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ال�سيّد علي عّبا�ض املو�سوي

دعا اهلل عزَّ وجلَّ الإن�شان اإلى التدّبر والتفّكر في خلق ال�شماوات والأر�س، 

كما دعاه اإلى النظر في نف�شه، وذلك لأنها في هذا كله اآيات تدّل على الخالق 

وتاأخذ بيد الإن�شان اإلى الحقيقة.

وعندما  بالخالق.  معرفته  تعّمقت  بنف�شه،  الإن�شان  معرفة  تعّمقت  وكّلما 

تتعّمق المعرفة، يبداأ الإن�شان بطّي مقامات القرب نحو اهلل.

ول يعني ذلك اأن م�شافة من البعد كانت تف�شل بين اهلل وخلقه، بل هو 

اأقرب اإليهم من حبل الوريد، اإنما الذي يتحقق هو اأّن معرفة القرب هذه تبداأ 

ويتلّم�س هذا  المعرفة  الإن�شان، فتزول عنه حجب  لهذا  والنجالء  بالت�شاح 

القرب.

لترّقي  مدخاًل  لتكون  لعباده،  وج��لَّ  ع��زَّ  اهلل  فتحها  التي  الأب���واب  وم��ن 

معارفهم، التكاليف التي جعلها على عاتقهم، وهو غنيٌّ عنهم، واأراد بذلك اأن 

تكون الطاعة والعمل بهذه التكاليف �شببًا لنيل مقامات القرب منه.

جميعًا،  النا�س  عاتق  على  جعلها  التي  الإلهّية،  التكاليف  اأعظم  وم��ن 

ا�شطفاه من عباده  المنكر. وخ�سَّ من  والنهي عن  بالمعروف  الأمر  وظيفة 

أول الكالم
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اإليه وجعل على عاتقهم  ال�شالحين بمقام الر�شالة، فكّلفهم بالدعوة 

اأح�شنوا  الم�شطَفون  وهوؤلء  الهدى،  طريق  اإلى  النا�س  هداية  وظيفة 

اأ�شّد النا�س حر�شًا على هداية النا�س، فالرحمة  اأداء تكليفهم وكانوا 

الإح�شا�س  اإل��ى  بالنا�س  للو�شول  الدائم  بال�شعي  نفو�شهم  في  تجَلّت 

بالقرب من اهلل.

والميل  الطاعة،  قيود  من  والتحّرر  بالدنيا،  التعّلق  نزعة  ولكّن 

لل�شهوات والرغبات ذهبت ببع�س خلق اهلل اإلى الإعرا�س والتوّلي. فلم 

ي�شتمع بع�شهم لكالم الأنبياء الهادي لهم والنا�شح الحري�س عليهم، 

الأنبياء  مواجهة  اإل��ى  ب��ادر  اأو  للدعوة،  ي�شتجب  لم  ولكنه  ا�شتمع  اأو 

ومحاربتهم وقْتلهم كما فعل بنو اإ�شرائيل.

اأّن الأنبياء كانوا يوؤّدون دورهم وي�شعرون بالأذى من  ول �شّك في 

نفور النا�س من دعوتهم اإلى الحّق، حر�شًا منهم على هوؤلء ورحمة بهم. 

ولكّن الهداية تبقى اأمرًا اختيارّيًا فال اإكراه على اّتباع طريق الهدى، بل 

الف�شل لمن تبع الهدى عن عزم واإرادة دون اإلزام وا�شطرار.

التوّلي  بالأذى من هذا  ي�شعرون  �شوف  الأنبياء  اأّن  الوا�شح،  ومن 

نا�شرًا  كان  فقد  بذلك  اأنبياءه  كلَّف  وجلَّ  عزَّ  اهلل  ولأّن  والإع��را���س. 

لأنبيائه  عّلمه  ما  الأذى. ومن مظاهر ذلك  التغلُّب على هذا  في  لهم 

واأن  لهم،  والمعين  النا�شر  وج��لَّ  عزَّ  اهلل  اإل  ي��روا  ل  اأن  �شرورة  من 

لهم في  الم�شاند  النف�شّي  العامل  الإلهّي هو  ال�شند  التوحيد في  يكون 

م�شيرتهم في الدعوة اإلى اهلل.

كّل  في  والهدى  الحّق  راية  حملة  من  ورثتهم  يتعّلم  الأنبياء  ومن 

زمان اأن عليهم اأن ل ُيبالوا باإعرا�س النا�س عن اّتباع الحّق، واأن يكون 

في العتقاد بتوحيد اهلل في المعونة والن�شرة بابًا للتغّلب على الأذى 

الذي يلحق بهم ب�شبب اإعرا�س النا�س عن الهدى.

ح�شبي اهلل، هو منطق الأنبياء، وهو المنطق الذي ينبغي اأن ي�شود 

الباطل،  اأهل  الإن�شان على  م�شيرة الحّق في كّل زمان، وبهذا ينت�شر 

ْلُت  ُ ال �إَِلَه �إِالَّ ُهَو َعلَْيِه َتَوكَّ ْو�ْ َفُقْل َح�ْسِبَي �للهّ وقد قال تعالى: {َف�إِن َتَولَّ

َوُهَو َربُّ �ْلَعْر�ِش �ْلَعِظيِم} )التوبة: 129(.

5واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رّب العالمين.
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دعاء االفتتاح )5(:

د. يو�سف َمَدن

*مبداأ مراعاة الحالة االنفعالية
تترك النفعالت النف�شّية، بمختلف 

اأنواعها، تاأثيراتها الإيجابّية اأو ال�شلبّية 

على  فتوؤّثر  الحّي،  الكائن  �شلوك  على 

في  الن�شاط  ومظاهر  الداخلية  وظائفه 

اأّن  ال�سابقة  االأع���داد  في  ذكرنا 

في  ال����واردة  ال�سلوك  تنظيم  قيم 

�سبط  على  تعمل  االف��ت��ت��اح  دع���اء 

وتحّدثنا  واحد.  اّتجاه  في  ال�سلوك 

ال�سلوكّية- المبادئ  من  مبداأين  عن 

عن  البحث  م��ب��داأ  ال�سيكولوجّية: 

طلب  وم��ب��داأ  االأل���م،  وتجّنب  ال��ل��ذة 

العفو عن الذات، ون�ستكمل الحديث، 

في هذا العدد، عن المبداأ الثالث.

تفّضل عليَّ 
بجودك وكرمك

في رحاب بقية اهلل
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اأن  ال�شعب،  ومن  الخارجية.  الأع�شاء 

تاأثير  دون  ب��اهلل  عالقتنا  تنظيم  يتّم 

لالنفعالت.  مبا�شر  غير  اأو  مبا�شر 

اأكثر من  الفتتاح  ن�ّس دعاء  ونلمح في 

اإ�شارة لهذا التاأثير الوجداني في حياتنا 

الإ���ش��ارات  ه��ذه  تعّبر  حيث  الآدم���ي���ة، 

م�شار  على  ت�شاعد  انفعالّية  اأنماط  عن 

وتمّهد  العباد،  رّب  وبين  بيننا  العالقة 

اأو  تقويتها  اإم���ا  ط��ري��ق��ي��ن:  اأح���د  اإل���ى 

تدفع  الدعاء  عبارات  ولكن  اإ�شعافها، 

�شعفها  عالج  اأو  العالقة  تقوية  باّتجاه 

بما يخدم الأهداف العبادّية للدعاء.

*الجانب الوجدانّي في الدعاء
ف��ف��ي الأ����ش���ط���ر الأول������ى م���ن ه��ذا 

ال���دع���اء ن����ادى الإم�����ام ال��م��ه��دي | 

من  اهلل،  عباد  ن  ليمكِّ ب�»الغفور«  رّب��ه 

اإقالة عثراتهم،  المنتظرين، من  جموع 

وال�شيطرة على اأنف�شهم. ثّم خاطب رّبه 

وعالقتنا  عالقته  تعّزز  بلغة  وج��ّل  ع��زَّ 

عن  تعّبر  خطابه  مفردات  فجميع  ب��ه، 

ج��ان��ب وج���دان���ّي م��ح�����س، وذك���ر |: 

الكربات  تفريج همومنا، وك�شف  عملّية 

زّلت  ورف��ع  المنتظرين،  تواجه  التي 

اأخطائهم، ون�شر الرحمة. وجميع هذه 

وجدانّية  هي  ال�شيكولوجّية  الق�شايا 

حّتى  الأّول،  ال��م��ق��ام  ف��ي  وع��اط��ف��ّي��ة 

طبيعة  ذات  بق�شايا  اختلطت  واإن 

الحياتية  فالهموم  واجتماعية،  عقلية 

طبيعة  ذات  وال���رح���م���ة،  وال���ن���وائ���ب 

حالت  عن  غالبها  في  وتعّبر  انفعالّية 

اأو حالت رحمة وحنان و�شفقة،  �شيق 

العاطفّي  لل�شلوك  مظهران  وكلتاهما 

يوؤّكدان على حدوث تطّور اإيجابي يتيح 

اأف�شل  عالقة  بناء  للمنتظرين 

متى وقعت في حياتهم.

عن  يعّبر  *الدعاء 
حالة انفعالّية

وي��م�����ش��ي ال���دع���اء في 

اللفظّية،  م��ف��ردات��ه  بع�س 

انفعالية  ح��الت  على  فيمّر 

اأو  والبهجة،  كالرحمة  مماثلة، 

هي  جديدة،  حالت  عليها  ي�شيف 

جزء من طبيعتنا الب�شرية. ونذكر منها 

كلمات الإمام المهدّي | هلل �شبحانه 

من رحمتك،  »رزقتني  كقوله:  وتعالى 

من  فتني  وعرهّ ق��درت��ك،  من  و�أريتني 

�إج�بتك، ف�سرت �أدعوك �آمن�ً، و�أ�س�ألك 

.
)1(

م�ست�أن�س�ً ال خ�ئف�ً وال وجاًل«

حالتين  بين  تقابل  الفقرة  فهذه 

من ال�شلوك النفعالّي الذي نعي�شه في 

حياتنا اليومّية وهما:

اأو  الخوف  بال�شّد  ويقابله  اأ - )الأمن 

خاطب اإلمام | رّبه عزَّ وجّل 
بلغة تعّزز عالقته وعالقتنا به، 
فجميع مفردات خطابه تعّبر 

عن جانب وجداين حمض
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جميع حاالت الرحمة وضبط 
الغضب والبهجة واحللم 

عن قبيح العمل، تشهد على 
حكمة اهلل ورحمته

الوجل(، وكالهما انفعالن طبيعّيان 

في تركيبتنا الآدمّية.

ف��ه��ي  ال���ث���ان���ي���ة  ال���ح���ال���ة  اأم������ا   - ب 

والفرح  ال�شرور  اأو  )ال�شتئنا�س( 

�شعادة  من  ي�شاحبها  وما  والبهجة 

وت�شتثير  الفرد  نف�شّية  تغمر  داخلّية 

هّمته واإرادته.

اإلى �سلة وثيقة بين  *الو�سول 
العبد ورّبه

من  الفقرة،  هذه  من  كلمات  تنحو 

بين  ال��ع��الق��ة  تقوية  ب��اّت��ج��اه  ال��دع��اء، 

في  ت��دخ��ل  اإذ  �شبحانه،  ورّب����ه  ال��ع��ب��د 

ي�شتهدف  ال��ذي  ال��ع��ام  الن�شيج  �شياج 

توؤكد  اإيجابّية  األفاظ  العالقة  هذه  بناء 

عن  ال�شادرة  الإيجابّية  ال�شيغة  على 

العبد الموؤمن على الأقل مثل قول الإمام 

رح��م��ت��ك،  م��ن  »رزق��ت��ن��ي   | المهدي 

ف��ت��ن��ي من  و�أري��ت��ن��ي م��ن ق��درت��ك، وع��رهّ

�إج�بتك«، وتتعّزز هذه العالقة باإ�شارته 

| اإلى حدوث تحّول اإيجابي في نف�شّية 

على  عالمة  ُن  يت�شمَّ و�شلوكه  ال��داع��ي 

�شلة وثيقة بينه ورّبه �شبحانه، فلنتاأمل 

في رحاب بقية اهلل
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 اإقبال الأعمال، ابن طاوو�س، �س328.( 1)

 م.ن، �س328.( 2)

 م.ن، �س328 - 329.( 3)

الهوام�س

وهو   ،| المهدّي  الإم���ام  كلمات  ف��ي 

ي�شف و�شفًا اإيجابّيًا عالقته مع اهلل عزَّ 

و�أ�س�ألك  �آم��ن���ً،  �أدع���وك  »ف�سرت  وج��ّل: 

م�ست�أن�س�ً ال خ�ئف�ً وال وجاًل«.

ك��ري��م���ً  ����اًل(  �أَر م��ول��ى )م����وؤمَّ »ل����م 

�أ�سبر على عبد لئيم منك عليَّ ي� رب، 

وتتحبب  ع��ن��ك،  ��ي  ف���أولِّ تدعوني  �إن���ك 

�إل��يَّ ف�أتبغ�ش �إل��ي��ك، وت��ت��ودد �إل��يَّ فال 

ل عليك،  �أق��ب��ل م��ن��ك، ك����أنَّ ل��ي �ل��ت��ط��وُّ

ف��ل��م ي��م��ن��ع��ك ذل����ك م���ن �ل��رح��م��ة ل��ي، 

، و�لتف�سل عليَّ بجودك  و�الإح�س�ن �إليَّ

وكرمك، ف�رحم عبدك �لج�هل، وجد 

ع��ل��ي��ه ب��ف�����س��ل �إح�������س����ن���ك، �إن�����ك ج���و�د 

.)2(
كريم«

*مظاهر الرحمة
وت���ت���اآزر م��ع ال���ح���الت الن��ف��ع��ال��ّي��ة 

ال�شابقة جمل وعبارات تعّبر عن نماذج 

للعالقة  الإيجابية  الحالة  م��ن  اأخ���رى 

بين اهلل وعبده كقوله |: »لم يمنعك 

ذلك من �لرحمة لي... ف�رحم عبدك 

�ل����ج�����ه����ل... �ل���ح���م���د لل ع���ل���ى ط���ول 

كثير  عن  وحلمك  غ�سبه...  في  �أن�ته 

ج��رم��ي... وك��م م��ن موهبة هنيئة قد 

كف�ني،  �أعط�ني، وعظيمة مخوفة قد 

وب��ه��ج��ة )ف���رح و����ش���رور( م��ون��ق��ة قد 

ال��ح��الت من  ه��ذه  وجميع  �أر�ن��������ي«)3(. 

عن  وحلم  وبهجة  غ�شب  و�شبط  رحمة 

الوقوع  عن  النف�س  وك��ّف  عمل،  قبيح 

في  البهجة  فر�س  ومنح  خ��وف،  ف��ي 

حكمة  على  ت�شهد  المنتظرين  حياة 

لنا،  ورع��اي��ت��ه  �شبحانه  ورحمته  اهلل 

لل�شلوك  متعددة  مظاهر  ع��ن  وتعّبر 

النفعالي.

*انفعاالت وجدانّية
نعالجه  ال��ذي  الدعاء  ف��اإّن  وهكذا 

مبادئ  عن  للك�شف  والتحليل  بالبحث 

 - موا�شع  في  يذكر  ال�شلوك  تنظيم 

من  واأنماطًا  حالت   - وهناك  هنا 

كالهموم  الن��ف��ع��ال��ي  ال�����ش��ل��وك 

وال����ُك����رب����ات ال��م�����ش��ح��وب��ة 

ب��الأح��زان، وال��خ��وف، وهي 

ي�شفه  ال�����ذي  ال���ن���وع  م���ن 

ب�»النفعالت  النف�س  علماء 

ال��خ��ام��دة«. اأم���ا ان��ف��ع��الت 

ال��ف��رح، وال��ح��ب، وال��ح��ن��ان، 

اإث��ارة  ت�شاحبها  التي  والغ�شب 

ه���وؤلء  ف��ي��درج��ه��ا  ن�شيطة  وج��دان��ّي��ة 

ك�»انفعالت  ت�شنيفهم  ف��ي  العلماء 

اإن  ق��ول��ه:  ي��راد  ث��ائ��رة«. وخال�شة م��ا 

الن��ف��ع��ال ���ش��واء ك��ان خ��ام��دًا اأو من 

هادف  انفعال  فهو  الثائرة  النفعالت 

بين  ال��ك��ب��رى  ال��ع��الق��ة  ت��ق��وي��ة  يبتغي 

ير�شمها  كما  �شبحانه  ورب��ه  الإن�شان 

كالم الإمام المهدي |.
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يوؤدي  وهذا  النف�ض،  اأح��وال  في  يتعّلق  ما  التفّكر،  درجات  من 

اإلى نتائج كثيرة ومعارف عديدة. و�سنلقي، في ما ياأتي، نظرة على 

العلم  فهي  الثانية،  اأما  المعاد،  بيوم  العلم  هي  االأول��ى،  نتيجتين، 

باإر�سال الر�سل واإنزال الكتب، اأي النبّوة العاّمة، وال�سرائع الحّقة.

*هذه القوى تزداد كمااًل
وهي  تجّردها،  النف�س  حالت  من  اإّن 

اأهمّية لأّية  العظام  ُيوِل الحكماء  حالة لم 

اأوَلوا  مثلما  اأخرى  فل�شفّية  حكمّية  م�شاألة 

هذه الم�شاألة واأثبتوها بالأدّلة والبراهين. 

النف�س  تجّرد  اإثبات  ب�شدد  ل�شنا  ولكننا 

ببع�س  نكتفي  واإّن��م��ا  لة،  مف�شّ ب�����ش��ورة 

على  مبادئها  ت�شتع�شي  ل  ال��ت��ي  الأدّل����ة 

الفهم، للو�شول اإلى المق�شود.

فنقول: ُيجمع الأطباء وعلماء الأبدان، 

نور روح اهلل
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ل  النف�س  اأّن  ُي�شتنتج  هنا،  ومن  الأج�شام. 

تف�شد بف�شاد البدن وبمفارقتها له، بل تبقى 

المعاد  هو  وهذا  تفنى.  ول  اآخر،  عالم  في 

الروحّي للنفو�س والأرواح قبل يوم القيامة 

اإلى اأن ي�شاء اهلل لها اأن تعود اإلى الأبدان. 

*بيان طريق ال�سعادة وال�سقاء
�شّحًة  للنفو�س  اأّن  نعرف  اأن  ب��ّد  ول 

وم��ر���ش��ًا، و���ش��الح��ًا وف�����ش��ادًا، و���ش��ع��ادًة 

ودق��ائ��ق  ط��رق��ه��ا  اإدراك  واأّن  و���ش��ق��اًء، 

كلما كانت القوى أقرب إىل 
عامل اجلسم واجلسمايّن، كّلما 
كانت أسرع إىل الضعف والكالل

اأع�شاء  جميع  اأّن  على  التجارب،  وح�شب 

مركز  هي  التي  ال��دم��اغ  اأّم  من  الج�شم، 

النف�س،  ق��وى  وم��ح��ّل ظ��ه��ور  الإدراك�����ات 

من  ت��ب��داأ  ال�شلبة،  اأج��زائ��ه  اآخ���ر  وح��ت��ى 

اأو الثالثين فما  �شن الخام�شة والثالثين، 

ال�شعف  من  والق��ت��راب  بالنحدار  ف��وق، 

نف�شها،  الفترة  في هذه  ولكن  والنحالل. 

اأي من �شّن الثالثين اأو الأربعين فما فوق، 

العقلية  والإدراكات  الروحّية  القوى  تزداد 

كماًل ورقّيًا و�شدادًا.

*لي�ست قوى ج�سمانّية
العقلية  ال��ق��وى  اأّن  ه��ذا  م��ن  ويّت�شح 

ج�شمانّية  كانت  لو  اإذ  ج�شمانّية،  لي�شت 

نحو  الج�شم،  قوى  �شائر  مثل  لنحدرت، 

ال��ق��ول  يمكن  ل  ك��م��ا  وال���وه���ن.  ال�شعف 

بكثرة  �شعفًا  ت���زداد  العقلية  ال��ق��وى  اإّن 

التجربة،  وح�شول  الفكرّية  القّوة  اإعمال 

التعب  ينتابها  الج�شمانّية  القوى  اإّن  اإذ 

والنحالل، ل القّوة والكمال، نتيجة كثرة 

العمل وبذل الجهد.

عالم  اإل��ى  اأق��رب  القوى  كانت  فكلما 

الج�شم والج�شماني، كّلما كانت اأ�شرع اإلى 

كانت  اأبعد  كانت  وكّلما  والكالل،  ال�شعف 

القوى  اأّم��ا  بال�شعف.  الإ�شابة  في  اأبطاأ 

والملكوت  التجّرد  عالم  اإل��ى  تنتمي  التي 

عمر  ي��زداد  عندما  �شّدة  وت���زداد  فتقوى 

الإن�شان. وهذا دليل على اأّن النف�س لي�شت 

ج�شمًا ول هي قوة ج�شمانّية.

�شنخ  م��ن  ولي�شت  م��ج��ّردة  فالنف�س 

الأج�����ش��ام وال��ج�����ش��م��ان��ّي��ات، وال��م��ج��ّردات 

اإّن ذلك من لوازم  اإذ  هة عن الف�شاد.  منزَّ
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م�شالحها ومفا�شدها ل يت�شّنى لأحد �شوى 

النظام  ففي  لذلك  المقّد�شة.  اهلل  ذات 

ومنّظمه  نظام،  اأح�شن  هو  -ال��ذي  الأت��ّم 

�شيء-  بكّل  ومحيط  الإط��الق  على  حكيم 

ال�شعادة  ط��رق  ب��ي��ان  يهمل  اأن  يمكن  ل 

وال�شقاء، وطرق عالج النفو�س، اإذ اإّن مثل 

ذات  واإّن  النق�س،  يقت�شي  الإهمال  هذا 

اهلل المقّد�شة منّزهة عن كّل ذلك.

وق����د ح�����ش��ل��ت م���ن ه����ذا ن��ت��ي��ج��ت��ان 

وا�شحتان:

الو�شفة  -وهي  ال�شريعة  اأّن  هي  �الأول���ى: 

ة باإ�شالح الأمرا�س النف�شّية-  الخا�شّ

�س. ل توجد اإّل عند ذات الحّق المقدَّ

يعلنها  ت��ع��ال��ى  اهلل  اأّن  ه��ي  و�ل���ث����ن���ي���ة: 

مثل  اأّن  ومعلوم  حتمًا.  -ال�شريعة- 

ه���ذا ال��ه��دف ال��ع��ظ��ي��م، وه���ذا العلم 

الكامل الدقيق الذي يربط بين الُملك 

اإّل عن طريق  والملكوت، ل يقع لأحد 

ال��وح��ي والإل���ه���ام، م��ن ج��ان��ب الحّق 

تعالى. وبديهي، اأّن جميع اأفراد الب�شر 

لي�شوا خليقين بمثل هذه الهبة، ولي�شت 

لهم القابلية والقدرة على القيام بمثل 

هذه المهّمة. ولكن يظهر خالل ب�شعة 

بال�شطالع  ج��دي��رًا  يكون  من  ق��رون 

هذا  مثل  وتحقيق  الواجب  هذا  بمثل 

تعالى  الحّق  فيبعثه  العظيم،  الهدف 

ال�شعادة  اإل��ى  الطريق  للنا�س  ليبّين 

النا�س  وليعّلم  ال�شقاء،  اإلى  والطريق 

هي  وه��ذه  اأنف�شهم،  ي�شلحون  كيف 

ة العاّمة. النبوَّ

*اأكمل ال�سرائع االإلهّية
�شريعة  وج��ود  �شرورة  عِلمنا  اأن  بعد 

اإلى  رجوعنا  ول��زوم  الب�شر،  لبني  اإلهّية 

على  وهي  النا�س،  بين  ال�شائدة  ال�شرائع 

اليهودّية  الثالث:  الإلهّية  ال�شرائع  الأغلب 

ال�شريعة  اأّن  نرى  والإ�شالم،  والم�شيحّية 

اأكمل ال�شرائع الأخرى في  الإ�شالمية هي 

اأبعادها الثالثة، التي هي اأ�شا�س ال�شرائع 

ومدار الت�شريع:

�الأول: العقائد الحّقة، والمعارف الإلهّية، 

ذلك  وكيفية  وتنزيهه  الحّق  وتو�شيف 

الأنبياء  وتو�شيف  بالمالئكة  العلم 

R وتنزيههم... 

الحميدة  الخ�شال  اإلى  يعود  ما  و�لث�ني: 

والأخالق الفا�شلة واإ�شالح النف�س. 

الفردّية  الأعمال  جانب  فهو:  �لث�لث   � �أمهّ

والمدنّية  وال�شيا�شّية  والجتماعّية 

اإّن كّل ناظر من�شف  وغيره ذلك. بل 

يدرك اأّن الإ�شالم اأرقى من اأن يقاَرن 

لم  الب�شرية  الحياة  واأّن  اآخ��ر،  بدين 

الإتقان  بهذا  �شريعة  ول  قانونًا  ت�شهد 

الدنيوية  الحياتين  مراحل  جميع  في 

والأخروية. وهذا بذاته خير دليل على 

دقه. اأحقّية الإ�شالم و�شِ

إعالن  الشريعة -هذا الهدف 
العظيم- ال يقع ألحد إّلا عن 

طريق الوحي واإللهام، من 
جانب احلّق تعاىل

نور روح اهلل
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واألرض 
وضعها 
لألنام)*(
اإّن االإن�سان لي�سعر بال�سرور والقلق عند م�ساهدة الجمع الغفير من 

العاملين في مجال الق�سايا البيئية، اأّما ال�سرور ف�سببه وجود الطاقات 

بم�سوؤولّيتها  والعارفة  بعملها،  والخبيرة  والن�سيطة  الفتّية،  الب�سرّية 

الكبرى والمهّمة. واأّما القلق فالأّننا ال نعلم، هل هذا الجمع الموؤلَّف من 

مختلف االأجهزة، لديه التن�سيق الالزم حول محور عمل واحد اأم ال؟ 

فاأهمّية ق�سّية البيئة ت�ستوجب تعاونًا وثيقًا بين جميع االأجهزة التي 

يرتبط عملها بمو�سوع بيئة االإن�سان ولو بنحو من االأنحاء.

� ِفي �الأَْر�ِش َجِميع�ً} * {َخلََق َلُكم مَّ
بالن�شبة  الإ����ش���الم���ّي���ة  ال���روؤي���ة  ف���ي 

المنظومة  هذه  الأر�شّية،  الكرة  لالأر�س، 

ومكان  الإن�����ش��ان،  لحياة  مهدًا  ُتعّد  التي 

ولدت���ه ون��م��ّوه، وال��ت��ي اإل��ي��ه��ا َم����رّده، في 

الإ�شالم روؤية نقراأها في القراآن الكريم، 

��َع��َه���  في اإح��دى الآي���ات: {َو�اْلأَْر��������شَ َو���سَ

ِلاْلأََن�ِم} )الرحمن: 10(. 

ه��ذه  خلقنا  ل��ق��د  ت��ع��ال��ى،  اهلل  ي��ق��ول 

مع اإلمام الخامنئي
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للب�شر  الأر��������س 

ج��م��ي��ع��ًا ول��ي�����س 

من  اأك��ث��ر  لبع�س 

لجيل  ول  ب��ع�����س 

ه��ي  ج���ي���ل؛  دون 

ال���ي���وم ل��ك��م، وغ���دًا 

لأبنائكم، ولأح�ف���ادك�م. 

ف��اهلل خلق الأر�����س م��ن اأج��ل 

الب�شر، وهي لهم.

وفي اآية اأخرى قال تعالى: {َخلََق َلُكم 

)البقرة: 29(.  َجِميع�ً}  �الأَْر����شِ  ِفي   � مَّ

ف���اإذًا، ك��ّل ما في الأر���س وم��ا يلحق بها، 

وبما  اأج��ل��ك��م؛  م��ن  ال��ن��ا���س  اأّي��ه��ا  مخلوق 

اأن  لكم  يحق  ل  ول�شالحكم،  لكم  اأّن��ه��ا 

تف�شدوها. 

الأي��ام  ي��وٍم من  في  قّيم.  فيها  ما  ك��ّل 

هذه  فائدة  ما  يقولون:  النا�س  بع�س  كان 

الماّدة العفنة؟ يريدون بذلك النفط.

ال�شمال،  بخ�شرة  بع�ٌس  ي�شتمتع  قد 

ماذا  انظروا  ولكن  ال�شحراء،  تعجبه  ول 

 عن ال�شحراء. الأر�س 
)1(

يقول اأهل العلم

جميعًا بع�شها مثل بع�س. كّلها نعمة، وهبة 

اإلهّية، ل يحّق لكم اإتالفها؛ ل الحديقة ول 

الب�شتان ول الغابة ول المرعى ول ال�شهل 

اأن  وعليه  لالإن�شان،  كلها  ال�شحراء؛  ول 

ي�شتفيد منها.

*{َو��ْسَتْعَمَرُكْم ِفيَه�}
{َو��ْسَتْعَمَرُكْم  اأخرى تقول:  اآية  توجد 

ال��ذي  اهلل  اأّن  اأي  61(؛  )ه���ود:  ِف��ي��َه���} 

هذه  اإعمار  كّلفكم  وخلقكم،  الأر�س  خلق 

الإمكانات  تفعيل  يتطّلب  وه��ذا  الأر����س. 

ثّمة  الكرة الأر�شّية.  الكامنة في منظومة 

الإمكانات  من  الكثير 

غ���ي���ر ال��م��ك��ت�����ش��ف��ة، 

وال���ت���ي ���ش��ُت��ك��ت�����ش��ف 

وُت���ع���رف اأه��م��ّي��ت��ه��ا 

بعد.  ف��ي��م��ا  وقيمتها 

اأّن��ن��ا  ن��خ��ال  ال��ي��وم  نحن 

اإمكانات  جميع  من  ن�شتفيد 

الأمر مختلف؛  واقع  الأر���س، لكن 

لعّلنا بنحٍو ما ن�شتطيع اأن ن�شتفيد ماليين 

الماء  من  اليوم  ن�شتفيده  مّما  الأ�شعاف 

الدفينة  ال��م��واد  وال��ه��واء وم��ن  وال��ت��راب 

نجهل  ولكّننا  الأر���س،  �شطح  ينتجه  ومّما 

ذلك. يجب اأن ي�شتك�شف الب�شر الإمكانات 

واأن ي�شتخدموها ل�شالح  الجديدة دائمًا، 

حياة الب�شرّية.

*{ِلُيْف�ِسَد ِفِيَه�}
األ��ّد  ع��ن  تتحّدث  اأخ���رى  اآي���ات  لدينا 

خ�شائ�س  ت��ذك��ر  اأّن���ه���ا  اأي  ال��خ�����ش��ام؛ 

اأْع��ن��د واأخ��ب��ث واأ���ش��ع��ب الأع����داء، وه��ذه 

�الأَْر�����شِ  ِف��ي  �َسَعى  ��ى  َت��َولَّ {�إَِذ�  اإح��داه��ا: 

َو�لنَّ�ْسَل}  �ْل��َح��ْرَث  َوُيْهِلَك  ِفِيَه�  ِلُيْف�ِسَد 

الحرث  على  يق�شي  )البقرة: 205(؛ 

الزرع  على  ويق�شي  ويف�شدهما،  والن�شل، 

- اأي منتوجات النبات والإن�شان - يق�شي 

كّل ما يف األرض وما يلحق بها، 
خملوق أّيها الناس من أجلكم. 
ومبا أّنها لكم، ال يحق لكم أن 

تفسدوها

مع اإلمام الخامنئي
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عليها ويفنيها. 

اإذا دّققتم اليوم في ال�شيا�شات المتبعة 

هذه  ترتكب  اأطرافًا  �شتجدون  العالم  في 

الأفعال بحق جميع ال�شعوب اأو اأغلبها في 

واإه��الك  الحرث  اإه��الك   - هذا  ع�شرنا 

وج��لَّ  ع��زَّ  اهلل  ي��ع��ده  م��ا  وه���ذا   - الن�شل 

ُ اَل ُيِحبُّ �لَف�َس�َد}.  ف�شادًا، فيقول: {َو�للهّ

لكم.  قراأتها  اآي���ات  ب�شع  ه��ذه  كانت 

المعاني  ذات  ال��رواي��ات  ع�شرات  وهناك 

الن�شو�س  وف��ي  الإ���ش��الم،  ف��ي  ال�شامية 

الدينّية، عن الأر�س، وعن البيئة. والآيات 

الآيات  من  اأي�شًا  هي   ،
)2(

النحل �شورة  في 

وهي  الأر����س،  �شطح  خيرات  تذكر  التي 

ق�شّية  اإّن  لكم.  وه��ي  للب�شرّية  باأكملها 

البيئة ق�شّيٌة مهّمة جدًا.

م�سوؤولّية  البيئة  على  *الحفاظ 
االإن�سان 

تخت�شر هذه الق�شّية في اأهمّية تحّمل 

الإن�شان م�شوؤولّيته تجاه الطبيعة. علينا اأن 

ن�شعر بالم�شوؤولّية تجاه الطبيعة كما ن�شعر 

بها تجاه الب�شر. 

اأن  تريد  الإلهّية  والأديان  الإ�شالم  اإّن 

والطبيعة.  الإن�شان  بين  ال��ت��وازن  تحفظ 

الأ�شا�س والأهم. عندما  وهذا هو الهدف 

العوامل  لبع�س  نتيجة  التوازن  هذا  يختّل 

وتجّبر  ال�شلطة،  وحب  الإن�شان،  كاأنانّية 

فال   - الب�شر  نحن  مّنا  بع�ٍس  وعنجهّية 

�شتحدث  عندها   - ال��ت��وازن  ه��ذا  ُيحفظ 

الأزمة البيئّية، الأزمة التي �شتلحق ال�شرر 

بجميع الب�شر و�شتطال جميع الأجيال.

ة  خا�شّ ال��ي��وم،  الأزم���ة،  ه��ذه  ولي�شت 

بالحّد  ب�»الأزمة«،  التعبير  �شّح  اإذا   - بنا 

كّله  العالم   - كبير«  »تحٍد  نقول  الأدن���ى 

�شببه  الذي  الكبير  التحّدي  هذا  �شيواجه 

انعدام ال�شعور بالم�شوؤولّية. 

إّن اإلسالم واألديان اإللهّية 
تريد أن حتفظ التوازن بني 

اإلنسان والطبيعة، وهذا هو 
الهدف األساس واألهم

)*( م���ن كلم���ة الإمام القائ���د ال�شيد علي الح�شين���ي الخامنئي 

{ في 2015/3/8.

 ذكر القائد ا�شم الدكتور »بروي�س كاردوفاني«.( 1)

 �شورة النحل، الآيات: 9 - 13.( 2)
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*العرفان مو�سع اهتمام النا�ض
بعد انت�شار الثورة الإ�شالمية المباركة 

الإم��ام  العارف  الفقيه  بقيادة  اإي��ران  في 

الم�شلمين،  اأمام  انفتحت   { الخميني 

جديدة  عوالم  ال�شباب،  اأم��ام  وخ�شو�شاً 

قبل.  من  معروفة  تكن  لم  عديدة،  واآف��اق 

من جملتها، كل ما يتعّلق بالعرفان، وال�شير 

والمرّكز  العالي  واله��ت��م��ام  وال�����ش��ل��وك، 

بالأبعاد الروحّية، والمعنوّية والأخالقّية.

