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ال�صيّد علي عّبا�ص امل��ص�ي

فهم بع�سهم  النا�س الجتماعية، وطريقة ت�سرُّ تاأّملنا في حياة  لو 

عطي من هذه 
ُ
مع بع�س، لوجدنا كيف اأن بع�سهم، ولأ�سباب مختلفة، اأ

الدنيا ما لم ُيعَط غيره من مال و�سرف وجاه، فغيره يعي�س بف�سٍل منه، 

ونتيجة اأنه �ساحب الف�سل والنعمة فاإن غيره يتقّرب اإليه وي�سعى لنيل 

لديه،  الحظوة  لينال  ي�سعى  كيف  تفكيره  على  المهيمن  ويكون  ر�ساه، 

بالخير  ذك��ره  ي�سبح  وهكذا  عليه،  للنعمة  بابًا  يجده  لأن��ه  ذلك  وكل 

على ل�سانه، فهو دومًا لف�سله من ال�ساكرين ولح�سن الثناء عليه وعلى 

خ�ساله من الذاكرين، ل يخلو مجل�س اأن�س وم�سامرة اأو مجل�س اختالف 

ه اإليه. وخ�سومة من مديح يفي�س به له اأو من دفاع عن تهمة قد توجَّ

ول �سّك في اأن هذا الأمر ممدوح ما دام في اإطار الحّق وخا�سعًا 

لموازين ال�سرع، ولكن اأعجب ما تراه اأن الإن�سان يقع في الغفلة تمامًا 

عن �ساحب النعمة العظمى عليه و�ساحب الف�سل على النا�س كافة، اأي 

عن رّب العّزة والجالل، فال تجده قد جعل من هّمه ر�سا رّبه، ول جعل 

المنزلة والمكانة والدرجة الرفيعة غايًة ين�سدها وي�سعى للو�سول اإليها.

تجد النا�س تغفل تمامًا عن ذكر اهلل، وتبتعد بها الغفلة اأحيانًا حتى 

يوؤّدها بح�سور قلب، بل كانت  عن ال�سالة الواجبة، ولو التزم بها لم 

ذكرًا ل�سانّيًا خاويًا من حقيقة المعنى ومن ح�سور المعبود. واهلل عزَّ 

وجلَّ برحمته الوا�سعة جعل لالإن�سان محطات ينّبهه فيها من هذه الغفلة 

وير�سده اإلى �سرورة ح�سوره في قلبه، ويتمثَّل ذلك بنحوين:

أول الكالم
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1 - االبتالءات والم�صائب: فالإن�سان معرّ�س لالبتالء في هذه الدنيا 
ب�ستى اأنواع المنّغ�سات التي تخرج بحياته عن طبيعتها، وعن الهناء 

اأنعم  يذكر من  ول  فيها  يرفل  كان  التي  للنعم  يفتقد  اأي  والرخاء، 

م�ستغيثًا  ويلجاأ  اإليه  فيتوّجه  المنعم،  يتذكر  الفقد  وعند  بها  عليه 

برحمته، وقد كان قبل ذلك ن�سيًا من�سّيًا، لأنه يدرك مرارة الفقد 

في�سعى لتدارك ما فات، وبهذا يلهج القلب والّل�سان بذكر اهلل على 

الدوام.

2 - النعم والكرامات: من النا�س من يكون اهلل عزَّ وجلَّ دائم الح�سور 
في قلبه، ول�سانه ل يفارق الذكر اللفظي، فالح�سور التاّم متحّقق، 

وهو بهذا ي�سل اإلى مقامات القرب، وي�سبح من خوا�س ذي النعمة 

النعم  وهذه  ُيعطاها.  التي  والكرامات  النعم  ي�ستحق  وبهذا  عليه، 

والكرامات عندما ت�سل اإليه تزيد ح�سور اهلل في قلبه وي�ستّد بذكر 

ه  اهلل ل�سانه، ولي�س ذلك اإل لأنه عرف اأن المنعم قد ذكره، وخ�سَّ

ذلك  يتجّلى  ما  واأكثر  عنده.  القرب  ذوي  من  وجعله  اإليه  بالتفاتة 

اإعظامًا.  عليها  الح�سول  ويكون  اخت�سا�سًا  النعمة  تكون  عندما 

وهذا ما اأخبر اهلل عزَّ وجلَّ به عبده زكريا، وهو 

ل��رّب��ه دوم����ًا، عندما  ال��ذاك��ر 

له  ال��وارث��ة  ة  بالذريَّ رّب��ه  دع��ا 

فقرن  والمعرفة،  العلم  مقام 

ر�سّيًا،  ول���دًا  ي��ك��ون  ب���اأن  طلبه 

فا�ستجاب اهلل له، واأمره بالفعل اأن 

يخرج على قومه وهو في حال الذكر 

هلل لياأمرهم بالرقّي في الذكر والترّقي 

به وهذا ما اأخبر اهلل به عزَّ وجلَّ في كتابه 

اْلِمْحَراِب  ِم��َن  َق��ْوِم��ِه  َعلَى  {َف��َخ��َرَج  قال:  حيث 

ن �َصبُِّحوا ُبْكَرًة َوَع�ِصيًّا} )مريم: 11(. َفاأَْوَحى اإَِلْيِهْم اأَ

واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رّب العالمين.
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*تربية المنتظرين
ل��ق��د َح���ظ���ي ه����ذا ال���دع���اء ال��ك��ري��م 

بن  محمد  ال��م��ه��دّي  ل��الإم��ام  المن�سوب 

من  كثير  واه��ت��م��ام  بعناية   | الح�سن 

قديمًا  الإم��ام��ّي��ة،  ال�سيعّية  ال��م�����س��ادر 

لُيقراأ  وحديثًا، على مدار قرون، وذلك ل 

�سهر  ل��ي��ال��ي  م��ن  ليلة  ك���ّل  ال��دع��اء  ه���ذا 

وفي  البركة،  لتح�سيل  المبارك  رم�سان 

�سبحانه  اهلل  لمناجاة  مختلفة  اأوق����ات 

 د. ي��صف َمَدن

الخصائص العاّمة
بتقديم  االلتزام  المبحث  هذا  في  نحاول 

المبادئ  من  مجم�عة  تحديد  جديدة،  اأفكار 

ل�صل�كنا  هة  والم�جِّ التنظيمّية،  ال�صيك�ل�جّية 

واأفعالنا الب�صرّية والحديث عنها، معتمدين على 

االفتتاح«  »دعاء  ن�ّص  من  لغ�ّية  ومقاطع  ُجمل 

ومفرداته وفقراته ومحت�اه المعرفّي والِقيمّي 

وال�صيك�ل�جّي. وغر�صنا من ذلك االطالع على 

منظ�مة هذه المبادئ كجزء حي�ّي وهاّم لَك�صف 

المزيد من الثروة المعرفّية وال�صيك�ل�جّية في 

.R اأدعية اأئّمة اأهل البيت

في رحاب بقية اهلل
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المعرفّية  ماّدته  في  للتاأّمل  بل  فح�سب، 

وال�ستفادة  وتحليلها،  وَفهمها  والروحّية 

وا�ستثمارها  والإر�ساد،  التوجيه  في  منها 

المنتظرين«  »ت��رب��ي��ة  عملية  ف��ي  ك��ذل��ك 

والمعرفّي  والعقائدّي  الإيمانّي  وتكوينهم 

الإم��ام  غيبة  فترة  خ��الل  وال�سيكولوجّي 

المهدّي |، والإعداد الذاتّي لظهوره.

*الدعاء �صفاء وت�جيه
عرفته  قديم  روح��ّي  اأ�سلوب  والدعاء 

�سرائع  به عن  وامتازت  ال�سماوّية  الأديان 

العالجّية  الّتجاهات  بع�س  لكّن  الأر���س. 

ف���ي ع��ل��م ال��ن��ف�����س اأخ����ذ ي��م��ي��ل اإل���ي���ه في 

المعالجة النف�سّية كما في درا�سة األك�سي�س 

كارليل عن الدعاء، وحّل م�سكالت الأفراد 

طريقة  ر�سم  في  به  وال�ستعانة  النف�سّية، 

ال�سفاء.

 | ال��م��ه��دّي  الإم����ام  ا�ستعمل  وق���د 

والنف�سّي،  الجتماعّي  للتوجيه  ال��دع��اء 

وط���ري���ق���ًا ل���ع���الج ال��ن��ف�����س م���ن اآف��ات��ه��ا 

لتزويدها  ت��م��ه��ي��دًا  وذن��وب��ه��ا،  وع��ي��وب��ه��ا 

واإم���داد  ��ة،  ال�����س��ويَّ الأخ��الق��ي��ة  بال�سمات 

والجتماعّية  العقائدّية  بالمفاهيم  الفرد 

حركة  مواجهة  على  تعينه  التي  ال�سليمة 

الحياة ِوفق قواعد �سحيحة.

لقد اأراد الإمام الحّجة | اأن يجعل 

التحليل  في  الموؤمن  و�سيلة  ال��دع��اء  من 

اأ�سلوبًا  واّت��خ��ذه  والج��ت��م��اع��ّي،  النف�سّي 

العبادّية للمجتمع  التربية  اإنجاز  فّعاًل في 

يت�سّمن  ال��دع��اء  لأّن  غيبته،  ف��ت��رة  ف��ي 

ة  بالهمَّ النف�س  وي�سحذ  عقائدّية،  مفاهيم 

ا كان من ال�سعب  والإرادة الحا�سمة. ولمَّ

استعمل اإلمام املهدي | 
الدعاء للتوجيه االجتماعي 

والنفسي، وطريقًا لعالج 
النفس متهيداً لتزويدها 

بالسمات األخالقية

ومفاهيمه  وقيمه  وتعاليمه  اأفكاره  اإي�سال 

ب�سبب  ال�سعبّية  قواعده  لكاّفة  الأخالقّية 

معهم،  المبا�سر  غير  وتعامله  غيبته، 

اإحدى و�سائله لر�سم  اّتخذ الإمام الدعاء 

.
)1(

ة، واأداة للمع��رفة �سيا�سة التوجيه لالأمَّ

م�����ص��ادر  ف���ي  االف��ت��ت��اح  *دعاء 
قديمة ومعا�صرة

ولكنَّ غر�سنا لي�س تتّبع م�سادر دعاء 

بغر�س تحديد  اإليه  ن�سير  ولهذا  الفتتاح، 

م�سادر  ف��ي  الإج��م��ال  وج��ه  على  بع�سها 

ق��دي��م��ة، ف��ق��د ن�����س��ر دع����اء الف��ت��ت��اح في 

م�سادر قديمة م�سهورة مثل كتاب )اإقبال 

الدين  ر�سّي  الكبير  للعاّلمة  الأع��م��ال( 

القا�سم علّي بن مو�سى بن جعفر بن  اأبي 
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وقد  ط��اوو���س«.  ب���»اب��ن  المعروف  محمد 

رئي�سّي  كم�سدر  الكتاب  ه��ذا  اعتمدنا 

لنا  توافر  ما  اأق��دم  لأّن��ه  درا�ستنا،  لتوثيق 

م��ن م�����س��ادر ه��ذا ال��دع��اء. وك��ذل��ك من 

الم�سادر القديمة كتاب )البلد الأمين(، 

في  وتجده  للكفعمّي،  )الم�سباح(  وكتاب 

عّبا�س  لل�سيخ  الجنان(  )مفاتيح  كتاب 

القّمّي ر�سوان اهلل عليهم، وغيرهم.

*المفه�م العلمي لل�صل�ك
النف�س  علماء  محّددات  في  ال�سلوك 

ي�سدر  ما  »كّل  هو  المتداولة  وتعريفاتهم 

��ة الإن�����س��ان  ع��ن ال��ك��ائ��ن ال��ح��ّي - وخ��ا���سّ

ن�ساط  م��ن   - العجم��اوات  وال��ح��ي��وان��ات 

وفعل اأو كالم اأو حركة اأو م�ساعر وجدانية 

�سلوك  عندهم  وه��و  اأ�سكالها«.  بمختلف 

خارجّي ظاهرّي يمكن قيا�سه بالمالحظة 

ل��ل��داخ��ل،  �سابطة  واأج���ه���زة  ال��م��ن��ّظ��م��ة، 

والحركات وغيرها.

»ال���م���ب���ادئ«  م��ع��ن��ى  *تحديد 
ومفه�مها العاّم

يطابق  اآخر  لغوّي  م�سدر  هو  والمبداأ 

معناه ال�سطالحّي، فهو: معتقد، وقاعدة 

قيم  عليه  ُتبنى  علمي  ومعيار  اأخالقّية، 

الأعمال، ومبداأ ال�سيء: قواعده الأ�سا�سية 

التي يقوم عليها.

المهتّمين  بع�س  يذهب  كما  والمبادئ 

هي  المعا�سرين  والتربويين  النف�س  بعلم 

يهدف الدعاء إىل بناء منط 
عبادّي بالطريق الوقــائّي، والطريق 

العالجّي من خالل التوبة

في رحاب بقية اهلل
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تف�ّسر  وقوانين  ونظم  قواعد  »مجموعة 

�سبيل  على  الإن�����س��ان��ّي  كالنمّو  ال�سلوك، 

بين  القائمة  العالقة  تف�سير  اأو  المثال، 

ظواهر  من  اأكثر  اأو  نمطين  اأو  ظاهرتين 

الآدم���ّي  الكائن  عند  واأن��م��اط��ه  ال�سلوك 

وت�سبط حركته في اّتجاه معيَّن« كالعالقة 

بين الن�سج الطبيعّي وتعّلم الفرد.

ال�سيكولوجية  ال��م��ب��ادئ  ه��ذه  وتعمل 

لالإن�سان  ال�سلوكية  العالقة  �سبط  على 

�سواًء كانت تعبيرًا عن حالة �سلب اأو حالة 

اإيجابية.

العبادية  الترب�ية  *االأهداف 
للدعاء

 - ال�سلوكية  المبادئ  اأه��داف  تتعّدد 

الفتتاح.  دع��اء  ن�ّس  ف��ي  ال�سيكولوجية 

وهي في مقامها الأّول »تنظيمية« �سابطة 

لل�سلوك في ت�سحيح النحراف اأو ال�سلوك 

الاّل�سوّي، وفي اإعادة تعّلم ال�سلوك ال�سوّي 

وت��ق��وي��ة ع��الق��ة ال��م��ن��ت��ظ��ري��ن ب����»ال���ذات 

القيمة اإلرشادية التي 
يقّدمها نص دعاء االفتتاح 
تتمّثل يف حتقيق هدفني 

أساسيني: هما الرضا اإللهي، 
والتوافق مع الذات واآلخر

 بناء ال�سخ�سية في خطاب الإمام المهدي، د. يو�سف َم��َدن، �س27 - 28.( 1)

اله�ام�ص

تحديد   - باإيج��از   - ويمكن  ��ة«.  الإل��ه��يَّ

و�سياغة الأهداف التالية:

ج���م���اع���ات  ال�����دع�����اء  ه�����ذا  دْف�������ع   -  1
»ال��م��ن��ت��ظ��ري��ن«. وا���س��ت��ث��م��ار م��ادت��ه 

الإر�سادية - التعليميَّة من اأجل تحقيق 

)الر�س��ا الإلهّي( لديهم.

التي  الإر�سادية  القيمة  من  الإف���ادة   -  2
تتمّثل  الف��ت��ت��اح  دع��اء  ن�ّس  يقّدمها 

هما:  اأ�سا�سيين  هدفين  تحقيق  ف��ي 

الذات  مع  والتوافق  الإلهي،  )الر�سا 

والآخر وعالم الأ�سياء(.

3 - بناء نمط عبادّي بالطريق الوق��ائّي، 
والطريق العالجّي من خالل التوبة.

النف�سّي  التوازن  ا�ستعادة  العمل على   - 4
ت  ازورَّ م��ّم��ن  ��ة  خ��ا���سّ والج��ت��م��اع��ّي 

اأنف�سهم عن طريق الجاّدة.

اإلى تحقيق  المنتظر«  »الإن�سان  5 - �سعي 
النف�سّية  ال�سحة  م��ن  م��ع��ق��ول  ق���در 

وم��ب��ادئ  قيم  م��ع  يتناغم  والعقلّية، 

الم�سرع التربوّي الإ�سالمّي.

ال�سيكولوجّية  المبادئ  اأهّم  اكت�ساف   -  6
المنتظرين  ت�ساعد  التي  والعقائدّية 

ال�سلوك  وتوجيه  وتنظيم  �سبط  على 

بمحّددات ومعايير الم�سّرع الإ�سالمّي. 

9
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*كمال �صالة الّليل وف�صيلتها
الإمام  يقرن  المبارك  الكالم  هذا  في 

المنّبه،  والتفّكر  القلبّية  الأع��م��ال   Q

ومجافاة  الّليل  باإحياء  تعالى،  اهلل  وتقوى 

دليل على  وهذا  العبادة.  اأجل  الفرا�س من 

كمال �سالة الّليل وف�سيلتها واأهمّيتها. كما 

العمل  ه��ذا  تمّجد  ال�سريفة  الأح��ادي��ث  اأّن 

اأئّمة  �سيرة  من  وُي�ستدّل  كثيرًا.  ال�سريف 

 Q قال: »كان اأمير الم�ؤمنين Q عن االإمام اأبي عبد اهلل

يق�ل: نّبه بالتفّكر قلبك، وجاِف عن الّليل جنبك، واّتِق اهلل رّبك«)1(.

والعلماء  العظام  والم�سايخ   R الهدى 

اأدائها،  على  مثابرين  كانوا  اأّنهم  الأع��الم 

بل كانوا يحر�سون على اليقظة في الهزيع 

رف النظر عن التعّبد  الأخير من الّليل، ب�سَ

ال�سيعة(  )و�سائل  كتاب  في  جاء  لقد  فيه. 

الإمامّية،  كتب  اأعظم  من  ُيعتبر  ال��ذي   -

ومدار المذهب ومرجع العلماء والفقهاء - 

والعديد  ف�سلها،  في  حديثًا  واأربعون  واحد 

شرف المؤمن وزينة اآلخرة

نور روح اهلل
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وهناك،  تركها.  كراهية  في  الأحاديث  من 

ب��ال��ط��ب��ع، اأح���ادي���ث ك��ث��ي��رة ج����ّدًا ف��ي كتب 

التيّمن  اأجل  من  ولكننا،  وغيرها،  الأدعية 

والتبّرك نورد بع�سًا منها:

بن  معاوية  عن  باإ�سناده  الكافي  »ع��ن 

 Q اهلل  عبد  اأب���ا  �سمعت  ق���ال:  ع��ّم��ار 

��ة ال��ن��ب��ّي P لعلّي  ي��ق��ول: ك��ان ف��ي و���س��يَّ

بِخ�سال  نف�سك  في  اأو�سيك  علّي!  يا  قوله: 

اأن  اإلى  ِعْنُه... 
َ
اأ اللهمَّ  قال:  ثم  فاحفظها، 

ب�سالة  وعليك  الّليل  ب�سالة  وعليك  قال: 

.
)2(

الّليل وعليك ب�سالة الّليل«

يتبيَّن من �سدر هذا الحديث وذيله ما 

ل�سالة الّليل من اأهمّية.

*رداء الخّلة
اأّن  اإل��ى  فيها  اأ�سير  كثيرة  اأحاديث  وثّمة 

�سالة الّليل هي �سرف الموؤمن، وزينة الآخرة، 

مثلما اأّن المال والبنين زينة الحياة الدنيا.

»وعن العلل باإ�سناده اإلى جابر بن عبد 

ما اّتخذ اهلل إبراهيم خلياًل 
إّلا إلطعام الطعام والصالة 

بالّليل والناس نيام

اهلل  ر���س��ول  �سمعت  ق��ال:  الأن�����س��ارّي  اهلل 

خلياًل  اإبراهيم  اهلل  اّتخذ  ما  يقول:   P

اإّل لإطعام الطعام وال�سالة بالّليل والنا�س 

َعَظمة رداء  �سيئًا عن  نعلم  اإّننا ل   .
)3(

نيام«

تعالى  اهلل  اّت��خ��اذ  مقام  يعني  وم��ا  الَخّلة 

العبد حبيبًا وخلياًل. فكّل العقول تعجز عن 

بكّل  الخليل  اأكرموا  اأنهم  فلو  ذلك.  ت�سوُّر 

اإليها  يلتفت  فاإّنه ل  ِنَعم،  ة من  الجنَّ ما في 

كان  اإذا  اأي�سًا  واأن��ت  خليله(.  مع  دام  )ما 

لك محبوب عزيز، اأو كان لك �سديق حميم 

ورفاه،  نعمة  كّل  تترك  فاإّنك  عليك،  ودخل 

ولقاء  المحبوب  بجمال  وت�ستغني عن ذلك 

بعيد  المثل  هذا  اأّن  من  بالرغم  ال�سديق، 

عن المقام ُبعد الم�سرقين.

*اهلل لم يبيِّن ث�ابها
وعن علّي بن اإبراهيم باإ�سناده عن اأبي 

»ما من عمل ح�سن  ق��ال:   Q عبد اهلل 

اإّل  ال��ق��راآن  في  ث��واب  ول��ه  اإّل  العبد  يعمله 

�سالة الّليل فاإّن اهلل لم يبيِّن ثوابها لعظيم 

ُجُنوُبُهْم  {َتَتَجاَفى  فقال:  عنده  خطرها 

اِجِع َيْدُعوَن َربَُّهْم َخْوًفا َوَطَمًعا  َعِن اْلَم�صَ

َنْف�ٌس  َتْعلَُم  َفاَل   * ُينِفُقوَن  َرَزْقَناُهْم  ا  َوِممَّ

ِة اأَْع��ُي��ٍن َج���َزاًء ِبَما  ��ن ُق���رَّ ��ا اأُْخ��ِف��َي َل��ُه��م مِّ مَّ

.
)4(

َكاُنوا َيْعَمُلوَن}« )ال�سجدة: 16 - 17(

يّدخرها  التي  هذه  العين  ة  قرَّ ما  11ترى 
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في �سكر الطبيعة غارقين، بل نزداد كّل يوم 

الحالة  �سوى  �سيئًا  نفهم  ول  وَغفلة،  �سكرًا 

الحيوانّية من ماأكل وم�سرب ومنكح، ومهما 

فاإّنما  العبادات،  �سنخ  من  كان  واإن  فعلنا، 

َتح�سب اأّن 
َ
نفعله في �سبيل البطن والفرج. اأ

�سالتنا؟  مثل  كانت  الرحمن  خليل  �سالة 

الخليل لم يطلب حاجة حّتى من جبرائيل، 

نف�سه  ال�سيطان  من  حاجاتنا  نطلب  ونحن 

ظّنًا مّنا باأّنه يق�سي الحاجات! ولكن علينا 

اأن ل نياأ�س. فلعّلك بعد مّدة من �سهر الّليالي 

ُيلب�سك  عليه،  والعتياد  بذلك  وال�ستئنا�س 

اأّن  كما  الرحمة.  خلعة  الخفّي  بلطفه  اهلل 

ب�سورة  العبادة  �سّر  ع��ن  تغفل  األ  عليك 

في  التجويد  على  هّمك  تق�سر  ول  عاّمة، 

لم  ولئن  فقط.  الظاهر  وت�سحيح  القراءة 

فا�سَع،  تعالى،  هلل  خال�سًا  تكون  اأن  تقدر 

ة العين التي يخفيها  على الأقل، من اأجل قرَّ

العا�سي،  الفقير،  ��ر  وت��ذكَّ وج���ّل،  ع��زَّ  اهلل 

كّل  م��ن  اكتفى  ال���ذي  ال�سيرة  ال��ح��ي��وان��ّي 

المراتب بالحيوانية. واإذا وجدت في نف�سك 

الرغبة، فقل بخلو�س نيَّة:

»اللهمَّ ارزقني التجافي عن دار الغرور، 

والإنابة اإلى دار الخلود، وال�ستعداد للموت 

.
)5(

قبل حلول الفوت«

اهلل ويخفيها حّتى ل يعلم اأحد عنها �سيئًا؟ 

اأن  اأع��ظ��م م��ن  اإّن��ه��ا  ت��ك��ون؟  اأن  وم��ا يمكن 

اأهل  من  لأح��د  وخ�سو�سًا  لأح��د،  بها  ينّوه 

العالم  ذلك  ِنَعم  تقارن  ل  اإّنه  الدنيا.  هذه 

عم هنا، ول تظنّن اأّن الفردو�س والجنان  بالنِّ

ُت�سبه ب�ساتين الدنيا. هناك دار كرامة اهلل 

ودار �سيافته. فكّل هذه الدنيا ل �سيء اإزاء 

الجنة،  في  العين  الحور  من  واح��دة  �سعرة 

بل لي�ست �سيئًا اإزاء خيط من خيوط الحلل 

ومع  الجّنة.  لأه��ل  ت  ع��دَّ
ُ
اأ التي  الفردو�سّية 

كّل هذا الو�سف، لم يجعلها اهلل ثواب من 

باب  من  ذكرها  واإّنما  الّليل،  �سالة  ي��وؤّدي 

ال�سعفاء  نحن  هيهات!  ولكن  له.  التعظيم 

اأ�سحاب اليقين، واإّل  في الإيمان ل�سنا من 

النوم  ونعانق  غفلتنا،  في  ن�ستمّر  كّنا  لما 

تك�سف  الّليل  يقظة  اأّن  لو  ال�سباح.  حّتى 

لأن�س  و�سّرها،  ال�سالة  حقيقة  لالإن�سان 

الّليالي  ولجعل  والتفّكر في اهلل،  بذكر اهلل 

كان  ولّما  تعالى،  قرِبِه  اإلى  للعروج  مركوبه 

ثّمة ثواب له اإّل جمال الحّق الجميل وحده.

*علينا اأن ال نياأ�ص
ال��وي��ل ل��ن��ا ن��ح��ن ال��غ��اف��ل��ي��ن ال��ذي��ن ل 

نبقى  العمر.  اآخر  حتى  النوم  من  ن�ستيقظ 

الكافي، الكليني، ج2، �س54.( 1)

و�سائل ال�سيعة )اآل البيت(، الحّر العاملي، ج4، �س91.( 2)

م.ن، �س216.( 3)

م.ن، ج8، �س163.( 4)

مفاتي���ح الجن���ان، ال�سي���خ عّبا����س القّم���ي، اأعمال ليل���ة ال�سابع ( 5)

والع�سرين من �سهر رم�سان المبارك.

اله�ام�ص

نور روح اهلل
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ب�»المبارك«.  رم�صان  �صهر  ي��صُف 

النجاة  �صبيل  ال�صهر مبارٌك الأّنه  هذا 

نقراأ  حيث  بالجّنة،  والف�ز  النار  من 

�صهر  »وه��ذا  رم�صان:  �صهر  دع��اء  في 

بالجنة«؛  وال��ف���ز  ال��ن��ار  م��ن  العتق 

فالنار والعذاب االإلهي وكذلك الجّنة 

الدنيا.  ه��ذه  في  م���ج���دان  والنعيم 

وما يتحّقق في ن�صاأة االآخرة ه� باطن 

َم  الم�ج�د في هذه الدنيا: {َواإِنَّ َجَهنَّ

)الت�بة: 49(.  ِباْلَكاِفِريَن} َلُمِحيَطٌة 

في  الن�صاأة،  ه��ذه  ف��ي  هنا  جهّنم  اإّن 

بالكافرين  لمحيطة  ال��ح��ي��اة،  ه��ذه 

والمخالفين؛  والمعاندين  والظالمين 

وكذا الجّنة. 

اجعلنا 
مّمن نوى 

فعمل)*(

مع اإلمام الخامنئي
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 تعّلمنا أدعية شهر رمضان املبارك 
كيفّية خماطبة اهلل واالستعانة 
باخلالق والتوّجه إليه؛ وتعّلمنا 

أنواعًا كثرية من املعارف

ال��ع��ب��ور م��ن ال��ن��ار اإل���ى ال��ج��ّن��ة عائد 

اإلينا، يتحّقق هنا وُت�ساهد �سورته الغيبّية 

الن�ساأة.  تلك  ف��ي  وال��واق��ع��ّي��ة  والباطنّية 

يمكننا اأن نطوي هذا ال�سفر وهذا الم�سير 

ال�سّيئ  ال�سّيئ، والباطن  العمل  من جهّنم 

الدنيا،  ه��ذه  جحيم  من  ال�سّيئ؛  والفكر 

الح�سن،  والفكر  الح�سن،  العمل  جّنة  اإلى 

وال�سلوك الح�سن والخلق الح�سن؛ وت�سّمى 

ورد  لذلك  والتوبة.  الإنابة  الحركة:  هذه 

الإن��اب��ة، وهذا  �سهر  »وه��ذا  ال��دع��اء:  في 

النار  م��ن  العتق  يتحّقق  ال��ت��وب��ة«.  �سهر 

والفوز بالجّنة بالإنابة والتوبة.

*اأدعية مباركة
هذه  هي  رم�سان  �سهر  بركات  اإحدى 

كيفّية  تعّلمنا  فهي  فيه.  ال��واردة  الأدعية 

بالخالق  وال���س��ت��ع��ان��ة  اهلل  م��خ��اط��ب��ة 

وال��ت��وّج��ه اإل��ي��ه م��ن ج��ه��ة؛ وك��ذل��ك 

الكثيرة  المعارف  من  اأنواعًا  تعّلمنا 

ال��رواي��ات  ف��ي  حتى  مثياًل  لها  نجد  ل��ن 

الأخالقية المعروفة.

هذا  اأدع��ي��ة  م��ن  فقرتين  اأم���ام  نقف 

لحاجتنا  ه��و  لهما  واخ��ت��ي��اري  ال�����س��ه��ر، 

اإليهما:

*نّية وعمل
الأّول  اليوم  دع��اء  هو  الأّول،  الدعاء 

من ال�سهر المبارك، وقد اخترت منه هذه 

فعمل  ن��وى  مّمن  اجعلنا  »اللَّهمَّ  الفقرة: 

ول تجعلنا مّمن �سقي فك�ِسل، ول مّمن هو 

على غير عمل يّتكل«، ثالث جمل؛ الجملة 

فعمل«؛  نوى  مّمن  اجعلنا  »اللَّهمَّ  الأول��ى: 

بنّية  بالعمل  يقومون  مّمن  اجعلنا  اللَّهمَّ 

العمل  ال��ه��ادف،  العمل  ومعرفة؛  وت��وّج��ه 

وهدفه  وجهته  المعلوم  العمل  النّية،  مع 

م�سبقًا.

*الحذر من ال�صقاء والك�صل
الجملة الثانية: »ول تجعلنا مّمن �سقي 

والتراخي  التقاع�س  يعني  الك�سل  فك�سل«. 

ما  ه��ذا  ه��وؤلء.  من  تجعلنا  ل  والبطالة. 

يعّلمنا اإياه الدعاء.

على  ه��و  م��ّم��ن  »ول  الثالثة:  الجملة 

الذين  م��ن  تجعلنا  ل  ي��ّت��ك��ل«.  عمل  غير 

يّتكلون على غير العمل. الجلو�س والتمّني 

مع اإلمام الخامنئي
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من  تجعلنا  ل  اللهم  والثرثرة،  والترّجي 

ال�سيافة  ه���ذه  ال��م��وؤم��ن  ي��دخ��ل  ه����وؤلء. 

رم�سان  �سهر  من  الأّول  اليوم  في  الإلهّية 

]بهذه الروحّية[. وهذه بحّد  بهذا الَنَف�س 

ذاتها من الفوائد الكبيرة لهذه ال�سيافة. 

هذا الدعاء الأّول.

*خم�ص مذم�مة
ل�سهر  اليومي  الدعاء  الثاني،  الدعاء 

رم�����س��ان ال��م��ب��ارك؛ »واأذه����ب ع��ّن��ي فيه 

النعا�س والك�سل وال�ساآمة والفترة والق�سوة 

وال��غ��ف��ل��ة وال���غ���ّرة«. ال��ل��ه��م ج��ّن��ب��ن��ي ه��ذه 

الخ�سال واأبعدني عن هذه الخ�سو�سّيات؛ 

»الك�سل«  والثانية  »النعا�س«،  الأولى  وهي: 

»ال�ساآمة«  والثالثة  والتقاع�س،  البطالة  اأي 

اأي  »ال��ف��ت��رة«  ث��م  وال�����س��ج��ر،  ال��م��ل��ل  اأي 

القيام  وال��الم��ب��الة،  وال��ف��ت��ور  ال��ت��راخ��ي 

اإحكام  وع��دم  ولم��ب��الة  بفتور  بالأعمال 

اأي  الأعمال، ثم »الق�سوة«، ق�ساوة القلب، 

الغفلة  »الغفلة«؛  ثم  والخ�سبّية،  التحّجر 

وما  علينا  يجري  وما  وو�سعنا  واقعنا  عن 

يحدث وما يحيط بنا. والأخرى: »الغّرة«؛ 

الغرور والنخداع، اللهم جّنبنا اإّياها. 

*قيام الم�ص�ؤولية اأعظم
-وه��ي  ال��م��ف��اه��ي��م  ه���ذه  تطبيق  اإّن 

بالن�سبة  وع��ظ��ي��م��ة-  راق���ي���ة  م��ف��اه��ي��م 

للم�سوؤولين والذين ينه�سون ب�سوؤون العمل 

تطبيقها  من  اأهمّية  اأكثر  لهو  والمجتمع، 

ندعو  عندما  العادّيين.  الأف��راد  ِقبل  من 

ونقول ل تجعلنا في معر�س الك�سل والغفلة 

الطلب  هذا  اإل��ى  نحتاج  فنحن  والق�سوة، 

جهتين،  من  المراقبة  ه��ذه  واإل��ى  الإلهي 

الأولى: من الجهة ال�سخ�سّية لأنف�سنا كي 

ل ننزلق، ول نخطئ، ول نقع في الم�ساكل. 

الثانية: في مجال عملنا وم�سوؤولّيتنا. اأنتم 

طّيار  ومثل  ال�سفينة،  يقود  قبطان  بمثابة 

حفظ  لي�ست  الم�ساألة  ال��ط��ائ��رة.  ي��وّج��ه 

اأنف�سكم وح�سب. هناك فرق بين �سخ�س 

ة وي�سير على الطريق  يقود �سّيارته الخا�سّ

وحده؛ فم�سوؤولّيته هنا تكمن في المحافظة 

اأنتم فال، لديكم  اأّما  على حياته فح�سب. 

يثقل  م��ا  ه��ذا  عهدتكم.  ف��ي  ه��ي  جماعة 

و�سرورة  م�سوؤولّيتكم  وي�ساعف  عاتقكم 

التي  بالم�سائل  يرتبط  ما  في  التزامكم 

ُذكرت. 

)*( كلم���ة الإم���ام الخامنئ���ي {في لق���اء م�سوؤولي النظام في الي���وم التا�سع من �سهر رم�س���ان المبارك 1435 في ح�سينّي���ة الإمام الخميني 

.2014/7/7 {

اله�ام�ص
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مناجاة المريدين )7(:
على الُمْقِبلين عليه ُمْقبٌل

اآية اهلل ال�صيخ حممد تقي م�صباح اليزدي )حفظه اهلل(

عن االإمام ال�صّجادQ: »َفيا َمْن ُهَو َعلَى اْلُمْقِبِليَن َعلَْيِه ُمْقِبٌل، َوِباْلَعْطِف َعلَْيِهْم 

ٌل، َوِباْلغاِفِليَن َعْن ِذْكِرِه َرِحيٌم َروؤُوٌف، َوِبَجْذِبهْم اإلى باِبِه َوُدوٌد َعُطوٌف«. عاآِئٌد ُمْف�صِ

يدور هذا المقطع من المناجاة ح�ل التعريف بطالبي اهلل والباحثين عنه، 

حيث يك�ن هدفهم ال��ص�ل اإلى القرب االإلهي. االأمر ال�صروري في هذا الم�صير 

المليء بالتعّرجات، امتالك قدوة ودليل في ال�صير وال�صل�ك لل��ص�ل اإلى الكمال. 

ومن الالزم اأي�صًا، التعّرف واالهتمام، بعناية اهلل تعالى، ب�صالكي طريقه.

وصايا العلماء
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*القرب هدف الخ�ا�ّص
ي��ظ��ه��ر م���ن خ����الل درا����س���ة م��ق��اط��ع 

الأع�����داد  ]في  ال���م���ري���دي���ن«  »م���ن���اج���اة 

ال�سابقة[، وجود هدف اأعلى من الأهداف 

التي ي�سعى النا�س للو�سول اإليها من خالل 

اهلل  اأول��ي��اء  ي�سعى  ه��دف  وه��و  اأدعيتهم، 

ما  وهو  اإليه،  الو�سول  الخوا�ّس  واأح��ب��اوؤه 

ر عنه با�سم »القرب الإلهي«.  ُيعبَّ

ويعمل النا�س للو�سول اإلى م�سالح في 

الآخرة قد اأدركوا نماذج عنها في الدنيا. 

والإت��ي��ان  بوظائفهم  للقيام  وي���ب���ادرون 

في  الثواب  اإلى  الو�سول  لأجل  بتكاليفهم 

الجّنة ونعيمها والنجاة من العقاب الإلهّي 

وج��وِد  ع��ن  ويغفلون  جهنم  ع���ذاب  وم��ن 

»القرب  اأي  بالذات،  مطلوب  اأعلى  هدٍف 

الإلهي«.

اهلل:  اإل���ى  ال��ط��رق  اأق�����ص��ر  *من 
مرافقة الطليعة

مناجاته  ف��ي   Q الإم�����ام  ��ن  ي��ب��يِّ

التعريف بالباحثين عن اهلل الذين يريدون 

ويطلبون من  الإلهي،  القرب  اإلى  الو�سول 

الطرق،  اأق�سر  اإلى  اإر�سادهم  تعالى  اهلل 

اإلى  الو�سول  من  ليتمّكنوا  خطرًا؛  واأقّلها 

هدفهم الأ�سا�س ب�سرعة.

�س اإليها الإمام  من الم�سائل التي تعرَّ

القدوة  اإلى  الحاجة  مناجاته،  في   Q

وعبور  وال�����س��ل��وك،  ال�سير  ف��ي  والطليعة 

م�سير التعالي والتكامل ال�سعب؛ لأّن وجود 

ال�سير  في  ة  خا�سّ حركة،  كّل  في  القدوة 

والحركة المعنوية، له دور اأ�سا�س في نجاح 

م�سيره  اأثناء  الإن�سان  تمّكن  اإذا  الإن�سان. 

من مرافقة �سخ�س لئق، عارف بالم�سير 

إذا متّكن اإلنسان أثناء 
مسريه من مرافقة شخص 

الئق، عارف باملسري املوصل 
إىل املعبود، قطع الطريق 

بسرعة واطمئنان
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اأّم������ا ���س��ب��ب ذك��ر 

ه����ذه ال��خ�����س��ائ�����س 

لأّن  ف��ه��و  وال�������س���ف���ات، 

مع  تحّدث  اإذا  يتاأّذى  الإن�سان 

ولكن  الن��ت��ب��اه.  ي��ع��ْره  ول��م  �سخ�س 

يحيطه  مخاطبه  اأّن  ال�سخ�س  علم  اإذا 

والّلطف،  والهتمام  العناية  من  بالكثير 

والذين  بالغافلين  والراأفة  الرحمة  وحّتى 

ابتعدوا عنه، فهو في هذه الحال لن يبخل، 

بل �سيوّفر كّل مقّدمات جذب الآخر وجلب 

الحديث  نحو  الدافع  فيه  ويزداد  انتباهه؛ 

معه اأ�سعافًا.

اهلل  واهتمام  عناية  اإل��ى  التعّرف  اإّن 

لإدراك  الأر���س��ّي��ة  ي��وؤّم��ن  بالعباد،  تعالى 

تجّليات �سفات الجالل والجمال الإلهيين، 

حركة  �سرعة  م�ستوى  على  دورًا  وي���وؤّدي 

القرب  اإل��ى  والو�سول  اهلل،  نحو  الإن�سان 

الإلهّي.

