائف المجتمع، وغير ذلك من 

الحرب  �سوؤون  اإلى  اإ�سافة  الحياة.  �سوؤون 

وال��ج��ه��اد وال��ق��ي��ادة، اإل���ى غير ذل��ك من 

الحوادث التي ع�سفت بالبالد الإ�سالمّية 

عثمان،  كم�سرع  الويالت،  عليها  وج��ّرت 

وحرب الجمل، و�سفين، وم�ساألة التحكيم، 

وق�سّية الخوارج.

اإل�����ى ق�����س��م ي�����س��ت��م��ل على  اإ����س���اف���ة 

المالحم، وحوادث الم�ستقبل التي �سمعها 

الب�سرة  كم�ستقبل   ،P ال��ر���س��ول  م��ن 

عبد  وا�ستبداد  ال��زن��ج،  وفتنة  وال��ك��وف��ة، 

�سيوؤول  وما  يو�سف،  بن  والحّجاج  الملك، 

اإليه م�سير الأموّيين.

في  ومنهجه  �سيا�سته  اأي�سًا  ي�سّم  كما 

الإدارة، والحكم، وغير ذلك من الأحكام 

الحرب  ببيانات  يزخر  كما  الإ�سالمّية. 

الرفيعة،  العرفانّية  وبال�سور  والإق���دام، 

التوحيد،  َحِظي  حيث  اهلل،  اإل��ى  وال�سير 

إّن نهج البالغة يعّد كنزاً 
نفيسًا، ونبعًا ثّراً، يغّذي الروح. 
إّنه دائرة معارف إنسانّية كربى
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نهج البالغة. خطبة )224( »القا�سعة«.( 1)

م.ن. كتاب )45(.( 2)

م.ن. خطبة )37(.( 3)

الهوام�ص

و�سفات الباري جّل وعال، باهتمام كبير، 

الأمر الذي يجعل المرء يوؤمن اإيمانًا قاطعًا 

باأّن هذه ال�سخ�سّية اإّنما ا�ستقت نورها ِمن 

يقول  المعاني،  عالم  ومن  النبّوة  م�سكاة 

الكّلّي  الروح  »جاور  خليل جبران:  جبران 

و�ساَمَرها«.

الإمام  اأولها  التي  المو�سوعات  ومن 

واأح��ادي��ث��ه  خطبه  ف��ي  اه��ت��م��ام��ًا   Q

الدنيا، والزهد فيها والّتجاه  م�ساألة حّب 

نحو الآخرة، وذكر الموت واغتنام فر�سة 

العمر.

بحوثًا  تيه  دفَّ بين  البالغة  نهج  وي�سم 

 Q ك��ان  فلقد  ال��ح��ق��وق،  م�ساألة  ف��ي 

مثاًل للعدل والم�ساواة، فانعك�س ذلك على 

»الذليل  القائل:  فهو  وكلماته،  اأحاديثه 

والقوّي  له،  الحّق  اآخذ  حتى  عزيز  عندي 

.
)3(

عندي �سعيف حتى اآخذ الحّق منه«

ي�سّمها  التي  الأخ��رى  الم�سائل  وم��ن 

في  الإم��ام  منهج  تبّين  التي  تلك  الكتاب، 

عن  بعيدًا  وال�سيا�سة،  والحكم  الإدارة 

الكذب والحيلة والمكر والنفاق.

ل��ق��د ك��ان��ت ح��ي��اة اأم���ي���ر ال��م��وؤم��ن��ي��ن 

التي نطق بها، فلم  الكلمات  لكّل  تج�سيدًا 

يكن يتكّلف الحديث في مو�سوع معّين، بل 

كالم،  لكّل  وفعاًل  قال،  ما  لكّل  مثاًل  كان 

ال��زه��د وه��و يتحّدث عن  وك���ان ف��ي ق��ّم��ة 

ي�سير  وهو  العرفان  قّمة  في  وكان  الزهد، 

لالإ�سالم  الإخ��ال���س  قّمة  في  وك��ان  اإليه، 

في  الت�سحية  وج��وب  على  ي��وؤّك��د  عندما 

�سبيل اإعالء كلمة الحّق. ولقد اجتمعت في 

ما  الإن�سانّية،  الف�سائل  جميع  �سخ�سّيته 

جعله مثاًل تقّد�سه الب�سرّية جمعاء.

أمري املؤمنني كان مثااًل لكّل 
ما قال، وفعاًل لكّل كالم، وكان 
يف قّمة الزهد وهو يتحّدث 

عن الزهد، وكان يف قّمة 
العرفان وهو يشري إليه

مناسبة
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 الثقة باهلل من ثمرات المعرفة

 ل ملجاأ اإلاّ اإليه

 هكذا يحيا ال�اثق�ن باهلل

    )م�شاهد من حياة الإمام الخميني}(

 على قدر الثقة تك�ن الت�شحية...

الثقة باهلل:
يقيٌن... أمٌل... فعطاء
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ال�صيخ معني دقيق

*الثقة والمعرفة
وهي في الأ�سل )َوَثَق(: كلمٌة تدّل على 

اأحكمُته،  ال�سيء:  ووّثقُت  واإحكام،  عقد 

.
)1(

ومنه الميثاق، وهو العهد الُمحكم

والثقة ب�سخ�سٍ تعني: الطمئنان به، 

به  يثق  مظلٍم،  ط��ري��ٍق  ف��ي  ب��ال��ٍغ  م��ع  الطفل  ي�صير  عندما 

معرفٍة  على  كان  اإذا  معه،  لل�صير  نف�صه  ت�صكن  اإليه،  ويطمئن 

فاإّنه  وجبنه،  ب�صعفه  علمه  مع  اأّما  وقدرته،  و�صجاعته  بقّوته 

يبقى خائفًا َوِجاًل. لذلك فاإنَّ اأ�صا�ص هذه الثقة المعرفة. كيف؟

.
)2(

وال�سكون اإليه

المتقّدم  الثقة  تعريف  م��ن  عرفنا 

)الواثق،  اأرك��ان:  ثالثة  على  تعتمد  اأنَّها 

والموثوق به، وعالقة ال�سكون والطمئنان 

م��ن ال��واث��ق ت��ج��اه ال��م��وث��وق ب���ه(. وه��ذه 

الملف
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ز  إذا عرف العبد أنَّ مواله يتميَّ
بغاية العلم والهداية، يعلم 
أّن مواله ال يسوقه إّلا نحو 

اخلري واملصلحة

وعدمًا  وج��ودًا،  و�سلبًا،  اإيجابًا،  العالقة 

اأدنى مراتب  اأن تح�سل ولو في  ل يمكن 

وجودها، اإّل بمعرفة الواثق بالموثوق به. 

هذه  تزداد  المعرفة  هذه  ق  تعمُّ وبمقدار 

ُتبنى  المعرفة،  هذه  دون  ومن  العالقة. 

عند  يتبّدد  وْه��م  مجّرد  على  الثقة  هذه 

اأّول تجربٍة واختبار.

*معرفة اهلل اأمان من كّل خوف
رّبنا  مع  العالقة  في  الحال  وهكذا 

تبارك وتعالى، فالإن�سان الذي لم يدرك 

الجمالّية  وت��ع��ال��ى-  -ت���ب���ارك  ���س��ف��ات��ه 

خائفًا  الدنيا  في  يعي�س  تراه  والجاللّية، 

من الفوت والخ�سارة. وبمقدار ما تتجّذر 

تراه  وتعالى-  -تبارك  �سفاته  قلبه  في 

العاتية؛  الرياح  تهّزه  ل  كالطود  مطمئنًا 

اأمير الموؤمنين  ولذا، ورد في الخبر عن 

باهلل  الثقة  وق��لَّ��ة  ال�سكِّ  »على   :Q

.
)3(

ّح« َمْبَنى الحر�ِس وال�سُّ

وال�سحيح  وال��ح��ري�����س،  فالبخيل، 

لكونه  الزائلة؛  الدنيا  يتعّلق بحطام هذه 

فتراه  المعرفة،  حّق  رّبه  اإلى  يتعّرف  لم 

بالو�سائل  يتو�ّسل  الم�ستقبل،  من  خائفًا 

الزائفة اعتقادًا منه اأّنها هي التي توؤّمن 

له �سعادته في م�ستقبله.

يعرف  ال��ذي  الموؤمن  الإن�سان  بينما 

زال  وما  الما�سي،  في  رزقه  الذي  رّبه  اأّن 

برزقه  الكفيل  ه��و  ح��ا���س��ره،  ف��ي  ي��رزق��ه 

ال�سحِّ  خ�سلة  عنده  فتنتفي  م�ستقبله،  في 

والحر�س.

والعبد اإذا عرف اأنَّ موله يتميَّز بغاية 

والقدرة،  القّوة  وغاية  والهداية،  العلم 

وغاية ال�سفقة والمحّبة لعباده، فال ي�سعه 

اإّل الثقة به والّتكال عليه.

ل  م���وله  اأّن  يعلم  ال��ه��داي��ة  فبغاية 

ي�سوقه اإّل نحو الخير والم�سلحة.

اأّن  اإلى  وبغاية القّوة والقدرة يطمئّن 

موله قادٌر على تنفيذ ما يعلم فيه الخير 

من  خ��وٍف  غير  من  حّقه،  في  وال�سالح 

د. اأحٍد اأو عرو�س جبن وتردُّ

وبغاية ال�سفقة والمحّبة يعرف اأّن رّبه 

لن يتركه في و�سط الطريق، ولن يخذله 

عندما يحتاج اإليه.

ف��ب��م��ق��دار الرت����ق����اء ب��ال��م��ع��رف��ة، 

جوارح  من  جارحٍة  كّل  على  وانعكا�سها 

اإل����ى حالة  الإن�������س���ان، ت��رت��ق��ي ال��ن��ف�����س 

ال��ط��م��اأن��ي��ن��ة وال���وث���اق���ة ب���اهلل -ت��ب��ارك 

برّبه  ثقته  تنح�سر  محالة  ول  وتعالى- 

ولذا،  بوجه؛  غيره  اإلى  يلتفت  ول  وحده، 

 Q ورد في الخبر عن اأمير الموؤمنين

ُن  ٌن ل يتح�سَّ »الثِّقة باهلل ِح�سْ اأّنه قال: 

.
)4(
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*نماذج قراآنّية للثقة باهلل تعالى
:Q ل: �أمهّ مو�شى �لنموذج �لأوهّ

قال تبارك وتعالى في محكم كتابه: 

ِعيِه َفاإَِذ�  ْر�شِ ْن �أَ مِّ ُمو�َشى �أَ
{َو�أَْوَحْيَنا �إَِلى �أُ

َوَل َتَخاِفي  �ْلَيمِّ  َفاأَْلِقيِه ِفي  ِخْفِت َعلَْيِه 

وُه �إَِلْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن  َوَل َتْحَزِني �إِنَّا َر�دُّ

�ْلُمْر�َشِليَن} )الق�س�س: 7(.

مو�سى،  اأّم  ي��ا  ل��ل��ق��درة!  ي��ا  هلل!  ي��ا 

اأر���س��ع��ي��ه، ف����اإذا خ��ف��ت ع��ل��ي��ه وه���و في 

تحت  وه��و  رعايتك،  ف��ي  وه��و  نك،  ح�سْ

ِفي  ْل��ِق��ي��ِه  {َف��اأَ عليه  خفت  اإذا  عينيك، 

َت��ْح��َزِن��ي}  َوَل  َت��َخ��اِف��ي  {َوَل   !!{ �ْل���َي���مِّ

اإّنه هنا في اليّم، في رعاية اليد التي ل 

خوف  ل  التي  اليد  جوارها،  في  اإّل  اأمن 

من  المخاوف  تقرب  ل  التي  اليد  معها، 

النار  تجعل  التي  اليد  حماها، 

وتجعل  و���س��الم��ًا،  ب���ردًا 

 ومنامًا؛ 
ً
البحر ملجاأ

يجروؤ  التي ل  اليد 

الطاغية  فرعون 

ول  ال������ج������ب������ار 

الأر���س  جبابرة 

يدنوا  اأن  جميعًا 

الآم��ن  حماها  م��ن 

من العزيز الجناب.

وُه �إَِلْيِك} فال  {�إِنَّا َر�دُّ

خوف على حياته ول ُحزن على ُبعده، 

وتلك  �ْلُمْر�َشِليَن}،  ِم���َن  {َوَج��اِع��ُل��وُه 

ب�سارة الغد، ووعد اهلل اأ�سدق القائلين.

الذي  وليدها  ت�سع  اأن  ت�ستطيع  اأمٍّ  اأيُّ 

ل حول له ول قّوة في بحٍر وا�سٍع متالطم 

مراتب  اأع��ل��ى  ف��ي  تكن  ل��م  اإْن  الأم����واج، 

المعرفة  ه��ذه  وبقدرته،  برّبها  المعرفة 

التي جعلتها تقدم على اإلقائه بكّل طماأنينة 

وثقٍة مطلقة؟

:Q لنموذج �لثاني: ق�شة يو�شف�

 :Q يو�سف  ة  ق�سّ في  تعالى   ق��ال 

َيْجَعُلوُه  �أَن  َو�أَْج��َم��ُع��و�ْ  ِب��ِه  َذَه��ُب��و�ْ  ا  {َفلَمَّ

َئنَُّهم  َلُتَنبِّ �إَِلْيِه  َو�أَْوَحْيَناآ  �ْلُجبِّ  َغَياَبِة  ِفي 

���ُع���ُروَن}  َي�������شْ ِب�����اأَْم�����ِرِه�����ْم َه������َذ� َوُه�������ْم َل 
 

)يو�سف: 15(.

��ة  ي��ن��ق��ل ب��ع�����س ال����رواي����ات ف���ي ق�����سّ

اإخ��وت��ه  ِق��ب��ل  م��ن  يو�سف  على  ال��م��وؤام��رة 

واإلقائهم له في الجّب، ما يلي: »اأنَّ يو�سف 

الّلكمات  واب���ل  ت��ح��ت  يبكي  ك���ان   Q

اأرادوا  حين  ولكن  القا�سية،  وال�سربات 

اأْن يلقوه في الجّب �سرع بال�سحك فجاأة، 

اأخاهم  اأنَّ  وح�سبوا  كثيرًا  اإخوته  فتعّجب 

يظّن الأمر ل يعدو كونه مزاحًا، ولكّنه رفع 

كبيرًا؛  در�سًا  وعّلمهم  �سحكه  عن  ال�ستار 

الإخوة  اأّيها  اأنني نظرت  اأن�سى  اإذ قال: ل 

نتيجة التوّكل يف قّصة
 نبّينا يوسف Q أنَّ اهلل آتاه 

احلكم والعلم

الملف
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وق��واك��م  ال��ق��وّي��ة،  اأي��دي��ك��م  اإل���ى ع�سالت 

في  وقلت  ف�ُسررت  ال��خ��ارق��ة،  الج�سدّية 

من  ويخاف  يخ�سى  اأن  ع�سى  ما  نف�سي: 

مثل  عنده  ك��ان  م��ن  والملّمات  ال��ح��وادث 

وربطت  عليكم  فاعتمدت  الإخ��وة،  ه��وؤلء 

اأ�سيرًا  اأ�سبحت  وقد  والآن  بقواكم،  قلبي 

تلو  واح���دًا  بكم  واأ�ستجير  اأي��دي��ك��م،  بين 

علّي  �سّلطكم اهلل  وق��د  ج���ار، 
ُ
اأ الآخ��ر فال 

واأثق  اأعتمد  اأّل  وهو  الدر�س،  هذا  لأتعّلم 

ول��و كانوا  ���س��واه، حتى  اأح��د  واأت��وّك��ل على 

التوّكل  هذا  نتيجة  كانت  وقد   .)5(
اإخوتي«

الذي يقّل نظيره اأْن كانت عاقبته �سلوات 

ُه �آَتْيَناُه  ا َبلََغ �أَ�ُشدَّ اهلل و�سالمه عليه: {َوَلمَّ

ُحْكماً َوِعْلماً َوَكَذِلَك َنْجِزي �ْلُمْح�ِشِنيَن} 

)يو�سف: 22(، ولي�س ذلك اإّل لما ُنِقل عن 

: »الّثقة  مولنا الإمام الجواد Q من اأنَّ

باهلل ثمٌن لكلِّ غاٍل و�سلٌَّم اإلى كلِّ عاٍل«.

كيف لغالم لم يبلغ الحلم اأْن يطمئّن 

برّبه  معرفته  تكن  لم  لو  الطماأنينة  هذه 

كاملة؟ ولذا، عندما كان يناجي رّبه في 

�سوت  »ال�سوت  المالئكة:  قالت  البئر 

.» ، والدعاء دعاء نبيٍّ �سبيٍّ

*»ذاك اإلى اهلل عزَّ وجّل اإن �صاء 
اأخرجني«

اأب��ي عبد اهلل  الإم��ام  الخبر عن  وفي 

يو�سف  اإخ���وة  »ل��ّم��ا ط���رَح  ق���ال:   :Q

 ،Q جبرائيل  اأت��اه  الُجبِّ  في  يو�سَف 

ت�سنُع  ما  ُغ��الُم،  يا  فقال:  عليه،  فدخل 

 . هاهنا؟ فقال: اإّن اإخوتي األَقْوني في الُجبِّ

قال: فتحبُّ اأن تخرج منه؟ قال: ذاك اإلى 

قال:  اأخرجني.  �ساَء  اإْن  وجّل-  -عزَّ  اهلل 

ادُعني  لَك  يقوُل  تعالى  اهلل  اإّن  له:  فقال 

 . الُجبِّ من  خ��رج��ك 
ُ
اأ حتى  ال��دع��اء  بهذا 

اللهمَّ  قل:  فقال:  الدعاء؟  وما  له:  فقال 

اإّني اأ�ساألَك باأّن لك الحمَد، ل اإلَه اإّل اأنَت 

ذو  والأر�����س،  ال�سماوات  ب��دي��ُع  ��اُن،  ال��م��نَّ

محّمٍد  على  ُت�سلَِّي  اأْن  والإك��رام،  الجالل 

فيه  اأن��ا  مّما  لي  تجعَل  واأْن  محّمٍد،  واآِل 

ته ما  َفَرجًا ومخرجًا. قال ثمَّ كان من ق�سّ

.
)6(

ذكر اهلل في كتابه«

هكذا تفعل الثقة المطلقة 

العارفة  القلوب  في  ب��اهلل 

كمال  اهلل  رزقنا  برّبها. 

محّمد  ب��ح��ّق  ال��م��ع��رف��ة 

واآل محّمد، �سلوات اهلل 

والحمد  اأجمعين،  عليهم 

هلل اأّوًل واآخرًا.

معجم مقايي�س اللغة: اأحمد بن فار�س بن زكريا. ج6، �س85.( 1)

راجع، ل�سان العرب: ابن منظور. ج8، �س388.( 2)

عيون الحكم والمواعظ: محمد الليثي الوا�سطي. �س328.( 3)

بحار الأنوار: المجل�سي. ج75، �س79.( 4)

الأمثل في تف�سي���ر كتاب اهلل المنزل: نا�سر مكارم ال�سيرازي. ( 5)

ج7، �س155.

الكافي: الكليني. ج2، �س557.( 6)

الهوام�ص
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ال�صيد ح�صني ف�صل اهلل

باأّنه  �صادق،  اعتقاد  عن  تعبيٌر  هو  تعالى  اهلل  اإلى  االإن�صان  لجوء 

عنه  االإعرا�ص  بينما  وال�صّراء.  ال�صّراء  في  والمالذ  الماأمن  يمّثل 

-�صبحانه وتعالى- وعدم اّتخاذه مالذًا وم�صتجارًا، اإّنما هو تعبير 

عف االعتقاد واالرتباط به تعالى، وقّلة االإيمان بالموقع  عن �صَ

المخلوقين.  تجاه  الخالق  يمّثلهما  الّلذين  االإلهّي  وال��دور 

ت  و�ُصدَّ بل،  ال�صُّ اأْعَيْته  اإذا  اهلل  اإلى  المرء  ُي�صرع  ما  وكثيرًا 

في وجهه و�صائل الّنجاة، حتى لو لم يكن من الموؤمنين.

لذا �صنب�ُصط البحث حول هذه االأفكار لتبيانها.

1- التعّلق بالمادّيات
قا�سرًا  نظرنا  كان  كّلما 

تلحظه  بما  وم��ق��ّي��دًا  وم��ح��دودًا 

الجوارح،  به  تلتّذ  اأو  اليد،  تم�ّسه  اأو  العين، 

كان التعّلق بالمادّيات غالبًا على ما عداها، 

فالإن�سان الذي ل ي�سرح نظره اإّل في �ساحة 

التعّلقات الدنيوّية، �سوف لن ياأن�س اأو يميل 

واحتياجاته  حياته  في  اهلل  ي�ستح�سر  اأو 

عن  بحثًا  عمره  ُيفني  فاإّنه  ولذا،  وتعّلقاته، 

الآمال،  كبير  عليها  ويعّلق  المادّيات،  هذه 

اأن  بعد  والإخ��وان،  الأهل  ويعادي في حّبها 

ت�سقطه في حبائل الرتهان. 

الملف
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2- توّهم الرازق الحقيقّي
اأّن الرزق بيد  النا�س  قد يتوّهم بع�س 

محّجة  الإن�سان  هذا  في�سبح  ما،  اإن�سان 

ومق�سدًا، وتتوّجه اإليه الأنظار، وُتنقل اإليه 

م في التوّدد اإليه الأقران.  الجفان، ويخا�سَ

النظر في كتاب الحقيقة  لو دّققنا  ولكن، 

لِعلمنا اأنَّ الرازق هو اهلل، �سبحانه وتعالى، 

فهو الذي بيده الرزق، وهو يب�سط ويقدر: 

ِلَمن  ْزَق  �ل���رِّ َيْب�ُشُط   َ �هللَّ �أَنَّ  َي���َرْو�  {�أََوَل���ْم 

��َق��ْوٍم  َي�����َش��اء َوَي���ْق���ِدُر �إِنَّ ِف��ي َذِل���َك َلآَي����اٍت لِّ

ن�سي  ف���اإذا   .)37 )ال����روم:  ُي����وؤِْم����ُن����وَن} 

غيره،  بيد  ل  اهلل  بيد  ال��رزق  اأّن  الموؤمن 

�سّل الطريق، ولجاأ اإلى عبد فقير ل يملك 

قوت يومه لو اأراد اهلل اأن يحرمه. وعليه، 

اأحد مظاهر  اإليه هو  الإن�سان  لجوء  يكون 

الّلجوء  دون  تحول  التي  بالمادّيات  التعّلق 

اإلى اهلل - تعالى -: {َو�لَِّذيَن َتْدُعوَن ِمن 

)ق�سرة  ِقْطِميٍر}  ِم��ن  َيْمِلُكوَن  َم��ا  ُدوِن���ِه 

النواة( )فاطر: 13(.

3- توّهم القوّي الحقيقّي
ال��ق��درة،  واأودع���ه  الإن�����س��ان  خلق اهلل 

بع�س  ف��راح  القّوة،  ببع�س  عليه  وت�سّدق 

ويت�سّرف  الكبرياء،  باأنف  ي�سمخ  ه��وؤلء 

على �ساكلة الجبابرة، فمالت اإليه النفو�س 

الق�ساء  ه��وؤلء  بيد  اأّن  وظنَّت  ال�سعيفة، 

تهم  والقدر، فتعّلقت بهم، وراحت تلوذ بقوَّ

ولو  العنكبوت،  بيت  من  اأوه��ن  هي  التي 

ت��ع��ال��ى:  ق���ال  ل��ف��ع��ل،  م��ح��َوه��ا  اهلل   اأراد 

َفَا  ُدوِن��ِه  ن  َزَعْمُتم مِّ �لَِّذيَن  �ْدُع��و�ْ  {ُقِل 

رِّ َعنُكْم َوَل َتْحِويًا}  َيْمِلُكوَن َك�ْشَف �ل�شُّ

)الإ�سراء: 56(. ولو تاأّملنا بما ح�سل في 

التاريخ مع الجبابرة والعتاة، ومّدعي القّوة 

لفهمنا الخبر وراأينا في هوؤلء عبرة لمن 

اعتبر، ومنهم فرعون ونمرود واأ�سباههما. 

وعليه، فمن يتوّهم قدرة هوؤلء يلجاأ اإليهم 

وي�ستبدل بهم القوّي العزيز.

4- توّهم المحيي الحقيقّي
الحياة  واه��َب  -تعالى-  اهلل  كان  لّما 

وم��زّوده��م  الب�سر،  وخ��ال��ق  ال��ع��دم،  م��ن 

للحياة  معادلة  ورا�سمًا  العي�س  باأ�سباب 

لنف�سه  واحتفظ  الُمبدئ،  فهو  وال��م��وت، 

لالإن�سان،  منّبهًا  وجعله  ال��م��وت،  ب�سّر 

فقهره بالموت والفناء في ميعاد ل يملك 

مفاتيحه اإّل اهلل تبارك وتعالى.

اهلل  اأّن  ب��ع�����ٌس  ين�سى  ��م��ا  ول��ربَّ

-ت��ع��ال��ى- ه���و ���س��اح��ب ه��ذه 

م�سرح  على  الطولى  اليد 

يطلب  ف���ت���راه  ال��ن��ف�����س، 

اأن���ف���ا����س���ه م���ن ف��ق��ي��ر ل 

عمره  لحظات  من  يملك 

اأو يتو�ّسل من عاجز  �سيئًا، 

عّكازه حتى  في  الوهن  ينخر 

إذا نسي املؤمن أن الرزق بيد 
اهلل ال بيد غريه، ضّل الطريق، 
وجلأ إىل عبد فقري ال ميلك 

قوت يومه

35

م
 2

01
ر5

يا
 �أ

ر
ه

�ش
 2

84
د 

د
ع
ل
�



�أُْحِيي  {�أََن��ا  المكابر:  بل�سان  يقول  كان  لو 

الذي  الطبيب  هو  تعالى  فاهلل  َو�أُِم��ي��ُت}، 

غيره  اإل��ى  رك��ب  فمن  دائ��ن��ا،  دواء  يملك 

ومن  الأل��م،  من  مزيدًا  اإّل  لدائه  يجد  لم 

ق�سده وّفاه ق�سده على اأكمل حال.

5- كذب العادلون باهلل
يقول �سيد ال�ساجدين Q في دعاء 

العادلون  »ك���ذب  ال�سهير:  ال�سحر 

�سالًل  و���س��ّل��وا  ب��اهلل 

فال�سالل   ،
)1(

بعيدًا«

وال����خ���������س����ارة ه��م��ا 

ال��ع��اق��ب��ة ال��ط��ب��ي��ع��ّي��ة 

تعالى  هلل  يجعل  لمن 

وي��ي��ّم��م وجهه  ِع����دًل، 

منه  وي��ت��وّق��ع  �سطره، 

ال��ع��ون وال��م��دد؛ لأّن��ه 

»ماذا  �سيئًا:  يجد  لن 

 .
)2(

فقدك...« من  وجد 

من  ال��خ��روج  اأراد  وم���ن 

اأن  عليه  ف��اإنَّ  ال�َسَرك،  هذا 

الحقيقيَّ  ال�سعور  يمتلك 

ال��دائ��م:  اهلل  ب��ح�����س��ور 

»ما راأيت �سيئًا اإّل وراأيت 

وه��ذا   .
)3(

قبله...« اهلل 

الّلجوء  بوابة  يمّثل  الم�سار 

اإل����ي����ه ���س��ب��ح��ان��ه 

اأه����ون  اهلل  ي���ك���ون  اأن  ف���ب���دل  وت���ع���ال���ى، 

اأّول  تعالى  اهلل  يكون  اأن  ينبغي  الناظرين 

الأح��وال: في  الناظرين، وفي جميع  واأدقَّ 

في  ال�ساحب  »اأن��ت  الح�سر  وفي  ال�سفر 

يجمعهما  ول  الأه��ل  في  والخليفة  ال�سفر 

.
)4(

غيرك...«

6- الفهم التوحيدّي ال�صليم
ي�سعر  من  اإّل  تعالى  اهلل  اإل��ى  يلجاأ  ل 

 ، الحقيقيُّ ف  المت�سرِّ هو  �سبحانه  باأّنه 

وعليه كلَّما كان الفهم التوحيدّي �سحيحًا 

تعالى  ال�سعور بح�سور اهلل  ومكتماًل، كان 

في �ساحة النف�س اأكثر.

7- الّلجوء اإلى اهلل في ال�صدائد
تنقطع اأنفا�س الإن�سان المعاند اإذا وقع 

عت به ال�سبل، ويهيم على  في �سّدة، وتقطَّ

وجهه يبحث عن خالق طالما اأنكره وبالغ 

الملف

36



يرفع  اأحيانًا،  وتحّديه  بل،  معاندته،  في 

وي�ستغيثه  داعيًا،  ويناجيه  اًل،  تو�سُّ يديه 

م���ق���ّرًا ل��ه ب��ال��ع��ج��ز، وال��ف��ق��ر، وال��وه��ن، 

فيه:  فيقول  ال��ق��راآن،  ي�سفه  م�سهد   وه��و 

َعِري�ٍس}  ُدَع���اٍء  َف��ُذو  رُّ  �ل�شَّ ُه  َم�شَّ {َو�إَِذ� 

ال��دع��اء  يطيل  اأّن���ه  اأي:  )ف�سلت:51( 

لحظة  لأن  ان��ق��ط��اع؛  ب���ال  م��ن��ه  وي���زي���د 

معها  ينك�سف  تحين،  عندما  الحقيقة 

الإن�سان  فينظر  الزائفة،  التعّلقات  وْه��َم 

: {َو�إَِذ� 
)5(

ِمن حوله فال يجد اإل اهلل تعالى

رُّ ِفي �ْلَبْحِر �َشلَّ َمن َتْدُعوَن  ُكُم �ْل�شُّ َم�شَّ

67( ومعه ل يجد  ����اُه} )الإ���س��راء:  �إِيَّ �إِلَّ 

في  والوقوف  عليه،  الآمال  تعليق  من  بّدًا 

ال�سريع  اللتحاق  هذا  اأّن  ورغم  �ساحته. 

واإيمان  م�سلحة،  التحاق  هو  تعالى  باهلل 

ا�سطرار، اإّل اأّنه قد يكون في لحظِة يقظٍة 

ُت�سرق على القلوب الم�ستاقة اإلى المعرفة 

يكون  قد  اأّن��ه  كما  الحقيقّيين.  والإي��م��ان 

النجاة؛  اأوراق  اآخ��ر  على  ارت���داد  لحظة 

لحظة  ف��ي  الإن��ك��ار  رح��ل��ة  معها  لتتجّدد 

الو�سول اإلى �ساطئ الأمان الموهوم؛ لذا 

�إَِل��ى  اُكْم  َنجَّ ا  {َفلَمَّ ال�سابقة:  الآية  تكمل 

��ُت��ْم َوَك���اَن �لإِْن�����َش��اُن َك��ُف��ور�ً}  �ْل��َب��رِّ �أَْع��َر���شْ

)الإ�سراء: 67(.