الما�شي، مو�شع  الأم��ر، في  كان هذا 

اه��ت��م��ام ف���ي دائ�����رة م���ح���ّددة و���ش��ّي��ق��ة، 

وبع�س  ال��ع��ل��م��ّي��ة  ال��دي��ن��ّي��ة  ك���ال���ح���وزات 

. اأّم�����ا ب��ع��د ان��ت�����ش��ار ال��ث��ورة  ال���خ���وا����سّ

الإ�شالمية فقد اأ�شبح اأمرا ًعاّمًا، ومو�شعًا 

وب�شغف  ومتابعتهم  الكثيرين،  لهتمام 

وحّب كبيَرين.

هذا الطلب، ا�شتلزم من كّل الطالبين 

والعا�شقين والوالهين اأن يبحثوا عّما يت�شل 

بالجوانب  يرتبط  ما  �شواء  الّتجاه،  بهذا 

النظرّية اأو العملّية اأو الإر�شادات. وكذلك 

من  الممّيزة  ال�شخ�شّيات  ع��ن  البحث 

العرفاء، و�شيرتهم، و�شيرهم، وموؤّلفاتهم، 

 عاِلم ال 
ُيـدرك 
عاَلُمه)*(
�سماحة ال�سّيد ح�سن ن�سر اهلل )حفظه اهلل(

اآية اهلل العظمى ال�سيخ محمد  اإّن الحديث عن �سماحة 

تقي البهجة } لي�ض باالأمر الهّين. و�سماحته في ما نحن 

اإليه  فيه كالقطب من الرحى ينحدر عنه ال�سيل وال يرقى 

�سماحته  عن  �سنتحّدث  المخت�سر،  هذا  في  ولكّننا  الطير. 

ومدر�سته ومنهجه من زاوية حاجتنا نحن الفقراء اإليه.

من القلب إلى كل القلوب
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بعد انتصار الثورة اإلسالمّية، 
م أشخاص من األحياء على  ُقدِّ

أنهم عرفاء، وأولياء، وقادرون 
على األخذ بيد الطالبني، 

وهدايتهم وإيصالهم إىل الهدف

بعد  وبالفعل  واإر���ش��ادات��ه��م.  ومناهجهم 

انت�شار الثورة الإ�شالمّية، وهذا الم�شتجد 

كتٌب  ُطبعت  والروحّي،  والثقافّي  الفكرّي 

اأ���ش��م��اء كانت  ��رت  وم��خ��ط��وط��ات، وَح�����شَ

تحّوٌل  العاّم، وح�شل  الهتمام  غائبة عن 

واأي�����ش��ًا،  ال�شعيد.  ه��ذا  على  ج��دًا  مهمٌّ 

اأنهم  الأح��ي��اء على  م��ن  اأ���ش��خ��ا���س  م  ُق���دِّ

ع��رف��اء، واأول���ي���اء، وق����ادرون على الأخ��ذ 

وهدايتهم  وال��راغ��ب��ي��ن،  الطالبين،  بيد 

واإي�شالهم اإلى الهدف.

*خطورة بع�ض الم�ساكل
تحّققت،  ال��ت��ي  الإي��ج��اب��ي��ات  ك���ّل  م��ع 

برزت مجموعة من ال�شعوبات والم�شاكل 

التي يمكن ت�شنيف بع�شها بالخطير، على 

�شبيل المثال:

عيد طباعتها اأو ُطبعت اأو 
ُ
�أواًل: الكتب التي اأ

مت، وحّتى الجديد منها في الأعّم  ُقدِّ

�شة،  متخ�شّ لغتها  ك��ان��ت  الأغ��ل��ب، 

واأحيانًا معّقدة، ل يفهمها اإّل من تفّرغ 

ال��ح��وزوّي��ة  للدرا�شة  ع��دي��دة  �شنوات 

جيل  ح��رم��ان  اإل��ى  اأّدى  م��ا  الدينّية، 

ال�شباب وعاّمة النا�س من ال�شتفادة.

والّت��ج��اه��ات،  الم�شالك  ت��ع��ّدد  ث����ن���ي����ً: 

ي�شع  مّما  اأحيانًا،  وتعار�شها  والآراء، 

اأن  ب��دل  حيرة  ف��ي  الطالب  الإن�����ش��ان 

يهتدي.

ث�لث�ً: دخول اأفكار غريبة، في بع�س هذه 

وال�شّنة  والقراآن  الإ�شالم  عن  الكتب، 

 R والمع�شومين  النبّي  و�شيرة 

واليونانّية  الهندّية  ب��الأف��ك��ار  ت��اأثُّ��رًا 

هذه  بين  التمييز  جعل  مّما  وغيرها، 

الأ�شيلة  الإ�شالمّية  والأفكار  الأفكار 

�شعبًا على جيل ال�شباب.

ر�ب���ع����ً: )وه��و الأه���ّم والأخ��ط��ر( �شعوبة 

اأو  المت�شّدين  ال��رج��ال  بين  التمييز 

ب�شبب  المجال  ه��ذا  ف��ي  المعروفين 

ال�شديد،  لالأ�شف  اّدع����اءات،  وج��ود 

كاذبة ومخادعة.

وفي  اإي���ران  في   - �شائع  تعبير  يوجد 

المّدعين  ه���وؤلء  بع�س  ي�شف   - غيرها 

بطبيعة  دك���اك���ي���ن«.  »اأ����ش���ح���اب  ب��اأّن��ه��م 

اإقبال �شعبّي وعاّم  17الحال، عندما يح�شل 
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ف��ي م��ج��ال م��ن ال��م��ج��الت، ن��ج��د ق��ّط��اع 

النا�س  لعواطف  م�شتغّلين  ونجد  ط��رق، 

يح�شل  ما  وهو  اندفاعهم،  اأو  و�شدقهم 

اّتجاه الإ�شالم واّتجاه طريق العبودية هلل 

�شبحانه وتعالى، وهذا اأمر طبيعّي.

*اختيار الولّي العارف
البتالء  بالتحديد،  المجال،  هذا  في 

لأّنها  فالم�شاألة هنا خطيرة جدًا،  �شديد. 

واإّنما  اأو حياتّي  دنيوّي  بتف�شيل  ترتبط  ل 

ترتبط بديننا، واإيماننا واآخرتنا. في هذا 

وعلى  محتاطًا،  اأك��ون  اأن  يجب  الطريق، 

درجة عالية من الدّقة والحذر في اختيار 

اختيار  من  اأكثر  حّتى  والمرجع،  المر�شد 

مرجع التقليد، نتيجة ح�شا�شّية هذا الأمر 

وخطورته.

على  المر�شد  يكون  اأن  يجب  واأي�شًا، 

درجة عالية من الجّد، والجتهاد، والتقوى 

والورع. كما يقولون، يجب اأن يكون �شالكًا 

حديثه  يكون  ل  يتحّدث،  حين  ووا���ش��اًل. 

اأو  الفكرّي  اأو  النظرّي  الموقع  من  فقط 

وال�شهود  التجربة  موقع  من  واإّنما  العقلّي 

والم�شاهدة والحركة الحقيقّية. 

في م�شاألة ال�شير وال�شلوك والعرفان، 

اأح�شان  اإل��ى  باأنف�شنا  نلقي  اأن  يجوز  ل 

وم��ن  ال��م��وا���ش��ف��ات.  ب��ه��ذه  يتمّتع  ل  م��ن 

عقلك،  له  ت�شّلم  اأن  ت�شتطيع  كذلك،  كان 

وروحك، ونف�شك، و�شيرك وم�شيرك، ول 

الأمر  هذا  في  والت�شامح  الت�شاهل  يجوز 

على الإطالق.

*ولّي اهلل العارف
اأم������ام ه����ذه ال���ح���اج���ات ال���روح���ّي���ة 

ال�������ش���دي���دة، واأم�������ام ه����ذه ال��م��خ��اط��ر، 

فيه  يكون  ال��ذي  الزمن  وف��ي  والم�شاكل، 

الموؤمن، القاب�س على دينه كالقاب�س على 

اإلهّية  نعمة  يدي  بين  نف�شك  تجد  الجمر، 

الكامل،  العارف،  اهلل  بولّي  تتمّثل  عظمى 

العظمى  اآية اهلل  �شماحة  المرجع  الفقيه، 

ال��ذي   { البهجة  تقي  محمد  ال�شيخ 

و�شموخ  روحه،  عَظمة  على  الجميع  اأجمع 

مقامه، و�شفائه، ونقائه، وُزهده، ومعرفته  

وكراماته الكثيرة والعظيمة...

اأو العط�شان  فاإذا كان للعا�شق الواله، 

اللهفان، اأو الطالب الحْيران، اأن يلوذ في 

هذا الزمن ال�شعب، فبه يلوذ، واإلى هذا 

الولّي النا�شح يلجاأ، وبنوره يهتدي، وخلفه 

اأّن��ه  الخطى  واث��َق  القلب  مطمئّن  ي�شلك 

يم�شي في ال�شراط الم�شتقيم.

*مّيزات مدر�سته
ولنهج �شماحته ممّيزات مهّمة جدًا:

فكرًا  تجد  ل  �الإ�سالمية،  �الأ���س���ل��ة   -1
كتبه  كّل  في  دخيلة  عبارة  ول  دخياًل 

عند  م��ا  ك��ّل  وتوجيهاته.  واإر���ش��ادات��ه 

من  وال�شّنة،  القراآن  من  هو  �شماحته 

.R ر�شول اهلل واأهل بيت الع�شمة

الطالب احلْيران، يف هذا 
الزمن الصعب، بنوره يهتدي، 
وخلفه يسلك مطمئّن القلب 
واثَق اخلطى أّنه ميضي يف 

الصراط املستقيم

من القلب إلى كل القلوب
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مدر�شته  م��م��ّي��زات  م��ن  �ل���و����س���وح،   -2
عدم  ال��و���ش��وح،  ونهجه،  وتوجيهاته 

والعواّم،  للخوا�ّس  التي�شير  التعقيد، 

يفهمون  ال�شغار  ال��ك��ب��ار،  ال�شباب، 

هذه الإر�شادات وي�شتطيعون اأن يعملوا 

طبقها.

محا�شرات  ل��ه  ت�شمع  ل  �الخ��ت�����س���ر،   -3
بكلمات  معّقدة،  طروحات  ول  طويلة، 

هائاًل  كّمًا  يخت�شر  وقليلة،  ب�شيطة، 

من تجارب الطريق.

ال�شير  برنامج  �شئل عن  مثاًل، عندما 

�لمع�سية  »ترك  ب�  فقط  اأجاب  وال�شلوك 

في �العتق�د و�لعمل«. في كل الكتب ترون 

هذا الن�ّس، الذي يخت�شر المعاني وي�شير 

التي  للتقوى  الإيجابية  النتائج  ك��ل  اإل��ى 

الآيات الكريمة، والأحاديث  تتحّدث عنها 

ال�شريفة ومواعظ العلماء... ، اخت�شرها 

عندما  اأو  واح����دة.  جملة  ف��ي  �شماحته 

يعلهّمكم  �لل  بمعلوم�تكم  »�عملو�  يقول: 

�لب�قي«، اإذ ي�شير بذلك اإلى اأّن اأ�شتاذكم 

وت��ع��ال��ى.  �شبحانه  اهلل  ه��و  ال��ن��ه��اي��ة  ف��ي 

ي�شلك  اأّن���ه  ت�شعر  �شماحته،  منهج  ف��ي 

اإلى اهلل عّز وجّل، والباقي  باهلل، ويوكلك 

ب�شدق  اأن��ت  تعمل  اأن  المهّم،  اهلل.  على 

واإخال�س.

*ال ندرك عاَلمه
اإلى  اأّوًل،  نتعّرف،  اأن  هو  نحتاجه  ما 

ال�شتثنائّية،  الرّبانّية  ال�شخ�شية  ه��ذه 

وذلك  ثانيًا،  للنا�س  بتعريفها  نقوم  واأن 

لحاجتنا وحاجة النا�س اإليها ل لحاجته هو 

اإلينا. وهو في مقامه ال�شامخ وعليائه في 

تلك العوالم التي ل ندركها حّتى بالأوهام.

نحتاج اأن نعرفه ونعّرفه للنا�س لنقتدي 

به، ون�شت�شيء بنور علمه، ونهتدي بهداه، 

ونم�شي في دربه ع�شى اأن ن�شل اإلى بع�س 

ما و�شل اإليه.

عندما سئل} عن برنامج السري 
والسلوك أجاب فقط بـ»ترك 

املعصية يف االعتقاد والعمل«

)*( كلمة ال�شيد ح�شن ن�شر اهلل )حفظه اهلل( في موؤتمر تكريم الفقيه العارف باهلل اآية اهلل العظمى ال�شيخ محمد تقي بهجة} 2015/6/3.
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مناجاة المريدين )11(:

 وإلى هواك صبابتي
اآية اهلل ال�سيخ حممد تقي م�سباح اليزدي )حفظه اهلل(

�سرح  ال�سابقة،  المقاالت  كما  يتابع،  اأيدينا  بين  ال��ذي  المقال 

مناجاة المريدين لالإمام ال�سجاد Q، حيث ي�سير االإمام Q  في 

هذا المقطع اإلى مرتبة من المحبة التي هي اأعلى مرتبة من الع�سق: 

وجوارك  حاجتي،  وروؤيتك  بغيتي،  ور�ساك  �سبابتي،  هواك  »واإل��ى 

طلبتي...«)1(. 

فبالإ�شافة اإلى محّبة اهلل الواجبة التي 

هي من لوازم الإيمان به، وكذلك المحّبة 

وترك  بالواجبات  الإتيان  اإلى  ت��وؤّدي  التي 

المحّرمات، هناك المحّبة التي توؤّدي اإلى 

المكروهات  وت��رك  بالم�شتحّبات  الإتيان 

بع�س  في  ت��وؤّدي  اإّنها  حّتى  والم�شتبهات، 

وصايا العلماء
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الخال�ض  ال��ح��ّب  م��ن  *مظاهر 
P للر�سول

ق�شة  ال��روائ��ي��ة،  الم�شادر  ف��ي  ج��اء 

الالئق  التعاطي  تحكي  وم��ع��ّب��رة  جميلة 

:P ل�شاّب مع ر�شول اهلل

دون  غ��الم  عليه  م��ّر   P اأن��ه  »روي 

 ،P البلوغ وب�ّس له وتب�ّشم فرحًا بالنبي

فقال له: اأتحبني يا فتى؟ فقال: اإي واهلل يا 

له: مثل عينيك؟ فقال:  ر�شول اهلل، فقال 

اأكثر، فقال: مثل اأبيك؟ فقال: اأكثر، فقال: 

مثل اأمك؟ فقال: اأكثر، فقال: مثل نف�شك، 

فقال: اأكثر واهلل يا ر�شول اهلل.

فقال: اأمثل ربك؟ فقال: اهلل اهلل يا ر�شول 

اأحببتك  فاإّنما  لأحد،  ول  لك  لي�س هذا  اهلل، 

كان  من  اإل��ى   P النبي  فالتفت  اهلل.  لحّب 

لإح�شانه  اهلل  اأحّبوا  كونوا،  هكذا  وقال:  معه 

»ال ميحض رجل اإلميان باهلل 
حّتى يكون اهلل أحّب إليه من 

نفسه وأبيه وأمه وولده وأهله 
وماله ومن الناس كّلهم«

وهي  المباحات،  بع�س  ترك  اإلى  الأحيان 

هذه  اإّن  ف�شيلة.  ذات  م�شتحبة  مرتبة 

المحبة وا�شعة وذات مراتب عديدة حيث 

ي�شعب تحديدها وت�شخي�شها.

*محّبة االإن�سان هلل اأكبر
وبالإ�شافة  اأنه  الكالم  خال�شة 

اإل����ى ن�����ش��اب الإي���م���ان ال��واج��ب 

وكذلك  الجميع،  على  تح�شيله 

تح�شيل المحّبة الالزمة لالإيمان 

وال��م��ح��ّب��ة ال���م���وؤدي���ة اإل����ى ت��رك 

بالواجبات،  والإت��ي��ان  المحّرمات 

فاإّن الإيمان وبموازاته محّبة اهلل، ذو 

مراتب اأعلى واأكمل. ي�شير بع�س الآيات 

اإل��ى م��رات��ب الإي��م��ان العالية  وال��رواي��ات 

الآيات  اأرادت  ما  خال�شة  واأّما  والكاملة. 

الإيمان  اأّن  هي  اإليه  الإ���ش��ارة  وال��رواي��ات 

الكامل والخال�س هو الذي يح�شل عندما 

ت�شبح محّبة الإن�شان هلل اأكبر من محبته 

لغير اهلل.

ي��ق��ول الإم����ام ال�����ش��ادق Q حول 

ال��ع��الق��ة ب��ي��ن الإي���م���ان وم��ح��ب��ة اهلل: »ل 

يكون  حتى  ب��اهلل  الإي��م��ان  رج��ل  يمح�س 

اهلل اأحّب اإليه من نف�شه واأبيه واأمه وولده 

.
)1(

واأهله وماله ومن النا�س كّلهم«
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.
)2(

اإليكم واإنعامه عليكم واأحّبوني لحّب اهلل«

و�شل  قد  كان  مرحلة  اأّي  اإل��ى  انظروا 

P على  ال��ن��ا���س ف��ي زم���ان ر���ش��ول اهلل 

كانوا  وكيف  الإ�شالمية  المعرفة  م�شتوى 

�شابًا  اإّن  اإذ  الإ�شالمية،  بالتربية  متاأّثرين 

يافعًا كان ينظر اإلى ر�شول اهلل P نظرة 

ر�شول  اإّن  ث��م  والمحبة،  بالع�شق  مليئة 

له  اإذا ما كان حبه  ي�شاأله حول   P  اهلل

اأكبر من حبه هلل، يتعّجب الفتى من اأنه ل 

يمكن اأن يكون حّب �شخ�س اأكبر من حّب 

الر�شول  يحّب  اأن��ه  اإل��ى  ي�شير  بل  ل  اهلل، 

P لأنه يحّب اهلل تعالى.

على  اهلل  م��ح��ّب��ة  ت��رج��ي��ح   *
محّبة غيره

اهلل  محبة  ت��ك��ون  اأن  يجب 

اأكثر من محبة  على الدوام 

غيره واإلى م�شتوى اأنها تدفع 

الإن�شان ليكون جاهزًا للجهاد 

اأع��دائ��ه،  �شّد  اهلل  �شبيل  في 

روحه  لتقديم  جاهزًا  وليكون 

وحّبه.  اهلل  ع�شق  م�شيرة  في 

من  المرتبة  هذه  لي�شت  طبعًا، 

محبة اهلل هي الأعلى، بل هي اأكثر 

بقليل من حّد المحبة الالزمة لالإيمان 

باهلل تعالى.

يكون  مرتبة  اإل��ى  ذلك  بعد  ون�شل 

دائرة  في  للعمل  جاهزًا  الإن�شان  فيها 

اأوام���ر  يختار  اإّن���ه  حتى  الم�شتحّبات 

ما  على  ويرّجحها  الم�شتحبة  اهلل  وتعاليم 

يطلبه الرفيق والزوج والولد.

في بع�س الحالت، يطلب اهلل تعالى من 

الإن�شان �شرف النظر عن القيام بالتكاليف 

الآخرين  ليح�شل على ر�شا  الإلزامية  غير 

وليلّبي ما يرغبون به. في هذه الحالة، يكون 

الدافع عند الإن�شان هو ما يريده اهلل تعالى، 

ل بل تزداد محبة اهلل عنده. جاء في بع�س 

الروايات اأّن ال�شائم اإذا دخل على �شخ�س 

دعاه اإلى تناول الطعام فمن الم�شتحّب تلبية 

دعوته، وقد اأعّد اهلل له ثوابًا اأعلى من ثواب 

ال�شيام. جاء في رواية عن الإمام ال�شادق 

اأخ��ي��ه وه��و �شائم  Q: »م��ن دخ��ل على 

فاأفطر عنده ولم ُيعلمه ب�شومه فيمّن عليه، 

.
)3(

كتب اهلل له �شوم �شنة«

من  وان��ط��الق��ًا  الإن�������ش���ان،  ع��م��ل  اإذا 

على  تعالى،  اهلل  اأراده���ا  التي  الم�شالح 

الزوجة  تريده  وما  الولد  يريده  ما  تقديم 

على ما يريده التكليف الإلهّي غير الملزم، 

يريده  ما  تقديم  على  الزوجة  عملت  واإذا 

وك��ان  بالم�شتحّب،  الإت��ي��ان  على  ال���زوج 

ال��داف��ع ف��ي ك��ّل ذل��ك الم��ت��ث��ال لأم���ر اهلل 

اهلل  عند  كبيرًا  ثوابهما  ف�شيكون  تعالى، 

تعالى. 

*المحّبة هلل بالذات وبالعر�ض
من ال�شعب الو�شول اإلى اأعلى مراتب 

معرفة  لأج��ل  يلزم  وقد  تعالى.  اهلل  محبة 

التفات  اهلل،  لمحبة  العالية  المرتبة  تلك 

الإن�شان اإلى ِنَعم اهلل اأمثال: الزوجة والولد 

 يلزم ألجل معرفة املرتبة 
العالية حملّبة اهلل، التفات 

اإلنسان إىل ِنَعم اهلل

وصايا العلماء
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وال��ب��ي��ت وال��ط��ع��ام، 

ال��ِن��َع��م  ت��ل��ك  اأن  وب��م��ا 

فاإّنها  احتياجاته،  توؤمن 

تتعلق  اإذًا  بمحبته.  متعّلقة  ت�شبح 

محبته بالذات وفي الدرجة الأولى بالِنَعم 

اهلل  اأن  ب��اب  من  ب��اهلل  تتعّلق  ث��ّم  الإلهية، 

تعالى هو الذي اأعطاه هذه الِنَعم. واإذا لم 

يلتفت اإلى حقيقة اأّن تلك الِنَعم قد و�شعها 

اهلل تعالى بين يديه، لما اأحّب اهلل تعالى. 

بوا�شطة  المحبة  فيه  تظهر  عندما  ولكن 

عند  اهلل،  محبة  ذلك  ويتبع  الِنَعم  محبة 

ذلك تبرز محبة اهلل تعالى.

التعار�س  فعند  الأ�شا�س،  ه��ذا  وعلى 

تتقّدم  اهلل،  ِنَعم  ومحبة  اهلل  محبة  بين 

الفر�س  في  غيره.  محبة  على  اهلل  محبة 

لمحبة  تابعة  اهلل  محبة  ت��ك��ون  ال��م��ذك��ور 

الخلق. ولكن وبعد اأن ت�شتقّر محبة اهلل في 

القلب تتقّدم محبته على محبة الآخرين.

ط��ب��ع��ًا، م��ن ال��م��ه��ّم وم��ن ال��ق��ّي��م ج��دًا 

اهلل؛  محبة  من  المرتبة  هذه  اإلى  الو�شول 

منه  تفي�س  باٍق  والمنعم  تزول،  الِنَعم  لأن 

النعم على عباده با�شتمرار.

اأن  اهلل،  محبة  م��ن  الأع��ل��ى  المرتبة 

يفكر الإن�شان في �شفات الكمال عند اهلل 

اأّن  ب��اب  من  الكمالت  تلك  فيحّب  تعالى 

الكمالت.  نحو  بالفطرة  يميل  الإن�����ش��ان 

ال�شرط الأ�شا�س في الو�شول لهذه المرتبة 

التي تكون محبة الإن�شان هلل فيها بالذات، 

اإل���ى ك��م��الت اهلل  الإن�����ش��ان  ي��ت��ع��ّرف  اأن 

هلل  محّبًا  ي�شبح  عندما  ثم  الالمتناهية، 

محّبًا  ي�شبح  وجماله،  جالله  ول�شفات 

مظاهر  كونها  ب��اب  م��ن  اهلل  لمخلوقات 

محبة  تكون  هنا  الإلهّي.  والجمال  الكمال 

الإن�شان للمخلوقات، تابعة لمحبة اهلل.

عندما يصبح اإلنسان حمّبًا هلل 
ولصفات جالله وجماله، يصبح 

حمّبًا خمللوقات اهلل من باب كونها 
مظاهر الكمال واجلمال اإللهّي
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فقد  اهلل  ب�شفات  الإن�شان  محّبة  تعلقت 

عين  تعالى  اهلل  ذات  لأّن  ب��ذات��ه،  تعلقت 

بع�س.  ع��ي��ن  بع�شها  و���ش��ف��ات��ه  ���ش��ف��ات��ه 

تتعلق  ال�شحيحة هي معرفة  ومعرفة اهلل 

بع�شها  التي  وال�شفات  ال��ذات  بمجموع 

عين بع�س، ثّم اإّن الأ�شخا�س الذين و�شلوا 

واإلى  الخال�شة  التوحيدية  المعرفة  اإل��ى 

الإلهية،  وال�شفات  الذات  ب�شاطة  معرفة 

قد ي�شلون اإلى هذه المرحلة من المعرفة، 

ح��ي��ث ي��ع��ت��ق��دون ب�����اأّن ك��اف��ة ال��ك��م��الت 

تعالى  ب��اهلل  متعّلقة  الح�شنة  وال�شفات 

والكمالت  ال�شفات  كافة  اأّن  ويعتقدون 

�شعاع  واأّن  ت��ع��ال��ى،  ب��اهلل  ب��ال��ذات  تتعّلق 

ي�شري  وال�شفات  الكمالت  تلك  ومظاهر 

في كاّفة الموجودات، فت�شبح المخلوقات 

اهلل  اأن����وار  وت��ج��ل��ي��ات  م��ظ��اه��ر  باأجمعها 

الوجودية ول يكون لها اأّي ا�شتقالل واأ�شالة 

لي�شح الحديث بعد ذلك حول تبعّيتها هلل 

تعالى. جاء في دعاء عرفة:

�الأَْن��و�َر في  �أَ�ْسَرْقَت  �لَّذي  �أَْنَت  »�إَِلِهي 

��دوَك،  َوَوحَّ َعَرُفوَك  َحتهّى  �أَْوِلي�آِئَك  ُقُلوِب 

����ذي �أََزْل������َت �الأَْغ���ي����َر َع���ْن ُق��ُل��وِب  َو�أَْن������َت �لَّ

.
)4(

و� �ِسو�َك« �ِئَك َحتهّى َلْم ُيِحبُّ �أَِحبهّ

إذا تعّلقت حمبة اإلنسان 
بصفات اهلل فقد تعلقت بذاته

*اأعلى مراتب معرفة ومحّبة اهلل
يعتبر  اأن  اهلل  محبة  مراتب  اأعلى  اإّن 

تعالى  هلل  هي  الكمالت  كافة  اأن  الإن�شان 

الكمال  وراء  م�شتقّل  لكمال  وج��ود  ل  واأن 

كّل  ب���اأّن  ال�شخ�س  ه��ذا  يعتقد  الإل��ه��ّي. 

ومظهر  �شعاع  وه��و  هلل  هو  موجود  كمال 

من كمالته الالمتناهية، ول يعتقد بوجود 

المخلوقات.  من  واحد  لأّي  م�شتقّل  كمال 

يجب القول في تو�شيح هذه المرتبة العالية 

الموجودات  اإّن  ومحبته،  اهلل  معرفة  من 

وهي  و�شفات  ذات  من  مرّكبة  الممكنة 

فيها  اإّن  كما  م��ت��ع��ّددة،  حيثيات  ذات 

واأما  وال�شفات.  الذات  بين  اختالفًا 

لوجود  فهي  للموجودات  محبتنا 

بع�س ال�شفات فيهم المقبولة 

ي��ك��ون جمال  ق��د  ع��ن��دن��ا. 

البع�س  ح��ّب  محل  البع�س 

الحّب  ي��زول هذا  ثم  الآخ��ر، 

لأن  ال���ج���م���ال؛  زوال  ع��ن��د 

عن  مختلف  اأم����ر  ال��ج��م��ال 

الذات، وما تعلق به الحّب هو 

الجمال ولي�س ذات ال�شخ�س.

ال��ت��وح��ي��دي��ة  *المعرفة 
الخال�سة

فهو  تعالى  ب��اهلل  يتعلق  فيما  اأم���ا 

فيه،  للمعاني  تكثُّر  ل  مح�س  ب�شيط 

و�شفاته عين ذاته فال يمكن لل�شخ�س 

ال�شفة  لأجل  اأحّب اهلل  اأّنني  يّدعي  اأن 

واإذا  الأخ���رى.  لأج��ل  اأح��ّب��ه  ول  الفالنية 

 بحار الأنوار، محمد باقر المجل�شي، ج70، �س25.( 1)

 اإر�شاد القلوب، الديلمي، ج1، �س161.( 2)

 و�شائل ال�شيعة، الحّر العاملي، ج10، �س152.( 3)

 مفاتيح الجنان، ال�شيخ عبا�س القمي، دعاء عرفة.( 4)

الهوام�ض

وصايا العلماء
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R كاظم اأهل البيت  

  قيادة ال تحجبها ق�سبان

   حليف ال�سجدة الطويلة

  تاريخ الح�سرة الكاظمّية
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الح�شن«،  و»اأب��و  اإبراهيم«  »اأب��و  كنيته 

النف�س  ال�����ش��ال��ح،  ال��ع��ب��د  األ��ق��اب��ه:  وم���ن 

الزكية، زين المجتهدين، الوفّي، ال�شابر، 

عند  األقابه  اأ�شهر  ومن  والزاهد.  الأمين 

ال�شيعة »باب الحوائج« لما له من كرامات 

الغيظ.  لكظمه  »الكاظم«  و�ُشّمي  عظيمة، 

التحرير

هو مو�سى بن جعفر بن محمد بن علي بن الح�سين بن علي بن 

اأبي طالب، �سابع االأئّمة R الذي قال فيه والده االإمام ال�سادق 

حينما �ُسئل عن مدى حّبه له: »وددت اأن لي�ض لي ولٌد غيره لئاّل 

ي�سركه في حّبي اأحد«. وكان قوله بدافع اأن يبّين االإمام ال�سادق 

ل�سيعته اأن ابنه مو�سى الكاظم هو االإمام ال�سرعّي من بعده.

Q من زوجات  الكاظم  الإم��ام  ت��زّوج 

ذكرًا  ولدًا  وثالثين  �شبعة  له  اأنجبن  عدة 

واأنثى، وهو اأكثر الأئمة اأولدًا.

اأّما خلفاء الدولة العبا�شية في ع�شره 

فهم: المن�شور، المهدّي، الهادي وهارون 

العبا�شّي.

الملف
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*والدته ون�ساأته
الكاظم  جعفر  بن  مو�شى  الإم��ام  ولد 

في قرية »الأبواء«. وكانت ولدته يوم الأحد 

ال�شابع من �شهر �شفر من �شنة 128 وقيل 

مروان  حكم  اأي��ام  في  هجرية،   129 �شنة 

ولدته  من  وجيزة  فترة  وبعد  محمد.  بن 

اإلى  ال�شادق  جعفر  الإم���ام  اأب��وه  ارتحل 

لمدة  عاّمًا  اإطعامًا  النا�س  فاأطعم  يثرب 

وي�شير   .Q بولدته  تيمنًا  اأي��ام  ثالثة 

ال�شادق  الإم��ام  اأّن  اإل��ى  الم�شادر  بع�س 

ة. كان يوليه عناية ومحّبة خا�شّ

حميدة،  وا�شمها  ول��د(  )اأّم  هي  اأّم��ه 

وُيقال  بربرية،  وُي��ق��ال  الأ���ش��ل  اأندل�شية 

الإم��ام  عنها  ق��ال  ل��وؤل��وؤة.  وتكّنى  روم��ي��ة، 

من  م�شّفاة  »حميدة   :Q ال�����ش��ادق 

.
)1(

الأدنا�س ك�شبيكة الذهب«

الإم��ام  اأّن  اإل��ى  ت�شير  رواي���ات  وردت 

دائمًا  �شيعته  ينّبه  ك��ان  ال�شادق  جعفرًا 

الإمام  هو   Q الكاظم  مو�شى  اأّن  اإلى 

الكاظم  ك��ان  اأن  منذ  وذل���ك  ب��ع��ده،  م��ن 

من  الخام�شة  يتجاوز  لم  �شغيرًا   Q

�شفوان  عن  الكافي  في  ورد  فقد  العمر، 

قال:   Q اهلل  عبد  اأبي  »عن  الجّمال: 

قال له من�شور بن حازم: باأبي اأنت واأمي 

اإّن الأنف�س يغدى عليها ويراح ، فاإذا كان 

ذلك فمن؟ فقال اأبو عبد اهلل Q: اإذا 

كان ذلك فهو �شاحبكم و�شرب بيده على 

منكب اأبي الح�شن Q الأيمن - في ما 

اأعلم - وهو يومئٍذ خما�شّي وعبد اهلل بن 

.
)2(

جعفر جال�س معنا« 

Q حياته العلمية واإمامته*
 55 جعفر  ب��ن  مو�شى  الإم����ام  ع��ا���س 

عامًا، ق�شى منها 20 عامًا في حياة والده 

جعفر ال�شادق و35 بعد وفاته. وقد عا�س 

وارتاد مدر�شته  اأبيه  الفترة في زمن  تلك 

العلمّية الكبرى التي اأن�شاأها في الكوفة.

عاش اإلمام موسى بن جعفر 55 
عامًا، قضى منها 20 عامًا يف 
Lحياة والده جعفر الصادق
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عا�س الإمام مو�شى بن جعفر الكاظم 

ف��ي فترة  اأب��ي��ه  اإم��ام��ت��ه بعد  م���ّدة   Q

وانطالقتها. وهي  العبا�شية  الدولة  �شعود 

فترة تّت�شم عادة بالقّوة والعنفوان. وت�شّلم 

�شوؤون الإمامة في ظروف �شعبة وقا�شية، 

لل�شلطة وعلى  نتيجة الممار�شات الجائرة 

راأ�شها المن�شور العّبا�شّي.

*اأفقه اأهل زمانه
اأواخر  في  عا�شها  التي  الفترة  وكانت 

حياة والده ال�شادق وبعد وفاته هي فترة 

علمّية هاّمة جّدًا في تاريخ الم�شلمين حيث 

�شيطرت فيها الفل�شفة اليونانية على الفكر 

الفكرية  الّتجاهات  فيها  وكثرت  العاّم، 

العقيدة  �شلب  اإلى  ذلك  وامتدَّ  وتنّوعت، 

في  ال�شادق  اأبيه  منهج  فوا�شل  والدين، 

وقبله  اأب��وه  اأ�ّش�شها  التي  المدر�شة  رئا�شة 

في  مدر�شته  وكانت   .L الباقر  ج��ّده 

ج  وتخَرّ الم�شجد،  وفي  المدينة  في  داره 

من هذه المدر�شة نخبة من الفقهاء ورواة 

عالمًا  ب�)319(  عددهم  ق��ّدر  الحديث، 

وفقيهًا.

الكاظم في عهد  اأن �ُشجن  وحّتى بعد 

هارون العبا�شي، فاإنه لم ينقطع عن العمل 

ال�شجن  اإلى  تاأتيه  الأ�شئلة  فكانت  العلمّي 

ويجيب عنها.