*اأّول خط�ة: االلتفات اإلى لطفه
المتعّلقة  المتعالية  المعاني  اإدراك  اإّن 

وعنايته  لطفه  جملتها  ومن  تعالى،  باهلل 

بالعباد، يدفعنا اإلى اإنزالها اإلى الم�ستوى 

العادية  العالقات  م�ستوى  واإل��ى  الأدن���ى، 

المفاهيم  اإدراك  لأّن  الأ�سخا�س؛  بين 

النماذج  عبر  َي��ُم��رُّ  المتعالية  وال��ن��م��اذج 

والمفاهيم القابلة لالإدراك. من هنا يجب 

اإقامة عالقة مع  الإن�سان  اأراد  اإذا  القول: 

ال�ستفادة  دافعه  كان  �سواء  اآخر،  اإن�سان 

اإلى  للو�سول  التمهيد  اأو  وعلمه،  ماله  من 

مقام اأو من�سب، اأو كان الدافع ال�ستئنا�س 

انتباه  بجلب  يقوم  اأن  يجب  وال�سداقة، 

الطرف الآخر. اإذا اأراد الطالب اأو التلميذ 

ال����م����و�����س����ل 

اإل�����ى ال��م��ع��ب��ود، 

ق��ط��ع ال���ط���ري���ق ب�����س��رع��ة 

الإم��ام  ح��اول  هنا،  من  واطمئنان. 

Q التعريف باأو�ساف القدوة والطليعة 

القرب  اإلى  والو�سول  وال�سلوك  ال�سير  في 

الإلهّي.

ورحمته  اهلل  عناية  *اإدراك 
دافع للم�صير

الم�ساألة الأخرى التي يو�سحها الإمام 

المعبود  وعناية  باهتمام  تتعّلق   Q

بعد  الإن�سان  عرف  فاإذا  طريقه.  ب�سالك 

والمرافقين،  والمق�سد  الطريق  معرفة 

تعالى  اهلل  اأح��اط��ه  التي  العناية  ه��ي  م��ا 

بها، ازداد عزمه على قطع طريق القرب 

اإلى   Q الإم��ام  ي�سير  لذلك  اإلى اهلل. 

َعَلى  ُه��َو  َم��ْن  »َفيا  ق��ائ��اًل:  الم�ساألة  ه��ذه 

َعَلْيِهْم  َوِباْلَعْطِف  ُمْقِبٌل،  َعَلْيِه  اْلُمْقِبِليَن 

ٌل، َوِباْلغاِفِليَن َعْن ِذْكِرِه َرِحيٌم  عاآِئٌد ُمْف�سِ

َروؤُوٌف، َوِبَجْذِبهْم اإلى باِبِه َوُدوٌد َعُطوٌف«.

يتمحور هذا المقطع حول بع�س �سفات 

والعناية  الّلطف  ه��ي  وال��ت��ي  تعالى،  اهلل 

والف�سل والإح�سان بحّق العباد المطيعين، 

الغافلين.  بحّق  وال��راأف��ة  الرحمة  وكذلك 

وصايا العلماء
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اأكثر  لي�ستفيد  الأ�ستاذ  انتباه  جلب  مثاًل 

اأفعال  عنه  ت�سدر  اأن  فيجب  وج��وده،  من 

وحركات و�سلوكيات توؤّدي اإلى المطلوب.

ق���د ي��ت��م��ّك��ن الإن�������س���ان، وم���ن خ��الل 

ح��رك��ات��ه الب��ت��دائ��ي��ة، م��ن ج��ل��ب ان��ت��ب��اه 

ت�سهل  الحال،  هذا  في  المقابل.  الطرف 

اإلى  الو�سول  من  ويتمّكن  اأم��ام��ه  الأم���ور 

الإن�سان  يبذل  قد  وتارة  ب�سرعة.  اأهدافه 

جلب  م��ن  ليتمّكن  �سنوات  لمدة  ج��ه��ودًا 

انتباه �سخ�س اآخر.

هناك الكثير من الأمور الدنيوية التي 

ي�سل فيها الإن�سان اإلى ما يريد، بعد بذل 

اأّن عظمة العالقة  اإّل  جهد و�سرف وقت. 

الإن�����س��ان  يحيط  اأّن���ه  ف��ي  تعالى  اهلل  م��ع 

المعبود  اإل��ى  يلتفت  اأن  بمجرد  بلطفه، 

كبيرة  فا�سلة  م��ن  هناك  لي�س  الوحيد. 

بين الإن�سان واهلل، بل يتمّكن الإن�سان من 

فال  ب�سهولة.  تعالى  باهلل  والأن�س  الخلوة 

اأمام  تعالى  اهلل  قبل  من  مانع  لأّي  وج��ود 

العباد.

العالقة  من  الإن�سان  يحرم  الذي  اأّما 

النف�سانية،  والأه��واء  الأنانيات  فهو  باهلل 

والو�ساو�س ال�سيطانية. اإذا تمّكن الإن�سان 

من التخّل�س من هذه الموانع، تعّلق باهلل، 

وبذلك يتوّجه اإليه اللطف والعناية الإلهية 

الالمحدودة.

* القرب: اأكبر راأ�صمال وج�دّي
اأن  من  اأعلى  وفخر  قيمة  هناك  هل 

يدعونا اهلل تعالى بذاته نحو اأكبر راأ�سمال 

وجودّي، الذي هو ال�سعادة الأبدية والقرب 

الطرق  اأق��رب  اإلى  اأر�سدنا  وقد  اهلل،  اإلى 

الموانع؟!  اأمامنا  من  واأزال  اإليه  للو�سول 

اهلل  اإل��ى  ال��ق��رب  مقام  اإدراك  يكون  ق��د 

اإذا  النا�س.  اأغلب  عند  �سعبًا  به  والأن�س 

اهلل  من  وبتوفيق  بجهوده  الإن�سان  تمّكن 

واأدرك  وعظمته،  المقام  هذا  اإدراك  من 

ثم  والنهائي،  الأعلى  الهدف  هو  ذلك  اأن 

قارن بين هذا الهدف والأهداف الدنيوية، 

َعِلَم حينها اأّنه من الجدير اأن يبذل جهودًا 

وي�سرف وقتًا لمدة مئة عام للو�سول اإليه.

واإذا كان الإن�سان يبذل جهوده للو�سول 

اإلى المقا�سد الدنيوية، ويزيد جهده كّلما 

كان المق�سد اأكبر، ل بّد له من بذل جهود 

الهدف  ه��ذا  اإل��ى  للو�سول  اأي�سًا  كبيرة 

غريبًا  ولي�س  والقّيم.  المتعالي  الأخ��روّي 

اأن ي�سرف عمره للو�سول اإلى هذا الهدف 

رحيٌم  روؤوٌف  تعالى  اهلل  اأّن  اإّل  المتعالي، 

رحمته  ين�سر  اأنه  لدرجة  بالعباد،  عطوٌف 

اإل��ي��ه،  التفاتهم  بمجرد  روؤو���س��ه��م  ف��وق 

اأدنى  اأن يبذلوا  ويحيطهم بعنايته بمجرد 

باإح�سانه  ويغمرهم  ب��ه،  لالرتباط  جهد 

ونعمته وف�سله الالمتناهي.

اأّنه لم يحرم العباد الغافلين من  كما 

الدنيا  نحو  ان�سرفوا  اأّنهم  رغ��م  رحمته 

والأهواء النف�سانية والو�ساو�س ال�سيطانية. 

وهذا ما �سياأتي لحقًا.

هل هناك قيمة وفخر أعلى 
من أن يدعونا اهلل تعاىل 

بذاته نحو أكرب رأسمال 
وجودّي، الذي هو السعادة 

األبدية والقرب إليه؟
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Mال�صهيد ال�صيخ راغب حرب

تحّدث القراآن الكريم عن ي�م القيامة واأحداثه بطريقٍة 

ُت�صعرك اأنك راأيته وعاينته قبل وق�عه. كما اهتّم بنقل اأدّق 

تفا�صيل ذلك الي�م وحال النا�ص فيه؛ لي�صعر االإن�صان ب�قعه 

وعظمته؛ في�صتعدَّ له اأتّم اال�صتعداد.

وم����ن ه����ذه الآي�������ات، ق���ول���ه ت��ع��ال��ى: 

َيْن�ِصُفَها  َفُقْل  اْلِجَباِل  َع��ِن  ُلوَنَك  {َوَي�ْصاأَ

 * ْف�َصفاً  �صَ َقاعاً  َف��َي��َذُرَه��ا   * َن�ْصفاً  َربِّ��ي 

َيْوَمِئٍذ   * ْم��ت��اً  اأَ َواَل  ِع��َوج��اً  ِفيَها  َت��َرى  اَل 

اِع���َي اَل ِع����َوَج َل���ُه َوَخ�����َص��َع��ِت  ��ِب��ُع��وَن ال���دَّ َي��تَّ

َهْم�صاً  اإِاَل  َت�ْصَمُع  َفاَل  ْحَمِن  ِللرَّ َواُت  االأ�صْ

اأَِذَن  َم��ْن  اإِاَل  َفاَعُة  ال�صَّ َتْنَفُع  اَل  َيْوَمِئٍذ   *
َق��ْواًل * َيْعلَُم َما  َل��ُه  ��َي  ْحَمُن َوَر���صِ َل��ُه الرَّ

َبْيَن اأَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َواَل ُيِحيُطوَن ِبِه 

وِم َوَقْد  *َوَعَنِت اْلُوُجوُه ِلْلَحيِّ اْلَقيُّ ِعْلماً 

ِمَن  َيْعَمْل  َوَم��ْن   * َمْن َحَمَل ُظْلماً  َخ��اَب 

اِلَحاِت َوُهَو ُموؤِْمٌن َفاَل َيَخاُف ُظْلماً  ال�صَّ

ماً * َوَكَذِلَك اأَْنَزْلَناُه ُقْراآناً َعَرِبّياً  َواَل َه�صْ

ْفَنا ِفيِه ِمَن اْلَوِعيِد َلَعلَُّهْم َيتَُّقوَن اأَْو  رَّ َو�صَ

ُيْحِدُث َلُهْم ِذْكراً} )طه: 105 - 113(.

ال��ع��ذاب  اأو  االأع���ل���ى  *الث�اب 
االأبقى

الذي تظهر فيه قيمُة  الحّق  اليوم  اإنَّه 

فكرة  لأّن  الربح؛  كّل  فيه  وُيطلب  العمل، 

ب�سكل  ُترى  اأن  يمكن  ل  والخ�سارة  الربح 

وا�سح وبيِّن، اإّل من خالل النظر اإلى يوم 

القيامة، ففيه يكون الثواب والعقاب.

الأع��ل��ى،  ال��ث��واب  ي���وم  للمثابين  ����ه  اإنَّ

منبر القادة
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ال��ع��ذاب الأب��ق��ى، وه��ذا ل  ي��وم  وللكافرين 

ينافي اإثابة المح�سن ومعاقبة الم�سيء قبل 

هذا اليوم. وبناًء لذلك، يبطل الزعم ال�سائد 

اإلى يوم الدين،  اأنَّ الح�ساب الإلهّي موؤّجٌل 

واأن قبله ل عقاب ول ثواب. وال�سحيح هو 

اأنَّ العقاب الإلهّي ياأتي تدريجّيًا وارتقائّيًا. 

ع لآيات القراآن الكريم يكت�سف هذا  والمتتبِّ

ة، منها قوله تعالى:  المعنى في مواطن عدَّ

 ،)42 )الأنعام:  ِباْلَباأْ�َصاِء}  {َفاأََخْذَناُهْم 

االأْر����سِ  ِف��ي  ��ْع��َن��اُه��ْم  {َوَق��طَّ اأي�سًا:  وقوله 

َذِلَك  ُدوَن  َوِمْنُهْم  اِلُحوَن  ال�صَّ ِمْنُهُم  اأَُمماً 

َلَعلَُّهْم  يَِّئاِت  َوال�صَّ ِباْلَح�َصَناِت  َوَب��لَ��ْوَن��اُه��ْم 

فهاتان   .)168 )الأع����راف:  َي���ْرِج���ُع���وَن} 

الآيتان واأمثالهما تقّران بوقوع العذاب قبل 

يوم القيامة.

*ي�م الح�صرة االأكبر
لقد اأطلق القراآن على يوم الدين »يوم 

الكبرى«؛  الندامة  و»يوم  الأكبر«  الح�سرة 

ذلك اأّن كّل الندم والح�سرات التي ي�ساب 

ب�ها الكافرون قبل هذا اليوم لي�ست ب�سيء 

مقارنًة بتلك الح�سرة والندامة. 

بع�س  عن  الكريم  ال��ق��راآن  يتكلَّم 

���ِذي���َن  الَّ {اإِنَّ  فيقول:  الح�سرات، 

لقد اهتّم القرآن بنقل أدّق 
التفاصيل عن يوم القيامة 
ليشعر اإلنسان بعظمته 

فيستعّد له

وا َع��ْن  ��دُّ َك��َف��ُروا ُي��ْن��ِف��ُق��وَن اأَْم��َواَل��ُه��ْم ِل��َي�����صُ

َعلَْيِهْم  َتُكوُن  ُثمَّ  َف�َصُيْنِفُقوَنَها  اهلِل  �َصِبيِل 

َل��ى  اإِ َك��َف��ُروا  ��ِذي��َن  َوالَّ ُيْغلَُبوَن  ُث��مَّ  َح�����ْص��َرًة 

َجَهنََّم ُيْح�َصُروَن} )الأنفال: 36(.

ح�سراٍت  للكافر  اأّن  الآي��ة  ه��ذه  تبيِّن 

وعذاباٍت في الدنيا. ولكنَّ يوم القيامة هو 

يوؤّجل  لذا،  الأكبر؛  والح�ساب  الدين  يوم 

لعّلهم  التاأجيل،  ي�ستحّقون  ال��ذي��ن  اهلل 

وا�ستحّقوا  ي��رج��ع��وا  ل��م  ف���اإذا  ي��رج��ع��ون؛ 

الّنكال، اأخذهم اأخَذ عزيٍز مقتدر.
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ال��ي��وم؛  ه��ذا  الكريم  ال��ق��راآن  ي�سف 

واإذا  اأعيننا.  اأم��ام  ماثاًل  الم�سهد  ليبقى 

اأّن نظرتنا   ت��مَّ ذل��ك، ف��اأن��ا واث��ق م��ن  م��ا 

الذين  وتتغّير، بخالف  �ستختلف  لالأ�سياء 

فاإّنهم  العظيم،  الم�سهد  يغيب عنهم هذا 

يرون الأ�سياء ال�سغيرة عظيمة.

اإلى  الآخ��ر  اليوم  ُينكر  من  نظر  اإذا 

طريقه، وجدها مملوءة بالح�سرة، ومهما 

يراها  فاإنَّه  �سغيرة،  الح�سرة  هذه  كانت 

الح�سرة  ي��وم  يخ�سى  ال��ذي  ���ا  واأمَّ كبيرة، 

الكبرى، فاإنَّه يرى جميع الح�سرات حقيرة 

و�سغيرة اأمام هذه الح�سرة.

علّي  الموؤمنين  اأم��ي��ر  قاله  م��ا  وه��ذا 

اأن ي�سف المّتقين:  Q يوم ُطلب منه 

ُغَر َما ُدوَنه  ْنُف�ِسِهْم َف�سَ
َ
»َعُظَم اْلَخاِلُق ِفي اأ

َراآَه��ا  َقْد  َكَمْن  ُة  واْلَجنَّ َفُهْم  ْعُيِنِهْم، 
َ
اأ ِفي 

َقْد  َكَمْن  اُر  والنَّ وُهْم  ُموَن،  ُمَنعَّ ِفيَها  َفُهْم 

.
)1(

ُبوَن« َراآَها َفُهْم ِفيَها ُمَعذَّ

*ال لّذة تغريه وال من�صب
ينظر المّتقي بمنظار اهلل الذي يك�سف 

الأي���ام  تحجب  ف��ال  ح��ي��ات��ه،  م�ستقبل  ل��ه 

اليوم  هذا  عن  ب�سره  الزمنية  والفوا�سل 

الموعود. فكاأنَّ الجّنة عن يمينه، وهو يراها 

النار عن ي�ساره، وهي  وي�سّم طيبها، وكاأّن 

تلفح وجهه. وتتمّثل اأمامه هاتان ال�سورتان 

حتَّى  ال��ج��اّدة،  على  فيثبت  عمل،  ك��ّل  عند 

ي�سل اإلى اهلل �سبحانه وتعالى.

عن  كاأّن�ها  الجّنة  مع  يتعامل  ال��ذي  اإنَّ 

وي�سعر  ي�ساره،  عن  كاأّن�ها  النار  ومع  يمينه، 

بهما في حركاته و�سكناته، ل يمكن اأن يغّيره 

فال  النار؛  اإلى  به  يقذف  اأْن  �ساأنه  من  �سيء 

اهلل  لأّن  ج��اه؛  ول  من�سب،  ول  ل���ّذٌة،  تغريه 

النار  ف��ي��رى  عينيه،  ع��ن  الغطاء  �سيك�سف 

ولهيبها، ويك�سف على اأذنيه، في�سمع زفيرها.

*وهم والنار كمن قد راآها
 Q العابدين  زي��ن  الإم���ام  اأج��اب 

في  ت�ستعل  النار  اأن  »كيف  �ُسئل:  عندما 

األهتني  اإليها؟ قائاًل:  بيتك، واأنت ل تنتبه 

.
)2(

عنها النار الأخرى«

ه��ذه ال��ن��ار ال��ت��ي اأْل��ه��ت الإم����ام زين 

الذين  بال  في  تخطر  ل   Q العابدين 

ل يفهمون معنى اليوم الآخر، ول يفهمون 

ل  ��ه��م  اأنَّ ف��ي  ري��ب  ل  الم�سلمين.  طبيعة 

اأج�سادنا،  ت��ح��ّرك  ال��ت��ي  ال���روح  يفهمون 

وتحّدد قرارنا وموقفنا في هذا الّتجاه اأو 

ذاك.

باليوم  يوؤمنون  ل  ال��ذي��ن  م�سكلة  اإنَّ 

اأّنهم لم يكت�سفوا بعد  الآخر حقَّ الإيمان، 

هذا  يمثلهما  اللذين  والإغ��راء  ال�سّر  هذا 

واأّن  الم�سلمين،  نفو�س  في  الآخ��ر  اليوم 

مقارنًة  �سيئًا  ي�ساوي  ل  الجّنة  دون  ما  كّل 

ل��ذا،  ال��ي��وم.  ذل��ك  ف��ي  المنظور  بالوعد 

�سّقة  اأو  �سّيارة  مقابل  اأنف�سهم  ترخ�س 

يكون  اأن  يتحّرج  فال  المال،  من  مبلٍغ  اأو 

عندما ُتشكل علينا األمور 
يف بعض األحيان، ننظر يف 
موقف العدو منه ورّدة فعله 
جتاهه، فإْن أغضبه موقفنا 

وبدا استياؤه منه، نثق يف أّن ما 
قمنا به يرضي اهلل تعاىل عّنا

منبر القادة
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جا�سو�سًا وعمياًل لدى الأعداء مقابل هذا 

الإغ��راء  بهذا  اأّن��ه  العدو  ويظّن  الإغ���راء. 

يمكن اأن ي�ستميل �سبابنا ويتحّكم بنا.

نعم، يمكن لهذا العدو اأن ي�سيطر على 

واأّما  النار،  روؤي��ة  عن  عينه  َعِمَيت  اإن�سان 

الذي اأ�سبح والنار كمن قد راآها، على حّد 

تعبير اأمير الموؤمنين Q، فكيف يمكن 

يمكن  وك��ي��ف  وي��وق��ع��ه؟  يغريه  اأن  ل�سيء 

ل�سيء اأْن يحول دون و�سوله اإلى الجّنة؟ ل 

يفهم اأعداوؤنا هذا ال�سّر.

بع�س  في  الأم��ور  علينا  ُت�سكل  عندما 

الأحيان، ننظر في موقف العدو منه ورّدة 

وبدا  موقفنا  اأغ�سبه  ف��اإْن  تجاهه،  فعله 

ا�ستياوؤه منه، نثق في اأّن ما قمنا به ير�سي 

اهلل تعالى عّنا.

الذين  عباده  وع��د  قد  تعالى  اإّن��ه  ث��ّم 

ول  ُيظلموا  ل  ب���اأْن  ال�سالحات  يعملون 

{َوَم����ن  تعالى:  ي��ق��ول  حقوقهم،  ته�سم 

َفاَل  ُم��وؤِْم��ٌن  َوُه���َو  اِلَحاِت  ال�صَّ ِم��َن  َيْعَمْل 

 .)112 )طه:  ًما}  َه�صْ َواَل  ُظْلًما  َيَخاُف 

ول ريب في اأّن جهاد اأعداء اهلل يترّبع على 

ال�سالحات  خير  فهو  ال�سالحات،  قّمة 

واأرقاها. وقد �سّدق القراآن على هذا الأمر 

عندما نقل لنا اختالف جماعٍة اأّيام ر�سول 

اأعظم  ي��ك��ون  ال���ذي  العمل  ف��ي   P اهلل 

الذين  على  م�ستنكرًا  اهلل،  عند  اأج����رًا 

الم�سجد  وع��م��ارة  ال��ح��اجِّ  �سقاية  جعلوا 

الحرام اأرقى ال�سالحات واأعالها، بقوله 

َوِع��َم��اَرَة  اْل��َح��اجِّ  �ِصَقاَيَة  {اأََجَعْلُتْم  تعالى: 

َواْلَيْوِم   ِ ِباهللَّ اآَمَن  َكَمْن  اْلَحَراِم  اْلَم�ْصِجِد 

َي�ْصَتُووَن  َوَجاَهَد ِفي �َصِبيِل اهلِل اَل  االآَِخ��ِر 

اِلِمين}  ِعْنَد اهلِل َواهللُ اَل َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّ

)التوبة: 19(.

الم�سجد  وع��م��ارة  ال��ح��اج  �سقاية  اإنَّ 

الحرام هما من الأعمال ال�سالحة، ولكّن 

الجهاد في �سبيل اهلل هو اأرقى ال�سالحات، 

بل به ِقواُم ال�سالحات. فجهاد الكافرين 

والعت�سام  والموقف  بالكلمة  والمحتّلين 

وال�����س��الة وال�����س��الح و���س��واه��ا، ه��و راأ���س 

راأ�س  بالتالي  وهو  وروح��ه.  وقلبه  الجهاد 

ال�سالحات. 

)*( من خطبة له Mاألقاها بتاريخ 1984/1/27م.

نهج البالغة، 193.( 1)

انظر: بحار الأنوار، المجل�سي، ج 46، �س 80.( 2)

اله�ام�ص
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�صماحة ال�صّيد ح�صن ن�صر اهلل )حفظه اهلل(

م االإ�صالم روؤية واقعّية متقّدمة جّدًا في منظ�مة الق�انين،  قدَّ

فهدفه االجتماعي الحقيقي ه� اأن ينتظم النا�ص في اأّي مجتمع 

ففي  وتطّ�رهم.  وا�صتقرارهم  م�صالحهم  ذلك  في  الأّن  بنظام؛ 

وتقّل  واالقت�صادية،  االجتماعية  م�صاكلهم  ُتحّل  النظام،  ظّل 

منازعاتهم؛ الأّن جلَّ ما يريده االإ�صالم، ه� تنظيم حياة النا�ص 

ب�صكل اأو باآخر.

من القلب إلى كل القلوب
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اإ�سالمية  دولة  في  القانون  توافَر  واإْن 

اإذا  لكن  وا�سحًا،  فر�سًا  به  اللتزام  كان 

لم تكن هناك دولة اإ�سالمية، لها قوانينها 

ال��ت��ي ت��رع��ى م�����س��ال��ح ال��ن��ا���س، وت��ن��ّظ��م 

الهدف  ه��ذا  وت��وؤّم��ن  الحياتية،  �سوؤونهم 

ليقول:  الإ�سالم  ياأتي  لن  باآخر،  اأو  ب�سكل 

غير  دول��ة  عن  �سادرة  القوانين  ه��ذه  اإّن 

ول  محترمة  غير  فهي  لذلك  اإ�سالمية؛ 

يجب مراعاتها، وت�سّرفوا كما يحلو لكم؛ 

اأي الفو�سى. فهذا خالف الهدف.

م، بح�سب  ل��ق��د ج���اء الإ����س���الم وق����دَّ

اجتهاد فقهائنا ومراجعنا الكبار، مفهومًا 

حفظ  العاّم،  النظام  حفظ  عن:  يتحّدث 

عدم  وللمجتمع،  للنا�س  العاّمة  الم�سالح 

والنظام  العاّمة،  بالحياة  الإخ��الل  ج��واز 

العاّم، والقوانين العاّمة التي ترعى �سوؤون 

النا�س وحياتهم وم�سالحهم.

بع�س  اإل����ى  اأت���ط���ّرق  اأن  اأري����د  ه��ن��ا، 

التفا�سيل حتى ل نبقى في العموميات:

* اأواًل: قان�ن ال�صير:
هناك اأ�سئلة عّدة لدى المتدّينين حول 

قانون ال�سير، مثاًل: 

ال��خ�����س��راء  ال����ط����ري����ق:  اإ��������ص�������ارات   -1
وال��ح��م��راء وال��ب��رت��ق��ال��ي��ة، ه��ل يجب 

اللتزام بالإ�سارات؟ جواب المراجع: 

ال�سير  بقانون  الل��ت��زام  يجب  ن��ع��م، 

والإ�سارات حتى لو �سدر هذا القانون 

عن حكومة اأو دولة غير اإ�سالمية. ثم 

ي�ساأل المكّلف: اإذا كنت اأنتظر اإ�سارة 

ي�سير  من  هناك  ولي�س  المرور،  جواز 

ف��ي ال�����س��ارع، ل رج��ل ول ام����راأة ول 

�سيارة، اأيجوز لي اأن اأتجاوز الإ�سارة؟ 

يجيب المرجع: ل يجوز لك ذلك.

يجب اللتزام بقانون اإ�سارات ال�سير، 

ل ت��ج��وز ال��م��خ��ال��ف��ة. ول��ي�����س ال��ك��الم من 

وج��ود  باعتبار  وج��زائ��ي،  م��دن��ّي  منظار 

الكالم عن  بل  غرامة وتحرير مخالفات، 

الحكم ال�سرعّي.

ُيلزم  قانون  هناك  ال�����ص��ي��ارات:  وق��ود   -2
لل�سيارات،  البنزين  وقود  با�ستخدام 

ه��ل ي��ج��وز، ف��ي ه��ذه ال��ح��ال��ة، تغيير 

المحّرك ل�ستخدام المازوت دون علم 
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لأّن  ذل��ك،  يجوز  ل  الجواب:  الدولة؟ 

هذا خالف القانون.

اإذا  ب��ه��ا:  الم�صموح  ال�صرعة  ت��ج��اوز   -3
كان القانون ل ي�سمح اأن نتجاوز �سرعة 

معينة على الطريق الفالني، هل يجوز 

اأمامي؟  اأتجاوزها والطريق خالية  اأن 

الجواب: ل يجوز ذلك اأي�سًا.

4- م��ك��ان وق���وف ال�����ص��ي��ارات: ه��ل يجوز 
فيها  ُيمنع  التي  الأماكن  في  التوّقف 

المرجع:  ي��ق��ول  ال�����س��ي��ارات؟  اإي��ق��اف 

ل ي���ج���وز ل���ك ذل�����ك. اإن���ن���ا ن�����س��اه��د 

ب�سبب  ال�سير  ازدح���ام  ح�سول  فعاًل 

يجوز  ل  اأماكن  في  الوقوف  مخالفة 

وق���وف ال�����س��ي��ارات ع��ن��ده��ا. وه��ن��اك 

الر�سيف،  على  �سيارته  ي��رك��ن  م��ن 

فال  جانبه،  اإل��ى  تقف  ع��ّدة  و�سيارات 

ال�سير  ويعيقون  للمرور.  مجال  يبقى 

اأو  )ال�سوبرماركت(  بجانب  للتوقف 

حتى بجانب الم�سجد. لماذا نت�سّرف 

بهذه الطريقة التي تعيق حياة النا�س 

وتوّترهم وت�سّعب عي�ستهم؟!

ع��الق��ة  ل���ه  ع�����اّم،  ال��ن��ظ��ام  ه���ذا  اإّن 

ف���اإذا  وح��ي��ات��ه��م.  وم�سالحهم  ب��ال��ن��ا���س 

�سرعّي،  غير  اأن��ه  بحّجة  النظام  خالفت 

من  ال�سرعيين  غير  الحّكام  �سيتاأّذى  هل 

ذلك؟ ل، النا�س هم الذين �سوف يتاأّذون. 

بالنا�س  يلحق  �سوف  ال�سرر  النهاية،  في 

و�ستهدر  واأ�سغالهم،  واأع�سابهم  وحياتهم 

اأوق��ات��ه��م ودوام���ات���ه���م. ل���ذا، ه��ن��ا يقول 

مخالفة  تجوز  ل  و�سوح:  وبكل  الفقهاء، 

القوانين.

* ثانيًا: ال�ظيفة الر�صمية:
بعدم  ر�سمية  اأ�ستاذ في مدر�سة  يقوم 

ة اأنه يعمل في موؤ�س�سة  اللتزام بعمله بحجَّ

دولة غير اإ�سالمية. فيذهب لإثبات ح�سوره 

�س،  �سباحًا وم�ساًء وين�سرف، دون اأن ُيدرِّ

ل  لكنه  اأي�سًا  الدوام  اآخر  ح�سوره  ويثبت 

اأو  الغياب،  اأو مدير مدر�سة دائم  �س،  ُيدرِّ

ناظر... اأو موظف في م�ست�سفى حكومي، 

جواب  اإّن  �ساكل...  ما  اأو  الق�ساء،  في  اأو 

المراجع على هذه الأ�سئلة وا�سٌح جدًا: »ل 

يجوز �سرعًا«.

والمديرون...  الأ�ساتذة  يغيب  عندما 

بعلم  بالنا�س،  اإ���س��راٌر  اإن��ه  يخ�سر؟  فمن 

النا�س، بم�سالح النا�س، وباأولد النا�س.

من القلب إلى كل القلوب
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كذلك عندما يدمن الموظفون الغياب 

تتعطل معامالته  الذي  َمْن  الإدارات،  عن 

الروؤ�ساء  اأم��ا  النا�س،  نعم،  وم�سالحه؟ 

والحكام والملوك والأمراء فلن يذهبوا اإلى 

الإدارات ليقفوا بال�سف. اأ�سف اإلى ذلك، 

ماذا يقول الفقهاء في مو�سوع الوظائف؟ 

وهذا  ال���وزارة،  وبين  بينك  اّت��ف��اق  يوجد 

عقودهم  عند  فالموؤمنون  ُملِزم،  الّتفاق 

و�سروطهم وعهودهم.

اأخذ  لي  يجوز  هل  الفقيه:  وي�ساألون 

ي��اأت��ي ال��ج��واب: ل  ال��رات��ب ح��ال الغياب؟ 

لم  اأن���ت  دوام  على  ال��رات��ب  اأخ���ذ  ي��ج��وز 

ولو  حرامًا،  المال  اأخذ  وي�سبح  تح�سره. 

من دولة غير اإ�سالمية. 

�سوؤاٌل  ه  يتوجَّ حينما  ذل��ك،  من  اأكثر 

ل��ل�����س��ادة ال��ع��ل��م��اء وال��م��راج��ع ع��ن ج��واز 

ال���دوام،  اأث��ن��اء  ة  خا�سّ معامالت  تمرير 

باإجراء  يقوم  عندما  مثاًل،  كالمهند�س، 

م��ع��ام��الت ت��ج��اري��ة اأث��ن��اء ال�����دوام، عبر 

الهاتف، لي�س لها عالقة بالوظيفة، اأيجوز 

اإذا كان قانون  اإّل  الأ�سل ل يجوز،  ذلك؟ 

مع  يتنافى  ل  بما  بذلك  ي�سمح  الوظيفة 

بكّل  القانون  هي  المرجعية  هنا  وظيفته، 

و�سوح.

* ثالثًا: التهريب والجمارك:
بالتهريب،  النا�س  بع�س  يتعاطى  قد 

اإ�سالمية،  غير  ال��دول��ة  اأّن  اأي�سًا  ة  بحجَّ

الم�سكلة؟!  فما  اإ�سالمية،  غير  والقوانين 

وال��ج��واب  وال�سريعة،  المراجع  ي�ساألون 

بالنظام  يخّل  هذا  لأن  يجوز«؛  »ل  اأي�سًا: 

�سن�سرح  العامة.  بالحياة  ويخّل  ال��ع��اّم، 

المو�سوع قلياًل من خالل نقاط عّدة:

الو�سع  ف��ي  الإ���س��ك��الت  اأك��ب��ر  م��ن  اإّن   -1
الق��ت�����س��ادي ال���ي���وم ف���ي ل��ب��ن��ان هو 

فالقطاع  الإنتاجية؛  القطاعات  تدمير 

القطاع  كذلك  ر،  مدمَّ �سبه  ال��زراع��ي 

اإنتاجيان،  قطاعان  وهما  ال�سناعي، 

فال نريد اأن تقت�سر قدرات بالدنا على 

الخدمات والبنوك وال�سياحة فقط، بل 

عمل  وفر�س  اإنتاجية  قطاعات  نريد 

لتتطّور قدرات النا�س الذاتية. 

ال���زراع���ة وال�����س��ن��اع��ة من 

ن  ُتكوِّ التي  الأم���ور  جملة 

لأّن  للبلد؛  ذات��ي��ة  ق��وة 

ال��ب��ل��د ال��خ��دم��ات��ي 

اأّي  ي���واج���ه  ع��ن��دم��ا 

ينتهي  عقوبات،  قانون 

اأم����ره. ف���اإذا ���س��در مثاًل 

فتوى الفقهاء واضحة؛ ال 
يجوز خمالفة قوانني النظام 

العام بكل األحوال
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م���ن كلمة عا�سورائية ل�سماحته )حفظه اهلل( األقاها بتاريخ: 7/مح���ّرم الحرام/1431ه�� - 2009/12/23. وقد جرى ن�سر الجزء الأول   )*(

منها في العدد 281، ملف العدد.

اله�ام�ص

كلُّ ما ُيشّكل مصداقًا خلرق 
النظام العام ال يجوز، ويجب  
العاّم«. لذلك  النظام  »حفظ 

يجب احرتام القوانني
البنوك  م��ع  »ال��ت��ع��اط��ي  يمنع  ق��ان��ون 

اأو ح�سل  البلد،  انتهى و�سع  اللبنانية« 

ح�سار على لبنان، انتهينا. 

تحمي  ال��ت��ي  الم�سائل  اأه���م  م��ن  اإّن   -2
الإن���ت���اج ال���زراع���ي وال�����س��ن��اع��ي  هي 

وقانون  ال�سرائب  الجمارك،  قوانين 

ال�ستيراد.

�سرب  عوامل  اأه��م  من  هو  التهريب  اإّن   -3
لأّن  ل���م���اذا؟  الإن��ت��اج��ي��ة،  ال��ق��ط��اع��ات 

اأرخ�س  ب�سعر  الب�ساعة  يوؤّمن  التهريب 

المهّرب  وبالتالي  الوطني.  ال�سعر  من 

كلفة  ت�سبح  حين  الزراعات  من  يجني 

هذه  لأّن  ال�سوق،  �سعر  من  اأعلى  الإنتاج 

الب�ساعة اأو المح�سول الزراعي ياأتي من 

الإنتاج  كلفة  اأرخ�س من  بكلفة  جيراننا 

�سيح�سل؟  م���اذا  ال��ل��ب��ن��ان��ي،  ل��ل��م��زارع 

الب�ساتين والحقول �ستقفر واليد العاملة 

�ستتوّقف، وفر�س العمل �ستذهب...

وجواب الفقهاء هنا وا�سح اأي�سًا، وهو 

م�ساديق  الأمثلة  هذه  لأن  الجواز،  عدم 

ل��خ��رق ال��ن��ظ��ام ال���ع���ام، وي��ج��ب  »حفظ 

العاّم«. لذلك هذه القوانين يجب  النظام 

اأن ُتحترم.

وهذا هو الموقف الإ�سالمي الذي يراه 

فقهاوؤنا الأجاّلء العلماء المجتهدون الأقدر 

على ا�ستنباط وا�ستخراج الأحكام ال�سرعية 

من اأدّلتها التف�سيلية ال�سحيحة. 

في  اهلل،  ���س��اء  اإن  جميعًا،  لنتعاون 

معالجة هذا المو�سوع وت�سوية كّل الأو�ساع 

اأمام مرحلة جديدة  ال�سابقة، ولالنطالق 

وم�سلحتنا  ال��دن��ي��وي��ة  م�سلحتنا  فيها 

الآخروية.

من القلب إلى كل القلوب
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• تهذيب النفس سبيل السالكين	
• الذين جاهدوا فينا... لنهدينَّهم	
• العرفان...بعيداً عن التشويه	
• يذكرونني فأذكَرهم	

قد أفلح من زّكاها
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*اأهمّية تهذيب النف�ص
الأه���داف  م��ن  ك��ان  النف�س  وتهذيب 

الأر����س،  على  الأن��ب��ي��اء  لحركة  الكبرى 

الذين كان جلُّ عملهم هو اإي�سال الأفراد 

اأجل  من  المقام،  ه��ذا  اإل��ى  والجماعات 

بلوغ ال�سعادة والراحة في الدنيا، وكذلك 

الفوز ب�سعادة الأبد في الجّنة.

قال اآية اهلل د�ستغيب }: »النجاة 

م��ن ال��م�����س��اع��ب ال��دن��ي��وّي��ة وال��ع��ق��وب��ات 

الدنيوّية  ب��ال��راح��ة  وال��ف��وز  خ���روّي���ة، 
ُ
الأ

مرتبط  خ����روي، 
ُ
الأ المقام  ف��ي  وال��ث��واب 

.
)2(

بجهاد النف�س وترك هواها«

وقال الفي�س الكا�ساني )ر�س(:

ل���ئ���ن ق���ه���رت ال���ن���ف�������س ف����ي ه���واه���ا

فاأن���ت في قهر الع���داة قمين ]جدير[)3(

وقال الإمام ال�سادق Q: »احذروا 

فلي�س  اأع��داءك��م،  تحذرون  كما  اأهواءكم 

هواهم  اّت��ب��اع  م��ن  للرجال  اأع���دى  ���س��يٌء 

ال�صيخ يا�صني عي�صى

اَها} )ال�صم�ص: 9(. قال اهلل تعالى: {َقْد اأَْفلََح َمن َزكَّ

وعن ر�ص�ل اهلل P، عندما بعث �صرّية ع�صكرّية ثّم عادت: »مرحبًا 

�ا الجهاد االأ�صغر وبقي عليهم الجهاد االأكبر«. قيل: يا ر�ص�ل  بق�ٍم ق�صَ

اهلل وما الجهاد االأكبر؟ قال: »جهاد النف�ص«)1(.

االإن�صانّي  مقامها  اإلى  النف�ص  اإي�صال  عن  عبارة  النف�ص  تهذيب  اإّن 

مع  ال�صالحة،  واالأعمال  الح�صنة،  االأخ��الق  بتفعيل  وذلك  المرجّ�؛ 

عقيدة �صالمة من الخرافات والالعقالنية. عندها يتاأّهل الفرد للقيام 

بال�ظيفة المطل�بة منه اأمام الخالق واتجاه الخلق.

الملف
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.
)4(

وح�سائد األ�سنتهم«

بعد  انت�صار  للنف�ص  *التهذيب 
المعركة

اإّل من خالل  تتّم  التهذيب ل  وعملّية 

وال�سرع  العقل  بين  ومعركة  و�سراع  جدل 

الخيال  وبين  جهة،  م��ن  الرحمن  وق��وى 

وال�سهوات والأهواء وحبائل ال�سيطان، من 

جهة اأخرى.