يلجوؤون   ]13 ]اأبولو  جهاز  رّواد   -8
اإلى اهلل

ي���زال،  ول  -ت��ع��ال��ى-  اهلل  ك���ان  ل��ق��د 

بها  ي�سعر  ل  ق��د  ال��ت��ي  الحقيقة  و�سيبقى 

بالراحة  ينعم  عندما  الأ���س��خ��ا���س  بع�س 

والأمن والطمئنان، على الرغم من اأّن اهلل 

يفاجئنا  عندما  ولكن،  كّله.  ذل��ك  م�سدر 

اإّل  ُبّدًا  الخطر ويداهمنا الهالك، فال نجد 

نا�سده  وننا�سده، كما  ونناديه،  اأن نخاطبه، 

رواد جهاز )اأبولو 13( عندما كانوا يقومون 

1970م،  عام  القمر  اإلى  ا�ستك�ساف  برحلة 

حيث تعّطل بهم الجهاز، وحاولوا النجاة بكل 

�سوت  و�سل  عندها  يفلحوا،  فلم  الو�سائل 

الأر���س،  اأه��ل  اأ�سماع  اإل��ى  باهلل  ا�ستغاثتهم 

الأوك�سجين  خزان  في  انفجار  ا�سطر  وقد 

اإلى اإعادة الرحلة ب�سورة طارئة اإلى الأر�س 

)6(
بعد ب�سع دورات في مدار القمر

عندما يفاجئنا اخلطر 
ويداهمنا الهالك، فال جند 
ُبّداً إّلا أن نخاطبه، ونناديه، 

ونناشده

م�سباح المتهجد: الطو�سي. �س587.( 1)

بحار الأنوار: المجل�سي. ج95، �س226.( 2)

�سرح اأ�سول الكافي: المولى المازندراني. ج3، �س98.( 3)

(4 ).)46( .Q نهج البالغة، من كالمه

ْعَماُلُهْم ( 5)
َ
ِذي���َن َكَفُروا اأ ق���ال تعالى في �سورة النور، اآية 39: {َوالَّ

ْماآُن َماء َحتَّى اإَِذا َجاءُه َلْم َيِجْدُه  َك�َس���َراٍب ِبِقيَعٍة َيْح�َسُبُه الظَّ

 ِعنَدُه}.
َ َّ
�َسْيئًا َوَوَجَد اهلل

جريدة ال�سفير، عدد9370، 9 كانون الثاني 2002م.( 6)

الهوام�ص
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الذي  اليوم  ذلك  في  وحّتى  االآن!  حّتى  اأحدًا  اأخ�َص  لم  »فواهلل 

اأخذوني )معتقاًل(، كانوا هم الخائفين، وكنت اأنا الذي اأوا�صيهم اأن 

ال تخافوا!«)1(. االإمام الخمينّي }.

من  فهي:  بيان،  من  تحمل  بما  غنّيٌة  لكّنها  �سغيرٌة،  كلمٌة  ب��اهلل،  الثقُة 

خ�سال اأولياء اهلل، وح�سن الموؤمن، واأقوى اأمل، واأ�سل الر�سا، وخير المال 

ومنجاٌة من الهلكة.

ال�صّيد ربيع اأبو احل�صن

)مشاهد من حياة اإلمام الخمينّي }(

الملف

38



*ثقٌة قلَّ نظيرها
ل��ق��د ت��ج��ّل��ت ال��ث��ق��ة ب���اهلل ف��ي الإم���ام 

في  جلّيٍة  ك�سمٍة  وب��رزت  الخمينّي}، 

وكلماته...  ومواقفه  واأقواله  اأفعاله  جميع 

 } الخامنئّي  علّي  ال�سّيد  الإم��ام  فهذا 

{�لَِّذيَن  ال�سريفة:  الآية  م�سداق  يعتبره 

َقاَل َلُهُم �لنَّا�ُس �إِنَّ �لنَّا�َس َقْد َجَمُعو� َلُكْم 

َح�ْشُبَنا  َوَقاُلو�  �إِيَماناً  َفَز�َدُهْم  َفاْخ�َشْوُهْم 

173(؛  عمران:  )اآل  �ْلَوِكيُل}  َوِنْعَم   ُ �هللَّ

وُيوقن  المتعال،  باهلل  يثق  الإم��ام  كان  اإذ 

م  ك ويعمل ويتكلَّم وُيَقدِّ بوعده، فكان يتحرَّ

 َ ُرو� �هللَّ في �سبيل اهلل، ويعلم اأْن {�إِن َتن�شُ

.
)2(

ْرُكْم} )محّمد: 7( َين�شُ

ول���م ت��ق��ف ال��ث��ق��ة ب���اهلل ع��ن��د الإم���ام 

لنف�سه،  يحتكرها  ول��م   ،{ الخمينّي 

�سيئت من �سعاع ثقته. 
ُ
ّمة الإ�سالمّية اأ

ُ
فالأ

ح�سن  ال�سّيد  �سماحة  ذل��ك  على  وي��وؤّك��د 

اأن  »منذ  بقوله:  اهلل(  )حفظه  اهلل  ن�سر 

العالم  عرفناه في انطالقته تغّيرنا وتغّير 

���ة  مَّ
ُ
الأ ف��ي  الإم���ام  اأح��ي��ا  م��ن حولنا، فقد 

وقدراتها  وباإمكانّياتها  بنف�سها  الثقة  روح 

وطاقاتها، واأحيا فيها روح الأمل بالنت�سار 

كان  مهما  والم�ستكبرين،  الطواغيت  على 

   .
)3(

لديهم من الطاقات والقدرات«

و�ساهد �سدق  نماذُج حّية،  يلي  وفيما 

واإيكاله  برّبه،  الإمام  لثقة  عملّية  وترجمٌة 

الأمر اإليه �سبحانه وتعالى.

*حتى لو واجهني الجّن واالإن�ص معًا
الإ�سالمّي  للتحّرك  الأول��ى  الأي��ام  في 

اآية اهلل ال�سهيد ال�سّيد  اإيران، خاطب  في 

الخمينّي  الإم����ام  �سعيدي  ر���س��ا  د  محمَّ

} بالقول: �سيتركونك وحدك! فاأجابه 

ر كالمي حّتى لو واجهني  الإمام: »لن اأغيِّ

.
)4(

الجنُّ والإن�س معًا«

بيت  ال�سافاك  رج��ال  هاجم  وعندما 

الإمام في قّم لعتقاله، وفتحوا باب بيته 

»ل  بوجههم:  �سماحته  �سرخ  ق�سوة،  بكّل 

تركلوا الباب. غادروا البيت ب�سرعة، واأنا 

.
)5(

�ساألتحق بكم بنف�سي«

وع��ن��دم��ا اأم��ع��ن ال�����س��اه ف��ي اإف�����س��اده، 

على  العلم  ب 
ّ

وط��ال الدين  رج��ال  واأرغ���م 

الع�سكرّي،  بالّلبا�س  مالب�سهم  تبديل 

وقف  الحدودّية،  المناطق  اإل��ى  واأر�سلهم 

ول��ّي  »ي��ا ج��ن��ود  ق��ائ��اًل:  ب�سجاعة  الإم���ام 

اإلى  ت�ساقون  َم��ْن  يا  الع�سر|الغيارى، 

الع�سكرّية  التعليمات  عّززوا  المع�سكرات، 

كمو�سى  تكونوا  اأن  ع�سى  �سجاعٍة،  بكّل 

ت��رّب��ى ف��ي ح�سن ف��رع��ون،  ال���ذي   Q

.
)6(

وقّو�س اأ�سا�س ظلمه وجوره«

*لم اأَر رجاًل بهذه القّوة
�ْل��ُق��ُل��وُب}  َت��ْط��َم��ِئ��نُّ   ِ �هللَّ ِب��ِذْك��ِر  {�أََل 

القلب  ك��ان  اإذا  فكيف   .)28 )ال��رع��د: 

اأو  ياأ�ٌس  اإليه  يت�سّرب  لن  فاإّنه  هلل؟  عر�سًا 

خوٌف اأو اأّي نوٍع من الترّدد وال�سطراب. 

وه��ذا م��ا �ساهده اأع���داء الإم���ام وال��ث��ورة 

ة روح الثقة  أحيا اإلمام يف اأُلمَّ
بنفسها وبإمكانّياتها وقدراتها 
وطاقاتها، وأحيا فيها روح األمل
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خرداد(   15( انتفا�سة  بعد  و�سوح؛  بكّل 

والعتداءات الوح�سّية التي ارتكبها نظام 

هذه  من  ال�سديد  الإم��ام  وموقف  ال�ساه، 

الأحداث التي انتهت اإلى اعتقاله و�سجنه.

 وف���ي ال�����س��ج��ن، واأث���ن���اء ا���س��ت��ج��واب 

الإمام  مع  التحقيق  م�سوؤول  يقول  الإم��ام، 

اأبدًا رجاًل بهذه  اأَر  في وثيقٍة ر�سمّية: »لم 

ح  ي�سرِّ ال�سخ�س  فهذا  وال��ق��درة،  ال��ق��ّوة 

َعَلنًا عن ا�ستعداده للموت، ويلتزم ال�سمت 

اأثناء ا�ستجوابه«.

مّرًة  الإم��ام  ا�ستجواب  تّم  قد  اإّن��ه  ثّم 

الإج��اب��ة،  عن  اأي�سًا  امتنع  لكّنه  اأخ���رى، 

ا�ستقالل  وج��ود  بعدم  يعتقد  باأنَّه  معّلاًل 

للق�ساء في اإيران، واأنَّ الق�ساة المحترمين 

اأجيب  لن  »فاإّني  لذا،  لل�سغط.  �سون  يتعرَّ

 .
)7(

عن اأ�سئلتكم«

*ما قّدره اهلل يحظى بال�صكر
اأنقرة،  اإل��ى  لو�سوله  الأّول  اليوم  في 

اأر�سل الإمام ر�سالة اإلى ابنه الأكبر ال�سّيد 

على  ليطمئّن  الخمينّي  م�سطفى  ال�سهيد 

اأحوال العائلة وي�سّبرهم ويمنعهم من اأّي 

نوع من التو�ّسل والطلب اإلى النظام، جاء 

فيها:

اهلل  اأّيده  ال�سّيد م�سطفى  عيني  »نور 

تعالى، ووّفقه لمر�ساته.

و�سلت  وت��وف��ي��ق��ه  ت��ع��ال��ى  اهلل  بحمد 

اأو�سيكم  اأنقرة التركّية )...(  اإلى  ب�سالم 

ل  واأن  ال��خ��وف،  وع��دم  الجميل  بال�سبر 

تت�سّبثوا باأحد اأبدًا، حيث اإنَّ ما قّدره اهلل 

تعالى قد حدث«.

من  الإم��ام  اأر�سلها  ثانية  ر�سالة  وفي 

منفاه بعد ع�سرة اأيام من الر�سالة الأولى، 

اهلل  يقّدره  فالذي  علّي،  تقلقوا  »ل  ج��اء: 

بال�سكر...  ويحظى  جميل  لنا  -تعالى- 

اأجلي،  من  باأحد  تت�سّبثوا  اأن  اأر�سى  ول 

وِنْعَم  الَحَكُم  هو  وتعالى-  -تبارك  فاهلل 

.)8(
الحكم«

*ت�صليم كامل هلل تعالى
لقد تعّر�س الإمام } اإلى ابتالءات 

ة،  مَّ
ُ
كثيرة قبل الو�سول اإلى مقام اإمامة الأ

عند  ال�سلوك  م��ن��ازل  بمثابة  ل��ه  فكانت 

العرفاء، طواها واحدة بعد الأخرى. ومن 

م�سطفى  ال�سّيد  تقديم  البتالءات  هذه 

اأر�س  في  الفداء،  هذا  فكان  للحّق،  فداًء 

)ب��ذب��ح  �سبيهًا  ال��ن��ف��ي،  واأث���ن���اء  ال��غ��رب��ة 

اإ�سماعيل( خليل الحّق.

 فقد قّدم اأمل الإ�سالم في الم�ستقبل 

من  ذلك  معتبرًا  كامل،  بت�سليم  اهلل  اإل��ى 

األطاف اهلل الخفيَّة، وكاأّنه �سمع بقلبه من 

الملف
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عباد  ونجاة  الإ�سالم  اإحياء  اإّن  له:  يقول 

لتقديم  يحتاج  الطواغيت  قيود  من  اهلل 

ابنكم م�سطفى فداًء له، لذلك لم ت�سدر 

بعد  قبله  م��ن  والأل����م  ال�سكوى  م��ن  ذّرة 

الحادث.

»عندما  الخمينّي:  اأحمد  ال�سّيد  يقول 

ال�سّيد  ول��ده  ا�ست�سهاد  خبر  الإم��ام  �سمع 

م�سطفى، لم نالحظ على وجه الإمام اأّي 

اأثٍر لالأذى والقلق، بل قال: »لقد وهبنا اهلل 

نعمة وقد ا�سترجعها الآن«.

* وما �صهدت به االأعداء
ننقل اأخيرًا جانبًا مّما �سهد به الأعداء 

وع��دم  و���س��الب��ت��ه  الإم����ام  �سجاعة  ح���ول 

)هنري  كتب  فقد  للظالمين..  مهادنته 

الع�سكرّي   - ال�سيا�سّي  الملحق  بر�ست( 

 -  1972 عامي  بين  اإي��ران  في  الأميركّي 

وزارة  في  اإي���ران  مكتب  وم�سوؤول   1978
 -  1978 عامي  بين  الأمريكّية  الخارجّية 

اأّنه )الإم��ام(  1980 ما يلي: »ل �سكَّ في 
القرن،  هذا  في  التاريخ  رجال  اأكبر  اأحد 

ويندر اأن نجد مثياًل له بين رجال التاريخ 

حيث  من  والعالم  اإي��ران  في  المعا�سرين 

والعالم  �سعبه  اأبناء  على  وتاأثيره  نفوذه 

واإجباره للقوى العالمّية الكبرى اأن تتعامل 

.
)9(

بجّد مع هذه الظاهرة الجديدة«

خ��ي��ن  ال��م��وؤرِّ اأّن  »اأع��ت��ق��د  وي�����س��ي��ف: 

فريدًا  رج��اًل  ك��ان  اأّن���ه  ي��وم��ًا  �سيعترفون 

يكن  لم  لأّن��ه  في حياته،  ُيعرف جّيدًا  لم 

ي�ساوم  ولم  وق�سائه  اهلل  بحكم  اإّل  يقبل 

.
)10(

اأبدًا«

*النف�ص المطمئّنة
تزخر الو�سّية الإلهّية الخالدة لالإمام 

به.  والرت��ب��اط  باهلل  الثقة  بمعاني   {

اأن  وقد بلغت ثقته باهلل تعالى ورج��اوؤه به 

ونف�ٍس  ه���ادى ٍء  »بقلٍب  بدايتها:  ف��ي  ق��ال 

ف�سل  ياأمل  و�سميرٍ  فرحةٍ  وروحٍ  مطمئنّةٍ 

واأ�سافر  والأخ���وات  الإخ��وة  اأ�ستاأذن  اهلل، 

نحو المقّر الأبدّي، واأنا بحاجة مبرمة اإلى 

�سالح دعائكم«.

وّدع  ب��اهلل،  ال��واث��ق��ة  الكلمات  فبهذه 

ليلتحق  واأن�ساره،  اأح��ّب��اءه   { الإم��ام 

ج�سدًا،  عنهم  فغاب  الأوح���د،  بمحبوبه 

لكّنه حا�سٌر فكرًا ومنهجًا و�سلوكًا.

�سحيفة الإمام. ج 1، �س277.( 1)

خطاب الولّي 2013. �س306.( 2)

الإمام روح اهلل المو�سوّي الخمينّي: مركز الإمام الخمينّي الثقافّي. �س15.( 3)

مجّلة الر�سد الثقافّي. العدد 30 – 31. �س22.( 4)

م.ن.( 5)

�سحيفة الإمام. م.�س. ج 2، �س418.( 6)

�سير مبارزات اإمام خميني در اآينه ا�سناد به روايت �ساواك. ج2، �س212.( 7)

�سحيفة الإمام. م.�س. ج 1، �س380.( 8)

مجّلة الر�سد الثقافّي. م.�س. �س22.( 9)

م.ن.( 10)

الهوام�ص

لقد تعّرض اإلمام } إىل 
ابتالءات كثرية فكانت له مبثابة 

منازل السلوك عند العرفاء، 
طواها واحدة بعد األخرى
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يتعّر�ص االإن�صان، في حياته، لم�صائب وابتالءات، 

ال بّد له من مواجهتها، فكيف يواجهها؟ بع�ص النا�ص 

يواجهها بالبكاء والنحيب والوحدة... فتن�صاأ 

الياأ�ص  اإلى  توؤّدي  قد  نف�صيَّة  اأمرا�ص  ذلك  عن 

وقد  الكفر،  اإل��ى  اأو   ، وج��لًّ عزَّ  اهلل  رحمة  من 

التفكير  اإل��ى  االآخ��ر  ببع�صهم  االأم��ر  ي�صل 

الواثق  الموؤمن  االإن�صان  وح��ده  باالنتحار. 

الذي  وهو  بال�صبر،  ال�صعوبات  يواجه  تعالى  باهلل 

ي�صله باالأمل.

حتقيق: بتول ع�صيلي

على قدر
الثقة تكون 
التضحية...

الملف
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المهدي |، وخاطبه قائاًل: »اأنا وهبتك 

اإّياه منذ �سغره، واأطلب من اهلل اأن يعيده؛ 

الدنيا  دار  في  اأخ��رى  ة  م��رَّ معك  ليجاهد 

بعد ظهورك«.

الحاّجة  التقينا  ميفدون  بلدة  وف��ي 

في  ابنتْيها  ف��ق��دت  ال��ت��ي  الأمَّ  )ن��م��رة(، 

دائمًا  اأخ��ج��ل  ق��ال��ت: »كنت  ت��م��وز،  ح��رب 

يا  نف�سي  في   واأقول  ال�سهداء،  من عوائل 

الخّط،  لهذا  فداًء  اأقّدمه  �ساّبًا  لدّي  ليت 

فاأنا لم اأُرزق اإّل بفتيات، ولكن الحمد هلل، 

بدل  مّني  واأخ��ذ  لدعائي،  ��ي  ربِّ ا�ستجاب 

الواحدة اثنتين، وهذا ما اأعطاني عّزًا في 

الدنيا وفي الآخرة، حيث اأوا�سي بهما قلب 

.»O سيدتنا الزهراء�

*الياأ�ص من رحمة اهلل موٌت
ن����رى بع�س  ال��م��ق��ل��ب الآخ������ر،  وف����ي 

عندما عِلم بنبأ استشهاد ولده، 
ه لإلمام املهدي  وقف وتوجَّ

| قائاًل: »أنا وهبتك إّياه منذ 
صغره، وأطلب من اهلل أن 

يعيده؛ ليجاهد معك مرَّة أخرى 
يف دار الدنيا بعد ظهورك«

*ِنعمٌة اإلهّية
الثقة باهلل نعمة اإلهّية، تجعل الإن�سان 

النف�سّي  ال���س��ت��ق��رار  م��ن  ح��ال��ة  يعي�س 

يح�سل  ما  ك��ّل  اأّن  ي�سعر  لأّن��ه  وال��روح��ّي، 

ولأهمّية  اهلل.  بعين  هو  الحياة  في  معه 

المو�سوع �سوف نتطّرق اإلى بع�س الحالت 

التي  الإ���س��الم��ّي  مجتمعنا  ف��ي  الم�سرقة 

واأي�سًا،  و�سجاعة.  ب�سبر  اآلمها  واجهت 

باهلل،  الثقة  تعزيز  و�سائل  على  �سنعّرج 

ونتائج هذه الثقة على الإن�سان.

ون�سمعها  ن��ق��راأه��ا  وح����الت  ن��م��اذج 

واأ�سواأ  الّلحظات  اأ�سعب  حّولوا  لأ�سخا�س 

الظروف اإلى جّنة و�سعادة ور�سا.

عم *نحمد اهلل على هذه النِّ
نملك فداء  قليل، فكّل ما  قّدمناه  »ما 

لأهل البيت R، وفداء ل�سماحة ال�سّيد 

اأج��اب  الكلمات  بهذه  اهلل«  ن�سر  ح�سن 

اح )اأبو  والد ال�سهداء الثالثة من عائلة بدَّ

يا  �سهداء  »ثالثة  �ساألناه:  عندما  علّي(، 

فقال:  عليك؟«.  �سعبًا  الأم��ر  األي�س  حاج، 

البيت  فاأهل  عنه،  بديل  ول  خّطنا،  »هذا 

النبّي  �سريعة  لإحياء  ا�ست�سهدوا   R

اأّن  واأ���س��ك��ره  اهلل  واأح��م��ُد   ،P محّمد 

ُيقتلوا  ول��م  ظالمًا،  ين�سروا  ل��م  اأولدي 

طريق  �سلكوا  ب��ل  م�سروعة،  غير  بطرق 

هو  من  اإل��ى  رحلوا  وهم  تعالى،  اهلل  ر�سا 

اأكرم مّني، واأرحم«.

اح كان ثالث �سهيد  القائد اأبو ح�سن بدَّ

عندما  ال��ذي  علّي،  اأب��ي  الحاج  عائلة  في 

لالإمام  ه  وتوجَّ وقف  ا�ست�سهاده،  بنباأ  43عِلم 
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الحالت التي لم تبِد اعتمادًا على اهلل ول 

تعّر�سها  بعد  فعلها  رّدات  فكانت  به،  ثقًة 

لالأزمات اأو الم�سائب تتراوح بين العزلة، 

والأمرا�س النف�سّية، والقتل اأو النتحار.

عامًا(،   46( اأولد،  لأربعة  اأٌب  فهذا 

المر�س  وبداأ  يومًا بمر�س خطير،  اأ�سيب 

يتفاقم معه يومًا بعد يوم، فقّرر النتحار، 

بعد )6( �سنوات من معاناته مع المر�س.

من  ع�سرة  الخام�سة  ف��ي  فتاة  وتلك 

ف�سخ  خطيبها  لأنَّ  نف�سها؛  تقتل  عمرها، 

خطوبتها... واإلى ما هنالك من الق�س�س 

العجيبة التي غالبًا ما تنتهي بماآ�ٍس.

فلماذا ي�سل الإن�سان اإلى هذا الحّد؟ 

ه الياأ�س من رحمة اهلل  الجواب، بالطبع اإنَّ

. عزَّ وجلَّ

* وفي الحروب... �صورتان
كّل  ف��ي  ال��م��رء  يحتاجها  ب��اهلل  الثقة 

وقت، فاإذا نظرنا اإلى المجتمعات الغربّية 

للمقاتلين  النف�سّية  العوار�س  كانت  مثاًل: 

الأميركيين في الحرب العالمّية الثانية قد 

الأ�سرار  23 %، من مجمل  بلغت حوالي 

الب�سرّية التي ت�سّببت بها الحرب.

تنتهي  ل  النف�سّية  الم�ساكل  اأنَّ  ِعلمًا 

اإلى  اأثرها  يمتّد  ��م��ا  واإنَّ الحرب،  بانتهاء 

تعّر�سوا  الذين  من  فكثير  �سنوات طويلة، 

�ساءت  ال��ح��روب،  اأث��ن��اء  نف�سّية  لم�ساكل 

حالتهم كثيرًا بعد انتهاء الحرب، واأ�سبح 

رات  ال��م��خ��دِّ ع��ل��ى  مدمنين  منهم  كثير 

ببع�سهم  المطاف  انتهى  فيما  والكحول 

في الم�سّحات النف�سّية كمر�سى نف�سّيين 

مزمنين.

الحا�سر  واق��ع��ن��ا  ع��ل��ى  م��ث��ال  واأك��ب��ر 

جنود  اأ���س��اب��ت  ال��ت��ي  النف�سّية  ال��ح��الت 

جي�س العدّو الإ�سرائيلّي، ففي حرب تموز 

بعد  الأّول  ال�سهر  وف��ي   ،2006 الأخ��ي��رة 

اإلى  دعوى   )450( ُقّدمت  الحرب  انتهاء 

وزارة الدفاع من جنود �ساركوا في حرب 

منها  بتعوي�سات،  فيها  يطالبون  ت��م��وز، 

اأنف�سهم  م��ق��ّدم��وه��ا  اعتبر  دع���وى   100
يعاني  اأخ��ذ  من  ومنهم  نف�سّيين،  مر�سى 

من اأمرا�س عقلّية.

اأب��دًا في �سفوف  وهذا الأم��ر ل نجده 

الذين  الإ���س��الم��ّي��ة  المقاومة  م��ج��اه��دي 

هو  فالهدف  دائم هلل،  ذكر  حالة  في  هم 

الثقة  اإّنها  تعالى،  الباري  ولقاء  ال�سهادة 

باهلل.

*ما معنى الثقة؟
عجرم  عجرم  ال��دك��ت��ور  م��ع  لقاء  ف��ي 

بال�سيكودراما«،  ومخت�ّس  نف�سّي  »معالج 

في  واأه��م��ّي��ت��ه��ا  الثقة  معنى  ع��ن  ت��ح��ّدث 

الملف
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في  ب��داي��ة  فقال  الإن�����س��ان،  واأداء  نف�سّية 

تعريف معنى الثقة:

»اأن تثق يعني اأن ترمي خوفك وُحزنك 

واأن  وال�����س��ن��وات،  الأي���ام  م��دى  ف��ي  جانبًا 

القلق  من  وعقُلك  وروُح��ك  نف�ُسك  تتحّرر 

كانت  اإذا  فكيف  وال�سك،  وال���س��ط��راب 

تكون  وتعالى؟ عندما  الثقة باهلل �سبحانه 

تثق  اأّن��ك  يعني  فهذا  قائمة،  ب��اهلل  ثقتك 

واإذا  واأم��ان��ه،  ولطفه  وف�سله  اهلل  بكرم 

وي�سمعك،  باأنَّ اهلل معك، يراك  تثق  كنت 

وال�سالم  ب��الأم��ان  ت�سعر  اأن  يعني  فهذا 

من  القادم  ب��اأّن  توّقعاتك  لأّن  الداخلّي؛ 

نحو  تغييرًا  ي�سهد  �سوف  وال�سنوات  الأيام 

ال�سطراب  يحّول  �سوف  وه��ذا  الأف�سل، 

�سعور  واإل��ى  اإيجابّي،  انتظار  اإل��ى  والقلق 

بال�سالم الداخلّي«.

*«ال تحزني اإّنا راّدوه اإليك«
اأحمد  ال�سيخ  �سرح  فقد  دينّيًا،  اأّم��ا 

اأّم  �سلوك  في  ب��اهلل  الثقة  م�سمون  جابر 

:Q النبّي مو�سى

ُمو�َشى  مِّ 
�أُ �إَِل��ى  {َو�أَْوَحْيَنا  تعالى:  قال 

ْل��ِق��ي��ِه  َذ� ِخ��ْف��ِت َع��لَ��ْي��ِه َف��اأَ ��ِع��ي��ِه َف�����اإِ �أَْن �أَْر���شِ

���ا  نَّ �إِ َت��ْح��َزِن��ي  َوَل  َت��َخ��اِف��ي  َوَل  �ْل���َي���مِّ  ِف���ي 

�ْلُمْر�َشِليَن}.  ِمَن  َوَجاِعُلوُه  �إَِلْيِك  وُه  َر�دُّ

)الق�س�س:7(

مو�سى  لأّم  تعالى  اهلل  ي��وح��ي  حيث 

فتمتثل  البحر،  في  كبدها  فلذة  ُتلقي  اأن 

اأّي خوٍف  اأن يتمّلكها  اأمره تعالى من دون 

لها عودته  تعالى �سِمن  اأو حزٍن، لأّن اهلل 

اإليها واأنه �سُيبعث ر�سوًل.

بالقيام  تبادر  اأن  مو�سى  لأّم  كان  وما 

على  اهلل  رب��ط  اأن  ل��ول  منها،  �سدر  لما 

قلبها، فوثقت بوعده تعالى.

اإّنها الثقة التي تعني اأن يعلم المرء اأّن 

اهلل تعالى ل ياألوه خيرًا وف�ساًل، ويعلم اأّن 

الحكم في ذلك له.

*االأ�صا�ص هو الثقة باهلل
نتاأّمل  »عندما  جابر:  ال�سيخ  ويتابع 

هذا  تفاعل  ن��درك  ب��اهلل  الثقة  معنى  في 

المفهوم مع عنا�سر اأخرى؛ كح�سن الظّن 

باهلل تعالى، والتوّكل عليه، وتفوي�س الأمر 

وهي  وغيرها،  بق�سائه،  والر�سا  اإل��ي��ه، 

باهلل  الحقيقّي  الإي��م��ان  عنا�سر  جميعًا 

�لدكتور عجرم عجرم
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وتفوي�س  التوّكل  مفتاح  هي  تعالى  ب��اهلل 

يمكنه  ل  برّبه  العبد  يثق  لم  وم��ا  الأم���ر، 

نيلهما.

اأّن  المرء  ي��درك  التاأّمل  من  قليل  مع 

قّوة  وقوامها  الأ�سا�س  �سرطها  باهلل  الثقة 

َق��وَي  وكّلما  العقيدة،  و�سالبة  الإي��م��ان 

الإيمان وا�ستّد اليقين، ا�ستّدت الثقة باهلل 

تعالى.

*ما الذي ي�صاهم في تعزيز الثقة 
باهلل؟

يذكر د. عجرم اأن اأهّم ما يعّزز الثقة 

باهلل في نف�س الإن�سان اأمور، منها:

1- التاأّمل في ظواهر الحياة، وتقّلب حال 
الطبيعة  في  فالتاأّمل  والعباد.  البالد 

وجودنا،  جمال  نرى  يجعلنا  وجمالها 

ونتفّكر في تجّدد الحياة الدائم.

الكريم  ال���ق���راآن  اآي����ات  ف��ي  ال��ت��اأّم��ل   -2
وق�س�س الأنبياء الذين تمالأ حياتهم 

الثقة والأمل.

الثقة  ت�سنع  ال��ح��ي��اة  ف��ي  الب�ساطة   -3

تعالى، حيث تكون الثقة هي الأ�سا�س الذي 

تقوم عليها بقية العنا�سر«.

اأبي  الإم���ام  عن  �سويد،  بن  علّي  عن 

ق��ال:   ،Q)الكاظم( الأّول  الح�سن 

{َوَم���ن   : وج���لَّ ع��زَّ  ق��ول اهلل  ع��ن  »�ساألته 

فقال:  َح�ْشُبُه}،  َف��ُه��َو   ِ �هللَّ َع��لَ��ى  ��ْل  َي��َت��َوكَّ

تتوّكل  اأن  التوّكل على اهلل درجات، منها: 

بك  فعل  فما  كّلها،  اأم���ورك  في  اهلل  على 

اإليه،  اأم��رك  وتفّو�س  را�سيًا،  عنه  كنت 

وتثق به«.

الثقة  اأّن  الرواية  هذه  من  والم�ستفاد 

عندما نتأّمل يف معنى الثقة 
باهلل ندرك تفاعل هذا املفهوم 

مع حسن الظّن باهلل تعاىل، 
والتوّكل عليه، وتفويض األمر 

إليه، وهي جميعًا عناصر 
اإلميان احلقيقّي باهلل تعاىل

�ل�شيخ �أحمد جابر 

الملف
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ا�ستهالك  ت��ج��ّن��ب  وك��ذل��ك  والأم�����ل، 

الغربّية  التلفزيونّية  البرامج والدراما 

الإن�سان  ثقة  زعزعة  على  تعمل  التي 

تفا�سيل  خ���الل  م���ن  ب��ال��م�����س��ت��ق��ب��ل، 

ال�سلبّية  والق�س�س  الدرامّية  الحبكة 

الإن�سان  وقلب  عقل  اإل��ى  تت�سّلل  التي 

دون اأن ينتبه لذلك.

4- التفكير بطريقة اإيجابّية، فمن المعلوم 
اأّن الإن�سان يحّدث نف�سه يومّيًا بحوالي 

مع  حديثه  ك��ان  ف���اإذا  كلمة،   5000
يتاأّثر،  ف�سوف  ومحبطًا  �سلبّيًا  نف�سه 

ويتحّول اإلى اإن�سان يائ�س ومحبط.

ال�سور  �سّيما  ول  اهلل،  ذك���ر  ت��ك��رار   -5
عقل  تفتح  ال��ت��ي  ال��ق��راآن��ّي��ة  والآي����ات 

والت�سامح  الأمل  على  وروحه  الإن�سان 

والرقّي.