Q بع�ض اأ�سحاب االإمام*
وق��د لزم الإم���ام  �أب����ي ع��م��ي��ر:  �ب���ن   -1
علّي  الإم���ام  وب��ع��ده   Q الكاظم 

محمد  الإم�����ام  ث���م   Q ال��ر���ش��ا 

عليه،  القب�س  اأُلقي   .Q الجواد 

�شيعة  على  الع��ت��راف  منه  وط��ل��ب��وا 

فتعّر�س  ذلك،  رف�س  ولكّنه  العراق، 

في  ومكث  التعذيب،  من  األ���وان  اإل��ى 

جميع  و���ش��ادروا  �شنة،   17 ال�شجن 

اأمواله.

وزيرًا  عّينه هارون  بن يقطين:  عليهّ   -2

الملف
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المظلومين  لم�شاعدة  يهّب  وكان   ، له 

بمباركة  ح��ظ��ي  ل���ذا  وال��م��ق��ه��وري��ن؛ 

عر�س  وق��د   .Q الكاظم  الإم���ام 

الإم��ام  ولكن  ال�شتقالة  الإم���ام  على 

Q كان ي�شّجعه على البقاء.

3- م���وؤم���ن �ل����ط�����ق: وه���و م��ن ت��الم��ذة 
كان  اأي�شًا.   Q ال�شادق  الإم���ام 

له  وك��ان  لبقًا،  ومتكّلمًا  كبيرًا  عالمًا 

الإلحادّية  الت�شّدي للحركات  دور في 

وال�شاّلة، وفي رّد ال�شبهات العقائدّية.

*حياته ال�سيا�سية
العلويين  تربط  التي  العالقة  كانت 

الإمام  ورث  فقد  دائمًا  متاأّزمة  بالخالفة 

من  داميًا  تاريخًا   Q الكاظم  مو�شى 

تعامل ال�شلطة مع اآبائه واأجداده.

الكاظم  مو�شى  الإم����ام  ع��ت��ق��ل 
ُ
اأ لقد 

المهدّي  الخليفة  حكم  زم��ن  ف��ي   Q

باعتقال  المدينة  على  عامله  اأم��ر  ال��ذي 

الإمام واإر�شاله اإلى بغداد. لكن �شرعان ما 

وتقول  المدينة.  اإلى  واأُعيد  �شراحه  اأطلق 

اأفزعه  حلمًا  راأى  المهدّي  اإّن  ال��رواي��ات 

على   Q الكاظم  �شراح  باإطالق  فقام 

الفور.

�شّدة  على  الهادي  الخليفة  ترّبع  ومع 

ليتّوج  العلويين  مع  الت�شّنج  زاد  الحكم، 

ذلك في موقعة فّخ التي ذهب �شحّيتها ثلَّة 

من  زاد  الذي  الأم��ر  العلويين،  اأعيان  من 

الت�شييق على الإمام الكاظم Q الذي 

كان يراه الخليفة هو الم�شوؤول والمحّر�س 

المقتولين  واأ�شحابه  علّي  ب��ن  للح�شين 

»واهلل  الهادي:  الخليفة  قال  حيث  فخ  في 

اإّل  اّتبع  اأمره، ول  اإّل عن  ما خرج ح�شين 

محّبته، لأّنه كان �شاحب الو�شّية في اأهل 

 .
)3(

هذا البيت، قتلني اهلل اإن اأبقيت عليه« 

اإليه  اأ�شرع  الهادي كان  الخليفة  َجل  اأَ لكن 

حيث توّفي بعد مدة قليلة من َوقعة فّخ.

ورث اإلمام موسى الكاظم 
Q تاريخًا داميًا من تعامل 

السلطة مع آبائه وأجداده
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*االعتقال وال�سجن
اأحد  »الهادي«  وفاة  بعد  الحكم  ت�شلَّم 

الذي  »هارون«  العبا�شيين  الخلفاء  اأبط�س 

الحر�س  في  اآبائه  عن  كثيرًا  يختلف  لم 

راأ�شهم  وعلى  ال�شيعة  على  الت�شييق  على 

فبروز   .Q ال��ك��اظ��م  مو�شى  الإم����ام 

الإمام يظهر للنا�س اأّن الأئّمة الثني ع�شر 

�شرعية  ل  واأن  الحقيقيون  الخلفاء  ه��م 

لأّي حاكم في وجودهم. في 20 من �شوال 

باعتقال  العبا�شّي  ه���ارون  اأم���ر  179ه� 
في  ي�شّلي  وه��و   Q ال��ك��اظ��م  الإم����ام 

اإلى  وب�شكل �شرّي  واقتيد  النبوّي  الم�شجد 

الب�شرة.

*في �سجن الب�سرة
اأودع الكاظم Q في �شجن الب�شرة 

تحت اإ�شراف رئي�س �شجنها عي�شى بن اأبي 

 ،Q جعفر الذي تاأّثر ب�شخ�شّية الإمام

فكان لهذا اأثر اأي�شًا في تمكين العلماء من 

اإليه ب�شكل �شرّي ورواية الحديث  الو�شول 

عنه. وقد تكون ال�شلطات في بغداد َوِجلت 

حوله  َم��ن  على  الكاظم  تاأثير  اأن��ب��اء  م��ن 

فطلب الخليفة من عي�شى بن اأبي جعفر اأن 

يقول  بر�شالة  عي�شى  فرّد  الكاظم،  يغتال 

فيها اإنه اختبر الكاظم ولم يجد منه �شوءًا 

المهّمة.  ه��ذه  تنفيذ  من  اإع��ف��اءه  ويطلب 

فاأمر الر�شيد بحمل الكاظم اإلى بغداد بعد 

اأن ق�شى عامًا بحب�س الب�شرة.

ُحب�س  بغداد  اإل��ى  الكاظم  و�شل  لّما 

يكون  وق��د  الربيع.  بن  الف�شل  بيت  في 

تاأثير  م��ن  الخ�شية  ذل���ك  ف��ي  ال�����ش��ب��ب 

فترة  وبعد  النا�س.  على   Q الكاظم 

غير معروفة اأمر الر�شيد باإطالق �شراح 

الكاظم لكّنه بقي في بغداد تحت الإقامة 

يلتقي  كان  الفترة  الجبرّية. وخالل هذه 

ويخو�شان  ه��ارون  مع  متوا�شلة  ب�شورة 

المناق�شات الدينية.

الملف

30



 الوافي، الكا�شاني، ج3، �س798.( 1)

م. ت، ج2، �س 352.( 2)

بحار الأنوار، المجل�شي، ج48، �س 151.( 3)

الهوام�ض

طلب اخلليفة من عيسى بن 
أبي جعفر أن يغتال الكاظم، فرّد 

عيسى برسالة يقول فيها إّنه 
اخترب الكاظم ومل يجد منه سوءاً

*�سهادته
 Q نقل ه���ارون الإم����ام ال��ك��اظ��م

اإلى �شجن ال�شندّي بن �شاهك الذي جهد 

الإم���ام  اإنَّ  ث��م   .Q الإم����ام  لإره����اق 

ال��ك��اظ��م Q ل���م ي��م��ت ح��ت��ف اأن��ف��ه، 

واإّن��م��ا جرى  ي�شيع،  اأن  ه��ارون  كما ح��اول 

و�شع  اإل��ى  عمد  اأّن��ه  والم�شهور  ت�شميمه. 

يجبر  اأن  ال�شندّي  واأمر  الرطب  في  ال�شّم 

ال�شلطات  عمدت  ثّم  اأكله.  على  الكاظم 

اإلى تبرئة نف�شها من اأّي م�شوؤولّية.

ال��خ��ام�����س  ف���ي   Q وا���ش��ت�����ش��ه��د 

والع�شرين من �شهر رجب �شنة 183ه�.

*باب الحوائج في بغداد
Q، بعد ذل��ك، على  و�شع الإم��ام 

ج�شر الر�شافة في بغداد تنظر له المارة. 

هو  ذل��ك  م��ن  الق�شد  اأّن  ال�شيعة  وي��رى 

اإذلل الإمام والحّط من كرامته. 

ث���م ح��م��ل ال��ج��ن��ود ن��ع�����ش��ه و����ش���اروا 

ال��ذي  جعفر  ب��ن  مو�شى  ه��ذا  ي�شيحون: 

له  فانظروا  يموت،  ل  اأّنه  الراف�شة  تزعم 

الجماهير  و�شط  الجثمان  وُح��م��ل  ميتًا. 

المقبرة  في  الثرى  في  ليوارى  المجتمعة 

المعروفة بمقبرة قري�س حيث مرقده الآن 

في مدينة الكاظمّية.

عند   Q الكاظم  الإم���ام  وي��ع��رف 

اأهل العراق بباب الحوائج اإلى اهلل، وذلك 

لق�شائه حوائج المتو�ّشلين.
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ال�سيخ ح�سن الهادي)*(

مو�سى  ل��الإم��ام  ال�سيا�سّية  الحياة  تمثل 

لتاأدية  وج��ه��اده   ،Q الكاظم  جعفر  ب��ن 

االإ�سالمية،  االأم��ة  قيادة  في  الر�سالّي  دوره 

وم��واج��ه��ة ح��ك��وم��ات ال��ج��ور واال���س��ت��ب��داد 

التجارب  اإح��دى  له،  المعا�سرة  الال�سرعّية 

وال����دالالت  بالقيم  ال���زاخ���رة  ال�سيا�سية 

كل  انطوى  التي   R المع�سومين  لالأئّمة 

لطبيعة  ك��ان  م��م��ّي��زة  خ�سائ�ض  على  منها 

والفكرية  ال�سيا�سية  والتبّدالت  ال��ظ��روف 

عا�ض  اأو  عا�سرها  التي  واالجتماعية 

فترة  اإب���ان  اإم����ام،  ك��ّل  خاللها 

الثاأثير  في  تداخل  واليته 

فيها؛ فو�ّسعت بذلك اأ�سكال 

قيادته وجهاده.

الملف
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*دور ديني - �سيا�سي
الكاظم  لالإمام  ال�شيا�شية  الحياة  اإّن 

اإمامته  م��ن  ي��ت��ج��ّزاأ  ل  ج��زء  ه��ي   Q

وال�شيا�شّية(  )الدينّية  العامة  وحياته 

عن  ح��ال،  ب��اأي  ف�شلها،  يمكن  ل  وال��ت��ي 

ا�شتمرار  هي  فالإمامة  الأخ��رى.  جوانبها 

للنبّوة، ولالإمام ما للنبي P من الولية 

حكمًا  تعني  وال��ت��ي  النا�س؛  على  العاّمة 

دورًا  بوليته  ي��وؤدي  المع�شوم  الإم��ام  اأّن 

اأّداه  كما  واح��د،  اآن  في  �شيا�شّيًا   - دينّيًا 

.
)1(P  النبي

ل��الإم��ام  ال�����س��ي��ا���س��ّي��ة  *الحياة 
الكاظم Q وجهاده

يرى الإمام ال�شّيد علي الخامنئي  

اأّن هذا المقطع الزماني الممتّد ل�35 �شنة 

- من العام 148 للهجرة اإلى 183 - وهو 

مو�شى  الح�شن  اأبي  الإم��ام  اإمامة  مرحلة 

في  اأه��م مقطع  ُي��ع��ّد   ،  Q ب��ن جعفر 

َحَكَم  ففيه  R؛  الأئ��ّم��ة  حياة  م�شيرة 

العّبا�س  بني  �شالطين  اأك��ث��ر  م��ن  اث��ن��ان 

من  واثنان  وه���ارون،  المن�شور  اق��ت��دارًا: 

ولقد  والهادي.  المهدي  تجّبرًا:  اأكثرهم 

ال��ث��ورات  م��ن  الكثير  ع��ل��ى  ال��ق�����ش��اء  ت���ّم 

واأفريقيا،  خ��را���ش��ان،  ف��ي  والنتفا�شات 

وج��رج��ان  وال��دي��ل��م،  المو�شل،  وج��زي��رة 

من  وغيرها  وم�شر...  يبين  ون�شّ وال�شام 

ال�شرق  نواحي  وف��ي  وتطويعها.  الأق��ط��ار 

الإ�شالمي  النطاق  من  وال�شمال،  والغرب 

واأموال  جديدة  فتوحات  اأُ�شيفت  الو�شيع، 

ق��درة عر�س  م��ن  ف���زادت  واف���رة  وغنائم 

العّبا�شيين وا�شتحكامه.

اأي  بن جعفر؛  مو�شى  الإم��ام  واإّن حياة 

اإمامته، بداأت في اأ�شعب المراحل والمقاطع 

بعد  م��ن  ع�شر  ي��وج��د  ل  بحيث  ال��زم��ن��ّي��ة، 

ع�شر الإمام ال�شّجاد Q ب�شّدة و�شعوبة 

 .Q جعفر  ب��ن  م��و���ش��ى  الإم����ام  ع�شر 

العّبا�س  اأو�شاع بني  148ه� كانت  ففي عام 

ال�شراعات  من  فراغهم  بعد  ا�شتتّبت،  قد 

والخالفات والحروب التي كانت دائرة فيما 

.
)2(

بينهم في بداية حكمهم

*الظروف ال�سيا�سّية المحيطة
العبا�شية في ع�شرها  الدولة  امتازت 

الأّول )132 - 233ه�( بقّوة اأداء ال�شلطة 

وا�شتفحال  اأجهزتها،  و�شطوة  المركزية 

جي�شها. ومن مظاهر ذلك َكثرة  الجيو�س 

)148ه (،  �شنة  الترك  لغزو  المتوّجهة 

)149ه (  �شنة  م��ن  ال����روم  ب���الد  وغ���زو 

وغيرهما من الغزوات والحروب...، وهذا 
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ما غّير اأولوّيات الحّكام العبا�شيين باتجاه 

ي�شّكون  اأو  يحتملون  من  كل  على  الق�شاء 

اأّنه ي�شّكل خطرًا على حكمهم و�شلطانهم، 

بعد اأن رفعوا �شعارات اإ�شالمّية كبيرة في 

مواجهة ظلم الأموّيين وبط�شهم في بداية 

من  وغيرها  للعلوّيين  وال��ث��اأر  حراكهم، 

ن�شتغرب  ل  ال�شياق،  وفي هذا  ال�شعارات. 

 R البيت  اأه��ل  مع  العبا�شّيين  تعامل 

الت�شّدي  اأ�شا�س  على  تقوم  معايير  وف��ق 

ل��م��در���ش��ة اأه���ل ال��ب��ي��ت R وم��ط��اردة 

�شيعتهم وقمع الطالبّيين والنكاية بهم...، 

وا���ش��ت��دع��اء الإم����ام ال��ك��اظ��م Q من 

المدينة اإلى بغداد مرًة في زمان المهدي 

العبا�شي، واأخرى في زمان هارون، وذلك 

الإمام  ن�شاط  من  الخوف  هاج�س  ب�شبب 

Q ودوره الفاعل والمحّرك في الحياة 

الإ�شالمية ولل�شعي لتحديد حركته، وعزله 

اأداء  دون  والحيلولة  ومواليه،  اأتباعه  عن 

على  والتاآمر  �شيعته،  تجاه  القيادي  دوره 

ح��ي��ات��ه ف��ي ن��ه��اي��ة ال��م��ط��اف. وق���د واج��ه 

ال�شطهاد  ممار�شات  كل   Q الإم��ام 

�شده  الجور  حّكام  مار�شها  التي  والقمع 

بعزم ثابت وت�شميم را�شخ و�شبر منقطع 

الكاظم  �شّمي   Q اإّن���ه  حتى  النظير 

الظالمون  الغيظ عّما فعله  لما كظمه من 

ي��وؤّدي  اأن  ا�شتطاع  اآخ��ر  جانب  وم��ن  ب��ه، 

محدود  هام�س  �شمن  عليه  يتوّجب  م��ا 

الحّكام  مواجهة  ف��ي  حّتى  الحرية،  م��ن 

الإم��ام  يقول  الّتجاه  هذا  وفي  اأنف�شهم، 

الكاظم Q لهارون: »اأنا اإمام القلوب، 

.
)3(

واأنت اإمام الج�شوم«

لل�سيعة   Q االإم���ام  ق��ي��ادة   *
رغم ال�سجن

ك���ان الإم����ام ال��ك��اظ��م Q ي��درك 

ح��راج��ة ال��م��وق��ف ال���ذي م��ّر ب��ه وه��و في 

الحذر  اأ���ش��ل��وب  ف��اّت��َب��َع  اإم��ام��ت��ه،  تبا�شير 

على  ي��دّل  ن�شاط  اأّي  اإب��داء  من  والكتمان 

حياة اإلمام الكاظم Q ذات 
دالالت وأبعاد عميقة على 

املستوى السياسّي واالجتماعّي

الملف
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ل�شاحب  المن�شور  طلب  ل�شّدة  اإمامته 

الو�شية من اأهل البيت R بعد الإمام 

على  الت�شييق  ولكثرة   ،Q ال�شادق 

الأئّمة  من  المقّربين  والموالين  ال�شيعة 

  .R

بالإمام  المحيطة  الواقع  ولأّن ظروف 

الكاظم Q، وكما لالأئّمة الآخرين منذ 

لي�شت   Q طالب  اأب��ي  بن  علّي  اإمامة 

ي�شمح  ال��ذي  المطلوب  بال�شكل  متي�ّشرة 

له بممار�شة دوره والقيام بواجباته ب�شكل 

ك��ام��ل، ف���اإّن ذل��ك اأّث���ر ف��ي توجيه الأم��ور 

والعمل  الجهاد  اأ���ش��ك��ال  تحديد  ب��اّت��ج��اه 

الحركّي المختلف لل�شيعة والموالين. ومع 

 Q الكاظم  الإم���ام  حياة  نجد  ه��ذا، 

الم�شتوى  على  عميقة  واأبعاد  دللت  ذات 

المجتمع  وقيادة  والجتماعّي،  ال�شيا�شّي 

والأمة،  ن�شّلط ال�شوء على  جوانب منها: 

االإم��ام��ة  منهج  ع��ل��ى  ال��م��ح��اف��ظ��ة 

الثابت من خالل:

والتف�شير  الأ���ش��ي��ل  الإ���ش��الم  تبيان   -1
���ش��ورة  وت��ق��دي��م  ل��ل��ق��راآن،  ال�شحيح 

وا�شحة عن المعالم الإ�شالمّية.

والحاكمّية  الإم���ام���ة  ق�شّية  ت��ب��ي��ان   -2
ال�شيا�شّية في المجتمع الإ�شالمّي.

3- ال�شعي من اأجل ت�شكيل ذلك المجتمع 
المعّظم  الإ�شالم  نبّي  هدف  وتحقيق 

P وجميع الأنبياء، اأي اإقامة الق�شط 

اأن���داد اهلل عن �شاحة  وال��ع��دل وع��زل 

الحياة  اإدارة  زمام  واإي��داع  الحكومة، 

.
)4(

اإلى خلفاء اهلل وعباده ال�شالحين

كان  الداخلية:  الت�شّدعات  معالجة   -4
تجاه  عليه  يتوّجب  بما  يقوم   Q

ول  ر�شالّيًا،  قائدًا  باعتباره  اأ�شحابه 

�شيما اأّن بع�س ال�شيعة قد ابُتلي بالقول  

التوفيق  ا�شتطاع  لكّنه  غيره،  باإمامة 

الت�شريح  ط��ري��ق  ع��ن  الأم��ري��ن  بين 

اأ�شحابه  وُخّل�س  ته  لخا�شّ بالو�شّية 

ريثما تتوّفر الفر�شة المنا�شبة لذلك. 

اأّن  المرحلة  تلك  اإف���رازات  من  ولعّل 

ل  كانوا  اأ�شحابه  خّل�س  من  ال���رواة 

ا�شمه  ب�شريح  اإليه  الحديث  ي�شندون 

الم�شّلط  الظلم  من  وتقيًة  له  حفظًا 

ف���ي ذل����ك ال��ع��ه��د، ب���ل ي��ك��ّن��ون عنه 

و»ال�شّيد«  و»العالم«  ال�شالح«  ب�»العبد 
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أنشأ اإلمام Q شكاًل إداريًا 
مناسبًا ملتابعة وإدارة شؤون 
الناس ُعرف بـ»نظام الوكالة«

الملف
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على  تعمية  و»ال��م��ا���ش��ي«،  و»ال��رج��ل« 

رجال ال�شلطة. 

للمجتمع:  الداخلية  ال�شفوف  تنظيم   -5
من  مجموعة  في  الأم��ر  ه��ذا  ويتجّلى 

ال�شيا�شات، من اأهّمها:

�شيعته  مع  التوا�شل  انقطاع  عدم  اأ- 

الق�شرّي  ال��ب��ع��د  ف��ت��رة  ف��ي  ح��ّت��ى 

عنهم وهو في ال�شجن، فاإّن بع�س 

تقوم  كانت  الإ�شالمية  الأقاليم 

اإلى  عنها  خا�س  مبعوث  باإر�شال 

ال�شجن  ف��ي  ك��ان  حينما  الإم����ام 

فيزّودون بالفتاوى والإجابات عن 

ر�شائلهم. كما كان يّت�شل بالإمام 

عدد  بالب�شرة  �شجنه  في  اأي�شًا 

خفية  بطرق  وال��رواة  العلماء  من 

وت�شّتر �شديد عن اأعين ال�شلطة.

وتقليد  والأك��ف��اء  الأمناء  اختيار  ب- 

ال���ولي���ات ل��ل��ث��ق��ات ال��ن�����ش��ح��اء، 

وال�شدقات  الفيء  اأم��وال  وجباية 

وكان  العطاء،  وتقدير  وال��خ��راج 

يقوم بتكليف جماعة من تالميذه 

له  وك��الء  ب��دور  للقيام  واأ�شحابه 

الإ�شالمية،  المناطق  بع�س  ف��ي 

واأرجع اإليهم �شيعته لأخذ الأحكام 

اأي�شًا  وّكلهم  كما  منهم،  الدينية 

في قب�س الحقوق ال�شرعية، واأِذن 

لهم ب�شرفها على م�شتحّقيها.

المعنوّي  وال��وج��ود  الوكالة  نظام 

بين النا�ض

الكاظم  لالإمام  الق�شرّي  البعد  نتيجة 

Q عن المجتمع ب�شب ظلم ال�شالطين، 

منا�شبًا  اإداري��ًا  �شكاًل   Q الإمام  اأن�شاأ 

والمجتمع  النا�س  �شوؤون  واإدارة  لمتابعة 

اعتماده  وُلحظ  الوكالة«.  »نظام  ب�  ُعرف 

 .R من الأئمة Q عند غيره

التاريخّية  القرائن  بع�س  من  ويظهر 



)*(اأ�شتاذ في جامعة الم�شطفى P العالمية، لبنان.

 بت�ش���ّرف ع���ن: عقائ���د الإمامية، ال�شي���خ محمد ر�ش���ا المظفر، ( 1)

����س108 و103. وانظ���ر: اأهل البيت تن���ّوع اأدوار ووحدة هدف، 

ال�شّيد محمد باقر ال�شدر، �س140 و141.

 بت�شّرف عن: اإن�شان بعمر 250 عامًا، الإمام الخامنئي، �س313.( 2)

 ينابيع المودة، القندوزي، ج3، �س120.( 3)

 اإن�شان بعمر 250 عامًا، م.�س.( 4)

الهوام�س
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الوكالة  لنظام  �شرّي  تنظيمّي  �شكل  وجود 

يبداأ بالوكالء العارفين ثّم الوكالء الذين 

عن  ف�شاًل  البقاع،  مختلف  في  ينت�شرون 

الوكالء المقيمين في الأطراف.

العوامل  اأه���ّم  اأح��د  اأّن  اأي�شًا  وُيفهم 

الأئ��ّم��ة  ح�شور  ال��وك��ال��ة  لن�شاأة  الرئي�شة 

وبين  ج��ه��ة  م��ن  بينهم  ال��م��ع��ن��وي   R

�شيعتهم واأن�شارهم من جهة ثانية. ويمكن 

باإيجاد  ووظائفهم  الوكالء  اأعمال  اإيجاز 

الأئّمة و�شيعتهم في  وتنظيم الت�شال بين 

الدينية  الق�شايا  في  المختلفة  الأقاليم 

الو�شل  همزة  يمّثلون  كانوا  فهم  وغيرها، 

على  حر�شًا  والمجتمع   R الأئّمة  بين 

لحقوقهم  وحفظًا  واأمنهم،  النا�س  حياة 

ورعايتها.

العالقة  م��ن  ال�شكل  ه��ذا  ف���اإّن  ل���ذا، 

وتالميذه  ووكالئه  الإم��ام  بين  والّت�شال 

ت��وؤّدي��ه من وظائف  كانت  وم��ا  واأن�����ش��اره، 

واأدوار منها ممار�شة الإمام لدوره القيادّي 

اإدارّي���ة  ظ��اه��رة  تمّثل  ال�شجن؛  ف��ي  وه��و 

المعّمق،  البحث  ت�شتحّق  قّيمة  وتنظيمّية 

كونها ت�شّكل الوجه الآخر في طريقة حماية 

من  الظالمين  مواجهة  واأ�شلوب  المجتمع 

اأمثال هارون الر�شيد وغيره.

*خاتمة
اإّن الغنى في الحياة ال�شيا�شّية لالإمام 

ال��ك��اظ��م Q، ك��م��ا ف��ي ح��ي��اة الأئ��ّم��ة 

الإم��ام  تحديد  اأّن  في  يتجّلى  الآخ��ري��ن، 

ولأ�شكال  الدينية،  ال�شيا�شية  للمواقف 

عفويًا  يتّم  لم  الحركّي،  والعمل  الجهاد 

ا���ش��ت��ف��زازات  ���ش��د  ف��ع��ل  ردود  نتيجة  اأو 

ول  الال�شرعيين،  الجور  حّكام  وا�شطهاد 

تّم  واإّنما  جيا�شة،  اإن�شانّية  عواطف  بفعل 

وتكليفه  لدوره  الكامل  الإم��ام  بوعي  ذلك 

العليا  الم�شلحة  وم���راع���اة  ال�����ش��رع��ّي، 

لالإ�شالم والم�شلمين.



ال�سيخ كميل �سحرور

ا َيْدُعوَنِني اإَِلْيِه} )يو�سف: 33(. ْجُن اأََحبُّ اإَِليَّ ِممَّ {َقاَل َربِّ ال�سِّ

من  الهروب  يريد  كان  الكلمات  هذه   Q يو�سف  قال  عندما 

الدنيا  ت�سّو�ض  ليخلَو برّبه حتى ال  وال�سهوات  والدنيا  الماّدة  اأهل 

عليه فتبعَده عن مقام القرب.

ومن نف�ض الجهة، نظر االإمام مو�سى الكاظم Q اإلى ال�سجن 

كمكان خلَوة، بعيدًا عن الدنيا واأهلها.

حّول االإمام الكاظم Q ال�سجن مع ق�سوته ووحدته وظلمته 

ووح�سته اإلى مكان اأن�ض بالمعبود االأوحد. حّول االإمام Q تلك 

دافئ  مكان  اإلى  النا�ض  منها  ينفُر  التي  الباردة  الجامدة  البقعة 

.Q اء مع ترانيم ت�سبيحه تتمايل جدرانه ال�سمَّ

.Q اإنه االإمام ال�سجين الكاظم للغيظ مو�سى بن جعفر

الملف
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ْغتني لعباَدتك.. فلَك الحمد *فرَّ
اأقّل بقليل  اأكثر من ثالثة ع�شر عامًا، 

الروايات،  اختالف  بقليل، ح�شب  اأكثر  اأو 

ق�شاها هذا الإمام �شجينًا �شابرًا محت�شبًا 

مدافعًا عن دين اهلل عزَّ وجّل.

واأقبل الإمام Q على عبادة اهلل 

ول  �شاغل  ذكره  ي�شغله عن  ل  وجلَّ  عزَّ 

واأبهر  الألباب  فحيَّر  مانع،  عنه  يمنعه 

العقول. فكان ي�شوم في النهار، ويقوم 

في الليل. يق�شي اأغلب وقته في ال�شالة 

وال�شجود والدعاء ول ي�شاأم من ال�شجن. 

واعتبر تفّرغه للعبادة من اأعظم النعم، 

بهذا  وي��دع��و  ع��ل��ى  رّب����ه  ي�شكر  ف��ك��ان 

الدعاء.

تفّرغني  اأن  اأ�شاألك  كنت  اإنني  »اللهمَّ 

.
)1(

لعبادتك. اللهمَّ وقد فعلت فلك الحمد«

الإم���ام  ���ش��وق  تك�شف  الكلمات  ه��ذه 

Q للتفّرغ لعبادة رّبه، وكيف اأّن الإمام 

هذا  مع  والحت�شاب  بال�شبر  يتعامل  كان 

البالء.

*عبادته في ال�سجن
�َشجنه كانت متقطعة،  اأّن فترات  ومع 

يدخل اإلى �شجن ويفّرج عنه ثم يدخل اإلى 

�شجن اآخر، اإّل اأّن المعلوم اأّنه Q كان 

اإلى  متبتاًل  ع��اب��دًا  الخلوات  تلك  كل  في 

موله.

حتى اإّن الف�شل بن الربيع ُبهر بعبادة 

الإمام Q، فكان يحّدث عنها، ونف�شه 

مترعٌة بالإكبار والتقدي�س.

قال:  القزويني  اهلل  عبد  ح��ّدث  فقد 

الربيع وهو جال�س  الف�شل بن  دخلت على 

على �شطح داره، فقال: ادُن مني، فدنوت 

على  اأ�شرف  لي:  فقال  حاذيته  حّتى  منه 

الدار، فاأ�شرف عبد اهلل على الدار. فقال 

له الف�شل: ما ترى في البيت؟ فقال: اأرى 

ح�شنًا،  انظر  ل��ه:  فقال  م��ط��روح��ًا،  ث��وب��ًا 

ل��ه: رجل  ف��ق��ال  ون��ظ��ر.  ف��ت��اأّم��ل عبد اهلل 

�شاجد، فقال: هل تعرفه؟ فقال: ل، فقال: 

له:  فقال  مولي؟  من  فقال:  مولك،  هذا 

ل  ولكن  اأتجاهل  ما  فقال:  علّي؟  تتجاهل 

الح�شن  اأبو  هذا  فقال:  مولى،  لي  اأع��رف 

يحّدث  الف�شل  واأخ��ذ  جعفر.  بن  مو�شى 

»اإّن��ي  قائاًل:  الإم��ام  عبادة  عن  اهلل  عبد 

وقت  في  اأج��ده  فال  والنهار  الليل  اأتفّقده 

اأخبرك  التي  الحال  على  اإّل  الأوق��ات  من 

في  �شاعة  فيعّقب  الفجر  ي�شّلي  اإنه  بها. 

دبر �شالته اإلى اأن تطلع ال�شم�س ثم ي�شجد 

���ش��ج��دة، ف��ال ي���زال ���ش��اج��دًا ح��ّت��ى ت��زول 

د له الزوال،  ال�شم�س، وقد وّكل من يتر�شَّ

فل�شت اأدري متى يقول له الغالم قد زالت 

من  بال�شالة  فيبتدئ  يثب  اإذ  ال�شم�س، 

ينم  لم  اأنه  فاأعلم  الو�شوء  يجّدد  اأن  غير 

في �شجوده ول اأغفى، فال يزال كذلك اإلى 

�شّلى  ف��اإذا  الع�شر،  �شالة  من  يفرغ  اأن 

�شاجدًا  ي��زال  فال  �شجدة  �شَجد  الع�شر 

وثب  غابت  ف��اإذا  ال�شم�س،  تغيب  اأن  اإل��ى 

اأن  غير  من  المغرب  ف�شلَّى  �شجدته  من 

 أقبل اإلمام Q على عبادة اهلل 
عزَّ وجلَّ ال يشغله عن ذكره شاغل 
وال مينعه عنه مانع، فحيَّر األلباب
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ُيحدث حدثًا، ول يزال في �شالته وتعقيبه 

العتمة  �شّلى  فاإذا  العتمة،  ي�شّلي  اأن  اإلى 

يجّدد  ثم  به،  يوؤتى   
)2(

ال�شوى على  اأفطر 

الو�شوء، ثم ي�شجد ثم يرفع راأ�شه، فينام 

الو�شوء،  فيجّدد  يقوم،  ثم  خفيفة،  نومة 

ثم يقوم، فال يزال ي�شّلي في جوف الليل 

حتى يطلع الفجر، فل�شت اأدري متى يقول 

اإذ قد وثب هو  اإن الفجر قد طلع،  الغالم 

.
)3(

ل اإلّي« ل�شالة الفجر فهذا داأبه منذ ُحوِّ

*اإمام الليل وال�ّسحر
�شت هذه الرواية حالة الإمام  لقد لخَّ

ال�شجن، فكّل وقته كان غارقًا  Q في 

الليل  يحيي  طرقها،  بجميع  العبادة  في 

ال�شتغفار،  بموا�شلة  ال�شحر  اإلى  بال�شهر 

ال��ط��وي��ل��ة،  ال�����ش��ج��دة  حليف   Q ف��ه��و 

والدموع الغزيرة، والمناجاة الكثيرة وفوق 

ما  اإلى  اإفطاره  يوؤّخر  �شائمًا...  ذلك  كل 

بعد �شالة الع�شاء، ولي�س له من النوم اإّل 

حظ قليل ليقوم ثانيًة اإلى التعّبد والتهّجد!

من  ه��و  ورواه  ه��ذا  �شاهد  ال���ذي  اإّن 

اأهل  حّب  يبطنون  ل  الذين  ومن  الأع��داء 

البيت R، وهذا اأبلغ في الو�شف. وقد 

مر الربيع بقتله، ولكنه تهيَّب هذا الأمر، 
ُ
اأ

. يقول  بعد ما راآه من عبادته هلل عزَّ وجلَّ

غير  اإليَّ  اأر�شلوا  »قد  الربيع:  ابن  الف�شل 

اإل��ى  اأجبهم  فلم  بقتله،  ياأمرونني  م��ّرة 

يقول الفضل ابن الربيع: »قد 
أرسلوا إيلَّ غري مّرة يأمرونني 

بقتله، فلم أجبهم، ولو قتلوين 
ما أجبتهم إىل ما سألوين«
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ولو  ذل��ك،  اأفعل  ل  اأّن��ي  واأعلمتهم  ذل��ك، 

.
)4(

قتلوني ما اأجبتهم اإلى ما �شاألوني«

*مع ال�سّجان
فيها  �شجنه  التي  المّرات  اإحدى  وفي 

بن  الف�شل  �شجن  ف��ي  العبا�شي  ه���ارون 

بعبادة  اإع��ج��اب��ه  الف�شل  اأظ��ه��ر  يحيى، 

الإمام Q، وجذبه �شفاوؤه واأ�شَرته تلك 

الإمام  بها  يت�شّرف  كان  التي  الطماأنينة 

Q مع كل البالءات المحيطة به.

فو�ّشع على الإمام Q بال�شجن ولم 

الخادم  مي�شور  اأر�شل  وق��د  عليه.  ُي�شيِّق 

الإمام  اإليه بحالة  الر�شيد  اأحد جوا�شي�س 

ه الف�شل عليه في ال�شجن،  وكيف اأّنه قد رفَّ

فلما علم الر�شيد بذلك ا�شت�شاط غ�شبًا، 

واأم��ر  �شوط  مئة  وجلدوه  باعتقاله  فاأمر 

وتبّروؤوا  النا�س  فلعنه  مجل�شه،  في  بلعنه 

منه، واأمر بنقله من ذاك ال�شجن.