»جهاد   :{ الخمينّي  الإم��ام  ق��ال 

يعلو على  الذي  الأكبر  الجهاد  النف�س هو 

عبارة  وهو  تعالى؛  الحّق  �سبيل  في  القتل 

الإن�سان على قواه الظاهرّية  انت�سار  عن 

وتطهير  ال��خ��ال��ق،  ب��اأم��ر  ت��اأت��م��ر  وجعلها 

ال�سيطان  ق��وى  َدَن�����س  من  النف�س  مملكة 

.
)5(

وجنوده«

اإّن هذه العملّية �سهلة ودقيقة في اآن، 

وتقوم على ركيزتين:

اأ- الت�سفية للنف�س، بالتخّلي عن الأخالق 

الذميمة والأعمال ال�سّيئة وعبادة غير 

اهلل تعالى.

بمحا�سن  بالتحّلي  ويكون  الرت��ق��اء،  ب- 

وعبادة  ال�سالحة  والأعمال  الأخالق 

الرحمن.

َبْدوًا عند  توؤخذان  الركيزتان  وهاتان 

النباتات  في  حّتى  ا�ست�سالح  عملية  اأّي 

اإّل من خالل  النبتة ل تنمو �سليمة  اإّن  اإذ 

اآن  تزويدها بالماء والغذاء و�سيانتها في 

من الَعَط�س والحرارة العالية والعبث ومن 

الح�سرات ال�ساّرة.

م��رت��ب��ة  ب��ل���غ  ف���ي  *ال�صعادة 
التكامل

اأو في  المال  ال�سعادة في جمع  لي�ست 

رفاه الحياة اأو في تحقيق ال�سهوات، واإّنما 

ال�سعادة في بلوغ مرتبة التكامل المرجّو. 

هو  كمالها  ف��اإّن  »ال���وردة«  في  كما  تمامًا 

النجاة من املصاعب الدنيوّية 
مرتبطة بجهاد النفس وترك 

هواها
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في و�سولها اإلى المرحلة التي تزهر فيها 

النا�س  لإعجاب  وتتاأّهل  اأريجها  ويفي�س 

بها.

ونحن الب�سر �سعادتنا في و�سولنا اإلى 

كما  اهلل،  ير�سي  الذي  الإن�سانّي  المقام 

ير�سي العباد، وذلك عندما نقوم بوظيفة 

ونرتقي  �سبحانه،  اهلل  يدي  بين  العبادة 

يوؤّهلنا  وال��ذي  الإلهّي،  الع�سق  مقام  اإل��ى 

للفوز بر�سا اهلل تعالى، ونعيم الجّنة.

*طريق التهذيب
اأو  غريبًا  مفهومًا  لي�س  التهذيب  اإّن 

ارتقائّية  اإرادّي��ة  حركة  هو  واإّنما  خياليًا، 

وبلحاظ  الأف�سل،  نحو  للنف�س  وتغييرّية 

الهدف المن�سود. وهذا يكون عندما تتوّفر 

الأمور التالية:

1- و�سوح الهدف الذي من اأجله ُخلقنا، 
اأْي عندما نجيب عن هذين ال�سوؤالين: 

لماذا خلقنا اهلل؟ وماذا اأراد مّنا؟

وطلب  والواعية  القوّية  الإرادة  توّفر   -2
العون من اهلل.

التي  المر�سدة،  الجهة  على  العتماد   -3
�سواء  ال�سالحة،  القدوة  بمثابة  تكون 

اأو  ال�سالح  المر�سد  اأو  الأه��ل  كانت 

ال��م��وؤم��ن ال��م��ح��ت��رم ال���واع���ي. ونحن 

اأغنياء بالقدوة ال�سالحة وهلل الحمد، 

 P وعلى راأ�سهم محّمد واآل محّمد 

ومن َتبعهم ِمَن ال�سالحين.

4- الع��ت��م��اد ع��ل��ى ب��رن��ام��ج ال��م��راق��ب��ة 
وا�سحًا  ق���رارًا  فناأخذ  والمحا�سبة، 

ما  اإل���ى  وال��ت��ع��ّرف  النف�س  ب��اإ���س��الح 

ي�سلحها وما ي�سّرها، ثم نراقبها مع 

�سالح،  هو  بما  التزمْت  فاإذا  الحذر، 

نأخذ قراراً واضحًا بإصالح 
النفس ثم نراقبها مع احلذر، 
فإذا التزمْت مبا هو صالح، 

فِرحنا وحَمدنا اهلل، وإذا صدر 
عنها ما يسيء، حاسبناها

الملف
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البحار، المجل�سي، ج67، �س65.( 1)

القلب ال�سليم، ال�سهيد د�ستغيب، �س504.( 2)

م.ن.( 3)

م.ن، �س355.( 4)

الأربعون حديثًا، الإمام الخميني }، �س23 - 26.( 5)

ع���ن بع����س الأ�سات���ذة الك���رام ومّم���ا ي�ستف���اد م���ن المواعظ ( 6)

العددّية، �س381.

القلب ال�سليم، م.�س، �س351 - 352.( 7)

اله�ام�ص

فِرحنا وحَمدنا اهلل، واإذا �سدر عنها 

ما ي�سيء، حا�سبناها، ثم نلزم اأنف�سنا 

بالإ�سالح من جديد وعدم العود اإلى 

لنا  دام  م��ا  وه��ك��ذا  عنها.  ���س��در  م��ا 

مهجة وف�سحة حياة.

*ُطُرق تهذيبّية
1- الثقة بالنف�س.

2- ال�سكر هلل على ما اأنعم، وب�سكل دائم.
3- ال�ستغفار الدائم.

مهما  المنازعات،  في  الدخول  عدم   -4
اأمكن، وترك الغ�سب ال�سلبّي.

5- قراءة القراآن يومّيًا، ولو بمقدار ع�سر 
اآيات.

6- عدم ا�ستماع النميمة والغيبة.
7- المواظبة على الدعاء.

8- ح�سن التوا�سل مع النبّي واآله بالذكر، 
والزيارة وال�سلوات.

.
)6(

9- تعّلم الفقه
*نم�ذج في التهذيب

لدى  الواعية  والإرادة  القرار  )اأخ��ذ 

ب�سر الحافي(.

جعفر  ب��ن  مو�سى  الإم���ام  م��رَّ  عندما 

�سمع  ِب�ْسر،  بباب  بغداد  في  يومًا   Q

اأ�سوات الطرب والغناء، واّتفَق اأْن خرجْت 

من البيت في تلك اللحظة جارية، ف�ساألها 

الإمام Q: �ساحب هذا البيت عبٌد اأم 

؟ فاأجابته باأّنه حّر، واأّنه يمتلك غلمانًا. حرٌّ

فقال Q ما موؤّداه: اأجل، اإّنه حّر، 

فلو كان عبدًا لخاف موله.

ولما عادْت الجارية اإلى البيت، �ساألها 

اإنه  ِب�ْسر: مع من كنِت تتحّدثين؟ فقالت: 

�سخ�ٌس قال كيت وكيت...

 Q ر خ��ل��ف الإم����ام�� ف��اأ���س��رع ِب�����سْ

عبيد  من  وغدا  يديه،  على  وتاب  حافيًا، 

.
)7(

اهلل
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1 - المانع االأّول: عدم قابلية القلب:
فالقلب الملوَّث بالمعا�سي والذنوب ل يمكن 

ت�سير  وبالمع�سية  الرحمة.  مالئكة  تدخله  اأن 

النف�س وتتحّرك بعك�س ال�سير المطلوب. فال بدَّ 

بالتوبة  والآثام  الذنوب  من  النف�س  تطهير  من 

لل�سير  قابلة  النف�س  ه��ذه  ت�سبح  حّتى  منها، 

والإ�سراقات  الفيو�سات  بتلّقي  تعالى  اهلل  اإلى 

الإلهّية.

اأذن��ب  »اإذا   :Q ال�سادق  الإم���ام  عن 

تاب  ف��اإن  �سوداء،  نكتة  قلبه  من  خرج  الرجل 

انمحت، واإن زاد زادت حّتى تغلب على قلبه فال 

.
)1(

يفلح بعدها اأبدًا«

ال�صيخ خ�صر ديب

اأم��ام  م���ان��ع تقف  ث علماء االأخ���الق ع��ن  ت��ح��دَّ

بدَّ  ال  عقبات  طريق  فلكّل  النف�ص؛  تهذيب  طريق 

لل�صالك اأن يجاهد نف�صه الإزالتها، واإالَّ فلن ي�صل اإلى 

هدفه، نذكر منها:

الملف
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2 - المانع الثاني: التعّلقات الدنيوّية 
المادّية: كالمال والثروة والبيت والجاه 

و�صائر و�صائل الراحة:

في  المتقّدم  بالمعنى  التعّلقات  وهذه 

اإْن  خطيئة،  ك��ّل  راأ����س  تكون  الدنيا  ح��بِّ 

اأن�ستنا ذكر اهلل ويوم الوقفة بين  اأن�ستنا، 

يدي اهلل تعالى للح�ساب.

عنه P: »اأّول ما ُع�سي اهلل تبارك 

وحبُّ  الدنيا،  حبُّ  خ�سال:  ب�ست  وتعالى 

الطعام،  وح��بُّ  الن�ساء،  وح��بُّ  الريا�سة، 

.
)2(

وحبُّ النوم، وحبُّ الراحة«

3 - المانع الثالث: اّتباع هوى النف�س 
وميولها و�صهواتها:

اإنَّ من ي�سعى ليل نهار لإر�ساء غرائزه 

مقام  نحو  يحّلق  اأن  ي�ستطيع  ل  و�سهواته 

القد�س الإلهّي.

لََّك  قال تعالى: {واَل َتتَِّبِع اْلَهَوى َفُي�صِ

ِ} )�س: 26(. َعن �َصِبيِل اهللَّ

وعقل  قلب  اإل��ى  الهوى  ينفذ  وعندما 

واإح�سا�س الإن�سان، فاإّنه يرى الأ�سياء كما 

اإلى �سمير  يريد الهوى، بل وينفذ الهوى 

عن  بالإن�سان  ينف�سل  وهنا  الإن�����س��ان، 

بمحور  ويربطه  هلل،  العبودية  محور 

كاملة  ة  ل��ردَّ يتعّر�س  بحيث  الهوى، 

اإلى  اهلل  عبودّية  من  �سخ�سّيته  في 

.
)3(

عبودّية الهوى

 :Q ف��ع��ن اأم��ي��ر ال��م��وؤم��ن��ي��ن

.
)4(

»اأ�سجع النا�س من غلب هواه«

4 - المانع الرابع: االمتالء باالأكل:
لأنَّ هذا يمنع من العبادة والدعاء 

ع. والتو�ّسل والت�سرُّ

»اإذا   :Q الموؤمنين  اأمير  عن 

قلَّة  األ��ه��َم��ه  ع��ب��ده،  ���س��الح  اهلل  اأراد 

.
)5(

الكالم وقلَّة الطعام وقلَّة المنام«

5 - المانع الخام�س: الكالم غير 
ال�صرورّي وغير المفيد:

عن النبّي P: »ل تكثروا الكالم 

بغير ذكر اهلل، فاإنَّ كثرة الكالم بغير 

ذكر اهلل تق�سي القلب، اإنَّ اأبعد النا�س 

.
)6(

من اهلل القلب القا�سي«

 :Q وع����ن الإم������ام ال��ر���س��ا

والعلم  الحلم  الفقه:  عالمات  »م��ن 

وال�سمت، اإنَّ ال�سمت باب من اأبواب 

المحبة،  اإنَّ ال�سمت يك�سب  الحكمة. 

.
)7(

اإنَّه دليل على كل خير«

6 - المانع ال�صاد�س: حبُّ الذات:
ل  على ال�سالك اإلى اهلل اأن يبدِّ

ي��وؤّدي  واأن  اهلل،  بحّب  ذات��ه  ح��بَّ 

 ،
ّ
الإلهي الر�سا  بداعي  اأعماله  كّل 

ب��دوام  ل��ه  �سمح  اهلل  لأنَّ  ف��ي��اأك��ل 

اأم��ر  اهلل  لأنَّ  ي�سّلي  كما  الحياة 

بذلك... وهكذا.

باملعصية تسري النفس 
وتتحّرك بعكس السري 

املطلوب، فال بدَّ من تطهري 
النفس من الذنوب واآلثام 

بالتوبة منها
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7 - المانع ال�صابع: �صعف االإرادة:
جاّدًا  يعمل  وال�سيطان  بالعمل،  البدء  من  يمنع  ما  وهو 

اأو  �سعبة،  العبادة  اأنَّ  الوهم  عبر  في�سّور  اإرادتنا  لإ�سعاف 

العبادة  المهم هو  اأنَّ  اأو  اإلى اهلل غير مطلوب،  ال�سلوك  اأنَّ 

ة الخالية من الم�سمون. ال�سوريَّ

والحّل هو بتقوية الإرادة التي تحتاج اإلى جهاد وت�سحية 

َلَنْهِدَينَُّهْم �ُصُبلََنا}  {َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا  كما قال تعالى: 

)العنكبوت: 69(.

*ال�صباب نقطة البداية
ة  يرّكز الإمام الخميني } على تهذيب النف�س، وخا�سّ

في مرحلة ال�سباب؛ لأنها هي الفترة التي يمكن فيها ذلك. 

يقول  المهّمة.  هذه  فيها  فت�سعب  ال�سيخوخة  مرحلة  اأّم��ا 

اأمامه  ال�سباب متاحة  بنعمة  يتمّتع  ابٍن  »اإلى   :{ الإمام 

فر�سة لتهذيب النف�س، وللقيام بخدمة خلقه. عليك اأن تنتبه 

النف�س  اإ�سالح  اأّن  كما  ال�سّبان،  على  اأ�سهل  التوبة  اأنَّ  اإلى 

( الأهواء  اأكبر عندهم، في حين )اأنَّ يتّم ب�سرعة  وتربيتها 

النف�سانية، وال�سعي للجاه، وحّب المال، والغرور اأكثر واأ�سّد 

رقيقة  ال�سّبان  اأرواح  ال�سّبان.  لدى  منه  ال�سيوخ  لدى  بكثير 

.
)8(

�سّفافة �سهلة القيادة«

ما ينبغي تركه:

 
ّ
الخميني الإم��ام  يقول  وال��ج��اه:  ال�صهرة  ع��دم طلب   -1
اأن  اهلل  اأ�ساأل  الذي  العزيز  ولدي  يا  »فا�سمع   :{

يجعل قلبك مطمئنًا بذكره لن�سيحة اأٍب قلٍق محتار، 

ول تتعب نف�سك بالنتقال بطرق هذا الباب اأو ذاك، 

ت�ستهيها  التي  ال�سهرة  اأو  المن�سب،  اإل��ى  للو�سول 

النف�س، فاأنت مهما بلغت من مقام فاإنك �سوف تتاأّلم 

وت�ستّد ح�سرتك وعذاب روحك لعدم بلوغك ما فوق 

ذلك...«. 

2- االبتعاد عن مجال�س ال�صوء: يقول الإمام }: »وا�سَع 
الغفلة عن  في  الإن�سان  توقع  التي  المجال�س  تتجّنب  اأن 

اإلى  يوؤّدي  ارتياد مثل هذه المجال�س قد  فاإنَّ  ذكر اهلل، 

الملف
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ذاته  بحدِّ  يعّد  ال��ذي  التوفيق،  �سلب 

خ�سارة ل يمكن جبرانه«.

اأه���ل المعرفة:  اإن��ك��ار م��ق��ام��ات  ع��دم   -3
يقول الإمام }: »ولدي ما اأو�سيك 

تنكر  اأن ل  ه��و  الأول����ى  ب��ال��درج��ة  ب��ه 

م��ق��ام��ات اأه����ل ال��م��ع��رف��ة، ف��الإن��ك��ار 

منكري  معا�سرة  واّت��ِق  ال،  الجهَّ ة  �ُسنَّ

اع طريق اهلل  مقامات الأولياء فهم قطَّ

تعالى«.

4- عدم االهتمام بجمع الكتب، بل االأهم 
هو العمل: يقول الإمام } لبنته: 

اأ�سماء  عن  �ساألِت  الما�سية  »الليلة 

برفع  اهتّمي  ابنتي  العرفانّية،  الكتب 

نقلت  اإذا  ال��ك��ت��ب،  جمع  ل  ال��ُح��ُج��ب 

الكتب العرفانية والفل�سفية من ال�سوق 

اإلى المنزل... اأو جعلت نف�سك مخزنًا 

لالألفاظ وال�سطالحات... واأ�سبحت 

اهلل  �سمح  ل  وتبعك  المجال�س  زينة 

بهذه  فهل  وال��ع��رف��ان...  العلم  غ��رور 

الُحُجب  زادت  الكثيرة  المحمولت 

التوبة أسهل على الشبان، 
كما أّن إصالح النفس وتربيتها 

يتّم بسرعة أكرب عندهم

الكافي، الكليني، ج2، �س272.( 1)

بحار الأنوار، المجل�سي، ج7، �س94.( 2)

م���ن كت���اب اله���وى، محم���د مه���دي الآ�سف���ي، ����س50 - 51، ( 3)

ملّخ�سًا.

بحار الأنوار، م.�س، ج7، �س76.( 4)

م�ستدرك الو�سائل، الميرزا النوري، ج16، �س213.( 5)

و�سائل ال�سيعة، الحّر العاملي، ج8، �س536.( 6)

الكافي، م.�س، ج2، �س113.( 7)

من و�سية الإمام الخمين���ي } لولده ال�سيد اأحمد ( 8)

)ر�س(.

م.ن.( 9)

غرر الحكم، �سفحة 155، حكمة 4.( 10)

اله�ام�ص

وجلَّ  ع��زَّ  اهلل  اأورد  خّففتها؟  اأم 

لإيقاظ العلماء الآية ال�سريفة: {

ُلوا التَّْوَراَة ُثمَّ َلْم  َمَثُل الَِّذيَن ُحمِّ

َيْحِمُل  اْلِحَماِر  َكَمَثِل  َيْحِمُلوَها 

الَِّذيَن  اْل��َق��ْوِم  َمَثُل  ِبْئ�َس  اأَ�ْصَفاًرا 

َيْهِدي  اَل   ُ َواهللَّ  ِ اهللَّ ِباآَياِت  ُبوا  َكذَّ

اِلِميَن} )الجمعة: 5(  اْلَقْوَم الظَّ

حّتى  العلوم  اختزان  اأّن  ليعلموا 

والتوحيد  ال�سرائع  علم  كان  اإذا 

.
)9(

ل يخّفف الُحُجب، بل يزيدها«

التي  الم�ارد  عن  *االبتعاد 
يحتمل اأن ي�صعف فيها

بالأمور  يتاأّثر  الإن�سان  اأّن  بما   

الممكن  م��ن  ف��اإن��ه  ب��ه،  تحيط  التي 

اأو  ال��َم��واط��ن،  بع�س  في  ي�سعف  اأن 

اأج���واء  ��اأ فيها  ت��ت��ه��يَّ ال��ت��ي  ال��ح��الت 

المع�سية، كمجال�س الف�سق والفجور 

بالمراأة  وال��خ��ل��وة  ال�����س��وء،  وم��راك��ز 

الأجنبية والمزاح معها، والنظر اإلى 

الم�ساهد المثيرة للغرائز وال�سهوات، 

من هنا كان عليه اأن يبتعد عن تلك 

ال�سيطان  فيها  يقوى  التي  ال��م��وارد 

عليه، حتى ل يقع في المع�سية، فعن 

اأب�سرِت  »اإذا   :Q علّي  الإمام 

العيُن ال�سهوة، عمي القلب عن 

.
)10(

العاقبة«
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ال�صيخ اأحمد جابر

في  ن�صاأت  التي  العل�م  من  االإ�صالمي  العرفان  علم  ُيعتبر 

ال��صط االإ�صالمي، وا�صتقت اأ�ص�لها من منابع االإ�صالم االأ�صا�صية، 

في  كان  وقد   .R للمع�ص�مين  المطّهرة  وال�صّنة  الكتاب  اأي 

انطالقته ابتداًء، وفي تكامله وتطّ�ره في المراحل التالية التي 

في  لة  المتاأ�صّ الرغبة  تلك  عن  يعّبر  التاأ�صي�ص،  مرحلة  اأعقبت 

واال�صتفا�صة  الغيب،  بعالم  لالّت�صال  الم�صلم،  االإن�صان  وجدان 

 - وغايته  ال�ج�د  مبداأ   - تعالى  اهلل  مع  العالقة  وجعل  منه 

عند  وتقف  الر�ص�م  على  تقت�صر  عالقة  ال  وحّب  وجد  عالقة 

حدود العقل فح�صب.

*العرفان نظرّي وعملّي
�سنفين  العلم عن  هذا  اأهل  ويتحّدث 

اأو���س��اط  ف��ي  ال��ح��دي��ث عنهما  ���س��اع  ل���ه، 

الباحثين في علم العرفان، هما: العرفان 

النظرّي والعرفان العملّي. 

به  فُيق�سد  ال��ن��ظ��رّي  ال��ع��رف��ان  اأّم���ا 

العرفان  روؤية  اإلى  وفكرّيًا  نظرّيًا  التعّرف 

َواإِنَّا   ِ ��ا هلِلّ {اإِنَّ لحقيقة الوجود والغاية منه 

الملف
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علم العرفان يعّبر عن رغبة 
اإلنسان يف االتصال بالغيب 

وجعل العالقة مع اهلل عالقة 
وجد وحّب

واأّن   ،)156 )البقرة:  َراِج��ع��وَن}  اإَِل��ْي��ِه 

الكون وكّل ما �سوى اهلل تعالى اإّنما هو 

تعالى  لنوره  وظ��الل  وتجّلياته  اآياته 

 { َوااْلأَْر��������سِ ��َم��اَواِت  ال�����صَّ ُن����وُر   
ُ {اهللَّ

�سادر  �سيء  كّل  واأّن   ،)35 )النور: 

اأباه {َيا  اإليه �ساء ذلك اأم  عنه وماآله 

اإِنََّك َكاِدٌح اإَِلى َربَِّك َكْدًحا  َها ااْلإِن�َصاُن  يُّ
اأَ

الإن�سان  واأنَّ  )الن�سقاق:6(،  َفُماَلِقيِه} 

والأول��ي��اء  الأنبياء  وم�سداقه   - الكامل 

في  R - هو خليفة اهلل  المع�سومون 

ومجاهدته  �سلوكه  في  و�سل  لأّن��ه  اأر�سه، 

اإليه  ي�سل  اأن  يمكن  ما  ذروة  اإلى  لنف�سه 

مخلوق في القرب من الحّق تبارك وتعالى.

واأّما العرفان العملي فهو بيان للقواعد 

م�سيرة  تحكم  اأن  ينبغي  التي  والمبادئ 

ال�سالك اإلى اهلل تعالى، الهادف لنيل تلك 

المعرفة عيانًا وم�ساهدة. وهو اإّنما يحتاج 

لتلك القواعد والمبادئ  ليكون في �سلوكه 

وت�سويالت  الأوه���ام  عن  اأمكنه  ما  بعيدًا 

التي  بال�سوء،  ��ارة  الأمَّ والنف�س  ال�سياطين 

وقد  بغيته،  ع��ن  لحرفه  حتمًا  �ستتدّخل 

وتلب�سه  الحّق  ب�سورة  الباطل  له  ت�سّور 

لبا�سه لي�سهل عليها اإيقاعه في �سركها.

*مالحظات ومنا�صئ
بق�سميه  تعّر�س  قد  العلم  هذا  اأّن  اإّل 

ولالإن�ساف  بع�سها  عديدة،  لمالحظات 

ك��ان  الآخ����ر  وبع�سها  م��و���س��وع��ّي��ًا،  ك���ان 

لبع�س  الخاطئة  الممار�سات  بع�س  نتيجة 

لبع�س  فقل  اأو  العلم،  لهذا  المنت�سبين 

وه��م   - اإل��ي��ه  الن��ت�����س��اب  �سفة  منتحلي 

ل�سورة  كثيرًا  اأ�ساوؤوا  وقد  بالقليل،  لي�سوا 

تلك  م��ن  وق�����س��م   - الحقيقية  ال��ع��رف��ان 

الأوفر  ال�سهم  ي�سّكل  ولعّله  المالحظات، 

منها كان -وما يزال- نا�سئًا من محدودّية 

الّطالع على اأ�سول ومبادئ علم العرفان، 

الخت�سا�س  اأه��ل  كلمات  مراجعة  وع��دم 

فيه للوقوف على مرادهم فيما يتكّلمون اأو 

يكتبون.

ال��ع��رف��ان  ع��ل��م  اتُّ��ه��م  النتيجة،  وف���ي 

�سروريات  عن  وابتعاده  للعقل،  بمجافاته 
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اإّن��ه  وقيل  وم�سّلماته،  الإ���س��الم��ّي  ال��دي��ن 

اأو  اأدعيائه،  باأمزجة  عالية  بن�سبة  متاأّثر 

اإن��ه علم واف��د على الإ���س��الم واإن ج��ذوره 

الأ�سا�سية ترجع اإلى ملل ومذاهب مختلفة 

اإلى  واأه��ل��ه...  الإ���س��الم  عن  اأجنبية  كّلها 

الكالم  يطول  التي  التهامات  من  غيرها 

بذكرها.

من  كبير  ق�سم  دام  ما  اأّن��ه  واأت�����س��ّور 

ب��اآخ��ر،  اأو  بنحو  ن��ا���س��ئ��ًا،  ال��م��الح��ظ��ات 

م��ن ت�����س��ّور ع���دم وج����ود ���س��اب��ط��ة لعلم 

الكثير  ن�سبة  بالتالي  في�سهل  ال��ع��رف��ان، 

�ساأتعّر�س  لذلك  اإل��ي��ه.  الن��ح��راف��ات  من 

العلم  هذا  تحكم  اأن  ينبغي  التي  للمعايير 

وت��ك��ون م��ي��زان��ًا ل��دع��اوي��ه وم�����س��اه��دات 

تلك  اإل��ى  اللتفات  خ��الل  وم��ن  اأ�سحابه. 

المعايير يّت�سح نوعًا ما الأ�سا�س في كيفّية 

معالجة تلك المالحظات.

*الميزان في علم العرفان
يعتبر البحث حول ميزان علم العرفان 

اإليها  يتطّرق  التي  المهّمة  الأب��ح��اث  من 

اإنّما  المطروح  وال�سوؤال  فيه.  الم�سّنفون 

هو عن المعيار المعتمد في تقويم 

ب�سرورة  الت�سليم  بعد  مّدعياته 

وجود المعيار.

ما ي�ستنتج من كلمات العرفاء 

وجود ثالثة موازين في المقام:

به  ويق�سد  ال���ع���ام:  ال��م��ي��زان   -1
بها  جاء  التي  الإ�سالمّية  ال�سريعة 

الأ�سا�سي  وقوامها   ،P اهلل  ر�سول 

والأحاديث  الكريم  القراآن  ركيزتان، 

.R الماأثورة عن المع�سومين

ومعنى هذا الميزان اأّنه ينبغي عر�س 

النت�ساب  يّدعي  من  يطرحها  دعوى  كّل 

النظر  ب��ادئ  وف��ي  اأّوًل  العرفاء  لم�سلك 

معار�سًا  كان  فما  وال�سّنة،  القراآن  على 

بكذبه  وُح��ِك��م  ب��ل  ج��ان��ب��ًا،  ُط����ِرَح  لهما 

وبطالنه.

لكافة  لأّن���ه معيار  ع��اّم  م��ي��زان  وه��ذا 

النا�س، وينبغي اعتماده في كاّفة الأحوال 

.
)1(

والظروف 

ال�صلوك:  اأ�صتاذ  اأو  الخا�ّس  الميزان   -2
اّتخاذ  لزوم  العرفاء على  اأّكد  لطالما 

منازل  ط��ي  اأث��ن��اء  المر�سد  الأ���س��ت��اذ 

ت��ع��ال��ى. وه���م في  اإل����ى اهلل  ال�����س��ف��ر 

المقابل يحّذرون من اإهمال هذا الأمر 

فح�سب  نف�سه  على  ال�سالك  واعتماد 

في  اأّن  ويعتبرون  و�سلوكه،  �سيره  في 

ذلك نتائج وخيمة على ال�سالك.

اأّم����ا ل��م��اذا ن��ح��ت��اج اإل���ى الأ���س��ت��اذ 

توجد ثالثة موازين يف علم 
العرفان: الشريعة، أستاذ 

السلوك، والعقل
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المر�سد؟ فالأنه وكما هو المفرو�س قد 

اأخبر  و�سار  قبل،  من  التجربة  خا�س 

من غيره بعقبات الطريق، فاأ�سبح اأقدر 

على اإر�ساد ال�سالك لما ينبغي له القيام 

به.

نتكلم  ونحن  نن�سى،  األ  ينبغي  ولكن 

ع��ن ه��ذا ال��م��ي��زان، ال��م��ي��زان ال��ع��ام اأي 

يتّم  اأن  ينبغي  التي  الإ�سالمية،  ال�سريعة 

التعامل معها على اأ�سا�س اعتبارها حاكمًة 

ومعيارًا  المر�سد،  الأ�ستاذ  يذكره  ما  على 

اأو  وتوجيهاته  اإر�ساداته  قبول  في  واأ�سا�سًا 

عدم قبولها.

الثالث،  ال��م��ي��زان  ه��و  وه��ذا  ال��ع��ق��ل:   -3
ال�سريعة،  ر بنور  ويراد به العقل المنوَّ

الأعمى.  التقليد  عباءة  من  ال��خ��ارج 

ومن هنا نجد تاأكيد بع�سهم على لزوم 

كالمنطق  النظرية  العلوم  تح�سيل 

ال�سير  ف��ي  ال�����س��روع  قبل  والفل�سفة 

.
)2(

وال�سلوك اأو في بداياته

*فقهاء علماء عرفاء
العلم  هذا  اأّن  يّت�سح  تقّدم  ما  خالل 

لكّل  �سرعًة  لي�س  وهو  �سابطة،  بال  لي�س 

وارد، بل هو علم مقنَّن. وهو لي�س مجافيًا 

الدين  ���س��روري��ات  ع��ن  بعيدًا  اأو  للعقل، 

الإ�سالمّي، بل هو محكوم لهما، واأّنه لي�ست 

جاذبية العرفان ومعايريه 
املقننة دفعت علماء بارزين 

إىل ميدانه، كاإلمام اخلميني 
} والعّلامة الطباطبائي

لح���ظ: التمهيد في �سرح قواعد التوحي���د، �س590، ت�سحيح ( 1)

وتعلي���ق ال�سي���خ ح�س���ن الرم�سان���ي؛ والعرف���ان النظ���ري، 

مبادئه واأ�سوله، �س90 - 93.

لحظ: التمهيد في �سرح قواعد التوحيد، �س589.( 2)

اله�ام�ص

النت�ساب  يّدعون  ممن  ن�سمعها  دعوى  كّل 

اإليه يجب تلّقيها بالقبول، بل اإنَّ كّل �سيٍء 

ولكن  والتمحي�س،  للمحاكمة  خا�سع  فيه 

بالأحكام  م��اأخ��وٍذ  غير  مو�سوعي  بعقل 

الم�سبقة التي تمنع �ساحبها عن الإن�ساف 

في الحكم.

المعرفّي،  الت��ج��اه  ه��ذا  جاذبية  اإّن 

ووجود معايير مقّننة له، دفعت الكثير من 

مدر�سته.  في  لالنخراط  الحقيقة  ع�ّساق 

وق����د ب����رز م��ن��ه��م ال��ع��دي��د م���ن ال��ع��ل��م��اء 

-ك�سدر  ال��م��ي��دان  ه��ذا  ف��ي  المحّققين 

الخميني  والإم���ام  ال�سيرازي  المتاأّلهين 

غيرهم-  واآخرين  الطباطبائي  والعاّلمة 

والّت��ج��اه  وال��ع��ق��ل  الفقاهة  بين  جمعوا 

على  منارات  فكانوا  ال�سهودّي،  العرفانّي 

نتاجهم  ب��ن��ور  ي�ست�سيء  ال�سعيد  ه��ذا 

الكثيرون من محّبي الحقيقة.  
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)*(
ال�صّيد عّبا�ص ن�ر الدين

الم�ّحدين  وم�لى  الم�ؤمنين  اأمير  عن  ورد 

ْنَيا  ْكِر الأْهاًل اأََخُذوُه ِمَن الدُّ Qق�له: »َواإِنَّ ِللذِّ

َيْقَطُع�َن  َعْنُه،  َبْيٌع  َواَل  ِتَجاَرٌة  َت�ْصَغْلُهْم  َفَلْم  َبَداًل، 

َمَحاِرِم  َعْن  َواِجِر  ِبالزَّ َوَيْهِتُف�َن  اْلَحَياِة،  اَم  اأَيَّ ِبِه 

اهلِل، في اأَ�ْصَماِع اْلَغاِفِليَن«)1(. 

الملف
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َعم *من اأعظم النِّ
Q في  ال�����س��ّج��اد  وع����ن الإم������ام 

َعَلْيَنا  َعِم  النِّ ْع��َظ��ِم 
َ
اأ َوِم��ْن   ...« مناجاته: 

.
)2(

ْل�ِسَنِتَنا..«
َ
َجَرَياُن ِذْكِرَك َعَلى اأ

اإّن كّل من الت�سق بالّثقافة الإ�سالمّية 

الحنيف  الّدين  قيم  اإلى  بالنتماء  واعتّز 

يدرك اأّن الّذكر من اأعظم الكمالت واأجّل 

الف�سائل والمكرمات.

الّتراث  ل�سيء في  ولعّله ل يوجد مدح 

الّدينّي المع�سوم كمدح الّذكر والّذاكرين. 

كتاب  ف��ي   { الخمينّي  الإم���ام  ي��ق��ول 

جلَّ  الحّق  تذّكر  »اإّن  حديثًا«:  »الأرب��ع��ون 

المحبوب  م��ع  والمناجاة  والخلوة  وع��ال 

واإظهار العبودّية والذّل اأمام عظمة الكامل 

المطلق، غاية اآمال العارفين وثمرة �سلوك 

.
)3(

ال�سالكين«

ال�ّسالكين  م��ع��راج  ف��ي   { وي��ق��ول 

ومقام  ال��م��ع��ن��وّي��ة:  ��الة  ال�����سّ اآداب  ح��ول 

التي  الجليلة  العالية  المقامات  الّذكر من 

حدود  فوق  وهو  لبيانها.  المجال  ي�سع  ل 

المعرفة  لأهل  وتكفي  والّتحرير.  الّتقرير 

والجذبة الإلهّية واأ�سحاب المحّبة والع�سق 

تعالى  اهلل  وق��ال  الإلهّية.  ال�ّسريفة  الآي��ة 

اأنا جلي�س من  »يا مو�سى   :Q لمو�سى 

ر�سول  قال  الكافي  رواية  وفي   .
)4(

ذكرني«

اهلل P: »من اأكثر ذكر اهلل اأحّبه اهلل«. 

 Q ادق وفي الو�سائل باإ�سناده اإلى ال�سّ

قال: »قال اهلل عّز وجّل: يابن اآدم اذكرني 

اآدم  يابن  نف�سي،  في  اأذك���رك  نف�سك  في 

اذكرني في خالء اأذكرك في خالء، يابن 

اأذكرك في مالأ خير  اآدم اذكرني في مالأ 

من ملئك«. وقال: »ما من عبد ذكر اهلل في 

مالأ من  في  اهلل  ذكره  اإّل  الّنا�س  من  مالأ 

.
)5(

المالئكة«

*اأهّم ما في الّذكر
تعّر�ست،  ق��د  الحقيقة  ه��ذه  اأّن  اإّل 

ل�سوء  الّرفيعة،  الدينّية  القيم  كغيرها من 

و�سط  وموقعّيتها  بريقها  اأف��ق��ده��ا  فهم 

اإل��ى  ن��زل��ت 
ُ
ف��اأ ال��ّدي��ن��ّي��ة.  القيم  منظومة 

بمجموعة  والتفّوه  الل�سان  لقلقة  م�ستوى 

من الألفاظ والعبارات.

ه��ذا، م��ع اأّن اأه���ّم م��ا ف��ي ال��ّذك��ر هو 

المعاني  اإل����ى  وت��وّج��ه��ه  ال��ق��ل��ب  ح�����س��ور 

ولعّل  الحياة.  تفا�سيل  في  لها  ومعاي�سته 

ادق  ب��الإم��ام ال�سّ ه��ذا الأم��ر هو ما ح��دا 

َفَر�َس  َما  �َسدِّ 
َ
اأ »ِمْن  اأن يقول:  اإلى   Q

ِ َكِثيرًا، ُثمَّ َقاَل: َل 
َّ

 َعَلى َخْلِقِه ِذْكُر اهلل
ُ ّ
اهلل

اإِلَّ  اإَِلَه  َوَل  هلِلِ  َواْلَحْمُد  اهلِل  �ُسْبَحاَن  ْعِني 
َ
اأ

ِذْكَر  َوَلِكْن  ِمْنُه،  َكاَن  َواإِْن  ْكَبُر 
َ
اأ َواهلل  اهلل 

ْن َكاَن َطاَعًة  َف��اإِ َم،  َوَح��رَّ َح��لَّ 
َ
اأ اهلِل ِعْنَد َما 

.
)6(

َيًة َتَرَكَها« َعِمَل ِبَها، َواإِْن َكاَن َمْع�سِ

الحقيقّي  وال���ّذك���ر  ال��ّذك��ر  فحقيقة 

الجمالّية  ب�سوؤونه  ال��ح��ّق  مالحظة  هما 

باآفاقها  الحياة  تفا�سيل  في  والجاللّية 

المختلفة.  وق�ساياها  واأحداثها  والأنف�س 

هكذا:  هو  تعالى  اهلل  لأّن  اإّل  ه��ذا  ولي�س 

حا�سر دومًا، وم�سهوٌد اأبدًا على كّل �سيء. 

خالقها  وه��و  الأ���س��ي��اء  ع��ن  يغيب  فكيف 

ورازقها وبيده نا�سَيتها وهو على كّل �سيء 

�سهيد؟

فالغفلة عنه بمنزلة الغفلة عن حقائق 

العالم والحياة والأح��داث. ومن غفل عن 

ينفعه  ول  ب�سيء  ينتفع  لم  الحقائق  هذه 

�سيء.
43
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كر ارتباط بالحّق *الذِّ
مّت�سلين  نكون  اأن  يعني  اهلل  ذكر  اإّن 

�سوى  وم��ا  بالحّق.  ومرتبطين  بالحقيقة 

ذل���ك وق���وع ف��ي ال��ب��اط��ل وا���س��ت��غ��راق في 

قال  �سقاء.  كّل  �سبب  هو  وهذا  البطالن. 

اهلل تعالى: {َوَمْن اأَْعَر�َس َعْن ِذْكري َفاإِنَّ 

َلُه َمعي�َصًة �َصْنكاً} )طه: 24(.

وك��ّل  نف�سّي،  األ���م  وك���ّل  م��ع��ان��اة،  ك��ّل 

وكّل  الوهم.  غلبة  اإل��ى  يرجع  ا�سطراب 

وو�ساو�س  ال�ّسيطان  اإلقاءات  هي  الأوهام 

الحّق  بذكر  قلبه  ي�سغل  لم  فمن  اإبلي�س. 

والأباطيل و�سّور  الأوهام  �سغلته  المطلق، 

�سورته  غير  وال��وج��ود  الحياة  اهلل  ع��دّو 

الجالل  ذي  اهلل  اإل��ى  ترجع  التي  الحّقة 

والإكرام.

ومن هنا كان التعّلم المف�سي اإلى العلم 

م�ساديق  اأعظم  من  بل  ذك��رًا،  بالحقائق 

الة ذكرًا؛ لأّنها جامعة  الّذكر. وكانت ال�سّ

ال��ق��راآن  وك��ان  الكبرى.  الحقائق  لأ���س��ول 

الكريم ذكرًا؛ لأّنه المح�سي لكّل الأ�سياء، 

���َص��ْيء  {َوُك������ّل  تعالى:  ق��ال  كما  ه��ي،  كما 

اأَْح�َصْيَناُه ِكَتاباً})النباأ: 29(.