6- من اأهم التمارين التي تزيل عن النف�س 
الإحباط: التوا�سل مع النا�س، وزيارة 

الأ���س��دق��اء والأق������ارب، وم���ن خ��الل 

المختلفة،  الفنون  بوا�سطة  التعبير 

كالر�سم والتمثيل والإن�ساد.

*نتائج الثقة باهلل واآثارها
التجارب  وت�سّدقها   - الروايات  توؤكّد 

ة  العملّية - على مجموعة من الآثار المهمَّ

حياة  ف��ي  ت��ع��ال��ى  ب���اهلل  للثقة  والعميقة 

الإن�سان، ذلك اأّنها:

ورد  ما  وهو  �هلل:  �أول��ي��اء  م��ن �شفات   -1

بحار الأنوار: المجل�سي. ج100، �س20.( 1)

جامع اأحاديث ال�سيعة: ال�سيد البروجردي. ج14، �س174.( 2)

كتاب الحج: المحّقق الداماد الآملي. �س2، �س65.( 3)

عيون الحكم والمواعظ: علي بن الليثي الوا�سطي. �س40.( 4)

م.ن، �س446.( 5)

(6 ).
)90(

نهج البالغة. خطبة 

الهوام�ص

النبّي  عن   ،R الأنبياء  عن  معنا 

�سفات  م���ن  خ�����س��ال  »ث����الث   :P

�سيء،  كّل  في  باهلل  الثقة  اهلل:  اأولياء 

والغنى به عن كّل �سيء، والفتقار اإليه 

.
)1(

في كّل �سيء«

الموؤمنين  اأمير  عن  �لموؤمن:  ح�شن   -2
وح�سن  باهلل  »الثقة  ق��ال:  اأّن��ه   Q

اإّل  به  ن  يتح�سّ ل  ح�سن  ب��ه،  الظّن 

كّل موؤمن، والتوّكل عليه نجاة من كّل 

.
)2(

�سوء، وحرز من كّل عدّو«

ل��ك��لهّ غ���اٍل: عن الإم���ام الجواد  ث��م��ٌن   -3
لكّل  ثمن  تعالى  باهلل  »الثقة   :Q

.
)3(

غاٍل، و�سّلم اإلى كّل عاٍل«

الموؤمنين  اأم��ي��ر  ع��ن  �أم������ل:  �أق������وى   -4
.

)4(
Q: »الثقة باهلل اأقوى اأمل«

الموؤمنين  اأمير  عن  �ليقين:  �شيانة   -5
.

)5(
Q: »من وثق باهلل �سان يقينه«

 :Q �ل�شعادة: عن اأمير الموؤمنين   -6
»من وثق باهلل اأراه ال�سرور، ومن توّكل 

.
)6(

عليه كفاه الأمور«

الثقة باهلل تعاىل هي مفتاح 
التوّكل وتفويض األمر، وما مل 
يثق العبد برّبه ال ميكنه نيلهما

47

م
 2

01
ر5

يا
 �أ

ر
ه

�ش
 2

84
د 

د
ع
ل
�



ال�صّيد ر�صّي الدين ابن طاوو�ص

ر يا ولدي *تذكَّ
ثم تذّكر يا ولدي محّمد، جالَل مقامه، 

يبعث  لأن  اأه��اًل  جعلك  ب��اأن  اإنعامه  وكماَل 

اإليك ر�ُساًل من مالئكته، حفظًة بما �سّرفك 

به من طاعته، وتجمياًل لِذكرك باإظهار ما 

الأعلى  المالأ  بين  خدمته  من  به  يتقّرب 

مقد�س  على  �سهودًا  وليكونوا  ة،  خا�سّ من 

لمحا�سبته،  الخالئق  اجتماع  يوم  رته  ح�سْ

�سهادة  ارت�ساه  الذي  �سرعه  في  اأجاز  وما 

عبٍد على موله اإّل �سهادة مالئكته لك على 

بالت�سليم  واب��داأ  ربوبّيته،  ح�سرة  مقد�س 

ع��ل��ي��ه��م، ك��م��ا اأ����س���رت اإل���ي���ه، ف���ي ك��ت��اب 

اأح�سن  و�ساِحبهم  والتتّمات(،  )المهّمات 

ي�سمعوا  ول  الأوق��ات،  �سائر  في  م�ساحبة 

اإّل جمياًل ول يح�سروا معك مجل�سًا  منك 

اإّل ويرونك عبدًا لمولك، ومولهم ذلياًل، 

ول تكتب على اأيديهم اإلى �سّيدك الذي اأنت 

حصون اهلل... المنيعة

ك�صف المحّجة 

لثمرة المهجة

من الن�صو�ص التراثّية 

لعلمائنا االأعالم المرتبطة 

بو�صاياهم االأخالقّية اخترنا 

ة لثمرة  كتاب »ك�صف المحجَّ

المهجة« تاأليف »ال�صّيد ابن 

طاوو�ص« الذي قال عنه: »اأرجو 

به لي والأوالدي ولغيرهم من 

�صعادة الدنيا واالآخرة«. فمع 

عبائر الموعظة من ل�صان 

المقّربين نترافق.

نصوص تراثية
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اأمرك  في  اإليه  مفتقر 

اأن  ي�سلح  ك��ت��اب��ًا  اإّل  ك��ّل��ه، 

يعر�س عليه، منّزهًا مّما يكرهه، وياأباه 

مملّوًا مما يحّبه وير�ساه، كما جرت عادة 

المملوك ال�سعيف اإذا كتب كتابًا اإلى مالكه 

الأعظم �ساحب المقام العالي ال�سريف.

*من كنوز كرم اهلل جّل جالله
عنه،  نهارك  اأو  ليلك  في  غفْلَت  ف��اإن 

في  فُتب  منه  فيه  لي�س  َم��ن  عليه  واآث���رت 

ق ب�سدقة  اإهمال، وت�سدَّ الحال، من غير 

َدقة  �سَ ف���اإّن  ال��ّذن��ب،  ن��ي��ران  عنك  تطفي 

ي�سُغلّنك  ول  ال���رّب،  غ�سب  ُتطفي  ال�سّر 

بني  م��ن  اأح��د  ول  الحافظون،  المالئكة 

ب��ع��د وق��ت  ال��ذي��ن ه��م  ال��ح��ا���س��ري��ن  اآدم 

ومالك  ومولهم،  مولك  عن  مّيتون  قليل 

ُدن��ي��اك واآخ��رت��ك، ودن��ي��اه��م، واآخ��رت��ه��م، 

اأن  العاقل  من  َيقُبح  اأنه  ق�سى  العقل  فاإّن 

ي�ستغل بمملوك عن مالك، وهو من اأخطر 

الم�سالك وطريق المهالك. وقد ذكرت في 

كتاب )المهّمات والتتّمات( كيف ُيحا�ِسب 

ليلك، على  واآخر  نهارك  اآخر  الَمَلكان في 

فاإّنه من  تف�سيل جليل، فاعمل على ذلك 

كنوز كرم اهلل جّل جالله الجزيل.

ر يا ولدي *تذكَّ
ثم تذّكر يا ولدي محمد، اأغناك اهلل 

جلَّ جالله بتذكاره واأنواره، وجعل اإيثارك 

�سّرفك  ال��ذي  الوقت  اأّن  لإي��ث��اره،  متابعًا 

اإليك  وبعث  اأه��ل،  له  هو  وم��ا  بالعقل  فيه 

تعرف  اأن  اإل��ى  تحتاج  مالئكته،  حفظة 

يريدون  الذين  واأع���داءك  م��ولك  اأع���داء 

بينك  ي��ح��ول��وا  اأن 

وع��ن��اي��ت��ه،  نعمته  وب��ي��ن 

مراقبته  ���س��رف  ع��ن  وي�سغلوك 

ال�سيطان  فمنهم  وعَظمته،  هْيبته  وعن 

يرجى  الذين  وح�سد  نف�سه  اأهلك  ال��ذي 

وقد  بالعداوة،  دهم  وق�سَ ال�سالمة  لهم 

ح�سونًا  منه  ل��ك  ج��الل��ه  ج��ّل  اهلل  جعل 

تفارقها، منها:  و�سيعة فال  ودروعًا  منيعة 

قال  العالمين،  رب  طاعة  في  الإخ��ال���س 

اللعين  ال��ع��دو   اهلل ج��ل ج��الل��ه ع��ن ه��ذا 

����ُه����ْم �أَْج���َم���ِع���ي���َن *  ْغ����ِوَي����نَّ ِت���َك َلأُ {َف���ِب���ِع���زَّ

���ي���َن}  �ْل���ُم���ْخ���لَ�������شِ ِم����ْن����ُه����ُم  ِع������َب������اَدَك   �إِلَّ 

والتوّكل  الإيمان  ومنها:   ،)83   82 )�س: 

على اهلل جّل جالله فاإّن مولك قال: {�إِنَُّه 

َوَعلَى  َلْي�َس َلُه �ُشْلَطاٌن َعلَى �لَِّذيَن �آَمُنو�ْ 

ف��اإن   ،)99 )النحل:  ��ُل��وَن}  َي��َت��َوكَّ ���ِه���ْم  َربِّ

ثلمة  الح�سنين  هذين  في  اأن��ت  تهدم  لم 

مولك  عن  بالغفلة  الرجيم،  العدّو  لهذا 

العظيم، والمع�سية ل�سّيدك ومتابعة العدّو 

اأعوانه  ول  هو  يقدر  ل  فاإّنه  واإّل  الذميم، 

هدم  ول  المكين،  ال�سور  ذلك  هدم  على 

ال�سوَرْين  فاحفظ  الآبدين  اأَب��د  فيه  ثلمة 

بالإخال�س والتوّكل على اهلل.

واعلم اأّن هذا العدّو من اأحقر الأعداء، 

لأّنه ما قدر اأن ينفع بعد الموت من اأطاعه، 

ول ي�سّر َمْن ع�ساه، وهو كالكلب للراعي، 

اأن  م���ولك  م��ن  فاطلب  ل��ك،  ع��ر���س  اإذا 

يكفيه عنك، ول ت�ستغل بمحاربته بقدرتك، 

فيبلغ غر�سه وي�سغلك عن خدمتك لمولك 

و�سعادتك.
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*لَم �ُصّميت �صمعًا؟
ال�سمع،  م��ع��ن��اه��ا:  اآرام���ّي���ة  كلمة  �سمع 

النبّي  المقام  ل�ساحب  ن�سبًة  �سمع  ويقال 

�سمع، و�سمع مخّفف كلمة �سمعون، كما يقول 

ال�سيد الأمين. ذكرها المهاجر العاملّي �سنة 

1071 ه�، فقال: »�سمع بلد بها مدفن �سمعون 
ال�سفا و�سّي عي�سى، وله مقام عظيم«.

*�صاحب المقام
عي�سى  و�سّي  )بطر�س(  ال�سفا  �سمعون 

اأئّمة  من  ع�سر  الثاني  الإم��ام  وَج��دُّ   ،Q

 | المنتظر  ال��م��ه��دّي   R البيت  اأه���ل 

ه، ورد ا�سمه في الم�سادر العربّية �سمعون  لأمِّ

بن حمون بن عامة. وفي الإنجيل هو �سمعان 

بن يونا اأو يونان الملّقب ب� »ال�سفا«. وال�سفا 

الأمل�س،  ال�سلب  الحجر  تعني  عربّية  كلمة 

بطر�س،  ومنها  بيترو�س  باليونانّية  ويقابلها 

وبالآرامّية كيفا ومعناها الحجر اأو ال�سخر.

�سمعون ال�سفا �سليل الأنبياء من ناحية 

 Q مقام شمعون الصفا
َجّد المهدي|

جمعية قب�ص حلفظ االآثار الدينية يف لبنان

مرتفع  ت��لٍّ  على  )بطر�ص(  ال�صفا  �صمعون  مقام  يقع 

اإدارّيًا لمحافظة الجنوب  التابعة  في بلدة �صمع العاملّية 

وعن  كلم،   103 بيروت  العا�صمة  عن  تبعد  �صور.  ق�صاء   -

من  البّيا�صة  بلدات:  بها  تحيط  كلم.   19 الق�صاء  مركز 

ال�صرقّي، وطيرحرفا من  ال�صمال  الغرب، ومجدل زون من 

الجنوب ال�صرقّي. وللمقام موقعه الممّيز في و�صط البلدة، 

ي�صرف على ال�صاحل الجنوبّي من �صور حّتى راأ�ص البّيا�صة، 

واإلى جانبه قلعة �صمع التاريخّية.

مشاهد النور
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الأب والأمِّ معًا. والده حمون بن عامة الذي 

 ،L داود  بن  �سليمان  للنبّي  ن�سبه  يعود 

وهو من بلدة ج�سكال المعروفة اليوم ببلدة 

الجن�س بفل�سطين، كما ذكر اإدوارد روبن�سون 

نقاًل عن القدي�س جيروم. واأّمه اأخت النبّي 

Q، والد ال�سيدة مريم العذراء  عمران 

ابن  ال�سفا  �سمعون  يكون  وبذلك   ،L

عّمة ال�سّيدة مريم، وهي ابنة خاله.

 �سمعون ال�سفا Q هو جّد الإمام 

بنت  مليكة  لأّم���ه  المنتظر|  ال��م��ه��دّي 

فال�سيدة  ال��روم.  ملك  قي�سر  بن  ي�سوعا 

وينتهي  الحوارّيين،  ولد  من  اأّمها  مليكة 

وقد   ،Q ال�سفا  �سمعون  اإل��ى  ن�سبها 

راأت في منامها اأّن النبّي محّمدًا P جاء 

يخطبها من النبّي عي�سى Q، فالتفت 

�سمعون،  جّدها  اإلى   Q عي�سى  النبّي 

رحمك  ْل  ف�سِ ال�سرف،  اأت���اك  ل��ه:  وق��ال 

النبّي  وخطبها   ،P محّمد  اآل  برحم 

وزّوجها من ابنه الح�سن الع�سكرّي، و�سهد 

بذلك ال�سّيد الم�سيح Q والحوارّيون. 

لئال  نرج�س؛  نف�سها  �سّمت  ��رت  ���سِ
ُ
اأ ولّما 

اهلل  لنبّي  بَن�سبها  تعود  ومليكة  ت��ع��رف. 

.L سليمان بن داود�

* ن�صاأته وحياته
 ،

)1(
ق.م  10 �سنة  الجليل  جبال  في  ول��د 

التراث  ف��ي��روي  حياته،  ع��ن  اأّم���ا  بها.  ون�ساأ 

ال�سورّي اأّن ال�سّيد الم�سيح Q عندما زار 

كبير  رخامّي  حجر  على  جل�س  �سور،  مدينة 

اإلى جانب ينبوع على مدخل المدينة، ينتظر 

رجوع �سمعون ال�سفا ويوحنا اللَّذين اأر�سلهما 

Q قد  واأّن الم�سيح  يجلبان منها الخبز، 

.
)2(

اأكل معهما و�سرب من ماء النبع

عندما   Q الم�سّيح  ال�سيد  معه   كان 

يعدو  ل  اأن  للجبل  ودع��ا  عامل،  جبل  في  مّر 

�سبعه ول يجدب زرعه. واأر�سله ال�سّيد الم�سيح 

Q ليخّل�س الر�سولين الّلذين بعَثهما اإلى 

�سمعون  وا�ستطاع  اأنطاكيا، وحب�سهما ملكها، 

بكالمه الجميل واأ�سلوبه الح�سن اأن يحّقق ما 

واآمن  اأنطاكيا،  ملك  واآم��ن  اأجله،  من  ر�سل 
ُ
اأ

ِرْب َلُهْم  اأهل مملكته، وهو قوله تعالى: {َو��شْ

َحاَب �ْلَقْرَيِة �إِْذ َجاءَها �ْلُمْر�َشُلوَن*  �شْ
َمَثًا �أَ

ْزَنا  َفَعزَّ ُبوُهَما  َفَكذَّ �ْثَنْيِن  �إَِلْيِهُم  �أَْر�َشْلَنا  �إِْذ 

ِبَثاِلٍث َفَقاُلو� �إِنَّا �إَِلْيُكْم ُمْر�َشُلوَن} )ي�س: 13 

، فالقرية هي اأنطاكيا، والثالث هو 
)3(

)14 –
، حيث قام هناك بما 

)4(
Q سمعون ال�سفا�

اإبراء الأكمه  Q من  كان يقوم به عي�سى 

.
)5(

واإحياء الموتى

Q و�صّي عي�صى الم�صيح*
ال�سماء،  اإلى  حّيًا   Q الم�سيح  ُرِف��ع 

وت��ح��ّم��ل ���س��م��ع��ون اأع���ب���اء ال��و���س��اي��ة على 

شمعون الصفا Q هو جّد 
اإلمام املهدّي املنتظر| 
ألّمه مليكة بنت يشوعا بن 

قيصر ملك الروم
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اأنطاكيا،  اإلى  الموؤمنين بعده، فقام برحلته 

فزار �سور، وبعدها انتقل اإلى �سيدا والمدن 

التي  الطريق  متتّبعًا  الجليل؛  في   
)6(

الع�سر

 .Q الم�سيح  ال�سّيد  مع  �سابقًا  م�ساها 

بنف�سه  توّلها  اأبر�سّيًة  اأنطاكية  في  واأ�ّس�س 

 .
)7(

عام 42م، ثّم انتقل اإلى روما

Q وفاته*
يقول الم�سلمون اإّنه مات بين بني قومه، 

ال�سماء،  اإلى  الم�سيح  رفع  عن  حديث  ففي 

اأن  اإليه  اأوح��ى  يرفعه  اأن  اأراد  »فلّما  ج��اء: 

ي�ستودع نور اهلل وحكمته وعلم كتابه �سمعون 

الموؤمنين،  على  خليفته  ال�سفا،  حمون  بن 

باأمر  يقوم  �سمعون  ي��زل  فلم  ذل��ك.  ففعل 

اهلل عّز وجّل، ويحتذي بجميع فعال عي�سى 

Q في قومه من بني اإ�سرائيل، ويجاهد 

الكّفار... حّتى ا�ستخل�س رّبنا تبارك وتعالى 

وهو  ال�سالحين،  من  نبّيًا  عباده  في  وبعث 

.
)8(

يحيى بن زكريا، ثّم قب�س �سمعون...«

قومه،  بني  بين  ال�سفا  �سمعون  ُقتل 

اأمير  كليلة  فيها  ُقتل  التي  الليلة  وكانت 

حجر  ُيرفع  لم  بحيث   ،Qالموؤمنين

تحته دم عبيط  ُوجد  اإّل  الأر�س  عن وجه 

الإم��ام  عن  ورد  كما  الفجر،  طلوع  حّتى 

.
)9(
Q الباقر

*المقام 
العظيمة  والمحّبة  الكبير  للمركز  نظرًا 

القبر  مو�سع  بقي  ل��ه،  الموؤمنين  قبل  من 

الأم��م  جليل  منطقة  اأّن  ًة  وخا�سّ معروفًا، 

ك��ان��ت اآه��ل��ًة ب��ال��ن�����س��ارى ال��م��وّح��دي��ن من 

المنطقة  ه��ذه  احت�سنت  وق��د   ،
)10(

اأتباعه

قبورًا وم�ساهد لمجموعة من اأقاربه.

على  �سمع  ب��ل��دة  ف��ي  القلعة  ب��ن��اء  قبل 

1116م،  510ه�/  �سنة  ال�سليبّيين  اأي��دي 

الغربّية  الحافة  على  موجودًا  المقام  كان 

عليه  ُبنيت  ال���ذي  الجبل  لقمة  ال�سمالّية 

من  ال�سفا  �سمعون  مقام  يتاأّلف  القلعة، 

طبقتين:

* �لطبقة �ل�شفلى: قديمة جّدًا ظهرت 
ُيحّدد  ول��م  القلعة،  ال�سليبّيون  بنى  حين 

تاريخ بنائها.

مشاهد النور
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على  ُب��ن��ي��ت  �ل���ث���ان���ي���ة:  �ل���ط���ب���ق���ة   *
م��رح��ل��ت��ي��ن: الأول�����ى ل ي��ع��رف م��ت��ى ك��ان 

ما  وح�سب  الثانية،  المرحلة  اأّم��ا  بناوؤها، 

490ه�،  المئذنة  حجر  على  مكتوبًا  وجد 

الفاطمّية،  ال��دول��ة  زم��ن  في  بنيت  فاإّنها 

والآثار الحالّية تدّل على ذلك.

* �أعيد بناوؤه وترميمه بعد �لتحرير، 
تموز  حرب  في  الق�سف  ا�ستهدفه  اأن  وبعد 

.2006
م��ق��ام��ًا كبيرًا  اأي�����س��ًا،  ال��م��ق��ام  ي�����س��ّم 

ل��ح��واري��ي ال�����س��ي��د ال��م�����س��ي��ح Q، وه��و 

وتعلو  ال�����س��خ��رّي،  بالحجر  م�سّيد  ت��راث��ّي 

بالمواّد  اأقوا�س وعقود وِقبب مبنّية  جدرانه 

الطبيعّية.

متوا�سلة  ُحجرات  اأرب��ع  من  يتاأّلف 

�سباك  ويوجد  قناطر،  تعلوها  ب��اأب��واب 

 ف���وق ال�����س��ري��ح ف���ي ال��ح��ج��رة 
ّ
خ�����س��ب��ي

تعلوه  رواق  ال��خ��ارج  وف��ي  الأ���س��ا���س��ّي��ة، 

عقود.

بلدة  اأب��ن��اء  اأ�سرحة  بالمبنى  تحيط 

���س��م��ع، واأم�����ام ب��اح��ة الأ����س���رح���ة لجهة 

ال�سمال يوجد بئر تحت الأر�س محفور في 

ال�سخر، يعود للحقبة الرومانّية.

دي��وان��ّي��ة  ال��م��ق��ام  ج��ان��ب مبنى  اإل���ى 

 - ال�سماء  على  مفتوحة   - وباحة  قديمة، 

الزّوار على م�سهدّية  يّطلع منها  م�سّجرة، 

الممتّد  ال�ساطئ  حيث  الجمال،  في  غاية 

من �سور اإلى الناقورة.

المنجد في اللغة والأعالم. �س134، 156.( 1)

معجم البلدان. ج2، �س158.( 2)

بحار الأنوار: المجل�سي. ج14، �س265.( 3)

مجمع البيان: الطبر�سي. ج7-8، �س 655، 656.( 4)

كمال الدين وتمام النعمة: ال�سيخ ال�سدوق. �س225.( 5)

تاريخ الموارنة. ج1، �س47، 48؛ ت�سريح الأب�سار. �س116.( 6)

كمال الدين وتمام النعمة. م.�س. �س 225؛ بحار الأنوار. م.�س. ( 7)

ج14، �س190، 250، 345، 516. 

كام���ل الزي���ارات: اب���ن قولويه. ����س109؛ بحار الأن���وار. م.�س. ( 8)

ج45، �س204.

مجلة ال�سعلة. عدد 57، �س63.( 9)

ورد ذكرها في �سفر ي�سوع با�سم عّمة 19/ 24 – 30، وهو من ( 10)

.Qاأ�سماء جد �سمعون ال�سفا
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ال�صيخ تامر حممد حمزة

�صمعت  ق��ال:  دّراج،  بن  جميل  عن  عمير  اأب��ي  اب��ن  عن 

 – ]الخا�صعين  المخبتين  ر  »َب�صِّ يقول:   Qاهلل عبد  اأبا 

المتوا�صعين[  بالجّنة: بريد بن معاوية العجلي، واأبا ب�صير 

ليث بن البختري المرادي، ومحمد بن م�صلم، وزرارة، اأربعة 

نجباء، اأمناء اهلل على حالله وحرامه، لوال هوؤالء انقطعت 

ة واندر�صت«)1(. اآثار النبوَّ

هي �صخ�صّيات اأربع نالت �صرف �صهادة الوثاقة وال�صدق، 

عند المع�صوم Q، و�صرف الحفاظ على اآثار النبّوة.

*البطاقة ال�صخ�صّية
ليث بن البخترّي المرادّي اأبو محمد، 

وقيل اأبو ب�سير الأ�سغر، روى عن الإمامين 

اأبي جعفر واأبي عبد اهلل L، له كتاب 

.
)2(

يرويه جماعة

ع����ّده ���س��ي��خ ال��ط��ائ��ف��ة ف���ي اأ���س��ح��اب 

في  اأي�سًا  وذك��ره   ،
)3(
L ال�سادَقْين 

الم�سدر نف�سه في اأ�سحاب الإمام الكاظم 

Q، وقبل ذلك ذكره البرقّي في كتابه 

من  وع��ّده  نف�سها،  والكنية  نف�سه  بال�سم 

اأ���س��ح��اب الإم��ام��ي��ن: ال��ب��اق��ر وال�����س��ادق 

من  فعّده  اآ�سوب،  �سهر  ابن  واأّم��ا   .L

على  ال�سريح  الن�سَّ  َرووا  الذين  الثقات 

.
)4(

اإمامة مو�سى بن جعفر Q عن اأبيه

ليث بن البخترّي
مدرك دالئل اإلمامة

شخصية العدد
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العلماء  ِم���ن  ذك���ره  َم���ن  جملة  وم���ن 

»الك�سي«  الفهر�ستات:  واأ�سحاب  الرجال 

البختري  اأنَّ ليث  اإلى بع�سهم  الذي ن�سب 

من اأ�سحاب الإجماع - وهم الذين اأجمع 

واأي�سًا  رواياتهم؛  ت�سحيح  على  العلماء 

ذكره ابن داوود في اآخر الجزء الأّول من 

�س للثقات، �سمن  كتابه الرجالّي المخ�سّ

الثمانية  الإجماع  باأ�سحاب  خا�سٍّ  ف�سٍل 

ُع��رف عنه  ذك��ره من  واآخ��ر من   ،)5(
ع�سر

كثرة الطعن و�سرعة الذّم: ابن الغ�سائرّي، 

.
)6(

حيث عّده من الثقات بعد نق�ٍس واإبرام

اأبي  اأقول، لقد ح�سل نقا�س كبير في 

ب�سير، ل من جهة وثاقته ومكانته، واإّنما 

تطلق  الكنية  ه��ذه  لأنَّ  ا�سمه؛  جهة  م��ن 

راأي  وا�ستقّر  اأ�سخا�س،  ة  عدَّ منها  وُي��راد 

الأغلب على دورانه بين »ليث بن البخترّي« 

الثقات  من  كالهما  القا�سم«  بن  و»يحيى 

الذين عليهم المعّول، واإليهم المرجع.

R ة *ليث بل�صان االأئمَّ
مّرات  البخترّي  ليث  ا�سم  جرى  لقد 

بلغة  اإم���ام  م��ن  اأك��ث��ر  ل�سان  على  ع��دي��دة 

المدح والتبجيل:

اأ- ليث �لبختريهّ من �لنجباء �لأمناء:

عن  رواه  ال���ذي  الحديث  ن�����سَّ  ذك��رن��ا  وق��د 

اأول  ف��ي   ،Q اهلل  عبد  اأب���ي  الإم���ام 

رين  المب�سَّ م��ن  اأّن���ه  ُذك��ر  ك��ان  المقال، 

ة. بالجنَّ

ب- ليث بن �لبختريهّ من �ل�شابقين:

الأقطع،  خالد  عن  ب�سنده  حمدويه  روى 

ما  يقول:  اهلل  عبد  اأب��ا  »�سمعت  ق��ال: 

اأبي  واأحاديث  ذكرنا  اأحيا  اأح��دًا  اأجد 

المرادّي،  ليث  واأبي ب�سير،  اإّل زرارة 

معاوية  بن  وبريد  م�سلم،  بن  ومحمد 

ال��ع��ج��ل��ّي، ول���ول ه���وؤلء م��ا ك��ان اأح��د 

الدين  ح��ّف��اظ  ه���وؤلء  ه��ذا،  ي�ستنبط 

وحرامه،  اهلل  حالل  على  اأبي  واأمناء 

وه���م ال�����س��اب��ق��ون اإل��ي��ن��ا ف��ي ال��دن��ي��ا، 

.)7(
وال�سابقون اإلينا في الآخرة«

�م��ي��ن  ج- ل��ي��ث ب��ن �ل��ب��خ��ت��ريهّ م��ن �ل��ق��وهّ

بالق�شط و�أوتاد �لأر�س:

 ...« :Q وروي عن الإمام ال�سادق

اأحياًء  زينًا  كانوا   Q اأبي  اأ�سحاب  اإنَّ 

هوؤلء  المرادّي...  ليث  منهم  واأمواتًا،... 

 .
)8(

المقّربون« اأولئك  ال�سابقون  ال�سابقون 

لقد جرى اسم ليث البخرتّي 
مرَّات عديدة على لسان أكرث 

من إمام بلغة املدح والتبجيل
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وعن ابن بندرا ب�سنده عن جميل بن دّراج 

»اأوت��اد  يقول:  اهلل  عبد  اأب��ا  �سمعت  ق��ال: 

الأر�����س واأع����الم ال��دي��ن اأرب���ع���ة... وليث 

رفعته  ف��ي  يزيد  وم��ّم��ا   .
)9(

البخترّي...«

ويك�سف عن فقهه وورعه ائتمام محمد بن 

�سّلى  قال:  حيث  الفري�سة،  في  به  م�سلم 

.
)10(

بنا اأبو ب�سير في طريق مّكة

على  بالكرامة  يفوز  ب�صير  *اأبو 
Q يد االإمام

المعجزات  على  الكريم  القراآن  ن�ّس 

من   Qعي�سى اهلل  نبّي  بها  زّود  التي 

اإب���راء الأك��م��ه والأب��ر���س ب��اإذن اهلل، اإلى 

المعجزة  وهذه  اهلل.  باإذن  الموتى  اإحياء 

 ،Q ال�سادق  الإم��ام  يدي  على  جرت 

����ا م��ورده��ا وم��ح��لُّ اإج��رائ��ه��ا فهو اأب��و  واأمَّ

ب�سير. روى محمد بن م�سعود ب�سنده عن 

اأبي ب�سير، قال: »دخلت على اأبي جعفر، 

 قال: 
)11(

 P فقلت: اأنتم ورثة ر�سول اهلل

نعم، فقلت: ر�سول اهلل وارث الأنبياء، عِلم 

كما علموا؟ قال: نعم، قلت: فاأنتم تقِدرون 

الأك��م��ه  وت��ب��رئ��وا  الموتى  تحيوا  اأن  على 

قال:  ثم  اهلل.  باإذن  لي:  فقال  والأبر�س؟ 

 ، اأدُن مني، وم�سح على وجهي وعلى عيَنيَّ

والأر�����س  وال�����س��م��اء  ال�سم�س  ف��اأب�����س��رت 

لي:  فقال  البلد،  في  �سيء  وك��لَّ  والبيوت 

اأتحبُّ اأن تكون كذا ولك ما للنا�س وعليك 

تعود كما كنت  اأم  القيامة،  يوم  ما عليهم 

كما  اأع��ود  قلت:  الخال�سة؟  ة  الجنَّ ول��ك 

كنت، فم�سح على عيَنيَّ فعدت كما كنت، 

فقال:  بهذا،  اأبي عمير  ابن  قال: فحّدثت 

.)12(
اأ�سهد اأنَّ هذا حقٌّ كما اأنَّ النهار حقٌّ

ة دون العالم *ال واهلل، اإاّل لكم خا�صّ
اأبي عبد  الإم��ام  اأبو ب�سير على  دخل 

النف�س،  خفره  وقد   ،Q ال�سادق  اهلل 

اهلل  عبد  اأب��و  له  ق��ال  مجل�سه،  اأخ��ذ  فلّما 

النف�س  اأب���ا م��ح��ّم��د، م��ا ه��ذا  ي��ا   :Q

ر�سول  بن  يا  فداك  جعلت  فقال:  العالي؟ 

اهلل، كبر �سني ودّق عظمي واقترب اأجلي، 

وارد عليه من  اأنا  اأدري ما  ل�ست  اأنني  مع 

اأمر اآخرتي! فقال اأبو عبد اهلل Q: يا 

قال: جعلت  لتقول هذا؟  واإّن��ك  اأبا محّمد 

اأبا  يا  اأقول هذا؟! فقال:  ل  فداك، وكيف 

يكرم  تعالى  اهلل  اأَنّ  علمت  اأم��ا  محّمد، 

ال�سباب منكم وي�ستحي من الكهول، قال: 

ال�سباب  يكرم  فكيف  فداك،  جعلت  قلت: 

اهلل  يكرم  فقال:  الكهول؟  من  وي�ستحي 

شخصية العدد
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قال أبو عبد اهلل Q: يا أبا 
حمّمد أما علمت أن اهلل تعاىل 

يكرم الشباب منكم ويستحي 
من الكهول

بدعة،  ك��ّل  اهلل  يك�سف  بهم  �سيعتي... 