ب��اأع��دائ��ه   Q الإم�����ام  ت��اأث��ي��ر  اإّن 

لنا عن �شخ�شية فريدة  يك�شف  و�شّجانيه 

ذاك  اإّن  بحيث  Q؛  الإم���ام  يمتلكها 

نف�س  م��ن  ي��خ��رج  ال��ن��ور  وذاك  ال�شفاء 

في  التائهة  النفو�س  اإليه  ليجذب  الإم��ام 

على  فطرت  فطرتها  لأّن  الدنيا،  متاهات 

هذا  يمثل   Q والإم���ام  الكمال،  ح��ب 

الكمال لهم.

*االإغراء والفتنة
وب��ع��دم��ا علم ه���ارون ب��ع��ب��ادة الإم���ام 

حاول  �شّجانيه  ِقبل  من  واإعظامه   Q

 Q ي��غ��ري الإم�����ام  اأن  ال��ل��ع��ي��ن  ه���ذا 

علَّ  ال�شجن،  في  ح�شناء  جارية  فاأخدمه 

الإمام يفتن بها، فلما رف�س Q غ�شب 

هارون وقال لخادمه قل له: لي�س بر�شاك 

وترك  اأخدمناك،  بر�شاك  ول  حب�شناك 

اأنفذ هارون  ثم  وان�شرف.  41الجارية عنده 
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حال  ويتفّح�س  يراقب  من  ال�شجن  اإل��ى 

الجارية فلما انتهى اإليها، راآها �شاجدة ل 

ترفع راأ�شها وهي تقول: )قّدو�س قّدو�س(، 

ه��ارون  واأخ��ب��ر  م�شرعًا،  ال��خ��ادم  فم�شى 

بن  مو�شى  واهلل  �شحرها  فقال:  بحالها، 

وهي  اإل��ي��ه،  بها  فجيء  بها،  عليَّ  جعفر، 

نحو  بب�شرها  ف�شخ�شت  خ��وف��ًا،  ترتعد 

فقال  وت��م��ّج��ده،  اهلل  تذكر  وه��ي  ال�شماء 

لها هارون: ما �شاأنك؟ فحّدثته عما اأراها 

الإمام Q من رو�شة مزهرة وحدائق 

اإلخ. وهكذا بقيت عابدة �شاجدة  غّناء... 

.
)5(

اإلى اأن لحقت بالرفيق الأعلى

التي  الزكّية  المع�شومة  الأنف�س  اإنها 

طريق  ع��ن  تبعدها  ول  الدنيا  تغريها  ل 

 Q الإمام  ل  لقد حوَّ اأنملة.  قيد  الحّق 

اإل��ى  دينّية  دع��وة  اأك��ب��ر  اإل��ى  �شجنه  فترة 

على  تطلع  كانت  التي  النا�س  لأّن  الحّق، 

الممتلئة  ال��ف��ري��دة  ة  النقيَّ ال�شيرة  ه��ذه 

اإل��ى  تنجذب  ك��ان��ت  وال��خ�����ش��وع،  بالتقوى 

اأراد  النور.  اإلى  الفرا�س  انجذاب  الإم��ام 

Q واإذ  هارون اأن يطم�س ذكر الإمام 

وقيوده  ال�شجن  بين جنبات  من  يخرج  به 

ليمالأ الدنيا باأ�شرها.

*األقاهم على ج�سر بغداد
بن  ال�شندي  �شجن  اإل��ى  الكاظم  ُنقل 

جهد  وق��د  ه���ارون.  اأوام���ر  ح�شب  �شاهك 

 Q ال�����ش��ن��دي ف���ي اإره������اق ال��ك��اظ��م

الو�شائل  بكّل  عليه  والت�شييق  به  والتنكيل 

ابتغاء لمر�شاة الخليفة. وذهب الموؤرخون 

Q قد �شجن في بيت  اأّن الكاظم  اإلى 

في  الت�شييق  من  الرغم  وعلى  ال�شندي. 

ا�شتطاع   Q ال��ك��اظ��م  ف���اإن  ال�شجن 

ا�شتمالة خادم ال�شندي وغيره الذين كانوا 

 Q استطاع اإلمام الكاظم
استمالة خادم السندي وغريه 
 Q الذين كانوا يساعدونه

على االتصال بالعلماء وإجابة 
مسائلهم

الملف
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 المناقب، ابن �شهر اآ�شوب، ج3، �س433.( 1)

 ال�شوى: القليل من ال�شيء.( 2)

 عيون الأخبار، ال�شيخ ال�شدوق، ج1، �س99.( 3)

 م.ن.( 4)

 المناقب، م.�س، �س415.( 5)

 اإر�شاد القلوب، الديلمي، ج1، �س123.( 6)

الهوام�ض

بالعلماء  الت�شال  على   Q ي�شاعدونه 

هذا  يدم  ولم  الدينية.  م�شائلهم  واإجابة 

الو�شع طوياًل.

يروي اأحد اأ�شحاب الإمام Q وهو 

ومحّبيه  �شيعته  من  وك��ان  �شويد  بن  علّي 

اأن  ا�شتطاع  بغداد،  تّجار  تاجرًا من  وكان 

Q بعد  اإلى مكان �شجن الإمام  ي�شل 

اإلى  فاأدخلوه  بالمال،  ال�شّجان  اأغ��رى  اأن 

طامورة الإمام Q. يقول: كنت اأنحدر 

اإل��ى باطن  اأه���وي  ك��اأن��ي  ال��ط��ام��ورة  بهذه 

اإل��ى الإم��ام )روح��ي  الأر���س حّتى و�شلت 

فداه(، واإذ به بظلمة ل يعرف الليل فيها 

من النهار. بينا اأنا في حيرتي واإذ ب�شوت 

اأتى  ال��ذي  ما  �شويد  يابن   :Q الإم��ام 

مكاني  من  فوثبت  المكان؟  هذا  اإل��ى  بك 

اأبكي،  وكنت  وقدميه،  يديه  اأقّبل  وجعلت 

يا  يبكيك  م��ا  وق���ال:  راأ���ش��ي  على  فم�شح 

علّي؟ قلت: �شّيدي مّما اأراه فيك واأنت ابن 

ر�شول اهلل P ولو �شئَت لدعوَت اهلل على 

هذا الطاغوت، فاأخذه اأخذ عزيز مقتدر. 

اإليه  P ي�شتمع  لقد كان ابن ر�شول اهلل 

يت�شاعف  األم  من  قلبه  في  ما  اأف��رغ  حتى 

مدى الأيام، رّد عليه Q قائاًل: يا علّي 

العبد  ال�شالم وقل لهم حّدثنا  بلِّغ �شيعتنا 

ال�شالح مو�شى بن جعفر عن اأبيه ال�شادق 

بن  علّي  جّده  عن  الباقر  محمد  جّده  عن 

عن  علي،  بن  الح�شين  جّده  عن  الح�شين 

اهلل  ر�شول  جّده  عن  الموؤمنين  اأمير  جّده 

P عن جبرائيل عن اهلل تبارك وتعالى، 

الميزان  كفتّي  كمثل  الموؤمن  »مثل  ق��ال: 

. قلت: 
)6(

كلما زيد في اإيمانه زيد في بالئه«

�شّيدي �شاقت ال�شدور متى اللقاء؟ فقال: 

لهم  وقل  ال�شالم  عّني  �شيعتي  بلِّغ  علي  يا 

األقاهم يوم الجمعة على الج�شر ببغداد.

الحقيقة  ف���ي   Q الإم������ام  ك����ان 

لوداعه  ياأتوا  اأن  �شيعته  ويبلغ  نف�شه  ينعى 

تلك  وفي  الهدوء.  وذاك  الطماأنينة  بتلك 

والقيود  والأغ����الل  المظلمة  ال��ط��ام��ورة 

بارئها  اإلى  روحه  �شعدت  ورجليه،  بيديه 

م�شمومًا غريبًا مظلومًا.
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التحرير

العتبة الكاظمية المقّد�سة.. كانت وال تزال بقعة تحّفها المالئكة 

لها  طاأطاأت  عتبة  وال�سالحون.  العلماء  جوارها  وي�ستهي  بون  المقرَّ

الرفيع..  ال�سرف  غ بترابها  ال�سالطين.. وتمرَّ الملوك وهامات  تيجان 

واالأل��ط��اف  االإلهّية  الرحمات  َمنزل  ال��م��راد..  وب��اب  الحوائج  ب��اب 

الكاظمّية،  اأن تكون قلب  لها  الملكوتّية.. مهوى قلوب االأفئدة.. حّق 

بعيد،  من  المتلّهفين  المت�سّوقين  الزائرين  ت�ستقبل  حين  بغداد  وتاج 

تيها اللتين ت�ساهيان ال�سم�ض �سياًء ومنائرها الذهبية التي  ملّوحة بقبَّ

تناطح ال�سماء علّوًا، وكاأنها تخاطبهم: ها هنا مو�سع ق�ساء الحاجات 

وا�ستجابة الدعوات.. اإنها جّنة مو�سى والجواد.

الملف
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*تاريخ البناء
 Q ا�شت�شهد الإمام مو�شى الكاظم

التي  المنطقة  ودفن في هذه  183ه�  عام 

ت�شّمى الآن الكاظمّية. وقد دفن فيها قبله 

موؤ�ش�س  المن�شور  جعفر  اأب��ي  اب��ن  جعفر 

وفي  767م.  الموافق  150ه�،  عام  بغداد 

حفيده  توفي  834م  الموافق  220ه�  عام 

الإمام محمد الجواد في �شامراء ونقل اإلى 

.L بغداد ليدفن بجوار جّده

العبا�شي  الع�شر  الموقع في  كان هذا 

وق��د  ق��ري�����س(.  )م��ق��ب��رة  ت�شمى  م��ق��ب��رة 

الدينّية،  ال��رم��وز  م��ن  الكثير  فيها  دف��ن 

التا�شع  القرن  بداية  في  لكن،  والعلمّية. 

وبناء  ال��ق��ب��ور  ه��دم  ت��ّم  ال��م��ي��الدي  ع�شر 

وت��مَّ  قّبتين،  ب��داخ��ل  و�شريحين  م�شجد 

القرن  خالل  مرة  من  اأكثر  البناء  تو�شيع 

الع�شرين.

*البويهّيون اأّول من بنى
الدولة  معّز  هو  المرقد  بنى  من  اأول 

367ه�  عام  في  ثم  336ه�.  عام  البويهّي 

قام ع�شد الدولة ببناء بيوت في المنطقة 

ل�شتفا�شة  ال�شريف  بالمرقد  المحيطة 

الوافدين والمهاجرين لمجاورة الح�شرة. 

عّدة،  مرات  المرقد  وتو�شعة  بناء  ا�شتمر 

اإّل اأّنه تعّر�س لحريقين عام 443ه� وعام 

622ه� فلم يبق من اآثار الأبنية �شيء. ثم 
اأمر الخليفة العبا�شي »الظاهر باأمر اهلل« 

ب�شنع �شندوق وو�شعه فوق القبر ال�شريف 

عام 624ه�.

ال�شفوي  اإ�شماعيل  ال�شاه  دخول  بعد 

بغداد عام 914ه� )1509م( زار الح�شرة 

الح�شرة  عمارة  بقلع  فاأمر  929ه�  ع��ام 

تو�شيع  بعد  بنائها  واإع���ادة  الأ�شا�س  من 

وو�شع  بالرخام  القاعات  وتبليط  الرو�شة 

�شندوقين خ�شبيين فوق القبرين. كما اأمر 

اأن تكون الماآذن اأربعًا بدًل من اثنتين وبنى 

ال�شفوّي«  »الم�شجد  ُي�شّمى  كان  م�شجدًا 

ثم اأ�شبح ُي�شّمى »م�شجد الجوادين«. وفي 

عام 1207ه� اأمر ال�شلطان محمد باإكمال 

ماآذن  ثالث  فاأ�شاف  ال�شفوّيون  ب��داأه  ما 

اأخرى على طراز الأولى. 

تاأ�شي�س  اأي�شًا،  التجديد  اأع��م��ال  من 

جهاته  م��ن  ب��ال��ح��رم  ي��ح��ّف  وا���ش��ع  �شحن 

والغربّية،  والجنوبّية  ال�شرقّية  ال��ث��الث: 

جهته  من  بالحرم  الكبير  الجامع  ويت�شل 

ال�شمالّية. وتمَّ تخطيط ال�شحن بم�شاحته 

ت�شمل:  خ��رى 
ُ
الأ الأعمال  اليوم.  الموجودة 

تين و�شقف الرو�شتين بماء  نق�س باطن القبَّ

ن،  الملوَّ الزجاج  وِقَطع  والمينا،  الذهب، 

ت��زي��ي��ن ج����دران ال��رو���ش��ة ك��ّل��ه��ا، تذهيب 

وتّم  الأرب��ع��ة  ال�شغيرة  وال��م��اآذن  القّبتين 

هذا التذهيب في �شنة 1229ه�. وفي �شنة 

أول من بنى املرقد هو معّز 
الدولة البويهي عام 336هـ
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بالذهب  ال�شرقّي  الإي��وان  ُغ�ّشي  1282ه� 
الع�شكرّيين  الإمامين  قّبة  من  ل  َف�شَ مّما 

ال�شحن  ُو�ّشع  1293ه�  �شنة  وفي   .L

اأزيلت  وق��د  كبيرتان.  �شاعتان  وُن�شبت 

هاتان ال�شاعتان قبل ع�شرات ال�شنين. 

*عمارة الم�سجد
الأب��ع��اد  مت�شاويتا  ق��ّب��ت��ان  للم�شجد 

يبلغ  ال�شقف  ارتفاع  كبيرة.  م��اآذن  واأرب��ع 

بالزخارف  المزّينتان  القّبتان  تعلوه  25م 
الداخل.  من  القراآنّية  والآيات  الإ�شالمّية 

اآلف  بت�شعة  القّبتان  غّلفت  الخارج  ومن 

وحولها  الخال�س  ال��ذه��ب  م��ن  ط��اب��وق��ة 

الماآذن الأربع المغلفة بالذهب اأي�شًا والتي 

ترتفع اإلى 35م فوق ال�شقف، وحول القبب 

اأي�شًا اأربع منارات �شغيرة بارتفاع 4،5م.

ُب��ِن��َي �شياج  خ���الل ال��ق��رن ال��م��ا���ش��ي 

ويحيط  الح�شرة  خ��ارج  م�شّبك  حديدي 

لتنظيم  وذلك  بوابتان حديدّيتان  فيه  بها 

الأمريكي  الحتالل  وبعد  ال���زوار.  حركة 

ل���ل���ع���راق اأ���ش��ب��ح��ت ه���ات���ان ال��ب��واب��ت��ان 

الحديديتان ت�شتخدمان لل�شيطرة واإجراء 

ول��ل��رج��ال،  ل��ل��ن�����ش��اء  التفتي�س  ع��م��ل��ي��ات 

اإلى  نظرًا  الإج���راءات  ه��ذه  فر�شت  وق��د 

الظروف الأمنية ال�شّيئة في العراق.

1- �ل�سحن و�الأروقة
اأق�شام:  اأرب��ع��ة  م��ن  ال�شحن  ن  يتكوَّ

منه،  الغربي  الق�شم  وه��و  قري�س  �شحن 

الجنوبي،  الق�شم  في  القبلة  ب��اب  �شحن 

ال�شرقي  الق�شم  في  ال��م��راد  ب��اب  �شحن 

ال�شمالي.  الق�شم  في  الجوادين  وجامع 

ت�شميات  ل��ه��ا  اأب�����واب  ع�����ش��رة  لل�شحن 

رئي�شية  ثالثة  منها  عليها،  للدللة  محلّية 

باب  ال��م��راد،  ب��اب  وه��ي:  للدخول  كبيرة 

ال�شبعة  اأّما  الزمان،  �شاحب  وباب  القبلة 

باب  ت�شمل:  الحجم  �شغيرة  فهي  الأخرى 

باب  الفرهادية،  باب  الحاجات،  قا�شي 

الجواهرية، باب قري�س، باب الرجاء، باب 

المغفرة وباب الرحمة.

�شقوفها  حوله  اأروق��ة  ثالثة  لل�شحن 

منها  وت��ت��دّل��ى  الكريمة  ب��الآي��ات  م��زّي��ن��ة 

الملف
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حين  لل�شالة  الأروق��ة  ت�شتخدم  الثريات. 

ال��داخ��ل عن  ف��ي  ال�����ش��الة  ق��اع��ة  ت�شيق 

ا�شتيعاب الم�شلين.

2- �لجد�ر و�لغرف
يحيط بال�شحن جدار �شميك و�شخم 

بارتفاع 10م مزيَّن من الخارج بالطابوق 

ال��ق��راآن��ّي��ة  ب��الآي��ات  المنقو�س  الفر�شي 

وبع�س النقو�س الإ�شالمّية. خلف الجدار 

والأواوي��ن مجموعها  الغرف  طابقان من 

العلوي  الطابق  في   14 منها  غرفة،   62
وت�شتخدم لتدري�س طلبة العلم، معظمهم 

من المذهب ال�شيعي، والغرف في الطابق 

وبع�شها  اأي�شًا  للتدري�س  بع�شها  ال�شفلي، 

ُدف���ن ف��ي��ه بع�س ك��ب��ار ال��ع��ل��م��اء ورج���ال 

الدين. 

3- �لق�ع�ت
ال��داخ��ل  ف��ي  ق��اع��ات  اأرب���ع  للم�شجد 

جوانبها  م��ن  ال�شريفة  بالرو�شة  تحيط 

الأربعة:

ت��ق��ع خ��ل��ف قبر  ��ة:  �ل�����س��م���ل��يهّ �ل��ق���ع��ة  �أ- 

وتت�شل   Q الجواد  الإم��ام محّمد 

ف�شيَّة.  ب���اٍب  ط��ري��ق  ع��ن  ب��ال��رو���ش��ة 

على  يطّل  كبير  �شّباك  اأي�شًا  هناك 

للمسجد أربع قاعات يف 
الداخل حتيط بالروضة 

الشريفة من جوانبها األربعة
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م�����ش��ج��د ال���ج���وادي���ن م���ن ال��خ��ل��ف. 

ج��دران��ه��ا واأر���ش��ّي��ت��ه��ا م��ن ال��رخ��ام 

باأ�شكال  الأبي�س  بالزجاج  وم�شقوفة 

مكتبات  القاعة  ه��ذه  ف��ي  هند�شّية. 

والزيارة  الأدعية  وكتب  للقراآن  ع��ّدة 

مرا�شم  ولأداء  لل�شالة  وت�شتخدم 

الزيارة للرجال.

ب - �لق�عة �ل�سرقيهّة: تقع من جهة اأرجل 

الإمامين ومو�شولة بالرو�شة بوا�شطة 

مو�شى  الإم���ام  اأم���ام  ذهبّية  بابين، 

محمد  الإم���ام  اأم���ام  وف�شّية   Q

تطّل  اأب����واب  ث��الث��ة  للقاعة   ،Q

ذهبّية  واحدة  الخارجي،  الرواق  على 

واثنتان ف�شّيتان.

بالرو�شة  تت�شل  �لجنوبيهّة:  �لق�عة   - ج 

عن طريق باب ذهبّي من جهة الإمام 

اأب��واب تطّل  لها ثالثة   .Q مو�شى 

فيها  وقد دفن  الخارجي  ال��رواق  على 

بع�س العلماء الكبار.

��ي  راأ���شَ ��ة: تقع م��ن جهة  �ل��غ��رب��يهّ �ل��ق���ع��ة  د- 

بوا�شطة  بالرو�شة  وتت�شل  الإم��ام��ي��ن 

اإلى  واح��د  ب��اب  للقاعة  ف�شّيين.  بابين 

ال��خ��ارج��ّي.  ال���رواق  على  يطّل  ال��خ��ارج 

والفيل�شوف  العالم  قبر  القاعة  هذه  في 

ن�شير الدين الطو�شي يعلوه �شباك كبير.

4- �لرو�سة �ل�سريفة 
جنوبّية  ق�شمين،  اإلى  الرو�شة  تنق�شم 

وفيها قبر الإمام مو�شى الكاظم، و�شمالّية 

 ،Q الجواد  محمد  الإم��ام  قبر  وفيها 

ويقع  ���ش��ّي��ق��ان.  م��م��ّران  بينهما  وي�����ش��ل 

كّل  وف���وق  الق�شمين  و���ش��ط  ال�شريحان 

منهما قّبة. وقد قطع جانب من كّل �شريح 

ال��رج��ال  بين  ليف�شل  ح��دي��دّي  بحاجز 

على  ُو�شع  وق��د  ال��زي��ارة.  اأث��ن��اء  والن�شاء 

مغّلفان  الخ�شب  من  �شندوقان  القبرين 

بالزجاج ال�شميك حماية لهما من الغبار، 

جميلة.  اإ�شالمّية  نقو�س  عليهما  ومنقو�س 

م بالمينا  ويحيط بالقبر �ُشَبّاك ف�شّي مطعَّ

تعلوه �شورتا »الدهر« و»الفجر« نق�شتا على 

المينا الأزرق، وكتبتا بالذهب الخال�س.

جدران الرو�شة واأر�شّيتها من الرخام 

تنقسم الروضة إىل قسمني، 
جنوبّية وفيها قرب اإلمام 

موسى الكاظم، وشمالّية وفيها 
Q قرب اإلمام حممد اجلواد

الملف
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اآيات قراآنية ونقو�س  وعلى الجدران نق�شت 

زجاجّية اإ�شالمّية ت�شل اإلى باطن القّبتين. 

يتدّلى من ال�شقف عدد من الثرّيات النفي�شة 

وعلى الجدران �شاعات جدارية كبيرة.

5- �ل�سندوق
ف���ي م���ق���ال ط���وي���ل ل��ل�����ش��ّي��د »ن��ا���ش��ر 

النق�شبندي« مدير الم�شكوكات في المتحف 

، و�شف هذا ال�شندوق:
)1(

العراقي

���ش��ن��دوق ���ش��ري��ح الإم����ام م��و���ش��ى بن 

الخليفة  ب�شنعه  اأمر  الذي   Q جعفر 

المنت�شر باهلل العبا�شي م�شنوع من خ�شب 

التوت. �شمك الواجهة خم�شة ون�شف �شم، 

طول  يبلغ  منب�شط.  ال�شكل  م�شتطيل  وهو 

 183 اأّما عر�شه فيبلغ  255 �شم،  ال�شطح 

�شم، وعلّوه 65 �شم. يزّين حافات غطائه 

كتابة نثرية غير متداخلة.

حول  التي  النثرّية  الكتابة  ن�ّس  اأّم��ا 

الغطاء فتبتدئ من عند الراأ�س:

����َم�����  {�إَِنهّ ال��رح��ي��م  ال��رح��م��ن  اهلل  ب�شم  اأ- 

ْج�����َش  ِل��ُي��ْذِه��َب َع��ْن��ُك��ُم �ل��ِرهّ  ُ ُي��ِري��ُد �لَلهّ

��َرُك��ْم َت��ْط��ِه��ي��ر�ً}  �أَْه����َل �ْل��َب��ْي��ِت َوُي��َط��ِههّ

)الأحزاب: 33(.

ب�شم  الجنوب:  في  الكوفية  الكتابة   - ب 

�شريح  ه��ذا  ال��رح��ي��م،  الرحمن  اهلل 

بن جعفر  مو�شى  الح�شن  اأب��ي  الإم��ام 

بن محمد بن علي )اإلى اأن ينتهي اإلى( 

.Q الإمام علّي بن اأبي طالب

* رو�سة العلماء
عّدة  ال�شريف  الم�شهد  في  ُدف��ن  وقد 

من العلماء:

العظام  الفقهاء  من  المفيد  ال�شيخ   -1
ومتكّلمي الإمامية.

من  الطو�شي  الدين  ن�شير  الخواجة   -2
علماء ال�شيعة.
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مقال بعنوان »الآثار الخ�شبية في دار الآثار العربية« طبع في مجلة �شومر، الجزء الأّول، المجلد الخام�س، عام 1949م.( 1)
 

الهوام�ض

3- ابن قولويه من فقهاء ومحّدثي ال�شيعة؛ 
�شاحب كتاب كامل الزيارات.

4- ال�شّيد الر�شي وال�شّيد المرت�شى.
اإب��راه��ي��م  ب��ن  م��و���ش��ى  �شبحة«  »اأب����و   -5
بن  مو�شى  الإم���ام  ب��ن  )المرت�شى( 

.L جعفر

6- عون وعبد اهلل من اأولد الإمام علّي بن 
.Q اأبي طالب

بن  علي  الح�شن  اأب��و  ال�شّيد  الأم��ي��ر   -7
المرت�شى بن علي العلوي الح�شني.

8- اآية اهلل ال�شّيد ح�شن ال�شدر.
9- ال�شّيد هبة الدين ال�شهر�شتاني.

*اليوم
المباد  النظام  زوال  وبعد  اليوم  اأّم��ا 

المقّد�شة  للمراقد  اأهمية  ُيعر  لم  ال��ذي 

ومنها العتبة الكاظمية التي تعّر�س بع�س 

معالمها اإلى الت�شّدع فاحتاج اإلى ال�شيانة 

وهمم  اهلل  بم�شيئة  انطلقت  والترميم، 

م�شاريع  والموالين  الموؤمنين  من  الغيارى 

البناء والتطوير والإعمار على قدٍم و�شاق 

الكاظمّية  للعتبة  العاّمة  الأمانة  قبل  من 

م�شروع(  المائة  قاربت  )التي  المقّد�شة 

نذكر منها على �شبيل المثال ل الح�شر:

قّبة  تذهيب  واإع���ادة  �شيانة  م�شروع 

 ،L الإمام الكاظم وقّبة الإمام الجواد

وتو�شعة  �شريحيهما،  ���ش��ب��اك  وت��ب��دي��ل 

ال�شيخ  �شريح  �شباَكي  و�شيانة  ال��ح��رم 

 ،{ الطو�شي  وال�شيخ   ،{ المفيد 

الف�شّية  ال��ط��ارم��ات  اأب����واب  وا���ش��ت��ب��دال 

باأبواب ذهبّية، وعددها ت�شعة،  والخ�شبية 

واإن�شاء �شحن جديد من الجهة ال�شمالية 

بم�شاحة 7000 متر مربع تقريبًا، واإك�شاء 

اأر����ش���ّي���ة ال�����ش��ح��ن ال�����ش��ري��ف وم�����ش��روع 

ال��ك��ا���ش��ي ال��م��ع��ّرق ل����الأواوي����ن و���ش��ي��ان��ة 

حجرات ال�شحن ال�شريف والغرف العليا 

ال�شحن  ومداخل  اأبواب  واإعمار  وتاأهيلها 

وم�شروع  جديدة  اأبواب  ثالثة  وا�شتحداث 

من   | ال��زم��ان  �شاحب  الإم���ام  �شحن 

 Q الجهة الغربّية و�شحن الإمام علّي

وم�����ش��روع  ال��ت��و���ش��ع��ة  ل�شحن  ال��م��ح��اذي 

هذه  اإّن  والحمامات.  ال�شحّية  المرافق 

اإلى  والمتعددة تهدف  المتوالية  الم�شاريع 

و�شيانته  �س  المقدَّ ال�شرح  ه��ذا  اإدام���ة 

مختلف  من  الم�شلمون  يوؤّمه  اإذ  وتطويره 

البلدان.

رزق اهلل زيارَته كّل محّب م�شتاق.
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اإذا  ال�شمك  اأك��ل  يجوز  �ل�سمك:  �أك��ل   -1
اأكل  يجوز  ول  )ق�شر(،  فل�س  له  ك��ان 

�شمكًا  ك��ان  اأو  �شمكًا،  ُي�شّمى  ل  م��ا 

اأك��ل  يجوز  ف��ال  فل�س.  ل��ه  لي�س  ولكن 

�شرطان  ول  )الكالمار(  الأخطبوط 

البحر، ول ال�شلطعون، ول الحّبار...

2- �للحم �لنيهّئ: يجوز اأكل اللحم نّيئًا اإذا 
لم يكن م�شّرًا. نعم ُيكره اأكله غري�شًا، 

ول  بال�شم�س  يتغّير  لم  طرّيًا  كونه  اأي 

النار ول بذّر الملح عليه وتجفيفه في 

الظّل وجعله قديدًا.

قطع  يجوز  ين:  ب�ل�سكهّ �ل��خ��ب��ز  ق��ط��ع   -3
الخبز بال�شّكين، ولكّنه مكروه.

4- �الأك���ل و�ل�����س��رب و�ق��ف���ً: يجوز الأك��ل 
اأثناء  ال�شرب  ويجوز  الوقوف.  اأثناء 

الوقوف، ولكّن ال�شرب مكروه في الليل 

اأثناء الوقوف.

الجبنة  اأك���ل  ي��ج��وز  �ل��ع��ج��ل:  �أن��ف��ح��ة   -5
اأن��ف��ح��ة العجل  اإل��ي��ه��ا  اأ���ش��ي��ف  ال��ت��ي 

من أحكام
األطعمة واألشربة
ال�سيخ علي حجازي

فقه الولي
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ح��ّت��ى ول��و ك��ان��ت م�����ش��ت��وردة م��ن بالد 

المكّلف  يعلم  لم  ما  الم�شلمين،  غير 

با�شتمالها على الحرام اأو النجا�شة.

الخميرة  ا�شتعمال  يجوز  �لخميرة:   -6
الطعام  في  البيرة(  خميرة  )ومنها 

ول  الم�شكر  من  ب�شنعها  يعلم  لم  ما 

ا�شتمالها على الحرام.

)الدماغ(  المّخ  اأكل  يجوز   : �لمخهّ �أكل   -7
النخاع  اأّم��ا  الدماغ.  خ��رزة  با�شتثناء 

البهائم  في  الظهر(  )دودة  ال�شوكّي 

والأح���وط  اأك��ل��ه.  يجوز  ف��ال  الماأكولة 

في  ال�شوكّي  النخاع  اجتناب  وج��وب��ًا 

الطيور.

ل  �س�ت:  �لمتنجهّ م��ن  �لطفل  �إط��ع���م   -8
يجوز اإطعام الأطفال طعامًا نج�شًا اأو 

متنّج�شًا مع غير ال�شرورة.

في  يكن  ل��م  اإذا  �ل��م��ح��ت��رق:  �الأك�����ل   -9
واإّل  فيجوز،  �شرر  المحترق  الطعام 

فال يجوز.

10- ��ستخد�م �لم�أكوالت في �لتجميل: 
يجوز ا�شتخدام ما يوؤكل في التجميل، 

فال  تبذيرًا  اأو  اإ���ش��راف��ًا  ُع��ّد  اإذا  اإّل 

يجوز.

رم��ي ف�شالت  يجوز  �ل��ط��ع���م:  رم��ي   -11

لم  م��ا  المهمالت  �شّلة  ف��ي  الأط��ع��م��ة 

لعدم  موجبًا  يكن  ول��م  اإ���ش��راف��ًا  يكن 

الحترام، واإّل فال يجوز.

يحتوي  ما  اأْك��ل  يجوز  �لجيالتين:   -12
من  الجيالتين  م��اّدة  على  الغذاء  من 

حرز اأّنها من 
ُ
بالد غير الم�شلمين اإذا اأ

ومع عدم  الأك��ل.  عظام حيوان محّلل 

اإحراز ذلك فهو حرام.

لي�س  الكحول  �شّكر  �لكحول:  ر  �سكهّ  -13
وهو  وح��الل.  طاهر  وه��و  كحول،  فيه 

عن  كبديل  ال�شّكري  لمر�س  ُي�شتعمل 

ال�شكر، ومثاله ال�شّكرين.

غلى  اإذا  و�ل��زب��ي��ب:  �لعنب  ع�سير   -14
�شربه حرامًا،  ي�شير  العنبّي  الع�شير 

على  يبقى  ب��اأن  ويحّل  طاهر.  ولكّنه 

النار حّتى يزول ُثلثاه.

لو  فهو حالل حّتى  الزبيبّي  الع�شير  واأّما 

ْغلَي ولم يذهب ثلثاه.

ك��ان  اإذا  �ل����ك����ح����ول:   -15
ال��ك��ح��ول م��ّت��خ��ذًا 

م�����ن ال���م���ائ���ع 

 ال يجوز إطعام األطفال طعامًا 
جنسًا أو متنّجسًا مع غري الضرورة
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52



)كع�شير العنب( وكان م�شكرًا فيكون 

الأح��وط  على  نج�شًا  وي��ك��ون  ح��رام��ًا، 

وجوبًا.

م�شكرًا  كونه  ُيعلم  لم  الذي  والكحول 

الأدوي��ة  بع�س  في  )كما  بالأ�شالة  مائعًا 

بالطهارة،  محكوم  الطبية(  وال��م��راه��م 

وي��ج��وز ب��ي��ع��ه و����ش���راوؤه وا���ش��ت��ع��م��ال��ه في 

وغيرها،  وال��ع��ط��ور  ك��الأدوي��ة  المائعات 

فيجوز تناول الأدوية.

وال���ك���ح���ول ال��م��ّت��خ��ذة م���ن ال��ج��ام��د 

تقطير  في  ا�شتعمل  لو  كما  )كالخ�شب( 

م�شكرًا  كان  اإن  العطور  في  اأو  الأع�شاب 

لم  واإن  ط��اه��ر.  ولكّنه  تناوله  يجوز  ف��ال 

الأدوية  في  ا�شتعماله  فيجوز  م�شكرًا  يكن 

والعطور وغيرها.

16- �أكل لحم �الأرنب: ل يجوز اأكل لحم 
الأرنب بال فرق بين الذكر والأنثى.

بي�س  و�ل���ط���ي���ور:  �ل�����س��م��ك  ب��ي�����ش   -17
لالأ�شل،  تابع  الطيور  وبي�س  ال�شمك 

اأك��ل  ح���ّل  ح���الًل  ال�شمك  ك���ان  ف����اإذا 

اأك��ل  ح��ّرم  ح��رام��ًا  ك��ان  واإذا  بي�شه، 

بي�شه. وكذا الطير.

�ش: ل يجوز اأكل الطعام  18- �أكل �لمتنجهّ
كان  اإذا  تطهيره  بعد  اإّل  المتنّج�س 

ل��ل��ت��ط��ه��ي��ر. ول ي��ج��وز ���ش��رب  ق���اب���اًل 

غير  وهي  المتنّج�شة،  الع�شائر 

قابلة للتطهير. ويجوز 

������ش�����رب ال����م����اء 

لمتنّج�س  ا

بعد تطهيره، ول يجوز قبل ذلك.

19- يكره ح�ل �سرب �لم�ء �أمور، منه�:
1- الإكثار من �شرب الماء.

2- �شرب الماء بعد تناول الطعام الد�شم.
3- �شرب الماء باليد الي�شرى.

4- �شرب الماء لياًل واقفًا.
�أم���ور،  �ل��م���ء  ���س��رب  ح����ل  ي�ستحبهّ   -20

منه�:

1- ال�شرب اأثناء النهار واقفًا.
2- قول »ب�شم اهلل« قبل البداأ ، و»الحمدهلل« 

بعد النتهاء.

3- اأن ي�شربه على ثالث دفعات.
الإم��ام  عط�س  ال�شرب  عند  يذكر  اأن   -4
ال�شرب  بعد  ويلعن   ،Q الح�شين 

قتلة الإمام الح�شين Q واأهل بيته 

واأ�شحابه.

21- يكره عند تن�ول �لطع�م �أمور، منه�:
1- الأكل على ال�شبع.

2- التمّلي من الطعام.
3- النظر حال الأكل اإلى الجال�شين حوله.

4- اأكل الطعام ال�شاخن جّدًا.

5- النفخ في الطعام لتبريده.
6- قطع الخبز بال�شّكين.