يقول الإمام الخمينّي }: »بالّذكر 

الحقيقّي ُتخرق الحجب بين العبد والحّق 

وق�سوة  الح�سور،  م��وان��ع  وُت���زال  تعالى، 

ال�ّسالك  وج��ه  في  وُتفتح  وغفلته،  القلب 

اأبواب الملكوت الأعلى والألطاف والّرحمة 

.
)7(

الإلهّية«

*الدنيا المذم�مة
�سيء  ك��ّل  ه��ي  المذمومة  ال��ّدن��ي��ا  اإّن 

الأر����س  ت��ك��ون  ل  ول��ه��ذا  اهلل.  ع��ن  ي�سغل 

ظهور  محّل  لأّنها  مذمومة؛  وال�ّسماوات 

إّن ذكر اهلل يعني أن نكون 
مّتصلني باحلقيقة ومرتبطني 

باحلّق. وما سوى ذلك وقوع 
يف الباطل

الملف
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اآي����ات ال��ع��ظ��م��ة الإل���ه���ّي���ة. ي��ق��ول الإم����ام 

الخمينّي }: »واعلم اأّن ذكر اهلل تعالى 

منازل  جميع  ع��ن  ُمعِر�سًا  القلب  يجعل 

الّطبيعة ومناظرها، بل ويجعل كّل العالم 

عينه،  في  له  قيمة  ل  عدمًا  فيه  ما  بكّل 

تعّلقه  ينح�سر  بل  منه،  ب�سيٍء  يتعّلق  فال 

بالحّق تعالى وحده، حّتى تبلغ هّمته مرتبًة 

من العّلو ل يقيم معها وزنًا لجميع عوالم 

ب�سبب  هّمته  ت�سعف  ل  وعندها  الوجود، 

الواردات القلبّية مهما كانت، فال ي�ست�سعر 

الِكَبر في نف�سه ب�سبب هذه ال��واردات، بل 

تعالى  الحّق  غير  �سيء  كّل  ي�ست�سغر  اإّن��ه 

.
)8(

واآثار جماله وجالله«

ف����اأّول خ��ط��وة ن��ح��و ه���ذا ال��م��ق��ام هي 

حجاب  في  نقع  ل  حّتى  معناه  نعرف  اأن 

بعدها  وم���ن  والم�سطلحات.  الأل���ف���اظ 

وعظمته  اأهمّيته  قلوبنا  نفّهم  اأن  �سرورة 

بمعرفة اآثاره ونتائجه، ونكّرر على م�سامع 

اإليه  ت�ستاق  حّتى  الحقائق  ه��ذه  قلوبنا 

بحقيقته وت�سّدق باأولوّيته وعلّو �ساأنه على 

�سائر المقامات.

القلب  في  تبعث  التفّكر  *كثرة 
كر الذِّ

تاأمين  وج��ب  ال�ستياق  ح�سل  ف���اإذا 

ماّدته وهي التي تح�سل من خالل التفّكر 

في الآثار والآيات التي هي مظاهر جمال 

الحّق تعالى جالله. فاإّن كثرة التفّكر هذه 

ويعني  ال��ّذك��ر.  فيه  وتبعث  القلب  توقظ 

ذلك اأن ل تنح�سر هذه المعاني في اإطار 

الأفكار، بل ت�سري اإلى الم�ساعر والحالت 

وهناك  والت�سّرفات.  الأفعال  اإلى  ومنها 

�سورة  طبق  على  الفعل  ���س��ورة  ت�سبح 

الّذكر وحقيقته، فيح�سل الن�سجام التاّم 

بين حركة الإن�سان ال�ّسلوكّية وبين مقت�سى 

مركب  هي  التي  ومكّوناته  العالم  حقائق 

كّل �سالك في رحلة �سيره اإلى اهلل تعالى.

*اذكروني اأذكركم
قاَل:   Q َجْعَفَر  ب��ي 

َ
اأ الإم��ام  وَع��ْن 

نَّ ُمو�سى 
َ
ر اأ »َمْكُتوٌب ِفي التَّوراِة الَّتي َلْم ُتَغيَّ

َقريٌب اأْنَت 
َ
ُه َفقاَل: يا َربِّ اأ ل َربَّ

َ
Q �َساأ

ْوَحى 
َ
ناديَك؟ َفاأ

ُ
ناجيك، اأْم َبعيٌد َفاأ

ُ
ِمّني َفاأ

َنا َجلي�ُس َمْن 
َ
 َعزَّ َوَجلَّ اإَلْيِه: يا ُمو�سى اأ

ُ
اهلل

َذَكَرِني. َفقاَل ُمو�سى: َفَمْن في �ِسْتِرك َيْوَم 

كرثة التفّكر توقظ القلب 
وتبعث فيه الّذكر
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ل �ِسْتَر اإِّل �ِسْتُرَك؟ َفقاَل: الَّذيَن َيْذُكُروَنني 

ولِئَك 
ُ
َفاأ ِحبُُّهْم 

ُ
َفاأ ِفيَّ  َوَيتحابُّوَن  ْذُكُرُهْم 

َ
َفاأ

الأْر���سِ  اأْه��َل  �سيَب 
ُ
اأ اأْن  اأَرْدُت  اإِذا  الَّذيَن 

 .
)9(

ِبِهم« َعْنُهْم  َفَدَفْعُت  َذَك��ْرُت��ُه��ْم  ِب�ُسوٍء 

اأّن  ال�ّسريف،  الحديث  ه��ذا  من  ُي�ستفاد 

في  الأ�سخا�س  بين  وال��ّت��ح��اّب  اهلل  لذكر 

وهي   - اإح��داه��ا  خ�سائ�س:  اهلل،  �سبيل 

الأهم - اأّن ذكر العبد هلل، يبعث على ذكر 

الم�سمون  بهذا  نطقت  كما  لعبده،  اهلل 

الّذكر  هذا  ويقابل  اأي�سًا.  اأخرى  اأحاديث 

وت��ع��ال��ى  �سبحانه  ق���ال  ف��ق��د  ال��ّن�����س��ي��ان، 

اأََت��ْت��َك  {َك���َذِل���َك  ال��ق��راآن  في  الّنا�سي  عن 

ُتن�َصى}  اْل��َي��ْوَم  َوَك��َذِل��َك  َفَن�ِصيَتَها  اآَي��اُت��َن��ا 

)طه: 126(.

الب�صيرة  ة  ح����دَّ ع��ل��ى  *باعث 
واإزاحة الُحُجب

فكما اأّن ن�سيان الآيات والعمى الباطنّي 

وجالله  ال��ح��ّق  ج��م��ال  روؤي���ة مظاهر  ع��ن 

ي�سّبب عمًى في العالم الآخر، يكون الّتذّكر 

الحّق  وتذّكر  فات  وال�سّ والأ�سماء  لالآيات 

ِحّدة  على  باعثًا  وجالله  وجماله  �سبحانه 

قّوة  بقدر  للحجب،  واإزاحة  الب�سيرة،  في 

اآيات  تذّكر  واإّن  هذا،  ونورانّيته.  الّتذّكر 

الّتذّكر،  هذا  و�سيرورته،  �سبحانه،  الحّق 

ملكة را�سخة في الإن�سان تجعل لب�سيرته 

ق����ّوة، ف��ي��رى م��ن خ���الل الآي�����ات، ج��م��اَل 

فات يبعث  الحّق. واإّن تذّكر الأ�سماء وال�سّ

اأ�سمائه  تجّليات  في  الحّق  م�ساهدة  على 

من  �ساأنه  عّز  ال��ّذات  تذّكر  واإّن  و�سفاته. 

فات،  وال�سّ والأ�سماء  الآيات  حجاب  دون 

وم�ساهدة  باأ�سرها  الحجب  رف��ع  يوجب 

ويعتبر  وحجاب.  غ�ساء  دون  من  الحبيب 

الّتوجيهات  م��ن  واح����دًا  التف�سير  ه���ذا 

هي  التي  الّثالثة  للفتوحات  والّتف�سيرات 

الفتح  وه��ي:  والأول��ي��اء  العرفاء  ق��ّرة عين 

المطلق  الفتح  المبين،  الفتح  القريب، 

.
)10(

الذي هو فتح الفتوح«

)*( موؤلف كتاب »�سفر اإلى الملكوت«.

نهج البالغة، خطبة 221.( 1)

ال�سحيفة ال�سّجادّية، مناجاة الذاكرين، �س418.( 2)

الأربع���ون حديث���ًا، روح اهلل المو�س���وّي الخمين���ّي، ترجمة محم���د الغروي، ( 3)

�س296.

الكافي، الكليني، ج2، �س496.( 4)

مع���راج ال�سالكي���ن، روح اهلل المو�سوّي الخمينّي، ترجم���ة ال�سّيد عّبا�س نور ( 5)

الّدين، �س227.

الكافي، ال�سيخ الكليني، ج2، �س 80.( 6)

جنود العقل والجهل، روح اهلل المو�سوّي الخمينّي، �س234 - 124.( 7)

م.ن، �س304.( 8)

الكافي، م.�س، ج2، �س497.( 9)

الأربعون حديثًا، م.�س، �س323 - 324.( 10)

اله�ام�ص

الّتذّكر ملكة راسخة يف اإلنسان 
جتعل لبصريته قّوة، فريى من 

خالل اآليات، جمال احلّق

الملف
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من أحكام 
الصوم
ال�صيخ علي حجازي

ي��ح��ت��اج ال��م��ك��ّل��ف اإل����ى م��ع��رف��ة 

�صهر  في  بال�ص�م،  المتعّلقة  االأحكام 

يكثر  م�صائل  وت�جد  وغيره.  رم�صان 

ف  االبتالء بها، وعلى المكّلف اأن يتعرَّ

يك�ن  ح��ّت��ى  ال�����ص���م؛  ُيبطل  م��ا  اإل���ى 

�ص�مه �صحيحًا. و�صنعر�ص من �صمنها 

بع�ص الم�صائل المتنّ�عة:

بالعود  االأ�صنان  )تنظيف  االأ�صنان  تخليل   -1
الأكل  بعد  الأ�سنان  تخليل  يجب  ل  مثاًل(: 

احتمل  واإن  وح��ّت��ى  ال�����س��وم،  ي��ري��د  ل��م��ن 

دخول  اإلى  يوؤّدي  التخليل  ترك  اأّن  المكّلف 

البقايا التي بين الأ�سنان في حلقه. ولو لم 

�سائم،  اأّنه  ن�سي  النهار  وفي  اأ�سنانه  يخلِّل 

فدخل بع�س الطعام من البقايا اإلى جوفه، 

ف�سومه �سحيح.

اإلى  ي��وؤّدي  التخليل  ت��رك  اأّن  علم  لو  نعم، 

فقه الولي
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ابتالع بقايا الطعام، وجب عليه التخليل. 

ودخل من  الحالة،   يخلِّل في هذه  لم  فلو 

بقايا الطعام اإلى الجوف، يبطل �سومه.

الأن�سولين  اإب���رة  االأن�����ص��ول��ي��ن:  اإب����رة   -2
لي�ست مفطرة، فال ُتبطل ال�سوم.

ح�سل  اإذا  الغرفة:  في  الدخان  اأث��ر   -3
الإم�����س��اك،  قبل  غرفة  ف��ي  التدخين 

في  وغيرها  النرجيلة  دخ��ان  وانت�سر 

الغرفة، وعندما حلَّ الإم�ساك كان في 

ذلك  ي�سّر  فال  دخان،  رائحة  الغرفة 

ب�سّحة ال�سوم، بال فرق في ذلك بين 

الدخان المطيَّب وغيره.

ال�سفتان  كانت  اإذا  ال��ّل�����ص��ان:  اإخ����راج   -4
ثّم  ل�سانه  ال�سائم  فاأخرج  جاّفتين، 

اأدخله، فال ي�سّر ذلك ب�سّحة ال�سوم.

ال�سائم  اأدخ���ل  اإذا  االب���ت���الع:  ع���دم   -5
ب�سقه  ثّم  �سرابًا،  اأو  طعامًا  فمه  اإلى 

ولم يبتلع منه �سيئًا، فال ي�سّر ب�سّحة 

�سومه، حّتى لو اأح�سَّ بالطعم في فمه.

اإّن �سحب الدم ل ُيبطل  ال��دم:  �صحب   -6
اإخ��راج  لل�سائم  يكره  ولكن  ال�سوم. 

الدم الم�سّعف، بحجامة اأو غيرها.

ي�سّر  ل  ال�سوم  كان  اإذا  المر�صعة:   -7
بالمر�سعة ول بر�سيعها، فيجب عليها 

ال�����س��وم. واإن ك��ان ف��ي ت��رك اإر���س��اع 

بحليب  الأم  حليب  وا�ستبدال  ال��ول��د 

وجب  الر�سيع،  على  �سرر  �سناعّي 

على الأم الإفطار، وتدفع عن كّل يوم 

الطعام  من  الكيلو  اأرب��اع  ثالثة  فدية 

لم�سكين، مع ق�ساء ال�سوم بعد ذلك. 

ال�سناعّي  الحليب  له  ي�سّبب  لم  واإن 

�سررًا فيجب على الأم اأن ت�سوم.

ي�ستحّب  االإفطار:  اإلى  ال�صائم  دعوة   -8
م�ستحّبًا  �سيامًا  ال�سائم  للموؤمن 

)لنف�سه اأو تبّرعًا عن الغير( اأن يفطر 

اإذا دعاه موؤمن للطعام، وهذا الحكم 

يخت�ّس بال�سوم الم�ستحّب، ول ي�سمل 

�سوم الق�ساء عن النف�س اأو عن الغير 

اأو بالأجرة(، ول ي�سمل �سوم  )تبّرعًا 

النذر.

9- ال�صوم الم�صتحّب:
وق��ت من  اأّي  ف��ي  الإف��ط��ار  ي��ج��وز  اأ- 

الم�ستحّب،  ال�����س��وم  ف��ي  ال��ن��ه��ار 

بعذر وبدون عذر.

ب- ي�سّح ال�سوم الم�ستحّب مّمن لي�س 

عليه �سوم ق�ساء اأو �سوم واجب. 

لها  لي�س  الم�ستحّب  ال�سوم  ونّية 

ينوي  اأن  ف��ي��ج��وز   ، خ���ا����سّ وق���ت 

اإن  ال�سوم ولو قبل الغروب بقليل 

لم يكن قد تناول المفطر.

يصّح الصوم املستحّب مّمن 
ليس عليه صوم قضاء أو 

صوم واجب

فقه الوليالملف

48



التي  الأي���ام  ال�����ص��وم:  ف�صيلة  اأّي����ام   -10
ولّكن  ك��ث��ي��رة،  ال�����س��وم  ف�سيلة  فيها 

ال�سيام  بف�سيلة  تمتاز  التي  الأّي���ام 

1- يوم  اأرب��ع��ة، وه��ي:   في ك��ّل ال�سنة 

مولد النبّي محّمد P، وهو 17 ربيع 

الأّول. 2- يوم دحو الأر�س 25 من ذي 

رجب.   27 المبعث  ي��وم   -3 القعدة. 

4- يوم الغدير 18 من ذي الحّجة.
الأطّباء  بع�س  يمنع  الطبيب:  كالم   -11
ال���م���ر����س���ى م����ن ال�������س���ي���ام ب��ح��ّج��ة 

قوله  واأفاد  اأمينًا،  كان  فاإذا  المر�س، 

فال  ال�سرر  خوف  و�سبَّب  الطمئنان، 

يجوز ال�سوم؛ واإّل فيجب ال�سوم.

12- مر�س الكلية: اإذا كانت الوقاية من 
اأو  الماء  تناول  ت�ستلزم  الكلية  مر�س 

ال�سوم،  نهار  في  ال�سوائل  من  غيره 

فال يجب ال�سوم.

ال�سائم  الأحوط وجوبًا على  االإب��ر:   -13
اأو  المغّذية  ب��الإب��ر  الحقن  اجتناب 

اأو  ال��وري��د  ف��ي  اأك���ان  ���س��واء  المقّوية، 

ُتعطى عن  التي  الإبر  واجتناب  غيره. 

طريق الوريد ولو كانت دواء. واجتناب 

اإلى  ا�سطر  ولو  الم�سل.  اأن��واع  �سائر 

غيرها  تناول  اإل��ى  ي�سطر  ولم  ذل��ك، 

م��ن ال��م��ف��ط��رات، ف���الأح���وط وج��وب��ًا 

ذلك.  بعد  والق�ساء  �سومه،  اإك��م��ال 

التخدير  لمثل  الإب��ر  ا�ستخدام  واأّم���ا 

فال  الع�سل،  في  ال���دواء  واإب��ر  للبدن 

مانع منه.

ال�سرعّي  البلوغ  �سّن  ال��ف��ت��اة:  ب��ل��وغ   -14
للفتيات هو اإتمام ت�سع �سنوات قمرّية، 

ول  ذلك،  عند  ال�سوم  عليهّن  فيجب 

يجوز تركه ل�سغر �سّنهّن اأو نحافتهّن. 

اأو  بهّن  م�سّرًا  ال�سوم  كان  اإذا  نعم، 

كان في تحّمله م�سّقة كبيرة جاز لهّن 

الإفطار حينئٍذ، ويق�سين فيما بعد.

قبل  المراأة  حا�ست  اإذا  الحي�س:   -15
�سومها،  يبطل  قليل  بوقت  ال��غ��روب 

ويجب ق�ساوؤه.

الم�صم�صة: اإذا تم�سم�س ال�سائم   -16
للو�سوء ف�سبقه الماء اإلى جوفه بدون 

كان  اإذا  وكذا  �سومه.  يبطل  ل  ق�سد 

اإل��ى  ال��م��اء  ف�سبقه  اأ���س��ن��ان��ه  ي��ن��ّظ��ف 

كان  لو  واأّم��ا  يبطل �سومه.  جوفه فال 

اإلى  الماء  ف�سبقه  للعبث  يتم�سم�س 

ي�سّح  لل�سوم  نا�سيًا  كان  ف��اإن  جوفه 

فيكمل  له،  متذّكرًا  كان  واإن  �سومه، 

�سومه ويق�سيه بدون كّفارة.

إذا كانت الوقاية من مرض 
الكلية تستلزم تناول املاء 

أو غريه من السوائل يف نهار 
الصوم، فال يجب الصوم
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ل���ي���ل���ة
المش��اه�دة
ال��ق��ل��ب��ّي��ة

المبارك  رم�صان  �صهر  اإّن  رم�صان.  �صهر  قلب  هي  القدر  ليلة 

�صليمان  معجزة  من  قّ�ة  اأكثر  معجزة  االإ�صالمّية  لالأّمة  بالن�صبة 

الرياح  ال�صيطرة على  �صليمان تجّلت في  النبّي  النبّي؛ الأّن معجزة 

َها �َصْهٌر َوَرَواُحَها �َصْهٌر} )�صباأ: 12(. فكيف بقطِع طريٍق  التي كان {ُغُدوُّ

ي�صتغرق األف �صهٍر في ليلة واحدة؟

اآية اهلل  ال�صيخ عبد اهلل ج�ادي االآملي

*األف �صهر في ليلة واحدة
 Q النبّي �سليمان  كان با�ستطاعة 

واحد،  �سباح  في  �سهر  م�سيرة  يقطع  اأن 

اأّن  في  هو  الكريم  القراآن  اإعجاز  اأّن  اإّل 

طريٍق  َقْطِع  من  يتمّكن  ال�سالح  ال�سالك 

ليلة  ليلة واح��دة، في  يمتّد لألف �سهر في 

�َصْهر}  اأَْل��ِف  ْن  مِّ َخْيٌر  اْلَقْدِر  {َلْيلَُة  القدر: 

)القدر: 3(.

 Q �سليمان  ال��ن��ب��ّي  اأّن  ال���ف���ارق 

والقراآنيين  »المكان«،  م�سير  يقطع  كان 

مناسبة

50



باإمكانهم قطع م�سير »المكانة«. كان اأتباع 

الطريق  يقطعون   Q �سليمان  النبّي 

�سباح،  في  ل�سهر  يمتّد  ال��ذي  الظاهرّي 

القراآن والعترة كانوا يقطعون  اأتباع  ولكّن 

في ليلة واحدة المكانة والطريق المعنوّي، 

الذي يمتّد لألف �سهر.

للت�ساوؤل  هو  المقّدمة  هذه  تقديم  اإّن 

م�ساألة  اإّن  ت��ع��ال��ى.  اهلل  م��ن  ن��ري��ده  ع��ّم��ا 

الم�ساكل،  ح��ّل  م�ساألة  ال��ذن��وب،  مغفرة 

�سفاء المر�س، وجود الأمن؛ كّل ذلك من 

فروعات ما نطلب وما ن�ساأل. لدينا مطلب 

المقا�سد  ظّله  في  تتحّقق  وعزيز  عظيم 

لنعرف ماذا  المقّدمة هي  باأجمعها. هذه 

نريد، وباأّي حال نريد، حّتى نعود واأيدينا 

مالأى، فنتمّكن من حّل الم�ساكل، ونتمّكن 

اإلى المق�سد، وذلك في ظّل  من الو�سول 

هذه الأدعية.

*ليلة طلب المعارف القراآنية
نتمّكن  عندما  اأّننا  الأخ��رى  الم�ساألة 

ليلة واحدة من قطع م�سير مئة �سنة،  في 

لأّن الألف �سهر تعادل ثمانين �سنة تقريبًا، 

عندما ي�سبح باإمكاننا في ليلة واحدة طّي 

الم�سير  نهاية  هي  فما  �سنة؛  مئة  م�سير 

وكيف نريده؟!

ليلة  ف��ي  ال��ب�����س��رّي  المجتمع  ح�سل 

كثيرة  بركات  على  الكريم  القراآن  ن��زول 

جملة  م��ن  ال��ق��ي��ام��ة.  ي��وم  اإل���ى  ت�ساحبه 

يحييان  والعترة  القراآن  اأّن  البركات  تلك 

الأموات، وبعد الإحياء ي�سفيان المر�سى. 

نعمة  َم��َن��َح��اه  اأع��م��ى  ال�سخ�س  ك��ان  واإذا 

َمَنَحاه  لل�سمع  فاقدًا  ك��ان  واإذا  الب�سر. 

الأُْذن لذلك. واإذا كان من اأ�سحاب ال�سهو 

والن�سيان، منحاه الذاكرة والحافظة. واإذا 

لم يكن من اأ�سحاب ال�سفر، اأعطياه الزاد 

والراحلة. واإذا كان يفتقد الرفيق، اأعطياه 

خير رفيق.. واأمثال هذه الأمور.

لأج��ل هذه  نزل  قد  القراآن  كان  ف��اإذا 

في  اأخ��ذه��ا  على  ُنْقبل  ل  فِلَم  المعارف، 

المائدة  كانت  واإذا  ال��ق��راآن؟!  ن��زول  ليلة 

القراآنية مب�سوطة وفيها هذه الأطعمة، فِلَم 

ل ن�ستفيد منها؟! لماذا ل نحيا ول ن�سبح 

على  نح�سل  ل  ولماذا  �سالمين؟  اأ�سّحاء 

كالأنبياء  والأني�س  والرفيق  والأذن  العين 

والأولياء؟!

*ليلة القدر ليلة معّطرة
 Q ال�سادق  الإم��ام  �ُسئل  عندما 

عن عالمة ليلة القدر، قال: اإّن لها رائحة 

طّيبة. ُيعلُم من رائحِة تلك الليلة اأّنها ليلة 

القدر.

حصل اجملتمع البشرّي يف ليلة 
نزول القرآن الكرمي على بركات 
كثرية تصاحبه إىل يوم القيامة
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جاء  م��ا  ف���اإّن  معّطرة!  ليلة  ه��ي  اإذًا، 

في هذه الرواية هو حقيقة ولي�س مجازًا، 

قد  ال��ه��واء.  ولي�س  الليلة  ه��و  فالمعّطر 

ح��اّر.  ال�سيف  ب��ارد،  ال�ستاء  ت��ارة:  نقول 

يدرك  الجميع  اأن  اإّل  مجاز،  الكالم  هذا 

البارد  اأّن  يعني  ب��ارد،  ال�ستاء  المق�سود. 

الزمان.  في  الموجود  هو  لأّنه  الهواء؛  هو 

فالزمان ل يمكن اأن يكون باردًا. ال�سيف 

ح��اّر.  ال�سيف  في  الهواء  اأن  يعني  ح��اّر، 

 Q ولكن عندما يعّبر الإمام ال�سادق

فلي�س  معّطرة،  ليلة  باأّنها  القدر  ليلة  عن 

ال��ه��واء ه��و ال��م��ع��ّط��ر. ال��م��ع��ّط��ر ف��ي ليلة 

يدرك  الذي  اإّن  والزمان.  الليل  هو  القدر 

والأن���ف،  ال�ساّمة  لي�س  ال��ق��در  ليلة  عطر 

القدر  ليلة  يقول:  القراآنّي.  القلب  هو  بل 

يعلم  الجنة،  رائحة  يدرك  من  معّطرة... 

اأّن الليلة هي ليلة القدر.

*ليلة طلب الروؤية بالب�صيرة
تعالى  اهلل  م��ن  نطلب  اأن  اآخ���ر:  اأم��ر 

الروؤية بعين القلب. 

 Q ع��ل��ّي  ل��الإم��ام  فهناك ح��دي��ث 

يبّين فيه اأن لي�س با�ستطاعتنا الو�سول اإلى 

ن�سعى  اأن  مّنا  فطلب  لنا،  حه  و�سَّ مطلب 

وراء ما هو اأدنى من ذلك. والمطلب الذي 

عبارة  دعائنا،  في  المحورّي  العن�سر  هو 

 Q الموؤمنين  اأمير  الإم��ام  كالم  عن 

اإّل  يره.  لم  ربًا  يعبد  اأّنه ل  فيه  َبّين  الذي 

اأّنه ل يمكن روؤية اهلل تعالى بعين الب�سر، 

اأعبد  كنت  »م��ا  وال��ق��ل��ب؛  بالب�سيرة  ب��ل 

العيون  تدركه  »ل  قال:  ثّم   ،
)1(

اأره« لم  رّبًا 

القلوب  راأت��ه  ولكن  الأب�سار،  بم�ساهدة 

. ذاك كان علّي، وهذا 
)2(

بحقائق الإيمان«

الكالم وْقف عليه. فهذا المقام غير مي�ّسر 

اأن يفّكر  لأحد �سواه. نعم يمكن لل�سخ�س 

واأن يتمّنى ما هو اأدنى من هذا المقام، اأي 

وللعترة  جهة  من  للقراآن  تابعين  نكون  اأن 

ندعو اهلل في  اأن  ينبغي  اأخ��رى.  من جهة 

ليلة القدر ونطلب منه اإي�سالنا اإلى مكان 

اأره، ما  نقول فيه: ما كنت اأطيع قراآنًا لم 

لي�ست  ال��روؤي��ة  اأره.  لم  اإم��ام��ًا  اأطيع  كنت 

نعم،  القلب!  بعين  بل  الظاهرة،  بالعين 

األمر األساس أْن نشاهد إمامنا 
بأرواحنا ثّم نقول: ما كنت أتوّلى 
إمامًا مل أره، ما كنت أفّسر قرآنًا 

مل أره

مناسبة
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يمكن الت�سريح بهذا المعنى، يمكن طلب 

هذا المعنى ويمكن الو�سول اإليه.

*اغتنم�ا فر�صة االعتكاف
لكّل  م��ي�����ّس��ر  غ��ي��ر  ال��م��ع��ن��ى  ه���ذا  اإّن 

درا���س��ت��ه  ال�سخ�س  ي��ت��اب��ع  ق��د  �سخ�س. 

عامًا،  خم�سين  اأو  اأربعين  مّدة  الحوزوّية 

والعترة،  القراآن  خدمة  في  خاللها  يكون 

ي�سعى  رًا،  ومف�سِّ وفقهيًا  حكيمًا  وي�سبح 

طيلة  ولكّنه  الإلهية،  الآي��ات  تو�سيح  في 

تلك المّدة ل يرى القراآن، ول يكون عارفًا 

بالإمام بال�سكل المطلوب، لكّن هذا العمل 

خالل  من  وذل��ك  ال��ق��در،  ليلة  في  مي�ّسر 

العتكاف.

ال�سباب،  الف�سالء  ال��ط��الب،  اأي��ه��ا 

اغتنموا فر�سة هذا العتكاف في الع�سرة 

اإذا  المبارك.  رم�سان  �سهر  من  الأخيرة 

ولياٍل  اأي��ام  ثالثة  م��ّدة  ال�سخ�س  اأ�سبح 

�سيفًا هلل في بيت اهلل؛ فعلى ماذا يح�سل؟ 

ُتمنح  التي  الحياة  هي  وما  ُيعطى؟  وماذا 

ُتمنحان  اللتان  والأذن  العين  وما هي  له؟ 

له، فُتَحلَّ بعدها كافُة الم�ساكل الالحقة؟

اإمامنا  ن�ساهد  اأن  الأ���س��ا���س  الأم���ر 

باأرواحنا ثم نقول كما كان علّي يقول: ما 

اأف�ّسر  كنت  ما  اأره،  لم  اإمامًا  اأتوّلى  كنت 

طيع قراآنًا لم اأره. 
ُ
قراآنًا لم اأره، ما كنت اأ

الإم���ام  ال�سخ�س  ي�ساهد  اأن  يجب  ه��ل 

ب�سير  اأب��و  يكن  األ��م  ال��ظ��اه��رة؟  بالعين 

فاقد الب�سر، في خدمة اإمام زمانه؟ األم 

زمانه؟  اإم���ام  ثقة  محّل  ب�سير  اأب��و  يكن 

الأح��ادي��ث  م��ن  العديد  اإلينا  ي�سل  األ���م 

الكافي، الكليني، ج1، �س98.( 1)

نهج البالغة، ح179.( 2)

اله�ام�ص

بوا�سطة  والتف�سيرية،  الكالمية  الفقهية، 

اأبي ب�سير؟ لقد كان فاقدًا للب�سر، لكن، 

كان اإمام زمانه يراه، وهو كان يرى الإمام 

بروحه.

*القراآن والعترة حافظان
وال���دي���ون  ال���م���ع���ا����س،  م�����س��اك��ل  اإّن 

والأمرا�س، كّلها جزء من تفا�سيل المائدة 

القراآنية. يجب اأن ن�سل اإلى مقام ي�سبح 

القراآن حافظًا لنا، وت�سبح العترة حافظة 

لنا. نحن يجب اأن ل ن�ستبدل الأمر الباقي 

على  المجاز  اإلى  ننظر  اأن  يجب  بالزائل. 

اأّنه مجاز، والحقيقة على اأّنها الحّق. يجب 

نعتبر  واأن  زائ��اًل،  اأم��رًا  الفاني  نعتبر  اأن 

الباقي هو الخالد.

يو�سلنا  روؤو�سنا، ل  الذي على  القراآن 

اإلى مقام نقول فيه: ما كنت اأطيع قراآنًا لم 

اأره! م�سكلتنا في بديهّيات الدين. اإذا كان 

والعتداء،  الكذب،  عن  بعيدًا  ال�سخ�س 

الحرمة،  وهتك  والغالء  والغ�س  والتهمة، 

ف��ن��ح��ن ع��ن��د ذل����ك ن��ك��ون ب��ع��ي��دي��ن عن 

الم�ساكل والم�ساعب.
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ال�صّيد ر�صّي الدين ابن طاوو�ص

د،  محمَّ ول��دي  ي��ا  ��ر  وت��ذكَّ

ج��الل��ه  ج�����لَّ  اهلل  ذّك�������رك 

بك  وال��ع��ن��اي��ة  ل��ك،  بالمحبة 

ما  حديث  ح�صرته،  مقد�ص  في 

ت�صُتُرَك  ِك�ص�ٍة  من  اإليه  تحتاج 

والقيام  الناظرين،  عي�ن  من  بها 

وكيف  العالمين.  رّب  خدمة  ف��ي 

ل���ك ف���ي ث��ي��اب��ك كما  ا���ص��ت��خ��دم 

و�صرابك،  طعامك  في  لك  ا�صتخدم 

فاإّن ثيابك اإذا كانت من النبات فكّل 

في  جالله  ج��لَّ  لك  ا�صتخدمه  َم��ن 

في  ا�صتخدمه  فقد  والخبز  الماء 

من  ا�صتخدام  عليه  وزاد  الثياب، 

الحي�انات  من  اإ�صالحها  يعالج 

والدواب وذوي االألباب.

ر ما اأنعم عليك *تذكَّ
القطن  وي��ل��ق��ط  ال��ك��ّت��ان  ي����دّق  ف��م��ن 

ين�سجهما؟  وم��ن  للن�ساجة؟  وي�سلحهما 

ومن يخيطهما لك؟ ومن يحملهما اإليك؟ 

عليك،  بك�سوة  جالله  جلَّ  اهلل  اأنعم  ف��اإذا 

ر  فاخُل بنف�سك مع ربك جلَّ جالله، وطهِّ

الذنوب  وو�سِخ  الآث��ام  من  وقلبك  ج�سدك 

دن�س  به  ُيزال  وما  التوبة،  وُغ�سل  بالتوبة، 

المّطلع  ي��دي  بين  ق��ائ��م��ًا  وُق���م  ال��ع��ي��وب. 

وج��وده،  حال  يد  من  الثياب  وخذ  عليك، 

وم��ن ل�سان ح��ال ك��رم��ه وج����وده. واذك��ر 

ال�سلطان  لك  اأح�سر  لو  تكون  كنت  كيف 

ُخلعة قد ا�ستخدم لك فيها خوا�ّس مملكته 

معرفته.  واأه����ل  وج��ن��ده،  ومماليكه 

سَتر اهلل عليك

نصوص تراثية
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)*( ك�سف المحّجة لثمرة المهجة، ال�سّيد ر�سّي الدين ابن طاوو�س.

اله�ام�ص

وعمل فيها بيد قدرته، واأح�سرك 

لتلب�سها بح�سرته، ويراك كيف تعمل 

المراتب  اأق��ّل  على  فكن  ِنعمته.  �سكر  في 

جلَّ  اهلل  ُخلع  ِلب�س  عند  فة  ال�سّ تلك  على 

للمح�سن  وال�سكر  تعظيمها،  ف��ي  جالله 

بني  زم���ان  ي��ك��ون  اأن  وا�ستبعد  ال��واه��ب. 

من  خالية  الم�سلمين  اأم��وال  تركت  اأميَّة 

ومن  العرب  معاملة  وكذلك،  ال�سبهات. 

يهون بالمحّرمات.

*اللهمَّ اأنت المالك الأ�صل الحق�ق
د(  )محمَّ ول��دي  يا  تقول  اأن  فيح�سن 

اإن  )ال��ل��ه��مَّ  ال��ج��دي��دة  الثياب  لب�س  عند 

مات  المحرَّ من  �سيئًا  فيها  اأنَّ  تعلم  كنت 

الحقوق  لأ�سل  المالك  فاأنت  ال�سبهات  اأو 

اأن  فاأ�ساألك  اإليه  انتقلت  لمن  والمالك 

من  عو�سًا  فيها  ح��ّق  �ساحب  لكّل  تجعل 

واألحقني  عدلك  ب��اب  عّني  ي�سّد  ف�سلك 

من  طاهرة  خلعًا  األب�ست  من  بمقام  فيها 

كّل حّق و�سبهة باطنة وظاهرة، واأن تكون 

هذه ثيابي من خلع ال�سعادات الباهرة في 

الدنيا والآخرة(. وكذلك تدعو كّلما تحتاج 

اإليه في مّدة )الغيبة( في ا�ستعماله مّما ل 

تاأمن اختالط حرامه بحالله.

*ال تكن من الم�صتخّفين
اهلل  اأنَّ  د  محمَّ ول��دي  ي��ا  واع��ل��م 

�ساعة  ع��دل��ه  على  حملنا  ل��و  ج��الل��ه  ج��لَّ 

دون �ساعة من ليل اأو نهار ما اأبقانا اأبدًا. 

والدمار،  الهالك  اإلى  اآل  قد  اأمرنا  وكان 

لأننا ل نوفيه حّقه اأبدًا في اّطالعه علينا 

بين  التفاوت  بمقدار  يديه  بين  وح�سورنا 

عظمته وجاللته، وبين ما نعمله من اّطالع 

غيره علينا اأو ح�سورنا بين يَدّي غيره من 

مماليكه الفقراء اإليه، ول نبذل الجهد في 

بهم  ا�ستغلنا  وربما  عليهم  تعظيمه  زيادة 

هنا  عنه، وجعلنا ظهر ل�سان حالنا اإليه ووجَّ

اأح�سن  ما  وكّل  نفو�سنا  �سلبنا  فلو  اإليهم، 

وحب�سنا  وك�سوتنا،  خبزنا  وقطع  اإلينا،  به 

واهلِل،  كّنا،  علينا،  الغ�سب  مطمورة  في 

قوتنا  حملنا  فكيف  م�ستحّقين.  ل��ذل��ك 

التي هي منه وعقولنا الموهوبة عنه حّتى 

�سرنا نقدم اأن نكون بحرمته م�ستخّفين، 

اإّي��اك  ثمَّ  فاإّياك  متعّر�سين،  ولموؤاخذته 

الجاهلون  يفعله  ك��م��ا  ب��ذل��ك  ت��ه��ون  اأن 

جلَّ  ف��اإّن��ه  بهم،  تتاأ�سَّ  ول  والغافلون،  به 

اإِذ  اْل���َي���ْوَم  َي��ن��َف��َع��ُك��ُم  {َوَل����ن  يقول:  جالله 

ُم�ْصَتِرُكوَن}  اْل��َع��َذاِب  ِف��ي  ��ُك��ْم  اأَنَّ لَْمُتْم  ظَّ

)الزخرف: 39(.
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ال��م��رق��ال
ف��ات��ح ج��ل��والء
وشهي�د صّفي�ن
ال�صيخ تامر حمّمد حمزة

مالك  بن  عتبة  بن  ها�صم  على  اأُطلقت  ة  خا�صّ �صفة  »المرقال«، 

)اأبي وّقا�ص( بن اأهيب بن عبد مناف.

الف�صالء  ال�صجعان  من  وه���  الفتح.  ي���م  عتبة  بن  ها�صم  اأ�صلم 

Q في �صّفين  الم�ؤمنين  اأمير  االأخيار، فاتح جل�الء وحامل راية 

حيث ا�صت�صهد فيها �صنة �صبع وثالثين هجرّية)1(.

فكان  �صّفين،  في  الراية  اأعطاه   Q علّيًا  الأّن  »المرقال«  َي  �ُصمِّ

ُيرقل بها اأي ُي�صرع بها مع ك�نه اأع�َر وكان �صجاعًا بطاًل)2(.

على  بقي  قري�ص،  عتاة  من  الزهرّي،  وّقا�ص  اأبي  بن  عتبة  اأب���ه 

�صركه وعداوته للنبّي P حتى مات.

* اأّول �صيرته وبداية م�صيرته
لم يذكر الموؤّرخون واأ�سحاب التراجم 

�سن���ة ولدة ها�س���م بن عتب���ة. ول���ذا، فاإّن 

الحدي���ث ع���ن بداي���ة �سيرته يعتم���د على 

التحليل. ومن ذلك ما ذكره ال�سّيد الأمين 

} في كتابه ال�سهي���ر )اأعيان ال�سيعة( 

حيث قال: ويب���دو اأن ها�سم���ًا كان �سغيرًا 

ف���ي حي���اة ر�س���ول اهلل P، اأو كان عل���ى 

عتبات البلوغ، م�ما جعل ا�سمه ل ُيذكر في 

الغزوات م���ع الر�سول. نعم، ُذكر اأنه اأ�سلم 

.
)3(

عام الفتح

ومّما ُي�ستفاد من كالم����ه، اأي�سًا، 

اأن ب����روزه كقائ����د ع�سك����رّي كان ف����ي 

معرك����ة اليرموك التي ُتع����ّد من اأكبر 

، اإذ توّلى 
)4(

الفتوح في حروب ال�س����ام

فيه����ا فرق����ة م����ن الفر�س����ان، وك�����ان 

و�سام����ه في ه����ذه المعرك����ة اأن فقئت 

عينه ف�سار اأعوَر.
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*ها�صم: القائد الع�صكرّي
ا�ستمّر ها�سم  اليرموك  عقيب معركة 

بن عتبة قائدًا ع�سكريًا، اإلى اأن توّلى قيادة 

كان  التي  القاد�سّية  معركة  في  الع�سكر 

يقودها عمه �سعد بن اأبي وّقا�س.