المبطلين  انتحال  الدين  هذا  عن  ينفون 

فقال:  ه��م؟  م��ن  فقلت:  الغالين،  وت���اأّول 

اأح��ي��اًء  ورحمته  اهلل  �سلوات  عليهم  َم��ن 

واأمواتًا... اأبو ب�سير...«. ويدّل على الثاني 

كذلك ما رواه ابن قولويه ب�سنده عن ابن 

الح�سن  اأبو  »قال  قال:  �سالم،  بن  اأ�سباط 

يوم  ك��ان  اإذا   :L جعفر  ب��ن  مو�سى 

القيامة... اإلى اأن قال: ثم ينادي المنادي 

اأين حواري محّمد بن علي وحواري جعفر 

بن  ليث  واأبو ب�سير  فيقوم...  بن محّمد؟ 

.
)15(

البخترّي المرادّي«

الكهول  من  وي�ستحي  يعّذبهم  اأن  ال�سباب 

.
)13(

اأن يحا�سبهم...

*�صمانة الجنَّة
 ي��ق��ول اأب����و ب�����س��ي��ر: »ح�����س��رت ي��وم��ًا 

-علباء الأ�سدّي- عند موته، فقال لي: اإنَّ 

فاأذكره  ة  الجنَّ لي  �سمن   Qجعفر اأبا 

 ،Q ذلك، قال: فدخلت على اأبي جعفر

فقال لي: ح�سرت علباء عند موته؟ قلت: 

ة،  الجنَّ له  �سمنت  اأّن��ك  فاأْخَبرني  نعم، 

�سَدق.  ق��ال:  ذل��ك،  اأذك���رك  اأن  و�ساألني 

األ�ست  ف���داك،  جعلت  قلت:  ث��م  فبكيُت، 

فا�سمنها  الب�سير؟  الفريد  ال�سّن  الكبير 

لي، قال: قد فعلت، قلت: ا�سمنها لي على 

قد  قال:  واحدًا،  واحدًا  و�سّميتهم  اآبائك، 

.)14(
فعلت...«

*نجوم ال�صيعة في الدنيا
دّراج،  بن  قولويه عن جميل  ابن  روى 

 ...Q قال: »دخلت على اأبي عبد اهلل

Q ائتمنهم  اأبي  اأقوامًا كان  فذكر لي 

ع��ل��ى ح���الل اهلل وح���رام���ه.. وه���م نجوم 

معجم رجال الحديث: الخوئي. ج7، �س222.( 1)

رجال النجا�سي: ترجمة ليث بن البخترّي.( 2)

اختيار معرفة الرجال: الطو�سي. ترجمة ليث بن البختري.( 3)

المناقب: ابن �سهر اآ�سوب. ج4، ترجمة ليث البخترّي.( 4)

معج���م رجال الحديث: الخوئ���ّي. ج14، �س14، من كتاب رجال ( 5)

ابن داود.

م.ن.( 6)

م.ن.( 7)

م.ن.( 8)

م.ن.( 9)

الكافي: الكليني. ج3، �س323.( 10)

الوافي: الكا�ساني. ج3، �س770.( 11)

الكافي: م.�س. ج1، �س470.( 12)

الكافي: م.ن. الرو�سة، �س28.( 13)

معجم رجال الخوئي. ج11، �س18.( 14)

جامع الرواة: الأردبيلي. ج2، �س545.( 15)
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| للعلوم  *معهد االإمام المهدّي 
االإ�صالمّية

في اأجواء التفكير الجدّي في التمهيد 

وتيّمنًا   ،| وال��زم��ان  الع�سر  ل�ساحب 

الإم��ام  »معهد  تاأ�ّس�س  المبارك  با�سمه 

بيروت،  في  1991م  عام   
)1(

»| المهدّي 

وحر�سًا  الإ�سالمّية،  الثقافة  بن�سر  ليقوم 

المحّمدّي  الإ���س��الم  روح  اإي�����س��ال  على 

الأ�سيل اإلى �سعوب العالم.

الدراسة بالمراسلة:

أفقٌ جديد
»اإن كنت م�صافرًا خارج الوطن، طالبًا جامعيًا اأو مدر�صّيًا، كادحًا 

في حقل العمل، اأو رّبة منزل م�صغولة بالعائلة، كائنًا من كنت محّبًا 

للعلم والمطالعة، وال تجد وقتًا كافيًا للمداومة في المعهد الدينّي، 

الحّل اأ�صبح متوفرًا اأمامك عبر برنامج: الدرا�صة بالمرا�صلة«.

بهذه الكلمات يعّبر معهد االإمام المهدّي | للعلوم االإ�صالمّية 

هي  وما  البرنامج؟  هذا  هو  فما  بالمرا�صلة،  الدرا�صة  برنامج  عن 

�صروط االنت�صاب ونظام الدرا�صة؟ هذه التفا�صيل وغيرها في هذا 

التحقيق.

معهد اإلمام المهدّي | للعلوم اإلسالمّية
حتقيق: جنان �صحادة
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م�سلم  ك��ّل  على  فري�سة  العلم  »طلب 

معهد  مدير  يبداأ  العبارة  بهذه  وم�سلمة« 

| ال�سيخ محمد خروبي  الإمام المهدي 

المعهد   فكرة  اأّن  اإلى  ي�سير  حيث  كالمه، 

قائمة على التمهيد لدولة �ساحب الع�سر 

الثقافي،  المنحى  وعلى   ،| وال��زم��ان 

»فهذا  والتعليمي.  وال��ت��رب��وي  وال��دي��ن��ي، 

اإلى  يطمح  اإن�سان  لكل  فر�سة  هو  المعهد 

وقت  لديه  ولي�س  الإ�سالمية،  العلوم  تعّلم 

متي�ّسر لذلك«.

اأو  مبا�صرًة  للمعهد  *االنت�صاب 
بالمرا�صلة

وع���ن ال���درا����س���ة ف���ي م��ع��ه��د الإم����ام 

المهدي | يوؤكد ال�سيخ محمد خروبي اأن 

النت�ساب  هي  »الأول��ى،  طريقتين:  هناك 

�سخ�سيًا  الح�سور  عبر  ويكون  المبا�سر 

المواد  له  تحّدد  المعهد، حيث  اإلى مركز 

التي �سيدر�سها وُيعطى �سقفًا زمنيًا لإنهاء 

اأو عبر مندوبي  له،  ُيحّدد  الذي  الم�ستوى 

المعهد المتوفرين على امتداد لبنان«.

واأما الدرا�سة بالمرا�سلة، فهي برنامج 

تاأ�س�س عام 1993، وهو برنامج مي�ّسر لمن 

ل ي�ستطيع اإعطاء اأي وقت خارج المنزل، 

تو�ّسع  وق���د  ل��ب��ن��ان،  خ���ارج  مقيم  ه��و  اأو 

جميع  لي�سمل   2011 �سنة  البرنامج  هذا 

القارات من خالل موقعه على الإنترنت.

واحد من طالب المعهد عبر الإنترنت 

مقيم  فرن�سي  وه��و  »ف��ران��ك«  الطالب  هو 

�سافرُت  »ل��ق��د  �سنة(:   45( باري�س  ف��ي 

اللغة  لأدر�����س  )ع��رب��ي��ة(  دول  ع���ّدة  اإل���ى 

الإ�سالمي  ال��دي��ن  اإل��ى  واأت��ع��رف  العربية 

الوقت  من  الكثير  وبذلُت  اأعتنقه،  ال��ذي 

العلوم  ع��ن  بحثًا  وال��ت��رح��ال  ال�سفر  بين 

اإل���ى موقع  ت��ع��ّرف��ُت  اأن  اإل���ى  الإ���س��الم��ي��ة، 

طريقي  جعل  ال��ذي   | المهدي  الإم���ام 

برنامج الدراسة باملراسلة 
ميّسر ملن ال يستطيع إعطاء 

أي وقت خارج املنزل، أو هو 
مقيم خارج لبنان

�ل�شيخ محمد خروبي 
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ي�سيرًا.   R البيت  اأهل  علوم  لدرا�سة 

واأعتبر اأّنه بهذا النظام اأنقذني و�ساعدني 

وكل  الحقيقي.  الإ�سالمي  الدين  لأتعّلم 

لم�ساعدتهم  المعهد  على  للقّيمين  ال�سكر 

ووقوفهم اإلى جانبي«.

االنت�صاب  وط��ري��ق��ة  *�صروط 
لبرنامج الدرا�صة بالمرا�صلة

وع���ن ط��ري��ق��ة الن��ت�����س��اب ب��وا���س��ط��ة 

بالمرا�سلة  الدرا�سة  لبرنامج  الإنترنت 

ي�سرح ال�سيخ محمد خروبي الخطوات:

في  الت�سجيل  للطالب  ينبغي  �أوًل: 

ال��م��وق��ع ل��الن��ت�����س��اب اإل����ى ال��م��ع��ه��د على 

اأوليًا  اختبارًا  يت�سمن  وال��ذي  الإنترنت، 

له  المنا�سب  الدرا�سي  الم�ستوى  لتحديد 

في المعهد.

ثانياً: البدء بالدرا�سة ح�سب البرنامج 

المحدد.

م��ادة  اأي  درا���س��ة  م��ن  النتهاء  وعند 

والم��ت��ح��ان��ات  التطبيقات  فيها  ُت��ج��رى 

اجتياز  وبعد  الموقع،  على  تلقائي  ب�سكل 

على  الطالب  يح�سل  بنجاح  المتحانات 

�سهادة تقديرية في الم�ستوى الذي خ�سع 

له.

*الم�صتوى والفترة الزمنية
المهدي  الإم��ام  معهد  في  والدرا�سة 

وينتقل  م�ستويات،  اأربعة  اإلى  تنق�سم   |

ال��ط��ال��ب م���ن ال��م��ع��ل��وم��ات الأ���س��ا���س��ي��ة 

ت�سترك  التخ�س�سية، حيث  اإلى  والأولية، 

اأ�سا�سية  م��واد  ب�ست  الأرب��ع��ة  الم�ستويات 

ال�سيرة«.  الفقه،  »العقيدة،  بينها:  م��ن 

مواد:  اإليها  ت�ساف  الرابع  الم�ستوى  وفي 

طرائق  البالغة،  نهج  اإ�سالمية،  »مذاهب 

التدري�س«.

المهدي  االإم��ام  معهد  *مميزات 
| للعلوم االإ�صالمية

ي��ت��م��ّت��ع م��ع��ه��د الإم�����ام ال��م��ه��دي | 

اإيجاز  يمكن  التي  المميزات  من  بالكثير 

بع�ٍس منها:

1- توافر المتون الدرا�سّية التي يحتاجها 
الطالب في كّل م�ستوى من الم�ستويات.

يريد  �سخ�س  اأّي  اأم��ام  المجال  فتح   -2
الن��ت�����س��اب اإل���ى ب��رن��ام��ج »ال��درا���س��ة 

عند االنتهاء من دراسة أي مادة 
ُتجرى فيها التطبيقات واالمتحانات 

بشكل تلقائي على املوقع

تقرير
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بالمتحانات  يقوم  هو من  كان  اإن  معرفة 

بنف�سه اأو ل.

امتحانات  اإج����راء  م��ن  ال��ف��ائ��دة  م��ا   -2
للمنت�سب، الذي باإمكانه العودة اإلى اأي 

مرجع اأو م�سدر، بدون علم المعهد؟

المعلومة  تر�سيخ  هو  المعهد  يهّم  ما 

في ذهن الطالب وتح�سيلها حتى واإن كان 

�سيعود اإلى الكتاب لالإجابة عن اأي �سوؤال.

يعطيها  ال��ت��ي  ال��ت��ق��دي��ري��ة  ال�����س��ه��ادة   -3
في  بها  ُيعترف  هل  لطالبه،  المعهد 

المعاهد اأو الكليات الأخرى؟

من يرغب بالمتابعة في معاهد اأخرى، 

المهدي  الإم����ام  لمعهد  ي��ع��ود  اأن  ي��ج��ب 

لتح�سيل  مبا�سر  امتحان  لإج���راء   |

الم�سداقّية الق�سوى.

*وللطالب كلمة
لمن  يبقى  الختام  ف��ي  ال��ك��الم  ولأن 

ل  كان  بالمرا�سلة،  الدرا�سة  تجربة  عا�س 

الطالب  بع�س  اآراء  على  الوقوف  من  بّد 

الكثير،  التجربة  هذه  فيهم  غّيرت  الذين 

حيث تعتبر الطالبة »اأ�سماء غّيا�س« وهي 

لبنانية مقيمة في الكويت، اأن الدرا�سة في 

المعهد هي من اأكثر الأمور الإيجابية التي 

حدثت لها في حياتها، ومن اأهمها التعّرف 

اإلى معهد الإمام المهدي |، وانت�سابها 

اإليه.

بالمرا�سلة«.

منزل  اإلى  التقديرية  ال�سهادة  اإر�سال   -3
الح�سور  ي�ستطيع  ل  ال���ذي  الطالب 

للح�سول عليها.

4- ت�سعيرة النت�ساب المبا�سر اإلى المعهد 
هي ت�سعيرة رمزية ل تتجاوز الخم�س 

ع�سرة األف ليرة لبنانية.

يومّية،  المعهد طالبه بطريقة  يواكب   -5
وي��م��ك��ن ل��ه��م ط���رح اأ���س��ئ��ل��ت��ه��م عبر 

الوات�ساب  تطبيَقي  عبر  اأو  الموقع 

والفاي�سبوك، في اأي وقت �ساوؤوا.

من  لأكثر  ينتمون  المعهد  موقع  رواد   -6
93 دولة. 

الن�ساطات  من  ب�سل�سلة  المعهد  يقوم   -7
المختلفة، من بينها الم�سابقة القراآنية 

التي ُنّظمت مع جمعية المعارف.

*اأ�صئلة تخطر في البال
خالل اإعدادنا لهذا التحقيق برز بع�س 

الأ�سئلة التي قام معهد الإمام المهدي | 

للعلوم الإ�سالمية باإجابتنا عنها:

1- كيف يمكن للمعهد معرفة اأن الطالب 
المنت�سب لبرنامج الدرا�سة بالمرا�سلة 

امتحاناته،  اأ�سئلة  عن  يجيب  من  هو 

ولي�س �سخ�سًا اآخر؟

وتحديد  الدائمة  المتابعة  خالل  من 

الم�ستوى الثقافي والمعرفي للطالب يمكن 
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تقول اأ�سماء: »اأنا امراأة عاملة �سباحًا، 

اأي�سًا عن  ورّبة منزل واأم م�ساًء، ومغتربة 

اأن  ال�سعب  من  كان  لذلك  لبنان،  وطني 

حتى  دينّية،  ح��وزة  اأو  معهد  ب��اأّي  األتحق 

اإلى المعهد الذي وّفر لي كل هذه  تعرّفت 

المعلومات والمعارف في منزلي«.

المقيمة  اللبنانية  بلوط«  »زه��راء  اأما 

ف��ي اأم��ي��رك��ا، فقد ت��ح��ّدث��ت ب��دوره��ا عن 

الإم��ام  معهد  مع  تابعتها  التي  الدرا�سة 

المهدي |، معتبرة اأن »الإن�سان بحاجة 

اإلى اأن يثقل روحه وعقله بالعلم والثقافة«، 

جدًا  غني  المعهد  »موقع  اأن  اإل��ى  وت�سير 

الفقه،  اإل��ى  العقيدة  من  وا�سعة،  واآف��اق��ه 

الأخالق وال�سيرة...«.

1- موقع المعهد
www.facebook.com
www.maahadalmahdi.net

ع�����دد �ل����ط����اب �ل��م��ن��ت�����ش��ب��ي��ن ع��ب��ر 

�لإنترنت: 2430

بالمر��شلة  �لمنت�شبين  عدد �لطاب 

�ل��م��ب��ا���ش��رة خ����ال �ل�������ش���ن���و�ت �ل��خ��م�����س 

�لما�شية: 3276

WhatsApp 6900
facebook 7800

 »كان من الصعب أن ألتحق 
بأّي معهد أو حوزة دينّية، 

حتى تعرّفت إىل املعهد الذي 
وّفر يل كل هذه املعلومات 

واملعارف يف منزيل«

تقرير
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ة  ة اإلسالميَّ التربية الحزبيَّ

)حزب اهلل نموذجاً( 
زينب الطّحان

»البحث في حالة حزب اهلل لي�ص م�صاألًة ي�صهل معها االإجابة 

عن �صوؤال علم االجتماع، �صيَّما االجتماع ال�صيا�صّي االإ�صالمّي«.

لكتاب  االأم��ي��ر«  »دار  النا�صر  مة  مقدِّ مطلع  ف��ي  ج��اء  م��ا  ه��ذا 

اأّن  اإاّل  نموذجًا(«.  اهلل  )ح��زب  االإ�صالميَّة  الحزبيَّة  »التربية 

هذه  تجاوز  من  ن  تمكَّ ر�صا«  اأبو  »ح�صين  الدكتور  الكتاب  �صاحب 

ال�صعوبة في بحث اأكاديمّي نال عليه درجة الدكتوراه من الجامعة 

اللبنانّية، بف�صل اأدوات منهجّية اّتبع فيها مرجعّيات علم االجتماع 

الحديث في تثبيت اأطروحته القائلة اإنَّ »حزب اهلل« يمّثل نموذجًا 

ُيثبت فرادته بعد نحو ثالثة عقود على تجربته.

قراءة في كتاب
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*»ح��زب اهلل« حرك��ة اإ�صالمّي��ة 
فريدة من نوعها

ل  ����س���ورة  اهلل«،  »ح�����زب  ون���م���وذج 

���ة  اأيَّ ومنطلقاتها  معاييرها  ف��ي  ت�سبه 

اآلّياته  في  ل  يتو�سَّ اأخرى،  ة  اإ�سالميَّ حركة 

ويجّدد  المعا�سرة،  الحداثة  العمالتّية 

ة الإ�سالم بما يتوافق وكّل متغّيرات  روحيَّ

حركّية  اآل��ّي��ة  معتمدًا  ال��م��ّط��ردة،  الحياة 

وه��ي  ث��م��اره��ا،  تعطي  ت��ن��ف��ّك  ل  وم��رن��ة 

اإ�سالمّية،  حزبّية  تربية  باأعباء  القيام 

بيئته  ودائ��رة  الجتماعّية  قطاعاته  لكّل 

الإن�سانّية.

الإ�سالمّية  الحزبّية  »التربية  كتاب 

)ح���زب اهلل ن���م���وذج���ًا(«، ي��ع��ر���س ه��ذه 

ومحاورها  تفا�سيلها  م�سّرحًا  التجربة 

الأ�سا�سّية في ثالثة اأبواب رئي�سة:

ح��ول  ف��ي��ه  ب��ح��ث  �لأول،  �ل����ب����اب   -

مقاربة في مفهوم التربية الحزبّية العاّمة 

ة. والإ�سالمّية الخا�سّ

- �لباب �لثاني، ترّكز الحديث فيه عن 

»حزب اهلل«، الن�ساأة والعقيدة والتنظيم. 

فيه  الحديث  جرى  �لثالث،  �ل��ب��اب   -

عن »التربية الحزبّية عند حزب اهلل«.

*وقفة تاريخيَّة عند »الحزبيَّة 
االإ�صالميَّة«

��ف ال��ك��ات��ب عند ظ��ه��ور ال��ِف��َرق  ي��ت��وقَّ

���ة، وت���ط���ّور ���س��ك��ل الج��ت��م��اع  الإ����س���الم���يَّ

الذي  الدينّي،  وتجّذرها  لها  ال�سيا�سّي 

�ساعدة  بني  �سقيفة  اجتماع  اإل��ى  يرجعه 

الأعظم  الر�سول  وفاة  ُبعيد  ح�سل  الذي 

في  ال�سلطة  م�����س��األ��ة  ف��ي  للبحث   P

قد  العربّي  التاريخ  اأنَّ  ويثبت  الإ���س��الم، 

واإْن  الأح��زاب  من  مختلفة  اأ�سكاًل  عرف 

واأنَّ من�ساأها  نف�سها،  الّلفظة  ُت�ستخدم  لم 

للمفهوم  الغربّي  ال�ستيراد  عند  يقف  ل 

والتجربة. 

الحزب  دور  تبيان  في  الكاتب  ويبرع 

في  من�سويًا  اجتماعّية،  موؤ�ّس�سة  ب�سفته 

الجتماعّي  العلم  اأ�س�س  تحت  ته  نظريَّ

ال��ح��زب  اأنَّ  ع��ل��ى  ل��ي��ب��ره��ن  ال��م��ع��ا���س��ر، 

بامتياز،  ة  مجتمعيَّ �سة  موؤ�سَّ ال�سيا�سّي 

للحزب  الأ�سا�سّي  المفهوم  هي  والتربية 

وهي اأهّم اأهدافه. ولعلَّ هذه النتيجة التي 

يبرهنها الكاتب تعّد من اأهم الخال�سات 

التي اأتى بها.

*»حزب اهلل«: التربية االإ�صالميَّة 
االأ�صا�ص والقاعدة

»ح��زب  عند  الحزبية  التربية  ���ا  اأمَّ

بابًا م�ستقاّلً  الموؤّلف  اهلل«، فقد �ساق لها 

موؤّلفًا من َف�سلين معّززين بعناوين تزخر 

بالتفا�سيل، ومن �سمنها اأّنه حّدد الدعوة 

والتربية  اأّوًل،  ه��دف��ًا  ال��دي��ن��ي  والتبليغ 

الف�سلى،  و�سيلته  الإ���س��الم��ّي��ة  الحزبّية 

من  ال�سيا�سّي،  العمل  في  �سارك  وكذلك 

قرادة في كتاب
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وجهة نظر اإ�سالمّية.

اهلل«  »ح����زب  ت�سكيل  ت��ب��ْل��ور 

ف��ي ظ���لِّ ال���ث���ورة الإ���س��الم��ّي��ة في 

ال�سيعّية  الطائفة  وح���وى  اإي����ران 

اأم��ٌر  وه��و  الحركّي،  جناحه  تحت 

بيئة  ف��ي  اللت�ساق  ملحميَّ  ك��ان 

جانب  اإل��ى  وه��و  بالطوائف.  تعّج 

يلتزم  ���ه ح���زب  ب���اأنَّ ت��م��ّي��ز  ذل���ك 

طائفّيًا  ولي�س  �سماوّية،  ر�سالة 

الُبعد  على  التركيز  منطلق  م��ن 

الذي  والأخالقّي  الدينّي 

الأدي��ان.  كّل  به  توؤمن 

ال�سيا�سّية  الطائفّية  م��ار���س  ��ه  ول��ك��نَّ

طبيعة  بحكم  مفرو�سة،  كونها  ا�سطرارًا، 

اإلى بنية  النظام ال�سيا�سّي الّلبنانّي. ودخل 

المجتمع وتفاعل معه تفاعاًل متينًا في ن�سله 

ال�ساب  الجيل  بيد  واأخ���ذ  ال��ح��رم��ان،  م��ن 

جانب  واإل��ى  والمعرفة.  العلم  اأب���واب  نحو 

قائمة  دينّية  ثقافّية  لنه�سة  اأ�ّس�س  ذل��ك، 

على مدر�سة الفكر ال�سيعّي لأهل بيت النبّي 

اإلى الحوزات  اإعادة الروح  P من خالل 

بالحلقات  الم�ساجد  حركة  واإحياء  الدينّية 

الثقافّية الدينّية. 

كانت  هذه  البناء  عملية  ظّل  في  وهو 

وال�ست�سهاد عمودًا  المقاومة  ثقافة  ُت�سّكل 

فقرّيًا، في المجتمع ال�سيعّي الّلبنانّي، الذي 

كان يعاني من الحتالل ردحًا طوياًل.

وُت���ع���ّد »ولي������ة ال��ف��ق��ي��ه« م���ن اأب����رز 

اهلل«.  »حزب  بنية  في  الكبرى  المفردات 

الأم��ي��ن  تعبير  م��ن  اأو���س��ح  ه��ن��اك  ولي�س 

ح�سن  ال�سّيد  �سماحة  اهلل  لحزب  العاّم 

ن�سر اهلل عن ذلك عندما قال في اإحدى 

وح��دة  »اأه��م��ّي��ة  اإنَّ  الإع��الم��ّي��ة  مقابالته 

القيادة المتمّثلة بالعتقاد بولية الفقيه، 

في  نجاح »حزب اهلل«  اإلى  ت  اأدَّ التي  هي 

العمل الحزبّي، لأنَّها وّحدت »حزب اهلل«، 

وجعلته قوّيًا ومرتاحًا، وبعدها قام »حزب 

اهلل« بتوحيد ال�سيعة من حوله«.

ة التي  عّدد الموؤلف المفردات الأ�سا�سيَّ

ل�  ة  والإيديولوجيَّ ة  الثقافيَّ ة  الهيكليَّ ل  ت�سكِّ

»حزب اهلل«، �سارحًا كيف ترتبط ع�سوّيًا 
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بالم�سروع الإ�سالمّي العالمّي، وبالتحديد 

ث��ق��اف��ة الن��ت��ظ��ار ل��الإم��ام ال��م��ه��دّي | 

وال��وح��دة الإ���س��الم��ّي��ة �سمن روؤي���ة ولي��ة 

الفقيه. 

المرتكزات  خ�سائ�س  الكاتب  د  وحدَّ

تتمايز  والتي  اهلل«،  »حزب  عند  الثقافّية 

ع���ن غ��ي��ره م���ن ال��ح��رك��ات الإ���س��الم��ّي��ة 

بم�سافات وا�سعة.

م�����ص��ارات  ن��ح��و  اهلل«  *»حزب 
تغييرّية

اإلى  الكاتب  ينتهي  الأخير  ف�سله  في 

جت في م�سيرة »حزب  التغييرات التي تدرَّ

اإل��ى  اهلل«، وم��ن��ه��ا ال��ت��ع��دي��ل ف��ي ن��ظ��رت��ه 

المناطق  في  الإ�سالمّية  الأحكام  تطبيق 

الخا�سعة لنفوذه، حيث ل يفر�س تطبيق 

الأحكام ال�سرعيَّة على النا�س، ولكّنه اإلى 

اإعالمّية  اأ�ساليب  باإن�ساء  جانب ذلك قام 

ت�سانده في دعوته الإ�سالمّية.

الذاتّي،  النقد  عملية  نعّد  اأن  ويمكن 

والتي هي غريبة عن مجتمعاتنا الإ�سالمّية 

اأكثر  من  ال�سيا�سّية،  واأحزابها  والعربّية، 

الحزبّية  القيادة  عند  اعتمادًا  الأدوات 

لتقويم الأداء وتوجيه العمل نحو الأف�سل. 

*الكتاب مرجعيَّة علميَّة
بعد درا�سات عديدة تعّر�ست لم�سيرة 

ل كتاب  ه ال�سيا�سّي، ي�سكِّ »حزب اهلل« وخطِّ

اهلل  )حزب  الحزبّية  الإ�سالمّية  »التربية 

ر�سا«  اأب��و  »ح�سين  للدكتور  ن��م��وذج��ًا(« 

كونه  م�سداقّية  والأكثر  الأ�سمل  المرجع 

اأبنائه ممن عاي�سه  �سادرًا عن واحد من 

منذ اليوم الأّول لتاأ�سي�سه. فكان اأن �سّجل 

لتجربته  خ  ي��وؤرِّ بداأ  اأّن »حزب اهلل«  بذلك 

ر�سمّي  ب�سكل  ي��ك��ن  ل��م  واإن  ال��ف��ري��دة، 

تنظيمّي، كما اأو�سح �ساحب الكتاب. وفي 

قرادة في كتاب
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التربية  اأّن  على  تاأكيد  الكتاب 

ت�ستمّد  ال��ح��زب��ّي��ة  الإ���س��الم��ّي��ة 

تعاليمها من ربِّ العباد و�سريعته.

��ف��ق م��ع ال��ك��ات��ب ف��ي اأنَّ  ون��تَّ

الكتاب محاولة ل�سّد ثغرة معرفّية 

العربّية  الثقافّية  المكتبة  ف��ي 

الإ�سالمّية  التجربة  حول  عمومًا 

الحزبّية، من خالل طرح نموذج 

اأّن���ه  خ�����س��و���س��ًا  اهلل«.  »ح����زب 

اأّنه ل ف�سل  تر�سيخ فكرة  حاول 

ب��ي��ن ال��ت��رب��ي��ة وب��ي��ن 

ال��ح��زب��ّي��ة، ب���ل ه��ن��اك 

تربية حزبّية اإ�سالمّية. 

*مالحظات ال بدَّ منها
العالية  والقدرة  المعلومات  وفرة  اإّن 

الواقعّية،  م�سادرها  م��ن  التحّقق  على 

عميقًا  بحثًا  ُينجز  اأن  في  الكاتب  اأنجحا 

الباحثين  م��راج��ع  م��ن  حتمًا  �سي�سبح 

اأنَّ  اإّل  عمومًا.  الإن�سانية  الدرا�سات  في 

الكاتب  اأوقعتا  اأي�سًا  تين  الخا�سيَّ هاتين 

تكرار  اإلى  اأف�ست  ة،  منهجيَّ »فو�سى«  في 

بع�س المعلومات في العديد من المناحي 

ة. فعلى �سبيل المثال، من الجدير  البحثيَّ

�سه  اأن يبداأ البحث في الباب الذي يخ�سّ

ة  البنيويَّ ته  هيكليَّ اًل  مف�سّ اهلل«  ل�»حزب 

الف�سل  في  يوردها  نراه  الهوّية،  بتعريف 

الثاني، من الباب الثالث، بعد تعداد اأكثر 

من عنوان قبلها.

الهوّية  اإلى جانب ذلك، هو في بحث 

الجوانب  اأعقد  من  اأّن��ه  مع  �سريعًا،  يمّر 

تحديدًا،  اهلل«  »ح��زب  بم�سيرة  المتعّلقة 

اأّنه ف�سيل  اليوم  اإلى  كونه ل يزال مّتهمًا 

تابع لالإيرانيين، يعي�س على اأر�س لبنانّية. 

علينا مقطعًا  يتلو  اأن  منه  كافيًا  يكن  ولم 

طوياًل وحيدًا عن اأّن اإ�سالمّية »حزب اهلل« 

فهو  ال�سيا�سّية..  ته  هويَّ اأب��ع��اد  اأح��د  هي 

حزب اإ�سالمّي وعربّي ووطنّي. اأ�سف اإلى 

اأّنه اأ�سهب في بداية حديثه عن الهوّية في 

جملة تعريفات فل�سفّية، ل تف�سي بنا اإلى 

نتيجة ودون ربط بينها وبين م�سار »حزب 

اهلل« وهوّيته.
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ة اختيار الطفل ِلَما يلب�ص *حريَّ
ت��ع��ك�����س م��الب�����س ال��ط��ف��ل ك��ث��ي��رًا من 

م�ستوى  وربما  وال��دي��ه،  وذوق  �سخ�سّيته 

من  المالب�س  تعّد  كما  اجتماعّيًا.  اأ�سرته 

ن�ساأته  على  ت�ساعد  ال��ت��ي  ال�����س��رورّي��ات 

في  خ�سو�سًا  ح��ول��ه،  َم��ن  م��ع  والتعاي�س 

يحتاج  حيث  العمر،  من  الأول��ى  المراحل 

حّتى  عمره،  مع  يتنا�سب  ما  معرفة  اإل��ى 

فيها  ي��رت��اح  مالب�س  ���س��راء  م��ن  ن  يتمكَّ

ويتكيَّف معها، ول تعيقه في حركته.