7- و�شع الخبز تحت اآنية الطعام.
8- رمي الثمار قبل اإتمام اأكلها.

�أم��ور،  �لطع�م  تن�ول  عند  ي�ستحبهّ   -22
منه�:

1- غ�شل اليدين قبل الطعام وبعده.
2- قول »ب�شم اهلل« قبل البداأ ، و»الحمدهلل« 

بعد النتهاء.

3- الأكل باليد اليمنى.
4- ت�شغير اللقمة.

5- الم�شغ جّيدًا.
653- غ�شل الثمار قبل اأكلها.
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*اأعظم الِعظات
ول��ق��د راأي���ت ي��ا ول���دي ك��ث��ي��رًا م��ن ت�شييع 

ال��ج��ن��ائ��ز، وال�����ش��ل��وات ع��ل��ى الأم�����وات، وه��و 

اأن  ينبغي  كان  التي  العظات  مقامات  اأعظم 

اأو  واأهلها  الدنيا  عن  باأهوالها  العبد  ي�شتغل 

المكافاآت  �شبيل  على  �شار  قد  الغفالت،  عن 

اأوليائهم. فلو مات �شالح  اإلى قلوب  والتقّرب 

على اليقين، ولي�س له من الأحياء َمن يتقّرب 

اإليه بال�شالة عليه، لقَلّ الراغبون في ت�شييع 

العالمين  �شلطان  مرا�شم  و�شقطت  جنازته، 

واأوامر �شّيد المر�شلين.

وكذلك لو مات اأحد مّمن له اأولياء يرجى 

على  يقدروا  لم  واإْن  حا�شرين  وكانوا  نفعهم 

توفير  راأي���ت  والم�شّلين،  الم�شّيعين  اإي���ذاء 

الجتماع لل�شالة عليه حّتى مّمن هو م�شتغن 

عن نفع اأولياء الم�شيَّع الم�شكين.

ر يا ولدي )*(:  تذكَّ

عاقبة مخالطة العصاة)*(
ال�سّيد ر�سّي الدين ابن طاوو�ض

ول��ق��د م��ر���ض ي��ا ول��دي 

ب��ع�����ض ال����والة و���س��ج��ر من 

المر�ض حّتى كاد يعار�ض مواله، 

اأنت  معناه:  ما  مكاتبًة  له  فقلت 

اأّن���ك ف��ي ���س��ّف ع���دّو اهلل  تعلم 

بال�سيطان،  الم�سّمى  جالله  جلَّ 

جالله  ج��لَّ  اهلل  ج��ن��اب  ت��رم��ي 

المنجنيق  ب��اأح��ج��ار  المقّد�ض 

باالإعالن،  مجاهرة  بالمعا�سي 

عند  منجنيقك  من  �سقط  ف��اإذا 

حجر  مخالفته  لعظمة  �سربك 

ف�سربك  لك،  قاتل  غير  لطيف 

به ليكّفر عند �سربك لجاللته، 

فهل يكون اإح�سانًا واإكرامًا اأو 

هوانًا وانتقامًا؟

نصوص تراثية
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*مقام �سعب
واعلم يا ولدي محّمد، بارك اهلل جلَّ 

جالله في حياتك، و�شّرف مقاماتك، اأّن 

الع�شاة،  مخالطة  المخالطات  اأ�شعب 

�شواء كانوا ولة اأو غير ولة، اإذا لم تكن 

اهلل  وباأمر  عليهم  لالإنكار  مخالطتهم 

المجّردة  الن�شيحة  لإهداء  جالله  جلَّ 

من  يريد  جالله  ج��ّل  اهلل  ف��اإّن  اإليهم، 

به  اأم��ره  ما  لغير  خالطهم  اإذا  الإن�شان 

موله المّطلع على �شّره ونجواه، اأن يكون 

عّمن  ُمعر�شًا  قلبه  المراتب  اأق��ّل  على 

ون��اف��رًا  عنه،  ُمعر�س  جالله  ج��ّل  اهلل 

مّمن اهلل جّل جالله ماقت له اأو �شاخط 

عليه.

وهذا مقام �شعب �شديد، واإّنه واهلل 

ة اإن كان الذي يخالطه واليًا  بعيد، وخا�شّ

اأو  ق�شى حاجته  وقد  اإليه،  محتاج  وهو 

اأح�شن اإليه، فكيف يبقى له قلب مع اهلل 

جّل جالله يوافقه في اإعرا�شه واإقباله؟ 

على  الوالي  يف�شد  بل  هيهات،  هيهات 

الذي يق�شي حاجته من دينه، ومفارقة 

موله اأكثر مّما ي�شلح بق�شاء ما ق�شاه 

خراه.
ُ
ويغّير كثيرًا من حاله في اأ

*اأهل الكمال وال�سالطين
ال��وزراء  بع�س  اإل��ّي  يومًا  ولقد كتب 

عليه،  وال�����ورود  ال���زي���ارة  م��ن��ي  يطلب 

قدرة  لي  بقي  كيف  اإليه جوابًا:  فكتبت 

وح��وائ��ج  حوائجي  ف��ي  مكاتبتك  على 

واأنا مكّلف من  ال�شراء،  واأهل  الفقراء 

والأئّمة   P ور�شوله  جالله  ج��ّل  اهلل 

اأنت  ما  على  بقاءك  اأك��ره  اأن   ،R

ومكّلف  اإليك،  كتابي  ي�شل  حتى  عليه 

اأن اأريد عزلك عن مقامك قبل و�شول 

كتابي اإليك وقدومه عليك؟

ل��ي ق��ائ��ل م��ن الفقهاء:  ول��ق��د ق��ال 

على  يدخلون   R الأئّمة  كانت  فقد 

الملوك والخلفاء.

 R فقلت ل��ه م��ا م��ع��ن��اه: اإن��ه��م

عّمن  معر�شة  والقلوب  يدخلون  كانوا 

دخلوا عليه، �شاخطة عليه بقدر ما اأراد 

واإعرا�شه  �شخطه  من  جالله  جّل  اهلل 

عنهم، قلت: فهل تجد من نف�شك هكذا 

اإذا ق�شوا لك حاجة اأو قّربوك، اأو وقع 

اإليك منهم؟ قال: ل، واعترف  اإح�شان 

بتفاوت الحال، واأن دخول ال�شعفاء ما 

هو مثل دخول اأهل الكمال.

)*( ك�شف المحّجة لثمرة المهجة، ال�شّيد ر�شّي الدين ابن طاوو�س.

الهوام�ض
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تجارة
المدارس
وأمانة التعليم
حتقيق: �سارة �سّموري

هل يمكن اأن نتخّيل 

اأُْمًا تتلّقى اأموااًل باهظة، 

مقابل اعتنائها بطفلها؟ اإن 

نجحنا، ف�سنخاله كابو�سًا 

ننتظر اأن ن�سحو منه.

لي�ض كابو�سًا، بل واقع 

مرير نعي�سه في لبنان، 

عندما تحّولت المدار�ض 

)المرّبي الثاني( اإلى 

متاجر وبازارات لجني 

االأرباح مقابل المهنة 

االأ�سرف؛ التعليم 

والتربية...

مجتمع
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*االأعباء ثقيلٌة على االأهل
اأخذ الأهل على عاتقهم م�شوؤولّية 

ت���اأم���ي���ن م��ت��ط��ّل��ب��ات ال��ت��ع��ل��ي��م 

على  منهم  حر�شًا  لأولده����م، 

ت��زوي��ده��م ب��ال��م��ع��رف��ة وال��وع��ي 

المتطلبات  فاأنهكت  ال��اّلزم��ي��ن. 

�شغطًا  ت�شّكل  و�شارت  الأهل  كاِهل 

م��ال��ي��ًا ع��ل��ى ال��ط��ب��ق��ات ال��و���ش��ط��ى 

وال��ف��ق��ي��رة ف���ي ���ش��وء الأح�����وال 

فاأ�شبح  ال�����ش��ائدة.  القت�شادّية 

الأ�شرة  ميزانية  من  الأكبر  الجزء 

يذهب لتعليم الأبناء، وتاأمين المتطّلبات 

اإّل  كمالّية.  واأحيانًا  ثانوية  ُتعّد  قد  التي 

الهدف  �شعار  ترفع  بقيت  المدر�شة  اأّن 

التطّور  وم�شايرة  والتنموّي  ال��ت��رب��وّي 

الدرا�شّية  التجهيزات  على  ط��راأ  ال��ذي 

الحديثة!

فهل وقع التعليم اليوم فري�شة معادلة 

الربح والخ�شارة؟!

*اآراوؤهم
بعد الّطالع على اآراء بع�س الأهالي 

وال����ط����الب، ك���ان���ت وج���ه���ات ن��ظ��ره��م 

كالتالي:

لأربعة  اأّم  ع��ام��ًا،   37( منال  تقول 

مع  وقفة  اإل��ى  المدار�س  ندعو  اأب��ن��اء(: 

خاللها  من  ت�شتعيد  و�شميرها،  ذاتها 

الأ�شا�شّي  هدفها  تحقيق  على  العمل 

للمدر�شة  يحّق  والتعليم.  التربية  وه��و 

ما  خاللها  من  ت�شّد  اأرباحًا،  تجني  اأن  

اأن ل ي�شبح  ولكن يجب  يتوّجب عليها، 

هدفها الك�شب المادّي بدون وجه حّق.

قبل اأ�شبوع ون�شف من انتهاء العام 

الدرا�شّي اأر�شَلْت مدر�شة اأولدي تطالب 

جديد!  كتاب  ل�شراء  ال��م��ال  م��ن  بمبلغ 

وهاتفت الناظرة وقلت لها بقي اأقّل من 

حاجتكم  فما  العام،  لنتهاء  اأ�شبوعين 

اأن  علمًا  ال��ج��دي��د؟!  الكتاب  اإل��ى  الآن 

ُت��دّر���س كّل  ل��م  ول���دي  ال��ت��ي م��ع  الكتب 

الدرو�س التي فيها!

ك��ت��ب  ل���������س����راء  *نقتر�ض 
وقرطا�سية

لثالثة  اأم  ع��ام��ًا،   28( ن���دى  اأّم����ا 

مدر�شة  في  اأولدي  قالت:  فقد  اأبناء( 

ُتعد من المدار�س الو�شطى في الم�شتوى 

العام  ب��داي��ة  ف��ي  ذل��ك  وم��ع  التعليمّي، 

من  مبلٍغ  لقترا�س  ن�شطّر  ال��درا���ش��ّي 

وثمن  الت�شجيل  ر���ش��وم  لن�شّدد  ال��م��ال 

الكتب، التي تجبرنا المدر�شة اأن ن�شتري 

اأّن  العلم  م��ع  منها.  الجديدة  الطبعة 

اإلى ذلك  الم�شمون دائمًا واحد. اأ�شف 

بها  تلزمنا  التي  القرطا�شية  م�شاريف 

المدر�شة. اأما المريول وثياب الريا�شة، 

يحّق للمدرسة أن  جتني 
أرباحًا، تسّد من خاللها 

ما يتوّجب عليها، ولكن ال 
أن يصبح هدفها الكسب 

املادّي
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فيتجاوز �شعرها اأ�شعاف كلفتها. 

هبة )28 عامًا( التي عملت مدّر�شة 

كان  ع��ّدة  ول�شنوات  ع��ّدة  م��دار���س  ف��ي 

المدر�شة  قالت:  لالأهل،  موؤّيد  راأي  لها 

اأ�شبحت  بل  الأهل،  ُتْنهك  فقط  تعد  لم 

المدار�س ل يمتلك  كارثة عليهم. بع�س 

الجودة في التعليم ول في ال�شمير، كّل 

هدفها اأْن تتقا�شى الأموال. هناك بع�س 

ونوعّية  بجودتها  المعروفة  المدار�س 

كبير  ق�شم  ولكن  ُتديرها،  التي  العقول 

يت،  ال�شّ �شوى  يملك  ل  المدار�س  من 

وي�شبح عك�س تّيار التربية والنزاهة.

وهي  ج���دًا،  مهّمة  م�شاألة،  وه��ن��اك 

ة  ا�شتهتار الدولة بالتعليم الر�شمي خا�شّ

الأم��ر  والب��ت��دائ��ّي،  الرو�شات  لمراحل 

ال��ذي يجعل الأه��ل ي��ت��رّددون األ��ف مرة 

المدار�س  في  اأولده��م  ي�شّجلوا  اأن  قبل 

الر�شمية، رغم اأّنهم قد ل يقِدرون على 

ة. تكاليف المدار�س الخا�شّ

*التعليم حّق لالأوالد
ن���ادر )24 ع��ام��ًا، ط��ال��ب ج��ام��ع��ّي( 

وعلى  الأولد،  لجميع  حّق  التعليم  يقول: 

اأجل  من  جهودهم  ك��ّل  يبذلوا  اأن  الأه��ل 

اأن  يجب  ولكن  التعليم.  متطّلبات  تاأمين 

معّدل  وذات  م��درو���ش��ة  الأق�����ش��اط  ت��ك��ون 

اأن  الدولة  وعلى  الرواتب.  وجميع  يتوازن 

ت�شع قوانين رقابة، وتتابع التفا�شيل التي 

تجارة  اإل��ى  لتحّوِلها  المدار�س  ت�شتغّلها 

تجني من خاللها مبالَغ طائلة على ح�شاب 

َتعب النا�س.

ل��ث��الث��ة  اأم  ع���ام���ًا،   28( ف��اط��م��ة 

المدار�س  حّملتنا  لقد  ت��ق��ول:  اأولد( 

الأق�شاط  عن  اأتكّلم  لن  طاقتنا.  ف��وق 

اأّنها  مع  والثياب،  والقرطا�شية  والكتب 

من الأ�شا�شيات التي اأتعبتنا، بل �شاأ�شاأل 

ال��م��دار���س ع��ن الأن�����ش��ط��ة وال��رح��الت 

المتزايدة، اإذ يقف الأهل متحّيرين 

اأولده�����م  ي��ح��رم��وا  اأن  ب��ي��ن 

الن�شاط وبين اأن ُير�شلوهم 

نطلب  اأ����ش���دق���ائه���م.  م���ع 

درا���ش��ة  ي��ع��ي��دوا  اأن  منهم 

على  لتقت�شر  خ��ط��ط��ه��م 

الطلبات ال�شرورّية.

*حلم في لبنان واقٌع 
في البلدان

ن��ج��د م��ف��ارق��ة ك��ب��ي��رة 

لبنان  في  التعليم  و�شع  بين 

�شهرية  )اأق�����ش��اط  وم�����ش��روف��ه: 

 - كتب   - الت�شجيل  ق�شط   - �شمان   -
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وبين  اأن�شطة...(   - ثياب   - قرطا�شية 

ب�شيء  المواطن  تلزم  ل  اأخ��رى  بلدان 

منها.

الفكرّي  الموؤتمر  تقرير  اأّك���د  فقد 

الأّول لوزراء التربية والتعليم والمعارف 

في  انعقد  ال��ذي   ،1998 ع��ام  ال��ع��رب، 

طرابل�س، على اإ�شالح التعليم في الوطن 

الأ�شا�س  التعليم  تعميم  عبر  العربي 

وال�شعي لجعله مجانيًا واإلزاميًا.

 2007 اإّن دولة الإمارات عام  مثاًل: 

 10 بقيمة  وقف  اإن�شاء  عن  اأعلنت 

كما  التعليم.  لدعم  دولر  مليارات 

باعتماد  م�شر  في  التعليم  قطاع  قام 

»اأي����زو«  التعليمية  ال���ج���ودة  ���ش��ه��ادة 

معايير  ت��ح��ّق��ق  ال��ت��ي  ل��ل��م��دار���س 

الجودة.

في  ال���ّرح���ال  ح��ط��ْط��ن��ا  واإذا 

الجمهورية ال�شورية، نجد اأّنها تولي 

حيث  للتعليم،  وال��رع��اي��ة  اله��ت��م��ام 

يكفل القانون حق التعليم لكّل مواطن، 

المرحلة  في  ومجانّي  اإلزامي  وهو 

الأ�شا�شية. ومعظم التعليم ما بعد 

المرحلة الثانوية يدعم من الدولة ب�شكل 

كامل.

وعلى الرغم من الحروب والح�شار 

ال��ع��راق،  ال���ذي عا�شه  الأم���ن  وان��ع��دام 

نجد اأّن الد�شتور ين�ّس على حّق التعليم 

المجاني للجميع وفي جميع الم�شتويات. 

وُجعل التعليم البتدائي اإلزاميًا. وتعتبر 

التعليم  تمويل  ع��ن  م�شوؤولة  الحكومة 

وتطويره.

*ال يكونّن الربح اأولوّية 
يقول التربوي الدكتور ال�شّيد محمد 

ال�شلبّي  التاأثير  ح��ول  اهلل  ف�شل  ر�شا 

لتجارة المدار�س:

لي�شجل  التلميذ  ول��ّي  يذهب  حينما 

اإل��ى  ي�شّلمه  ف��اإّن��ه  المدر�شة،  ف��ي  ول��ده 

مديرها كاأمانة من الواجب اأن  يحفظها 

من  الأدن��ى  الحّد  لها  ويقّدم  ويرعاها، 

التربية  توفر  التي  والخبرات،  المعارف 

�ل�سيهّد محمد ر�س� ف�سل �لل
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واآف���اق  ال��ج��ي��د،  والتعليم  ال�����ش��ال��ح��ة، 

النجاح، ليواجه بها تحديات الم�شتقبل. 

الجّيد،  المعلم  توفير  المدير  على  لذا 

التي  وال��و���ش��ائ��ل  المنا�شب،  والمنهج 

ت�شهل عملّية التعّلم. وبالتالي فاإّن اإهمال 

التربية من اأجل الربح المادّي هو �شرقة 

لجهود الأب الذي ينتج بعرق جبينه من 

اأجل توفير تعليم جيد لأولده. وبالتالي 

اإل��ى  وي���وؤّدي  الطالب  تطور  دون  يحول 

التالعب بم�شتقبله.

لذا، نعتبر اأّن ما ُيطلق عليها مدار�س 

حّق  في  كبرى  جريمة  ترتكب  تجارية، 

الولد والأهل والمجتمع.

ال��م��دار���س  اأ���ش��ح��اب  نمنع  ل  اإّن��ن��ا 

لهم  توّفر  اأرب��اح��ًا  يحّققوا  اأن  الخا�شة 

لمدار�شهم،  وا�شتمرارًا  كريمًا،  عي�شًا 

اأولوّية  الربح  ي�شبح  اأن  يجوز  ل  ولكن 

لدى �شاحب المدر�شة.

* جولة في القانون
المحامي  اأف��ادن��ا 

الأ����ش���ت���اذ »اإب��راه��ي��م 

ع�����وا������ش�����ة«، اأث����ن����اء 

ج��ول��ت��ن��ا ف���ي ال��ق��وان��ي��ن 

المتعلقة  الد�شتورية 

المدار�س،  بمو�شوع 

ال�����م�����دار������س  اأّن 

ف����ي ل���ب���ن���ان ت��خ�����ش��ع 

الهيئة  تنظيم  لقانون 

عام  ال�شادر  التعليمية 

ع��ام  وال��ُم��ع��دل   1956
مادته  وتن�ّس   .2005
كافة  اأن  على  الأول����ى 

)المجانّي  الخا�ّس  التعليم  موؤ�ش�شات 

هذا  لأح��ك��ام  تخ�شع  المجانّي(  وغير 

الدولة  »ت�شاهم  وتف�شيله:  ال��ق��ان��ون. 

عن  المجانية  الخا�شة  ال��م��دار���س  ف��ي 

قيمة  م��ن  بالمئة   135 بن�شبة  التلميذ 

عن  المدر�شة  وتتقا�شى  الأدن��ى.  الحّد 

قيمة  من  بالمئة   150 ن�شبة  تلميذ  كل 

ت�شرين  اأول  في  ل��الأج��ور  الأدن���ى  الحّد 

�لمح�مي �إبر�هيم عو��سة

إّننا ال مننع أصحاب 
املدارس اخلاصة أن 

يحّققوا أرباحًا توّفر لهم 
عيشًا كرميًا، واستمراراً 

ملدارسهم، ولكن ال يجوز 
أن يصبح الربح أولوّية لدى 

صاحب املدرسة

مجتمع

60



اأول من ال�شنة المذكورة. اأما بخ�شو�س 

فتخ�شع  ال��م��ج��ان��ي��ة،  غ��ي��ر  ال��م��دار���س 

 ،1996/6/6 بتاريخ   515 رقم  لقانون 

ال�شنوّي  المدر�شّي  الق�شط  ُيحدد  بحيث 

على  ال��ن��ف��ق��ات  ب���اب  اإج��م��ال��ي  بق�شمة 

اأي��ة  ال��ت��الم��ي��ذ. وب��ح��ال ح���دوث  مجمل 

مخالفة اأو عوائد باهظة اإ�شافية، تقوم 

المدر�شة باإجبار الأهل بها، اأو موؤ�شرات 

يحّق  عندها  اإ�شافية،  باأق�شاط  تالعب 

اإلى مجل�س  للجنة الأهل التقدم بدعوى 

تحكيمّي تربوّي، خا�س بعالقة الطالب 

مع المدر�شة، كما يحق للمدر�شة مطالبة 

ت�شديد  ع��ن  ت��خ��ل��ف��وا  ال��ذي��ن  ال��ط��الب 

الأق�شاط«.

على  للقّيمين  تربوّية  *كلمة 
المدار�ض

ويتوّجه الدكتور ف�شل اهلل للمدار�س 

مخاطبًا القّيمين عليها: »ارحموا من في 

الأر�س يرحمكم من في ال�شماء«.

نطلب الراأفة والرحمة بالأهل الذين 

وه��م  ط�����وارىء  ف��ي  ح��ي��ات��ه��م  يعي�شون 

واأن  اأولده���م،  اأق�شاط  لتوفير  ي�شعون 

و�شمن  ب��ت��وازن،  م�شوؤولّيتهم  يمار�شوا 

وق��درات  الأه���ل  اآم���ال  تحترم  �شوابط 

ولهفة  الأب،  جهد  ف��ي  ف��ّك��روا  الأولد. 

الأّم، واأمل الطفل، وم�شتقبل الأمة.

الخا�شة،  ال��م��در���س  لتّجار  ون��ق��ول 

الم�شوؤولية:  ح�����ّس  يحملون  ل  ال��ذي��ن 

ت�شابه  بمدار�س  لأولدك���م  تقبلون  ه��ل 

في  اأبناءكم  تعّلمون  وه��ل  مدار�شكم؟ 

مدار�س تبغي الربح ل غيره؟!

قيمة التعليم و�شرفه يكونان باإ�شالح 

الأف������راد وال��م��ج��ت��م��ع، وب��ال��ت��ال��ي على 

العنوانين،  هذين  تحمل  اأن  المدار�س 

لجنب  جنبًا  لتحقيقهما،  مدخاًل  وتكون 

الم�شتقبل  بذلك  فنرحم  ال��دول��ة،  م��ع 

باأجياله وتطلعاته قبل اأن تنح�شر قدرة 

في  ويكون  ماديًا،  بالمي�شورين  التعليم 

ُفه ُحِرم من حّقه في  الم�شتقبل جيٌل ِن�شْ

التعليم.
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ي��ق��ول الأخ�����ش��ائ��ي��ون ف���ي ال��ت��رب��ي��ة، 

باكت�شاف  منه  التخّل�س  يمكن  التاأجيل 

و�شع  ثّم  وراءه،  الكامن  الحقيقي  ال�شبب 

خطة منا�شبة لذلك. وهذا الأمر يعّزز ثقة 

الطفل بنف�شه وقدراته.

ال��واج��ب��ات  اإه���م���ال  *اأ�سباب 
المدر�سّية

المدر�شّية،  ال��واج��ب��ات  اإه��م��ال  اإّن 

الم�شوؤولّية  ان��ع��دام  مظاهر  م��ن  يعتبر 

ت�شّورات  ب�شبب  الدرا�شة،  وُكره 

الفروض المنزلّية:
من عبء إلى مهارة
داليا فني�ض

حينما يدخل الطفل المدر�سة تقع على عاتقه اأعباء الواجب 

المدر�سي الذي ي�سبح روتينًا يوميًا ال بّد من اإنجازه. لكّن عددًا غير 

لون كتابة  قليل من االأطفال يتقاع�سون عن اأداء واجباتهم، فيوؤجِّ

تمارينهم وحفظ درو�سهم بحّجة اإنجازها فيما بعد.
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لأ�شباب  تفّهمه  وع��دم  الخاطئة  الطفل 

يعتبرها  وقد  الإ�شافّية.  التمارين  هذه 

المبّرر.  غير  العقاب  اأ�شكال  من  �شكاًل 

واأ�شبابها  التمارين  �شرح  فاإّن عدم  لذا، 

ت�شوراتهم  ُيحّكمون  يجعلهم  للتالميذ 

عقابًا  ال��واج��ب��ات  ويعتبرون  الخاطئة، 

بدون ذنب.

الآب���اء  ت�شجيع  ع���دم  ي��زي��د  اأح��ي��ان��ًا 

ل��الأب��ن��اء ع��ل��ى ال��ق��ي��ام ب��واج��ب��ات��ه��م ف��ور 

في  وت�شجيعهم  المدر�شة،  من  و�شولهم 

اأخرى، كتناول الغداء  اأمور  المقابل على 

اأو اأخ���ذ ف��ت��رة م��ن ال��راح��ة، م��ث��اًل، من 

يحتاجون  فاأبناوؤنا  الم�شكلة،  هذه  تفاقم 

منذ  الم�شوؤولّية  تحّمل  على  التدّرب  اإلى 

ال�شغر.

*لماذا الواجبات المدر�سية؟  
الواجبات  اإعطاء  اإلى  المدّر�س  يلجاأ 

لأ�شباب عديدة منها:

اأ- مراجعة التلميذ ما تعّلمه في ال�شف. 

التعّلم  م�����ش��ادر  ا���ش��ت��خ��دام  ت��ع��ّل��م  ب- 

ال��م��راج��ع،  كتب  م��ث��ل:  المكتبة،  ف��ي 

المو�شوعات والإنترنت.

ج- التعّرف اإلى المو�شوعات 

تعّلمها  ال��ت��ي 

ال�شف  داخل 

بعمق.

ع���ادات  ت��ط��وي��ر  د- 

و������ش�����ل�����وك�����ّي�����ات 

كالعمل  ج��ي��دة 

با�شتقاللّية، 

����ل  وت����ح����مُّ

ب�شورة  الوقت  وا�شتغالل  الم�شوؤولّية، 

منّظمة، وحّب التعلم.

الطالب  اأداء  م��ن  ال��واج��ب��ات  ن  ه�-تح�شِّ

المدر�شة عندما ينجزها بطريقة  في 

للواجب  يكون  اأن  يجب  ل��ذا،  �شليمة. 

م�شحوبًا  ي��ك��ون  واأن  م��ح��دد،  ه��دف 

ق���درات  ت��الئ��م  وا���ش��ح��ة  بتعليمات 

معرفة  تطوير  اإل��ى  وت��ه��دف  الطالب 

مهارات الطفل.

*الوقت والواجبات المدر�سّية؟ 
ت��خ�����ش��ي�����س وق�����ت م���ح���دد ل��ل��ق��ي��ام 

اإنجازها  على  الطفل  ي�شاعد  بالواجبات 

ن الواجبات من أداء   ُتحسِّ
الطالب يف املدرسة عندما 

ينجزها بطريقة سليمة
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مفيد  فالتنظيم  المنا�شب؛  ال��وق��ت  ف��ي 

لكال الطرفين الطفل والأ�شرة. وبالتفاق 

يومي  زمني  ج��دول  اإل��ى  الأ���ش��رة  تتو�شل 

الطفل  يحرم  ول  الطرفين  ينا�شب  ثابت 

م��ن ال��ل��ع��ب وال��ن�����ش��اط��ات الأخ����رى التي 

يمار�شها في البيت وخارجه.

الطفل  ���ش��ّن  ع��ل��ى  يعتمد  وال���ج���دول 

الذهنّية  وق��درات��ه  الفردية  واحتياجاته 

ما  اأح�شن  طفل  يقدم  فمثاًل:  والبدنّية. 

واآخر  المدر�شة  من  عودته  بمجّرد  عنده 

يقّدم اأح�شن ما عنده بعد لعب �شاعة.

*ال بد من فترة راحة
الأطفال من فقدان  الكثير من  يعاني 

عند  الظهر  واآلم  التركيز  على  ال��ق��درة 

ت��اأدي��ة واج��ب��ات��ه��م ل��ف��ت��رات ط��وي��ل��ة على 

ال�شماح  ب�شرورة  الأه��ل   نو�شي  المكتب. 

ال��راح��ة ب�شورة  م��ن  ف��ت��رات  ب��اأخ��ذ 

الأقل  على  �شاعة  ن�شف  بعد  متكّررة 

ل��ت��اأدي��ة  المكتب  ع��ل��ى  ال��ج��ل��و���س  م��ن 

الواجبات. ويمكن لالأهل تحفيزه على 

ب��ق��در من  ال��راح��ة ه��ذه  ف��ت��رة  ق�شاء 

الألعاب  ببع�س  القيام  المتعة خالل 

الب�شيطة.

شّجعي طفلك على تصميم 
وتلوين جدوله األسبوعّي ثم 

قومي بلصقه يف مكان بجوار 
فراشه، أو على خزانته

تربية
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*كيف ن�ساعد اأبناءنا؟
علمنا اأهمّية الواجبات اليومية، فكيف 

اأن  يجب  اإنجازها؟  على  اأبناءنا  ن�شاعد 

يفهم الأبناء اأهمّية اإنجاز الواجبات، فاإذا 

بال  فاإنه  مهتّمان،  اأبويه  اأّن  الطالب  �شعر 

�شّك، �شي�شعر باأهمية ذلك، فيقوم به في 

الوقت المنا�شب. ي�شتطيع الأبوان وخا�شة 

قيمة  اإظهار  اأجل  من  الكثير  تقديم  الأم، 

الواجبات :

1- الجلو�س في مكان محّدد للمذاكرة.
2- البتعاد عن الملهيات مثل التلفاز.

وق��ت  ع��م��ل  ل���ك  ي���ك���ون  اأن  ح���اول���ي   -3
تقرئينه،  كتاب  ت�شّفح  اأو  ا�شتذكاره 

و�شاعديه  الواجب  طبيعة  له  ا�شرحي 

في مثال، ثّم اتركيه يكمله وحده.

4- ا�شرحي له فقط ما يتع�شر عليه.
5- في المرحلة الإعدادية والثانوية تابعيه 
النفعال  ع��دم  على  واحر�شي  فقط، 

اأبدًا، واإن اأظهر ك�شاًل فالتحفيز بعدم 

لو  جيدًا  كان  ولربما  اأف�شل.  ال�شغط 

خ�شع مرة واحدة لعقاب المدر�شة.

6- مع عدم اإمكانك التحّكم بنوعّية وكمّية 
طفلك،  م��ن  تطلب  ال��ت��ي  ال��واج��ب��ات 

اكت�شاب  على  ت�شاعديه  اأن  باإمكانك 

المذاكرة،  خ��الل  م��ن  قوية  م��ه��ارات 

على  يعتمد  �شغيرًا«  »مفّكرًا  وي�شبح 

التركيز  م��ع  ال��ت��ع��ّل��م  ويع�شق  نف�شه 

بدًل  درو�شه  بفهم  فيهتم  والتنظيم، 

من حفظها، بذلك يح�شل على اأف�شل 

ا�شتفادة ممكنة من التعليم.

واتركيه  للمذاكرة  معينًا  وقتًا  حّددي   -7
ي�شع جدوًل اأ�شبوعيًا يت�شمن اأن�شطته 

اشرحي له طبيعة الواجب 
وساعديه يف مثال، ثّم اتركيه 

يكمله وحده
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المدر�شية،  الواجبات  مثل  المختلفة 

ال��ري��ا���ش��ة، درو������س ال��ر���ش��م، وق��ت 

اإن ذلك يقدم خبرة  اإل��خ.  الأ���ش��رة... 

عظيمة في م�شاألة تنظيم الوقت.

وقت  اإل��ى  تحتاج  مهارة  التنظيم  اإّن   -8
ولكنك  الطفل،  يكت�شبها  ك��ي  طويل 

�شّجعي  ال��ن��ت��ائ��ج.  م��ن  �شتنده�شين 

جدوله  وتلوين  ت�شميم  على  طفلك 

الأ�شبوعي ثم قومي بل�شقه في مكان 

بجوار فرا�شه، اأو على خزانته.

ال��رك��ن  ت��زي��ي��ن  ع��ل��ى  طفلك  �شّجعي   -9
ال���زرع،  بع�س  ب��ال��م��ذاك��رة:  ال��خ��ا���س 

اأقالم ملونة ظريفة ي�شع فيها  حاملة 

المف�شلة  ر�شوماته  لوحة من  اأقالمه، 

عوامل  كلها  ال��ح��ائ��ط،  على  تل�شق 

اأكثر  المذاكرة  وقت  تجعل  �شوف 

متعة.

على  ط��ف��ل��ك  ���ش��ّج��ع��ي   -10
احتياجاته  وكل  اأدوات��ه  تح�شير 

القلم،  بالمذاكرة:  ال��ب��دء  قبل 

الكراري�س، والكتب.

الأط��ف��ال  يميل  ج��ّي��دة.  ق��دوة  كوني   -11
اأكثر للمذاكرة اإذا راأوا الكبار يفعلون 

اأ�شياء ت�شتلزم التفكير والجهد. حّدثي 

اأو  تقرئين  ع��ّم��ا  ب��ا���ش��ت��م��رار  طفلك 

ب�شيطًا.  �شيئًا  كان  ولو  حتى  تكتبين، 

قاموا  تجربة  اآخ��ر  عن  طفلك  ا�شاألي 

تناق�س  عّما  اأو  العلوم،  ة  ح�شّ في  بها 

ف��ي��ه ال��ت��الم��ي��ذ ف��ي ال��ف�����ش��ل. كذلك 

بح�شور  اهتمامك  ت��ب��دي  اأن  يمكن 

مثل  المختلفة،  المدر�شّية  المنا�شبات 

العرو�س  والمدّر�شين،  الآباء  اجتماع 

المدر�شّية، والمنا�شبات الريا�شّية.

اإلى  12- امدحي طفلك، يحتاج الأطفال 
ال��م��دح وال��ث��ن��اء من 

يمكنك  اآبائهم. 

ق����ول اأ���ش��ي��اء 

»عمل  م��ث��ل: 

اأو  ع��ظ��ي��م!« 
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الآن!«  اأ�شرع  »اأن��ت  اأو  جميل!«  »خ��ّط 

دائمًا  نقدك  يكون  اأن  على  احر�شي 

�شيِّئ«  »خّطك  تقولي:  اأن  فبدل  بّناًء، 

�شة  اأن المدرِّ »اأعتقد  اأن تقولي:  يمكن 

خّطك  كان  لو  اأكثر،  اأفكارك  �شتفهم 

�شّجعيه  ذلك  بعد  �شورة«،  اأف�شل  في 

على تح�شين خّطه.

كّل  تعاملي  واقعّية،  اأه��داف��ًا  �شعي   -13
مرة مع م�شكلة واحدة في الواجب ول 

يبداأ  عندما  �شريعًا.  تح�ّشنًا  تتوّقعي 

على  احر�شي  التح�ّشن،  ف��ي  طفلك 

الثناء عليه.