ولقد اأدرك بجي�سه جيو�س الم�سلمين، 

تقوية  ف��ي  �ساأنه  ل��ه  عظيمًا  م���ددًا  فكان 

من  ق��ال  لقد  حتى  المجاهدين،  نفو�س 

ترجم له: »اأبلى في القاد�سية بالًء ح�سنًا، 

وق��ام منه ف��ي ذل��ك م��ا ل��م يقم م��ن اأح��د 

وما   .)5(
الم�سلمين« على  الفتح  �سبب  وكان 

اإن فرغ من حرب الروم حّتى توّجه لحرب 

�ساهموا  الذين  القادة  من  وكان  الفر�س. 

في  ذك��ر  ومّما  ك�سرى.  ملِك  اإ�سقاط  في 

بن  �سعد  ق��ام  اأن  بعد  اأّن���ه  المجال  ه��ذا 

باأن  الأخبار  بالمدائن، جاءته  وّقا�س  اأبي 

ُفلول الفر�س قد توّقفت عند جلولء واأنهم 

اجتمع اإليهم خلق كثير، وجمٌع غفير.

على  اأم��ي��رًا  عتبة  ب��ن  ها�سم  ُع��ّي��ن  وق��د 

ُبعث لمحاربة جي�س ك�سرى في  الذي  الجي�س 

جلولء. وكان عداده اثني ع�سر األفًا، وعّين لهم 

معه،  يكونون  الم�سلمين  فر�سان  من  جماعة 

وقد توّجه الجي�س بقيادته اإلى جلولء لمالقاة 

الخنادق  حفر  اإل���ى  ع��م��دوا  ال��ذي��ن  ال��ف��ر���س 

الخندق من  الأر���س عند  وب��ذروا في  حولها، 

جهتهم قطعًا من حديد لها اأ�سنان كالم�سامير 

لت�سيب خْيل الم�سلمين اإذا هم ا�ستطاعوا اأن 

يجتازوه بمعابر في �ساعة غفلة.

محا�سرة  اأّوًل  ه��ا���س��م  اع��ت��م��د  وق���د 

جلولء خارج الخندق. واأّما جي�س الفر�س 

عبر  للقتال  البلد  م��ن  يخرجون  فكانوا 

منافذ خا�سة. وجرت معارك طاحنة بين 

الجي�سين. ولقد �سهدت جلولء معارك لم 

عقيب معركة الريموك استمر 
هاشم بن عتبة قائداً عسكريًا، 

إىل أن توّلى قيادة العسكر 
يف معركة القادسّية
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وال�ستب�سال.  الهجوم  في  مثيل  لها  ي�سبق 

اأي��ام  ق��راب��ة ثمانين م��ع��رك��ة، وف��ي  وب��ع��د 

واقتحموا  الم�سلمون  انت�سر  مختلفة، 

ال��خ��ن��دق م��ن ال��ط��ري��ق ال���ذي ك��ان يخرج 

منه جي�س الفر�س واألقي الرعب في قلوب 

يحاولون  متفّرقين  فاندفعوا  الم�سركين، 

الهرب، فكانت خنادقهم �سببًا في هالك 

اأكدا�سًا،  فيها  ت�ساقطوا  اإذ  منهم،  الكثير 

واأم����ا م��ا ب����ذروه ف��ي الأر�����س م��ّم��ا ي�سبه 

الم�سامير فكان �سببًا في اإ�سابة الكثير من 

فكانت  الهزيمة  بعد  هاربة  وهي  خيولهم 

فتح  وهكذا،  فت�سرعهم.  بفر�سانها  تكبو 

بن  ها�سم  قائدها  ي��د  على  ج��ل��ولء  اهلل 

عتبة، و�ُسّميت وقعة جلولء فتح الفتوح بعد 

مقتل ما يزيد عن المائة األف من الفر�س.

ونظم في ذلك ها�سم بن عتبة فقال:

ي�������وم ج�����ل�����ولء وي��������وم ر����س���ت���م

)6(
المقدم ال��ك��وف��ة  زح���ف  وي����وم 

وي�����وم ع���ر����س ال��ن��ه��ر ال��م��ح��رم

م����ن ب���ي���ن اأي�������ام خ���ل���ون ���س��رم

���س��ّي��ب��ن اأ����س���داغ���ي ف��ه��ن ه���ّرم

م���ث���ل ث����غ����ام ال���ب���ل���د ال���م���ح���رم

* ر�ص�ُل علّي اإلى اأهل الك�فة
وقوّي  موؤتمن،  نا�سح،  عتبة  بن  ها�سم 

عليه  اعتمد  حينما  نجده  ما  وه��ذا  اأمين. 

اأهل  اإل��ى  كر�سول   Q الموؤمنين  اأمير 

وهو  الأ�سعرّي  مو�سى  اأبي  واأميرها  الكوفة 

اإلى حرب الجمل في الب�سرة،  في طريقه 

بعث  ال��رب��ذة  ن��زل  لما  علّيًا  اأّن  روي  فقد 

ها�سم بن عتبة ومعه ر�سالة اإلى اأبي مو�سى 

الأ�سعرّي وهو الأمير على الكوفة جاء فيها:

ها�سم  اإل��ي��ك  بعثت  ف��اإن��ي  بعد  »اأّم����ا 

من  قبلك  م��ن  اإل���ّي  لت�سخ�س  عتبة  ب��ن 

بيعتي  نكثوا  قوم  اإلى  ليتوّجهوا  الم�سلمين 

هذا  الإ�سالم  في  واأحدثوا  �سيعتي  وقتلوا 

الحدث العظيم فا�سخ�س بالنا�س اإلّي معه 

حين يقدم عليك«.

من كالم ملوالنا أمري املؤمنني 
Q »وقد أردت تولية مصر 

هاشم بن عتبة ولو وّليته إياها 
ملا خلى لهم  العرصة...«
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تجاوبه مع ها�سم،  تمّنعه وعدم  وبعد 

اإلى علّي  بل تهديده بال�سجن والقتل، عاد 

النا�س،  عن  و�ساأله  جانبه  اإل��ى  فاأجل�سه 

وعن اأبي مو�سى فقال:

يا اأمير الموؤمنين ما اأثق به  ول اآمنه 

على  ي�ساعده  من  وج��د  اإن  خالفك  على 

كان  ما  »واهلل   :Q عليٌّ  فقال  ذل��ك، 

.
)7(

عندي بموؤتمن ول نا�سح«

*كاد اأن يك�ن واليًا على م�صر
ليكون  الموؤمنين  اأمير  فيه  يفّكر  من 

واليًا على واحدة من الأم�سار اإّنما يك�سف 

�سخ�سيته،  وفرادة  راجحية عقله  لنا عن 

علّي  بال  في  واردًا  كان  عتبة  بن  فها�سم 

Q اأن يكون واليًا على م�سر بدًل من 

محّمد بن اأبي بكر وقد َدّلت عليه مجموعة 

ن�سو�س تاريخّية منها:

الموؤمنين  اأم��ي��ر  ل��م��ولن��ا  ك���الم  م��ن 

بكر  اأب��ي  ب��ن  محّمد  قّلد  اأن  بعد   Q

م�سر فملكت عليه فقتل، قال: »وقد اأردت 

وّليته  ول��و  عتبة  ب��ن  ها�سم  م�سر  تولية 

اأنهزهم  ول  العر�سة  لهم  خّلى  لما  اإياها 

الفر�سة، بال ذّم لمحّمد بن  اأبي بكر فلقد 

.
)8(

كان اإلّي حبيبًا وكان لي ربيبًا«

عبا�س  بن  اهلل  عبد  ورد  لما  ومنها 

لتعزيته  الب�سرة  من   Q  
ّ
علي على 

ترّحم  اأن  فبعد  بكر،  اأب��ي  ب��ن  بمحمد 

البديل  يكون  اأن  رغَبته  له  وبيَّن  عليه 

وليُّها  اأّنه  لو  »واهلل  فقال:  المرقال  عنه 

واأع��وان��ه  ال��ع��ا���س  ب��ن  لعمرو  خ��ّل��ى  لما 

العر�سة ولما قتل اإّل و�سيفه في يده بال 

ذّم لمحمد بن اأبي بكر فلقد اأجهد نف�سه 

.)9(
وق�سى ما عليه«

*المرقال �صاحب ب�صيرة
 Q ال��م��وؤم��ن��ي��ن  اأم��ي��ر  اأراد  ل��ّم��ا 

كان  م��ن  اإل��ي��ه  دع��ا  �سّفين  اإل���ى  الم�سير 

فخطبهم  والأن�سار  المهاجرين  من  معه 

وا���س��ت�����س��اره��م، ف��ق��ام ه��ا���س��م ب��ن عتبة 

بقوله:   Q الموؤمنين  اأمير  مخاطبًا 

والطاعة  بال�سمع  لك  مب�سوطة  فاأيدينا 

الن�سيحة  ب��ب��ذل  ل��ك  من�سرحة  وقلوبنا 

خالفك  من  على  جذلة  بنورك  واأنف�سنا 

لي  اأّن  اأح��ّب  ما  دون��ك واهلل  الأم��ر  وتوّلى 

ما في الأر�س مّما اأقّلت وما تحت ال�سماء 

فقال  ل��ك،  ع��دّوًا  واليت  واإّن��ي  اأظّلت  مّما 

في  ال�سهادة  ارزق��ه  »اللهم   :Q علّي

.
)10(

»P سبيلك والمرافقة لنبّيك�

59

م
 2
01
5 

ز
و

م
ت
/

 2
86

د 
د

ع
ل
ا



الخالن، الطو�سي، ج1، �س715.( 1)

الأمالي، المفيد، �س106.( 2)

اأعيان ال�سيعة، ال�سّيد مح�سن الأمين، ج10، �س250.( 3)

م.ن.( 4)

م.ن.( 5)

م.ن.( 6)

بحار الأنوار، المجل�سي، ج32، �س85.( 7)

(8 ).)68( Q نهج البالغة، من كالم له

بحار الأنوار، م.�س، ج33، �س566.( 9)

اأعيان ال�سيعة، م.�س، ج10، �س251.( 10)

خال�سة عبقات الأنوار، ال�سّيد حامد النقوي، ج3، �س39.( 11)

الأعالم من ال�سحابة والتابعين، ال�ساكري، ج5، �س66.( 12)

الدعوات، قطب الدين الراوندي، �س256.( 13)

اله�ام�ص

*المرقال في �صّفين
ومعه  عتبة  بن  ها�سم   Q علّي  دعا 

تاأكل  متى  حّتى  ها�سم  يا  ل��ه:  فقال  ل���واوؤه 

الخبز وت�سرب الماء؟ فقال ها�سم: لأجهدنَّ 

اأن ل اأرجع اإليك اأبدًا. فلما اأقبل قال معاوية: 

المرقال،  ها�سم  فقيل:  المقبل؟  ه��ذا  من 

فقال: اأعور بني زهرة قاتله اهلل ثم برز اإليه 

�ساحب لواء ذي الكالع وهو رجل من عذرة 

ولّما  فاختلفا طعنتين فطعنه ها�سم فقتله. 

خوا�ّس  جمع  الأم��ور  معاوية  على  تعاظمت 

رجال  ني  غمَّ قد  اإن��ه  لهم:  فقال  اأ�سحابه 

من اأ�سحاب علّي Q وعّد خم�سة منهم 

المرقال، وعّباأ لكّل واحد رجاًل من اأ�سحابه 

فكان عمرو بن العا�س باإزاء المرقال.

»هذا  العا�س:  بن  لعمرو  معاوية  قال 

المرقال واهلل لئن زحف بالراية زحفًا اإّنه 

ابن  اأرى  ولكّني  الأط��ول  ال�سام  اأهل  ليوم 

وفيه  ع��ّم��ارًا،  يعني  جانبه،  اإل��ى  ال�سوداء 

اإلى  تقدمه  اأن  واأرج��و  الحرب  في  عجلة 

تقّدم!  يا عتبة  يقول:  الهلكة، وجعل عمار 

بالحرب  اأعلم  اأنا  اليقظان!  اأبا  يا  فيقول: 

 .
)11(

منك دعني اأزحف بالراية زحفًا«

*المرقال: �صهيد في �صّفين
من  الهمداني  مالك  بن  حمزة  وخرج 

يا  المرقال:  لها�سم  قائاًل  معاوية  ع�سكر 

وتطاعنا  فت�ساول  ع��ور...  فينا  وما  اأع��ور 

فطعنه ها�سم وقتله، فهجم اأ�سحابه على 

 مع عمار بن يا�سر.
)12(

المرقال فقتلوه

فعن الإمام ال�سادق Q: »اإّن  اأمير 

الموؤمنين Q لم يغ�سل عمار بن يا�سر 

�سفين  يوم  المرقال  عتبة  بن  ها�سم  ول 

.
)13(

دفنهما في ثيابهما و�سّلى عليهما«

أمري املؤمنني Q مل يغسل 
عمار بن ياسر وال هاشم بن 

عتبة املرقال يوم صفني 
ودفنهما يف ثيابهما

شخصية العدد
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أطفال أّول سنة صيام
�صارة امل��ص�ي خزعل

»حلَّ ال�صهر الف�صيل، وطفلي عازٌم على ال�صيام...«، »طفلتي بلغت 

على  قادرًة  كانت  اإن  اأدري  وال  ونحيلة،  �صعيفة  لكنها  التكليف،  �صّن 

رم�صان  �صهر  حل�ل  عند  االأه��ل  تنتاب  عديدة  مخاوف  ال�ص�م«... 

ة في اأيام ال�صيف الحاّرة، رغم ما ي�صعرون به من رغبة �صديدة  خا�صّ

الأن ين�صّم اأطفالهم اإلى قافلة ال�صائمين والم�ؤّدين للتكاليف االإلهّية.

 فكيف اأعرف اأّن طفلي قادٌر على ال�صيام؟ وما هي حاجات طفلي 

الغذائية عندما يبداأ بال�صيام؟ وكيف اأ�صّجعه على ال�صيام؟

تغذية

61

م
 2
01
5 

ز
و

م
ت
/

 2
86

د 
د

ع
ل
ا



*طفلي المكّلف قادر على ال�صيام
وتعالى  �سبحانه  اهلل  اأّن  الطبيعّي  من 

ع��ن��دم��ا ف��ر���س ال�����س��ي��ام ع��ل��ى الأط��ف��ال 

وقدراتهم.  حاجاتهم  راع��ى  المكّلفين، 

المكّلفين  الأطفال  معظم  اأن  بدَّ  ل  لذلك 

ق�����ادرون ع��ل��ى ال�����س��ي��ام وت��ح��ّم��ل ال��ج��وع 

�������ده الأط���ب���اء  وال��ع��ط�����س. وه�����ذا م���ا اأيَّ

بالإ�سافة  كذلك.  التغذية،  واخت�سا�سيو 

العلمية لم تجد  اأّن معظم الدرا�سات  اإلى 

اأو  ال�سائمين �سغارًا كانوا  اأّي �سرر على 

كبارًا نتيجة �سيامهم. بل بالعك�س، هناك 

ال�سائم  يجنيها  التي  المنافع  العديد من 

اإْن على ال�سعيد الج�سدّي اأو على ال�سعيد 

النف�سّي.

اإّل اأّن لكل قاعدة ا�ستثناًء، 

وتعالى  �سبحانه  ي��ق��ول  اإذ 

{ َواَل  ال��ك��ري��م:  ك��ت��اب��ه  ف��ي 

َع���لَ���ى اْل���َم���ِري�������سِ َح�����َرٌج} 

اإّن  اإذ  )النور:61(، 

بع�س الأطفال كالكبار 

حالة  في  يكونون  قد 

البدنّي  ال�سعف  من 

من  يمنعهم  م��ا،  م��ر���س  م��ن  ي��ع��ان��ون  اأو 

ال�سيام. ويمكن للطبيب اأن ي�سف للطفل 

بع�س المقّويات والفيتامينات التي تعّو�س 

النق�س ول يلحقه �سرر من ال�سوم.

ر طفلي لل�صيام؟ *كيف اأُح�صِّ
اإّن تعويد الطفل على ال�سيام واإعداده 

لل�سهر الف�سيل يجب اأن يكون على مراحل: 

التح�صير النف�صّي:

الطفل  اإّن  اإذ  �سغير،  عمر  في  ويبداأ 

ي�سومون  عائلته  واأف��راد  اأبويه  يرى  الذي 

�سنويًا، يت�سّجع لأن ي�سوم تلقائّيًا. وكذلك 

وف�سل  ال�سيام  ف�سل  عن  الحديث  ف��اإّن 

�سهر رم�سان واأثره الإيجابي على الج�سد 

والروح من الأمور المهّمة التي على الأهل 

الطفل  عزيمة  من  لتزيد  عليها  التركيز 

على اأداء واجب ال�سيام. 

التح�صير الج�صدّي:

اأطفالهم على ال�سيام  اأن يعّود الأهل   -1
ولكن  التكليف،  �سّن  قبل  فترة  منذ 

بالتدريج. فيمكن البدء ب�سوم ن�سف 

ال��ظ��ه��ر.  اأذان  ح��ت��ى  م��ث��اًل،  ال��ن��ه��ار 

الثامنة،  �سّن  في  للفتيات،  وبالن�سبة 

ال�سهر.  م��ن  الأي�����ام  بع�س  ي�سمن 

وهكذا ي�ستعّد الطفل، ج�سدّيًا ونف�سّيًا 

لأن ي�سوم ال�سهر كّله.

اأي��ام  في  يحّل  رم�سان  �سهر  اأّن  بما   -2
ال�سيف، في اأيامنا هذه، فمن الجيد 

اأن ينام الطفل ل�ساعات من النهار. 

ال�����ص��ائ��م وح��اج��ات��ه  * ط��ف��ل��ي 
الغذائية

بّينة،  على  الأه��ل  يكون  اأن  اأج��ل  من 

تغذية
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الطفل الذي يرى أبويه وأفراد 
عائلته يصومون سنويًا، 

يتشّجع ألن يصوم تلقائّيًا

ال�سائمون  اأطفالنا  يكون  اأن  اأج��ل  وم��ن 

اإلى  التعرف  اأتّم �سحة وعافية، يجب  في 

ال�سيام  عمر  ف��ي  الغذائية  متطلباتهم 

�سنين  ال�9  من  يبداأ  وال��ذي  التكليف،  اأو 

عند  تقريبًا  �سنة   14 اأو  وال�13  للفتيات 

بالتحديد  المرحلة  ه��ذه  وف��ي  ال�سباب. 

هناك تغيرات اأ�سا�سية يتعر�س لها الطفل 

وهي:

�سريعة(:  )ب�سورة  الطول  اكت�ساب   -1
اإل��ى  ال�9.5  ���س��ن  م��ن  الإن�����اث:  ع��ن��د 

.14.5
اإل��ى  ال�10  �سن  م��ن  ال��ذك��ور:  عند 

ال�16.5.

ال��ه��ورم��ون��ّي��ة  ال��ت��غ��ّي��رات   -2
عند  وال��ع�����س��وّي��ة: 

الإناث: تبداأ من ال� 10 �سنوات اأو اأكثر 

ح�سب كل فتاة.

عند الذكور: تبداأ من ال� 10 اإلى ال� 14.

القدرة  وزي���ادة  وعاطفي  ذهني  نمو   -3
على ال�ستنتاج والربط.

التغيرات  ولأج����ل  ذل���ك،  ع��ل��ى  ب��ن��اًء 

ال��م��ت�����س��ارع��ة، ت�����زداد ك��م��ي��ة ال�����س��ع��رات 

وهذه  الأعمار،   لهذه  المطلوبة  الحرارية 

الزيادة من مهامها:

1- المحافظة على �سحة جيدة للمكّلف.
2- توفير النمو الأف�سل والأكمل.

الن�ساطات  ممار�سة  على  الم�ساعدة   -3
اليومية ب�سورة طبيعية.

الت��ي  *المع��������ادن 
يحتاجها

ك������م������ا وت��������������زداد 

ح��اج��ة ال��م��ك��ّل��ف��ي��ن اإل���ى 

ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات وال��م��ع��ادن 
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وفي قمتها الكال�سيوم، والحديد، والزنك. 

اإذ تبين اأن الأطفال في �سّن النمو ال�سريع 

من  اأكثر  مّرتين  المعادن  هذه  ي�ستهلكون 

المراحل العمرية الالحقة:

الكال�صي�م:

اإذ ت�سبح حاجتهم له في هذه المرحلة 

1300 ملغ يوميًا، بينما تكون في المراحل 
 1000 اأي  اأقّل من ذلك  الأخرى الالحقة 

ملغ يوميًا. 

الت�سديد  الأه����ل  ع��ل��ى  ي��ج��ب  ل��ذل��ك 

وت�سجيع  الكال�سيوم  م�سادر  تناول  على 

اأط��ف��ال��ه��م ع��ل��ى ت��ن��اول��ه��ا ع��ن��د الإف��ط��ار 

الحليب،  ال��ل��ب��ن،  قبيل:  م��ن  وال�����س��ح��ور، 

بالحليب،  الأرز  الكا�ستارد،  الأج��ب��ان، 

اإ���س��اف��ة اإل����ى ال��م��ل��ف��وف وال��ب��ق��دون�����س، 

والفوليات والأ�سماك.

الحديد:

لتكوين  الحديد  اإل��ى  بحاجة  ال��ذك��ور 

اإليه  تحتاج  الإناث  بينما  الع�سلية،  الكتلة 

قد تقّل نسبة احلديد لدى 
هؤالء األطفال أو املراهقني 
نتيجة النمو املتسارع. وقد 

يؤدي ذلك إىل نقص يف 
املناعة والتعرض لألمراض

لما يخ�سرنه من كمية دم بعد البلوغ.

ل���دى ه���وؤلء  ال��ح��دي��د  ت��ق��ّل ن�سبة  ق��د 

النمو  نتيجة  ال��م��راه��ق��ي��ن  اأو  الأط���ف���ال 

نق�س في  اإلى  يوؤدي ذلك  وقد  المت�سارع. 

المناعة والتعّر�س لالأمرا�س.

اللحوم  ف��ي  بكثرة  يتوفر  وال��ح��دي��د 

الحمراء والبي�ساء، الخ�سار ذات الأوراق 

الخ�سراء، والمك�سرات، والبقول والحبوب 

الكاملة.

تغذية 
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يفضل اجتناب املعجنات 
واحللويات عند السحور، ألنها 

تزيد اجلوع بشكل مفاجئ 
بعد فرتة بسيطة من تناولها

الزنك:

التنا�سلية  الأع�ساء  لنمو  مهمة  مادة 

الع�سبي.  الجهاز  ونمو  للمناعة  وكذلك 

وم�������س���دره���ا: ال��م�����س��ادر ال��ح��ي��وان��ي��ة، 

بالإ�سافة اإلى البقول والمك�سرات والبذور 

والخ�سار  ال��ف��ط��ر،  ال��ك��ام��ل��ة،  وال��ح��ب��وب 

الخ�سراء.

*هل لطفلي وجبة اإفطار خا�صة؟
�سغيرة،  تزال  ل  طفلك  معدة  اأّن  بما 

الطعام،  من  هائلة  كميات  يتحمل  ل  فهو 

كالكبار. لذلك يجب على الأهل:

الإفطار  وجبة  تق�سيم  محاولة  اأواًل: 

الماء  الإفطار على  اإلى مرحلتين، مرحلة 

الفاتر اأو التمر اأو الحلوى. واأن ل تزيد كمية 

الإف��ط��ار.  عند  ال��واح��د  الكوب  عن  الماء 

ويمكن اإ�سافة الح�ساء اأو ال�سلطة اإلى هذه 

ت�سجيع  ويمكن  ا�ستراحة،  ثم  المرحلة. 

الطفل على ال�سالة في هذه الأثناء. ومن 

ثم مرحلة تناول الوجبة الأ�سا�سية. وبذلك 

الإفطار.  بعد  بالإرهاق  بالطفل  ي�سعر  ل 

من  الحقيقية  اأخذ حاجته  قد  ويكون  كما 

الطعام. 

غ��ذاًء  الإف��ط��ار  يت�سمن  اأن  ث��ان��ي��اً: 

م��ت��ن��ّوع��ًا م��ن ال��ب��روت��ي��ن��ات )ك��ال��ل��ح��وم، 

اللبن  ال��ب��ق��ول،  اأو  الحبوب  والأ���س��م��اك، 

)ك���الأرز،  الن�سويات  ال��ع��ي��ران(،  لبن  اأو 

الخ�سار  البطاطا(،  الخبز،  المعكرونة، 

ثم الفواكه وال�سوائل واأهمها الماء.

واح�����ذروا م��ن ت��ق��دي��م ال��م�����س��روب��ات 

الذين  الأط��ف��ال  لأن  لأطفالكم،  الغازية 

الم�سروبات  من  كبيرة  كميات  يتناولون 

م�سادر  تناول  ن�سبة  لديهم  تقّل  الغازية، 

الكال�سيوم.

*وجبة ال�صح�ر
يجب  ول  ج��دًا،  هامة  وجبة  ال�سحور 

تفويتها اأبدًا لالأطفال، ويجب اأن تكون في 

تحتوي كذلك  واأن  لالإم�ساك.  وقت  اأقرب 

األبان  م��ن  الأغ��ذي��ة،  اأ�سناف  كافة  على 

خ�سار،  حم�س،  اأو  فول  بي�س،  واأجبان، 

فاكهة.. والماء.

ويجب عند ال�سحور اجتناب:

1- المعّجنات، فهي غنية جدًا بالن�سويات 
الجوع  يزيد  ال��ذي  الأم���ر  وال��ده��ون، 

ب�سكل مفاجئ بعد فترة من تناولها.

فهو  بالملح،  غني  غ��ذاء  وك��ل  الملح   -2
يوؤّدي اإلى العط�س خالل النهار.

3- تناول الحلويات بكمية كبيرة، ف�ساأنها 
�ساأن المعجنات.

4- �سرب ال�ساي، فهو يدّر البول، وي�سبب 
العط�س.
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*لبنان يت�ّزع خارجًا!
اللبنانيين  عدد  اأّن  الإح�ساءات  تبّين 

وذوي الأ�سول اللبنانية في المهجر تجاوز 

تتراوح  البطالة  ن�سبة  واأّن  ماليين،  ال�10 

ن�سبة  انخفا�س  مع  هذا   .% و25   20 بين 

يجعل النمّو ال�سكانّي ب�سكٍل  ما  كبير؛ 

يميل  المجتمع 

في  ال�سيخوخة  اإلى 

معّدل العمر الو�سطّي؛ 

ف��ت�����س��ع��ف ال���ح���رك���ة 

الإن��ت��اج��ي��ة ال��داخ��ل��ي��ة 

والحركة القت�سادية، ويكثر 

على  الع���ت���م���اد 

ال�������ي�������د 

ال��ع��ام��ل��ة 

الأجنبية.

اأ�ستراليا  في  اللبنانيون  يترّكز 

بدولها  والجنوبية  ال�سمالية  واأميركا 

حتقيق: اأحمد �صعيت�

ُمخيف  ب�صكٍل  لبنان  من  الهجرة  اأرقام  ترتفع 

ال�حيد  الملجاأ  باتت  حيث  االأخيرة؛  االآونة  في 

لدى العديد من اللبنانيين ل�»رّد االعتبار« النف�صّي 

ولعائالتهم  لهم  المالّية  الم�ارد  وتاأمين  والمادّي 

في ظّل �صيق م�صاحات اال�صتثمار في ال�طن.

مجتمع
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خا�سًة  العديدة، 

ف�����ي ال�����ولي�����ات 

وال��ب��رازي��ل  وك��ن��دا  المتحدة 

والأرجنتين؛ وان�سهرت عائالت 

الن�سيج  �سمن  كثيرة  لبنانّية 

حّتى  الدول،  لهذه  الجتماعّي 

اأّن العديد منها لم يعد يربطه 

بوطنه الأّم �سيء.

ك���م���ا وي����وج����د ق�����س��م ك��ب��ي��ر م��ن 

في  ثّم  الأفريقية  القارة  في  اللبنانيين 

اأوروبا.

*الهجرة: حل�ة وُمّرة
واح��ٍد  راأٍي  على  المهاجرون  يقف  لم 

�ساألناهم  َمْن  فبع�ُس  الهجرة؛  م�ساألة  من 

الآخر  وبع�سهم  ومهّمة،  �سرورّية  اعتبرها 

اإيجابّياتها؛  تقّل عن  �سلبّياتها ل  اأّن  اعتبر 

اإْن من خالل التاأثير النف�سّي ال�سلبّي الذي 

اأو من حيث عدم  الأهل،  البعُد عن  يخّلفه 

ال�ستقرار و�سعف الروابط العائلّية.

يقول محمد: »اأب�سط دليل على وجوب 

العمل  ف��ر���س  ان��ع��دام  ه��و  لي�س  ال��ه��ج��رة 

الأ�سا�سية  ال��خ��دم��ات  ���س��وء  ب��ل  فح�سب، 

والنقطاع  المتوا�سل  الكهرباء  كانقطاع 

البنى  و���س��وء  م��ت��ك��ّرر،  ب�سكل  ال��م��ي��اه  ف��ي 

التحتّية...«.

ت��ق��ول ���س��الم: »ه��ن��اك اأن���ا����س ول���دوا 

وترعرعوا في المهجر ول زالوا، لحّد الآن، 

اإليه،  مقيمين فيه؛ فهم ي�سعرون بالنتماء 

خيراته؛  م��ن  وي��اأك��ل��ون  ثقافته،  ويحملون 

ّم،  الأ ال��وط��ن  ع��ن  م�ستغنيين  جعلهم  م��ا 

خ�سو�سًا اإذا كان اأكثر اأفراد العائلة نف�سها 

موجودين معهم، ويعملون معًا«.

وت�سيف: »ولكّن الغربة مليئٌة بالأ�سجان 

والأحزان التي ل ي�سعر بها �سوى من تغّرب 

اأو ُغّرب. فالمهاجر عر�سٌة لالأخطار؛ 

�سقوط  اأو  هنا  م��ن  ل�����سٍّ  ر�سا�سِة  م��ن 

طائرٍة هناك، ناهيك عن الأمرا�س والعلل 

التي ل ينفع معها دواء... وهذا بع�ٌس من 

بالداء.  بلٍد كان مليئًا  الهجرة من  �سريبة 

اأّن ما اّدخرَته من جني  ولكن ما ي�سّبرك 

عمرك يعود اإلى وطنك«. 

اأّما عّبا�س فيقول: »لقد جعلتنا الدولة 

نطّبق مقولة: »ما جبرك على المّر اإّل الأمّر 

منه«. فعلى الرغم من �سعوبات الهجرة اإّل 

اأّنها تبقى اأف�سل من البقاء في وطٍن تخّلف 

فيه الم�سوؤولون عن اأداء واجباتهم بال�سكل 

الجتماعّية  الأو���س��اع  وجعلوا  المطلوب 

تزداد �سعوبًة«.

*اأ�صباب الهجرة
»ر���س��وان  الق��ت�����س��ادّي  الخبير  ي�سير 

ول« في حديث خا�ّس ل� »بقّية اهلل« اإلى  جمُّ

اأّنه »من الوا�سح، اأّن ثّمة اتجاهًا متوا�ساًل 

ال�سباب  يتلّقف  اإذ  الهجرة؛  نحو  ومتناميًا 

اأدنى فر�سًة ت�سنح لهم للعمل في الخارج«.

 - ال��ه��ج��رة  تنامي  اأ���س��ب��اب  وتتمحور 

في  كبير  ب�سكل   - ول  جمُّ الخبير  بح�سب 

الآتي:

1- الو�صع االأمنّي: اإذ ي�سّكل عدم ال�ستقرار 
في  اأ�سا�سّيًا  عاماًل  وال�سيا�سي  الأم��ن��ّي 

67هذه الفترة للدفع نحو الهجرة.
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ثّمة عالقة تاريخّية بني الهجرة 
والبطالة. ونسبة البطالة يف 

العامل بأسره إىل ارتفاع

�سوق  �سيق  م��ع  ال��ع��م��ل:  ���ص��وق  �صيق   -  2
العمل، ووجود اآلف الخّريجين كّل عام 

�سوى  المتخّرجين  اأمام  خيار  يوجد  ل 

بالهجرة.

3- وجود النازحين: حيث يوؤّثر ذلك على 
توافر فر�س العمل لل�سباب اللبنانّي.

*�صهادات للتعليق
حَّ لنا اأْن نقول: »اإّن َمْن ل يحمل  اإذا �سَ

�سهادات علمّية تكون فر�س العمل لديه اأقّل 

في  ي�سحُّ  ل  فاإّنه  عليها«،  حائز  هو  مّمن 

لبنان؛ حيث اإّن اأغلب الخّريجين ل يحظى 

ما  لخت�سا�سه،  منا�سبة  عمل  بفر�سة 

يجعلهم اأمام 3 خيارات: البطالة، الهجرة 

والعمل المحدود الأجر وغير المتنا�سب مع 

كفاءاتهم واخت�سا�ساتهم. 

ول اإلى اأّن »هناك ن�سبة  وهنا ي�سير جمُّ

كبيرة من الخّريجين ل تعمل في مجالت 

مرتبطة باخت�سا�سها وكذلك هناك ن�سبة 

كبيرة من البطالة. والمفتر�س اأّن الخّريج 

عمل  فر�سة  يجد  ع��ام  اأو  اأ���س��ه��ر   6 بعد 

منا�سبة، لكن تمرُّ ال�سنتان والثالث �سنوات 

فكرة  َيقبل  فتراه  له،  عماًل  فيها  يجد  ول 

الهجرة«.

*البطالة تلقي ب�صبح الهجرة
ث��ّم��ة ع��الق��ة ت��اري��خ��ّي��ة ب��ي��ن ال��ه��ج��رة 

والبطالة. ون�سبة البطالة في العالم باأ�سره 
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اإل������ى ارت����ف����اع. 

م���وارد  اأّن  ي��ع��ن��ي  وه����ذا 

ت�سيق  ال��ع��ال��م  دول  وق����درات 

على  قادرة  تعود  فال  و�سبابها  باأهلها 

�سوء  ب�سبب  ت��ارًة  لهم؛  عمل  فر�س  تاأمين 

واأخ��رى  والتخطيط،  والتوجيه  الإدارة 

توؤّثر  بحيث  الدولة  مقّدرات  فقر  ب�سبب 

الزيادة ال�سكانية مع الوقت.

العمل  منظمة  ت��ق��ري��ر  اأ���س��ار  وق���د 

مليون   81 اأّن  اإل��ى   2010 ع��ام  الدولية 

ال�سبان  م��ن  مليون   620 بين  م��ن  ���س��اب 

عن  عاطلين  كانوا  العمل  على  القادرين 

للمنظمة  تقرير  وف��ي   .2009 ع��ام  العمل 

عام 2014 بدا اأّن اأعلى ن�سبة للبطالة كانت 

اأفريقيا وال�سرق الأو�سط، حيث  في �سمال 

بلغت 12.3 بالمئة.

*النزف الم�صتمّر
ل��ق��د ح���ّث ال���ق���راآن ال��ك��ري��م وال�����س��ّن��ة 

وال�ست�سالم  الياأ�س  ع��دم  على  ال�سريفة 

مكاٍن  عن  البحث  على  و�سّجعا  للظروف 

م��ن��ا���س��ٍب ل��ع��ي�����س الإن�������س���ان {َواآََخ�������������ُروَن 

ِل  َف�صْ ِمْن  َيْبَتُغوَن  ْر����ِس  ااْلأَ ِفي  ِرُبوَن  َي�صْ

طبيعّي  اأمر  وهذا   .)20 )المزّمل:  اهلِل} 

وغير  طبيعّي  غير  ه��و  م��ا  لكن  وم��ق��ب��ول. 

عنا�سر  في  الم�ستمّر  النزف  هذا  مقبول 

نتائج  اإل��ى  �سيوؤّدي  ال��ذي  الذكور  ال�سباب 

اجتماعّية خطيرة على الوطن على المدى 

المتو�سط والبعيد.

*ظاهرة جديرة بالتاأّمل
اأمام هذه الظاهرة الملفتة في لبنان ل 

بّد من الوقوف عند هذه النقاط:

اأ- درا�سة اأ�سباب الهجرة المتنامية ب�سكل 

ومعالجتها،  الم�سوؤولين  قبل  من  جّدي 

للعمل  ف��ر���س  ت��وف��ي��ر  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 

المتعّلمة  ال�سرائح  طموحات  تحّقق 

�سة. والمتخ�سّ

ب- م�سار الهجرة يدّل على م�سار المجتمع. 

فاإذا كانت الهجرة متنامية جّدًا، فهذا 

يدّل على وجود خلٍل كبيٍر في التركيبة 

الجتماعية.

ج- تعتبر الهجرة اإفراغًا لالأدمغة الوطنية 

يوقف  مّما  البلد  ويخ�سرها  وال�سبابية 

م�سارات تطويرية عديدة.

اأّن  حديثه  نهاية  ف��ي  ��ول«  »ج��مُّ يعتبر 

التي  فالأموال  ين.  حدَّ ذو  �سيف  »الهجرة 

ل�سّد  تكون  ما  غالبًا  المهاجرون  ير�سلها 

لبنان  في  المدفوعات  ميزان  في  العجز 

ومن  المعي�سّية.  الأو�ساع  بع�س  وتح�سين 

لو  كفاءات  خ�سرنا  قد  نكون  ثانيٍة  ناحيٍة 

جرى توظيفها وتقوّية القطاعات الإنتاجية 

نن�سى  ول  اللبنانّي.  القت�ساد  لنه�س  بها، 

اأّن للدولة دورًا توجيهّيًا واأ�سا�سّيًا من خالل 

الت�سريعات والحوافز«.
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أطفالنا يتلون 
القرآن ويتدّبرونه

)*(
د. اأميمة عّليق

الخامنئي  علّي  القائد  ال�صّيد  يق�ل 

التفّكر  على  االأط��ف��ال  تعويد  يجب   :}

وال��ت��ع��ّق��ل؛ الأّن ال��ت��ف��ّك��ر ه��و ال��ت��ع��وي��د على 

الفهم.

*اأهمية التفّكر
الأ�سا�سية  الأمور  من  التفّكر  قيمة  اإّن 

حيث  الإ�سالمية،  العقائدية  المباني  في 

بالنف�س  التفّكر  على  الكريم  القراآن  ��د  اأكَّ

واآي��اٍت. كما  وب��اهلل �سفاٍت  ج�سدًا وروح��ًا 

اأن تربية الإن�سان الكامل، والتي هي غاية 

اأن  يمكن  ل  الإ�سالمي،  والتعليم  التربية 

عبر  اإّل  ال�سحيحة،  بالطريقة  ت�سير 

الهتمام بالتفّكر والتعّقل كاأولوية للحياة. 

التربوية  البرامج  تتمحور  اأن  من  بّد  ول 

الإ�سالمية حول اأ�سول: كالتفّكر، الإيمان، 

التقوى، العلم، العمل والأخالق. 