بنف�سه،  الثقة  زرع  اإلى  الطفل  يحتاج 

وال���س��ت��ق��الل ب�����س��خ�����س��ّي��ت��ه، م���ن خ��الل 

اإذ قد يدخل الطفل في  اختياره مالب�سه، 

اختياره  لرف�سها  والدته  مع  �سديد  ن��زاع 

نوعًا معّينًا من المالب�س، ما قد يوؤّثر على 

وهو  با�ستقالله،  وال�سعور  �سخ�سّيته  بناء 

قرارات  اتخاذ  على  قدرته  يزعزع  قد  ما 

مبنيَّة على قدراته الذاتّية، حينما يرف�س 

داليا فني�ص

طفلي ال يحّب اأن اأ�صتري له الثياب، رغم �صغر �صّنه )4 �صنوات(. 

اأن  يحّب  الأنَّه  ما،  مكان  اإلى  الذهاب  نريد  عندما  نت�صاجر  فدائمًا 

منا�صبة  غير  اأو  من�ّصقة  غير  ثيابًا  يلب�ص  وغالبًا  مالب�صه.  يختار 

واإّما الإلغاء  ل�صربه  اإّما  اأ�صطّر  النهاية  نق�صده. وفي  الذي  للمكان 

الزيارة، فهو ُيفقدني �صوابي. كيف اأتعامل معه في هذه الحالة؟

ــف ــي ك
ين ر تختا
بـس مال

تربية
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معه  الحوار  تجنُّب  هو  والحل  نًا.  معيَّ زّي��ًا 

ال�سراخ،  اأو  والنهي  الأم��ر  اأ�سا�س  على 

واإنَّما بالقناع.

*في مراحل النمّو
ال��ع��وام��ل  م��ن  ال��ن��م��ّو  م��راح��ل  اإنَّ 

الطفل  على  توؤّثر  التي  المهّمة 

في اختيار ما يلب�سه؛ فالطفل 

اإّل  بثيابه  يهتّم  ل  ال�سغير 

في اإط��ار ك��ْون ذل��ك ل يعّوق 

يكون  اأن  في  ه  يهمُّ وما  ون�ساطه،  حركته 

دورًا  لختياره  اإّن  زم��الئ��ه.  ل��دى  مقبوًل 

فمالب�سه  الجتماعّية؛  التن�سئة  في  مهّمًا 

الأن��ان��ّي��ة،  وع���دم  ال��ت��ع��اون  على  ت�ساعده 

فيه  ي  ُتنمِّ وكذلك  بالنف�س  الثقة  وتعطيه 

الإح�سا�س والذوق ال�سليم.

مع  مالب�سه  تتنا�سب  اأن  المهّم  م��ن 

النمّو  م��راح��ل  ت�ساحب  التي  التغّيرات 

ك���ّل���ه���ا، ح��ت��ى ت��ح��ّق��ق ال��غ��ر���س 

والجمالّي،  والوظيفّي  الأمنّي 

ا�ستخدامها،  م��ن  ��ع  ال��م��ت��وقَّ

النف�سّية  باحتياجاته  وتفي 

مرحلة  من  ب��دءًا  والع�سوّية، 

ال��م��ْه��د وح��ت��ى ���س��ّن ال��ث��ان��ي��ة من 

��ز ه���ذه  ال���ع���م���ر، ح���ي���ث ت��ت��م��يَّ

اأ���س��ل��وب حياة  ب����اأّن  ال��م��رح��ل��ة 

النمّو  خالل  من  يبداأ  الإن�سان 

والحركات  ال�سريع،  الج�سمّي 

الطفل  يحتاجها  التي  الع�سوائّية 

خالل مرحلة النمّو.

التي  المالب�ص  *نوعّية 
يختارها الطفل

ت��ح��ت��اج ال��م��رح��ل��ة الأول���ى 

من  ًة  خا�سّ نوعّياٍت 

ال��م��الب�����س، ي��ت��واف��ر 

الأم����ان،  عن�سر  فيها 

الأقم�سة  مثل:  والرّقة،  النعومة  وخوا�ّس 

ثابتة  ال��وزن،  خفيفة  والأقم�سة  القطنّية، 

الب�ساطة  مراعاة  اإلى  بالإ�سافة  الأل��وان، 

لتكون  مقا�ساته  ومراعاة  الت�ساميم،  في 

منا�سبة له، فال تكون �سّيقة تعّوق حركته، 

ب له المتاعب. ول وا�سعة ت�سبِّ

محبَّب  الب�صيط  *الت�صميم 
لالأطفال

الطفل  ي�����س��ب��ح  ع��ن��دم��ا 

ق�����ادرًا ع��ل��ى ال��ت��ح��ّك��م في 

اليد،  خا�سًة  ع�سالته، 

ارتداء  يتعلَّم  اأن  يحاول 

م��الب�����س��ه ب���م���ف���رده، 

وي�������س���ع���ر ب����الأم����ن 

الثياب  ارت�����داء  ف��ي 

ال��م��األ��وف��ة ل��دي��ه: في 

التي  والثياب  والن�سيج،  اللون، 

ال��ب��رد،  اأو  ال���دفء  على  تبعث 

يعلم  التي  المالب�س  اإل��ى  ويميل 
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وترتدي  المنزل.  من  الخروج  ثياب  اأنَّها 

الفتيات في هذه المرحلة العمرّية مالب�س 

ال��ّل��ون  ف��ي  ال�سبيان،  م��ن  زرك�����س��ة  اأك��ث��ر 

على  ي�سفي  ا  ممَّ وغيرهما  التطريز،  وفي 

ًا. الّلبا�س جماًل ورونقًا خا�سّ

*المالب�ص التي ت�صفي مزيدًا من 
الجمال عليه

في مرحلة ما قبل المدر�سة ل يهتّم 

الطفل كثيرًا بجماعات الأقران، وتتركز 

فقط.  اأ�سرته  على  الجتماعّية  حياته 

الب��ت��دائ��ّي��ة  ال��م��در���س��ة  ف��ي  الطفل  ���ا  اأمَّ

اأ�سرته ويمّر  فيبداأ بال�ستقالل عن راأي 

فيختار  الأ���س��دق��اء،  تكوين  مرحلة  في 

اأقرانه  مالب�س  تحاكي  التي  المالب�س 

المالب�س  اإل����ى  ي��م��ي��ل  ك��م��ا  وزم���الئ���ه. 

ال��م��ت��ع��ّددة ال��ج��ي��وب ل��ج��م��ع الأ���س��ي��اء 

الأل���وان  ل  ُيف�سّ كما  ب��ه��ا،  والح��ت��ف��اظ 

ال��زاه��ي��ة ال��ت��ي ي��ق��ّل اله��ت��م��ام ب��ه��ا مع 

التقّدم في المراحل العمرّية.

*ثقة بالنف�ص
من  الأخيرة  الثالثة  ال�سفوف  ُتمّثل 

مختلفًا  اهتمامًا  الب��ت��دائ��ّي��ة،  المرحلة 

للطفل بمالب�سه حيث يظهر بو�سوح تاأثير 

اإلى جانب  يرتديه،  ما  تجاه  الأق��ران  راأي 

فتمّده  �سخ�سّيته؛  على  الكبير  تاأثيرها 

بالثقة بالنف�س، ويحّب اأن ي�سعر اأّنه مقبول 

نهاية  وفي  عنهم.  ز  ومتميِّ الآخرين  عند 

يختاره،  ما  بت�سميم  يهتّم  المرحلة  هذه 

واأّم��ا  ة.  خا�سّ و�سخ�سّية  راأي  له  ن  ويتكوَّ

الفتيات في هذه ال�سّن فيكون لديهنَّ وعي 

غير نا�سج  تجاه المو�سة.

الأم��ور  من  ُيعّد  لثيابه  الطفل  اختيار 

ته،  المهّمة التي ت�ساعد على تنمية �سخ�سيَّ

له  تعطي  واأن  تعار�سه،  ل  اأن  ّم 
ُ
الأ فعلى 

يفرح  وتتركه  الخ��ت��ي��ار،  لحرية  م�ساحة 

باختياره، لأّن هذه اللحظات يمكن اأن تظّل 

باقية في ذاكرته مدى الحياة.

ذوقه  د  تحدِّ يَّة  الحرِّ *م�صاحة 
م�صتقباًل

في  اأم��ر  نف�سه  في  الثقة  تزرعي  اأْن 

النف�س  علماء  يرى  حيث  الأهميَّة،  غاية 

ُتمّثل الصفوف الثالثة األخرية 
من املرحلة االبتدائّية، 

اهتمامًا خمتلفًا للطفل 
مبالبسه حيث يظهر بوضوح 

تأثري رأي األقران جتاه ما يرتديه

تربية

70



ال�سخ�سّية  مفتاح  ذل��ك  اأّن  وال��ت��رب��ي��ة 

ال�سوّية، والطريق الأكيد نحو النجاح في 

والعملّية. منذ �سغره،  الأكاديمّية  الحياة 

لال�ستقاللّية.  ا�ستعدادًا  الطفل  ُيبدي 

الآب��اء  بع�س  بهمل  الأ���س��ف،  م��ع  ول��ك��ن، 

من  ّم 
ُ
الأ تمنعه  حيث  ذل��ك،  والأّم��ه��ات 

من  ثيابه  على  خوفًا  بمفرده،  ياأكل  اأن 

ثيابه  يلب�س  ل  حتى  وُتلِب�سه  الّت�����س��اخ، 

ب�����س��ورة خ��اط��ئ��ة، وي��خ��ت��ار ل��ه الأب����وان 

اأن  دون  تعجبهم،  التي  والكتب  الألعاب 

ي�ساألوه عن راأيه. 

الطفل  رغبات  تنفيذ  جدًا  المهّم  من 

في الملب�س، وعدم اإجباره على زيٍّ معين، 

المدح  م��ع  ل��ه،  ئ��ق 
ّ

ال��ال المظهر  وت��وف��ي��ر 

واح��ت��رام  بنف�سه  ثقته  وتعزيز  وال��ث��ن��اء، 

ّم طفلها في 
ُ
الآخرين له. واإذا لم تراِع الأ

ارتداء ثوب معيَّن، فواجه هو ذلك 

ف�سينعك�س  ب��ال��ع��ن��اد، 

ذل������ك ع���ل���ى ح��ال��ت��ه 

في�سبح  ال��ن��ف�����س��ّي��ة، 

دًا على  ط��ف��اًل م��ت��م��رِّ

وي�سطّر  ال����دوام، 

الأه���ل دوم���ًا اإل��ى 

ت��ل��ب��ي��ة رغ��ب��ات��ه، 

ّم 
ُ
الأ راأت  اإذا  اإّل 

ال��زّي غير  اأّن هذا 

تعلِّمه  واأْن  مالئم، 

ارت��داء  اأّن  اأي�سًا 

في  ��ن  م��ع��يَّ زّي 

الّليل، وزّي اآخر 

ف��ي ال��ن��ه��ار هو 

الأف�سل.

*ابني والماركات
في  ثقافة  الطفل  اإع��ط��اء  ّم 

ُ
الأ على 

الّلبا�س منذ ال�سغر، واأن تعّلمه كيف يمّيز 

ومن  المنا�سبة.  غير  من  المنا�سبة  الثياب 

اختياره  فكرة  اأَنّ  الأه��ل  يعتبر  اأن  الخطاأ 

واأنَّ  ك�سبها،  عليهم  معركة  هي  المالب�س 

هات  مَّ
ُ
فالأ ذ،  ُينفَّ اأن  يجب  الذي  هو  راأيهم 

اأ�سلوب  ف��ي  بع�سًا  بع�سهّن  ع��ن  يختلفن 

اأن  ل  ُتف�سِّ من  فمنهنَّ  للثياب،  اختيارهنَّ 

ت�ستري الماركات العالمّية ال�سهيرة باأغلى 

كانت  اإذا  ��ا  ع��مَّ ال��ن��ظ��ر  ب��غ�����ّس  الأ���س��ع��ار، 

ل ماركات عادّية،  منا�سبة، وهناك من ُتف�سِّ

فتعتبر اأّن عدم ارتداء طفلها للماركات قد 

ي�سيء اإليه كثيرًا وُينق�س من قدره، اأو من 

ّم لأولدها واأّنها توّد اأن تراهم كما 
ُ
حّب الأ
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تفر�س  يجعلها  ما  اأحالمها،  في  لتهم  تخيَّ

مريح  ه��ذا  ه��ل  تت�ساءل:  اأن  دون  ذل���ك، 

ويمكن التحّرك فيه، والّلعب، والقفز به؟ 

بالأناقة  اهتمامها  ي�سل  قد  اأخ��رى،  اأمٌّ 

ُتلِب�َس �سغاَرها مالب�س  اأن  ت�سّر  اأّنها  لدرجة 

من  وت��ح��ّد  �سّيقة  ك��ان��ت  ول��و  فيها،  مبالغًا 

ت�سمح  ل  وق���د  ح��رك��ت��ه��م. 

ما  ُي��ج��ّرب  اأن  لأح��ده��م 

وقد  ي��خ��ت��اره.  اأن  ي��ح��ّب 

اإل��ى حّد  ي�سل الإف��راط 

من  م����اًل  ت�����س��ت��دي��ن  اأن 

اأجل المباهاة والمفاخرة 

والت�سابق مع الأخريات.

*ذوق�������ه ف��ي 
االختيار

ع��ل��ى الأب��وي��ن 

و����س���ع اأول�����وّي�����ات 

للمالب�س  ال�سراء 

�سليم،  ب�����س��ك��ل 

ف��������ال ي����ك����ون 

غ����الء ال�����س��ع��ر 

ه�������و م����ع����ي����ار 

مالب�س  اختيار 

وتعليم  الأب��ن��اء، 

قد  يعجبه  ل  ما  اأّن  الطفل 

�سيء  وه���ذا  غ��ي��ره،  يعجب 

�ُسنن  م���ن  ��ة  ��نَّ و���سُ ط��ب��ي��ع��ّي 

ال��ك��ون وج��م��ال ال��ح��ي��اة في 

واأذواق��ه��م،  الب�سر،  اختالف 

واأولوّياتهم، فُيدّرب نف�سه على 

الجديدة  ثيابه  على  الحفاظ 

واإّل قد ُيعاقب. 

يجب وضع أولوّيات الشراء للمالبس 
بشكل سليم، فال يكون غالء السعر 

هو معيار اختيار مالبس األبناء

*لفت انتباه اأو تقليد الآخرين
رغم اأَنّ الطفل بعمٍر مبكر ل يملك قرار 

اختيار مالب�سه بنف�سه فالأم هي التي ت�ستري 

د محاولته لفت النتباه  له مالب�سه. اإّل اأّن مجرَّ

الحياتّية  المهارة  فهذه  الآخ��ري��ن،  تقليد  اأو 

مفاتيح  ت��ك��ون  ق��د  �سغره  ف��ي  يتعلَّمها  ال��ت��ي 

لقراراته الم�ستقبلّية، فيجب ت�سجيعه.

*ذوق اأُّمي ال يعجبني
قد يحّب الطفل الألوان اأو الموديالت 

التي قد ل ُتر�سي ذوق الأم، محاوًل بذلك 

البحث عن هوّيته ال�سخ�سّية، خا�سًة بعد 

عمر �سبع �سنوات، ويقّلد ما يرى في بيئته 

من نماذج مختلفة، لذلك عليها اأن تحاول 

ا�سطحابه اإلى ال�سوق وتاأخذ راأيه وتعر�س 

ُيفّكر،  تجعله  حتى  فكرة  من  اأكثر  عليه 

هذا  تتقّبل  اأن  عليها  المّرات  بع�س  وفي 

ًة اإذا كان اختياره منا�سبًا.  الت�سرف خا�سّ

هات *ن�صيحة لالأُمَّ
َفْر�س راأيِك من الأ�ساليب غير ال�سوّية 

تحت  يندرج  وهو  التربية،  في  والخاطئة 

له،  تنتبهي  اأن  يجب  ال��ذي  الت�سّلط،  بند 

ن الطفل على تحّمل الم�سوؤولّية  حيث يتمرَّ

واّتخاذ قرارات ب�سيطة، اإلى جانب منِحِه 

م�ساحة من الحرّية ب�سكل ل يوؤذيه، وينّمي 

التفكير الإبداعّي لديه.

تربية
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فيتامين
»ك«:
وظائف
غذائّية

)*(
�صلمى بركات/ مروى يا�صني

*فيتامين »ك« المكافح االأّول لل�صرطان
ي���وؤّث���ر ن��م��ط ون��وع��ّي��ة ال���غ���ذاء ال��ي��وم��ّي 

الإ�سابة  م��ن  الإن�����س��ان  �سالمة  تاأمين  ف��ي 

بالأمرا�س الخطيرة. ويعتبر الغذاء ال�سّحّي 

ال��م��ح��ت��وي ع��ل��ى ن�����س��ب ع��ال��ي��ة م��ن ال��م��واّد 

الأّول  المكافح  بمثابة  لالأك�سدة  الم�ساّدة 

بال�سرطان،  الإ�سابة  مقاومة  في  والأه���ّم 

والتقليل من معدل ال�سموم في الج�سم.

يقع  ال�سرطان،  اأمرا�س  مواجهة  وفي 

ومن  القائمة،  راأ���س  على  »ك«  الفيتامين 

للذوبان  اأّنه قابل  الفيتامين  ممّيزات هذا 

في الدهون.

*اأنواع الفيتامين »ك«
ينق�سم اإلى ثالثة اأنواع، وهي:

فيتامين ك1: يطلق عليه فيلوكينون 

)Phylloquinone(، ويوجد ب�سكل طبيعّي 

�سّيما  ل  وال��خ�����س��روات،  ال��ن��ب��ات��ات  ف��ي 

هذا  مميِّزات  ومن  الأخ�سر.  الّلون  ذات 

الفيتامين اأنَّه جيد ل�سّحة الكبد، وي�ساعد 

على توازن تجّلط الدم ب�سورة �سّحّية.

فيتامين ك2: يطلق عليه ميناكينون 

قتل  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل   ،)Menaquinone(

الأوعية  تقوية  على  يعمل  كما  البكتيريا، 

الدموّية والعظام واأن�سجة الكبد.

تع��ّد اأمرا���ص ال�صرطان من اأكث��ر االأمرا�ص انت�ص��ارًا في اأّيامنا 

هذه. ومن اأبرز موا�صفات هذه االأمرا�ص ال�صرطانية، نمو الخاليا 

العدائّي��ة وانق�صامه��ا ب�ص��كل م�صتم��ّر، اإ�صاف��ًة اإل��ى قدرته��ا عل��ى 

اختراق وتدمير االأن�صجة المجاورة.

تغذية

73

م
 2

01
ر5

يا
 �أ

ر
ه

�ش
 2

84
د 

د
ع
ل
�



ع��ل��ي��ه  ي���ط���ل���ق  ك3:  ف��ي��ت��ام��ي��ن 

الم�ساكل  ومن    )Menadione(ميناديون

اأّن��ه  تناوله،  بفرط  المرتبطة  ال�سّحّية 

يتر�ّسب في الدم، وي�سبح �ساّمًا.

*منافع الفيتامين »ك«
فيتامين  اأّن  الدرا�سات  اأظهرت  وقد 

في  ب����ارزة  بفعالّية  يتمتَّعان  وك2  ك1 

فهما  ال�سرطانّية،  الأمرا�س  من  الوقاية 

يمنعان نمّو الخاليا ال�سرطانّية، بالإ�سافة 

اإلى تنظيم تجّلط الدم والحّد من النزيف 

الداخلّي.

*اأ�صباب نق�ص الفيتامين »ك«
حالة  »ك«  الفيتامين  نق�س  يكون  قد 

ها قد تحدث ل�: نادرة الحدوث، ولكنَّ

لعدم  نظرًا  ال��ولدة،  حديثي  الأطفال   -1
يكفي  ما  اإن��ت��اج  على  البكتيريا  ق��درة 

يتطّلب  ل��ذل��ك  »ك«؛  الفيتامين  م��ن 

عند  الإ�سافّية  الجرعات  بع�س  الأمر 

الولدة.

اأمرا�س  من  يعانون  الذين  الأ�سخا�س   -2
هم  الأمعاء  اأو  الكبد،  البنكريا�س،  في 

»ك«؛  الفيتامين  لنق�س  اأي�سًا  عر�سة 

ت�سنيع  ع��ن  ال��م�����س��وؤول  ه��و  الكبد  لأنَّ 

الفيتامين »ك« بطريقة غير نا�سطة، ثم 

يتحّول اإلى فيتامين نا�سط في الأمعاء.

تناول  اأن  اإلى  الإلفات  من  بدَّ  ل  وهنا 

قد  طويلة  لفترات  الحيوّية  الم�سادات 

النافعة  المعوّية  البكتيريا  قتل  يت�سبَّب في 

التي ت�ساعد على اإنتاج الفيتامين »ك«.

*اأعرا�ص نق�ص الفيتامين »ك«
تحت  ك��دم��ات  وظ��ه��ور  النزيف  كثرة   -1

الجلد.

2- نزف اللّثة والأنف.
3- عدم التئام الجروح ب�سرعة.

األشخاص الذين يعانون من 
أمراض يف البنكرياس، الكبد، 
أو األمعاء هم عرضة لنقص 

الفيتامني »ك

تغذية
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*اأين نجد الفيتامين »ك«؟
»ك«  الفيتامين  على  الح�سول  يمكن 

التي  ال��ج��راث��ي��م   -2 ال��ط��ع��ام.   -1 م���ن: 

مات  3- المتمِّ تعي�س في الأمعاء الغليظة. 

الغذائّية.

ممتازًا  م�سدرًا  الخ�سروات  وتعتبر 

)اأو  البروكلي  كال�سبانخ،  »ك«،  لفيتامين 

الخ�ّس،  الأخ�سر،  الملفوف  القرنبيط(، 

الخ�سروات الورقّية، بالإ�سافة اإلى حبوب 

والفريز،  وم�ستقاته،  والحليب  ال�سويا، 

والكيوي والأفوكادو، وكذلك ال�سمك.

*التاأثيرات ال�صلبية للفيتامين »ك«
نظرًا لكون تداخالت الدواء مع الغذاء 

ف���اإنَّ بع�س  ال����دواء،  ت��وؤّث��ر على خ��وا���سّ 

كالوارفارين  للتجّلط  الم�ساّدة  الأدوي���ة 

 )Heparin( والهيبارين   ،)Warfarin(

الفيتامين  م��ع  تناف�سه  طريق  ع��ن  يعمل 

الغنّية  الأطعمة  ا�ستهالك  فاإّن  لذا،  »ك«؛ 

بفيتامين »ك« من الممكن اأن يعاك�س عمل 

وبالتالي  للتجّلط،  الم�ساّدة  الأدوي��ة  هذه 

يقّلل مفعولها.

)*( اخت�سا�س تغذية.

الهوام�ص

تناول املضاّدات احليوّية لفرتات 
طويلة قد يتسّبب يف قتل 

البكترييا املعوّية النافعة التي 
تساعد على إنتاج الفيتامني »ك«

*وظائف اأخرى لفيتامين »ك«
في  »ك«  فيتامين  وظ��ائ��ف  اأه���م  م��ن 

الج�سم اأّنه:

1- اأ�سا�سّي لإيقاف النزيف عند الإ�سابة 
بالجروح.

م�ساّد  ك��ع��الج  الفيتامين  ي�ستخدم   -2
للت�سّمم بالأدوية المانعة لتجّلط الدم.

و�سّحة  تكوين  ف��ي  مهمًا  دورًا  يلعب   -3
العظام.

4- �سرورّي لنمّو الخاليا.
5- مهّم لكتمال النمّو عند الجنين.

6- يحمي القلب، وي�ساعد في منع ت�سّلب 
ال�سرايين.
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ن�صرين اإدري�ص قازان

بثَّه  واأن��ي��ٌن  �صجون،  م��ن  هم�ٌص  وك��ان 

»ح�صن«، ومدامع العين تهّل على الوجنتين 

محمد  القائد  ال�صهيد  جثمان  من  بالقرب 

اح )اأبو ح�صن( في �صيارة االإ�صعاف، وهو  بدَّ

وفا�ص  حاج«.  يا  لّلقاء  اأتاأّخر  »لن  ي��رّدد: 

ح�صن بما يختلج في نف�صه من ع�صق ارت�صم 

على مالمحه، وما راآه الرفاق منه و�صى باأّن 

قبل  االأعلى  الملكوت  في  حّلقت  قد  روحه 

اأن تفارق الج�صد، بعد اأّيام معدودة. وكانت 

»ح�صن«  التحق  حيث  يومًا،  اأربعين 

بقائده، واأُوِدَع قبرًا مجاورًا له.

شهيد الدفاع عن المقّدسات

حسن خليل ملك )ساجد(

اسم األم:  ابتسام خليل  

محل وتاريخ الوالدة:  بيت ليف 

1993/6/1

الوضع االجتماعي: عازب  

رقم السجل: 27

تاريخ االستشهاد:  2013/6/8

أمراء الجنة
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*يعبرون ج�صور الم�صتحيل
بدمه  ويعطي  القائد،  ُي�ست�سهد  حينما 

من  الجنود  فاإّن  عا�سه،  ما  لكّل  م�سداقًا 

الم�ستحيل لاللتحاق  خلفه يعبرون ج�سور 

ب��ه. وق��ّل��ة ه��م ال��ق��ادة ال��ذي��ن يتركون في 

النفو�س اأثرًا ل ُيمحى، فكيف اإذا كان اأحد 

اأولئك الجنود مثل »ح�سن«، الذي تعّلم من 

قبل  الأنف�س  بقتل  يبداأ  الجهاد  اأّن  قائده 

خو�س المعارك؟! 

�����س��ت  ���سّ
ُ
ع��ا���س »ح�����س��ن« ف��ي م��ن��زٍل اأ

والت�سحية.  المقاومة  ح��ّب  على  دعائمه 

لأّي��ام ترخ�ُس  اأولده��ا  تّدخر  اأّم��ه  وكانت 

التي  فالأج�ساد  والأرواح،  الأنف�س  فيها 

قد  معكم«  كّنا  ليتنا  »ي��ا  بمقولة:  ُغ��ّذي��ت 

مجّرد  تكن  ولم  والعظم،  الّلحم  خالطت 

اأمنية في نفو�س خاوية على عرو�سها«.

*لالأمومة معه.. معاٍن جميلة
»ح�����س��ن«، اأ���س��غ��ُر اإخ���وت���ه ال��ث��الث��ة، 

ترّبى  وه���دوءًا،  و�سحكًا  مرحًا  واأكثرهم 

لأجل  الأب���وان؛  فيها  يكدُّ  عائلة  كنف  في 

تح�سيل لقمة العي�س. وكم تمّنت اأّمه التي 

انتظرت اأن يرزقها اهلل به طوياًل؛ لين�سّم 

العمل  تترك  اأن  لها  ق��ّدر  لو  اإخ��وت��ه،  اإل��ى 

ت�ستقي  بقربه،  لتركن  الحياة؛  وتفا�سيل 

منه معاني الأمومة الجميلة. فهو، واإن كان 

ابنها الرابع، ولكّن انتظارها له ل�سنوات، 

بع�س  ف��ي  خ�سيْت  تعّلقًا  نف�سها  ف��ي  زرع 

اأولده���ا  يولد  ���ة  مَّ
ُ
اأ فنحن  منه.  الأوق���ات 

وُي��ّدخ��رون لأّي���ام ع��ج��اف. وَك��م��ن ُي��درك 
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من  الأّم  اختزنت  منه،  بّد  ل  الرحيل  اأّن 

َررًا  حملتها في زوايا روحها،  الذكريات �سُ

وت�سّدت لحقًا اأمام زوجها لغياب »ح�سن« 

الوالد  اأّن  ذلك  بالمقاومة،  التحاقه  بعد 

»ح�سن«  اأن  ويقينًا  هاج�سًا  يعي�س  ك��ان 

فكان  ال�سهادة،  �سينال  الوحيد  اأخ��اه  اأو 

»ح�سن« يترك اأمر اإبالغه بالغياب لأّمه.

*تلميٌذ في ح�صرتهم
في ال�سابعة من عمره، كانت اأّمه تاأخذه 

 ،| المهدي  الإم���ام  ك�ّسافة  مركز  اإل��ى 

ترّبى  مركز  ج��دران  بين  هناك  وُت��وِدع��ه 

وال�سهداء.  المجاهدين  من  العديد  فيه 

لم يكن مرورهم مرور الكرام في وجدان 

مواقفهم  من  يقطف  كان  ال��ذي  »ح�سن«، 

د�ستورًا للحياة، وكاأنه تلميذ في ح�سرتهم، 

بّد  ل  مقّدمات  وال�سهادة  الجهاد  فلطريق 

منها.

والمجاهد،  الملتزم  الفتى  و»ح�سن« 

بل حمل من  ذا �سخ�سّية ج��اّدة،  يكن  لم 

المرح بين جنباته ما اأ�سفى على �سهرات 

اإْذ  والمرح،  ال�سحك  والأ�سحاب  العائلة 

ال�سخ�سّيات،  تقليد  في  ج��دًا  بارعًا  كان 

كان  ح��ّل  فاأينما  ج��اه��زة،  نكتة  و�ساحَب 

الحديُث الطّيب والَجمعة الأني�سة.

*االلتحاق بَرْكب المجاهدين
ال�����س��اد���س��ة ع�����س��رة، التحق  ف��ي ع��م��ر 

وك��ان  ال��ع��اّم��ة،  التعبئة  ب�سفوف  »ح�سن« 

الأه��ل  عاطفة  اأن  نف�سه  ق��رارة  في  ي��درك 

ل  �ستمنعه من اللتحاق بركب الجهاد، فف�سّ

ومنذ  بالأمر.  لإبالغهم  لأّمه  المهّمة  ترك 

اللتحاق  »ح�سن«  اأراد  كّلما  الأي���ام  تلك 

بدورة ع�سكرّية اأو مهّمة جهادّية، هم�َس لأّمه 

اإبالغ العائلة«، لأنه  قائاًل: »المهمة لك في 

حديثها  بذلك  قا�سدًا  قلقهم،  مدى  يدرك 

الطّيب وِحْكمتها في �سبط م�ساعرهم.

وبالهدوء الذي اّت�سم به ُمْذ كان طفاًل، 

و�سكون،  ب��روّي��ة  الحياة  ف��ي  طريقه  �سّق 

فاأولى الجانب العبادّي الأولوّية في حياته، 

فذّخر روحه بالع�سق، واهتّم كثيرًا بتطوير 

مهاراته الع�سكرّية، واإلى جانب ذلك، كان 

يتابع درا�سته بجدٍّ ون�ساط  في اخت�سا�س 

»الهند�سة الداخلية«.