الأح��ي��ان،  بع�س  في  الأط��ف��ال،  ي�شعر 

في  لرغبتهم  وع�شبّية  نف�شّية  ب�شغوط 

م�شايرة زمالئهم ذوي الم�شتوى الدرا�شي 

المتقّدم. اأخبري طفلك اأّن عليه اأن يحاول 

بدًل من  و�شعه،  اأق�شى ما في  بْذل  دائمًا 

اإخباره اأّنه يجب اأن يكون الأف�شل.

اأث���ن���اء  ال��ط��ف��ل  ع��ل��ى  الإ�����ش����راف   -14
المذاكرة: اطلبي من طفلك اأن يكتب 

في  واج��ب��ات،  م��ن  منه  المطلوب  ك��ّل 

مفّكرة �شغيرة حتى ل ين�شى. ا�شرحي 

تح�شين  ت��ح��اول��ي��ن  اأن���ك  ل��ل��ُم��َدّر���ش��ة 

م�شتوى واجبات طفلك.

15- يحب التالميذ في المرحلة البتدائية 

اأن يبقى الأب والأّم بالقرب منهم وهم 

المدر�شية،  الواجبات  بحّل  يقومون 

لذا، الأف�شل البقاء في نف�س الغرفة، 

وقت  من  اإليه  ال��ذه��اب  اأو  طفلك  مع 

لآخر لمتابعته.

اأف�شل طريقة ت�شاعد  16- حاولي معرفة 
طفلك على التعّلم. على �شبيل المثال، 

اأو لوحة قد ي�شاعده على  ر�شم �شورة 

َفهم الفكرة.

التلفزيون،  لم�شاهَدة  ح��دودًا  �شعي   -17
ون��وع��ّي��ة ال��ب��رام��ج ال��ت��ى ي��م��ك��ن اأن 

المتعّلقة  الأب���ن���اء  بع�س  ي�شاهدها 

اأو  ال��ت��اري��خ  ال��درا���ش��ّي��ة مثل  ب��ال��م��واد 

ودي�شكات  الفيديو  )�شرائط  العلوم 

مفيدة  اأدوات  التعليمّية،  الكمبيوتر 

اأي�شًا يمكن ا�شتخدامها في التعليم(.

بلوغ  عند  تدريجيًا  ت��دّخ��ل��ك  قّللي   -18
اأن  12 �شنة تقريبًا. يجب  طفلك �شن 

يقوم بعمل الواجب المدر�شّي بمفرده. 

الواجب  بعمل  قام  اأّنه  فقط،  تاأّكدي، 

الجيدة  ال��م��ه��ارات  تطوير  اإّن  ك��ّل��ه. 

تحّمل  الأطفال  تعليم  يعني  للمذاكرة 

67م�شوؤولّية عملهم.
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*ما هي ال�سويا؟
ال�����ش��وي��ا ه��ي ن���وع م��ن ال��ب��ق��ول مثيل 

وت�شّنف  والفا�شولياء.  والفول  الحم�س 

م���ن ال���ب���ذور ال��زي��ت��ّي��ة. ج���رت زراع��ت��ه��ا 

وا���ش��ت��خ��دام��ه��ا ب��داي��ة ف��ي ال�����ش��ي��ن منذ 

5000 �شنة لت�شاعد في زيادة المحا�شيل 
الزراعية، ول�شتخدامها كطعام ودواء.

*ممّيزات ال�سويا
للبروتين  م��م��ت��از  م�����ش��در  ه���ي   -1
محّل  ت��ح��ّل  اأن  يمكن  اإن��ه��ا  اإذ  ال��ك��ام��ل، 

الأحما�س  جميع  على  لحتوائها  اللحوم 

ال�شرورية  الثمانّية  الأ�شا�شّية  الأمينّية 

الأخرى  البقول  بخالف  الإن�شان،  لج�شم 

التي تحتوي على بع�س هذه الأحما�س.

ال��ح��ل��ي��ب،  ع���دي���دة:  م��ن��ت��ج��ات��ه��ا   -2
الأجبان، الألبان، الخبز، الطحين، الزيت 

ال�شويا.  لحم  اإل��ى  بالإ�شافة  وال�شو�س، 

كما وتوؤكل بذورها محّم�شة اأو في الطبخ. 

وك���ذل���ك ت��دخ��ل ف���ي م��ك��ّون��ات الأغ���ذي���ة 

ال�شناعّية.

أسرار
الصويا الغذائية

�سارة املو�سوي خزعل

حليب  من  اأنواعها،  على  ال�سويا  منتجات  االأ�سواق  في  اليوم  تنت�سر 

وخبز ولحم وجبن وغيرها... والبع�ض قد با�سر ا�ستهالكها وبع�ض يت�ساءل 

عن �سبب ا�ستهالكها عو�سًا عن غيرها من المنتجات. فما هي ال�سويا؟ وما 

هي منافعها؟ وهل يمكن لل�سويا اأن تقّدم حاًل للنباتيين فتكون لهم بدياًل 

انقطاع  الن�ساء في مرحلة  ال�سويا  ت�ساعد  الحيوانّية؟ وكيف  اللحوم  عن 

الطمث؟ وما هي فوائد كّل من المنتجات المختلفة لل�سويا؟
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ال�شويا  منتجات  اأّن  من  بالرغم   -3
اأّنها  اإّل  الحيوانّية،  بالمنتجات  �شبيهة 

قليلة الد�شم والدهون.

*الالئحة الغذائية لل�سويا
 يحتوي فول ال�شويا الم�شلوق )30غ(

على:

40 كالوري�شعرات حرارية
2 غدهون

0 غكولي�شترول
3 غن�شويات
1 غاألياف
3 غبروتين
99 مغاأوميغا 3
744 مغاأوميغا 6
40 مغكال�شيوم

0،7 مغحديد
17 مغمغنيزيوم
0،1 مغمانغانيز
151 مغبوتا�شيوم
c 4،8 مغفيتامين

31 مكغفوليك اأ�شيد
*ال�سويا رفيقة النباتّيين

يبتعد النباتّيون في غذائهم عن بع�س 

واإذا  جميعها.  اأو  الحيوانّية  المنتجات 

غذائهم  تنظيم  على  ه���وؤلء  يحر�س  ل��م 

اإل��ى نق�س في بع�س  ي��وؤدي  ف��اإّن ذلك قد 

الفيتامينات والمعادن، وبالتالي اإ�شابتهم 

بم�شاكل �شحّية.

فالبتعاد عن اللحوم، مثاًل، يوؤدي 

اأّن  ونرى  الحديد،  في  نق�س  اإلى 

بالحديد،  جّدًا  غنّية  ال�شويا 

وكذلك منتج لحم ال�شويا 

ا�شتخدامه  يمكن  الذي 

في  اللحم  ع��ن  ب��دي��اًل 

الطعام.

*اأ�سرار ال�سويا الغذائّية
1- ت��ح���ف��ظ ع��ل��ى ق��ل��ب ���س��ل��ي��م: لقد 
اأظهرت درا�شات عديدة اأّن نظامًا غذائّيًا 

يعتمد على ال�شويا )74غ يوميًا( يخّف�س 

وكذلك  الإجمالي  الكولي�شترول  ن�شبة  من 

وال�تريغلي�شيريد،  ال�شّيئ  الكولي�شترول 

ي��ح��ت��وي على  ف��ال��ن��ب��ات ف���ي ط��ب��ي��ع��ت��ه ل 

على  تحتوي  ال�شويا  اإّن  كما  كولي�شترول. 

امت�شا�س  تقليل  في  ت�شاعد  ذائبة  األياف 

الكولي�شترول في الدم.

2- لعظ�م �سليمة:
كمية  على  ال�شويا  ب���ذور  تحتوي   -

كوب  ي��وؤّم��ن  اإذ  الكال�شيوم،  م��ن  كبيرة 

من  اليومّية  الحاجة  ن�شف  منها  واح��د 

الكال�شيوم )515 مغ(.

- اأما حليب ال�شويا فهو قليل الحتواء 

من  لت�شنيعه  نتيجة  ال��ك��ال�����ش��ي��وم  ع��ل��ى 

م بالكال�شيوم،  البذور، ولكنه عادة ما ُيدعَّ

في�شير بمنزلة الحليب الحيواني من حيث 

جودة الكال�شيوم فيه. 

الماغنيزيوم  على  ال�شويا  تحتوي   -

على  ي�شاعدان  معدنان  وهما  وال��ب��ورون 

تر�ّشب الكال�شيوم في العظام، على عك�س 

البروتينات الحيوانية التي تحّفز ت�شريف 

الكال�شيوم.
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 ،)isoflavone(�في ال�شويا مادة ال -

اأن��واع  من  نوعًا  تركيبتها  في  ت�شبه  التي 

الأدوية التي ت�شتخدم لعالج ترّقق العظام 

في اأوروبا واآ�شيا.

ن�شاء في  اأج��ري��ت على  وف��ي درا���ش��ة   -

مرحلة انقطاع الطمث، )حيث اإّن الن�شاء في 

المرحلة  ه���ذه 

يزداد تعر�شهّن 

العظام(،  لترّقق 

الن�شاء  اأّن  ظ��ه��ر 

اللواتي تناولن 40غ 

م��ن ال�����ش��وي��ا ي��وم��ي��ًا 

ازدادت  اأ�شهر،   6 لمدة 

مقارنة  عظامهن  كثافة 

ب���الأخ���ري���ات ال��ل��وات��ي لم 

يتناولن هذه الكمية.

- وف���ي درا����ش���ة اأخ���رى 

ت��ن��اول  اأّن  ت��ب��ّي��ن  ���ش��ب��ي��ه��ة، 

يترافق  ال�شويا  منتجات 

الك�شور  ن�شبة  مع انخفا�س 

��ة ع��ن��د ال��ن�����ش��اء في  خ��ا���شّ

مرحلة انقطاع الطمث.

3- للن�س�ء في مرحلة 

اأّن  الإح�شاءات  بيَّنت  �لطمث:  �نقط�ع 

المراأة في اليابان والتي ت�شتهلك منتجات 

اأقل معاناة من  يومي، هي  ب�شكل  ال�شويا 

عوار�س انقطاع الطمث والهبات ال�شاخنة 

من المراأة الغربية. 

وقد اأثبت بع�س الدرا�شات اأن ال�شويا 

العوار�س  اأكثر فعالّية في منع ظهور هذه 

من تقليلها.

ك���م���ا اأث����ب����ت ب��ع�����س ال����درا�����ش����ات، 

والإح�شاءات، اأّن الذين يتناولون منتجات 

الثدي،  ل�شرطان  اأقّل عر�شة  هم  ال�شويا 

والقولون، والبرو�شتات خ�شو�شًا.

ال�����س��وي��ا  ف�����ول  *خ�سائ�ض 
ومنتجاته

غ��ن��ّي  ال�����ش��وي��ا  ف����ول  اإّن 

بالبروتين الكامل، وقد يقّدم طبق 

من فول ال�شويا نف�س الكمية اأو اأكثر من 

البروتينات من طبق من اللحوم. 

الن�شويات  على  ال�شويا  ف��ول  يحتوي   -1
من  نهائّيًا  الخالية  اللحوم  بخالف 

الن�شويات.

2- يحتوي على كمية كبيرة من الأوميغا 3، 
والتركيز  وال��دم��اغ  للقلب  المفيدة 

وغيرها.

ميكن أن حتّل الصويا حمّل 
اللحوم الحتوائها على جميع 
األحماض األمينية الضرورية 

جلسم اإلنسان
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اأن  اإل��ى  وال���دواء  ال��غ��ذاء  وكالة  ت�شير   -3
ال�شويا  فول  من  120غ  حوالي  تناول 

)يعدل طبقين متو�شطين( قد يخّف�س 

ن�شبة دهن ال� LDL في الدم.

*كيفية ا�ستهالكه
- في �لطبخ: كغيره من البقول، يتم نقع 

فول ال�شويا في الماء لمدة 8 �شاعات، 

ومن ثم ي�شفى من الماء، وي�شلق لمدة 

40 دقيقة بدون ملح حتى ل تطول مدة 
ن�شوجه.

ي��م��ك��ن اإ����ش���اف���ت���ه اإل������ى ال��ح�����ش��اء، 

الأرز  مع  طبخه  حتى  اأو  وال�شلطات، 

كالفول، وبالطبع ينّكه ح�شب الرغبة.

- كوجبة خفيفة: يمكن تحمي�شه وتناوله 

فول  نقع  عبر  وذل��ك  خفيفة؛  كوجبة 

ال�شويا في الماء من 10 اإلى 24 �شاعة، 

في  وتحمي�شه  الماء،  من  ت�شفيته  ثم 

مئوية  درج��ة   170 ح��رارة  على  الفرن 

لمدة 20-30 دقيقة. كما يمكن اإ�شافة 

الملح وبع�س البهارات لتنكيهه.

*لحمة ال�سويا
ال�شويا من  لحمة  ت�شنع 

وتوجد  ال�شويا.  طحين 

في الأ�شواق باأ�شكال �شبيهة 

المجّفف.  المفروم  باللحم 

كبديل  ا�شتخدامها  ويمكن 

حتى  اأو  ال���ح���م���راء  ل��ل��ح��م��ة 

إّن فول الصويا غنّي بالربوتني 
الكامل، وقد يقّدم طبق من فول 
الصويا نفس الكمية أو أكرث من 
الربوتينات من طبق من اللحوم

الدواجن في جميع الأطعمة.

على  ال�شويا  لحم  من  30غ  ويحتوي 

كمية  ت��ق��ري��ب��ًا  ي��ع��ادل  م��ا  ك���ال���وري   113
قد  اأن��ه  تبّين  كما  اللحوم.  في  الكالوري 

�شريطة  البطن  منطقة  في  الدهون  يقّلل 

اأن ل ت�شاف اإليه كمّية كبيرة من الزيوت.

*حليب ال�سويا
حيث  م��ن  الطبيعي  الحليب  ي�شابه 

م  ُمدعَّ اإّن��ه  اإذ  الكال�شيوم،  على  اح��ت��واوؤه 

على  اح��ت��واء  اأق���ل  وه���و  ال��ك��م��ي��ة.  بنف�س 

ال�شعرات الحرارية. 

ح��ل��ي��ب ال�����ش��وي��ا ج���ّي���د ل��م��ن ل��دي��ه 

�شكر  اأو  اللكتوز  من  الح�شا�شية 

ل  ال���ذي���ن  اأو  ال��ح��ل��ي��ب 

الحليب  طعم  يحبون 

ال���ب���ق���ري، ف��ه��و خ��ال 

وطعمه  ال��اّلك��ت��وز،  م��ن 

مختلف قلياًل. اأ�شف اإلى 

اأنه يحتوي على كمّية جيدة 

من الأوميغا 3.
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لنف�سه  اخ��ت��ار  حلب  ف��ي  وه��ن��اك 

الزّفة التي يريُد، فارتدى بدلة عر�سه 

الزغاريد،  يطلق  حوله  والر�سا�ُض 

تناثرت  الو�سال،  موعد  ح��ان  ولما 

مكنون،  لوؤلوؤ  كاأّنها  حمراء،  حبيبات 

ُير�ضُّ في االأعرا�ض.. وفي  الورد  كما 

علّي  فيها  اأغم�ض  التي  اللحظة  تلك 

اأخوه  و�سع  الدنيا،  هذه  عن  عينيه 

يده  �سيء  بكّل  ي�سبهه  الذي  ال�سغير 

ا�ست�سهد  »لقد  ���س��ارخ��ًا:  قلبه  على 

ت العائلة المجتمعة  علّي«. كلمات هزَّ

االأّم  وقامت  لغرابتها،  االإفطار  بعد 

قوله:  على  تلومه  وهي  ت�سكته  اإليه 

هذا؟«.  قلت  لماذا  بيروت!  في  »علّي 

يتمّناُه  ال  ف��راٍق  ف��األ  حديثه  ويكاأن 

ما  تكرار  اإاّل  ي�ستطع  لم  ولكّنه  اأحد، 

قاله من دون اأّي تبرير �سوى اأّن قلبه 

بروح  اأظ��اف��ره  نعومة  منذ  المتعّلق 

الجلل،  بالحدث  له  و�سى  قد  اأخيه 

وكيف الأ�سابع الحّب اأن ال ت�سعر اإذا 

ما ان�سلَّْت روح الحبيب من بينها؟!

*�سيماء الراحلين
بلى  اليقين..  الخبر  كان  ما  و�شرعان 

�شرو�ٍس  معركة  في  هناك  علّي  كان  لقد 

اإ�شعاف  مهّمته  وكانت  التكفيريين،  مع 

الجرحى، ولكنه اأ�شّر على م�شوؤوله اإيفاده 

�شعبة،  مهّمة  لتنفيذ  اأربعة مجاهدين  مع 

اأّن  يعلم  لأن��ه  بداية  الأخ��ي��ر  رف�س  ولقد 

د موعد زفافه. لكن، وبعد اأن  علّيًا قد حدَّ

قال له اإّنه اأّجل موعد العر�س بالتوافق مع 

خطيبته، واإّنه لن ي�شيبنا اإّل ما كتب اهلل 

لنا، اأِذن له، فللراحلين �شيماٌء تتجّلى في 

ي�شتطيع  ل  واأح��د  العروج  اقتراب  لحظة 

الوقوف اأمامها.

الر�شا�س ق�شى �شاعات يقاتل،  وبين 

فهرع  وهبي،  علي  رفيقه  اأ�شيب  اأن  اإل��ى 

علّي لإ�شعافه، وبينما هو من�شغل بمداواته، 

على  ف�شقط  راأ�شه،  في  ر�شا�شة  عاجلته 

ُر عاليًا ثالث مرات،  اأثرها �شهيدًا وهو يكبِّ

ف��ام��ت��زج��ت دم����اوؤه ب��دم��اء رف��ي��ق��ه ال��ذي 

�شرعان ما لحق به.

*نثرت الورد واالأرز
التي  الجنوبية  البلدة  تلك  �شقراء  في 

تزّينت لقدوم العري�س، انتظرت الأم فلذة 

عت بدلة  َكبدها، وقد هّياأت له الزّفة، فو�شَ

والأرز  الورد  ونثرت  النع�س،  على  العر�س 

خاتم  ابنها  عرو�س  واألب�شت  والزغاريد، 

القرية،  مدفن  اإلى  معها  وم�شت  ال��زواج، 

حّدده  ال��ذي  المكان  في  حبيبهما  لُيدفن 

اإلى �شوريا، حيث  لخطيبته قبيل انطالقه 

�شريح  من  بالقرب  يجل�س  وه��و  لها  ق��ال 

محمد  ال�شهيد  روح��ه  وت���واأم  درب��ه  رفيق 
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جابر غريب: »هنا �شيكون قبري..« وو�شع 

كّل  قلب  وف��ي  اآف��ل��ي��ن،  وانطلقا  �شخرة، 

رجوع  ل  �شفر  عن  �شامت  حديٌث  منهما 

منه اقترب موعده. قبيل رحيله انتقى علّي 

لعرو�شه هدّية اأخيرة، وهي حجاٌب اأ�شوُد، 

اأنها  مدركًا  عا�شوراء..  لأي��ام  اأن��ه  مبّررًا 

�شتلب�شه حين عودته..

*�سعيدًا بما مّن اهلل عليه
�شاكتًا  هادئًا  �شغره،  منذ  علّي،  كان 

ومطيعًا، فاإذا ما قالت له اأمه: »اجل�س هنا 

له.  ت��اأذن  حتى  مكانه  يقبع  تتحرك«،  ول 

قلبها وهو يحتار كيف يجعلها  كان يحرُق 

في  في�شاعدها  ال��ب��ال  وم��رت��اح��ة  �شعيدة 

م�شوؤولّيات  معها  ويتحّمل  اإخوته  متابعة 

ي��ك��ّد ط��وال  ال���ذي  ال��م��ن��زل بغياب وال���ده 

النهار لأجلهم.

وك��ان ي��ت��اب��ُع، اأي�����ش��ًا، درو���ش��ًا ثقافية 

وي�شارك في اأن�شطة ك�شافة الإمام المهدي 

ال�شهداء  ب�ِشَير  كثيرًا  علّي  تاأّثر  وقد   .|

م��ن اأب��ن��اء ق��ري��ت��ه، ال��ذي��ن ذاق���وا م��رارة 

الجهاد  مراحل  اأ�شعب  وعا�شوا  الحتالل 

اأن  عين  طرفة  ين�َس  فلم  اهلل،  �شبيل  في 

نتيجة  هو  فيه  يعي�شون  ال��ذي  ال�شتقرار 

بذل الأرواح، ودماء ال�شهداء.

*في ركب المقاومة
لم يكن قرار اللتحاق بركب المقاومة 

م�شتغَربًا لدى والديه. وعندما حزم حقيبة 

الدورة الع�شكرية الأولى، كان في الرابعة 

ع�شرة من عمره. يومها وّدع والديه وكاأّنه 

ذاهب في رحلة.

فّرغ علّي وقته كّله للعمل، وبين الدورات 

التي  واأوراق الكتب  الع�شكرية المتالحقة، 

اأغنى  ع�شق مطاَلعتها، واغترف منها، ما 

كّلما  كانت  التي  اأّيامه  ق�شى  وقلبه،  عقله 

من  تجلٍّ  ع��ن  اأف�شح  ي��وم  منها  انق�شى 

بع�س  اإّن  حتى  والفرادة،  التمّيز  تجّليات 

اإْن  علّي  والدة  �شاألوا  العمل  في  اأ�شدقائه 

المنوال  هذا  على  �شغره  منذ  ابنها  كان 

اأم اأّنه رّبى نف�شه لي�شل اإلى ما و�شل اإليه؛ 

ل  ومحبٌّ  �شيء،  يزعجه  ل  مت�شامح  فهو 

َمْن حوله،  الهتمام على  اإغ��داق  يمّل من 

عن  الم�شوؤول  مو�شع  نف�شه  ي�شع  ودائمًا 

تأّثر علّي كثرياً بِسَير الشهداء 
من أبناء قريته، الذين ذاقوا 

مرارة االحتالل وعاشوا أصعب 
مراحل اجلهاد يف سبيل اهلل

أمراء الجنة
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الآخرين، فيخدمهم، ويق�شي حوائَجهم.

وبرع  وال�شيد،  الت�شوير  علّي  اأح��ّب 

حدٍّ  اإلى  �س  تمرَّ ال�شيد  ففي  كليهما.  في 

لم يكن يتجّراأ اأحد على مناف�شته في دّقة 

وهذا  �شغيرًا،  الهدُف  كان  مهما  الإ�شابة 

الأمر �شاعده كثيرًا في عمله الجهادي.

*االإيمان في مواجهة الكفر
�شارك علّي في العديد من المهمات 

ب�شفوف  التحاقه  قبيل  حتى  الجهادية، 

مع الثّلة التي انتفضت وأبت 
الضيم، ومن شام السيدة زينب 
O، إىل القصري، إىل حلب، 

تنّقل حاماًل سالحه

تموز  حرب  اإب��ان  رف�س  فقد  المقاومة، 

اإلى  فيها  وبقي  القرية،  مغادرة   2006
بقي  م��ن  جميع  ال��م��ج��اه��دون  األ���زم  اأن 

على  حفاظًا  منها  بالخروج  القرية  في 

حياتهم. ومع ا�شتعال حرب التكفير كان 

مع الثّلة التي انتف�شت واأبت ال�شيم، ومن 

�شام ال�شيدة زينب O، اإلى الق�شير، 

وروحه  �شالحه،  حاماًل  تنّقل  حلب،  اإلى 

بذلك  يكون  ل  وكيف  ت�شابقه،  الوّثابة 

قدا�شة  يدرك  من  ال�شهادة،  اإلى  ال�شوق 

ه��ذه ال��ح��رب، ال��ت��ي ب��رز فيها الإي��م��ان 

في  الإ�شالح  وطلب  الكفر،  مواجهة  في 

P، ولمثل هذه  اأّمة ر�شول اهلل محّمد 

الأيام يدخر ال�شالحون اأبناءهم، ولمثل 

هذا الموت يقدمونهم، فطوبى لمن اأذن 

روحه  وب��ذل  �شبيله  في  بالقتال  له  اهلل 

ع�شقًا له.
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 ،Q الح�شن  ل��الإم��ام  و�شّيته  في 

 Q طالب  اأب��ي  بن  علّي  الإم���ام  ُيعّبر 

بقوله:  الّطفولة   مراحل  من  مرحلٍة  عن 

الخالية ما  ك��الأر���س  ال��َح��َدث  قلب  »اإّن��م��ا 

ف��ب��ادرُت��ك  قبَلته،  ���ش��يء  م��ن  فيها  اأُل��ق��ي 

بالأدب قبل اأن يق�شو قلبك وي�ْشتغل ُلّبك«. 

من  العديد  ال��ع��ل��وّي  البيان  ه��ذا  يختزن 

في  الكامن  ال�شتعداد  منها  الم�شامين، 

ُغر�ٍس  اأي  لتقّبل  »ال��َح��َدث«  الطفل  قلب 

وفي  تكن«.  لم  اأْم  كانت  »اأخالقّية  تربوّية 

ُم��ربٍّ  لأّي  تنبيه  القلبّي  ال�شتعداد  ه��ذا 

حيث  تربوّيًا،  الأدب  اأرجحّية  على  وتاأكيد 

الذي  الأ�شلوب  انتقاء  في  التحديات  تبرز 

ُيحّقق الو�شول الآمن للهدف. 

عقوبة الطفل
في التربية اإلسالمّية

حوراء حمدان

قراءة في كتاب
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ب *ما ينفع الموؤدَّ
يقول  كما   

)1(
غ�شب« مع  اأدب  »ل  واإذ 

اأمير الموؤمنين Q، فاإّنه من المهم اأن 

نت�شاءل اإْن كان اأ�شلوب العقوبة البدنّية مّما 

التاأديب،  من  المراد  ويحّقق  الموؤَّدب  ينفع 

واإن كان يحوز على »م�شروعّية دينّية« ناهيك 

عن نجاعة ا�شتخدامه تربوّيًا. يجيب ال�شيخ 

وغيرها  الت�شاوؤلت  �شامر عجمي عن هذه 

في موؤلَّف بعنوان »عقوبة الطفل في التربية 

الأبحاث  مركز  اأ�شدره  ال��ذي  الإ�شالمية« 

والدرا�شات التربوّية.

�شبعة  م��دار  على  الكاتب  ي�شتعر�س 

ف�شول، بعد الفتتاحّية الت�شويغّية، الروؤية 

الخطوط  وير�شم  الإ���ش��الم��ّي��ة،  الكونّية 

حًا  العاّمة للمنهج التربوّي الإ�شالمّي مو�شّ

خ��الل��ه ال��م��وق��ف ال�����ش��رع��ّي وال��ت��رب��وّي 

اأب��رز  على  عاطفًا  العقوبة؛  م�شاألة  م��ن 

النظرّيات التربوّية المعا�شرة. وفيما يلي 

لمحة عاّمة، عّما اختزنه الكتاب في طّياته 

من اأفكار وعناوين.

*الّتوحيد الحاكم
ي�شتهدف  الأب��رز  التربوّي  الهدف  اإّن 

ل  الإع���داد  ه��ذا  واإع����داده.  الإن�شان  بناء 

النظري  الأ���ش��ا���س  معرفة  دون  م��ن  ي��ت��ّم 

والروؤية الفل�شفّية التي تجيب عن الأ�شئلة 

الإ�شالمّي  الت�شريع  ويتقّوم  ال��وج��ودّي��ة. 

فاهلل  ت��وح��ي��دّي��ة،  كونّية  روؤي���ة  خ��الل  م��ن 

ت�شري  الذي  والولّي  والمالك   الخالق  هو 

كما  الأ�شياء جميعها  في  التكوينّية  اإرادته 

اأّن  وبما  الت�شريعّية.  اإرادت��ه  تمامًا  ت�شري 

يملك  تعالى  فهو  والولّي  المالك  هو  اهلل 

77حّق العقاب بما ي�شتوجبه حّق الطاعة.
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*»مدرحّية« االإن�سان وق�سوره
المدرحّية تعني اأّن الإن�شان في خلقته 

مكون من ن�شاأتين، الماّدة {�إِنِّي َخ�ِلٌق َب�َسًر� 

{ َوَنَفْخُت  والروح  ِطيٍن} )�س:71(  ِمن 

وِحي} )الحجر:29(. ويتحّرك  ِفيِه ِمن رُّ

بين قّوتين: قّوة الدفع اأي القّوة الغ�شبّية، 

وقّوة الجذب اأي القّوة ال�شهوّية. من هنا، 

ذلك  يت�شّمن  بما  الت�شريع  من  بّد  ل  كان 

نظام الجزاء والعنا�شر الأخالقّية.

الإ���ش��الم��ّي��ة  ب��ال��ن��ظ��رة  ال��ّت�����ش��ري��ع  اإّن 

منح�شر باهلل عّز وجّل لعلمه وغناه، كما 

اأو  تفريط  اأو  اإف��راط  اأّي  اأّن  ذلك  ذكرنا؛ 

ميل لقّوة دون اأخرى قد يودي بال�شخ�شّية 

الإ���ش��الم��ّي  التحديد  وك���ان  الإن�����ش��ان��ّي��ة. 

نابعًا  ذات��ّي��ًا،  تحديدًا  الإن�شانّي  لل�شلوك 

وتحديدًا  الإن�شانّية،  الداخلّية  القّوة  من 

الفقهّية  بالت�شريعات  متمّثاًل  مو�شوعّيًا، 

والقوانين الجزائّية. 

*مراحل الطفولة ومفهومها
اختلف الباحثون التربوّيون والنف�شّيون 

في تحديد بداية الّطفولة. وي�شير الكاتب 

يذكر  كما  حولها.  الآراء  من  جملة  اإل��ى 

الروؤية الحقوقّية العالمّية التي تن�ّس على 

الثامنة  �شن  ف��ي  الطفولة  مرحلة  نهاية 

الإ�شالمّية  الروؤية  في  ل  ُيف�شّ كما  ع�شر. 

التي  ال�شريفة  ال���رواي���ات  على  معتمدًا 

تذكر عالمات البلوغ و�شّنه ال�شرعّية. كما 

ُتق�ّشم الطفولة اإلى مراحل اأهّمها المرحلة 

الر�شاعّية ومرحلة التمييز وما قبلها.

وال���روؤي���ة  ال��ت��رب��ي��ة  *مفهوم 
االإ�سالمّية

في  التربية  م��ن  ال��م��راد  المعنى  اإّن   

الّلغة العربّية يت�شّمن مطلق اأنواع التنمية 

والتن�شئة والرعاية لكافة اأبعاد ال�شخ�شّية 

قيام  ح�شن  تت�شّمن  وه���ي  الإن�����ش��ان��ّي��ة. 

التدريج  �شبيل  على  والإ���ش��الح  التن�شئة 

لي�شل ال�شيء من حّد النق�س اإلى الكمال 

الاّلئق به. 

اأّن  ال��ك��ات��ب  فيعتبر  اإ���ش��الم��ّي��ًا،  اأّم���ا 

يقصد الكاتب بالرتبية »تنمية 
الطفل وتهيئته.. يف جميع 

جوانب شخصّيته على املعارف 
احلّقة والقيم األخالقّية... 
باستعمال الثواب والعقاب«

قراءة في كتاب
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القراآن  في  التربية  مدلول  تحديد  ع��دم 

للم�شاألة  العرفّي  الفهم  جعل  والأح��ادي��ث 

بالتربية  الكاتب  ويق�شد  المرجعّية.  هو 

»تنمية الطفل وتهيئته.. في جميع جوانب 

والقيم  الحّقة  المعارف  على  �شخ�شّيته 

الح�شنة  وال�����ش��ل��وك��ّي��ات  الأخ���الق���ّي���ة... 

.
)1(

با�شتعمال الثواب والعقاب«

اإمكانّية  الإ���ش��الم��ّي��ة  ال��روؤي��ة  ُتبّين 

ال�شلوك  وتعديل  القيم  ب��زرع  التربية 

كما  الأخ���الق���ّي���ة،  الإرادة  خ���الل  م��ن 

يح�شل  ال���ذي  التغيير  اإم��ك��ان��ّي��ة  ُتبّين 

الإ�شالمّي  الهدف  ولي�س  خاللها.  من 

ا�شتئ�شال القوى النف�شّية واإّنما تهذيبها 

اإ�شباع  في  التوازن  خالل  من  وتعديلها 

الحاجات المدرحّية. 

الخّيرة،  الفطرة  على  الّطفل  يولد 

للخير  النف�شّية  القابلّية  ذاته  في  ويختزن 

ال��روؤي��ة  ف���اإّن  ل���ذا،  ال�����ش��واء.  على  ولل�شر 

المت�شائمة  النظرة  ترف�س  الإ���ش��الم��ّي��ة 

تذهب  كما  بطبعه«،  �شّرير  »اإّن���ه  للطفل 

بع�س الروؤى الفل�شفّية والدينّية.

*اأ�سلوب العقاب تربوّيًا
العقاب، تربوّيًا ونف�شّيًا، هو ا�شتخدام 

حدوث  تقليل  اإل��ى  يهدف  منّفر  اإج��رائ��ّي 

ال�شلوك غير المرغوب م�شتقباًل. والعقاب 

ال��ب��دن��ّي ه��و اأح��د ه��ذه الإج����راءات حيث 

قد  التي  الج�شدّية  القّوة  فيها  ُت�شتخدم 

ت�شل اإلى مرحلة عنفّية. 

تعّددت الآراء حول العقاب البدنّي بين 

التربوية  �شرورته  فمن  ومعار�س،  موؤّيد 

اأ���ش��ل��وب��ًا  اع��ت��ب��اره  اإل���ى  ال�����ش��ل��وك  ل�شبط 

اأّن  اإّل  الطفل.  ك��رام��ة  يحترم  ل  مهينًا 

الثقافّية  للبيئة  تخ�شع  ال�شلوك  محددات 

هذا  ا�شتخدام  يكون  وعليه  والجتماعّية. 

الأ�شلوب مرتبطًا ب�شيا�شة الُمرّبي. ويدلف 

لعلماء  التو�شيات  من  ع��دد  اإل��ى  الكاتب 

تربوّيين قبل ال�شروع باأ�شلوب العقاب من 

البحث عن اأ�شباب ال�شلوك غير المرغوب 

اإلى تحديد لئحة بها. 

الّروؤية  في  البدنّية  *العقوبة 
االإ�سالمّية

فعاًل  لي�س  اإ�شالمّيًا  العقاب  مفهوم 

ال�ّشيئ  الفعل  بعد  ي��ت��وّل��د  ب��ل  اب��ت��دائ��ّي��ًا، 

عدم  فمع  واإّل  المجازاة،  ي�شتحّق  ال��ذي 

ظلمًا.  ي�شبح  العقاب  ف���اإّن  ال�شتحقاق 

وُيمّيز الكاتب بين مفهوم العقاب والعنف، 

الحاكم  اإلى  الموكول  التعزير  وبين  وبينه 

ال�شرعّي. 