المثال  �سبيل  على  بالقراآن  التفّكر  هل 

من الأمور التي يمكن اأن يقوم بها الأطفال؟ 

اأن يتعلمها التالمذة في المرحلة البتدائية؟

عند  ال��ت��ف��ّك��ر  ي�صبق  *التعّبد 
االأطفال

الثالثّي  التق�سيم  ال��ى  عدنا  م��ا  اإذا 

:)
)1(

)ال�سبع �سنوات الأولى والثانية والثالثة

مرحلة  اأي  االأول���ى:  ال�صبع  ال�صنوات   -1
اللعب. وفيها يت�سّكل اإدراك الطفل من 

خالل الكالم، اأي عندما ي�سمع الطفل 

على  قدرته  �ستزداد  الطيبة  الكلمات 

الكلمات  ه��ذه  تر�ّسخت  واإذا  الفهم، 

الطيبة في ذهنه، �سير�سخ التوّجه نحو 

الحّق ب�سكل طبيعّي. 

2- ال�����ص��ن��وات ال�����ص��ب��ع ال��ث��ان��ي��ة: وق��ب��ل اأن 
نا�سطة  ورّدت��ه  الفكرّي  الفعل  ي�سبح 

عند الطفل، يجب اأن ننّمي لديه عن�سر 

اأّي  ف��اإّن  الطفل  يتعّبد  لم  اإذا  التعّبد. 
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ن�ساط فكرّي قد يوؤّدي به اإلى الطغيان. 

التفّكر في نمّو الأطفال  فالتعّبد ي�سبق 

العك�س  ح�����س��ل  م���ا  واإذا  ال���ف���ك���رّي. 

تربويًا في التراتبية، �سيوؤّدي ذلك اإلى 

الن�سباط  وع���دم  ال��ف��ك��رّي  الطغيان 

ال�سلوكي لدى الطفل. اإذا عّلمنا ال�ساّب 

التفكير الحّر فهل �سيطيع اأباه يومًا؟ 

التفّكر  ال��ث��ال��ث��ة:  ال�����ص��ب��ع  ال�����ص��ن��وات   -3
التفّكر،  بعد  ياأتي  اأن  ويجب  بتدّبر. 

اأو  ال�سيء  يعقب  ما  فهم  يعني  وال��ذي 

العلماء  ق�ّسم  حيث  خلفه،  ي��اأت��ي  م��ا 

التدّبر اإلى خم�س مراحل اأو م�ستويات: 

م�ستوى  »قيا�س  بالعاقبة«،  »التفكير 

»التعّمق  العاقبة«،  »معرفة  العاقبة«، 

بالعاقبة«، »التوّجه نحو العاقبة«.

*خط�ات عملية
العملية  الخطوات  هي  ما  عملّيًا،  اأّم��ا 

ت�سجيع  في  والمعّلمين  الأهل  ت�ساعد  التي 

الأبناء على التفّكر بالقراآن الكريم؟

ي��ق��ارن��وا  اأن  اأط��ف��ال��ك��م  م��ن  اط��ل��ب��وا   -1
ما  م��ع  اكت�سبوها،  ال��ت��ي  المعلومات 

كانوا يعرفونه قبل اأن يقراأوا القراآن.

2- اطلبوا من اأطفالكم اأن ي�ساألوا اأربعة اأ�سئلة 
ة  حول الآيات التي يقراأونها يومّيًا )خا�سّ

في اأّيام �سهر رم�سان المبارك(.

اأبعد  اأن يفّكروا  اأطفالكم في  3- �ساعدوا 
�سبيل  )على  الآي��ات  في  يقراأونه  مّما 

المثال: براأيكم كيف كانت البيوت اأيام 

للنبّي  �سورة  اأر�سموا  اإبراهيم؟  النبّي 

مو�سى وهو ي�سّق البحر، اأو كيف يمكن 
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م�ساهد   3 اعطوني  الجّنة؟  تكون  اأن 

عن  يقراأون  وعندما  عنها.  تتخّيلونها 

النبّي اإبراهيم وهو في النار، لن�ساألهم 

ماذا يتوّقعون اأّنه كان ي�سعر هناك؟(.

اأو  قراآنية  �سورة  الطفل  يقراأ  اأن  بعد   -4
لنتعاون  الكريم،  القراآن  من  �سفحة 

ت  اأهّم الأفكار التي مرَّ معه كي نكتب 

في ال�سورة اأو في ال�سفحة.

لنبحث  الكريم  القراآن  ق��راءة  خالل   -5
موانعه،  التفّكر،  اأنواع  عن  اأبنائنا  مع 

ل��وازم��ه  واإ���س��ع��اف��ه،  تقويته  ع��وام��ل 

�سبحانه  اهلل  ذك��ره��ا  التي  واأه��داف��ه 

القراءة مع  الأهل  وتعالى. لذلك على 

اأبنائهم واإلفاتهم اإلى كّل اإ�سارة واآية.

*نماذج تطبيقّية
يمكن طرح بع�س الأ�سئلة على الأبناء 

من  مجموعة  قراءتهم  حين  ومناق�ستهم 

الآيات مثاًل:

ِ االأَ�ْصَماء اْلُح�ْصَنى َفاْدُعوُه ِبَها}  اأ- {َوهلِلّ

)الأعراف: 180(:

ه���ل ف���ّك���رت ي���وم���ًا ِل����َم هلل ك���ل ه��ذه 

الأ�سماء؟  هذه  تعني  م��اذا  الأ�سماء؟ 

هذه  من  ع��ددًا  تكتب  اأن  يمكنك  هل 

اأ���س��م��اء اهلل  م��ن  ا�سم  اأي  الأ���س��م��اء؟ 

ف��رح��ًا؟  ت��ك��ون  عندما  لتكّلمه  تختار 

واأيها تختار حين تكون حزينًا؟

ِب������ِل َك��ْي��َف  ب- {اأََف�����اَل َي��ن��ُظ��ُروَن اإَِل����ى ااْلإِ

ُرِفَعْت  َكْيَف  َماء  ال�صَّ َواإَِل���ى   * ُخِلَقْت 

��َب��ْت *  * َواإَِل������ى اْل���ِج���َب���اِل َك���ْي���َف ُن�����صِ
َواإَِل���������ى ااْلأَْر������������سِ َك����ْي����َف ����ُص���ِط���َح���ْت} 

)الغا�سية: 17 - 20(:

ينظروا،  اأن  الب�سر  م��ن  اهلل  يطلب 

نعرف  ل  الب�سر  نحن  لالأ�سف  ولكن 

لأننا  نده�س  نتفاجاأ،  ل  ننظر.  كيف 

اعتدنا على كّل �سيء.

ح�سل  ه��ل  تنظر؟  كيف  اأن���ت  ل��ي  ق��ل 

وردًة  اأو  وراأيت ع�سفورًا جمياًل،  معك 

�سغيرًة اأو منظرًا رائعًا، دفعك كي تقول 

باأعلى �سوتك: »يا اإلهي ما اأجملك؟«.

هل يمكنك اأن تقول اأين وكيف ح�سل 

معك هذا الأمر؟

اأَْو  �����ِص��ي��َن��ا  نَّ اإِن  ُت����وؤَاِخ����ْذَن����ا  اَل  ���َن���ا  {َربَّ ج- 

ًرا  اإِ�صْ َعلَْيَنا  َتْحِمْل  َواَل  َربََّنا  َنا  اأَْخَطاأْ

َقْبِلَنا}  ِمن  ��ِذي��َن  الَّ َعلَى  َحَمْلَتُه  َكَما 

)البقرة: 286(:

كيف تدعو؟ وما الذي تطلبه من اهلل؟ 

من  تطلبه  اأن  تريد  �سيء  اآخ��ر  اكتب 

اإلى اهلل.   اهلل. �سعه في مغّلف واأر�سله 

فاأنت تعرف اأن هذه الر�سائل ت�سل قبل 

اأن تر�سلها. اإذن جّرب واأر�سل ر�سالتك.

بعد أن يقرأ الطفل سورة قرآنية أو 
صفحة من القرآن الكرمي، لنتعاون 
معه كي نكتب أهّم األفكار التي 
مرَّت يف السورة أو يف الصفحة
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في  ن��غ��ّي��ره  اأن  يجب  ال���ذي  *ما 
المناهج لتربية اأطفال متفّكرين؟

لقد اأكد القائد الخامنئي {، اأنه ل 

الدرو�س والمدر�سة على  اأن تتمحور  يجب 

اأ�سحاب  اأطفال  تريية  يجب  بل  الحفظ، 

في  ي��ت��دّب��رون  اأط��ف��ال  وتحليل،  ا���س��ت��دلل 

الأمور. اأما كيف؟ 

فيمكن اأن تتغّير البرامج باّتجاه:

1- تدوين المحتوى والأ�سلوب بالرتكاز على 
المفاهيم الإلهية والإن�سانية على اأ�سا�س 

الأ�سول والأفكار والأخالق الإ�سالمية.

2- تعليم مهارات التفكير عن طريق م�ساعدة 
الأطفال على التوليد الفكرّي في القراآن 

كما  والحفظ،  التلّقي  ولي�س على  الكريم 

في المرحلة البتدائية دون الفهم.

* اأخ�سائية في التربية الدينية.
ُمره �سبعًا، و�ساحبه �سبعًا«.( 1)

ْ
تقييم ال�سنوات ال�سبع هو بح�سب ما جاء في رواية الإمام ال�سادق Q: »ل توؤّدبه �سبعًا، واأ

اله�ام�ص

* الأن�سطة الذهنية للتالمذة، المنطقة التربوية لمدينة طهران، 2011.
www.khamenei.ir ال�سايت الر�سمي للقائد الخامنئي *

* ناجي، �سعيد. التفكير الفل�سفي لدى الأطفال، مركز اأبحاث العلوم الإن�سانية )2008(.
* المباني النظرية للوثيقة الوطنية للتربية والتعليم في الجمهورية الإ�سالمية في اإيران )2011(.
* عليق، اأميمة. كتاب: لماذا؟ ق�س�س فكرية �سمن منهج تعليم الفل�سفة لالأطفال. تحت الطبع. 

مراجع هاّمة

دور  ل  الم�سّهل  دور  المعّلم  يلعب  اأن   -3
ناقل المعلومات.

4- التركيز على عملية التفّكر ولي�س على 
نتيجتها.

المتمحور  الحّر  للتفكير  ج��ّو  تاأمين   -5
دون  ال��راأي،  عن  التعبير  الحّق،  حول 

تدّخل العالمات الدرا�سية. 

الحقيقة،  ع��ن  ال��ب��ح��ث  روح  تنمية   -6
والعدالة وتقوية التفكير الإيجابي. 

7- تنمية الح�ّس الجمالّي والتفّكر الكوني 
بالت�سبيح  يرتبط  لأن��ه  الأط��ف��ال  ل��دى 

ُروَن  { َوَيَتَفكَّ والده�سة.  وال��ح��ي��رة 

َما  َربََّنا  َواالأَْر���ِس  َماَواِت  ال�صَّ َخْلِق  ِفي 

َب��اِط��اًل ���ُص��ْب��َح��اَن��َك َفِقَنا  َخ��لَ��ْق��َت َه���ذا 

َعَذاَب النَّاِر} )اآل عمران: 191(.
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مباِدُئه وأصوُله
تاأليف: يد اهلل يزدان بناه 

تدوين: عطاء اأنزلي 

ترجمة: علي عّبا�ص الم��ص�ي

اإعداد: ح�راء حمدان

ورد عن االإمام الح�صين Q في دعاء ي�م عرفة ق�لُه: 

ج�ِع اإلى االآثار فاأْرجعني اإلْيك بك�ص�ِة االأن�ار  »اإلهي اأمرَت بالرُّ

وِهداية اال�صتب�صار، حّتى اأرجَع اإليك منها كما دخلُت اإليك منها 

ر عن النَّظر اإليها مرف�ع الهّمة عن االعتماد عليها«)1(. �َن ال�صِّ َم�صُ

العرفان 
النظ�رّي

قراءة في كتاب
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*نظرّية معرفة ال�ج�د والك�ن
هو  التوحيدّي  العقيدّي  المبحث  اإّن 

مبا�سٍر  ب�سكٍل  ت��وؤّث��ر  التي  المباحث  م��ن 

اأّن  ذلك  الإن�سانّي.  الحياتّي  الواقع  على 

وتاأ�سي�س  الوجودّية  الأ�سئلة  عن  الإجابة 

�ساأنهما  من  التوحيدّية  الفكرّية  المباني 

والجتماعي  الفردي  ال�سلوك  ُيحّددا  اأن 

الفكر  حفل   وقد  كاّفة.  الم�ستويات  على 

الإ����س���الم���ّي ب��ال��ع��دي��د م��ن ال��ع��ل��وم التي 

للوجود  معرفة  نظرّية  بتقديم  ا�سطلعت 

على  اعتمد  منها  ك���اّلً  اأّن  اإّل  وال��ك��ون، 

اأ�ساليب ا�ستدللية مختلفة. 

ال�سهود  على  المبنّية  المعرفة  وُتعتبر 

اأحد تلك الأ�ساليب، حيث حاول  والك�سف 

للوجود  ة  خا�سّ معرفة  تقديم  اأ�سحابها 

طّيهم  ب��ع��د  م�ساهداتهم  م��ن  ان��ط��الق��ًا 

هذا  ُي��ع��رف  وال�����س��ل��وك.   ال�سير  م��راح��ل 

هو  فما  النظرّي،  بالعرفان  اليوم   العلم  

العرفان؟ وما هي قواعده واأركانه؟ 

ُنقّدم  الم�ساألة  هذه  في  التعّمق  لأجل 

النظرّي  »العرفان  كتاب  في  ق��راءة  لكم 

مباِدئه واأ�سوله«، تاأليف يد اهلل يزدان بناه 

وترجمة علّي عّبا�س المو�سوي.

يتاأّلف الكتاب من ثالثة اأبواب وخم�سة 

المقّدمة،  اإل���ى  ب��الإ���س��اف��ة  ف�ساًل  ع�سر 

ال��ن��ظ��رّي  ال��ع��رف��ان  حقيقة  ف��ي  وي��ب��ح��ث 

ُيبّين  كما  للوجود،  المعرفّية  والهند�سة 

عالقته بال�سريعة والعقل ودور الإن�سان في 

هذا النظام. وفيما يلي لمحة موجزة عن 

هذه الهند�سة الوجودية.

*الن�صاأة والتحّ�الت التاريخّية 
للعرفان  ال��م��ع��رف��ّي��ة  ال��ج��ذور  ت��رج��ع 

ة  وال�سنَّ القراآنّية  التعاليم  اإلى  الإ�سالمّي 

النبوّية. وهذا ما تدلُّ عليه اأقوال العرفاء 

ر  تح�سُ التي  العرفانّية  وم�سطلحاتهم 

بقّوة في القراآن والأحاديث ال�ّسريفة.

التاريخّية  المفا�سل  الكاتب  ُيق�ّسم 

ث��الث��ة ع�سور  اإل����ى  ال��ن��ظ��رّي  ل��ل��ع��رف��ان 

الدين  محيي  �سخ�سية  وُت�سّكل  رئي�سية، 

ابن عربي علمًا مف�سلّيًا بين الع�سر الأّول 

الماّل  �سخ�سّية  ظهور  اأّدى  كما  والثاني. 

�سدرا على الم�سرح العرفائي، في الع�سر 

بين  يجمع  اّتجاه جديد  بروز  اإلى  الثالث، 

الفل�سفة والعرفان �سمن نظام واحد.

ال��ن��ظ��رّي  ال��ع��رف��ان  *حقيقة 
وعالقته بال�صريعة والعقل

 ُيق�ّسم العرفان اإلى عرفان عملّي واآخر 

نظرّي. يبحث الأّول في ال�ّسير الذي ُيمّكن 

النهائّي  الكمال  اإلى  الو�سول  الإن�سان من 

والتحّرر الموِجب للقرب من مقام الحّق. 

الحقائق  عن  فُيعّبر  النظرّي  العرفان  اأّما 

تك�ّسفت  ال��ت��ي  ال��ت��وح��ي��دّي��ة  وال��م��ع��ارف 

لل�سالك من خالل ال�سهود. هذه الحقائق 

النظرّي،  العرفان  اأ�سا�س  هي  الم�سهودة 

لكّنه لي�س اإّل تعبيرًا عنها فح�سب. 

ُيقّسم الكاتب املفاصل 
التاريخّية للعرفان النظرّي إىل 

ثالثة عصور رئيسية
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حقيقة اإلنسان وحدها متلك 
القدرة على جمع احلقائق 
اخَللقّية واإللهّية يف ذاتها

المرتبطة  الم�ساِئل  العلم  هذا  ُيعالج 

ويعتمد  قيد،  دون  هو  حيث  من  بالوجود 

م��ن��ه��ج��ّي��ًا ع��ل��ى ال�����س��ه��ود وال��ك�����س��ف. اأّم���ا 

كمعيار  ال�سريعة  فهي  التمييزّية  معاييره 

اأ�سيف  وم��وؤخ��رًا  ال�سلوك.  واأ�ستاذ  ع��اّم، 

اإليهما ميزاُن العقل. 

*الت�حيد العرفانّي ومقام الذات
اآراء  ال��ب��دء  ف��ي  ال��ك��ات��ب  ي�ستعر�س 

المدار�س الفل�سفية حول الوحدة والكثرة، 

اإلى  الم�ّسائّية  العاّم  الت�سكيك  نظرية  من 

م��رورًا  العرفانّية  ال��وج��ود  وح��دة  نظرّية 

بنظرية الت�سكيك الخا�ّس ال�سدرائية. 

العرفانّية  النظرّية  ف��ي  ال��وج��ود  اإّن 

والكثرات  العينّية،  الأ�سيلة  الحقيقة  هو 

الم�سهودة هي �سوؤون هذا الوجود المطلق. 

»اإّن الوجود الواحد المطلق، الذي ل وجود 

كذلك،  كونه  عين  في  ه��و،  غيره،  ل�سيء 

الواحد  ذلك  مظاهر  الكثرات...  ُت�سّكل 

و�سوؤونه«.

دقيق  تحليل  تقديم  الكاتب  ُي��ح��اول 

لهذه النظرية من خالل المباني الفل�سفّية 

للحكمة المتعالية. 

النظرية  ل����وازم  ال��ك��ات��ب  ي��ب��ّي��ن  ك��م��ا 

خ�سو�سّيتها  اع��ت��ب��ار  ع��ل��ى  وف��روع��ه��ا، 

ال��خ��ارج��ي��ة ل ال��ذه��ن��ّي��ة، وي��ق��ّدم الأدّل����ة 

البرهانّية وال�سرعّية على النظرّية. 

المق�سود  ع��ن  ال��ك��ات��ب  ي��ت��ح��ّدث  ث��مَّ 

ال��ع��رف��ائ��ّي م��ن م��ق��ام ال����ذات ال����ذي هو 

قيد.  اأّي  عن  ال��ع��اري  ال�سرف  الإط���الق 

مقام  م��ن  التنّزل  وا�سطة  العلم  وُيعتبر 

الذات المطلقة اإلى التعّينات.

والختيار،  الجبر  م�ساألة  في  ويبحث 

ل  ال�سابق  الربوبّي  العلم  اأّن  يعتبر  حيث 

يتنافى مع الإرادة الإن�سانّية.

*الفي�ص والع�الم الَخلقية
يوؤّدي  الذي  فهو  الأقد�س  الفي�س  اأّم��ا 

اإل���ى ظ��ه��ور الأ���س��م��اء الإل��ه��ّي��ة والأع��ي��ان 

���س ي�����وؤّدي اإل���ى ظهور  ال��ث��اب��ت��ة. وال��م��ق��دَّ

ب�سبب طلب  والتي هي  الَخلقية،  التعّينات 

الأعيان الممكنة للظهور. الفي�س الأقد�س 

ف�س  النَّ من  تان  ح�سّ معًا  هما  والمقّد�س 

ف�س الرحماني خا�ّس  الرحمانّي. وبحث النَّ

مختلفة  اآراء  وثمة  ال��ن��ظ��رّي،  بالعرفان 

حوله. 

*االإن�صان الكامل
كّل  ذاتها  في  تجمع  الإن�سان  حقيقة 

على  القدرة  تملك  وحدها  اأي  الحقائق، 

جمع الحقائق الَخلقّية والإلهّية في ذاتها.

اليقين  مراتب  في  الكاتب  يبحث  ثّم 

من علم اليقين، عين اليقين وحّق اليقين. 

وحّق اليقين هو اأهّم واأقوى اأنواع اليقين، 

اإلى  ال��ع��ارف  ي�سل  عندما  يتحّقق  وه��ذا 

ل  لأّنه  الفناء،  بعد  البقاء  اأو  الفناء  مقام 

يرى اإّل الوجود المطلق ويعلم به. 

قراءة في كتاب
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*الر�صالة النبّ�ة وال�الية
اأزل��ّي��ة،  حقيقة  المحّمدّية  الحقيقة   

وهي مظهر ال�سم الجامع »اهلل« )الو�سفّي 

ل الذاتّي(، وهي بمثابة العين الثابتة له. 

هو  والأول��ي��اء  لالأنبياء  المتعّدد  والتكّثر 

واحدة،  حقيقة  الأ�سلّية  الحقيقة  بح�سب 

وك��م��ال ال��ت��ج��ّل��ي ي��ك��ون ل��ل��ر���س��ول الأك���رم 

P. يبحث الكاتب في هذا الف�سل حول 

والجهة  ج��ه��ات،  ث��الث  بلحاظ  ال��ر���س��ول 

الجهة  وه��ي  الحقانّية  الجهة  هي  الأه��ّم 

المرتبطة بالح�سرة الإلهّية.

دور  ياأتي   P الأك���رم  الر�سول  بعد 

عنه.  العلم  ليرثوا  الأو�سياء  اأو  الأول��ي��اء 

عن  الأخ��ي��ر  الف�سل  في  الكاتب  ويبحث 

خاتم الأولياء عند ابن عربي. 

*تحليل ومناق�صة 
ل يمكن للذي يقراأ هذا الكتاب اإّل اأن 

يتاأّثر بنحو اأو باآخر بمحتوياته، لي�س فقط 

اأي�سًا  بل  للكاتب،  العميق  البيان  ب�سبب 

على  كامل  تاأثير  له  الدرا�سة  مو�سوع  لأّن 

فالدعوة  القادم.  وم�ستقبله  الإن�سان  واقع 

عقله  ولإعماله  للتاأّمل  لالإن�سان  الإلهّية 

وقلبه هي دعوة اإلهّية للكمال واإدراك حّظه 

من الوجود كما ُيعّبر العرفاء.

الأ�سئلة  من  الكثير  ف��اإّن  المقابل،  في 

الإ�سكالّية قد تطراأ على الذهن. وقد تكّفل 

بالفعل.  منها  ق�سم  عن  بالإجابة  الكاتب 

كاّفة  كانت  ما  اإذا  مثاًل:  ن�ساأل  اأن  فيمكن 

من  معارفها  ت�ستقي  الإ�سالمّية  العلوم 

منبع واحد وهو ال�سريعة، فِلَم ن�سهد هذا 

ي�سل  ق��د  ال���ذي  بينها  فيما  الخ��ت��الف 

هو  هنا  والخ��ت��الف  التناق�س؟  ح��ّد  اإل��ى 

اختالف على التف�سير، والذي يعود بدوره 

اإلى المنهج المّتبع في كّل من تلك العلوم. 

الأنجع  المنهج  حول  الت�ساوؤل  فاإّن  لذلك، 

ت�ساوؤل  ه��و  وج��ام��ع  اأف�سل  تف�سير  لقيام 

م�سروع.

التي  الأخ��رى  الإ�سكالية  الأ�سئلة  من 

والختيار  الجبر  م�ساألة  بيان  اإلى  تحتاج 

وارت��ب��اط��ه��ا ب��الأع��ي��ان ال��ث��اب��ت��ة، وك��ذل��ك 

والتناق�س  بالعقل  المتعّلقة  الم�سائل 

من  ال��وج��ود  وح���دة  نظرّية  و�سمت  ال��ت��ي 

الكاتب  بيان  من  الرغم  على  المنتقدين، 

ومحاولته الناجحة في اإبعاد هذه التهمة.

ي، �س348.( 1) مفاتيح الجنان، عبا�س الُقمِّ
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لي�ص هناك اأجمل من العي�ص بين 

اأح�صان الطبيعة، فيتعلم المرء منها 

له،  مدر�صًة  ف�ص�لها  وت�صير  الحياة، 

فاإْن هّبت رياٌح عاتيٌة كان �صلبًا، واإْن 

وفي  و�َصَكر..  حَمَد  ال�صيف  ن�صيُم  مرَّ 

حرث  اأج��اَد  المعن�ّي  ال��زرع  م�ا�صم 

روحه، فزرعها بما يحين قطافه، ي�م 

ال ينفع ماٌل وال بن�ن اإاّل مْن اأتى اهلل 

بقلٍب �صليم.

شهيد الدفاع عن المقّدسات

حسين محمد حسين )جهاد(
اسم األم:  سكنة يعقوب  
محل وتاريخ الوالدة:  حوال 

1978/6/30

الوضع االجتماعي: متأّهل وله 6 
أوالد  

رقم السجل: 163
تاريخ االستشهاد:  2013/5/25

ن�صرين اإدري�ص قازان
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عليه  حافظ  م��ا  ه��ي  القلب  و�سالمة 

من  عليه  يخ�سى  فكان  حياته،  في  ح�سين 

ال��رخ��اء،  اأّي���ام  وخ�سو�سًا  الأي����ام،  ل��وث��ة 

الترقُّب  من  حالًة  نف�سه  مع  يعي�س  فكان 

والتربُّ�س؛ فالإن�ساُن ين�سى في طريقه اأّنه 

اإلى ما ل  زّلٍة واح��دٍة، قد تودي به  رهينُة 

ُتحمد عقباه.

* ابت�صامُة ر�صى
نزل  عندما  ا�ستّد  قد  �ساِعُده  يكن  لم 

بل  نف�سه،  مع  المعركة  �ساحة  اإلى  ح�سين 

الحياة  اإلى  يتعرف  لم  يزاُل طفاًل  ل  كان 

�سنة  ع�سرة  اثنتي  عمر  وف��ي  ليخبَرها. 

باحثًا  قريته »حول«  �سوارع  ال�سير في  بداأ 

اأو  ويلهون  يلعبون  اأقرانه  فيما  عمل،  عن 

يذهبون اإلى مقاعد الدرا�سة. اأّما هو فقد 

وب�ساعديه  البناء.  اإل��ى ور���س  وال��ده  راف��ق 

فيها  زاده  فيها.  اأبحر  التي  �سفينته  بنى 

يتوّقف  فتراه  قلُبه،  حَمَله  فطريٌّ  اإي��م��اٌن 

وقتها.  اأّول  في  �سالته  ل��ي��وؤّدي  عمله  عن 

ره تعٌب ول اإرهاٌق عن الذهاب اإلى  ول يوؤخِّ

الم�سجد ل�سالة الع�ساء. 

*منٌع واعتقال
اإْن لَح ال�سباُب على محّيا ح�سين،  ما 

حتى بداأت مرحلٌة جديدٌة في حياته، فهو 

ر  ُتخيِّ لحد«  و«ميلي�سا  محتّلة،  بلدة  ف��ي 

العدو.  مع  والتعامل  المعتقل  بين  ال�سباب 

ح�سين.  خيار  هو  المعتقُل  ك��ان  وبالطبع 

بمناه�سته  م��ع��روٍف  م��ن��زٍل  اب���ن  ولأّن����ه 

���ه ل��ل��م��ق��اوم��ة، ك���ان من  ل��الح��ت��الل وح���بِّ

ال�سبهات،  حوله  تحوم  اأن  ج��ّدًا  الطبيعي 

فكان ح�سين من اأبرز ال�سباب المالحقين 

بالر�سد  اّت��ه��اٍم  اأو  ه��ن��اك  ع��ب��وٍة  ب�سبب 

ل�سالح المقاومة. وقد ُمنع من التجوُّل اأو 

حتى الخروج من البلدة، ناهيك عن اأّنه قد 

وِقف مّراٍت عّدة، واعتقل ع�سرات المّرات 
ُ
اأ

اإلى  عيترون،  �سجن  في  ق�سيرة  لفترات 

ب�سكٍل  اتهامه  بعد  الخيام  معتقل  اأُودع  اأْن 

في  ر�سد  عملية  ف��ي  لم�ساركته  مبا�سٍر 

مجموعة  ن��ف��ّذت  حيث  ال�سلوقي،  وادي 

ل أو حتى  ُمنع من التجوُّ
اخلروج من البلدة، ناهيك 

عن أّنه قد أُوِقف مّراٍت عّدة، 
واعتقل عشرات املّرات
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فيه  دارت  كمينًا  الإ�سالمّية  المقاومة  من 

الإ�سرائيلي،  العدو  مع  عنيفة  ا�ستباكات 

اأحمد  ال�سهداء:  م��ن  ك��ل  فيها  ا�ست�سهد 

فوعاني، ر�سوان دوغا، وح�سين قبالن.

*واكتملت الفرحة
ف���ي معتقل  ب��ط��ي��ئ��ًة  ال�����س��ه��ور  م����ّرت 

من  �سنوفًا  ح�سين  ذاق  حيث  ال��خ��ي��ام، 

التعذيب، ليخرج بعد �سنٍة ون�سف  مرارة 

القرى  وتحّررت  اأّيام  اإّل  هي  وما  تقريبًا. 

البوا�سل،  المقاومين  ب�سواعد  المحتّلة 

المواقع  بتطهير  المجاهدين  ف�����س��ارك 

و�سحب الغنائم.

*فكٌر وّقاد وب�صيرٌة نافذة
رّب����م����ا ل����م ي��ك��م��ل ح�����س��ي��ن ت��ع��ل��ي��م��ه 

الأك���ادي���م���ي، ول��ك��ّن��ه ح��م��ل ف��ك��رًا وّق����ادًا 

وب�سيرًة نافذة، فكان ل يخطو خطوة قبل 

ويفّكر  النواحي،  جميع  من  يدر�سها  اأن 

�سبب  به. وهذا كان  القيام  بما عليه  ملّيًا 

عن  يتكا�سل  فلم  رزق��ه،  وتو�سعة  نجاحه 

لأجل  نهار  ليل  فا�ستغل  الكّد.  في  ال�سعي 

همُّ  يكن  ولم  بعائلته.  لئقٍة  حياٍة  تاأمين 

حمل  بل  ال�ساغل،  �سغَله  معي�ستهم  تاأمين 

على  وتن�سئتهم  وتربيتهم  تدينهم  ه��ّم 

فكان  ال�سحيحة،  الإ�سالمية  التعاليم 

و�سعها  التي  الإيمانية  البرامج  ي�ساركهم 

ي��وم،  ك��ّل  ف��ي  بلطف  ويوقظهم  لنف�سه، 

واحدًا تلو الآخر، لأداء �سالة ال�سبح بعد 

اأْن يكون قد فرغ من �سالة الليل، فينتظر 

هواء  بنقاء  روح��ه  ليمالأ  ال�سم�س  �سروق 

ال�سباح العليل.

*متابعُة الم�صيرة
ما اإْن خرج ح�سين من معتقل الخيام 

العامة  التعبئة  ب�سفوف  ال��ت��ح��ق  ح��ت��ى 

ع�سكرية  ل��دورات  وخ�سع  المقاومة،  في 

ق للعمل  ُيوفَّ اأّنه لم  عّدة. وكم تح�ّسر على 

الع�سكرّي اإّبان الحتالل، بل اقت�سر دوره 

حرب  اأّن  غير  المعلوماتّي،  العمل  على 

تموز 2006 اأيقظت فيه حلم ال�سهادة التي 

القرية  بها، فرابط في  قلبه  �سغف  طالما 

�سحب  ف��ي  و�ساعد  ال��ح��رب،  فترة  ط��وال 

جثامين �سهداء �سقطوا في المعارك منهم 

رفاقه.

*اأعظم الفرائ�ص
من  ف��ك��ان  ب��ج��راأت��ه،  ح�سين  ��ز  ت��م��يَّ  

غير  الظواهر  لبع�س  المت�سّدين  اأب���رز 

ل  وك��اأّن  الأم��ر  اإلى  ينظر  ولم  الأخالقية، 

اعتبر  فقد  العك�س،  على  بل  به،  له  �ساأَن 

ال�سكوت عنها ي�سّجع على ن�سرها في بيئته 

وحاربها  لها،  فت�سّدى  وبيته،  ومجتمعه 

ووق����ف ب��وج��ه��ه��ا، غ��ي��ر ع��اب��ئ ب��الأث��م��ان 
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ف��الأم��ر  دفعها،  ال��ت��ي  الكبيرة  المعنوية 

من  اأعظم  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف 

اأي ثمن ونجح في درئها وتحجيمها.

*وقل ربِّ ارحمهما
وال�سابرة  المخل�سة  الروحّية  وبهذه 

الجبهة  ق�سد ح�سين  اهلل،  اإلى  وال�ساعية 

يحين  ك��ان  وكّلما  التكفيريين.  لمواجهة 

بوالده  زوج��ت��ه  يو�سي  ك��ان  غيابه  موعد 

ما  فكثيرًا  معهم،  ي�سكن  ال��ذي  المري�س 

والتخفيف  ووجعه  مر�سه  همَّ  يحمل  كان 

ما إْن خرج حسني من معتقل 
اخليام حتى التحق بصفوف 

التعبئة العامة يف املقاومة 
وخضع لدورات عسكرية عّدة

عنه، خ�سو�سًا بعد وفاة والدته ُبعيد حرب 

في  كبير  بفراغ  وال��ده  �سعر  حيث  تموز، 

داخله، وهي التي كانت تحنُّ عليه وتخّفف 

من تعبه، وتفهمه من نظرٍة واحدة.

*وارتقى �صهيدًا
��ر ح�����س��ي��ن ف���ي ال��م��ع��رك��ة  ك���م ت��ح�����سّ

يرجع  يكد  فلم  تم�سي،  ال�سهداء  وقوافل 

على  عازمًا  اإليها،  عاد  حتى  الجبهة  من 

المعركة،  نفير  دّق  ما  اإذا  حّتى  الرحيل، 

تطاير الغبار بين الر�سا�س، وكان ح�سين 

من اأولئك الم�سّحين الذين فتح اهلل لهم 

وارتقى  ح�سينّيين.  فكانوا  الجهاد،  باب 

مع ثّلٍة من رفاقه �سهداء، واأبى ح�سين اإّل 

تراب  يحت�سنه  ك��زرٍع  قريته  اإلى  يعود  اأن 

الأر�س لينبت من ج�سده ن�سٌر جديد. 
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ن�صرين اإدري�ص قازان 

)*(
ال�صهيد حممد علي هاين �صرارة

الك�ب ين�صُح بما فيه..

اإي��ق��اع  ت�صبط  اأن  ب��ْت  ج��رَّ كلَّما 

من  دّوامة  اإلى  الحيرة  تها  �صدَّ قلقها، 

االأ�صئلة التي لم تجد لها ج�ابًا. لقد 

واحتارت  اله�اج�ص  من  فٍخّ  في  وقعت 

اأم  اأو ت�صاأله،  ماذا تفعل، هل ت�اجهه 

تكتفي بالمراقبة من بعيد لفترة من 

الزمن فتف�صي االأيام اإلى الحقيقة؟!

*خائفة عليه!
اأكثر،  ال�سبر  ت�ستطيع  ل��ن  ل!  ولكن 

يحتمُل  ل  تناق�سات  م��ن  الأم���ر  ف��ي  فما 

د علّي لي�س من الأولد  اإّن محمَّ النتظار.. 

الذين يّدخرون المال ل�سراء لعبة اأعجبته، 

وهناك،  هنا  اأ�سياء  �سراء  في  يبعثره  اأو 

واأي�سًا ل تجد من الأموال المّدخرة قر�سًا 

واحدًا، فاأين يتبّخر المال؟

- م��ا ال���ذي ���س��ل��ب��ِك م��ن ال��دن��ي��ا فلم 

ت�سمعي الباب ولم ترّدي ال�سالم؟

بالقرب  زوج��ه��ا  وق���وف  م��ن  �سهقْت 

ل  ت�سمع  لم  وهي  المطبخ،  في  فجاأة  منها 

حتى  ول  المفتاح  �سوت  ول  الجر�س  رنين 

ال�سالم.. جل�ست على الكر�سّي فيما اأح�سر 

�سائاًل  قبالتها  وجل�س  الماء  من  كوبًا  لها 

اإّياها با�ستغراب:

- ما الأمر؟ 

قالت، وهي تنظر في كوب الماء الذي 

د علّي كثيرًا..  �سربت ن�سفه: يحّيرني محمَّ

اأنا خائفة عليه..

قائاًل:  يدها  من  الكوب  زوجها  اأخ��ذ 

من  ال��ف��ارغ  الن�سف  اإل��ى  تنظرين  ل��م��اذا 

تسابيح شهادة
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غريبًا  �سيئًا  لحظت  اإذا  يعني  ل  الكوب؟! 

في ت�سرفات محّمد علّي، اأّن �سيئًا خطيرًا 

يحدث..

ُت��ف��ه��م��ه  اأن  م���ح���اول���ًة  اإل���ي���ه  ن���ظ���رت 

بخوفي  يتعّلق  الأم���ر  يعد  ل��م  هواج�سها: 

من بخٍل ما، كما اأخبرتك �سابقًا! هو لي�س 

واأن��ا  اأ�سبوعان  م��ّر  لقد  بالمطلق!  بخياًل 

من  نف�سه  ويحرم  الأم��وال  يّدخر  اأراق��ب��ه، 

اأخ��وه  منه  طلب  وعندما  �سيء،  اأّي  �سراء 

دًا مّما يدخره بحيُث  ماًل اأعطاُه مبلغًا محدَّ

التفريط فيه كما  ي�ستطيع  اأبقى معه ما ل 

اأخبره!

اأخاف اأن يكون ثّمة من ي�ستغّله ويجبره 

يتجاوز  ل  فهو  م�سروفه  اإع��ط��ائ��ه  على 

الثانية ع�سر من عمره!

اأّن  َت على يدها بيده قائاًل: ل اأظنُّ  ربَّ

بب�ساطة  ت�ساألينه  ل  لماذا  كذلك..  الأم��ر 

د علّي ماذا تفعل بم�سروفك؟  هكذا؛ محمَّ

المواجهة تبّدد كّل هذه الهواج�س...

*الن�صف االآخر من الك�ب
ماطرًا  ال��ي��وم  ذل��ك  ف��ي  الطق�س  ك��ان 

جّدًا، وال�سقيُع ينخر العظام. اأنهى محّمد 

التلفاز  �سا�سة  اأم��ام  وجل�س  درو���س��ه  علّي 

اإخوته  فيما  المتحركة  الر�سوم  ُي�ساهد 

الكنبة،  على  لغفوٍة  فا�ست�سلم  يدر�سون، 

فدثَّرته اأّمه، وان�سرفت اإلى اأعمالها..

د علّي وفرك عينيه بهدوء،  تثاءب محمَّ

فقالت له ب�سوت رقيق: »نومًا هنيئًا.. لقد 

ا�ستغرقَت في النوم كثيرًا«..

م�ستغربًا:  حاجبيه  علّي  محّمد  رف��ع 

قال  الآن؟«،  ال�ساعة  ك��م  اأم���ي؟  ي��ا  »ح��ّق��ًا 

متثائبًا..

- اإنها الثامنة لياًل.

اإن  ما  منزعجًا  الدثار  تحت  من  قفَز 

ف�سيلُة  فاتتني  لقد  اإلهي!  يا  ذل��ك:  �سمع 

�سالة المغرب!

ل  ل!  تفّكر:  وهي  ناظريها  عن  ت��وارى 

يمكن لأحد اأن ي�ستغّل محّمد علّي! �سحيح 

اأّنه �سغير، ولكّنه واٍع لكّل �سيء.. ومن يهتّم 

�سجاعة  لديه  اأّن  بدَّ  ل  ال�سالة،  بف�سيلة 

مواجهة اأّي موقف..

واجهيه  زوج��ه��ا:  ن�سيحة  وت���ذّك���رت 

بالأمر وا�ساأليه..

فالن�سف  نف�سها:  في  قالت  بلى...   -

الآخر من الكوب مليء..