ا���س��ت��غ��ل ف���ي ���س��رك��ة »وع�����د« لإع��م��ار 

ال�����س��اح��ي��ة، ح��ي��ث ك�����س��ف »ح�����س��ن« عن 

الوجه  الآخ����ر،  وج��ه��ه 

المتحّمل  ال��ج��ّدي 

و�سار  للم�سوؤولّية، 

ف���ي ال��ح��ي��اة ل��ون 

أمراء الجنة
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يرتاح  ك��ان  تعٌب  التعب،  األ��وان  من  جديد 

منه بين اأح�سان حديقته الغّناء التي تفّنن 

ف�سّجت  منزلهم،  �سطح  على  ترتيبها  في 

والأ�سجار  الملّونة،  الزهور  بين  بالحياة 

رفاقه  مع  ال�سهرات  اأحيا  حيث  ال�سغيرة، 

المّرة  وكانت  اآخ��ر،  حينًا  اأهله  ومع  حينًا، 

الأخيرة التي ا�سترى فيها زهورًا واأ�سجارًا 

اإلى �سوريا  جديدة لحديقته قبيل انطالقه 

بحوالي يومين، حيث خالف ن�سيحة والدته 

الكلفة  لتوفير  ال�سغيرة  ال�ستول  ب�سراء 

كبيرة  �ستوٍل  �سراء  ل  وف�سّ عليه،  المالّية 

ياأن�س بها، وكاأّنه على علم بقرب رحيله.

*الّلقاء االأخير...
انطلق  �سوريا،  في  الحرب،  بداية  مع 

ثّلة من رفاقه لاللتحاق بقافلة  »ح�سن« مع 

ق�سى  المعركة  قلب  وفي  المقّد�س.  الدفاع 

حزب  مجاهدي  بطولت  عن  ي�سمُع  اأّي��ام��ًا 

اهلل. وقبل ا�ست�سهاده باأ�سهر، راأى في منامه 

�سيدة ترتدي عباءة وتفتح باب غرفته حيث 

اأن��ت؟  م��ن  م��ذع��ورًا:  �ساألها  وح��ي��دًا،  ينام 

 ،O اأجابته: اأنا ال�سيدة فاطمة الزهراء

جئت لأقدم لك دعوة لاللتحاق بي.

»يا  مقولة:  ت���رداد  ف��ي  ولإخ��ال���س��ه 

ف�سيلة  اهلل  رزق���ه  م��ع��ك��م«،  ك��ّن��ا  ليتنا 

الجهاد المقّد�س للدفاع عن »عقيلة بني 

وكان  التكفيرّيين،  �سد   O ها�سم« 

قد �سارك في تطهير مدينة الق�سير من 

رج�سهم، حيث �سقط العديد من رفاقه 

الحاج  بلدته  وابن  قائده  منهم  �سهداء، 

اأنه  »ح�سن«  عاهده  الذي  ب��ّداح،  محمد 

�سيكون بجواره قريبًا، وهذا ما كان..

حينما رجع »ح�سن« من م�سواره الأخير 

كعادتها،  تنتظره  اأّم��ه  كانت  �سوريا،  في 

ولكن هذه المرة في المغت�سل، فا�ستقبلت 

ال��ورد  ور����سّ  ب��ال��زغ��اري��د  ال�سهيد  ابنها 

والأرز، واأ�سّرت على الم�ساركة في تغ�سيله 

تلك  في  اأرادت  وكاأّنها  بنف�سها،  وتكفينه 

اأن ت�سترجع كّل الحياة الجميلة  الّلحظات 

التي عا�ستها مع »ح�سن«، واأن ت�سترَق اآخر 

تاركًا  الّلم�سات..  واآخر  بينهما،  اللقاءات 

لها في و�سيته: »اأمي الحبيبة... اأعجز عن 

مدحك...  عن  اأعجز  و�سكرك...  و�سفك 

يكون  اأن  ف��اأري��د  ح�سينية،  زينبية  كوني 

ووا�سي  ع��زاًء،  ولي�س  عر�سًا  ا�ست�سهادي 

م�سائبها،  ببع�س  العالمين  ن�ساء  �سيدة 

وتوكلي على اهلل، و�سامحيني«.
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الم على اأ�سرف خلق اهلل  الة وال�سَّ ب�سم اهلل الرحمن الرحيم، وال�سَّ

د بن عبد  واأعزِّ المر�سلين، �سّيدنا ونبّينا، حبيب قلوبنا اأبي القا�سم محمَّ

بين الطاهرين. اهلل P، وعلى اآل بيته الطيِّ

�أبي �لحبيب: اأيُّها ال�سابر المحت�ِسب اأمرك عند المولى )تعالى(، 

واليوم  �سجوني،  اأبّث  واإليك  واآهاتي،  اأوجاعي  اأعّلق  كنُت  على �سدرك 

عنوان  كنت  فاأنت  اأبي  يا  �سامحني   .)...( والآلم  الآهات  كلَّ  اأحّملك 

ة والإباء، اأطعمتني عّز ال�سهادة، واأ�سربتني ماء الكرامة. الكرامة والعزَّ

واهلل  فاإّني  ا�ست�سهادي،  نباأ  �سمعِت  اإذا  �سامحيني  �لحبيبة:  ��ي  مِّ
�أُ

اه ل تبكي عند قبري، ولتكن دمعاتِك قطرات ماء  مَّ
ُ
يعّز عليَّ فراُقك. اأ

ا�ستياقي  لهيب  توؤن�س  راأ�سي  عند  ُقبالتِك  وازرعي  قبري.  بها  تغ�سلين 

اإليِك. ل تحزني فاإّني باٍق في عيون الأطفال المتطّلعٍة لبزوغ فجٍر جديد. 

اه، و�سيَّتي اإليِك اأن ترّبي اأولدي واإخوتي على نهج المقاومة.  مَّ
ُ
اأ

العالمين  واأرواح  روحي  الزمان،  �ساحب  يا  �سيدي  عليك  الم  ال�سَّ

لتراب مقدمك الفداء. 

�صيِّدي: اظهر فهذا الجرح لم ُي�سَف، وذاك ال�سبي لم نن�َس، وذاك 

ال�سلع لم ُيجبر. 

�صيِّدي: اظهر ففينا عليٌّ Q في المحراب لن ُي�سرب، وحتى 

زينب  ُت�سبى  لن  فينا  ف��واهلل  ُتع�سر،  لن  الباب  خلف   O فاطمة 

O، ولن ُتقطع كفوف قمر الع�سيرة، ولن ُيذبح الر�سيع عط�ساَن.

الشهيد
عاهد محمد سعادة

)أبو رائــد(
�شات بتاريخ  2013/4/30   ��شت�شهد دفاعاً عن �لمقدهّ

وصية شهيد
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ورّخ�ستم  جماجمكم،  هلل  اأعرتم  من  يا  المجاهدين:  اإخواني 

اأنف�سكم هلل، طوبى لكم لأّنكم �سرتم في طريق ذات ال�سوكة، اأو�سيكم باأن 

تكملوا الطريق وتحفظوا المقاومة، واإّني اأحمد اهلل واأ�سكره اأن مّن علينا 

فجعلنا من خا�سة اأوليائه، وفتح لنا باب الجهاد.

ولكن  الفراق،  علّي  يعّز  والفوؤاد،  الكبد  فلذة  يا  االأحبَّة:  اأبنائي 

العزيزة  الأر���س  لكم  لتبقى  ج�سدي،  واأنثر  دم��ي،  اأزرع  لعيونكم  ُكرمى 

برد  تقيكم  روؤو�سكم،  ف��وق  ترفرف  �ستبقى  روح��ي  اأحّبتي.  يا  الكريمة 

الأعداء وحّر الذّل والعار. 

تي، اأّنني ما تركتكم اإلَّ لأّني اأحّبكم اأكثر من نف�سي.  اعلموا يا اأحبَّ

�سّحيت بنف�سي من اأجل حياة �سعيدة لكم من بعدي. اأو�سيكم اأن ت�سيروا 

على نهج المقاومة التي ر�سمها لنا القادة وال�سهداء، وارفعوا بيارق العزِّ 

والكرامة فوق جبين ال�سم�س، وافخروا باأنَّ والدكم قد ُقتل لتحيوا وتحيا 

ة عزيزة كريمة. مَّ
ُ
الأ

اأخواتي العزيزات: حجابكّن اأف�سل من دمي، كنَّ كما كانت زينب 

O �سابرًة محت�سبة لأمر اهلل. اأخواتي ل تبكين علّي، وانثرَن الورود 

عن الحلوى والهدايا كما في الزفاف.  في الآفاق، ووزِّ

العبد الفقير المحتاج اإلى رحمة اهلل.

81عاهد محمد �صعادة )اأبو رائد(.
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ــــت طــالــق أن
ال�صيخ حممد خروبي

اأح��د  تبلغ  ك���ادت  ال��ت��ي  ابنتها  ن���ادت 

جميع  في  ها  اأَمّ تتبع  التي  هي  عامًا،  ع�سر 

ها َمثلها الأعلى. الخطوات، فاأمُّ

اأ�سع  �سوف  بنّيتي،  انتبهي  لها:  قالت 

واأ�سّرح  وجهي،  على  »المكياج«  من  القليل 

ثيابًا  واأرت���دي  ع�سرّية،  ت�سريحة  �سعري 

��ك  اأمِّ ت�����س��ّوري جمال  اأن  واأرغ���ب  اأن��ي��ق��ة، 

بعد�سة هاتفي الجديد.

وبطلبها،  باأّمها،  كثيرًا  البنت  فرحت 

بالتمو�سع  الأم  فقامت  اأي�سًا،  وبالفكرة 

الت�سكيلّي اأمام الكاميرا، لتلعب البنت دور 

باأجمل  اأّمها  لإب��راز  تتوق  التي  الم�سّورة 

�سورة تر�سى عنها.

موعد  وح��ان  الت�سوير،  جل�سة  انتهت 

انتقاء ال�سور وحفظها على ذاكرة الهاتف. 

وبداأت  لل�سور،  دقيقًا  فّح�سًا  الأم  اأجرت 

من  تقلِّل  اعتبَرتها  التي  ال�سور  تم�سح 

جمالها، واأبقت على ال�سور التي تظهرها 

ت��ع��ّب��ر ع��ن م��دى  وك��ان��ت  بمظهر ج��م��ي��ل، 

بجمالها  والإع��ج��اب  بالده�سة  �سرورها 

واأنوثتها، وكلُّ هذا، كان يجري على مراأى 

وم�سمع من ابنتها.

على  يجل�س  الأب  ك��ان  الم�ساء.  اأت��ى 

بتخايل  زوجها،  نحو  الأم  ف�سارت  الكنبة، 

ك لك في ليلة القدر،  وثقة قائلة: »دعت اأمُّ

َم  تب�سَّ مثلي«.  ام��راأًة  تزّوجت  لأّن��ك 

لكالمها، وهزَّ راأ�سه موافقًا، 

�سبب  ع��ن  �ساألها  لكنه 

بالنف�س.  العتداد  هذا 

ق��ال��ت ل���ه: »ان��ظ��ر اإل��ى 

موقف
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على  باإ�سبعها  �سغطت  الجميلة«،  اأميرتك 

ملف  اإل��ى  دخلت  ال��ذك��ّي،  هاتفها  �سا�سة 

ال�سور، وعر�ست عليه اإبداعها ال�سباحّي. 

لجميلته،  باإعجاٍب  ال�سهم«  »الرجل  نظر 

غيَر مكترث اإلى اأّن هذه ال�سور الموجودة 

على هاتفها قد تنك�سف لأ�سخا�س اآخرين، 

الختراق،  اأو  لل�سرقة  عر�سة  هاتفها  واأّن 

واأنه مو�سول اإلى ف�ساء وا�سع عبر ال� »ثري 

جي«. اإّل اأنه اأثنى على جمالها، هاّزًا راأ�سه، 

ُمبديًا الر�سا والإعجاب.

وبعد اأّيام - ل�سوء حّظ الزوجة - تعّطل 

هاتفها، فما كان منها اإّل اأن َم�سحت، بعد 

محٍلّ  اإل��ى  وذهبت  منه،  �سيء  ك��ّل  ع��ن��اٍء، 

بهاتف  لت�ستبدله  منزلها؛  م��ن  ب��ال��ق��رب 

جديد. كانت تعرف �ساحب المحل، قالت 

له: »نحن زبائنك، ونريد اأن تخدمنا بهاتف 

جّيد وب�سعر مقبول اأي�سًا، ولكن تاأّكد اأّن كّل 

لأنني  القديم؛  هاتفي  عن  ُمحي  قد  �سيء 

اأعطت  به دون حجاب«.  كنت قد ت�سّورت 

بالمجان.  المعلومة  تلك  المحل  �ساحَب 

ا�سترت هاتفًا جديدًا وم�ست في �سبيلها.

الحياء  قليل   - المحل  �ساحب  اأّم���ا 

اأن��ه��ا  كلماتها  اأذن����ه  ف��ي  علقت  ف��ق��د   -

با�سترجاع  فقام  حجاب،  دون  ت�سّورت 

ك���اّف���ة ال��م��ع��ل��وم��ات ال���ت���ي ك���ان���ت على 

وبكل  �سورها،  كّل  على  وح�سل  هاتفها، 

على  ح�ساب  باإن�ساء  ق��ام  وحّطة،  ِخ�ّسة 

جميع  فيه  ون�سر  با�سمها،  الفاي�سبوك 

وما  �سترها.  وهتك  فاأباحها،  �سورها؛ 

هي اإّل اأّيام - وبينما كان الزوج يتفّح�س 

�سور  ع��ّدة  اأم��ام��ه  م��ّرت   - الفاي�سبوك 

يتعّرف  لم  لكنه  جمالها،  اأعجبه  لم��راأة 

باإحدى  ق  اأّنه عندما حدَّ اإّل  بداية،  اإليها 

بما  فُذهل  اأمامه!  وا�سحة  بدت  ال�سور، 

زوجته،  اإل��ى  م�سى  غ�سبه،  ا�ستّد  راآه؛ 

�سربها �سربًا مبرحًا، ثم طلقها.

الغلط،  ال��م��ك��ان  ف��ي  ���س��ورة  وال�سبب 

وا�ستهتار  غريب،  اإلى  خا�ّس  باأمر  وثرثرة 

83بالِعر�س وال�سرف.
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وداعاً لحشرات الصيف
حتقيق: نبيلة حمزي

وتجد  جانبك  اإل��ى  لتنظر  جال�صًا  تكون  اأن  مزعج  هو  كم 

اأمامك،  من  البرق  ب�صرعة  يمّر  فاأرًا  تلمح  اأو  يتجّول،  �صر�صارًا 

وعلى  المقلب االآخر يواجهك �صراع مرير مع طابور منتظم من 

النمل الذي دخل منزلك دون ا�صتئذان. وقد ال تنام ليلة باأكملها 

واأنت تالحق البعو�ص فت�صتعمل كاّفة اأنواع المبيدات للتخّل�ص 

»اآف��ات  ا�صم  عليها  ُيطلق  المزعجة  االآف���ات  ه��ذه  ك��ّل  م��ن��ه... 

ال�صّحة العاّمة« اإ�صافة اإلى اأنواع من الح�صرات والقوار�ص التي 

تحيط ببيئتنا المنزلّية وت�صّبب اأ�صرارًا مادّية، و�صحّية، عبر 

نقل االأمرا�ص اإلى االإن�صان. فما هي اأنواع اآفات ال�صّحة العاّمة 

يمكن  وكيف  االإن�صان؟  على  م�صاّرها  هي  وما  �صيوعًا؟  االأكثر 

المو�صوع  هذا  حول  عديدة  اأ�صئلة  منها؟  والوقاية  مكافحتها 

»ليلى  المهند�صة  البيئة  اأ�صدقاء  جمعّية  مديرة  اإلى  حملناها 

عليق ف�صل اهلل« فحّدثتنا عن النقاط التالية:
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*ت�صنيف اآفات ال�صّحة العاّمة
توؤّكد المهند�سة »عليق« اأّن اأنواع اآفات 

ت�سنيفها  ويتّم  كثيرة،  العاّمة  ال�سّحة 

تركيبة  بح�سب  الحيوانّية  المملكة  تحت 

الج�سم والجهاز اله�سمّي وعدد الأرجل.

بيئتنا،  في  انت�سارًا  الأن���واع  اأكثر  اإن 

التي  الح�سرات  منها،  بالقرب  اأو  منازلنا 

من  زوج  الأرج��ل،  من  اأزواج  ثالثة  لديها 

كال�سرا�سير  واأجنحة:  ال�ست�سعار  قرون 

والبعو�س، والذباب، والنمل. وتقتات هذه 

المواد  م��ن  ال��م��ّدخ��رات  على  الح�سرات 

ال��غ��ذائ��ّي��ة، وه���ي ت��خ��ت��ل��ف عن 

ل  ب��اأّن��ه��ا  ال��زراع��ّي��ة  الح�سرات 

تهاجم المزروعات، بل تهاجم 

يختزنها  التي  الغذائّية  المواد 

الإن�سان في منزله.

القوار�س،  اأي�سًا  هناك 

من  ولي�ست  حيوانات  وه��ي 

الح�سرات، ولها اأربع اأرجل، 

�سبيه  ه�سمّي  جهاز  ذن��ب، 

ب��الإن�����س��ان واأ���س��ن��ان 

الأ���س��ي��اء  ع��ل��ى ق�سم  ت�����س��اع��ده��ا  ف��ّت��اك��ة 

كالفئران والجراد. 

اآف��ات  ع��ن  الناتجة  *االأ�صرار 
ال�صّحة العاّمة

الطويلة  معاناتها  »اأماني«  لنا  ت�سُرد 

اإلى  يوؤّدي  مع ال�سرا�سير في منزلها، ما 

اأثناء  الح�سرات،  هذه  ظهور  عند  خجلها 

وجود  �سيوف في منزلها، اأ�سف اإلى ذلك 

ردود اأفعال اأولدها من هذه ال�سرا�سير. 

ل��ل��ت��خ��ّل�����س منها  وق����د ع��م��ل��ت ج���اه���دة 

با�ستخدام اأنواع كثيرة من المبيدات.

يبدي غ�سبه  اأح��م��د«  »ال��ح��اج  ب���دوره 

طوال  البعو�س  مع  المرير  �سراعه  نتيجة 

با�ستخدام عبوات  الّليل، حيث يقوم 

الغاز المتنّوعة للتخّل�س منها. 

مبا�سرة  اأ�سرار  وهناك 

اآف��ات  لوجود  مبا�سرة  وغير 

منازلنا.  في  العاّمة  ال�سّحة 

بع�سها  المبا�سرة  والأ���س��رار 

م�������ادّي، وذل�����ك ب�����س��ب��ب ما 

والأث��اث  المفرو�سات  يلحق 

اأي�سًا  ت��ل��ف،  م��ن  المنزلّي 

وتلف  وال�سّجاد  المالب�س 

ال��م��خ��زون م���ن ال��ط��ع��ام، 

�سحّي  الآخ�����ر  وب��ع�����س��ه��ا 

اإل��ى  الأم��را���س  نقل  عبر 

الدّم  كاأمرا�س  الإن�سان  

وغيرها...

اآفات  *مكافحة 
ال�صّحة العاّمة

اأ�ساليب  تتنّوع 
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والطبيعّية  ال��وق��ائ��ّي��ة  بين  الآف����ات  ه��ذه 

والكيميائّية. وت�سرح لنا المهند�سة »عليق« 

عدم  اإلى  تهدف  التي  الوقائّية  الأ�ساليب 

دخول هذه الآفات اإلى المنزل على ال�سكل 

التالي: 

ال��خ��ارج��ّي��ة  ال��م��ن��اف��ذ  جميع  اإغ����الق   -1
في  والفتحات  )الت�سّققات  للمنزل 

الجدران والأر�س(.

2- و�سع �سبك اأو ما ُيعرف بالمنخل على 
جميع  النوافذ وفتحات التهوئة.

3- اإزالة بقايا الطعام المتناثرة في اأرجاء 
المنزل.

تحتوي  التي  العبوات  اإغ��الق  اإح��ك��ام   -4
المنزل  في  مواد غذائّية مخّزنة  على 

طريقة المكافحةنوع الآفة

النمل

يجب تحديد موقع دخول النمل اإلى المنزل، ومن ثّم ع�سر حام�سة وتركها فيه، كما اأن  -

اعترا�س خطوط طب�سور اأو غبار الفحم للنمل يوؤّدي اإلى تراجعه.

كما ويمكن خلط الن�ساء وال�سكر لي�سبح مزيجًا يو�سع بالقرب من مكان النمل، فعندما  -

ياأكل النمل الن�ساء تنتفخ معدته ويكبر حجمه ب�سكل كبير جدًا، ما يوؤّدي اإلى موته.

ال�سرا�سير

ورفوف  - الجدران  خ�سب  في  وخ�سو�سًا  الموجودة  الفجوات  كافة  اإغ��الق  يجب  بداية، 

وو�سع قطعة  الحليب  تزييت عنق زجاجة  الممكن  والأنابيب... ومن  والخزائن  الحيطان 

بطاطا نّيئة فيها، ما يوؤّدي اإلى جذب ال�سر�سار ودخوله اإليها وموته.

كما ويجب جلي الأواني وعدم ترك روا�سب في المجلى. -

الذباب

اإلى المنزل من النافذة المعّر�سة لأ�سعة ال�سم�س، لذا  - اأّن الذباب يدخل  من المعروف 

يجب اإغالق النوافذ قبل تعّر�سها لل�سم�س، كما ويمكن �سناعة اأوراق لِزجة للتقاط الذباب 

عن طريق و�سع الع�سل على الورق الأ�سفر.

البعو�س

قم بفتح قنينة و�سْع فيها خليطًا من كوب ماء �ساخن وثالث مالعق �سكر وملعقة خميرة،  -

CO2 وبالتالي يجذب البعو�س الذي �سيالم�س الماء  فتفاُعل الخميرة وال�سكر ينتج عنه 

وبعدها يموت.

القوار�س

رائحة  - تكره  القوار�س  لأّن  النعناع،  مثل  للفئران  ط��ارد  بو�سع  قم  المنزل،  زواي��ا  في 

النباتات العطرّية وتبتعد عن مكان وجودها.

كما ويجب تنظيف المنزل جيدًا والتخّل�س من الحقائب والكتب والمجالت القديمة. -

كالمراطبين.

التي  لالأغرا�س  دقيق  فح�س  اإج��راء   -5
ن��ري��د اإدخ���ال���ه���ا اإل����ى ال��م��ن��زل، من 

الخ�سبّية،  العبوات  ة  وخا�سّ الخارج، 

الح�سرات  بيو�س  واإزال��ة  والكرتونّية، 

كلّيًا في حال وجودها.

*المكافحة الطبيعّية
با�ستخدام  »عليق«  المهند�سة  تن�سح 

اآف��ات  من  للتخّل�س  الطبيعّية  الأ�ساليب 

وفّعالة،   �ساّمة  غير  كونها  العاّمة  ال�سّحة 

ول ت�سّكل خطرًا على �سّحة الإن�سان. وفي 

وب�سيطة  طبيعّية  ط��رق  التالي  ال��ج��دول 

العاّمة  ال�سّحة  اآف���ات  اأغ��ل��ب  لمكافحة 

الموجودة في منازلنا.

الصحة والحياة
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الكيميائّية  للمكافحة  وب��ال��م��ق��اب��ل 

�سلبّيات كثيرة وخطيرة جدًا على الكائنات 

الحّية، منها:

مقاومة  اآف����ات  م��ن  ���س��اللت  ت��ك��وُّن   -1
للمبيدات.

بمكّوناتها  البيئّية،  المنظومة  تلُوّث   -2
المختلفة، بمتبّقيات المبيدات.

3- انتقال المبيدات عبر ال�سل�سلة الغذائّية 
من  انتقلت  كّلما  تركيزها،  وزي���ادة 

م�ستوى لآخر ما يزيد من خطورتها.

الكبار  ي�سيب  ق��د  ال���ذي  ال��ت�����س��ّم��م   -4
وال�سغار جّراء ا�ستخدام المبيدات.

الجلدّية  الأم��را���س  ببع�س  الإ�سابة   -5
وال�������س���درّي���ة )اأم�����را������س ال��ج��ه��از 

التنف�سّي( بعد الحتكاك المبا�سر مع 

هذه المواد.

*ا�صتخدام المبيدات
المبيدات  ا�ستخدام  قرار  اتخذنا  اإذا 

باأنف�سنا يجب مراعاة التالي: 

1- اأن تكون بعيدة عن متناول الأطفال.
مبا�سر  ب�سكل  الج�سم  تالم�س  ل  اأن   -2

اأثناء ا�ستخدامها.

ن المبيدات في عبواتها الأ�سلّية  3- اأن تخزَّ
ول  تعريفها.  بطاقة  على  الحفاظ  مع 

يجوز اأبدًا تخزين المبيدات في اأوعية 

م�ستعملة لالأغذية اأو الم�سروبات.

محكمة  الأوع��ي��ة  اأغ��ط��ي��ة  ت��ك��ون  اأن   -  4
الإغالق.

بعد  المبيدات  من  ف��ورًا  نتخّل�س  اأن   -5
النتهاء من ا�ستخدامها.

6- اأن نقوم بتنظيف المنزل جيدًا وتهوئته 
بعد ا�ستخدام المبيدات.

وفي ختام المقابلة، �سّددت المهند�سة 

الطرق  ا�ستخدام  ���س��رورة  على  »عليق« 

نظرًا  الآف���ات  ه��ذه  لمكافحة  الطبيعّية 

الكيميائّية  المبيدات  ا�ستخدام  لخطورة 

بيئتا،  ع��ل��ى  كبير  ���س��رر  م��ن  فيها  ول��م��ا 

�سّحتنا و�سّحة اأطفالنا، فال�سّحة ال�سليمة 

في البيئة ال�سليمة.

استخدام األساليب الطبيعّية 
للتخّلص من آفات الصّحة 

العاّمة غري ساّم وفّعال، وال 
يشّكل خطراً على صّحة اإلنسان

�لمهند�شة ليلى علهّيق ف�شل �هلل
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َم���ْن ل��م ي��ُق��ْل ���س��ع��رًا ب���اآِل محمِد

����ُه ����س���ّل���ى ول�����م ي��ت�����س��ّه��ِد ف����ك����اأنَّ

عاليًا ي�سدُح  وهو  �سعِرَك  نفُع  ما 

���ِد م���وؤيِّ غ���ي���ُر  ل���ل���ك���ّراِر  ك����ان  اإن 

بِه ت��اأت��ي  ال���ذي  وال�سعَر  اأن���َت  م��ا 

ِد رِّ خ��ي��َر ُم����زوَّ م��ا ل��م ي��ُك��ن ب���ال���دُّ

اأخ��ي ي��ا  �سعَرَك  البيِت  ب���اآِل  ْج  ت���وِّ

وه���و ال��ك��ف��ي��ُل ل��ن��ا ب��ه��زِّ ال��ف��رق��ِد

ري�سًة ل��ل��ب��الغ��ِة  ب��ن��ه��ٍج  واغ��ُم�����ْس 

الأجعِد الزمان  خ��دِّ  على  واك��ُت��ْب 

اكتْب ب�سفرِة ذي الفقار على الّدجى

ي���ن���ب���جُّ ن�������ورًا ك�����لُّ ف�����جٍّ اأ�����س����وِد

ف���اهلل م��ا خ��ل��َق ال��ح��ي��اَة وم���ا بها

ِد محمَّ دي���ِن  �سم�ُس  لت�سطَع  اإّل 

* * *
هُم اآُل بيِت الم�سطفى اأهُل الوفا

الم�ستنجِد وِقبلُة  النجاِة  �سُفُن 

بهم اأك��رْم  الدجى  م�سابيُح  وهُم 

ال�سرمدي بال�سياء  تو�ّسى  زمنًا 

ذكُرُهم ياأتي  اهلل  ذك��ِر  بْعِد  ِم��ْن 

ال�صاعر خليل عجمي

ما أعظم الدنيا وموالنا علّي!

شعر
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ِد يو�سَ لم  ِلذكِرهْم  ال�سماِء  ب��اُب 

لأجلهم ال���وج���وَد  خ��ل��َق  ق��د  واهلل 

ل���وله���ُم ُدن��ي��ا ال����ورى ل��م ت��وَج��ِد

ال�سما مالئكة  من  البالغَة  ُزّق��وا 

���دًا ع���ن ���س��ي��ِد وت����وارث����وه����ا ����س���يِّ

اإنَّهم عنهْم  ق��ال  قد  ال��ذي  �سدَق 

ُي��ع��ب��ِد ل���م  ال�����س��م��ا  ربُّ  ل���وله���ُم 

بنوِرهم ُت�ست�ساُء  ال��م��ج��رَة  اإنَّ 

توقِد لم  حى  ال�سُّ �سم�ُس  لولهُم 

�سم�سها نوَرها من  تاأخُذ  فالأر�ُس 

اأحمِد من  نوَرها  تاأخُذ  وال�سم�ُس 

* * *
محّلُق ال�سماء  في  الكرامِة  �سيُف 

����ه ل���م ُي��خ��م��ِد م���ا����سٍ ب���ق���درِة ربِّ

حيدٍر بقب�سِة  التقوى  من  �سيٌف 

األ���ِف مهّنِد األ���َف  ي���وازي  اأم�����س��ى 

رنا اإذا  الأطل�سيِّ  المحيِط  نحو 

ق���ال ال��م��ح��ي��ُط ل��م��ائ��ِه ف��ْل��َت��ْج��َم��ِد

هوى اإذا  الملحدين  روؤو���س  وعلى 

الملحِد ب��راأ���س  ال��دن��ي��ا  له��ت��ّزِت 

ه���ذا ه��و ال�����س��ي��ُف ال���ذي ب��ف��ق��اِرِه

الم�ستعبِد من  الأق�سى  ُر  �ستحرَّ

* * *
��دي ي��ا اأّم����ة الإ����س���الِم ق��وم��ي ع��يِّ

المولِد عيُد  ال�سرفاء  م��ول��ِد  ف��ي 

ال�سما َرِت  َب�سَّ اليوِم  هذا  مثِل  في 

��ِد اِر ���س��ه��ِر م��ح��مَّ ب������ولدِة ال����ك����رَّ

بعيدهم الم�سلمين  وهّني  قومي 

تتوّحدي اأن  �سئِت  م��ا  وت��وّح��دي 

ف���ب���وح���دٍة ع�����س��م��اَء اإ���س��الم��ي��ٍة

ال��غ��ِد ث����واَر  ال�����س��م��ِل  ت��دع��و لجمع 

بعزمها الظالم  نطوي  اأن  ُب��ّد  ل 

المهتدي ب�سيف  ال��دن��ي��ا  ون��ح��ّرر 

* * *
يولِد لم  المرت�سى  مثَل  ك��اَن  َمن 

م���ت���وّق���ِد ط�����اه�����ٍر  ب���ب���ي���ٍت  اإّل 

الكعبِة في  المرت�سى  الإم��ام  ُوِل��َد 

ال�سوؤَدِد عظيُم  ف�سرّفها  الُعظمى، 

وَل�����َدْت�����ُه ف��اط��م��ُة ف���ك���ان ك���ج���ّدِه

تقتدي المعارِك  �ُسو�ُس  به  اأ�سدًا 

�سارمًا �سيفًا  ال��ك��ّراِر  الفتى  ُول��د 

ف���ي وج����ِه ك���لِّ م��ن��اف��ٍق وم��ع��رب��ِد

ُولد الذي قد قال عنه الم�سطفى

ل����ول ولدُت�������ُه ال���ه���دى ل���م ي��ول��ِد

المدى َت��َل��َق  َف��اأْ ال��ك��ّرار  الفتى  ول��د 

بالع�سجِد الِفدى  اأر���سُ  وتزّينت 

* * *
م��ن ك���ان ل��ل��ك��ّرار ف��رع��ًا اأ���س��ي��دًا

���ِد ي���ع���ت���زُّ ف���ي���ِه ك�����لُّ اأ�����س����ٍل ج���يِّ

ُدْم���َي���ٌة اإّل  ال���م���رُء ف��ي دن���ي���اُه  م��ا 

يرتدي الهدايِة  ث��وَب  يكْن  لم  اإْن 

نعي�ُسها ونحُن  الدنيا  اأ���س��رَف  ما 

��ِد! ون���م���وُت اأح�������رارًا ب����دون ت��ع��قُّ

م��ا اأع��ظ��َم ال��دن��ي��ا وم��ولن��ا علّي

��ِد! وال��ح��قُّ رائ���ُدن���ا ب��اأ���س��رِف ���س��يِّ

واإل��ي��ك��ُم م�����س��َك ال��خ��ت��اِم اأح��ّب��ت��ي

ال��ن��ب��ّي محّمِد ب��ي��ت  ع��ل��ى  ���س��ّل��وا 
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في�صل االأ�صمر

* اأخطاء �صائعة
�لكائن: ُيقال: ذهبت اإلى بيته الكائن في �سارع كذا... وال�سواب اأن 

ُيقال: ذهبت اإلى بيته في �سارع كذا... لأنَّ كلمة )الكائن( ح�سو ل م�سّوغ 

لوجوده.