مع  من�شجم  والعقاب  الّثواب  مبداأ  اإّن 

الطمع  يجذبها  حيث  الب�شرّية،  الطبيعة 

العقاب،  م��ن  ال��خ��وف  ويدفعها  ب��ال��ث��واب 

جّل  فاهلل  ال�شريعة.  عليه  تن�ّس  ما  79وهذا 
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 عيون الحكم والمواعظ، علي الليثي الوا�شطي، �س531.( 1)

 عقوبة الطفل في التربية الإ�شالمية، �شامر عجمي، �س114.( 2)

الهوام�س

والوعيد  الترهيب  اأ�شلوب  ا�شتخدم  وعال 

في  لما  الإن�����ش��ان،  م��ع  عالقته  خ��ّط  ف��ي 

اأ�شلوب  وهو  رادع��ة.  تربوّية  قّوة  ذلك من 

كما  القا�شد  العاقل  البالغ  اإل���ى  م��وّج��ه 

الجائز  غير  فمن  وعليه،  الكاتب.  ي�شير 

ا�شتخدامه مع الأطفال. 

بال�شرب   ال��ت��اأدي��ب  الإ����ش���الم  يجيز 

حين  اإل��ى  �شنوات  )�شبع  الممّيز  للطفل 

البلوغ( دون اأذّية اإّل اأّنه لي�س واجبًا، بل مع 

وجود اأ�شلوب ناجع اآخر ل ُيجيز ذلك. هذا 

بولّي  ا�شتخدامه  ح�شرّية  اإلى  بالإ�شافة 

منه،  الماأذون  اأو  ال�شرعّي  الممّيز  الطفل 

والإتيان  الطفل  بحالة  الإلمام  بعد  وذلك 

بالبّينة على ا�شتحقاقه التاأديب. 

*اأهمية الكتاب التربوّية 
اإّن البعد التربوّي الذي يحمله الكتاب 

بين طّياته يجعله جديرًا بالهتمام، فمن 

اأ�شلوبًا  الكاتب  ا�شتخدم  الّدرا�شة  بداية 

النتيجة  اإل��ى  للو�شول  وا�شحًا  منهجّيًا 

مبّينًا  بحثه  بت�شويغ  اأوًل  فبداأ  المرجّوة. 

كو�شيلة  العقاب  م�شاألة  في  النظر  اأهمّية 

لالأطفال،  البدنّية  العقوبة  وق�شّية  تربوّية 

الوا�شع الذي تحوزه  ة، نظرًا للجدل  خا�شّ

هذه الق�شّية. 

الكاتب  ا�شتند  ال��م��ن��ه��ج،  ح��ي��ث  م��ن 

والروؤية  الإ�شالمّي  النظرّي  الأ�شا�س  اإلى 

ومدخل  تحتّية  كقاعدة  الإلهّية  الكونّية 

ح  وو�شّ ال��ع��ام.  البناء  ي��ب��ّرران  ���ش��رورّي 

ق��ّدم  ث��م  بالدرا�شة  المتعّلقة  المفاهيم 

ع��ر���ش��ًا لأب�����رز ال���ن���ظ���رّي���ات ال��ت��رب��وّي��ة 

المعا�شرة.

تاليًا  ت��ب��رز  ال��ت��ي  الم�شكلة  اأّن  على 

الإ�شالمّي  الدين  ك��ان  اإْن  الت�شاوؤل:  هي 

الكثير  وي�شع  الأطفال  �شّد  العنف  ُيحّرم 

الأ�شاليب  على  الحاكمة  ال�شوابط  م��ن 

وراء  ال�شبب  هو  فما  التربوّية،  التاأديبّية 

من  ك��ان  ل��ذا،  وا���ش��ع؟  ب�شكل  ا�شتخدامه 

للوقوف  راأي  ا�شتطالعات  اإجراء  الممكن 

عند الم�شكلة ومحاولة حّلها اجتماعّيًا.

القانون  اأّن  ب��ال��ّذك��ر،  الجدير  وم��ن   

ختام  في  الكاتب  انتقده  ال��ذي  اللبنانّي 

اأج��از  حيث  م��وؤّخ��رًا،  تعديله  ت��مَّ  درا�شته 

دون  ل��الأه��ل  الالعنفّي  ال��ت��اأدي��ب  م�شاألة 

الأ�شاتذة. 

قراءة في كتاب
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*ما هي عملّية االأك�سدة؟
هي  الأك�شدة  الحياتّية،  الكيمياء  في 

عملّية تقوم بها ماّدة قادرة على ا�شتقبال 

عدد  لإنقا�س  يدفعها  مّما  الإلكترونات 

منها من ماّدة اأخرى ت�شّمى الموؤك�َشدة.

الأكثر  تعتبر  التفاعلّية  العملّية  هذه 

تواترًا في الج�شم؛ اإذ ُيلجاأ اإليها كطريقة 

اأ���ش��ا���ش��ّي��ة لإن��ت��اج ال��ط��اق��ة ع��ب��ر اأك�����ش��دة 

الأطعمة التي يح�شل عليها الج�شم. غير 

فهي  ج�شيمة،  اأخ��ط��ارًا  العملية  لهذه  اأّن 

ب��»الجذور  ت�شّمى  م��واد  اإنتاج  اإل��ى  ت��وؤّدي 

الأحما�س  تدمير  عن  الم�شوؤولة  الحّرة« 

الج�شم  خ��الي��ا  ف��ي  ال��م��وج��ودة  الدهنّية 

وتجزيئها، فتجعلها بالتالي عر�شة للكثير 

كالألزهايمر  والأم��را���س  اللتهابات  من 

الإ�شارة،  وتجدر  وال�شرطان..  وال�شّكري 

نتيجة  اأي�شًا  تتكّون  الجذور  هذه  اأّن  اإل��ى 

المبيدات،  اأو  لالأ�شعة  الإن�����ش��ان  تعّر�س 

مضادات األكسدة
تحمي وتمنع
)*(

ر مروى الدُّ

اأهمّية  االأك�سدة وكذلك عن  ن�سمع عن فوائد م�سادات  ما  كثيرًا 

االأغذية التي تحتويها.. لكْن قليل مّنا من يدرك كيفّية عمل هذه 

ال�سوء على  اإلقاء  لذا وبغية  واأين توجد.  الم�سادات، ومّما تت�سّكل 

هذه المرّكبات ال�سرورّية وعلى دورها في الحفاظ على ُبنية الج�سم 

ال�سحّية، ال بّد اأّواًل من فهم عملّية االأك�سدة وتعريفها..

صحة وحياة
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ونتيجة ا�شتهالكه الوجبات الغذائية الغنّية 

بالدهون الم�شّبعة اأو الكحول.

*م�ساّدات االأك�سدة
من  مجموعة  هي  الأك�شدة  م�شاّدات 

ال��ج��ذور  تدمير  على  تعمل  ال��ت��ي  ال��م��واد 

الج�شم  خ��الي��ا  ب��ذل��ك  فتحمي  ال���ح���ّرة، 

وتمَنع  ومخاطرها  ال�شاّرة  تاأثيراتها  من 

اأك�شدتها. 

جهاز  بدعم  الأك�شدة  م�شادات  تقوم 

ي��ق��ّل��ل م��ن ن�شبة الإ���ش��اب��ة  ال��م��ن��اع��ة م��ّم��ا 

ب���الأم���را����س ال��ع�����ش��ب��ّي��ة ك��ال��ب��ارك��ن�����ش��ون، 

وت�شاعد  كما  وال�شرطان،  القلب  واأمرا�س 

والحماية من  الذاكرة  على  المحافظة  في 

عالمات تقّدم ال�شّن. 

*اأين توجد؟
على  ال��ح�����ش��ول  �شهولة  م��ن  ب��ال��رغ��م 

المتّممات  طريق  عن  الأك�شدة  م�شادات 

الغذائّية؛ اإل اأننا ن�شتطيع الكتفاء بغذائنا 

ما  اإذا  نحتاجه  ما  على  للح�شول  اليومّي 

اخترنا الأغذية ال�شليمة الغنّية بها.

وعليه، فاإن م�شادات الأك�شدة الطبيعية 

موجودة في �شّلة متنوعة من الأطعمة نذكر 

منها: 

- العديد من الخ�شراوات )كالملفوف 

والطماطم،  والفلفل،  الأح��م��ر،  وال��خ�����ّس 

وال�شبانخ والبروكلي..(.

الليمون،  البّري،  كالتوت   ( الفواكه   -

الرّمان والجزر..(.

- الأغذية البحرّية المحتوية على مادة 

الّزنك.

- الأطعمة  التي تحتوي على الفيتامين 

)اأ( والحبوب )كالفول والعد�س والذرة..( 

.)E( اأو  ما ي�شمى بالتوكوفيرول

بالفيتامين  الغنّية  المك�ّشرات  بع�س   -

والبندق والجوز..( وحم�س  )C( )كاللوز 

الأ�شكوربيك اأو الفيتامين.

غ��ن��ّي��ًا  الأخ�����ش��ر  ال�����ش��اي  يعتبر  ك��م��ا 

ب��م�����ش��ادات الأك�������ش���دة، لح��ت��وائ��ه على 

ع��ل��ى غ�شاء  ي��ح��اف��ظ  ال����ذي  ال��ك��ات��ي��ك��ي��ن 

بمر�س  الإ�شابة  خطر  من  ويقي  الخاليا، 

�شرطان الجلد. 

كال�شيلينيوم  المعادن  بع�س  وكذلك 

الم�شوؤول عن تجّدد خاليا الب�شرة ووقايتها 

من ال�شيخوخة والهرم. 

تقوم مضادات األكسدة بدعم 
جهاز املناعة وتساعد يف 

احملافظة على الذاكرة 
واحلماية من عالمات تقّدم السّن

صحة وحياة
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ك���م���ا وي���������وؤدي ب��ع�����س الأن����زي����م����ات 

الوقاية  في  دورًا  والغلوتاتيون   )Q10(�كال

من مخاطر الجذور الحّرة.

*تاأخير عالمات ال�سيخوخة
الم�شوؤول  )البروتين  الكولجين  يعتبر 

ع��ن ت��ج��ّدد خ��الي��ا ال��ج��ل��د( اأح���د �شحايا 

اإ�شعافه  على  تعمل  اإذ  ال��ح��ّرة  ال��ج��ذور 

م�شادات  تلعب  هنا  م��ن  عليه.  والتاأثير 

الأك�شدة دورًا هاّمًا في الحّد من عالمات 

ال�شيخوخة واإنعا�س خاليا الب�شرة، واإ�شفاء 

الحيوية والن�شارة اإليها. 

*حّل اأمثل لعالج الب�سرة
اأ���ش��ب��اب ك��ث��ي��رة ت����وؤدي اإل����ى اأك�����ش��دة 

ال�شم�س،  لأ�شعة  التعّر�س  اأهّمها  الب�شرة 

واإلى  اإلى تكّون الكَلف والتجاعيد  ما يوؤدي 

م�شاّدات  تعتبر  لذلك  فيها.  الخاليا  تلف 

بالأخ�ّس  للب�شرة،  عالج  اأف�شل  الأك�شدة 

.)vitamin C(و ،)vitamin E(

ا�شتخدام  ينبغي  ذلك،  اإلى  بالإ�شافة 

مع  الأ���ش��ع��ة  م��ن  للحماية  ال�شم�س  واق���ي 

دائم  ب�شكل  المرّطبة  الكريمات  ا�شتخدام 

و�شرب كمّيات وافرة من المياه يومّيًا. 

*اأقوى اأنواع م�سادات االأك�سدة
اإلى  الأك�شدة  م�شادات  اأق��وى  تنتمي 

تحمي  ال��ت��ي  »الأنثو�شيانيدينات«  عائلة 

الجذور  ت�شّببها  التي  ال�شموم  من  الج�شم 

تلف  وم��ن   ،)Anthocyanidins(الحّرة

ترميم  ف��ي  وت�شاهم  الجلدية  الأن�����ش��ج��ة 

الأوعية الدموّية.

الفواكه،  في  بَوفرة  المادة  هذه  توجد 

)كالفريز(  الأح��م��ر  ال��ل��ون  ذات  ��ة  خ��ا���شّ

وال��ب��ن��ف�����ش��ج��ي ب��ي��ن ب���ذوره���ا واأزه���اره���ا 

واأوراقها.

المدخنين  اأّن  اإل��ى  الإ���ش��ارة،  تجدر   

و�شّكان المدن الذين يتعّر�شون ب�شكل اأكبر 

من  اأكبر  كمّيات  اإلى  يحتاجون  للملّوثات، 

اأج�شامهم  لأّن  وذلك  الأك�شدة؛  م�شادات 

تنتج جذورًا حّرة اأكثر من غيرها. 

*الحليب يحمي من االأك�سدة
ف��ي جامعة  اأج���ري���ت  اأث��ب��ت��ت درا����ش���ة 

»كان�شا�س« في الوليات المتحدة الأميركّية 

الحليب جدير  كبيرة من  كمّيات  تناول  اأّن 

برفع م�شتوى الغلوتاتيون في الدماغ، والذي 

الخاليا  حماية  في  فّعالة  كمادة  ي�شّنف 

الدماغّية من خطر الأك�شدة. 

)*( ماج�شتير في علوم الحياة.

الهوام�ض
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اإبراهيم من�سور

*من اأجمل ما قراأت
: كان زوجي قد ا�شترى لي ع�شفوَرْين من ف�شيلة الكناري. 

)1(
قالت نور محّمد

اأحببُتهما كثيرًا. با�شت الأنثى لتنجب ع�شافير �شغيرة جّدًا.

كبرت الع�شافير ال�شغيرة في القف�س، فلم تكن تعلم معنى الحرّية. كان اإذا 

خرج اأحدها عن طريق الخطاأ من القف�س ُيريد الرجوع اإليه؛ لأنه ل ُيدرك معنى 

ب اللتذاذ بالتحليق عن الأ�شجار المرتفعة. لم يحَظ  اأن جرَّ الحرّية، ول �شبق له 

بمتعة الطبيعة من قبل، فهو ل يعلم.

.
)2(

هكذا نحن في قف�س الدنيا عالقون!

*مفردة ثرّية المعاني
الِجْرم؛ من معانيها: الكوكب اأو النجم، واحُد الأجرام ال�شماوية 

َفا  - ال�شْوت، وقيل: جهارة ال�شوت - اللَّْون، ُيقال: َجُرَم لونه اأي �شَ

- الَحْلَق )الَفُم( يقول ال�شاعر:

ْعَن حتى ا�شَتَلْلُته لأ�شتلَّ منه ال�شِّ

ْغٍن ي�شيُق بِه الِجْرُم وَمْن كان ذا �شِ  

األ��واُح  فالِجْرُم  وبعُد،   - الَحْلق  ُي�شيُغه  ل  عظيم  اأم��ٌر  هو  يقول: 

.
)3(

الج�شد وجثماُنه، اأي الَبَدن

كشكول

 األدب

أدب ولغة
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*من غريب الّلغة
تعني مجنون،  »ُبهلول«  اأّن كلمة  النا�س  الَكيُّول؛ يظنُّ  ُبهلول - 

اأو اأحمق، ولكّن هذا خطاأ �شائع، فالُبهلول من الرجال هو »العزيز 

اآخر  فتعني  �لكيُّول  ا  اأمَّ الكريم«.  »الحبيُّ  وهو  خير«،  لكّل  الجامع 

ال�شفوف في القتال؛ وفي الحديث: اأنَّ رجاًل اأتى النبيَّ P، وهو 

يقاتل العدّو، ف�شاأله �شيفًا يقاتل به، فقال له النبّي P: »فلعّلك اإن 

اأعطيُتك اأن تقوم في اآخر الَكيُّول«، فقال الرجل: ل يا ر�شول اهلل، 

فاأعطاه �شيفًا فجعل يقاتل وهو يقول:

�إن������������������ي �م������������������������روؤٌ ع���������ه��������دن��������ي خ����ل����ي����ل����ي

������وِل �ل������ك������يُّ ف�������ي  �ل��������ده��������َر  �أق����������������وَم  ال  �أن 

و�ل��������ر���������س��������وِل �لل  ب�����������س�����ي�����ِف  �أ������������س�����������رُب 

������������������ْرَب غ����������������������الٍم م���������������ج��������������ٍد ُب���������ه���������ل���������وِل �������������������سَ

.)4(
فلم يَزْل يقاتل حتى ا�شُت�شهد

*من االأ�سداد
َل فالن في الأمر، اأي  ُل؛ تقول العرب: َتَمهَّ الَمَهُل - التمهُّ

ٍم في الخير، والماِهُل  اأي ذو تقدُّ َمَهٍل،  م فيه، وفالن ذو  تقدَّ

التوؤدة  بمعنى  ُل  والتمهُّ الَمَهُل  وتاأتي  ال�شريع؛  ُم  المتقدِّ هو 

الموؤمنين  اأمير  عن  ُروي  وقد  الأ�شداد.  من  فُهما  والتباطوؤ، 

الِبطنَة  اأَِقلُّوا  لأ�شحابه:  قال  الخوارج  لقي  لّما  اأّن��ه   ،Q

ِرْفقًا،  ِرْفقًا  اأي  َمَهاًل،  اإلى العدّو فَمَهاًل  واأعذبوا، واإذا �ِشْرُتم 

مًا. مًا تقدُّ واإذا وقعِت العيُن على العين فَمَهاًل َمَهاًل، اأي تقدُّ

ًة بمعنى  وهكذا يكون الإمام Q قد ا�شتعمل »َمَهاًل« مرَّ

.
)5(

م والإ�شراع ًة بمعنى التقدُّ ْفق والتوؤدة، ومرَّ الرِّ
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*من دقائق الّلغة
الفرق بين الَقْول والكالم؛ قيل: القْوُل هو الكالم 

على الترتيب، وهو كلُّ لفظ قال به الل�شان، تاّمًا كان 

اأو ناق�شًا؛ فلفظة »زْيد« من جملة »قاَم َزْيد« هي قوٌل 

جملة  ُتْعطي  ل  وحدها  زْيد  كلمة  لأّن  كالمًا؛  ولي�شت 

ا  مفيدة، فهي محتاجة اإلى غيرها ليتمَّ بها الكالم؛ اأمَّ

العرب  ولكّن  �شواه؛  ا  عمَّ م�شتغٍن  م�شتقلٌّ  فهو  الكالم 

زوا في ت�شميتهم الآراء والمعتقدات اأقواًل، وذلك  تجوَّ

لأّن العتقاد يخفى فال ُيْعَرُف اإّل بالقْول، اأو بما يقوُم 

.
)6(

مقامه

*ف�ساحة العرب
قال اأحد الأعراب معتّدًا بف�شاحته ومفتخرًا ببالغته:

ف����ال اأق���������وُل ِل������ِق������ْدِر ال���������داِر ق����د غ���ِل���َي���ْت

م���غ���ل���وُق ال�������������داِر  ِل�������ب�������اِب  اأق�������������وُل  ول 

وذلك لأنَّ العرب الف�شحاء يقولون: َغَلِت الِقْدُر، ل غِلَيْت، من 

ُمْغَلٌق  فهو  ُيْغَلُق  غِلَق 
ُ
اأ فعل  من  ُمْغَلق،  الدار  وباُب  يغلي،  غلى  فعل 

ولي�س مغلوقًا.

*من اأجمل الردود
»طبقات  كتابه  في  الُجَمحي  م  �شالَّ اب��ن  اأورده  ما  اأجمل  من 

ِلخَلف  قائٌل  ق��ال  قوُله:  و�شرورته،  الأدب��ي  النقد  ح��ول  ال�شعراء« 

الع�شر  في  وال��رواة  والأدب��اء  النّقاد  اأه��ّم  من  كان  وقد   - الأحمر 

العّبا�شي -: اإذا �شمعُت اأنا ال�شعَر وا�شتح�شنُته فما اأبالي ما قلت فيه 

اأنت واأ�شحاُبك. فاأجابه َخَلف: اإذا اأخذَت اأنت درهمًا فا�شتح�شنتُه، 

.
)7(

فقال لك ال�شّراف اإنه رديء فهل ينفُعَك ا�شتح�شاُنَك له؟

أدب ولغة
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 موؤلفة كتاب »�شاطئ النور«.( 1)

 عن كتاب »�شاطئ النور«، �س291.( 2)

 ل�شان العرب، ابن منظور، مادة جرم.( 3)

 م.ن، مادة كيل.( 4)

 م.ن، مادة مهل.( 5)

 م.ن، مادة قول.( 6)

 كتاب البين، جورج �شكور، �س22.( 7)

 ل�شان العرب، م.�س، مادة �شول.( 8)

 م.ن، مادة غلل.( 9)

الهوام�س

* عامّي اأ�سُله ف�سيح
الفعل  واأ�شُل  رفع،  بمعنى  »�شاَل«  العرب:  من  ة  العامَّ تقوُل  �شاَل؛ 

�َشْلُت 
َ
واأ رفعُتها،  اأي  بها،  �ُشوُل 

َ
اأ ِة  بالجرَّ �ُشْلُت  العرب:  تقول  ف�شيح؛ 

َة فان�شاَلْت، اأي رفعُتها فارتفَعْت؛ ول يقولون: »�ِشْلُت« بك�شر ال�شين؛  الجرَّ

و�شاَل الم�شتعطي َيَدْيه: رفَعُهما َي�ْشاأُل بهما؛ َوَرَد على ل�شان الُف�شحاء: 

 .
)8(

»ا�شتاَل« بمعنى �شال، كما ُيقال: ارتَوى بمعنى َرِوَي 

*فائدة لغوّية
والِغلُّ  وحرارُته؛  العط�س  ة  �شدَّ كلُّها:  الغليل،   - الَغَلل   - الُغلَّة   - الُغّل 

ْغُن والحقُد والح�شد، وفي التنزيل العزيز:  والغليل: الِغ�سُّ والعداوة وال�شِّ

} )الأعراف: 43(، معناه - واهلل اأعلم  ْن ِغلٍّ ُدوِرِهم مِّ {َوَنَزْعَن� َم� ِفي �سُ

اأنه ل يح�ُشُد بع�ُس اأهل الجّنة بع�شًا في علّو المرتبة؛ لأّن الح�شَد ِغلٌّ   -

اأٌة من ذلك. وَكَدر، والجّنة ُمبرَّ

التنزيل  اأو �شغن وحقد؛ وفي  ِغ�ّس  ذا  : كان  ِغاّلً َيِغلُّ  وقد غلَّ �شدُره 

} )اآل عمران: 61(، اأي يخون، وتف�شير  الحكيم: {َوَم� َك�َن ِلَنِبيٍّ �أَن َيُغلَّ

ذلك اأّن النبّي P جمع الغنائم في اإحدى الغزوات، فجاءه جماعة من 

حد 
ُ
اأ مثل  عليَّ  اهلل  اأفاَء  »لو  فقال:  غنائمنا.  تق�ِشْم  ل  فقالوا:  الم�شلمين 

ُغلُّكم مغنمكم؟!«. وفي حديث اأبي ذّر 
َ
ذهبًا ما منعُتكم درهمًا؛ اأتَرْونني اأ

.
)9(

ة: »َغَلْلُتم واهلل«، اأي ُخْنُتم في القول والعمل ميَّ
ُ
)ر�س( لبني اأ
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*اإقليم التفاح ي�سهد له
بحّب  حظي  الأول،  العبق  م��ن  رج��ل 

خا�ّس من قبل ال�شهيد الكبير الحاج عماد 

مغنية، ومن قائد المقاومة �شماحة ال�شّيد 

ح�شن ن�شر اهلل، وهو المتاآخي معه في يوم 

عيد الغدير..

الوطن م�شاحة  وكان، في  الزمان  كان 

جغرافّية هي »اإقليم التفاح«، ت�شهد للتاريخ، 

اأن المقاومة من بين �شخورها طلعت، ومن 

�شعاب كّل �شيء فيها ت�شّكلت، واأن كّل فرد 

يمّر  اأن  اإّل  له  لي�س  اإليها،  ين�شم  اأن  اأراد 

الثلج،  اأو على  ال�شخر،  ينام على  عبرها، 

ياأكل فتات الخبز الياب�س، يقطع م�شافة من 

مليتا اإلى اللويزة وهو يحمل »غالون« ماء، 

اأو قارورة غاز، يخترع و�شائل للمواجهة ول 

»خذوني
إلى اإلقليم«
ندى بنجك

لي�ض من ال�سهل اأو االأمر العابر اأن تحّب �سخ�سًا من دون اأن تتعّرف اإليه.. 

ويكون مفتاح الحب ا�سمًا اأو لقبًا يحمله..!

اإليه، وحّطت الجبال على كتفيه، ونام  »اأبو محمد االإقليم«، م�ست االأر�ض 

فارتداه  ا�سمه،  زمانه  مدى  على  المكان  وحّمله  ركبتيه،  فوق  الكثيف  ال�سجر 

ل خ�سي�سًا عليه.. بالكامل، وكان الئقًا به، كما لو اأنه قد ُف�سّ

�شالح يذكر، القوة الوحيدة التي ينبغي اأن 

يراهن عليها في اأّي مهمة، هي الإيمان في 

قائمة  من  ب�شيطة،  جزئيات  هذه  القلب. 

ال��ذي  الميداني  ال��واق��ع  �شجل  ف��ي  طويلة 

تفر�شه طبيعة تلك المنطقة.

اإيقاع  الأر����س  تح�ّش�شت  ما  و�شرعان 

يديها  فب�شطت  روح����ه،  وط��ي��ن��ة  ف��ت��اه��ا، 

و�شّمته، ومنحته ا�شمها. 

*راية المقاومة
يدّبر  اأن  باإمكانه  وك��ادر،  م�شوؤول  رجل 

ويدير من دون تما�ّس مع النار والخطر. ولكن 

األب�شته  الذي  للتاج  مخل�ٌس  ال�شم  �شاحب 

اإّياه الأر�س، وفي قلب الميدان ل يغادر.

ابتداًء من مرحلة تعر�س فيها اإلى حالة 

اللويزة،  33 يومًا في منطقة  ح�شار لمدة 

مشاركات القراء
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وقد  65 مجاهدًا،  تتاألف من  مع مجموعة 

ذن له يومها باأن يترك النقطة وين�شحب، 
ُ
اأ

لكنه اأ�شّر على البقاء، لكي يوتد في العمق، 

ال��ذي��ن ط��رزوا  م��ن  وه��و،  المقاومة.  راي��ة 

اقتالع  ومع  والن�شر.  التحرير  �شّر  بخّفة 

اأفرد   ،2000 العام  اأيار  في  الأولى  البوابة 

طائر الإقليم جناحيه... وعمل في منطقة 

بنت جبيل �شمن م�شوؤولّية تجّلى نتاجها في 

ذاك الفتح الإلهّي عام 2006، ونق�س بنت 

جبيل كالو�شم على �شاعديه.

*»الحاج ماهر« ن�سيحة الحاج عماد
ُيعرف  ب��داأ  قد  ك��ان  المرحلة  ه��ذه  في 

اختاره  الذي  اللقب  وهو  ماهر«،  ب�»الحاج 

بعد عام  الحاج عماد مغنية  بن�شيحة من 

في  جديدة  روح  ب��ّث  اأج��ل  من  التحرير.. 

الم�شوؤولية التي يتولها، بدءًا من ال�شم. 

الم�شافات  ي�شتغل  �شريره،  ال�شيارة 

�شم�شها  تطلع  الأعياد  كل  فيغفو.  الطويلة 

وت�شرق وهو مالزم وحدته، العمل وجهته، 

والميدان مكتبه. ومن حول المكتب يفتر�س 

المفكرات،  اإح���دى  ف��ي  ال�شهداء..  �شور 

وكان  �شهيدًا..   70 ا�شم  دّون  قد  وجدناه 

من اليمين ال�شهيد �شاجد الدوير، ال�شهيد �شالم عبود الأمين، الأمين العام لحزب اهلل، 

وال�شهيد ابو محمد القليم الحاج ماهر

يخ�ّس كّل واحد منهم بال�شالة وال�شيام، 

في  تختبئ  التي  اللحاق  دمعة  عن  كتعبير 

عينيه، على مّر ال�شنين..

*�سورة التكاثر والروؤيا
تزرعه  لأن  الأن���وار  تلك  كافية  كانت 

عدة  ف��ي  الأر�����س.  يوؤ�ش�س  ك��ب��ي��رًا  ق��ائ��دًا 

وج���وده �شمن  ت��رّك��ز  ���ش��وري��ا،  ف��ي  مناطق 

محور ال�شل�شلة ال�شرقّية والغربّية، وتمو�شع 

لآخ��ر،  حين  من  يطّل  ال�شام،  في  اأ�شا�شًا 

ويجّدد   O زينب  ال�شيدة  عبق  ي�شتّم 

العهد.. ثم جاء النداء اإلى اإدلب، فانطلق 

اأمنية  اللحظة  وكانت  اأمامّية،  اإلى خطوط 

على  المطر  حّبات  اأول��ى  ونزلت  مزمنة.. 

الج�شد الترابّي، مو�شم دم لن يتبدل.

وانك�شف  الإقليم،  محمد  اأبو  ا�شت�شهد 

الفجر  في  روؤياها  تف�شير  الم�شّنة  للوالدة 

»اأما  لها:  يقول  محمد  اأب��و  جاءها  نف�شه، 

زلِت في البيت، قومي اإلى الجبانة واقرئي 

�شورة  {�أَْلَه�ُكُم �لتََّك�ُثُر}«.

وقامت الأم وقمنا، وعلى امتداد الم�شافة 

للنع�س العائد، كان الإقليم يردد: »هل تعبت 

من الم�شي، فجئت اإلى النوم الأخير؟«
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الطفل المصاب
نبيلة حمزي

عليه،  خطرًا  ت�سّكل  منزلّية  لمخاطر  الطفل  يتعّر�ض 

فكيف يمكن الوقاية منها واإ�سعافه حال تعّر�سه لها؟ 

اسعافات أولية

90



*الحروق
اغ�شل مكان الحرق بماء بارد، ثم ُقْم 

بارد  بماء  مبّللة  قما�س  بقطعة  بتغطيته 

حّتى يزول الألم. وتكفي عادًة مدة خم�س 

و�شع  عدم  اإلى  التنبيه  مع  دقيقة،  ع�شرة 

الجليد على الحروق.

*الحروق المترافقة مع الفقاعات
ول  ب���ارد،  بماء  ال��ح��رق  مكان  اغ�شل 

وك��ّل  ال��ف��ق��اع��ات.  بثقب  ت��ق��م  ول  ت��غ��ّط��ه 

اأو  القدمين  اأو  اليدين  اأو  الوجه  في  حرق 

عر�شه  يتّم  اأن  يجب  التنا�شلّية  الأع�شاء 

على الطبيب في اأقرب وقت لو�شف العالج 

المنا�شب.

*الحروق الكبيرة اأو العميقة
باإزالة  بالإ�شعاف مبا�شرة وقم  ات�شل 

ت�شع  ول  الطفل،  الألب�شة عن ج�شم  كاّفة 

اأّية اأدوية اأو مواّد منزلّية على الحرق، فقط 

غطِّ الطفل ببطانّية حتى يتّم اإ�شعافه.

*الحروق الكهربائية والكيماوية
ول  اأوًل،  ال��ك��ه��رب��اء  م�شدر  اف�شل 

تحاول لْم�س الطفل بيدك المجّردة، ولكن 

اإبعاده عن م�شدر الكهرباء بقطعة  حاول 

�شميكة  قما�س  بقطعة  اأو  ج��اّف��ة  خ�شب 

وجاّفة.

عن  الناجمة  للحروق  بالن�شبة  اأّم���ا 

المواد الكيماوية فاإنها ُت�شعف ب�شكل اأّولّي 

ب�شكب الماء النظيف عليها. ونلفت عناية 

الحروق  جميع  عْر�س  �شرورة  اإلى  الأه��ل 

الكهربائّية والكيماوّية على الطبيب.

*اإ�سعاف اإ�سابات العين
كيماوّية  مادة  لأّي  العين  تعّر�س  فور 

ُقم بغ�شلها بماء نظيف وب�شكل متكّرر لمدة 

خم�س ع�شرة دقيقة. ومن ال�شرورّي عدم 

محاولة لْم�س اأو تدليك العين المتاأذية اأو 

اأّما  المنزل.  في  موجودة  قطرة  اأّية  و�شع 

اإذا لحظت وجود ج�شم غريب في العين، 

فاتركه ول تحاول نزعه، فقط قم بتغطية 

العين وُخذ الطفل اإلى الم�شت�شفى.

اإ�شابات  ُتعر�س  اأن  يجب  مالحظة: 

العين على الطبيب في كّل الحالت.

*اإ�سعاف الطفل فاقد الوعي
ووجهه  ظهره،  على  الطفل  بو�شع  ُقم 

اإلى جانب الكتف، ثّم ارفع �شاَقْيه  مّتجهًا 

ول  ال��راأ���س،  م�شتوى  م��ن  اأع��ل��ى  لم�شتوى 

لم  واإذا  الفم.  طريق  عن  �شيء  اأّي  تعطه 

يجب  دق��ائ��ق  خ��الل  وعيه  الطفل  ي�شتعد 

نقله اإلى الم�شت�شفى.

*اإ�سعاف الك�سور والر�سو�ض
عندما  ك�شر  وج��ود  تحتمل  اأن  يجب 

 ، ر���سّ اأو  �شقوط  ل��ح��ادث  طفل  يتعّر�س 

ناحية  ت�شّوه في  اأو  وتوّرم  األم  وعند وجود 

الر�ّس وعندما ي�شّبب تحريك الطرف األمًا 

قبل  الطرف  تحريك  عدم  يجب  للطفل، 

ا�شتطعت  واإن  الإ�شعاف.  واطلب  تثبيته، 

و�شع  ال��م��ك�����ش��ور  ال��ط��رف  تثبيت  ح���اول 
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يح�شر  ريثما  ال��ب��ارد  الماء  من  ك��ّم��ادات 

الإ�شعاف.

بك�شر  باإ�شابته  ال�شتباه  حال  في  اأّما 

فاحذر  الفقرّي  العمود  في  اأو  العنق  في 

خطيرة  اأذّي����ة  ل��ه  ي�شّبب  فقد  تحريكه، 

ودائمة.

*اإ�سعاف الرعاف
والراأ�س  الجلو�س  الطفل بو�شعّية  �شع 

الأنف  ب�شغط  قم  ثّم  قلياًل،  الأ�شفل  اإلى 

بين اإ�شبعيك ولمدة ع�شر دقائق. ويف�شل 

الرعاف  ا�شتمّر  ف��اإذا  الوقت،  تراقب  اأن 

رغم ال�شغط على الأنف ع�شر دقائق يجب 

مراجعة الطبيب على الفور.

ال��م��ت��ع��ّر���ض  ال��ط��ف��ل  *اإ�سعاف 
للغازات واالأبخرة ال�ساّمة

اأخرج الطفل اإلى مكان بعيد عن الدخان 

حيث يوجد هواء نقّي، ثم اّت�شل بالطبيب. 

واإذا توّقف الطفل عن التنّف�س ابداأ بالتنف�س 

ال�شطناعي حتى و�شول الإ�شعاف.

*الت�سّممات عبر الجلد
�شاّمة  لماّدة  الطفل  جلد  تعّر�س  اإذا 

ُقْم  الح�شرّية  المبيدات  اأو  الأ�شيد  مثل 

ع��ن��ده��ا ب���اإزال���ة ه���ذه ال���م���ادة ع��ن جلد 

اغ�شل  ثّم  الملّوثة  المالب�س  وانزع  الطفل 

الماء  من  كبيرة  بكمّيات  الم�شاب  الجلد 

بادر  اأو  الطبيب  ي�شل  ريثما  وال�شابون 

لنقل الطفل اإلى الم�شت�شفى.