*ذكرى ا�صت�صهاد القادة
ع�سر  ال�ساد�س  يوم  كان  اليوم  �سباح 

القادة،  ا�ست�سهاد  �سباط، ذكرى  �سهر  من 

الأولد  زاد  تح�سير  في  الأم  انهمكت  وقد 

أخذ زوجها الكوب من يدها 
قائاًل: ال يعني إذا الحظِت 

شيئًا غريبًا يف تصرفات حمّمد 
علّي، أّن شيئًا خطرياً يحدث
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إّنه فعل عظيم ما تقوم به 
يا حمّمد! أنا عاجزة عن 

وصف شعوري! ويا ليتك تدرك 
حقيقة ما تقوم به من فعل

يتناولون طعام  وبينما هم  المدر�سة.  اإلى 

عوا  الفطور قالت: ما راأيكم اليوم اأن تتبرَّ

للمقاومة  دعمًا  اأي��ام  لثالثة  بم�سروفكم 

الإ�سالمّية..

د علّي  وافقوا على ذلك، وانتظر محمَّ

اإخوته حّتى خرجوا من المطبخ، فاقترب 

الحتفاَظ  اأ�ستطيُع  األ  ق��ائ��اًل:  اأّم���ه  م��ن 

بم�سروفي؟!

نظرت اإليه وارت�سمت ابت�سامة خفيفة 

الفر�سة  لها  �سنحت  وق��د  �سفتيها  على 

ب�سوؤاٍل يرب�س على �سدرها: لماذا؟

وا�ستولى  راأ���س��ه  ع��ل��ّي  ��د  م��ح��مَّ نك�س 

الحياء عليه: اأمي.. اعفيني من الإجابة..

اأجابته: واإن لم اأفعل؟!

ينقر  وراح   
ّ
ال��ك��ر���س��ي ع��ل��ى  جل�س 

اّتفاق  ثّمة  كان  قدمه:  بطرف  الأر���س 

لقد  المدر�سة..  في  رفاقي  وبين  بيني 

�سهيد..  اب��ن  كفالة  عليهم  اق��ت��رح��ت 

واّتفقت معهم اأن نّدخر من م�سروفنا، 

روي��دًا  روي��دًا  ان�سحب  بع�سهم  اأّن  غير 

بحجج مختلفة، وبقيُت وحدي، ف�سرت 

تاأمين  لأج��ل  ك��ام��اًل،  م�سروفي  اأجمع 

الكفالة. اإّنه �سيء ل ُيذكر اأمام ت�سحية 

ال�سهداء العظام.

الأّم:  عينّي  في  فخر  دمعة  ترقرقت 

اأنا  يا محّمد!  به  تقوم  ما  فعل عظيم  اإّن��ه 

عاجزة عن و�سف �سعوري! ويا ليتك تدرك 

في  واأث���ره  فعل،  م��ن  ب��ه  تقوم  م��ا  حقيقة 

الدنيا والآخرة..

هو  لأب��ن��اٍء  تكّفلي  اإّن  محّمد:  اأجابها 

في  الم�ساركة  عدم  تق�سير  عن  تعوي�س 

َغِر �سّني..  الجهاد ل�سِ

احت�سنت ابنها وهي تقول في نف�سها: 

الكوب ين�سُح بالخير.. 

ما  قلبي  يا حبيب  اأذن��ه:  في  وهم�ست 

اأغالك..

)*( ا�سم ال�سهيد: محّمد علّي هاني �سرارة.

ا�سم الأم:  جمال مو�سى ياغي.

الو�سع العائلي: عازب.

محل وتاريخ الولدة: الهرمل 1983/3/18.

كيفّية ومحّل وتاريخ ال�ست�سهاد: ا�ست�سهد في مجمع الإمام الح�سن Q في حرب تموز 2006/8/13.

اله�ام�ص
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الت��ه��اب الك��بد

ئّي با ل��و ا
)*(

ّر مروة الدُّ

الجهاز  اأع�����ص��اء  اأك��ب��ر  ال��ك��ب��د  ُي��َع��دُّ 

الكيل�  ح�الي  ي��ِزن  اإذ  حجمًا،  اله�صمّي 

لت�ّليه  اأ�صا�صّيًا  دورًا  يلعب  كما  والن�صف. 

ال��دم  اأب��رزه��ا: تنقية  ع���ّدة،  وظ��ائ��ف 

اإفراز  ال�صاّمة،  الم�اّد  من  وتخلي�صه 

عن  الم�ص�ؤولة  ال�صفراء  الع�صارة 

عملّية  وت�����ص��ري��ع  ال���ده����ن،  تفكيك 

ه�صمها.

على  ف��ري��دة  ق���درة  للكبد  اأّن  وم��ع 

نمّ�ه  وا�صتعادة  الذاتي  التجّدد 

ب�����ص��ك��ل ط��ب��ي��ع��ّي ف���ي ح��ال 

اأّنه  اإاّل  ما،  لعطٍب  تعّر�صه 

قد ُي�صاب اأحيانًا ب�اأمرا�ص 

اإ�صابته  نتيجة  خطيرة 

ومن  معّينة،  بفيرو�صات 

اأهّم هذه االأمرا�ص: التهاب 

المعروف  ال���ب��ائ��ّي  الكبد 

.»B« بالتهاب الكبد

صحة وحياة

85

م
 2
01
5 

ز
و

م
ت
/

 2
86

د 
د

ع
ل
ا



تفاديًا لإلصابة بعدوى 
التهاب الكبد ُيعطى لقاح 
مضاّد للمرض يف األشهر 

األوىل بعد الوالدة

*ما ه� التهاب الكبد »B«؟
هو مر�س ناتج عن اإ�سابة الكبد بفيرو�س 

)HBV( الذي يوؤّدي اإلى حدوث التهاب فيه، 

في�سّمى اللتهاب الحاّد اإذا ما ا�ستمّر لفترة 

لفترة  ا�ستمّر  اإذا  اأّم��ا  اأ�سهر،  �ستة  عن  تقّل 

اأ�سهر، فيكون حينها مزمنًا.  �ستة  تزيد عن 

وقد يوؤّدي اإلى ت�سّمع اأو �سرطان في الكبد.

*الع�ار�ص
تظهر على المري�س الم�ساب عالمات 

عّدة، اأبرزها:

1 - ا�سفرار و�سحوب الوجه.
2 - تغّير لون البول اإلى داكن ن�سبّيًا.

3 - وجع في البطن.
4 - ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة.

اأنحاء  ي�سمل  واأل��م  المفا�سل  ت�سّنج   -  5
الج�سم.

6 - فقدان الرغبة في الطعام و�سعور دائم 
بالغثيان.

*كيف ُينقل الفيرو�ص؟
�سخ�س  م��ن  ال����دم  ن��ق��ل  ط��ري��ق  ع��ن  اأ- 

ك��ذل��ك ع��ن ط��ري��ق �سوائل  م�����س��اب، 

الج�سم كاّفة كالّلعاب.

الحاملة  الأّم  م��ن  ال�����ولدة  اأث���ن���اء  ب- 

للفيرو�س اإلى طفلها وهي اأكثر الطرق 

�سيوعًا.

ج- عبر ا�ستخدام الإبر الم�ستركة للحقن، 

الأ���س��ن��ان  وف��ر���س��اة  ال�سفرة  وك��ذل��ك 

تحمل  قد  التي  الأدوات  من  وغيرها 

الفيرو�س.

الواجب  من  بات  لذلك  ال��زواج،  عند  د- 

 )HBV( على كّل ثنائي اإجراء فح�س

التلقيح في حال  لإج��راء  ال��زواج  قبل 

اإ�سابة اأحدهما بالمر�س.

*كيف تجري معالجة المر�ص؟!
اإّن  اإذ  �سروريًا  العالج  يكون  ل  ع��ادة 

اأغلب الحالت ُي�سفى من تلقاء نف�سه لدى 

البالغين.

اأّم����ا ف��ي ح��ال��ة ت��ح��ّول ال��م��ر���س اإل��ى 

بع�س  ب��اإع��ط��اء  الأط��ّب��اء  فيو�سي  مزمن 

كالأنترفيرون  اأ�سهر،  ثالثة  لمّدة  الأدوي��ة 

 )Telb ivudine( وال�ت�ي������لب��ي��ف���ودي���ن

واأقرا�س   )E n t e c a v i r ( والأنتيكافير 

انت�سار  بمنع  ت��ق��وم  ال��ت��ي  النيكليوزيد 

صحة وحياة
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)*( ماج�ستير في علوم الحياة.

اله�ام�ص

حقنة  باإعطاء  اأو  الج�سم  في  الفيرو�س 

 )Immunoglobine( ت����حت���وي ع��ل�ى

الم�ساّد للمر�س. 

*ال�قاية خير من العالج
الكبد  التهاب  بعدوى  لالإ�سابة  تفاديًا 

الأ�سهر  في  للمر�س  م�ساّد  لقاح  ُيعطى 

الأولى بعد الولدة، ويعاد على جرعتين اأو 

ثالثة. 

�سبل  اأه��م  اأّن  اإل��ى  النتباه  يجب  كما 

الآخرين  ج��روح  م�سا�س  عدم  هو  الوقاية 

ب�سكل مبا�سر كي ل يجري التقاط العدوى 

عن طريق الّدم.

*من حاّد... اإلى مزمن
ترتفع ن�سبة تحّول المر�س من مجّرد 

التهاب حاّد اإلى مر�س مزمن )تليُّف اأو 

الحالت  بع�س  وفي  الكبد،  في  �سرطان 

في  كبد(  زراع��ة  يتطّلب   
ّ
وظائفي ف�سل 

حال انتقلت العدوى من الأّم اإلى طفلها 

ل  �سئيلة  ال�سفاء  ن�سبة  ت��ك��ون  بحيث 

توّفر  ف��اإّن  بالمقابل   .% ال�15  تتجاوز 

ذوي  الأ�سخا�س  عند  الكافية  المناعة 

ل  الت�سع �سنوات وما فوق تحول دون تحُوّ

الأحيان،  اأغلب  في  مزمن  اإلى  المر�س 

عافيتهم  ا���س��ت��ع��ادة  ع��ل��ى  وت�����س��اع��ده��م 

غ�سون  ف��ي  ال��ف��ي��رو���س  م��ن  والتخّل�س 

اأ�سهر معدودة.

*ت�صخي�ص المر�ص
الكبد  التهاب  اكت�ساف  ال�سهل  م��ن 

 )HBs Ag( الم�ست�سّد  ظهور  عبر   »B«

الموجود على �سطح الفيرو�س اأثناء فح�س 

الّدم بعد �ستة اأ�سهر من الإ�سابة.

فح�س  اإج���راء  اأحيانًا  يجري  كذلك 

تقوم  اأنزيماته  اأّن  من  للتاأّكد  للكبد  عام 

بعملها ب�سكل تلقائّي. واإذا تطّلب الأمر قد 

وزرعها  خزعة  اأخ��ذ  المري�س  من  ُيطَلب 

لتقييم حالة الكبد.
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اإعداد: فاطمة �صعيت� حالوي

باقة متنّوعة من المواقع الإلكترونية، اخترناها لكم 

لهذا  العنكبوتية  ال�سبكة  على  في جولتنا  الأعزاء  قراءنا 

العدد:

»قب�س«  جمعية  ن�ساط  الموقع  يعك�س 

العمرانية  الآث��ار  حفظ  في  �سة  المتخ�سّ

والأول��ي��اء  لالأنبياء  التاريخي  وال��ت��راث 

وال�سحابة، واأعالم ال�سيعة الثني ع�سرية 

في لبنان. 

وال�سور  بالمعلومات  الموقع  يوّثق 

الدينية  وال��ح��وزات  المقامات  تاريخ 

ال��ق��دي��م��ة وال��م�����س��اج��د الأث���ري���ة في 

البلدات والمدن اللبنانية، كما يحدد 

م��واق��ع��ه��ا ال��ج��غ��راف��ي��ة ع��ب��ر خ��دم��ة 

م�قع جمعية »قب�ص« لحفظ االآثار الدينية في لبنان

 www.qabas.org.lb

 .»Google Map« خرائط غوغل

رّواده  م�ساهمات  الموقع  وي�ستقبل 

والبريد  »في�سبوك«  على  �سفحته  عبر 

info@qabas.org.lb :الإلكتروني

م�قع المقاومة االإ�صالمية في لبنان 

www.moqawama.org

لقادة  م�����س��ّور  باأر�سيف  ال��م��وق��ع  يتمّيز 

اأكثر  المقاومة و�سهدائها وانت�ساراتها، ي�سّم 

من 2400 �سورة، اإ�سافة اإلى المكتبة ال�سوتية، 

ومحا�سرات  خ��ط��اب��ات  ع��ل��ى:  تحتوي  ال��ت��ي 

واأدعية.  اأنا�سيد،  المقاومة،  القادة، فال�سات 

ح�ساباته  عبر  الموقع  جديد  متابعة  بالإمكان 

على »يوتيوب«، »في�سبوك« و»تويتر«.

الإ�سالمية  للمقاومة  الر�سمّي  الموقع  هو 

العام  يوؤّرخ لعملياتها البطولية منذ  في لبنان، 

�سير  وي�ستعر�س   ،2000 العام  وحتى   1984
عنوان  تحت  واأ���س��راه��ا.  و�سهدائها  ق��ادت��ه��ا 

م�ساحة  الموقع  ُيفرد  ال�سهيوني«،  »الإره��اب 

على  ال�سهيونية  الع��ت��داءات  لتاريخ  خا�سة 

ويعيد  خ��روق��ات��ه.  ع��دد  يح�سي  كما  ل��ب��ن��ان، 

ال�سادق«  »الوعد  عملية  يوميات  الذاكرة  اإلى 

الموقع: »خا�س  اأب��واب  اأب��رز  2006.  من  عام 

مقاومة«، »قرية من فل�سطين«، و»اأخبار العدو«. 

إنترنت
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اإل�����ى ن�����س��ر فكر  ت���ه���دف ال��ج��م��ع��ي��ة 

الإ�سالم، عبر اإحياء تراث علماء ال�سيعة. 

الجمعية  تحاكي  الإلكتروني،  موقعها  وفي 

العلمية  واإنجازاتهم  لبنان  في  م�سيرتهم 

متنّوعة  اأبواٍب  التبليغية، عبر   وحركاتهم 

ال��ه��دى«،  »اأع���الم  ع��ال��م«،  »بطاقة  م��ث��ل: 

و»المدار�س الدينية«.

الموقع  ف��ي  »الأن�����س��ط��ة«  ب��اب  ي�سّكل 

م�����س��اح��ة ه���ام���ة ل��ع��ر���س ال���م���وؤت���م���رات 

التي  التكريمية،  والحتفالت  وال��ن��دوات 

باإتاحة  الموقع  ويتمّيز  الجمعية.  تنظمها 

ب�سيغتي  الجمعية،  اإ����س���دارات  تحميل 

لبنان،   - ال�سهيد  بموؤ�س�سة  خا�ّس  موقع 

ي�سّكل قناة توا�سل ممّيزة مع عالم ال�سهادة، 

ع��ب��ر ع���ر����سِ ���س��ي��ر ال�����س��ه��داء و���س��وره��م 

وو�ساياهم واآثارهم، ومواكبة اأخبار عوائلهم 

ثقافية«،  »مختارات  عنوان  تحت  الكريمة. 

ال�سهداء  ب��اأق��الم  ن�سو�سًا  الموقع  يعر�س 

وكلماٍت قيلت في حقهم. كما يعر�س الموقع 

ومقابالت  واأف����الم  ب��رام��ج  م��ن  مقتطفاٍت 

وماآثرهم.   ال�سهداء  �سير  تتناول  م�سّورة، 

اإ�سافة اإلى »مكتبة ال�سهيد ال�سوتية« و»فيديو 

بخدمة  »���س��ه��ي��د«  م��وق��ع  يتمّيز  ال�����س��ه��ي��د«، 

خا�سًا  األقًا  ت�سيف  التي  المبا�سر«،  »البّث 

فال�سات  عر�س  عبر  الت�سّفح،  حركة  اإل��ى 

مكتبة  اإل��ى  اإ�سافة   ،»HTML«و  »PDF«

يتيح  كما  الوثائقية.  والأف����الم  ال�����س��ور 

لزائريه التوا�سل عبر البريد الإلكتروني: 

toorath@hotmail.com

م�قع جمعية االإمام ال�صادق Q الإحياء التراث العلمائي

 www.toorath.org 

م�قع »�صهيد«

 www.shaheed.com.lb

وبطولتهم  و�ساياهم  وم�ساهد من  ال�سهداء 

من  مت�سّفحيه  الموقع  يمّكن  وت�سييعهم. 

ال��ت��وا���س��ل وال��م�����س��ارك��ة ع��ب��ر »ف��ي�����س��ب��وك«، 

»يوتيوب«، »تويتر«، و»غوغل بال�س«.
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اإبراهيم من�ص�ر

ل لبل�غ االأهداف ك والتنقُّ *في التحرُّ
غرائي موؤّيد الدين الأ�سفهاني )1061 - 1121م( في ق�سيدته  قال ال�ساعر الطُّ

ة الَعَجم«: »لميَّ

ُح������������������بُّ ال�����������������س��������الم��������ِة ُي�������ث�������ن�������ي َع������������������������ْزَم ������س�����اح�����ب�����ه

������ِل ع���������ن ال�������م�������ع�������ال�������ي، وُي�����������غ�����������ري ال�����������م�����������رَء ب������ال������َك�������������سَ

���������س��������ادق��������ٌة وه����������������ي  ث��������ت��������ن��������ي  ح��������دَّ ال������������ُع������������ال  اإنَّ 

��������َق��������ِل ال��������نُّ ف����������ي  ال����������ع����������زَّ  اأنَّ  ُث  ُت�������������ح�������������دِّ م����������ا  ف����������ي 

ُم�������ًن�������ى ب����������ل����������وَغ  ال�������������م�������������اأوى  ������������س�����������َرِف  ف����������ي  اأّن  ل����������و 

ال�������َح�������َم�������ِل دارَة  ي���������وم���������ًا  ال�����������س�����م�����������سُ  ت����������ب����������َرِح  ل���������م 

ل�����ه�����ا ث�������������ب�������������اَت  ل  ب�������������������������داٍر  ال�����������ب�����������ق�����������اَء  ت�����������رج�����������و 

وه���������������ل ���������س��������ِم��������ع��������َت ب����������ظ����������لٍّ غ����������ي����������ِر ُم���������ن���������ت���������ِق���������ِل؟!

�����������������ُل ال��������ن��������ف�����������������سَ ب�����������������الآم�����������������اِل اأرُق����������ُب����������ه����������ا ع�����������������لِّ
ُ
اأ

م��������ا اأ���������س��������ي��������َق ال�������َع�������ْي���������������سَ ل�����������ول ُف�������������س������ح������ُة الأم����������������ِل!

وقد ذهَب ال�سطُر الأخير مذهَب الأمثال.

كشكول

 األدب

أدب ولغة
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*من كالم العرب
وفي  ها.  مِّ

ُ
اأ لون  كانت على غير  اإذا  َل��ْون«،  قاِلُب  »�ساٌة  العرب:  تقوُل 

الحديث اأنَّ النبي مو�سى Q لّما اآَجَر نف�َسه من �ُسَعْيب Q، قال له 

�ُسعيب: »لك من غنمي ما جاءت به قاِلَب لْون«، فجاءت به ُكلِّه قالَب َلْون. 

هاتها، كاأنَّ لونها قد  مَّ
ُ
تف�سيُره في الحديث اأّنها جاءت بها على غير األوان اأ

انقلب. وفي حديث الإمام علّي Q في �سفة الطيور: »فمنها مغمو�ٌس 

.
)3(

في قالِب لون، ل ي�سوبه غيُر لون ما ُغِم�َس فيه«

*من اأجمل الحديث
الفخُر  َفْخر«.  ول  اآدم  ُوْل��ِد  ُد  �سيِّ »اأن��ا   :P اهلل  ر�سوُل  قال 

اّدعاء الِعَظم والِكْبر وال�سرف. ومعنى الحديث: اأنا ل اأقول ذلك 

.
)1(

ثًا بِنَعِمه حًا، ولكْن �سكرًا هلل وتحدُّ تبجُّ

اُح واأ�صماُء اهلل الُح�صنى *الَنفَّ
ينفُح  لأنه  ؛  وجلَّ عزَّ  اهلل  هو  اَح  النفَّ اأّن  الّلغويين  بع�س  يرى 

هم  بع�سُ ويرى  عباده.  على  الُمْنِعُم  هو  اأي  َعِم،  والنِّ بالآلء  عباده 

اَح في �سفات اهلل عزَّ وجلَّ التي جاءت في  الآخر اأّنه لم َي�ْسَمِع النَفّ

ة، ول يجوز عند اأهل العلم اأْن يو�سَف اهلل تعالى بما  القراآن وال�سنَّ

.P ه ْنها على ل�سان نبيِّ لي�س في كتابه، ولم ُيبيِّ

ناَفَح  ا  اأمَّ وفاَح.  ِرَج 
َ
اأ َنْفحًا:  ُيْنَفُح  يُب  الطِّ نَفَح  الفعل:  واأ�سُل 

 :P النبّي  حديث  ومنه  وق��اَت��َل،  ���س��اَرَب  اأي  ك��اَف��َح،  فمعناه: 

الم�سركين  هجاَء  ُيريد  عّني«،  نافَح  ما  ح�ّسان  مع  جبريل  »اإنَّ 

في   Q علّي  الإم��ام  حديث  وفي  اأ�سعارهم.  على  ومجاوبتهم 

َبى«، اأي قاتلوا بال�سيوف، واأ�سُله َنَفَح، اأي اأْن  �سّفين: »ناِفحوا بالظُّ

ُل َنْفُح كلِّ واحٍد منهما  َيْقُرَب اأحد المقاتلين من الآخر بحيث َي�سِ

.
)2(

اإلى �ساحبه، وهو ريُحه وَنَف�ُسه
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ة ودينيَّة *فائدة لغ�يَّ
 .)18 َك��ِذٍب} )يو�سف:  ِبَدٍم  ِه  {َوَج��اآوؤُوا َعلَى َقِمي�صِ جاء في التنزيل العزيز: 

اأخذوا قمي�سه،  الجّب،  لّما طرحوه في   Q يو�سف  اإخوَة  اأنَّ  التف�سير  ُرِوَي في 

القمي�س   Q يعقوب  راأى  فلّما  الجدي،  بدم  القمي�س  فلّطخوا  َجْديًا،  وذبحوا 

َق قمي�سه«. قال: »َكَذْبُتم، لو اأكله الذئُب لمزَّ

 فقوُله تعالى: {ِبَدٍم َكِذٍب} جعل الدَم َكِذبًا؛ لأنه ُكِذَب فيه، كما قال �سبحانه: 

الكذُب  ُي�ستعَمُل  وقد  فيها.  ُربَح  ما  اأي   ،)16 )البقرة:  تَِّجاَرُتُهْم}  َرِبَحت  {َفَما 

، والرجاُء، والطمُع، وكَذَبِت  نُّ في غير الإن�سان، قالوا: كَذَب البرُق، والُحُلُم، والظَّ

َم الأمَر بخالف ما هو عليه. وَكَذَبْتُه نف�ُسه:  ها. وَكَذَب الراأُي: توهَّ العين: خاَنها ِح�سُّ

.
)5(

ْته بغير الحّق منَّ

*من االأ�صداد
اَم، فهي من الأ�سداد. جاء في التنزيل  وراَء: تعني عند العرب، َخْلَف وُقدَّ

ًبا} )الكهف: 79(، اأي  العزيز: {َوَكاَن َوَراَءُهْم َمِلٌك َياأُْخُذ ُكلَّ �َصِفيَنٍة َغ�صْ

: {َفَمِن اْبَتَغى َوَراء  اأماَمُهم. ومن معاني وراَء: غْير اأو �سوى، يقوُل عزَّ وجلَّ

ال�سخم  بمعنى  وراء  تاأتي  وكذلك  ذلك.  �سوى  اأي   ،)7 )الموؤمنون:  َذِل��َك} 

الغليظ الألواح. كما تعني وراء: َوَلد الَولد، فقال تعالى: {َوِمْن َوَراِء اإِ�ْصَحاَق 

هم »عا�سوراء« بمعنى عا�َس وراء،  ر بع�سُ َيْعُقوَب} )هود: 71(، ولذا فقد ف�سَّ

.
)6(

)Q حفيُده الح�سين( P اأي عا�س �ِسْبُط الر�سول

*من غريب اللغة
ُيوُح: من اأ�سماء ال�سم�س، ل َيدخُله ال�سرُف ول الألف 

والالم، وقد ذكره اأبو العالء المعّري في �سعره فقال:

حديث  في  وج��اء  ُي��وح��ا«،  َرَدْدَت  �سفْرَت  متى  »واأن���َت 

يعني  ُي��وِح؟  َطَلَعْت  هْل   :L علّي  بن  الح�سين  الإم��ام 

على  مبنّيان  وهما  َبراِح،  مثل  اأ�سمائها  من  وهو  ال�سم�س، 

.
)4(

الك�سر

أدب ولغة
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*اإع�صار
�ُس في اإحدى الثانوّيات، ف�سارك، ذات يوم، في  كان خليل �ساعرًا ُيدرِّ

اإ�سراب المعّلمين، للمطالبة ببع�س الحقوق. فما كان من مدير الثانوّية 

اإّل اأْن ف�سَله من التعليم؛ تاأديبًا له اأو انتقامًا منه؛ لأّنه لم يكن ين�ساع 

للقرارات المجحفة. فتاألَّم خليل اأ�سدَّ الألم، وبما اأّنه يحبُّ ذلك البيت 

من ال�سعر الذي قاله اأحمد �سوقي:

نفو�ٍس في  حيلٌة  للذلِّ  ي�ستوي الموُت عندها والبقاُءلي�س 

�َس األُمه عن هذه الق�سيدة: فقد تمخَّ

ُدن���ي ب��ق��ط��ِع ال�����رزِق اأف�����ك�����اريي���ه���دِّ غ�����ازل�����ُت  اإْن 

�����اٍت ���اريوُي�����غ�����ري�����ن�����ي ب�����ج�����نَّ ���مَّ ����سُ خ�����اَدْع�����ُت  اإذا 

وِن����ْع����َم ال���ك���وث���ُر ال���ج���اري!ف���م���ن ل����ب����ٍن اإل�������ى ع�����س��ٍل

ل�������الأم�������ج�������اِد وال�������غ�������اِرل���ق���اَء ال�����س��م��ِت واُث���ك���الُه

* * *
���ًدى ُت����ع����ّري �����س����درَي ال���ع���ارياأب�����ا َل����َه����ٍب ك���ف���اَك ����سُ

��ل��ت��ي ك�����م�����وع�����ظ�����ٍة ِل���������ث���������ّواِرل���ئ���ن ع���لَّ���ق���َت ِم��ْق�����سَ

اأرم���ل���ت���ي اأت������َرْع������َت  اِرواإن  ����وَّ ب���ك���اأ����سِ ال���ح���ق���ِد �����سَ

اأب����ي����ات����ي �����ْم�����َت  ي�����تَّ اأق����م����اريواإن  ْدَت  �������س������رَّ واإن 

ب���ات���ْت اإن  ح����لَّ����ْق����ُت  م����ن ال����ِغ����رب����ان اأط����ي����اريف����ال 

ق����اف����ي����ًة ������ْي������ُت  غ������نَّ ع���ل���ى اأن������غ������اِم اأوت���������اريول 

ال��دن��ي��ا ُي����ْل����ِه����ِب  ل����م  )7(اإذا 
اإع�ساري! ال��ن��اِر  ب��َج��ْم��ِر 

م.ن، مادة فخر.( 1)

م.ن، مادة نفح.( 2)

ل�سان العرب، ابن منظور، مادة قلب.( 3)

م.ن، مادة يوح.( 4)

م.ن، مادة كذب.( 5)

م.ن، مادة وراأ.( 6)

ديوان: فوق البركان، مخطوط، اإبراهيم من�سور.( 7)

اله�ام�ص
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دميا جمعة فّ�از

مشكلتي
أّنني ال أنسى 

اإلساءة

 18 وعمري  ح�سن  ا�سمي  عليكم،  ال�سالم 

الآخرين،  اأذّي��ة  اأن�سى  ل  اأنني  م�سكلتي  عامًا. 

وفي حال ت�سبَّب لي �سخ�س ما بالألم، فاإنني ل 

اأتجاوز  اأن  اإ�ساءته مهما حاولت  ن�سيان  اأ�ستطيع 

ت الأيام اأجد اأنني  م�ساعري ال�سلبّية، ومهما مرَّ

مقابل  له  اأرّد  اأن  اأح��اول  مبا�سرة  غير  وبطريقة 

ال�ساع �ساعًا اآخر!

اأن  بعد  م�سكلتي  اأ�سارككم  اأن  ق��ّررت  وق��د 

تعّر�ست لالأذى من اأخي الكبير. لقد اأهانني منذ 

فترة اأمام مجموعة من رفاقي، ثّم اعتذر عّما بدر 

منه، واأّكد اأنه لم يق�سد الإ�ساءة. وقد �سامحته 

من كّل قلبي. ولكن بعد ب�سعة اأيام، كنا في زيارة 

حين  اأقاربنا،  اأم��ام  الإح��راج  له  بت  ف�سبَّ عائلية 

بادرت بالقول لهم اإنه اأتى لزيارتهم بعد �سغوط 

وحزنهم،  ا�ستياءهم  اأث��ار  ما  اأّم��ي،  من  �سديدة 

ومنذ ذلك الحين لم يعد يكّلمني، وكّلما حاولت 

القا�سية،  ل��ي الت��ه��ام��ات  ي��وّج��ه  اإل��ي��ه  الع��ت��ذار 

وي�سيح بي: »اأنت حقود«. �سّدقوني ل�ست حقودًا 

ولكنني اأردت اأن ي�سعر بما اأ�سعرني به، فت�سبَّبت 

ذاك  م�سوؤولية  لني  وحمَّ الأق��ارب  مع  بم�سكلة  له 

الإحراج. ماذا اأفعل؟ كيف اأقنعه اأنني لم اأق�سد 

ب له م�سكلة؟  اأن اأ�سبِّ

شباب
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الحل

اإليك،  الم�سيء  لدى  حّق  لديك  كان  فاإذا  ال�سلبية،  م�ساعرك  اإدارة  عليك   -1
اأهانك  من  بح�سور  لك  يعتذر  اأن  مثاًل:   . ت�سفٍّ دون  باعتدال  به  طالبه 

وهكذا  ما.  عمل  في  والدك  كم�ساعدة  اإيجابّي  باأمر  يقوم  اأن  اأو  اأمامهم، 

يتحّول �سلوكه ال�سلبّي اإلى اإيجابّي، و�ست�سعر بزوال م�ساعرك ال�سلبية.

ال�سفح  على  نف�سك  د  عوِّ واإنما  بالقول،  فقط  لي�س  حولك  من  ت�سامح  اأن   -2
اأ�ساء  من  اعتذر  اإذا  ة  خا�سّ نف�سك،  من  �سغينة  اأّي  ُيخرج  الذي  الجميل، 

اإليك.

3- قّلل من ذكر خيرك وا�ستكثر من ذكر خير غيرك، وبالمقابل ل ترّكز على 
اأذّية من حولك، وبّرر لهم اأفعالهم.

عليك  لذلك  حوله،  من  ي��وؤذي  مّما  اأكثر  �ساحبه  ي��وؤذي  اأنه  الحقد  م�سكلة   -4
بالدعاء اأن ل ت�ساب بهذا الداء.

تنّف�س  اأن  وحاول  توؤلمك،  التي  ال�سلبية  الم�ساعر  كل  واكتب  نف�سك،  راقب   -5
عنها باأ�سلوب �سليم عبر ال�ستغفار.

6- اطلب من اأخيك الم�سامحة، فما فعلته يمكن اأن يتعّدى مجرد الأذّية، ولعّله 
ل م�ساعره وغ�سبه. د اإليه وتتقبَّ ي�سل اإلى حّد الفتنة، لذلك ينبغي اأن تتودَّ

7- ابحث عن و�سيلة تك�سب فيها وّد اأخيك، وا�سرح له �سعورك ليفهم.
اجعل ما ح�سل معك بمثابة در�س لك، حتى تلتفت اأكثر اإلى اأخطائك وتحا�سب 

نف�سك، ول ترّد ال�ساع باآخر اإنما بادل بالتي هي اأح�سن دومًا، فتلك �سفات 

الأولياء الذين علينا القتداء بهم.

اعترفت  اأن��ك  الجيد  من  ح�صن،  ال�صديق 

اأخاك  اآذي��ت  الأن��ك  بحزن  و�صعرت  بخطئك، 

الكبير ب�صكل اأو باآخر. ولكن ينبغي اأن تتعّلم 

من هذا الم�قف الذي مررت به، كيف تت�صرف 

�صنقّدم  لذلك  االأهّم،  ه�  وهذا  الم�صتقبل  في 

اأن ت�صاعدك في  لك مجم�عة خط�ات يمكن 

ذلك:
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الأربعة  الأع���وام  ذات  للطفلة  ابت�سمْت 

من  المقابلة  للجهة  النتقال  على  و�ساَعَدْتها 

الطريق. وا�سلت رنا �سيرها م�سرعة الخطى، 

مقّر  اإل��ى  الو�سول  م��ن  كثيرًا  اقتربت  فقد 

بالتوّظف فيها.  التي طالما حلمت  الموؤ�س�سة 

وقد ا�ستطاعت منذ اأ�سهر اأن تحجز لمقابلة 

كثيرًا  ت  ا�ستعدَّ الموظفين.  م�سوؤول  مع  اليوم 

اأن  يمكن  التي  لالأ�سئلة  اأت  وتهيَّ �ستقوله  لما 

ال�سخم  المبنى  اأمامها  ظهر  عليها.  ُتطرح 

الحلم،  تحقيق  م�سارف  على  اأنها  و�سعرت 

وقد  ال�سغيرة  الطفلة  قربها  وتجد  لتلتفت 

بدت مرهقة، هم�ست ب�سعف: »اأنا �سائعة..«، 

وانفجرت بالبكاء.

تلّفتت  ت��ت�����س��رف.  ك��ي��ف  رن���ا  ت��ع��رف  ل��م 

يبحث عن  بالغ  ل�سخ�س  اأث��رًا  فلم تجد  حولها 

كيف  تفّكر  �ساردة  لثوان  وبقيت  الطفلة.  تلك 

اإلى  تاأخذها  اأم  وترحل،  تتركها  هل  تت�سّرف: 

اأقرب مخفر؟ وماذا لو تاأّخرت عن الو�سول اإلى 

المقابلة في الوقت المحّدد؟ ل بدَّ اأنها �ستفقد 

فر�ستها تمامًا... قطع اأنيُن الطفلة خواطرها، 

»ل  بحزم:  وقالت  ال�سغيرة  يدها  فاأم�سكت 

هداأت  اأبيك«.  اأو  اأم��ك  عن  �سنبحث  تخافي.. 

الطفلة واكتفت بم�سح دموعها بطرف قمي�سها 

�سبه  مهّمة  اأم���ام  اأن��ه��ا  رن��ا  علمت  ال��زه��رّي. 

ف عن  م�ستحيلة، فالفتاة لن تتمّكن من اأن ُتعرِّ

و�سغر  لتوّترها  نظرًا  �سكنها  عنوان  اأو  نف�سها 

�سّنها. تجاهلت العوائق وبداأت ت�سير برفقتها، 

تاهت... لتجدها
وهي تمازحها محاولة التخفيف عنها: »يا ترى 

اأنها تبحث عنك.. ل تخافي،  اأمك؟ ل بدَّ  اأين 

�سنجدها.. انظري هناك.. هل هي تلك ال�سيدة 

ت الطفلة راأ�سها  التي ترتدي مندياًل اأزرق؟« هزَّ

بالنفي. »ح�سنًا.. ل باأ�س، هل كنت برفقة اأمك 

اأو اأبيك؟«.

ول��م  رن���ا  ب��وج��ه  تحملق  ال��ط��ف��ل��ة  بقيت 

ذهابًا  الطريق  في  تم�سي  ت  ا�ستمرَّ تجبها. 

وتفّكر  الموؤ�س�سة،  ترمق  كانت  بينما  واإيابًا، 

وم�ست  �ستت�سّرف..  وكيف  ت��اأّخ��رت  كيف 

الدقائق ثقيلة ومزعجة حتى فاتها موعدها. 

للموؤ�س�سة،  المقابل  الجدار  على  اّتكاأت 

وتنّهدت  خوفها،  من  لتقّلل  الطفلة  و�سّمت 

بدا  بعمق، فقد ف�سلت... فجاأة لمحت رجاًل 

الفتاة  رك�ست  ال�سركة،  اأم��ن  ع��ن  م�����س��وؤوًل 

رفعها  بينما  ذراع��ي��ه  بين  وارت��م��ت  ن��ح��وه، 

بترّقب:  قائلة  رنا  له  ابت�سمت  يقّبلها.  واأخذ 

نافيًا،  راأ�سه  هزَّ  �سيدي؟«  يا  ابنتك  »هل هي 

وب�سعادة �ساح: »اإنها ابنة مدير ال�سركة، وقد 

اأح�سرتها اإلى هنا، لكنها غافلتني واأ�سعتها«. 

جحظت عينا رنا ولم تقَو على الكالم، بينما 

�سريعة  بخطى  اأمامها  م  يتقدَّ ال��رج��ل  ك��ان 

قائاًل: »تف�سلي اأرجوك، ل بدَّ اأن المدير يحّب 

معروفك!«.  على  �سخ�سيًا  لي�سكرك  لقاءك 

الطفلة  واأخ��ذت  قة،  م�سدِّ غير  راأ�سها  ت  هزَّ

اأي�سًا  اأن��ا  »ح�سنًا..  هام�سة:  يديه  بين  من 

يهّمني اأن األتقي به«.

شباب
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1- اق���راأ اق���راأ ث��م اق����راأ:  ال��ق��راءة - بب�ساطة 
تعي�س  يجعلك  الذي  الوحيد  ال�سيء  هي   -

لم  اأزم��ن��ة  ف��ي  تع�سها،  ل��م  اأخ����رى  ح��ي��اة 

ترهم  لم  اأ�سخا�س  عقول  وف��ي  ت�سهدها، 

ولم تمّر بظروفهم. فقط القراءة، هي التي 

اأنك لم تع�س حياة ق�سيرة،  تجعلك ت�سعر 

بل ِع�ست مئات ال�سنين!

2- تحّول اإلى جمعية خيرية:  كّل يوم تخرج 
َدقة  فيه من بيتك، ان�سر الخير حولك.. �سَ

ا�ست�سارة  ه��ن��اك،  م��ال��ّي��ة  م�ساعدة  ه��ن��ا، 

مجانّية، ن�سيحة مهنية لزميل عمل،  تبّرع 

لن  اأي��ت��ام...   لملجاأ  زي��ارة  لحملة خيرّية، 

النف�س  عن  والر�سا  ال�سعادة  مدى  ت�سّدق 

وقد  عليك،  يمّر  يوم  كّل  به  �ست�سعر  الذي 

قمَت بعمل وجه من اأوجه الخير..

االآخرين: خلق اهلل  �صوؤون  تتدّخل في  ال   -3
دورك  ولي�س  ب��اإرادت��ه،  مختلفين  النا�س 

اأبدًا اأن تقّيم النا�س وفقًا لقيمك واأهوائك 

واأدواتها  الحياة  عن  ونظرتك  وطموحاتك 

التاأقلم معها.. ل تتجاوز حدودك،  وكيفية 

على  الحياة  عن  ت�سّوراتك  )تفر�س(  ول 

غيرك اأبدًا.

م��ن جلد  ُتكثر  ول  ال��ح��زن:  ف��ي  ت��غ��رق  ال   -4
الم�ستقبل  اإل��ى  دوم���ًا  انظر  اإّن��م��ا  ال���ذات، 

الغد..  ع�س  الما�سي،  اأخطاء  من  وا�ستفد 

اليوم، ول تحتفظ بروا�سب الما�سي.