اأو  الفارغ  القدح  مالأ  وال�سواب:  الفارغة  الكاأ�س  مالأ  ُيقال:  �لكاأ�س: 

الزجاجة الفارغة لأنَّ ابن الأعرابي قال: »ل ُت�سّمى الكاأ�س كاأ�سًا اإّل وفيها 

ال�سراب«.

ثمن  بلغ  وال�سواب:  كذا  مبلغ  الطعام  تكاليف  بَلَغت  ُيقال:  تكاليف: 

الطعام. اأّما التكاليف فهي جمع تكليف اأو تكلفة بمعنى الم�سّقة والع�سر.

حو�لي: كلمة حوالي ل يجب اأن ُت�ستعمل اإّل عند الدللة على الوقت: 

قول:  يجوز  ل  ولكن  الخام�سة،  حوالي  العا�سرة،  ال�ساعة  حوالي  فُيقال: 

ا�ستعمال  يجب  بل  مثاًل،  قتياًل  اأربعين  حوالي  اأو  اأ�سخا�س  اأربعة  حوالي 

لفظة »نحو«، مثاًل: نحو اأربعين �سخ�سًا، نحو خم�سين مليون دولر، اإلخ!. 

اأما حوالي مليون دولر، اأو حوالي ت�سعة اأ�سخا�س، فخطاأ.

كشكول

 األدب

أدب ولغة
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* ا�صٌم ومعنى
اأُ�صاَمُة:

�سامة« ا�سم 
ُ
�سد، ل َيْن�سِرف ول تدخل عليه األ التعريف. و«اأ

َ
�سماء الأ

َ
من اأ

رجل، وت�سّمى المراأة اأي�سًا »اأ�سامة«.

* من ال�صعر العربي
قال ال�ساعر الم�سرّي الراحل محمود غنيم:

َق�������������ٌة ك���������������َرى ُم������وؤرِّ �������������رُت وال�������ذِّ �������������ي ت������ذكَّ اإنِّ

م�����ج�����������دًا ت����ل����ي���������دًا ب����اأي����دي����ن���������ا اأ�����س����ع����ن���������اُه

����ج����ه����َت اإل��������ى الإ������س�����������الِم ف�����ي ب���َل�������ٍد ����������ى اتَّ نَّ
َ
اأ

ت����ج���������دُه ك���ال���ط���ي�������ِر م���ق�������س���و����س���ًا ج����ن����اح����اُه

ُف���ه�������ا ���������ا ُن�������س���رِّ ف���ت���ن�������ا ي�����������ٌد ُك����نَّ ك���������م ����س���رَّ

وب�����������������اَت ي����م����ِل����ُك����ن���������ا �����س����ع���������ٌب م����ل����ك����ن���������اُه

ا����س���ت���ر����س�������َد ال����غ���������رُب ب���ال���م���ا����س���ي ف����اأر�����س���������َدُه

ون�������ح�������ُن ك�������������ان ل�����ن�����ا م�������������ا�������سٍ ن���������س����ي����ن����اُه

ِم�����ن ن���ق���ِب�������ُس  ال����غ���������رِب  وراَء  م�����س��ي��ن�����ا  �����������ا  اإنَّ

������س�����ي�����اِئ�����������ِه ف����اأ�����س����اب����ت����ن���������ا �����س����ظ����اي���������اُه

وِم ع����ن ع�������رٍب ����ْل خ����ل����َف ب����ح����ِر ال����������رُّ ب�������اهلِل �����سَ

ب�����الأم�����������سِ ك�����ان�����وا ُه����ن����ا وال������ي������وَم ق�����د ت����اُه����وا

قرية  في  ول��د  م�سرّي  �ساعر   )1972  -  1901( غنيم  محمود 

مليج التابعة لمحافظة المنوفّية بم�سر. جمع »محمود غنيم« اأ�سعاره 

وَن�َسرها في دواوين، وكان قد جمع ديوانه الأّول وهو »�سرخة في واد« 

م به لأول م�سابقة �سعرّية ُيعّدها مجمع الّلغة العربّية  عام 1947م، وتقدَّ

بالقاهرة، ففاز بالجائزة الأولى.

اأما ديوانه الثاني فكان بعنوان: »في ظالل الثورة«، وقد جمعه مّما 

ونال  المتعّددة،  المنا�سبات  في  والمجاّلت  ال�سحف  في  ين�سره  كان 

عنه جائزة الدولة الت�سجيعّية عام 1963م.
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* من النثر العربي
طه ح�سين ) 1889 - 1973م( اأديب وناقد م�سري، ُلّقب 

بعميد الأدب العربي. من اأ�سهر كتبه: »الأيام« الذي ن�سر 

هذا  ن�سو�س  وم��ن  الذاتّية.  �سيرته  وه��و   1929 ع��ام 

الكتاب اخترنا ما يلي:

اأقبل اليوم الم�سهود و�سيذهب ال�سبّي بعد در�س 

اإلى  لينت�سب  القراآن  حفظ  في  المتحان  اإل��ى  الفقه 

بقوله:  الممتحنين  اأحد  دعاه  وهناك  ر�سميًا،  الأزهر 

»اأقبل يا اأعمى«! ثم �سرفه بقوله: »ان�سرف يا اأعمى فتح 

الممتحن في  اهلل عليك«. ونجح في المتحان لكّن طريقة 

ا�ستدعائه و�سرفه تركت اأبلغ الأثر في نف�سه.

كان  ال��ذي  خالته  اب��ن  بو�سول  تنتهي  اأن  لوحدته  اهلل  اأذن 

رفيقه في القرية ليتعلَّم هو اأي�سًا في الأزهر، فكانا يلهوان معًا 

ويقراآن معًا. وم�ست الأيام واأقبلت الإجازة.. و�سافر ال�سبّي اإلى 

قريته )...( ثم عاد اإلى القاهرة واّطردت حياته في ذلك العاّم 

مت�سابهة ل جديد فيها اإّل ما كان يفيده من العلم كلما اأمعن في 

الدر�س. وكان يجادل ال�سيوخ كثيرًا ويناق�سهم في كّل ما يقولونه 

يميل  بداأ  ثم  تمامًا.  بها  مقتنعًا  يكن  لم  ما  كلمة  اأّي��ة  ل  يتقبَّ ول 

لدر�س الأدب فحفظ مع اأخيه معلَّقة امرئ القي�س وَطرفة وع�سر 

من  علّي  الإم��ام  خطب  وبع�س  الحريري  مقامات  من  مقامات 

كتاب نهج البالغة وبع�س مقامات الهمذانّي والكثير من ديوان 

الحما�سة .

النحو  في  للزمخ�سرّي  المف�سل  لقراءة  در�سًا  يح�سر  وبداأ 

على يد ال�سيخ المر�سفّي فاأحبَّ �سيخه هذا وكلف به ولزمه منذ 

غيره  على  در�سه  ويوؤثر  راأي��ه  ويعي  كالمه  يحفظ  الوقت  ذلك 

توّطدت  الّلذين  زمالئه  من  اثنين  مع  ته  بمودَّ ال�سيخ  ه  واخت�سَّ

عالقته بهما.

حزينًا  الأزه��ر  اإل��ى  يذهب  والفتى  ال�سنوات  ت  وم��رَّ  )...(

ن�سئت الجامعة 
ُ
ة الملل الذي اعتراه منه حتى اأ ويعود حزينًا ل�سدَّ

فاأقبل عليها وانت�سب اإليها فوجد للحياة طعمًا جديدًا، واأ�سبح ل 

يذهب اإلى الأزهر اإّل مّرة في الأ�سبوع اأو الأ�سبوعين .

أدب ولغة
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* من ذخائر االأدب
»�أدب �لكاتب« للدينوري

قتيبة  بن  م�سلم  بن  المجيد  عبد  بن  اهلل  عبد  محّمد  اأب��و  هو 

الدينوري )828م - 889م(.

الم�سّنفات  العديد من  له  م��وؤّرخ عربّي.  فقيه، محّدث،  اأدي��ب، 

اأ�سهرها: عيون الأخبار، واأدب الكاتب وغيرهما. 

والأرك��ان  الأ�سول  بين  من  ُعّد  الكّتاب،  اأدب  اأو  الكاتب،  واأدب 

ابن خلدون  اأّكد ذلك  كما  والبيان.  والبالغة  الأدب  لعلم  الأ�سا�سّية 

بقوله:

الفّن  هذا  اأ�سول  اأّن  التعليم  مجال�س  في  �سيوخنا  من  »و�سمعنا 

وكتاب  قتيبة،  لب��ن  الكّتاب«  »اأدب  وه��ي:  دواوي���ن  اأرب��ع��ة  واأرك��ان��ه 

»الكامل« للمبّرد، وكتاب »البيان والتبيين« للجاحظ، وكتاب »النوادر« 

لأبي علّي القالي، وما �سوى هذه الأربعة فتبع لها، وفروع عنها«.

اإلى  العناية نظرًا  اأ�سّد  الكاتب(  العلماء بكتاب )اأدب  وقد ُعني 

اأهمّيته، وا�ستماله على اأغلب ما يحتاج اإليه َمْن يريد اأن يتلّقى اأدب 

الكتابة.

* من غريب القراآن الكريم
ثّم  نزله،  اأو  الخبت،  ق�سد  الّرجل:  ْخ��َب��َت 

َ
واأ الأر���س،  من  المطمئّن  �ل��َخ��ْب��ُت: 

َربِِّهْم}  �إِلى  ْخَبُتو�  {َو�أَ  ا�ستعمل الإخبات ا�ستعمال الّلين والّتوا�سع، قال اهلل تعالى: 

المتوا�سعين،  اأي:   ،)34 )الحج:  �ْلُمْخِبِتيَن}  ِر  {َوَب�شِّ تعالى:  وقال   ،)23 )هود: 

َلُه  {َفُتْخِبَت  تعالى:  وقوله   ،)206 ِعباَدِتِه} )الأعراف:  َعْن  َي�ْشَتْكِبُروَن  {ل  نحو: 

ُقُلوُبُهْم} )الحج: 54(، اأي: تلين وتخ�سع، والإخبات ها هنا قريب من الهبوط في 

ِ} )البقرة: 74(. قوله تعالى: {َو�إِنَّ ِمْنها َلما َيْهِبُط ِمْن َخ�ْشَيِة �هللَّ
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مشكلتي 
أّنني مشكلة

ديما جمعة فّواز

اأنا ال�صغيرة في  17 عامًا،  ال�صالم عليكم. ا�صمي حنان وعمري 

عائلٍة موؤلَّفٍة من ثالث �صقيقات و�صاّبين. م�صكلتي تتلّخ�ص في كوني 

اآلمني.  هذا  وتعبيرهم  اإخوتي،  تعبير  ح�صب  اأهلي«،  م�صكلة  »اأنا 

اأّنني اأواجه الكثير من التحّديات في حياتي، واأّنني اأعاني  اأعرف 

لباقي  ن�صبة  �صّفي  عن  عامين  متاأّخرة  فاأنا  تعّلمّية،  �صعوبات  من 

مّرة في  من   اأكثر  تغيير مدر�صتي  ر�صوبي هو  وال�صبب في  رفاقي. 

االأعوام ال�صابقة نتيجة تغيير �صكن اأهلي، ورغم ذلك فاإّنني اأنجح 

اأنجح ب�صعوبة،  اأّنني  اأعترف  اأعوام وهلل الحمد.. كما  اأربعة  منذ 

تين ُتكّلفان والدّي اأموااًل كثيرة ولكّنني  وبعد تعيين معّلمتين خا�صّ

اأعمل بجهد كي اأ�صتغني عن خدماتهما.

اأخي  ولكّن  منا�صبًا،  واعتبرته  لخطبتي،  �صاّب  م  تقدَّ وموؤّخرًا، 

الكبير لم يعجبه ورف�صه، وحين عّبرت عن راأيي عاملني ب�صيء من 

الكراهية، واأح�ص�صت اأن ال اأحد في هذا المنزل يفهمني اأو يحّبني 

واأّنني م�صكلة عائلتي االأ�صا�صّية، اإْذ بداأت اأختي تعّدد كيف اأ�صّبب 

االألم لقلب اأمي نتيجة �صخ�صّيتي المتمّردة، وكيف تخجل من اأن 

المنا�صبة  الّلياقات  اأملك  ال  الأّنني  العاّمة  الزيارات  في  ترافقني 

للزيارات االجتماعّية! فاجاأني كالمها الذي اأّكد عليه اأخي معتبرًا 

نتيجة  وال�صغط  ال�صّكري  مر�ص  من  يعاني  اأ�صبح  اأي�صًا  اأب��ي  اأّن 

م�صاكلي المدر�صّية وطلباتي التي ال تنتهي!

ال اأدري كيف اأت�صّرف، اأ�صعر اأّنني وحيدة. اأرجو اأن ت�صاعدوني!

شباب

94



الحل

بنا  ثقتك  ن�سُكر  ح��ن��ان،  ال��ع��زي��زة  ال�سديقة 

البداية  منذ  دعينا  ول��ك��ن  م�سكلتك.  وم�ساركتنا 

الأم��ور.  وحقيقة  اإخوتك  نظرة  بين  اأ�سا�سّي  ب�سكل  نمّيز 

اأن يقولوا ما ي�ساوؤون، وكالمهم هو مجّرد راأي  فاإخوتك يمكنهم 

يحتمل الخطاأ وعدم الدّقة. فاعتبار اأخيك واأختك اأّن والدتك تخجل من 

مرافقتك، مثاًل، فر�سّية يمكنك م�سارحة والدتك بها لتعطيك انطباعها 

وا�سح  افتراء  فهو  بك  المزمنة  والدك  اأمرا�س  اإل�ساق  اأّما  ال�سحيح. 

نوعًا ما! ول داعي لأن تظلمي والديك في الأخذ بكالم اأخويك فقط دون 

�سوؤالهما.

لذلك، عليك اّتباع الخطوات التالية:

1- تحّدثي مع والديك بهدوء وا�ستمعي لراأيهما.

رف�س  هو  والدليل  كثيرًا،  يحّبِك  المنزل  في  َمن  جميع  اأّن  تاأّكدي   -2

الأ�سرة للعري�س الذي تقّدم لِخطبتك لأّنه لم يكن منا�سبًا، وهذا يعني 

اأّنهم ي�سعون دومًا لما فيه خير لك و�سعادة.

3- لعّل اإخوتك قد حاولوا من خالل كالمهم الجارح اأن ي�ستفّزوا لديك 

اإرادة التغيير والتقّدم، فاأخطاأوا في ح�ساباتهم و�سّببوا لك الألم.

مثل عمرك  في  كانوا  اإخوتك حين  اأن  وتاأّكدي  درا�ستك  رّكزي على   -4

ين�سى  غالبًا  الإن�سان  ولكن  لوالديك،  الم�ساكل  من  الكثير  �سّببوا 

اأخطاءه.

قبل  الرتباط  اأو  بالزواج  تفّكري  ل  اأن  الختام،  في  لك،  ن�سيحتي   -5

ن�سجًا  اأكثر  اأم�ست  قد  �سخ�سّيتك  تكون  كي  المدر�سة،  من  التخّرج 

ووعيًا.
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لم  ال��م��ط��ر.  لهطول  اح��ت��م��ال  ه��ن��اك 

ي�ساأ »علّي« اأن يعود اإلى منزله. كان ي�سعر 

تلك  في  يومه  يم�سي  لأن  ويتوق  يق  بال�سّ

اأ�سرته  ج��ّو  عن  بعيدًا  العاّمة،  الحديقة 

المعّقد، وم�ساكلها.

ك���ان ي�����س��ي��ر ب��خ��ط��ى ���س��ري��ع��ة راك���اًل 

ال���ح���ج���ارة ال�����س��غ��ي��رة ع��ل��ى ال��ط��ري��ق، 

ف�سله  بعد  ة  خا�سّ واقعُه،  يغّير  لو  متمّنيًا 

ف��ي درا���س��ت��ه! وارت��خ��ى على ط��رف مقعد 

�س ال�سعداء وغاب في دهاليز  حجرّي. تنفَّ

الواقع  اإل��ى  تعيده  اأن  قبل  �سوداء،  اأفكار 

العمر  من  ع�سر  التا�سعة  في  �ساّب،  تحّية 

المقعد،  من  الآخ��ر  الطرف  عند  يجل�س 

وي�سع نظارات �سم�سّية، وعلى راأ�سه قّبعة 

علّي  اأج��اب��ه  عليكم«،  »ال�سالم  ة:  مخمليَّ

لثواٍن  ال�ساّب  اأطرق  »وعليكم..«.  ببرودة: 

ة باألم؟« اأجابه  ثمَّ �ساأله: »ولماذا ترّد التحيَّ

علّي ب�سيق: »اتركني باهلل عليك، ل يوجد 

كّلها  الدنيا  فهموم  مّني،  حاًل  اأ�سواأ  اأحد 

ال�ساّب  محّيا  على  ارت�سمت  راأ�سي«.  فوق 

الذي  وما  »خير..  وق��ال:  عذبة،  ابت�سامة 

الطبيعة  ل  تاأمَّ الأ�سى؟  بهذا  ت�سعر  جعلك 

تظّن.  مّما  اأكرم  اهلل  اأنَّ  و�ستدرك  حولك 

انظر اإلى اأغ�سان الأ�سجار ُت�سدر حفيفًا 

راِق��ْب  وع��ال،  جّل  الباري  م�سّبحة  جمياًل 

تنتظر  التي  ال�ّساكنة  والطبيعة  ال�سماء 

المطر«.

كالمه  م�ستغربًا  ن��ح��وه  ع��ل��ّي  التفت 

ثًا نف�سه:  الأدبّي. وهزَّ راأ�سه ب�سخرية محدِّ

وا�سح  هذا  مادّيًا،  مي�سور  �ساّب  اأّنه  يبدو 

ي��رت��دي��ه، وتلك  ال���ذي  ال��ف��رو  م��ن معطف 

كيف  ��اه.  م��ح��يَّ ت��ف��ارق  ل  التي  البت�سامة 

حاجات  م  يتفهَّ اأن  ال��ب��ال  م��رت��اح  ل�ساّب 

منه  بالغ�سب  �سعر  واأحزانهم؟  الآخرين 

بداأت  حتى  دقائق  اإّل  هي  وما  يجبه.  فَلْم 

من  ع��ل��ّي  انتف�س  ت�ستّد.  المطر  زّخ���ات 

جل�سته و�ساأل ال�ساّب بتعّجب: »هل �ستبقى 

ب�سّد  ال�ساّب  اكتفى  تمطر؟«  بينما  جال�سًا 

»ثواٍن  وهم�س:  �سدره  على  الثقيل  معطفه 

واأق����وم، اذه���ب اأن���ت وخ��ّف��ف ع��ن نف�سك 

الثانية،  ة  وللمرَّ عليك«.  اهلل  ِنَعم  بتقدير 

�سعر بالغ�سب، ولكنه اكتفى برمقه ما�سيًا 

ب�سع خطوات ليقّرر فجاأة اأن يختبئ خلف 

بعيد..  من  ال�ساّب  يرقب  �سجرة،  ج��ذع 

وفجاأة لح له رجل يهرول م�سرعًا. اقترب 

لقد  بنّي،  يا  »اعذرني  قائاًل:  ال�ساّب  من 

تاأّخرت عليك، هاِت يدك لأ�ساعدك«. لم 

يده  وم��ّد  المبت�سم  ال�ساّب  مالمح  تتغّير 

»ل  يتمتم:  ك��ان  بينما  ال��رج��ل،  يتح�ّس�س 

ي�ستّد  اأن  قبل  اأتيت  اأّنك  الحمد هلل  باأ�س، 

فوق  وو���س��ع  ال��رج��ل،  احت�سنه  ال��م��ط��ر«. 

راأ�سه مظّلة كبيرة، و�سارا بهدوء حتى غابا 

عن عينّي علّي الّلتين بقيتا ت�سّعان انبهارًا 

ونافذ  الب�سر...  كفيف  �ساّب  ة  باإيجابيَّ

الب�سيرة.

تأّمل.. بقلبك

شباب
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1- اخدع معدتك: عند ال�سعور بالجوع ا�سرب كوبًا كاماًل من الماء، اأو بع�س الم�سروبات 
ال�ساخنة بدًل من تناول وجبة طعام، بحيث ت�سعر معدتك بالمتالء.

بالجوع  الأ�سخا�س  الطعام: قد يكون �سعور  بالكتفاء من  ت�سعر معه  تناول ع�ساء   -2
في منت�سف الّليل ناجمًا عن عدم تناول وجبات  تمّد الج�سم بالبروتينات والمواّد 

ة الاّلزمة لإ�سباع الجوع في وقت مبكر من الم�ساء. الغذائيَّ

3- توّقف عن تناول ال�سّكريات: يوؤّثر تناول ال�سّكر على م�ستويات الأن�سولين في الج�سم 
ما يزيد من �سعور الأ�سخا�س بالجوع لياًل.

4- ت�ستيت التفكير: في حال ال�سعور بالجوع يجب اإلهاء التفكير وت�ستيته باأمور اأخرى 
ز على  كقراءة كتاب اأو كتابة مقالة، ولكن ابتعد عن م�ساهدة التلفاز لأّنه قد يحفِّ

كثرة تناول الطعام.

5- تنظيف الأ�سنان: ُيعّد تنظيف الأ�سنان من اأهّم الطرق التي قد تمنع الأ�سخا�س من 
تناول الوجبات لياًل لعدم الرغبة في تنظيفها مرة اأخرى.

5 نصائح 
للتوّقف

عن تناول 
الطعام لياًل

الوجبات  تناول  بم�ساّر  ي�سمع  اأغلبنا 

لياًل، وتاأثيرها ال�سلبّي على النوم، وعلى 

الوزن وعلى ال�سّحة ب�سكل عاّم. اإليكم 5 

ن�سائح �سريعة ت�ساعدكم في التوّقف عن 

هذه العادة:
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اإعداد: حوراء مرعي عجمي

مخاطر ساعتين أمام التلفاز!
اأفادت نتائج درا�سة اأجراها 

باولو  �سان  جامعة  م��ن  علماء 

الذين  الأط��ف��ال  اأنَّ  ة  البرازيليَّ

في  �ساعتين  من  اأكثر  يق�سون 

معّر�سون  التلفزيون  م�ساهدة 

اأك���ث���ر م���ن غ��ي��ره��م ل��الإ���س��اب��ة 

وبيَّنت  ال���دم.  �سغط  ب��ارت��ف��اع 

قد  الن�سبة  ه��ذه  اأّن  ال��درا���س��ة 

مقارنة  بالمائة   30 اإل��ى  ت�سل 

يق�سون  ل  ال��ذي��ن  ب��اأق��ران��ه��م 

م�ساهدة  ف��ي  ال��وق��ت  ه��ذا  مثل 

البدنّي  الن�ساط  قلَّة  اأنَّ  كما  التلفزيون. 

للطفل ترفع هذه الن�سبة اإلى 50 بالمائة.

����ل ال���ب���اح���ث���ون اإل�������ى ه���ذه  وت����و�����سّ

متابعتهم  ن��ت��ائ��ج  م���ن  ال���س��ت��ن��ت��اج��ات 

ة ل�5221 طفاًل  ودرا�ستهم للحالة ال�سحيَّ

في 8 دول اأوروبّية خالل �سنَتْين.

الّلبان  م�سغ  اأنَّ  ه��ول��ن��دّي��ة،  درا���س��ة  اأظ��ه��رت 

»العلكة« ينّظف الأ�سنان كالفر�ساة والخيط الخا�ّس 

بذلك.

وذكر موقع )رو�سيا اليوم( اأنَّ العلماء اأجروا 

عين، ُطلب منهم م�سغ نوعين  تجارب على متطوِّ

ثانية   30 بين  تتراوح  ة  لمدَّ بالنعناع  علكة  من 

و10 دقائق.

في  الت�سقت  التي  البكتيريا  عدد  اأنَّ  وتبّين 

بكتيريا،  مليون   100 نحو  ك��ان  بالعلكة  البداية 

خا�سّية  العلكة  تفقد  ثانية   30 م�سّي  بعد  ولكن 

اإلى انخفا�س عدد  ي  جذب البكتيريا، ما يوؤدِّ

البكتيريا  وتعود  بها،  الملت�سقة  البكتيريا 

ثانية اإلى الفم.

الّلبان كفرشاة األسنان!

حول العالم
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القيلولة تزيد قدرات الذاكرة 
األ��م��ان��ّي��ة ف��ي جامعة  ����دت درا���س��ة  اأكَّ

ق��درات  ز  يعزِّ القيلولة  »ن��وم  اأّن  �سارلند 

اأنَّ  ت��ب��ّي��ن  ح��ي��ث  ك��ب��ي��ر،  ب�سكل  ال���دم���اغ 

الح�سول على 45 اإلى 60 دقيقة من النوم 

خالل النهار يزيد قدرات التعّلم والذاكرة 

5 اأ�سعاف«.
واأو���س��ح ال��ب��اح��ث��ون اأّن���ه »���س��ارك في 

خ�سعوا  �سخ�سًا   41 الألمانّية  الدرا�سة 

للن�ساط  وفحو�سات  للذاكرة،  لختبارات 

تاأّثر  مدى  اإلى  للتعّرف  للدماغ  الكهربائّي 

منطقة الح�سين في الدماغ بنوم القيلولة. 

عن  الم�سوؤولة  الح�سين  منطقة  وتعتبر 

ن�ساط الذاكرة«.

»القيلولة  اأّن  اإل���ى  ال��ب��اح��ث��ون  ول��ف��ت 

وهي  الترابطّية،  الذاكرة  تعّزز  الق�سيرة 

القدرة على تذّكر اأمور ذات �سلة ببع�سها 

البع�س«.

��ن��ت ن��ت��ائ��ج درا���س��ة  ب��يَّ

اأجراها العلماء، اأنَّ الذهب 

الحلّي  من  منه  ي�سنع  وما 

ي�سبِّب  اأن  يمكن  الذهبّية 

ت��ط��ّور ال��ك��اآب��ة واأم��را���س 

نف�سّية اأخرى لدى حاملها.

النتائج  ه���ذه  اإل���ى  ال��ع��ل��م��اء  ��ل  وت��و���سَّ

من  اآلف  ة  ع���دَّ فيها  ���س��ارك  درا���س��ة  م��ن 

الأ�سخا�س، بع�سهم ل ينزع الحلّي الذهبّية 

طاقة  ي�سحب  ال��ذه��ب  اإنَّ  وق��ال��وا  اأب����دًا. 

طوال  بحمله  ين�سحون  ل  لذلك  حامله، 

لون خلعه في وقت النوم. النهار ويف�سِّ

اأّنه  العلماء  ة فيرى  للف�سَّ بالن�سبة  ا  اأمَّ

ئ لالأع�ساب ويزيل ال�سداع. معدن مهدِّ

الّذهب
يسّبب الكآبة
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احذر خطورة شحن 
هاتفك طوال الليل!

هكذا ُيدفن الّنمل
حقيقة  اكت�ساف  اإل��ى  العلماء  ل  تو�سّ

اأنَّه »عندما  جديدة عن النمل، مو�سحين 

ه بقية  ة ُتنبِّ يموت النمل يفرز رائحة خا�سّ

اأفراد النمل اإلى الإ�سراع اإلى دفنه قبل اأن 

تنجذب اإليه الح�سرات الغريبة«.

قاموا  »عندما  اأنَّهم  العلماء  واأ�ساف 

نملة  ج�سم  على  الماّدة  من  نقطة  بو�سع 

ثمَّ  اإليها  النمل  باقي  اأ���س��رع  ة  حيَّ اأخ��رى 

��ة ع��ل��ى ال���رغ���م من  دف��ن��وه��ا ح��يَّ

تتحّرك  حيَّة  زال��ت  ما  اأّن��ه��ا 

وت���ق���اوم���ه���م. وح��ي��ن��م��ا 

الرائحة  اإزال���ة  ج��رت 

ل�سركة  الم�سارك  �س  الموؤ�سِّ ك�سف 

بت�سنيع  تقوم  التي   ،Farbe Technik
بروي�سكي«،  »�سان  ال�سحن،  اك�س�سوارات 

لترك  ال�سلبية  الآث��ار  عن  اأع��ّده  بحث  في 

الهاتف على ال�ساحن لفترة طويلة.

����ن - بح�س����ب البح����ث - اأنَّ ت����رك  وتبيَّ

الهاتف مو�ساًل ف����ي مقب�س الكهرباء طوال 

الّليل اأمر يمكن القيام به ول ي�سّر بالجهاز 

ب�س����كل كبير، لك����ن عل����ى الم�ستخدمين اأْن 

يتنّبهوا من الإفراط في تنفيذ هذه العملّية 

الب�سيط����ة، لأنَّ ذلك ق����د ي�سبِّب ق�سر عمر 

هذه  ى  وُت�سمَّ بالبقاء.  لها  ال�سماح  َت���مَّ 

في  يموت  وقد  الزيتيك.  حم�س  الرائحة 

اليوم الواحد الع�سرات من النمل واأحيانًا 

تنقل  بالموتى  الحتكاك  وكثرة  المئات، 

بعملّية  يقوم  ال��ذي  النمل  اإل��ى  الرائحة 

الرجوع  عند  النملة  هذه  فتحر�س  الدفن 

من المقبرة على لعق نف�سها بل�سانها لتزيل 

كّل اأثر لرائحة الموت لأّنه اإذا بقيت هذه 

الرائحة �سُتدفن حيَّة«.

البطارّي����ة م����ا ي�س����ّرع م����ن تلفه����ا. واقترح 

����ب الم�ستخدم����ون �سيناري����و �سحن  اأْن يتجنَّ

هواتفهم م����ن ل �سيء حت����ى ن�سبة 100 % 

كلَّم����ا كان ذلك ممكن����ًا، اإذ اإنَّ ذلك �سيعمل 

على تعطي����ل البطارّية وت�سري����ع تلفها. كما 

����ة منها  ة نق����اط مهمَّ ت����مَّ التنبي����ه عل����ى عدَّ

ال�سح����ن  واأجه����زة  الكاب����الت  ا�ستخ����دام 

المعتم����دة، وعدم ترك الهاتف حتى ي�سبح 

�سدي����د ال�سخونة، والإبقاء على ن�سبة �سحن 

البطارّية بين 50 و80 % وعدم تركها حتى 

تفرغ تمامًا ومن ثّم �سحنها بن�سبة 100 %.

حول العالم
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منبِّه يوقظ صاحبه فقط

رون في كلِّ شيء! رون في الّنوم متأخِّ المتأخِّ

اأ�سارت �سحيفة »ديلي ميل« البريطانّية 

اإلى اأنّ »م�سمّمة من كوريّا الجنوبّية ابتكرت 

اآليَّة جديدة لعمل المنّبهات لتجعلها داخل 

يتّم من خالل  اأنَّ »ذلك  اإلى  الأذن«، لفتًة 

الأذن،  ���س��ّدادات  مع  داخلّيًا  المنّبه  دم��ج 

ي�سمع  ول  الخارجّي  ال�سجيج  يمنع  بحيث 

�سوت المنّبه اإّل �ساحبه«.