4 سلوكيات 

قد تغّير 

حياتك
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في  ل��الأف��الم  مونتريال  مهرجان  موقع  اأعلن   

»محمد«  ال�سخم  ال�سينمائي  الفيلم  اأّن  العالم 

حفل  في  �سيعر�س  مجيد،  مجيد  الإيرانّي  للمخرج 

ثالثين  نحو  بتقلي�س  مونتريال  مهرجان  افتتاح 

دقيقة لي�سبح 160 دقيقة بعد اأن كان 190 دقيقة 

فجر  مهرجان  خ��الل  الأول���ى  للمرة  ُع��ر���س  حين 

ال�سينمائّي الدولّي ال� 33.

الفيلم يروي ق�سة طفولة النبّي الأعظم محّمد P ويعتبر من اأ�سخم الإنتاجات 

التاريخية الإيرانية.

يذكر اأن مهرجان مونتريال ُيعرف كاأكبر مهرجان لالأفالم الم�ستقلة في العالم، 

واأّنه غير مرتبط باأّي مجموعة اأو منّظمة اأو موؤ�ّس�سة.

مّدة مشاهد فيلم محّمد تتقّلص إلى 160 دقيقة 

ة الإ�سالم اإبراهيم لجوردي  اأعلن حجَّ

م�����س��وؤول ور���س��ة ب��ن��اء ���س��ري��ح الإم��ام��ي��ن 

الور�سة  ا�ستعداد  L، عن  الع�سكريين 

في  ���س��ام��راء  مدينة  اإل���ى  ال�سريح  لنقل 

العراق.

وقد بيَّن لجوردي اأن �سناعة ال�سريح 

قيا�سي  رقم  وهو  �سنوات،  اأربع  ا�ستغرقت 

تحت  جرى  الذي  العمل  �سرعة  حيث  من 

وقد  ال�سي�ستاني.  اهلل  اآية  مكتب  اإ�سراف 

المقد�س،  ال�سريح  بناء  في  ا�ستخدمت 

فنّيين.  متخ�س�سين  من  خا�سة  مهارات 

ال�ساج الذي هو  نع ال�سريح من خ�سب  �سُ

على  يحافظ  اإذ  الحديد،  من  متانة  اأكثر 

ا�ستخدام  جرى  كما  عامًا،  ل�450  جودته 

 L ضريح اإلمامين العسكريين
أ لنقله إلى سامراء  مهيَّ

اإعداد: ح�راء مرعي عجمي

نع  �سُ فيما  الف�سة،  من  كيلوغرام   4500
 60 من  واأكثر  النحا�س  من  ال�سريح  تاج 

بح�سب  وهو،  الذهب.  ماء  من  كيلوغرامًا 

حجمًا  الأكبر  الوحيد  ال�سريح  لجوردي، 

على  ويحتوي  المقّد�سة،  الأ�سرحة  بين 

بابين.

حول العالم
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ح��ّدة  اأن  علمية  درا���س��ة  نتائج  بّينت 

البدانة،  اأ���س��ب��اب  اأح��د  ه��ي  ال�سّم  حا�سة 

المواد  من  اأكثر  كمّيات  تناول  ت�سّبب  لأنها 

الغذائية.

فقد ا�سترك في التجارب التي اأجراها 

علماء من بريطانيا 40 �سخ�سًا، بينهم 20 

يعانون من البدانة، وجميع الم�ستركين في 

التجارب ل يدخنون.

التجارب  م��ن  الأول���ى  المرحلة  ب���داأت 

تفوح  خا�سة  اختبار  اأنبوبة  الجميع  ب�سّم 

ذلك،  بعد  المّرة.  ال�سوكولتة  رائحة  منها 

تفوح  اأخ��رى  اأنابيب   10 �سّم  منهم  ُطلب 

منها نف�س الرائحة، ولكن بتركيز اأقوى.

الذين  الم�ستركين  ن�سف  م��ن  اأك��ث��ر 

ي��ع��ان��ون م��ن ال���وزن ال��زائ��د ق��ّي��م��وا رائحة 

الشّم: أحد أسباب 
البدانة الرئيسة

 مايكروسوفت تتوّقف عن إصدارات ويندوز جديدة 

ال�سوكولتة اأنها الأف�سل في الأنبوب الأول، 

رغم اأنها كانت الأ�سعف بين روائح الأنابيب 

للعلماء  اأّك����د  الك��ت�����س��اف  ه���ذا  الأخ�����رى. 

الأ�سباب  اأح��د  هي  ال�سّم  حا�سة  ح��ّدة  اأن 

وترى  والبدانة.  ال��وزن  زي��ادة  في  الرئي�سة 

النظرية التي �ساغها فريق البحث اأّنه كلما 

الإن�سان،  لدى  ال�سّم  حا�سة  ح��ّدة  ازدادت 

ازدادت �سهيته و�سعوره بالجوع، وهذا يوؤّدي 

بالنتيجة اإلى زيادة وزنه.

عن  مايكرو�سوفت  في  م�سوؤول  ك�سف   

نّية ال�سركة التوّقف عن اإنتاج المزيد من 

بعد  »وي��ن��دوز«  الت�سغيل  نظام  اإ���س��دارات 

اإ�سدار »ويندوز 10«.

اأّن  واأّكدت مايكرو�سوفت في بيان لها 

تعامل  كيفية  على  �ستطراأ  تغّيرات  هناك 

ول  تنتجها.  التي  البرمجيات  مع  ال�سركة 

يعني الإعالن الجديد توّقف مايكرو�سوفت 

تمامًا عن طرح »ويندوز«، بل �ستعمل على 

على  خدمة  اإط���ار  ف��ي  م�ستقباًل  تقديمه 

دون  دوري����ًا،  تحديثها  ي��ج��ري  الإن��ت��رن��ت 

يجري  م�ستقلة  اإ�سدارات  لطرح  الحاجة 

ترميزها بالأرقام؛ حيث �سيتوّفر »ويندوز 

10« في 190 دولة حول العالم ب�111 لغة، 
لم�ستخدمي  مجاني  تحديث  ���س��ورة  ف��ي 

على  عام،  لمّدة   »7 و»ويندوز   »8 »ويندوز 

99اأن يبداأ هذا العر�س ال�سيف المقبل.

م
 2
01
5 

ز
و

م
ت
/

 2
86

د 
د

ع
ل
ا



الحّبة السوداء، فعالٌة ضد أمراض السرطان  

وظيفة الصحافي تتصّدر قائمة 
أصعب الوظائف في العالم 

 ت��ت��م��ّي��ز ح��ّب��ة ال��ب��رك��ة، ال��ت��ي تعرف 

بفوائدها  القزحة،  اأو  ال�سوداء  بالحّبة 

الدرا�سات  بع�س  ��ده  اأكَّ ما  لكن  العديدة. 

بع�س  �سّد  فعاليتها  هو  الحديثة  العلمية 

اإذ  الأمعاء«؛  ال�سرطان ك�»�سرطان  اأنواع 

تعمل الحّبة على وقف نمو 

ال����خ����الي����ا 

ة  خا�سّ ال�سحافّي،  وظيفة  ت�سّدرت   

اأ�سعب  ق��ائ��م��ة  ال��ي��وم��ي��ة،  ال�سحف  ف��ي 

ال��وظ��ائ��ف ف���ي ال��ع��ال��م. ح��ي��ث اأظ��ه��رت 

درا����س���ة اأم��ي��رك��ي��ة ن�����س��ره��ا م��وق��ع »ن��ي��وز 

يتعّر�س  الذي  الع�سبّي  ال�سغط  اأن  روم« 

الإع��الم��ّي  المتحّدث  اأو  ال�سحافّي  ل��ه 

ال�سرطّي  عمل  �سغط  يفوق  معينة  لجهة 

لأّن ال�سحافيين  الأجرة؛  و�سائق �سيارات 

محددة  ت�سليم  بمواعيد  ع��ادة  يرتبطون 

للمتحّدثين  بالن�سبة  اأّم���ا  لموا�سيعهم، 

الإعالميين فاإّن تعاطيهم مع الراأي العام 

ي�سعهم تحت �سغط كبير، اإذ اإّن اأّي خطاأ، 

حتى ولو �سغير، يحا�سبون عليه.

ال�سرطانية ومنع انت�سارها في الج�سم.

اأن��واع  نموَّ  تمنع  البركة  حّبة  اأّن  كما   

اأو�سح  م��ا  ح�سب  ال�سرطان،  م��ن  اأخ���رى 

بع�س التجارب التي اأجراها علماء »مختبر 

في  الإحيائية«  بالطرق  ال�سرطان  ع��الج 

ولية �ساوث كاليفورنيا الأميركية.

قليلة  بكميات  با�ستهالكها  وين�سح   

بذورها  ر�س  اأو  طحنها  عبر  وذلك  ج��دًا، 

ف�ساًل  وال�سلطات،  المطهو  الطعام  على 

عن اإمكانية طحن الحّبة ومزجها مع الماء 

و�سربها اأي�سًا.

 

علماء  اأج��راه��ا  درا���س��ة  نتائج  بّينت 

عائلة،   500 على  كاليفورنيا  جامعة  في 

 »Wi Fi فاي  ال���»واي  �سبكة  اإ�سعاعات  اأّن 

الإن�سان  �سحة  في  �سلبّية  ب�سورة  ت��وؤّث��ر 

اأعرا�س  ظهرت  حيث  النف�سّية.  وحالته 

اله�سمي  الجهاز  عمل  في  وخلل  مر�سية 

في المنطقة الموجودة فيها هذه ال�سبكة، 

�سغط  م�ستوى  ارت��ف��اع  اإل���ى  ب��الإ���س��اف��ة 

ال����دم وب��ع�����س ا���س��ط��راب��ات ال��ن��وم عند 

وغيرها  والأطفال  الح�سا�سين  الأ�سخا�س 

ين�سح  لذلك  المر�سية،  الأع��را���س  من 

بف�سلها لياًل.

ال� Wi Fi تؤّثر سلباً 
على الحالة النفسّية

حول العالم
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الأخ�سر  ال�ساي  م��ن  ك��وب  �سرب  اإن 

يليه القيام بن�ساط ريا�سي كالهرولة مثاًل، 

يبطئ من تطور مر�س الألزهايمر بح�سب 

في  لباحثين  تبّين  حيث  الدرا�سات؛  اآخر 

ال�ساي  م�ستخل�س  اأنَّ  مي�سوري  جامعة 

الأخ�سر، الذي يدعى ECGC، يبطئ من 

* الشاي األخضر والرياضة لمحاربة األلزهايمر 

تطور الألزهايمر عندما يترافق والن�ساط 

اأُجري اختبار على الفئران،  البدني. فقد 

الوظيفة  في  لديها  ملحوظًا  تح�ّسنًا  اأظهر 

 ECGC�المعرفية والذاكرة بعد تناولها ال

)ال�ساي الأخ�سر(. 

 مسجد متنقل يسير في شوارع موسكو 

اإق��ام��ة  مو�سكو  م�سلمو  �سي�ستطيع   

في  ال��ث��اب��ت��ة  الم�ساجد  ف��ي  ل  ال�����س��الة، 

م�ساجد  في  اأي�سًا  واإّنما  المدينة فح�سب، 

فيها  تتوّفر  �ساحنات  �سكل  على  متنقلة 

م�ستلزمات ال�سالة.

حافلة  عن  عبارة  المتنقل  الم�سجد 

�سغيرة  وق��اع��ة  للو�سوء  بغرفة  مجهزة 

لل�سالة تّت�سع ل�6 -7 م�سّلين.

الم�سجد  ي�ستدعي  اأن  للم�سلم  ويمكن 

اإل��ى  لياأتي  مجانًا  الإن��ت��رن��ت  ط��ري��ق  ع��ن 

عنوانه في اأّي مكان من العا�سمة الرو�سية.
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�صح اأم خطاأ؟

اأ- يجوز تجاوز القانون وزيادة ال�سرعة المحّددة على الطريق اإذا كانت خالية.

ب- ي�ستحّب للموؤمن ال�سائم �سيامًا م�ستحبًا اأن يفطر اإذا دعاه موؤمن للطعام.

ج- اإّن اأهّم �سبل الوقاية من مر�س التهاب الكبد هو عدم م�سا�س جروح الآخرين ب�سكل مبا�سر.

امالأ الفراغ:

اأ- من عالمات الفقه: »الحلم والعلم و........، اإّن ........ باب من اأبواب الحكمة، واإنه دليل على كل 

خير«.

ب- ما من عمل َح�َسن يعمله العبد اإّل وله ثواب في القراآن اإّل ......... فاإّن اهلل لم يبّين ثوابها لعظيم 

خطرها عنده.

ج- اإّن اهلل جلَّ جالله لو حملنا على عدله �ساعة دون �ساعة من ليل اأو نهار ما ........ اأبدًا.

من القائل؟

اأ- »جهاد النف�س هو الجهاد الأكبر الذي يعلو على القتل في �سبيل الحق تعالى«.

ب - »الذي يحرم الإن�سان من العالقة باهلل هو الأنانّيات، والأهواء النف�سانية، والو�ساو�س ال�سيطانية«.

ج - »اإّن الذي يدرك عطر ليلة القدر لي�س ال�ساّمة والأنف، بل هو القلب القراآني«.

�صحح الخطاأ ح�صبما ورد في العدد:

اأ- اإّن اأهّم ما في ال�سوم هو ح�سور القلب وتوّجهه اإلى المعاني ومعاي�سته لها في تفا�سيل الحياة.

ب- اإّن معظم الدرا�سات العلمية تجد �سررًا على ال�سائمين ال�سغار نتيجة �سيامهم.

ج- الريا�سة هي ال�سيء الوحيد الذي يجعلك ت�سعر اأنك لم تع�س حياة ق�سيرة، بل ع�ست مئات ال�سنين.

من / ما ه�؟

اأ - اتخذه الإمام | اأ�سلوبًا فّعاًل في اإنجاز التربية العبادية للمجتمع في فترة غيبته. ما هو؟

ب - والده من عتاة قري�س بقي على عداوته للنبي حتى مات. اأما هو فقد برز كقائد ع�سكري في معركة 

اليرموك. من هو؟

ج - من هو ال�سهيد الذي عندما احت�سنته والدته في �سغره قالت: الكوب ين�سح بالخير. يا حبيب القلب 

ما اأغالك.

أسئلة مسابقة العدد 286

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:

الثاني: مئة األف ليرة لبنانية االأول: مئة وخم�سون األف ليرة لبنانية 

بالإ�سافة اإلى 12 جائزة قيمة كل واحدة منها خم�سون األف ليرة.

يعتبر  بالقرعة،  اإجابات �سحيحة ولم يوفق  اثني ع�سر عددًا ويقّدم  ي�سارك في  كل من  ٭ 

م�ساركًا بقرعة الجائزة ال�سنوية.

ُيعلن عن الأ�سماء الفائزة بالم�سابقة ال�سهرية في العدد مئتين وثمان وثمانين ال�سادر في  ٭ 

الأول من �سهر اأيلول 2015م بم�سيئة اهلل.
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في اأّي م��ص�ع وردت الجملة االآتية:

»اللهّم اجعلنا مّمن يقومون بالعمل بنّية وتوّجه ومعرفة، العمل الهادف ومع النّية، العمل المعلوم وجهته 

وهدفه م�سبقًا«.

كان من اأبرز ال�صباب المالَحقين، وكانت ميلي�صيا لحد تخّير ال�صباب بين المعتقل اأو التعامل 

مع العدو ولكن، طبعًا، كان المعتقل خياره. هل ه� ال�صهيد:

 اأ- محمد علي �سرارة.

 ب- ح�سين محمد ح�سين. 

ج- عبا�س محمد عثمان.

ثالثة:  فهي  التمييزية  معاييره  اأما  بال�ج�د،  المرتبطة  الم�صائل  العرفان  علم  يعالج 

........ كمعيار عاّم، واأ�صتاذ ال�صل�ك وميزان العقل. ما ه� المعيار العام للعرفان؟

 اختر اإجابة واحدة: خير ال�صالحات واأرقاها: 

1 - �سقاية الحجيج.   2 - الجهاد في �سبيل اهلل.  3 - الت�سّدق في �سبيل اهلل.
ِهم بمجافاة العقل وابتعاده عن �صروريات الدين االإ�صالمي، وقيل اإّنه متاأّثر بن�صبة  ِعْلٌم اتُّ

عالية باأمزجة اأدعيائه وغير ذلك من االتهامات... ما ه�؟

الجائزة االأولى:بالل اأحمد ج�اد. 150000 ل.ل.

الجائزة الثانية:  ذكريات ح�صين فقيه. 100000 ل.ل.

12 جائزة، قيمة كل منها 50000 ل.ل. لكل من:

محمد �صالم رايف �صرور* 

نرج�ص محمد القرن* 

محمد اأحمد حاري�صي* 

ح�صين اإبراهيم �صبرا* 

ح�صين محمد رّيا* 

فدوى علي �صرور* 

راوية ح�صين الجمال* 

ح�صين ح�صن طحيني* 

ح�صين علي �صمي�صاني* 

اإيمان ح�صن طحيني* 

رنا مرت�صى وهبي* 

زينب العبد ح�صين �صرور* 

أسماء الفائزين في قرعة مسابقة العدد 284

ل من اآب  2015م اآخر مهلة ال�صتالم اأج�بة 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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تنابَل ال�سرِق مْه، يا منبَت الُجُبِن

مِن فحزُمكم قد غدا اأ�سحوكَة الزَّ

يا قرَن اإبلي�َس في الخلجان عربدٌة

بالفتِن �ُسمَّ  ل�سرٍّ  القريُن  اأن��َت 

ته �سهيوُن في القد�س قد اأهدى تحيَّ

وال��َوه��ِن ال���ذّل  ري��ا���س  لقينقاع 

ذرّيُة الكفر مذ تاهوا وخيبرهم

نجا�سٌة روحهم والّرج�س في البدِن

رمالهُم من  جهٍل  دبابيُر  هّبت 

ديُن الدنانير مدفوٌع بذي الثمِن

ك��م��ث��ل ث����وٍر ب���ال ع��ق��ٍل ي��ح��ّرك��ه

مذ فّكُه زعماء الغرب من ر�َسِن

ي�سّتتهم �سيٌم  ف��ال  الأب���اة  اأّم���ا 

والعزم يولد في اأر�سي وفي وطني

�سدقوا بذا  واأن�ساٌر  ح��زٌب  هلل 

ُج��َن��ِن ول  درٍع  ب��ال  ق��ل��وٌب  لهم 

حيدرٌة وال�سيُف  اأ�سوٌة  ر�سولهم 

ح�سيُنهم دُمهم، والُح�سن في الح�سِن

تعرفهم وال��غ��ّف��ار  ع��ام��ل  ج��ب��اُل 

الُقنِن ي�سمو على  فار�ٍس  �سلماُن 

ِم�سٌك حمائلها �سيوفهم �سرٌف، 

والأر�س ُتنبت من عزٍم بهم َقَرني

فقل لمن زعموا في الحزم عا�سفًة

نِن ماأكوُل ع�سٍف م�سير الفيل في ال�سُّ

اإن عادت مكائدها اأحزاُب مّكَة 

لليمِن اإي��ران  من  العّز  فخندُق 

ال�صيخ علي حمادي

أخبرنا... أيُّ سرٍّ حويت؟
هذه الكلمات مهداة إلى الشهيد علي حسن 

صبح )كربالء()*(
اأيُّ �سرٍّ حويت؟ بل اأيُّ ع�سٍق اعتراك؟

اأيها العابر نحو اأر�س ال�سام

قف هنيهة

اأخبرنا

يا مهجَة الروح 

يا ب�سمَة العمر الم�سافر في ثنايا الزمان 

يا وجَه البدر المتالألئ فوق قّبة المقام

يا ريحانَة ال�سنين ويا �سدى الأنين

قد هجرَت الفناء وُتهَت في ع�سق الحوراء 

واأيُّ ع�سٍق اأعظم؟ بل اأيُّ ع�سٍق اأجلُّ من ع�سق 

زينب؟

اأخبرنا 

ْحَيْتَك ال�سهادة؟
َ
كيف اأ

وحّناَء  عر�ٍس  بدلَة  دمائك  من  ن�سجَت  كيف 

عري�س؟

كيف زّفتَك مالئكُة الرحمن اإلى حيث ل عين 

راأت ول اأذن �سمعت ول خطر على قلب ب�سر؟

اأخبرنا

كيف باَهْت بك الزهراُء مالئكَة عر�س اهلل؟

بكاأ�سه  و�سقاَك  اهلل  ر���س��ول  ا�ستقبلَك  كيف 

الأوفى؟

اأخبرنا

اأيُّ �سرٍّ حويت؟ بل اأيُّ ع�سٍق اعتراك؟

اآالء قا�صم ها�صم

)*( ا�صت�صهد دفاعاً عن المقد�صات 

بتاريخ 2015/5/13.

خندق العّز

بأقالمكم
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قائد االنتصارين
)الشهيد الحاج عماد مغنية(

ل تلوموني...

فقلبي يحترق �سوقًا وع�سقًا لأكون في ح�سرة عينيه...

ل تلوموني... اإْن بكيته

ْت قوافل الن�سر وُر�ِسَمت موؤن الحياِة لف�سول القحط... في عينيه ُخطَّ

ٍة فوق اأر�س الجنوب، باحثًا عن قائٍد لطالما تغّيب عّنا... ل تلوموني... فطيفي طاف بغ�سّ

ولكنه كان حا�سرًا بيننا... كّنا نراه ولكن ما عرفناه

ما عرفنا اأّن خلف كالمه هم�ساته وابت�ساماته 

ذاك القائد الذي قهر األوية النَُّخب...

النت�سار...  �سرِّ  الق�سية عن  �سرِّ  دائمًا عن  نبحُث  كنا  انت�سار..  كلِّ  كان حا�سرًا في 

ونت�ساءل هل اأّن �سرَّ الغياب ُكْنه النت�سار �سرٌّ من الأ�سرار التي ا�ستودعها اهلل باآل محمٍد...

فال عَجَب اإن كان وارثًا لل�سيف الخيبرّي، عليٌّ �سرب الح�سن بيده فهوى

اأبجدية  في  وه��وى  �سقط  اّدع���ى...  كما  يقهر  ل  ال��ذي  فالجي�س  بيده  اأ�سار  وعماٌد 

المو�سوّي العبا�س...

واإ�سرائيُل �سقطت وحفظ المقاومة الو�سية الأ�سا�س...

وفي رحاب حرٍب... الموقف �سالح والم�سافحة اعتراف والعزم على الكفاح...

اأّما في لغتك اأنت فالن�سر ُح�ِسْم...

ل تحزن وبّلغ حفيد خير الورى المنتِظر على الثرى...

اأّن �سليل الكرام �سيٌد رْهَن ا�سبعه

�سفوف من المقاومين الحا�سرين في كّل �ساح

العا�سقين لل�سهادة وال�سالح...

)ومنهم من ينتظر(.

زينب محمود يون�س
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مهداة إلى أرواح الشهداء: 
ي���وس���ف ن���زي���ه أي������وب )ع�����الء(
س��ع��ي��د ي���وس���ف أي�����وب )م��ي��ث��م(
ك���ام���ل ح��س��ن ب����در ال���دي���ن )ع����الء(
ون�����وح ع��ب��د ال��������رّزاق )أب�����و ع��ل��ي(

كانوا اأربعة: يو�سف - �سعيد - كامل - نوح.

ال�سّراء  واإّياهم  تقا�سمت  الزمن.  ع�ست معهم ردحًا من 

وال�سّراء. لكنهم �سبقوني اإلى العلياء... م�سوا اإلى جوار اهلل.

ارتقوا المراتب، في مقاعد ال�سهداء وال�سّديقين، فرحين 

بما اآتاهم اهلل من ف�سله. واأنا العبد الفقير اإلى اهلل، يحدوني 

ال�سوق اإليهم، يتاأّجج فيَّ الحنين، واأنتظر بلهفة اأوان اللقاء كي 

اأعانقهم، واأحكي لهم حكاية �سعب ل يموت... �ساأقول لهم اإنَّ 

دماءهم لم تذهب هدرًا واإنَّ العدّو ال�سهيوني في العام األفين 

اإلى  الجنوب  وعاد  اأر�سنا،  عن  واندحر  الخيبة،  ذيول  لملم 

جبيل  وبنت  الخيام  في  ال�ساحات  و�سهدت  الوطن...  ح�سن 

والنت�سارات.  والأعرا�س  الفرح  موا�سم  ومرجعيون  وحول 

و�ساأخبرهم ب�سغف عن اأّم المعارك، عن حرب تموز 2006، 

كيف �سنع المقاومون مالحم بطولّية وقهروا الجندّي الذي ل 

ت  33 يومًا، تفّجرت براكين الغ�سب واهتزَّ يقهر. على مدى 

الأر�س تحت اأقدام الغزاة، وفي وادي الحجير والطيبة وعيتا 

ال�سعب احترقت دباباتهم، وكان الن�سر الإلهّي.

اإّنها المعجزة التي �سنعها رجال اهلل في الميدان، والتي 

و�سفحة  نبرا�سًا  لتبقى  ذهب،  من  باأحرف  التاريخ  �سّجلها 

م�سرقة من �سفحات حياتنا.

اأخوكم المحّب بالل حاروف

)*( ال�سهي���د يو�س���ف اأيوب، ا�ست�سهد في حرب تموز 1993؛ وال�سه���داء الثالثة في المواجهة البطولية في 
زوطر ال�سرقّية 1995.

رسالة  إلى أحّبائي 

الشهداء

بأقالمكم
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�سادق..

في ذكراك، اأردُت اأن اأروي حكايَة ن�سِرك 

و�سهادِتك

حبُر  ه  خطَّ ن�سٍر  كتابِة  عن  الحبُر  فعجز 

َدِمك على �سفحات عاملة

يا اأبا محّمد...

اإن كانت الدموع تعيدك..

خذ دموعنا من الماآقي.. وارجع اإلينا 

ارجع اإلى جوارنا فقد �ساقنا الفراق 

افتقدنا ب�سماتك يا �سادق 

افتقدنا ن�سائم روحك يا حبيبنا 

�سادق، الموت حّق.. وما كلماتنا اإّل حنيٌن اإليك 

ف�سالٌم عليك من قلوٍب ا�ستاقت اإليك

اأيُّها القائد ال�سابر العا�سق للح�سين 

خجلت �سفاتنا عن مالقاة طهرك وجودك 

عرفناك اأخًا و�سديقًا وقائدًا 

عرفناك �سمعًة ذابت لتنير دروب الثائرين 

في  الليل  ���س��الُة  ع��رف��ْت��َك  كما  عرفناك 

الأ�سحار

�سهدناك كما �َسَهدَك المحراُب عا�سقًا هلل 

ليُث  الجهاد..  �سوُح  عرفناك كما عَرَفْتَك 

غاٍب و�سلُّ واد 

عرفناك جباًل �سامخًا.. يدافع عن �سموخ 

�سافي والرفيع 

وليوث  الليل  لرهبان  ق��دوةٍ   خيَر  فكنت 

النهار

دربَ  ع��اب��راً  ي��ا  ال��وع��د  ���س��ادقَ  و�ستبقى 

ال�سهادة.

محمد نايف 

صادق الوعد الصادق

ي��وم��اً  غ��ف��ت  االأر�����س  اأّن  يحكى 

على كتف مجاهٍد

فا�صتيقظت فوجدته �صهيد

وزهرة روحه اأينعت ربيع ال�صوق 

ال�صرمدّي في قلبها

ح���ال���م���ة ب���م���ن ك������ان ل���ه���ا ح��ب��ل 

الوريد

فاأتاها نجم االأكوان بطل يدعى 

بدموع  جروحه  فرويت  »ال�صهيد« 

الغائب البعيد

باأحرف  ال�صطور  بين  �صّطرت 

اأغ����رق����ت ���ص��ف��ح��ات��ه��ا ب���رم���اد غ��در 

ي��ك�����ص��وه��ا األ������م ال����ف����راق ل��م��الق��اة 

الحبيب

قلبها  اإل�����ى  ت���ه���ادت  ع�����ص��ف��ورة 

انتظار  باأمل قريب ولم�صة  مزدانة 

�صغيرة رافقتها مع قلب حزين

ولم  وجنتيها  ن��ي��ران  فاأ�صعلت 

اأ�صيرة  اأم�صت  اأنها  �صوى  تعي  تعد 

لبل�صم االأنين

ورب�����م�����ا ع���ن���د غ����ف����وة ال���ع���ي���ون 

ال���ذاب���ل���ة وا���ص��ت��ف��اق��ة ال�����ص��م�����س في 

لوجنتيها  القمر  وم�صامرة  روحها 

تعيد اإليها ب�صمة الطفل ال�صغير.. 

ال�صغير.

مروة علي علّيان

مهداة لروح الشهيد مصطفى زلزلي )صادق(

منديل حزين
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)Sudoku( س�����ودوك�و 
مكّونة  ال�سبكة  هذه  اللعبة:  �صروط 

كبير  مربع  وك��ل  كبيرة  مربعات   9 م��ن 

مق�ّسم اإلى 9 خانات �سغيرة. من �سروط 

9 �سمن  اإلى   1 الأرق��ام من  اللعبة و�سع 

كل  في  الرقم  يتكرر  ل  بحيث  الخانات 

مربع كبير وفي كل خط اأفقي اأو عامودي.

7
7 2

1 2 5 4
6 1 5
9 8 3 6

4 2
1 3 5 7 2

9 6 1
8 7 1 5

ولد محمد بن ح�سين بن عبد ال�سمد 

�سنة  البهائي  بال�سيخ  المعروف  الحارثي، 

953 هجرية في مدينة بعلبك في لبنان. 
�سافر اإلى اإيران ب�سحبة والده. والم�سهور 

الآخر  اأ�ستاذه  وكان  يديه.  على  تتلمذ  اأنه 

ال�سهيد الثاني.

�سيخ  من�سب  البهائي  ال�سيخ  ت��وّل��ى 

الإ�سالم للدولة ال�سفوية. وق�سى 30 �سنة 

من حياته في ال�سفر تقريبًا.

اإلمامه  ال�سيخ  م��ي��زات  اإح���دى  كانت 

وله  والعديدة،  المختلفة  والفنون  بالعلوم 

موؤلفات في مجالت عّدة.

م��ن ب��ي��ن م��وؤل��ف��ات��ه: م��ف��ت��اح ال��ف��الح، 

ال��ع��روة ال��وث��ق��ى، ���س��رح الأرب��ع��ي��ن حديثًا 

والك�سكول...

 
ّ

ال��م��ال م��ن��ه��م:  ك��ب��ار  ت��الم��ذة  لل�سيخ 

محمد  المولى  الكا�ساني،  الفي�س  مح�سن 

المجل�سي  وال�سيخ  المازندراني،  �سالح 

المعروف بالمجل�سي الأول.

في  هجرية   1031 �سنة  توفي  اإن��ه  قيل 

 Q الر�سا  م�سهد  اإلى  نقل  ثم  اأ�سفهان، 

ح��ي��ث دف���ن ب��ج��ان��ب ال��ح�����س��رة ال��ر���س��وي��ة 

الأول:  المجل�سي  تلميذه  وق��ال  المقّد�سة. 

الطلبة  جميع  في  عليه  بال�سالة  »ت�سّرفت 

 50 من  يقربون  النا�س  من  وكثير  والف�سالء 

األفًا«.

لماذا جعل اهلل الوضوء؟
عن حريز بن عبد اهلل عن زرارة ومحمد بن م�سلم عن الإمام اأبي جعفر Q قال: 

»اإّنما الو�سوء حدٌّ من حدود اهلل ليعلم اهلل من يطيعه ومن يع�سيه، واإّن الموؤمن ل ينّج�سه 

�سيء واإّنما يكفيه مثل الدهن«.

من هو؟
الشيخ البهائي

الواحة
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كيف؟ 
كيف تجعلين وجبة الطعام مرغوبة لدى طفلك؟

- ل تعتر�سي على الأطعمة التي يختارها مهما كانت غريبة اأو ب�سيطة.

- التوتر والعجلة يقطعان ال�سهّية. دعيه ياأخذ الوقت الكافي في تناول الطعام دون اأن 

تقولي له: »اأ�سرع، اأ�سرع!«.

اإنك �ستر�سمين له ال�سم�س، وكّلما تناول لقمة  - �سّجعيه والعبي معه. قولي له مثاًل 

تر�سمين بالمقابل �سعاعًا على الدائرة، وعندما ت�سبح محاطة بكل اأ�سعتها يكون قد اأنهى 

طعامه.

- دعيه يتناول الطعام بيده اإذا كان يحب ذلك.

أحجية: العملة والفجوة المستديرة
هذه الدائرة داخل الر�سم هنا هي بحجم 

هذه  اأن  لنفتر�س  معدنية.  ليرة   250 عملة 

تمرير  ويكمن  مفتوحة  ف��ج��وة  ه��ي  ال��دائ��رة 

يمكن  كيف  خاللها.  من  معدنية  ليرة   250
تمرير 500 ليرة معدنية دون اأن تو�ّسع حجم 

الفجوة؟

يتدبرون
{َف�َصَقى َلُهَما ُثمَّ َتَولَّى} )الق�س�س: 24(.

اإذا اأح�سنت لأحدهم فابتعد عنه، ل تحرج �سعفه، ول تلزمه �سكرك، وا�سرف عنه 

وجهك لئال ترى حياءه عاريًا اأمام عينيك.

اأعر�س عن  ��ى}  {َت��َولَّ بل  لم يقل �سبحانه ثم )ذه��ب(!  ��ى}  َت��َولَّ ُث��مَّ  َلُهَما  {َف�َصَقى 

معروفه بكلِّه...

افعل المعروف وتوّل بكل ما اأوتيت.. حتى ذلك القلب الذي ينب�س بداخلك ل تجعله 

يتمنى ال�سكر والجزاء، يكفيك اأن يجازيك الكريم.
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12345678910

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة

اأفقيًا:

 دولة عربية - مدينة يمنية. 1

 مدينة يمنية - اأتركه واأرحل عنه. 2

مدينة تركية - بحر. 3

نكذب - اأزال �صعر الراأ�س. 4

اآلة مو�صيقية - من االأمرا�س - يكمل. 5

حزن - منزل. 6

�صمير . 7  - ال�صوائل  فيه  تو�صع  كبير  وع��اء 

مت�صل

 للندبة - من الحيوانات المنقر�صة. 8

دولة عربية - اأ�صارت من بعيد بيدها. 9

 ي�صير الوقت - يعبر. 10

عم�ديًا:

اأح�صي - مدينة اإيطالية. 1

عندنا - كا�صب. 2

يهتف لهم - ن�صف كلمة نيام . 3

حّرك وهّز - �صاحة كبيرة. 4

مدينة فل�صطينية - طري. 5

حل العقدة - عقل اأو قلب . 6

 كا�صَف وتحدث ب�صراحة - يتوجع. 7

ن�����ص��ف ك��ل��م��ة ع���رب���ي - ل��ل��ت��م��ن��ي - م��دي��ن��ة . 8

لبنانية

�صتون ثانية - اأحد االأنبياء. 9

جمع تهمة - براعتي. 10

الواحة
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حل الكلمات المتقاطعة ال�صادرة في العدد 285

من يرغب من االإخوة القراء بالم�صاركة في �صحب قرعة الم�صابقة؛ 

فلي�صتعلم عن التاريخ من مركز المجلة.

Sudoku ح����ل شب��ك�ة
الصادرة في العدد 285

2 1 3 7 6 5 4 9 8

8 6 7 3 9 4 5 1 2

5 9 4 8 1 2 6 3 7

9 3 2 6 4 1 7 8 5

6 7 8 5 2 3 1 4 9

1 4 5 9 8 7 3 2 6

7 2 6 4 3 8 9 5 1

3 5 1 2 7 9 8 6 4

4 8 9 1 5 6 2 7 3
قطعة  تمرير  عبر  االأح��ج��ي��ة:  ج���واب 

250 ليرة بعد اأخرى

اأج�بة م�صابقة العدد 284

12345678910
تانبعامجا1

رماليوزنف2

يلوبانحير3

ديجايمتني4

والععمق5

نيرمتلادي6

هغنادو�سلا7

نيدبنجي8

امهبهاالم9

لادمهملكا10

1 - �صح اأم خطاأ؟
اأ - خطاأ

ب - �صح

ج - خطاأ

2 - امالأ الفراغ:
Q اأ - اأمير الموؤمنين

ب - القراآن الكريم

ج - اأ�صحاب اأبي

3 - َمن القائل؟
اأ - ال�صهيد مطهري

ب - االإمام الخامنئي {

اهلل  ن�������ص���ر  ح�������ص���ن  ال�������ص���ي���د   - ج 

)حفظه اهلل(

4 - �صّحح الخطاأ ح�صبما ورد في العدد:
اأ - فترات طويلة

ب -  غفران الذنوب

ج -  الف�صة

5 - من/ ما المق�صود؟
اأ - طه ح�صين

ب - ال�صهيد ح�صن ملك

ج - اأم مو�صى

6 - ن�صو�س تراثية
7 -  مقام النبي �صعون ال�صفا

8 - ال�صاحب
9 - تركيا

10 - الثقة باهلل
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لنشهد على أنفسنا
وقفت ال�سيارة اأمام جّثة رجل. كان »�سليم« م�سدومًا بما 

الذي  »ع��زي��ز«،  �سديقه  مع  بالحديث  م�سغوًل  ك��ان  فقد  فعله، 

يجل�س بجانبه، عن �سيق عي�سه وهمومه، فلم ي�سّدق اأنها الآن زادت 

واحدة؛ قتٌل بالخطاأ.

ترّجل »عزيز« ب�سرعة واأم�سك بالِمْقوَد، م�سيرًا اإلى �سديقه باأن ي�سمت. 

بّرر �سليم لنف�سه باأن �سديقه قادر على تجاوز الورطة، فيما يحتاج هو اإلى فر�سة 

واحدة للخروج من م�ساكله. لكنه اأخطاأ التوّقع، فالرجل مات، وعزيز �ُسجن ل�سنوات، 

وتجاهل هو ذنبه، فاأخذ فر�سته، وبات رجاًل ناجحًا في التجارة وال�ستثمارات... 

خرج »عزيز« وطالبه بم�ساعدته لإيجاد عمل لياأخذ فر�سته لبداية حياة جديدة. 

كان »�سليم« دائم الوعد، يكّرر مو�سحًا: »ل تعتقد اأنك اأف�سل مني، فلو كنت مكانك 

لفعلت مثلك واأكثر، و�سترى كيف �ساأرّد معروفك �سعفين«. لكن مع ت�سويفه الدائم، 

اأدرك »عزيز« حقيقة اأن �سديقه يراه كعبٍء من ما�سيه، فقرر اإيقاظه. ات�سل به 

واأبلغه بعزمه على ال�سفر، ودعاه اإلى نزهة ق�سيرة، تولى »عزيز« خاللها القيادة. 

طوال الطريق كان يتحّدث عن اآماله وتفاوؤله بفر�س جديدة... حتى توقفت ال�سيارة 

الرجل،  لقتله  النهيار  »عزيز«  ادّعى  بهما.  الزمن  ليعود  رج��ل...  جّثة  اأمام  بقوة 

اأن ترّد لي معروفي؟!« رف�س »�سليم«  وبنظرة منك�سرة �ساأل: »ما راأيك يا �سديقي 

قائاًل: »اأنت اعتدت ال�سجن، اأما اأنا فال«. بانت عالمات ال�سفقة على عزيز: »كان 

اختبارًا لك، لت�سمع اأنت كلماتك، وتقّر على نف�سك باأن حقيقتك الكذب يا �سديقي، 

لربما اعتبرت«.

بع�س الختبارات تقوم با�ستخراج المكنون فينا، وت�ستدعيه، لنقّر باأنف�سنا ونرى 

حقائقنا مك�سوفة اأمامنا، فنعلم... ل لحاجة اأن يعلم من يقوم باختبارنا... كذلك 

عندما يختبرنا اهلل، ليعطينا تلك الفر�سة فنعمل بعد اأن نعلم.

نهى عبد اهلل

آخر الكالم
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