يتكّون  الجديد  »المنّبه  اأنَّ  واأ�سافت 

اأفاد موقع »�ساين�س اأوف اآ�س« اأّن درا�سة 

من اإعداد عالم النف�س »كري�ستيان جاريت«، 

من  اأّن  اأظهرت  بريطانيا  اأبحاث  معهد  في 

رون في الخلود اإلى النوم اأقّل دّقة من  يتاأخَّ

نظرائهم الذين ينامون وي�ستيقظون باكرًا، 

مكان  في  الح�سور  منهم  الطلب  عند  اأقلَّه 

د في �ساعة محّددة. محدَّ

��ت خالل  ���ه ت��مَّ واأ���س��ار ج��اري��ت اإل���ى اأنَّ

اإل��ى  طالب   300 و���س��ول  مراقبة  البحث 

ة  مكتبيَّ �ساعة  هما  اأ�سا�سّيين  جزاأين  من 

التي  الأذن  و���س��ّدادات  التقليدّي،  ب�سكلها 

رًا �سوتّيًا �سغيرًا مو�سوًل  تحوي داخلها مكبِّ

عن طريق �سبكة »بلوتوث« مع ال�ساعة، كما 

على  تحميله  يتّم  تطبيق  مع  المنّبه  يعمل 

الهاتف المحمول«.

�سفٍّ �سباحّي عند ال�ساعة 8 وربع �سباحًا، 

جامعة  في  مختلفة  محا�سرات  لح�سور 

كّل  و���س��ول  �ساعة  ت�سجيل  وت��مَّ  األمانّية، 

ملء  جميعًا  منهم  يطلب  اأن  قبل  طالب 

ا�ستمارة عن �سخ�سيَّتهم ودّقتهم بالإجمال 

وطريقة تنّقلهم للو�سول اإلى الجامعة.

ينامون  ال��ذي��ن  ب 
ّ

ال��ط��ال اأنَّ  واّت�سح 

الوقت  ف��ي  ي�سلون  ب��اك��رًا  وي�ستيقظون 

د اإلى �سّفهم. المحدَّ
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�صح اأم خطاأ؟

اأ - يمكن الو�سول اإلى القرب الإلهي عبر اأي طريق يتنا�سب مع اأذواق النا�س.

ب - اإنَّ ال�سلوك الخاطئ يثمر تراكمًا في البتعاد عن الحق، ومن النتائج ما ل يكون منظورًا لدى الإن�سان.

ج - ل ُين�سح عادة با�ستخدام الأ�ساليب الطبيعّية للتخّل�س من اآفات ال�سّحة العامة، كونها غير �ساّمة وفّعالة.

امالأ الفراغ:

اأ - ل بدَّ اأن يتاأ�ّسف العلماء والعارفون لعدم توّفر الفر�سة والمجال ل�........ للبوح بتلك الأ�سرار التي كان ل 

بدَّ من الك�سف عنها.

ب - ُيراد من ........ اأن ت�سّلي عملّيًا، اأن تدفع ال�سدقة للفقراء، اأن تجاهد في �سبيل اهلل.

ج - ُروي عن الإمام ال�سادق Q اأنه قال: »اإن ........ ........ Q كانوا زينًا اأحياًء واأمواتًا«.

من القائل؟

اأ - اإّن الإمام لم يترعرع في اأكناف �سخ�س عادي، واإّنما ترّبى في اأح�سان الر�سالة الإلهّية.

ب - اإّن باطن الإن�سان عبارة عن وجود قابلّيات وا�ستعدادات متراكمة و�سعها اهلل تعالى فيه.

لة بالعتقاد بولية الفقيه، هي التي اأّدت اإلى نجاح »حزب اهلل« وجعلته  ج - »اإنَّ اأهمّية وحدة القيادة المتمثِّ

قوّيًا ومرتاحًا«.

 �صحح الخطاأ ح�صبما ورد في العدد:

اأ - اإنَّ تناول الم�سادات الحيوّية لفترات ق�سيرة قد يت�سّبب في قتل البكتيريا المعوّية النافعة التي ت�ساعد 

على اإنتاج الفيتامين )ك(.

ب - اإّن الإ�سالح يبداأ من التوبة الن�سوحة الم�سحوبة بتجاوز الذنوب.

ج - يرى العلماء اأّن الذهب معدن مهدئ لالأع�ساب ويزيل ال�سداع.

من هو/ هي؟

مقامات  وبع�س   ،Q علّي  الإم��ام  خطب  وبع�س  وطرفة،  القي�س،  امرئ  معّلقة  اأخيه  مع  حفظ   - اأ 

الهمذاني والكثير من ديوان الحما�سة.

ب - كان للجانب العبادي اأولوّية في حياته. كان مخل�سًا في ترداد مقولة »يا ليتنا كنا معكم«. رزقه اهلل 

.O ف�سيلة الجهاد المقّد�س في الدفاع عن عقيلة بني ها�سم

ج - خافت على ولدها وهو في ح�سنها وتحت رعايتها فاألقته بعيدًا عنها وقامت بما اأظهرها في اأعلى 

مراتب المعرفة برّبها وبقدرته.

أسئلة مسابقة العدد 284

اأ�سئلة الم�سابقة ُيعتمد في الإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي. ٭ 

ُينتخب الفائزون �سهريًا بالقرعة من بين الذين يجيبون اإجابات �سحيحة عن كل اأ�سئلة  ٭ 

الم�سابقة وتكون الجوائز على ال�سكل الآتي:

�لثاني: مئة األف ليرة لبنانية �لأول: مئة وخم�سون األف ليرة لبنانية 

بالإ�سافة اإلى 8 جوائز قيمة كل واحدة منها خم�سون األف ليرة.

كل من ي�سارك في اثني ع�سر عددًا ويقّدم اإجابات �سحيحة ولم يوفق بالقرعة، يدخل في  ٭ 

قرعة الجائزة ال�سنوية.

ُيعلن عن الأ�سماء الفائزة بالم�سابقة ال�سهرية في العدد مئتين و�ست وثمانين ال�سادر في  ٭ 

الأول من �سهر تموز 2015م بم�سيئة اهلل.

1
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في اأّي مو�صوع وردت الجملة االآتية:

»اعلم اأّن هذا العدو من اأحقر الأعداء، اطلب من مولك اأن يكفيه عنك، ول ت�ستغل بمحاربته بقدرتك، فيبلغ 

غر�سه وي�سغلك عن خدمتك لمولك و�سعادتك«.

ما هو؟

عيد بناوؤه وترميمه 
ُ
يقع في بلدة تابعة اإدارّيًا لمحافظة الجنوب، ا�ستهدفه الق�سف في حرب تموز 2006، واأ

بعد التحرير.

اختر الكلمة التي وردت في العدد:

»اأنت ........ في ال�سفر والخليفة في الأهل ول يجمعهما غيرك«.

)اأ. الحافظ - ب. المعين - ج. ال�ساحب(.

بال�صبر  »اأو�صيكم  فيها:  قال  ر�صالة  اأر�صل  عندما   { الخميني  االإم��ام  كان  بلد  اأي  في 

ثوا باأحد اأبدًا، حيث اإن ما قّدره اهلل تعالى قد حدث«. الجميل وعدم الخوف واأن ال تت�صبَّ

قوي  فكّلما  العقيدة،  و�صالبة  االإيمان  قّوة  وقوامها  االأ�صا�ص  �صرطها  اأّن  العدد  في  ورد 

االإيمان وا�صتدَّ اليقين ا�صتّدت، ما هي؟

الجائزة االأولى:وفاء عبدو مكي. 150000 ل.ل.

الجائزة الثانية:  ح�صن منير �صعيتو. 100000 ل.ل.

8 جوائز، قيمة كل منها 50000 ل.ل. لكل من:

 محمد ح�صن �صرور* 

 نور الزهراء علي �صقر* 

بتول منير �صعيتو* 

مروة علي �صرور* 

نادين ح�صين ن�صر اهلل* 

زهرة ح�صن علي* 

اإ�صماعيل محمد �صكر* 

با�صم اأحمد مرت�صى* 

أسماء الفائزين في قرعة مسابقة العدد 282

ل من حزيران  2015م اآخر مهلة ال�صتالم اأجوبة الم�صابقة: االأوَّ

من  اإلى حرمانها  يوؤدي  ما  القرعة  �سحب  بعد  المجلة  اإلى  الق�سائم  من  العديد  ي�سل  ٭ 

ال�ستراك بال�سحب لذا يرجى الإلتزام بالمهلة المحددة اأعاله.

ُتر�سل الأجوبة عبر �سندوق البريد)بيروت، �س.ب: 24/53(، اأو اإلى جمعية المعارف  ٭ 

الثقافية  الإ�سالمية  المعارف  جمعية  معر�س  اإلى  اأو  المعمورة  الثقافية-  الإ�سالمية 

-النبطية- مقابل مركز اإمداد الإمام الخميني}.

كل ق�سيمة ل تحتوي على ال�سم الثالثي ومكان ورقم ال�سجل تعتبر لغية. ٭ 

يحذف ال�سم المتكّرر في ق�سائم ال�ستراك. ٭ 

ل ُت�سّلم الجائزة اإّل مع اإرفاق هوية �ساحبها اأو �سورة عنها. ٭ 

مهلة ا�ستالم الجائزة ثالثة اأ�سهر من تاريخ اإعالنها في المجلة، واإّل فتعتبر ملغاة. ٭ 
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اإليك اأيُّها ال�سهيد اأكتب ر�سالتي الأولى

رحلَت  فقد  وال�سوق...  التفّكر  لحظات  في  واأنا 

قبل اأن اأراك

ولكّن طيفك ل زال في الأرجاء، ول زالت ب�سمة 

الثغر في �سوتك ُت�سرق في �سباح حياتي...

لها،  َط��ْع��َم  ل  عائلتي  في  �سهيد  ب��دون  فحياتي 

فاأنت جواز نعبر من خالله في عائالت ال�سهداء...

اأيُّها الحبيب!

اأنَت عبرت في قافلة الح�سين Q اإلى دوحة 

الخالدين

اإلى  بالعبور  الإل��ه��ّي  الإذن  ننتظر  هنا  زلنا  ول 

جواركم

وال��ع��ي�����س ف��ي ظ���ّل ال��رح��م��ة الإل��ه��ّي��ة وال��ح��ي��اة 

الخالدة..

وعنوان �سيرتنا... جهاد و�سهادة

وبريق الحياة يلمع في �سماء الوجود من ب�سمات 

ال�سهداء واأنوار وجوههم...

بارك اهلل بك �سهيدًا وفخرًا لنا...

عليهّ عبد �لقادر قطي�س

شهيد عائلتي 
طعم الحياة

رسالة وجٍد إلى عّمي الشهيد 

عيسى كمال قطيش...

بأقالمكم
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الحياة  ف��ي  التفكير  اأردت  واإن 

اأف��ك��اري  لتمحو  بق�ساوتها  ب��ادرت��ن��ي 

الحقد  األ��وان  وترتدي  عنها  الجميلة 

لي�ست  ها  لكنَّ جّنة  ظننتها  لتقتلني، 

نغمات  على  ل���الأت���راح.  م��ث��وى  ���س��وى 

تفاهة  ت��ت��راق�����س  الأل����م  اأح��ا���س��ي�����س 

الحياة، لتعلو ب�ساأنها في اأرواحنا، ويا 

ق ثوب ال�سعادة  نا ن�سدِّ لتفاهتنا اإذ اإنَّ

ل��ن��رت��دي��ه حينًا،  ل��ن��ا،  ��ن��ه  ت��زيِّ ال���ذي 

وت�سخر من ب�سمة ن�سفها مزّيف حينًا 

اآخر.

عن  باحثون  واه��م��ون،  نحن  ك��م 

مقتنعون  باآمال،  كون  متم�سِّ اأح��الم، 

اأن  حين  ف��ي  ي��وم��ًا  �ستتحّقق  ��ه��ا  ب��اأنَّ

من  �ساخرة  �ستقهقه  �ستفرح،  الحياة 

تعلم  التي  الوحيدة  فهي  �سذاجتنا، 

د خدعة  م��ج��رَّ واآم��ال��ن��ا  اأف��راح��ن��ا  اأّن 

�سحرّية لن�ستطيع اأن نبقى اأقوياء من 

لنتعّلم  الداخل،  من  �سعفاء  الخارج، 

يقفل  مفتاح  لكّنها  زائلة،  الحياة  اأنَّ 

على ابت�ساماتنا النابعة من داخلنا.

�آلء حاوي

الحياة الزائلة.. 
مفتاح ابتسامتنا

يَء في الدروب �سعلة �سِ
ُ
اأ

ولح في الأرجاء من�ساِك

وتزّين دربِك بالحّق قاطبًا 

وبحّي ال�سام طاب مثواِك

وينثر في اأعماق القلب عّفًة

ل ي�ساهي جمال الكون �سحر �سذاِك

فاح اأريجِك في العلياء طيبًا

كالنجم اأزهر �سناِك

اأنِت النور الزاهي حقيقة

ما عرفنا الحّق لولِك

من يجازيِك بالفخار عّزًا

والأبطح والمختار جّداِك

طينة عجنت من ذهب

حيدرٌة وفاطُم اأبواِك

ذهٌب من ذهٍب في ذهٍب

َولي�س ال�سبطان �سنواِك
َ
اأ

في وجه الأحقاد اأنِت �سوكٌة

فالعّبا�س دومًا ل ين�ساِك 

اأ�سماِك الرّب الجليل زينب

بورك للعلياء طيب ثراِك

محمد علي �شور

طيب ثراك
مهداة الى الدماء الزاكية التي روت شجرة 
L الشموخ زينب بنت أمير المؤمنين
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اأّي����������������ار ي�������ا ف�����ج�����ر ال�������ُع�������روب�������ة والإب������������ا

ف����ي����َك ال���ع���زي���م���ة اأث������م������رْت وه����م����ى ال���ن���دى

�����ط�����رْت اأم�����ج�����اَده�����ا ح����ت����ى ال�����م�����الح�����ُم ������سَ

ال����ِف����دا روَح  �������َج�������ْت  اأجَّ ال����ُب����ط����ول����ة  ف����ي����َك 

�������وٌز وه����������ْل ِم����������ْن ُم�����ن�����ِك�����ٍر؟ اآخ��������������اَك ت�������مُّ

����������ا ج���َع���ل���ن���ا الأر��������������سَ م����ق����َب����رة ال����ِع����دى اأنَّ

�����ٍد �����ن�����ا َج����م����اج����َم����ُه����م وح���������قِّ ُم�����َح�����َمّ ُد������سْ

دا ب�������ات�������ْت ق������واِف������ُل������ُه������م ت�������������زوُل ت�������َب�������دُّ

�����ا������سُ َخ���������طَّ م�������س���ي���رًة ����ُد ال�����َع�����بَّ ف����ال���������س����يِّ

������َد ِم�����������ْن ق������ْب������ِل������ِه �������س������ْي������ٌخ اأِب����������������يٌّ َم������هَّ

ال����وغ����ى َوِط�����������ئ  اإذا  َب������ط������ٌل  وِع������م������اُدن������ا 

َد َوَت���������م���������رَّ �����ْي�����ِف�����ِه  ِب�����������سَ ال����������َع����������ُدوَّ  ذلَّ 

ف�����������َدُم ال�����������س�����ه�����ادِة اأْي������ن������َع������ْت اأزه��������������اُرُه

َد ف�������اَح�������ْت َع������ب������ي������رًا زاِه��������ي��������ًا وُزُم����������������رُّ

����ج����ًا ي�����ا ق����اِح����م����ًا َع�����ر������سَ ال�������ف�������وؤاِد ُم����َدجَّ

������وؤُدَد �������سُ دارًا  ال������َي������وَم  َوط�����ئ�����َت  ق������ْد  ه�����ا 

���م���ي���م ك���ي���اِن���ه���ْم ������رْب ب�����َح�����زٍم ف�����ي ����سَ ا�������سْ

������������َد ���������اَك ربُّ��������������َك ب������ال������َع������زي������َم������ة اأيَّ ب���������يَّ

ْر َع������ري������َن ال����َم����ج����د ِم��������ْن اأي����دي����ِه����ُم َح�����������رِّ

����دا ُم����ت����وعِّ دًا  ُم���������َه���������دِّ ال�����ُح�����������س�����وَن  ُدكَّ 

ال���ُم�������س���ط���ف���ى َح����ف����ي����د  اإّل  ِخ�����ل�����ت�����ُه  م������ا 

ف�����غ�����دا ِب�����ن�����ور ال��������َوْج��������ِه ُي���������س����ب����ُه اأح�����م�����َد

ت���ل���م���ي���ذ َح��������ي��������َدرٍة َوَه������������ْل ِم���������ْن ُم����ن����ِك����ر؟

َد؟ َم�������ْن ِم����ث����ُل����ُه اق����ت����ل����َع ال����ُح���������س����وَن وَب����������دَّ

�����ه�����م َه�����ي�����ه�����اَت َي�����ْه�����زُم�����ن�����ا ال�����ط�����غ�����اُة لأنَّ

�����وؤُدَد ُج�����َب�����ن�����اُء َح���������رٍب ل������ْن َي����ن����ال����وا ال�����������سُّ

علي ح�شين منت�س

فجر اإلباء
بأقالمكم
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الأ�سجار  انتظرت  الأم��ل،  م��زارع  في 

الغيث

خم�سون عامًا قمرّيًا انق�ست، ثم جاء 

اأمر اهلل...

واغت�سلوا  ف��رح،  من  الموؤمنون  �سرب 

في نبع الحياة

�ساروا غمامًا و�سارت دماوؤهم ودقًا

وطافت اأرواحهم حول وادي ال�سالم...

م�سيئة  ولدت  له،  �ساطىء  ل  بحر  من 

الكافرين...  َكْيَد  موهن  اهلل  اإّن  ة..  اأبديَّ

اإرادة حتميَّة بن�سر الموؤمنين...

بة  الطيِّ الأر�����س  ب���اأنَّ  الق�ساء  ��م  ح��تَّ

واأغلى  باأطهر  �سُتروى  الهامدة  الخا�سعة 

ماء ف�سلَّم له قلَّة من الموقنين...

ففدوه  بيمينهم  الأم��ن��اء  اه  تلقَّ كتاب 

باأرواحهم وانقلبوا م�سرورين..

زمانهم  وُهم  فهذا  عليه  اأجل هجموا 

العطا�س وهذا حو�س كوثرهم..

تي  جنَّ لكم  اأبحت  قد  اهلل  ِم��َن  ب���اإذٍن 

فادخلوها اآمنين..

تلفح  ن��ارًا  للموؤمنين..  وريحانًا  روح��ًا 

اأق���دام  تحت  زل����زاًل  الظالمين..  وج���وه 

حممه  يقذف  ثائرًا  بركانًا  الغا�سبين.. 

اأبدًا اأبدًا في اأجواف المجرمين..

انتظرونا.. انتظرونا..

م�سافة  ي�سبقنا  والرعب  قادمون  ��ا  اإنَّ

قمر..

والموت لكم بين اأيدينا..

ويلكم هل ظننتم اأّنكم معجزون..

واأنَّكم ل ُتغلبون..

ما لكم كيف تحكمون..

ها قد جاء زمن المن�سورين..

هذا اأوان الفتح القريب..

هذا اأوان حزب اهلل

ها قد جاء ن�سر اهلل

عليهّ زين �لعابدين - �شوريا

ها قد جاء 
نصر اهلل...
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)Sudoku( سـودوكو 
ال�سبكة  ه���ذه  �ل��ل��ع��ب��ة:  ����ش���روط 

مكّونة من 9 مربعات كبيرة وكل مربع 

�سغيرة.  خانات   9 اإل��ى  مق�ّسم  كبير 

من �سروط اللعبة و�سع الأرقام من 1 

اإلى 9 �سمن الخانات بحيث ل يتكرر 

الرقم في كل مربع كبير وفي كل خط 

اأفقي اأو عامودي.

4 5 9
7 8 3 5
6 8 2 7

1 2 6 4
9 1
5 9 3 8

3 7 1 6
3 7 4 1

8 5 2

 السّيد ابن طاووس
هو ال�سّيد علّي بن مو�سى بن جعفر بن طاوو�س. الح�سنّي 

ن�سبًا، المدنّي اأ�ساًل، الحّلّي مولدًا، والبغدادّي مقامًا، والغروّي 

جوارًا ومدفنًا.

ت�سع وثمانين  الحّلة في منت�سف محرم �سنة  ولد في 

وخم�سمائة، ون�ساأ بها، واأقام ببغداد خم�سة ع�سر عامًا 

في زمن العبا�سيين، ثّم رجع اإلى الحّلة وجاور العتبات، 

النجف، وكربالء والكاظمية.

ة منها: تميَّز هذا العالم الجليل ب�سجايا عدَّ

عبارة  كتبه  في  ذكر  ما  وكثيرًا  ة.  خا�سّ ودع��وات  باإلهامات  فاز  اأنَّه   -

ا جرى على خاطري هذا الدعاء«. »وممَّ

فقه الإن�سانّي في اإرادة الهداية لالآخرين »فدعوُت لكّل �سالٍّ عن اهلل 
ُ
- اأ

بالهداية اإليه، ولكّل �سالٍّ عن الر�سول بالرجوع اإليه«.

- كان يحتفل كّل عام وي�سّلي هلل �سكرًا في ذكرى اليوم الذي بلغ فيه 

�سّن التكليف اإذ �سّرفه اهلل فيه باأن »جعله مو�سع خطابه الت�سريعّي«.

الدعوات«،  »مهج  وكتاب  الأعمال(،  )اإقبال  كتاب  كتبه:  اأ�صهر  من 

وكتاب هو و�سيته لولده )ك�سف المحجة لثمرة المهجة( الذي ذكر في اأوله 

الدنيا  الفوؤاد على �سعادة  »اإ�سعاد ثمرة  ه كتاب  واإن �سئت ف�سمِّ  ... التالي: 

والمعاد... فاأقول م�ستمليًا من بحور علمه جَلّ جالله، ما اأرجو لي ولأولدي 

ولغيرهم من �سعادة الدنيا والآخرة«.

توفي )ر�سوان اهلل عليه( عام )644ه�(.

من هو ؟
الواحة
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َ الَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ} )هود: 115(. {وَاصْبِرْ فَِإنَّ اللهّ

لي�ست العجلة من �سفات الموؤمن، ل �سّيما واأّنه ل ينتظر �سكرًا ممن اأح�سن اإليه ول 

اأكرم المح�سنين. وقد  اإّنما يح�سن الموؤمن ليتخّلق باأخالق حبيبه وهو  عرفان جميل... 

وعده �سبحانه واهلل ل يخلف الميعاد.

وعن الإمام اأبي عبد اهلل Q قال: »راأ�س طاعة اهلل ال�سبر والر�سا عن اهلل، فيما 

اأحبّ العبد اأو كره، ول ير�سى عبد عن اهلل فيما اأحبّ اأو كره، اإلّ كان خيراً له فيما اأحبّ 

اأو كره«.

 القطاران والنفق
اأنهما ي�سبحان  اإل  لل�سكك الحديدية ي�سيران باتجاه متواٍز  خّطان 

خطًا واحدًا عند دخولهما في النفق وذلك ب�سبب �سيق هذا النفق، ثم 

يفترقان. بعد الظهر من اأحد الأيام دخل قطار من الجهة ال�سمالية للنفق 

ي�سيران  الثنان  وكان  للنفق،  الجنوبية  الجهة  من  اآخر  قطاٌر  دخل  ثم 

بال�سرعة ذاتها. اإّل اأّن القطارين لم ي�سطدما. فكيف كان ذلك؟

أحجية

يتدّبرون

لماذا قال اهلل عزَّ وجلَّ لنوح في شأن ابنه 

َّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ}؟ {إِن
عن الإمام  اأبي عبد اهلل Q: »اإّن اهلل عزَّ وجلَّ قال لنوح: {�إِنَُّه َلْي�َس ِمْن �أَْهِلَك} 

لأّنه كان مخالفًا، وجعل من اّتبعه من اأهله، قال: و�ساألني كيف تقروؤون هذه الآية في ابن 

نوح؟ فقلت: تقروؤها النا�س )...( اإّنه َعِمَل غيَر �سالح، فقال: كذبوا هو ابنه، ولكن اهلل 

عزَّ وجّل نفاه عنه حين خالفه في دينه«.

يمكنك  لذا،  ويبكون.  يغ�سبون  تهدئتهم عندما  ال�سعب  الأطفال من  بع�س 

ه اإليك وهّزه  مثاًل تهدئته باأن: تم�سحي وجهه بقليل من الماء البارد المنع�س، �سمِّ

فذلك  المغط�س،  في  اأو  المغ�سلة  فوق  بالماء  معه  تلعبي  باأن  اأو  ويهداأ،  ليطمئن 

ي�ساعده كثيرًا على اأن ين�سى غ�سبه ويهداأ.

كيف تخّففين من غضب طفلك )قاعدة 3(؟
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الكلمات المتقاطعة

اأفقيًا:

1 . Q كتاب حوى خطب ور�شائل �لإمام علي

�لى . 2 �لخبز  وك�شر  – دق  – للتمني  ع���ودة 

قطع �شغيرة

جنايات – �شد �شباح. 3

ن�شف كلمة مايو – طردهم. 4

�أ�شتن�شق – �تفقتم على �أمر و�حد. 5

خا�شتي – �شرب �لماء – للندبة. 6

�شحابي من �أن�شار �لإمام علي عليه �ل�شام . 7

– عبودية. 8 ن�شب  عاتبا – �أد�ة 

�شاخن – يرحل. 9

 �لبيوت – ن�شف كلمة قامة. 10

عموديًا:

 ر�شام كاريكاتور عربي ر�حل. 1

مدينة يابانية �شربت بقنبلة ذرية. 2

 �أتى – �أجدب �لمكان. 3

�أز�ل و�أفنى – �شحف. 4

مقاتل – ن�شف كلمة ريان. 5

6لا�شتدر�ك – عدنا . 6

عتابهم – ي�شيء. 7

�أ�شغو� . 8

 نام – ت�شجنهم. 9

 تتوجع - عنق. 10

الواحة
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حل الكلمات المتقاطعة ال�صادرة في العدد 283

من يرغب من �لإخوة �لقر�ء بالم�شاركة في �شحب قرعة �لم�شابقة؛ 

فلي�شتعلم عن �لتاريخ من مركز �لمجلة.

Sudoku حــــل شبــكـة
الصادرة في العدد 283

2 7 3 8 1 5 9 4 6

9 5 6 2 4 7 8 3 1

8 4 1 9 6 3 7 2 5

7 3 9 4 8 1 6 5 2

1 8 5 3 2 6 4 7 9

4 6 2 5 7 9 1 8 3

3 9 4 1 5 8 2 6 7

6 1 8 7 3 2 5 9 4

5 2 7 6 9 4 3 1 8

كليهما  �أنهّ  �شحيح  �لأح��ج��ي��ة:  ج���و�ب 

��م��ا  دخ���ل خ���ال ف��ت��رة ب��ع��د �ل��ظ��ه��ر �إنهّ

باأوقات مختلفة(.

اأجوبة م�صابقة العدد 282

12345678910
ح�سيقارعلا1

�سلباننيجل2

اعريلوبان3

ناتنداهج4

بامةيمهف5

نين�سنيز6

ثتايادبلا7

انفح�سباتك8

ب�سنهمرحل9

تكا�سلاتحت10

1 - �شح �أم خطاأ؟
�أ – �شح

ب – خطاأ

ج – خطاأ

2 - �ماأ �لفر�غ:
�أ – ل يجوز

ب – �أ�شرف

ج – �لو�شو��س �لقهري

3 - َمن �لقائل؟
�أ – �لإمام �لخميني }

ب – �ل�����ش��ي��خ م��ح��م��د ت��ق��ي م�����ش��ب��اح 

�ليزدي)حفظه �هلل(

ج – �ل�شيخ �لنر�قي}

في  ورد  ح�شبما  �ل��خ��ط��اأ  ��ح  ���ش��حهّ  -  4
�لعدد:

�أ – �لع�شل

ب –  �لأ�شتاذ

ج –  �لحق

5 - من/ ما �لمق�شود؟
�أ – �لزوجة

ب – �لخطبة �لفدكية

Q ج – �لنبي �شيث

6 - ق�شة.
O 7 -  �ل�شيدة زينب

M 8 - �ل�شيخ م�شطفى خ�شي�س
9 - �لخير

10 - �لغيرة.
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القلب كّله .. بيده
»ما زالت لوحة ال�سّياد في عيادتك بعد كل هذه ال�سنوات؟ األم 

هُت �سهم ال�سّياد الأبله اإلى  تمّل من التحديق بها؟! لو كنُت الر�سام لوجَّ

ه  عمَّ مداعبًا  ال�ساب  الطبيب  قالها  ظّله«،  مالحقته  بدل  مبا�سرًة،  الطائر 

جراحّية  عملية  باأول  �ستقوم  »اليوم  ب�سوؤاله:  بادره  الذي  ال�سهير،  القلب  جّراح 

بمفردك، �ستتوّلى قيادة الفريق الطبي، األي�س كذلك؟« ارت�سمت مالمح الجدّية على 

ال�ساب، هّز راأ�سه اإيجابًا، »اأنت من اأكفاأ من تلقى تدريبًا مني، وتعلم اأن عملنا هو و�سلٌة 

�سغيرٌة بين الحياة والموت، فال تّتكل على مهارتك كليًا؛ بل على من يملك مفتاحهما. 

ربما اليوم، �ستعرف ِلَم لوحة ال�سّياد ما زالت هنا«. 

اأثناء العملية، لم تغب كلمات العّم عن تفكير الطبيب ال�ساب، اإل اأنه �سّنفها في خانة 

ن ويّتكل على اهلل دائمًا. والآن يو�سك اأن ينهي  »م�سلَّمات يجب ترديدها دائمًا«، فهو متديِّ

اإيقافه  تّم  الذي  القلب،  في  �سماٍم  بتغيير  قام  تقليدية غير خطرة،  فالحالة  الجراحة، 

تًا اأثناء الجراحة، فيما المري�س مو�سوٌل بناب�ٍس �سناعي، وقد حان وقت  عن النب�س موؤقَّ

التبديل وتو�سيل القلب الطبيعي. تّمت الخطوات برّوية ودّقة، والفريق بانتظار اأن يعاود 

القلب نب�سه. اأ�سبح في مكانه، ول توجد اأي م�سكلة، والكلُّ قام بدوره، لكن برهة النتظار 

بدت دهرًا، فلم ينب�س القلب. ت�سبَّب العرق من جبين الجّراح ال�ساب، انقب�س داخليًا 

وراح يفّكر بالخلل، لم يجده. لحظ طبيب التخدير قلقه، ربَّت على كتفه: »ا�سبر، هذه 

لحظة اهلل، ل نعلم كيف يحيي هذا القلب، فجاأة ينب�س... هذه لحظته هو«.

�سبب!!  دون  ف�سلت،  الأولى  اأن جراحته  يعني  يبن�س  لم  اإن  قلقه،  الكلمات  تبّدد  لم 

تنف�س بتوتر: »يا رّب«. خّيل اإليه �سوت عميق، نب�س �سعيف، حب�س الفريق اأنفا�سهم... 

ا�ستّد اإيقاع القلب فجاأة....

كانت لحظًة هلل، ليدرك ال�ساب مغزى كالم عّمه الخبير؛ اأن مهارته لي�ست اإل �سببًا 

محدودًا لظهور قدرة اهلل، واأن ال�سّياد في اللوحة هو حالنا عندما نتعلق بالظّل ونترك 

الطائر في ال�سماء محّلقًا... يا ِلَق�سِر نظرنا!

نهى عبد اهلل

آخر الكالم
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