أّما يف حال االشتباه بإصابة 
الطفل بكسر يف العنق أو يف 

العمود الفقرّي فاحذر حتريكه، 
فقد يسّبب له أذّية خطرية 

ودائمة

إسعافات أولية
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*اإ�سعاف الكدمات
الكدمة هي ر�ّس على الأن�شجة الطرّية 

في  ازرق���اق  اأو  اح��م��رار  �شكل  على  تظهر 

جرح  وج���ود  دون  ول��ك��ن  ت���وّرم  م��ع  الجلد 

اإ���ش��ع��اف ال��ك��دم��ة بو�شع  ���ش��ري��ح. وي��ت��ّم 

كمادات من الماء البارد فوق الكدمة لمدة 

ن�شف �شاعة.. اأما اإذا كانت الكدمة كبيرة 

فيجب  الأن�شجة  في  كبير  ت�شّوه  هناك  اأو 

الت�شال بالطبيب.

*اإ�سعاف الجروح القاطعة
بقطعة  ال��ن��ازف  الجرح  على  ا�شغط 

قما�س نظيفة لإيقاف النزف. اأّما اإذا كان 

بالطبيب  فاّت�شل  وعميقًا  كبيرًا  الجرح 

م�شت�شفى  اأق���رب  اإل��ى  الم�شاب  انقل  اأو 

ال��ج��رح  ع��ل��ى  بال�شغط  ال���ش��ت��م��رار  م��ع 

بما  الطبيب  قيام  لحين  النزف  للحّد من 

بالماء  فتغ�شل  للخدو�س  وبالن�شبة  يلزم. 

غير  معّقم  ب�شا�س  ُتغّطى  ثم  وال�شابون 

ل�شق كالذي ُتغّطى به الحروق.

وف����ي ح���ال���ة ال����ج����روح ال����واخ����زة، 

تُقم  ل  ال�شكين،  عن  الناجمة  كالجروح 

في  انغرز  ال��ذي  الغريب  الج�شم  بنزع 

كبيرًا  الج�شم  ه��ذا  ك��ان  اإذا  الج�شم 

ج�شم  في  مكانه  اأتركه  واإنما  كال�شكين، 

الطفل حتى يتّم اإ�شعافه.

تغ�شل  ال�شغيرة  ال��واخ��زة  وال��ج��روح 

اإعطاء  لح��ق��ًا  ويجب  وال�شابون  بالماء 

كان  اإذا  للكزاز  الم�شاّد  الم�شل  الطفل 

عمره اأكثر من خم�س �شنوات.

*اإ�سعاف اإ�سابات االأ�سنان
في حال حدوث  �للهّبنية:  �الأ�سن�ن   -

عند  اللبنية  الأ�شنان  لأحد  خلع  اأو  ك�شر 

بقطعة  النزف  مكان  ب�شغط  ُقم  الطفل 

الأ���ش��ن��ان  طبيب  وراج���ع  نظيفة  �شا�س 

لحقًا.

انخالع  في حال  �لد�ئمة:  �الأ�سن�ن   -

اأح����د الأ����ش���ن���ان ال��دائ��م��ة ل��ل��ط��ف��ل يجب 

بو�شعها  بحذر  قم  ثم  بال�شّن  الحتفاظ 

الطبيعي، حيث كانت، في فم  في مكانها 

ت�شتطع  لم  واإذا  ب�شيط.  الطفل مع �شغط 

الطفل،  ف��م  ف��ي  مكانها  ف��ي  ال�شّن  و�شع 

�شعها في كاأ�س من حليب البقر الطازج، 

الأ�شنان  طبيب  اإلى  مبا�شرة  بها  واذه��ب 

وقت  اأ�شرع  في  مكانها  اإل��ى  ال�شّن  ليعيد 

مك�شورة  ال�����ش��ّن  ك��ان��ت  اإذا  اأّم���ا  ممكن. 

ال�شّن  مكان  وا�شغط  ال�شّن  قطع  فاجمع 

وراجع  النزف  يتوقف  حتى  �شا�س  بقطعة 

طبيب الأ�شنان.

يتّم إسعاف الكدمة بوضع 
كمادات من املاء البارد فوقها 

ملدة نصف ساعة
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دميا جمعة فّواز

مشكلتي
 هي النرجيلة

عمري  با�شل،  ا�شمي  عليكم،  ال�شالم 

واأ�شعى  بجّد  درا���ش��ت��ي  اأت��اب��ع  ع��ام��ًا،   15
هي  الأ�شا�شية  م�شكلتي  عام.  كّل  للنجاح 

رغم  »النرجيلة«،  اأدخن  اأن  وال��َدّي  رف�س 

بذلك  وي�شمحان  يدخنها  م��ّم��ن  اأن��ه��م��ا 

يدخن  ب��داأ  ف��اأخ��ي  �شّنًا.  الأك��ب��ر  لإخ��وت��ي 

»النرجيلة« منذ �شن الرابعة ع�شرة ووالدي 

اعتبر اأنه اأخطاأ حين �شمح له بذلك ويريد 

الآن، اأن ي�شّن قانونًا جديدًا معي!

يدخنون  اأ���ش��دق��ائ��ي  جميع  اإّن 

»ال���ن���رج���ي���ل���ة« واأه����ل����ه����م ل 

َعِلم  اأبي،  بينما  يعاقبونهم، 

ا�شتريت  اأنني  فترة  منذ 

واح��������دة ل����ي ف��غ�����ش��ب 

ول  درو�شي،  اأهمل  اأنني  معتبرًا  وك�شرها 

واأن��ا  �شاعات  واأم�����ش��ي  بواجباتي،  اأق���وم 

وجهة  دقيق من  وه��ذا كالم غير  اأدّخ��ن، 

نظري، لكّنه رف�س اأن ي�شمعني.

والدي  ق�شوة  بعد  تهدئتي  اأم��ي  حاولت 

الوقت،  بع�س  اأنتظر  اأن  مني  وطلبت  علّي 

في  لأخي  ال�شماح  �شبب  عن  �شاألتها  وحين 

واعتبرت  وّبختني  بالتدخين  �شغيرة  �شّن 

ال�شّيئة  الأم��ور  في  اأخي  لتقليد  اأ�شعى  اأنني 

وغير  المدر�شّي  تفّوقه  في  اأقّلده  ول  فقط 

ذلك من ال�شلوكّيات ال�شالحة. ماذا اأفعل؟ 

كيف اأقنع اأهلي اأنني في �شّن منا�شبة لأدخن 

ة واأّن جميع رفاقي يدخنون  »النرجيلة« خا�شّ

منذ �شنوات ول ي�شّر ذلك ب�شّحتهم �شيئًا؟
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بنا الحلّ ثقتك  ن�سكر  ب��داي��ًة،  با�سل،  ال�سديق 

اأ�سل  تحديد  ول��ن��ب��داأ  م�سكلتك.  وم�ساركتنا 

الم�سكلة التي اأعتقد اأنها غير وا�سحة بالن�سبة 

اإليك:

»النرجيلة«.  من  اأهلك  مع  الم�سكلة  لي�ست 

هذه  من  رغبتك  في  هي  الحقيقية،  الم�سكلة 

ه  وتت�سبَّ واح��دة  ت�ستري  اأن  المبكرة  ال�سّن 

ال�سحّية  م�ساّره  �سّيئ  ب�سلوك  جيلك  باأبناء 

معروفة العواقب!

�ساأ�ساألك جملة اأ�سئلة قبل اأن نقدم لك الحل:

هل  - ال�سّم،  اأك��ل  على  يتهافتون  رفاقك  راأي��ت  اإذا 

تدافعهم بحّجة اأنك تقّلدهم؟

والديك  - واهتمام  بحّب  واحدة  للحظة  ت�سّك  هل 

بك؟

في  - البنك،  اأو  ال�سغير،  الأخيك  لت�سمح  كنت  هل 

الم�ستقبل، اأن ي�سّر ب�سحته الأّي �سبب كان؟

عليك  فاأتمنى  بالنفي،  الت�شاوؤلت  هذه  من  اأيٍّ  عن  جوابك  كان  اإذا 

التالي:

مرحلة  في  مثلك  هم  لمن  ة  خا�شّ التدخين  م�شاّر  عن  اأكثر  اق��راأ   -1
الن�شوج.

اأ�شلوب والديك - في تحديد  2- اتخذ قرارك ال�شخ�شّي - بمعزل عن 
اأهدافك وكيفّية الحفاظ على نمّوك الج�شدّي والنف�شّي.

ة بك، لأّن مجّرد وجودها �شوف  3- من المبكر اأن ت�شتري نرجيلة خا�شّ
ي�شّجعك على اأن تحترف التدخين.

4- رّكز على درا�شتك ول تتاأّثر ب�شلوكّيات رفاقك مهما بدت لك مغرية.
العديد  و�شتجد  ريا�شّي  ناٍد  اإلى  وان�شّم  الريا�شة  تمار�س  اأن  حاول   -5
لون اأن يمالأوا اأوقاتهم باأمور مفيدة بدًل من  من ال�شباب الذين يف�شّ

الجلو�س ل�شاعات يحرقون راأ�س النرجيلة و�شّحتهم!
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ابتسامة فايسبوكّية
لم ت�شتطع كوثر اأن تخفي ده�شتها عند 

تفا�شيل  تخبرها  �شعاد  �شديقتها  �شماع 

من  ال�شيف  ف�شل  خ��الل  معها  ح�شل  ما 

اأخبارها  تتابع  كانت  فقد  موؤلمة..  اأح��داث 

العطلة  اأ���ش��ه��ر  خ��الل  »الفاي�شبوك«  عبر 

وتتاأّمل �شورها في الطبيعة الخاّلبة ل�شمالي 

التي  ال�شعادة  عن  اأخبارها  وت��ق��راأ  اإي���ران 

ت�شعر بها في المطاعم الفارهة، وال�شحبة 

الرقيقة لأّمها الحنون ووالدها المعطاء.

بقيت كوثر تحملق بوجه �شعاد المتعب، 

�شهر  منذ  لوالدتها  قالت  كيف  وت��ذّك��رت 

حين راأت �شورة رفيقتها في تركيا »انظري 

يا اأّمي، �شديقتي �شعاد تجوب دول العالم، 

بو�شتاتها  جميع  عرفتها،  فتاة  اأ�شعد  هي 

ي��ع��ان��ي اأغ��ل��ب ط���اّلب ال��م��دار���س من 

وفي  والدفاتر.  بالكتب  المثقلة  الحقائب 

لأل��وان  فقط  البع�س  يلتفت  ال��ذي  الوقت 

اآخرون على اختيار  الحقيبة و�شكلها يرّكز 

حقيبة تنا�شبهم من جهة ول توؤذي ظهورهم 

من جهة اأخرى، �شنقدم لكم اأبرزها:

1- اختيار حقيبة خفيفة الوزن فال يتعّدى 
وزنها فارغة الن�شف كيلو غرام.

طرفْيها  ع��ل��ى  ال��ح��زام��ان  ي��ك��ون  اأن   -2
حّمالة  وت��ك��ون  ووا���ش��ع��ْي��ن،  عري�شْين 

على الفاي�شبوك توؤّكد ذلك، اأهلها يحتفلون 

بها كّل يوم وكّل �شاعة لأنها وحيدتهم، هي 

اأميرة والدها ومدّللة اأمها!«.

وا�شتقّرت عينا كوثر على دمعة تفّلتت 

بطرف  لتم�شحها  و���ش��ارع��ت  �شعاد  م��ن 

لتلجم  ت�شارع  كانت  المدر�شّي.  مريولها 

ع�شرات الأ�شئلة التي تبادرت اإلى ذهنها: 

مع  الجميلة  ال�شهرة  تلك  ف��ي  »و���ش��ورك 

النهر  ���ش��ف��اف  ع��ل��ى  المطعم  ف��ي  اأّم����ك 

وقلت  و�شعته  ال��ذي  والبو�شت  ال��ت��رك��ّي؟ 

فيه اإنك محظوظة بوالدك الحنون واأمك 

اأّي  عن  ت�شاألها  اأن  ت�شتطع  لم  الرقيقة؟« 

من تلك الأمور، �شعرت اأّنها �شخيفة اأمام 

وعاهدتها  به،  تمّر  ال��ذي  العميق  الحزن 

ال�شّيقة  ف��الأح��زم��ة  مبّطنة،  الكتف 

ت�شّبب اأثرًا على الجلد.

3- اأن يكون الجزء الخلفّي للحقيبة مبّطنًا، 
حّتى يوّفر المزيد من الراحة ويحميك 

من  الحادة  ال��ح��واّف  ت�شيبك  اأن  من 

اأقالم  مثل  ظهرك  في  الحقيبة  داخل 

الر�شا�س والم�شاطر.

للخ�شر،  حزام  الحقيبة  في  يتوّفر  اأن   -4
بالت�شاوي  ال��وزن  توزيع  على  لي�شاعد 

عبر الج�شم.

6 نصائح الختيار حقيبة مدرسّية مناسبة
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اأن ل تخبر اأحدًا من رفيقات �شّفهما بما 

ته لها في الملعب. اأ�شرَّ

وعند  المدر�شّي،  اليوم  انتهاء  وبعد 

�شعاد  �شوت  بّحة  كانت  الم�شاء،  حلول 

حين  ة  خا�شّ توؤلمها،  كوثر،  بال  تفارق  ل 

نف�شّي  لن��ه��ي��ار  تعر�شت  اأّن��ه��ا  اأخبرتها 

ب�شبب الم�شاكل الحاّدة بين والديها والتي 

الوالد  تعنيف  درج��ة  اإل��ى  اأح��ي��ان��ًا  ت�شل 

اأبلغاها  �شباحًا،  واليوم  الم�شكينة،  لالأّم 

مجبرة  و�شتنتقل  ر�شمّيًا  انف�شال  اأنهما 

اأيام  ب�شعة  القرية  في  جدتها  مع  لل�شكن 

العالقة.  اأمورهما  وال��داه��ا  ي�شّوي  حّتى 

اأهّم  يوميًا  لها  تر�شل  اأن  منها  وقد طلبت 

عن  �شتغيب  لأن��ه��ا  المدر�شّية  ال��ف��رو���س 

توزيع  اأجل  من  عّدة  على جيوب  تحتوي  اأن   -5
المحتويات ب�شكل مت�شاٍو.

حجمها  ف��ي  متمركزة  الحقيبة  ت��ك��ون  اأن   -6
اأ�شرطتها قابلة  بارتفاع الخ�شر، واأن تكون 

مع  بالتنا�شب  ورفعها  خف�شها  في  للتعديل 

الوقفة المنا�شبة.

اأعلى  الم�شافة من  الحقيبة  تغّطي  اأن  7- يجب 
تتجاوز  واأّل  الأ���ش��الع  نهاية  اإل���ى  الظهر 

الخ�شر، فنزول الحقيبة اأ�شفل من م�شتوى 

الكتفين  على  ال�شغط  م��ن  يزيد  الخ�شر 

وي�شع جهدًا اأكبر على الع�شالت والظهر.

المدر�شة بع�س الوقت.

»الالبتوب«.  لتح�شر  كوثر  وانتف�شت 

كانت مت�شّوقة لترى اإن كانت �شعاد اعتكفت 

الليلة عن و�شع اأّي »بو�شت« اأو �شورة..  وما 

ل�شعاد  ���ش��ورة  وج��دت  حّتى  دق��ائ��ق  اإّل  ه��ي 

حديقة  ف��ي  ج��ّدت��ه��ا  ق��رب  تجل�س  مبت�شمة 

قروية جميلة كتبت تحتها: »اأ�شعر بالمتنان 

المدر�شة  ع��ن  غائبة  الحنونين..  ل��وال��دّي 

في  جّدتي  مع  جمياًل  وقتًا  اأم�شي  لأ�شبوع، 

م�شفقة  راأ�شها  ت  ه��زَّ اأحّبها«.  التي  قريتي 

ال�شديقات  تعليقات  ع��ل��ى  اّط��ل��ع��ت  ح��ي��ن 

المتح�ّشرات على دلل �شعاد وتمّيزها وعلى 

لأّي  التي ل يمكن  ال�»فاي�شبوكية«  ابت�شامتها 

�شخ�س غير كوثر اأن ي�شمع رّنتها الحزينة.
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اإعداد: حوراء مرعي عجمي

ح�����ش��دت ن��اط��ح��ة ���ش��ح��اب ف��ي لندن 

جائزة »كاأ�س كاربنكل«، التي تنّظم �شنوّيًا 

لأ�شواأ  دي��زاي��ن«،  »بيزن�س  مجلة  قبل  من 

في  ت�شّببها  بعد  وذلك  معماري،  ت�شميم 

�شهر �شيارة جاكوار كانت اأ�شفل البناية.

وتحمل ناطحة ال�شحاب المكّونة من 37 

البريطانية  بالعا�شمة  المال  طابقًا في حّي 

�شتريت«، وكان  »20 فينت�شير�س  ا�شم  لندن 

جهاز  اأي  توكي«  »ووك��ي  ا�شم  عليها  يطلق 

الال�شلكي باعتبار �شكلها المنحني.

اأ�شعة  فيها  ت  اأدَّ التي  الحادثة  وبعد 

جائزة أسوأ تصميم معماري
اإل��ى  �شطحها  على  المنعك�شة  ال�شم�س 

�شهر �شيارة في ال�شارع عام 2013، حمل 

اأي  المبنى ا�شمًا جديدًا وهو »�شكورت�شي« 

»الجهاز الحارق«.

وذهبت جائزة كاربنكل لمبنى »ووكي 

التحكيم  لجنة  من  باإجماع  �شكورت�شي« 

لعّدة  معماريين،  مهند�شين  من  المكّونة 

اأ�شباب اأهّمها ما يتعّلق بالواجهة الجنوبية 

الت�شييد،  مرحلة  اأث��ن��اء  ال��ت��ي،  المقّعرة 

عك�شت اأ�شعة ال�شم�س ب�شكل مكّثف.

الألماني  فيليه«  »دوت�شيه  موقع  اأف��اد 

الباب  يفتح  �شرائه  بعد  البي�س  غ�شل  اأن 

اإلى  يوؤّدي  لأن ذلك  والبكتيريا،  للجراثيم 

ُيحدث  ما  الواقية  الطبيعية  الطبقة  اإزالة 

بدخول  ي�شمح  اإذ  المرجوة،  عك�س  نتائج 

وتكاثرها  البي�شة  داخ��ل  اإل��ى  البكتيريا 

هناك.

غسل البيض يتسّبب بالجراثيم والبكتيريا

حول العالم
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اأّن  لي��ب��روري«  »اأون��الي��ن  موقع  اأورد 

على  ح�شل  الكيمياء  في  اأ�شترالّيًا  عالمًا 

جائزة الحماقة العلمّية »اإيجنوبل«.

وتمّكن العالم من اختراع و�شفة تعيد 

الأول��ى،  حالتها  اإل��ى  �شلقها  بعد  البي�شة 

في  لتن�شيطها  البروتينات  ا�شتخراج  ثم 

بالكيميائي  العالج  مثل  عديدة  �شناعات 

وال�شناعات الغذائية والوقود.

الكيمياء  اأ�شتاذ  هو  را�شتون  وكولن 

ق�شة  في  تنّدره  ورغ��م  »فلندرز«  بجامعة 

البي�شة ولكنها نقلة كبيرة في عالم �شناعة 

عن�شرًا  يوفر  وه��و  الكيميائية،  الأدوي���ة 

هامًا في تلك ال�شناعة وهو »البروتينات«، 

فذلك الكت�شاف ل يقّدر بثمن.

الأ�شترالي  العالم  اأّك��د  جانبه،  وم��ن 

عالم أسترالي يحصل على جائزة الحماقة العلمّية 

اأنه �شعر بالندها�س من نجاح الجهاز في 

المواد  بها بع�س  التي وّظف  تنفيذ فكرته 

اإلى  الم�شلوقة  البي�شة  لإعادة  الكيميائية 

حالتها الأولى بعد �شلقها وو�شولها لدرجة 

الغليان.

  Dieffenbachia�ال نبتة  اأّن  درا���ش��ات  اأظ��ه��رت 

ال�شائعة ال�شتخدام في الكثير من المنازل والمكاتب، 

والتي تلفت ناظرها بتدّرجات الخ�شار فيها، هي فعليًا 

تمَّ  اإذ  الأطفال،  لدى  خ�شو�شًا  كبير،  حدٍّ  اإلى  �شاّمة 

التي  والح�شا�شية  ال��ت��وّرم  ح��الت  من  العديد  ت�شجيل 

تهّدد الحياة في حال اأقدم الطفل على و�شعها في فمه 

وم�شغها.

والمعروفة  النبتة،  ه��ذه  في  ال�شاّم  العامل  ويعود 

اأوك�شالت  ماّدة  وجود  اإلى   dumb cane با�شم  اأي�شاً 

الكال�شيوم داخل اأوراقها.

نبتة منزلّية
تهّدد حياة طفلك 
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اأّن  البرازيل  جامعة  في  علماء  ك�شف 

بولي�شتا«،  »بوليبيا  نوع  من  الدبابير  �شّم 

قد  البالد،  �شرقي  جنوبي  ت�شتوطن  التي 

ال�شرطان،  م��ر���س  ع��الج  ف��ي  ي�شتخدم 

دون  الم�شابة،  الخاليا  قتل  ي�شتطيع  لأنه 

ال�شليمة.

وذكر موقع »هيئة الإذاعة البريطانية« 

)بي بي �شي( اأم�س، اأّن لدغة هذا الدبور 

تطلقه  ال��ذي   »1 بي  »اأم  �شم  على  تحتوي 

للدفاع  اأو  فري�شتها  على  للق�شاء  الح�شرة 

عن نف�شها.

وق����ال ال��ب��اح��ث ف���ي »ج��ام��ع��ة ل��ي��دز« 

في  ���ش��ارك  ال��ذي  بيلز،  ب��ول  البريطانية 

التجارب، اإّن »هذا الك�شف قد ي�شاعد في 

تت�شّمن  العالج  من  جديدة  اأن��واع  تطوير 

لمهاجمة  الأدوي��ة  من  مجموعة  ا�شتخدام 

في  ال�شرطان  خاليا  من  مختلفة  اأج��زاء 

الوقت ذاته«.

60 ألف ياباني
فوق المئة

اأع��ل��ن��ت ال��ح��ك��وم��ة ال��ي��اب��ان��ي��ة 

تزيد  ال��ذي��ن  الأ���ش��خ��ا���س  ع��دد  اأن 

البالد  في  عام   100 عن  اأعمارهم 

في  �شخ�س،  األ��ف  �شتين  اإل��ى  و�شل 

ال�45 على  للعام  رقم قيا�شي جديد 

التوالي.

من  بالمئة   87 الن�شاء  وت�شّكل 

اأعمارهم  تتجاوز  من  عدد  اإجمالي 

ي�شل  فيما  ال��ي��اب��ان،  ف��ي  ع��ام  مئة 

والتي  اليابان  في  معمرة  اأكبر  عمر 

لم يك�شف عن ا�شمها اإلى 115 عامًا 

وهي تعي�س بالعا�شمة طوكيو، وي�شل 

يا�شوتارو  ويدعى  معمر  اأكبر  عمر 

في  ويعي�س  عامًا   112 اإل��ى  كويدي 

مدينة ناجويا في و�شط اليابان.

الصابون السائل
يفقد ثقة العلماء

سّم الدبابير يقتل 
الخاليا السرطانية

اأّن  العلماء  اأجراها  جديدة  درا�شات  بّينت 

ال�شابون  عن  فاعلّية  يقّل  ل  العادي  ال�شابون 

التريكلو�شان  م��ادة  اأّم��ا  للجراثيم.  المقاوم 

تلحق  اأن  فيمكن  عليها  ال�شابون  يحتوي  التي 

اأن تت�شّبب  �شررًا ب�شّحة الإن�شان. فيما يمكن 

الح�شا�شية  بمر�س  الإ�شابة  في  المادة  تلك 

والإخالل بتوازن الهرمونات في الج�شم.

حول العالم
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الم�شمونة  ك�شف مدّر�س عن طريقته 

هاتفه  با�شتخدام  يقوم  من  اكت�شاف  في 

من  الن�شّية  الر�شائل  واإر���ش��ال  ال��ن��ّق��ال 

الطالب اأثناء الدر�س.

البريطانية،  ميرور  �شحيفة  وبح�شب 

ُتظهر ال�شورة التي ح�شلت على اأكثر من 

مليون ون�شف المليون م�شاهدة وح�شدت 

 ،imgur.com  مئات التعليقات على موقع

جهاز  اأم���ام  الطاولة  على  يجل�س  معّلمًا 

ال�شا�شة مالحظة  بروجيكتور وتظهر على 

هكذا ترصد الهواتف في صفك

معّطرات الجو أكثر ضرراً من التدخين
ن�شحت درا�شة بريطانية ع�ّشاق الروائح 

ال��زك��ّي��ة ب��ع��دم ا���ش��ت��خ��دام م��ع��ّط��رات الجّو 

باعتبارها  طويلة  ولفترة  متكررة  ب�شورة 

اأكثر �شررًا على ال�شّحة من التدخين.

ال�شّحة  مركز  من  الباحثون  واأظهر 

الكيميائّية  وال���م���واد  ل��الإ���ش��ع��اع  ال��ع��اّم��ة 

مخاطر  بريطانيا،  في  البيئّية  والمخاطر 

البخور بالخ�شو�س  ا�شتخدام  الإكثار من 

وم��ع��ّط��رات ال��ج��و وال�����ش��م��وع ال��م��ع��ّط��رة 

بعد  وذل��ك  منع�شة  رائحة  على  للح�شول 

من  نوع  األ��ف   14 من  اأكثر  تركيبة  تحليل 

هذه المعّطرات للجّو.

الكيماوّية  المواد  اأّن  الباحثون  واأف��اد 

موّجهة للطالب.

وج�����اء ف���ي ن�������سّ ال��م��الح��ظ��ة ال��ت��ي 

»اأعزائي الطالب،  ال�شا�شة:  عر�شت على 

باإمكاني اكت�شافكم عندما تر�شلون ر�شائل 

اأثناء الدر�س. اإذ ل يمكن لأحد اأن  ن�شّية 

�شبب.  اأي  دون  ويبت�شم  اإلى ح�شنه  ينظر 

المخل�س معلمكم«.

ولم تترك هذه المالحظة فر�شة لأّي 

اأو  ر�شالة،  اأّي  باإر�شال  يقوم  ب��اأن  طالب 

تّفقد ح�شابه على فاي�شبوك اأثناء درو�شه.

ال��ن��ووّي  الحم�س  ت�شّمم  المعّطرات  ف��ي 

الإ�شابة  لمخاطر  يعّر�س  ب���دوره  ال���ذي 

التنف�شّي  الجهاز  في  واأمرا�س  بال�شرطان 

مثل الربو والح�شا�شية في حال ال�شتخدام 

المتكرر لهذه العطور.
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�سح اأم خطاأ؟

اأ- يجوز اإطعام الأطفال طعامًا نج�شًا اأو متنج�شًا.

ب- ي�شهل الح�شول على م�شاّدات الأك�شدة عن طريق المتّممات الغذائّية.

ج- الحروق الناجمة عن الزيت ُت�شَعف ب�شكل اأّولي ب�شكب الماء النظيف عليها.

امالأ الفراغ:

اأ- يوجد تعبير �شائع في اإيران وفي غيرها ي�شف بع�س مّدعي العرفان باأنهم .........

ب- اإّن ت�شييع الجنائز، وال�شلوات على الأموات، اأعظم مقامات ......... التي ينبغي اأن ي�شتغل العبد 

باأهوالها عن الدنيا واأهلها.

ج-........ لم تُعد فقط ُتنهك الأهل، بل اأ�شبحت كارثة عليهم.

من القائل؟

اأ- قال لمن كان معه: »اأحّبوا اهلل لإح�شانه اإليكم واإنعامه عليكم واأحّبوني لحّب اهلل«.

ب - »يجب اأن ي�شتك�شف الب�شر الإمكانات الجديدة دائمًا، واأن ي�شتخدموها ل�شالح حياة الب�شرية«.

ج - »هنا �شيكون قبري«.

�سّحح الخطاأ ح�سبما ورد في العدد:

اأ- اإّن تطوير المهارات الجيدة للعمل يعني تعليم الأطفال تحّمل م�شوؤولّية عملهم.

ب- تّمت زراعة الفا�شوليا بداية في ال�شين لت�شاعد في زيادة المحا�شيل الزراعية ول�شتخدامها كطعام 

ودواء.

ج- الإمامة هي ا�شتمرار للنبّوة ولالإمام ما للنبّي من الطاعة على النا�س.

من/ ما هو؟

اأ - ا�شم من اأ�شماء اهلل الح�شنى عندما ينادي عباد اهلل به، في الدعاء، فاإنه يمّكن من اإقالة عثراتهم 

وال�شيطرة على اأنف�شهم.

ب - جبٌل َذَكره النبّي P في الحديث، فقال: »لو اأفاء اهلل علّي مثله ذهبًا ما منعتكم درهمًا«.

ج - قام ببناء بيوت في المنطقة المحيطة بمرقد الإمام الكاظم Q ل�شت�شافة الوافدين لمجاوَرة 

رة. الح�شْ

أسئلة مسابقة العدد 290

اأ�شئلة الم�شابقة ُيعتمد في الإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي. ٭ 

ُينتخب الفائزون �شهريًا بالقرعة من بين الذين يجيبون اإجابات �شحيحة عن كل اأ�شئلة  ٭ 

الم�شابقة وتكون الجوائز على ال�شكل الآتي:

الثاني: مئة األف ليرة لبنانية الأول: مئة وخم�شون األف ليرة لبنانية 

بالإ�شافة اإلى 12 جائزة قيمة كل واحدة منها خم�شون األف ليرة.

يعتبر  بالقرعة،  اإجابات �شحيحة ولم يوفق  اثني ع�شر عددًا ويقّدم  ي�شارك في  كل من  ٭ 

م�شاركًا بقرعة الجائزة ال�شنوية.

ُيعلن عن الأ�شماء الفائزة بالم�شابقة ال�شهرية في العدد مئتين واثنان وت�شعين ال�شادر  ٭ 

في الأول من �شهر كانون الثاني 2016م بم�شيئة اهلل.
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في اأّي مو�سوع وردت الجملة االآتية:

�َشت الأر�س اإيقاع فتاها، وطينة روحه، فب�شطت يديها و�شّمته، ومنحته ا�شمها«. »تح�شَّ

»قوٌل« ورد في العدد اأنه منطق االأنبياء وهو المنطق الذي ينبغي اأن ي�سود م�سيرة الحّق 

في كّل زمان. ما هو؟

»هدف عظيم، والعلم الكامل الدقيق الذي يربط بين الُملك والملكوت وال يقع الأحد اإاّل 

عن طريق الوحي واالإلهام من جانب الحّق تعالى«. ما هي؟

فما  االآخر،  اأحدهما  ي�ستوجب  حّقين،  يملك  تعالى  واهلل  والولّي  المالك  هو  تعالى  اهلل 

هما؟

كان من اأكثر الخلفاء العبا�سيين ظلمًا. اأََمر باعتقال االإمام الكاظم Q عام 179ه� وهو 

ي�سلي Qفي الم�سجد النبوي واقتيد ب�سكل �سرّي اإلى �سجن الب�سرة.

الجائزة الأولى: مريم ح�سين دقدوق 150000 ل.ل.

الجائزة الثانية:  مهدي �سليمان خازم 100000 ل.ل.

12 جائزة، قيمة كل منها 50000 ل.ل. لكل من:

مليكة �أحمد �سعيد حميد �سرور.* 

 زهير محمد �سغير.* 

ح�سين �سوقي نور �لدين.* 

حيدر ع�س�م �الأت�ت.* 

 هال ح�سن قبي�سي.* 

�آمنة ح�سين �لجبلي.* 

علي ح�سين �سعد.* 

منى �أحمد �سالمي.* 

ف�طمة محمد ر�س�.* 

مريم �أحمد �الأ�سمر.* 

محمد ح�سين فقيه.* 

�سليم�ن فهد �سبر�.* 

أسماء الفائزين في قرعة مسابقة العدد 288

ل من ك�نون �الأول  2015م �آخر مهلة ال�ستالم �أجوبة �لم�س�بقة: �الأوَّ

من  اإلى حرمانها  يوؤدي  ما  القرعة  �شحب  بعد  المجلة  اإلى  الق�شائم  من  العديد  ي�شل  ٭ 

ال�شتراك بال�شحب لذا يرجى الإلتزام بالمهلة المحددة اأعاله.

ُتر�شل الأجوبة عبر �شندوق البريد)بيروت، �س.ب: 24/53(، اأو اإلى جمعية المعارف  ٭ 

الثقافية  الإ�شالمية  المعارف  جمعية  معر�س  اإلى  اأو  المعمورة  الثقافية-  الإ�شالمية 

-النبطية- مقابل مركز اإمداد الإمام الخميني}.

كل ق�شيمة ل تحتوي على ال�شم الثالثي ومكان ورقم ال�شجل تعتبر لغية. ٭ 

يحذف ال�شم المتكّرر في ق�شائم ال�شتراك. ٭ 

ل ُت�شّلم الجائزة اإّل مع اإرفاق هوية �شاحبها اأو �شورة عنها. ٭ 

مهلة ا�شتالم الجائزة ثالثة اأ�شهر من تاريخ اإعالنها في المجلة، واإّل فتعتبر ملغاة. ٭ 
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م�����ش��ت ���ش��ن��ت��ان ع��ل��ى ع����روج روح���ك 

ال��ط��اه��رة ول ت���زال ذك��ري��ات��ك ت��ج��ول في 

دومًا  كنَت  وجداني.  فارَقْت  ما  خاطري، 

جرحى  وعن  الجهاد  �شاحات  عن  تحّدثنا 

ال��م��ق��اوم��ة الإ���ش��الم��ي��ة وم��ج��اه��دي��ه��ا. لم 

يمنعك ربيع عمرك وم�شيرتك العلمّية من 

ال�شوكة،  ذات  درَب  المجاهدين.  م�شاركة 

بل قّدمت ما تمتلك من معلومات في �شبيل 

اإ�شعاف المجاهدين وفي �شبيل اهلل.

الوغى  �شاحات  في  يومًا  تق�شي  كنت 

اأت��اك  حتى  المعرفة  �شاحات  ف��ي  وي��وم��ًا 

في  مجاهدًا  الق�شير  لك  �شهدت  اليقين. 

مولتك  ع��ن  دف��اع��ًا  الأم��ام��ي��ة  ال�شفوف 

اأّن  ت�شعر  كنت  ال��ذي  واأن��ت   ،Oزينب

اأهل البيت R معنا، دومًا، في �شاحات 

الجهاد.

اأخي اأراك كّل يوم في دموع اأّم �شابرة 

موّكلة اأمرها اإلى اهلل تخاطبك في عليائك 

اأّنك وفيت للح�شين Q ج�شدًا، وروحًا، 

قوًل وفعاًل.

لطالما  حنون،  عطوٍف،  اأٍب  في  اأراك 

وقد  ال��م��رات��ب،  اأع��ل��ى  ف��ي  ي��راك  اأن  اأراد 

رّب��ك،  اإل���ى  �شهيدًا  رح��ْل��ت  اأخ���ي  نلتها.. 

وعَرفت كيف تعّبد الطريق بدمك الطاهر 

أنتم أكاليل النصر
مهداة إلى الشهيد المجاهد عباس أحمد حالل )أبو الفضل()*(

حاماًل راية هيهات مّنا الذّلة مكّلاًل براية 

الح�شين  الإم��ام  بجوار  فائزًا  اهلل  ح��زب 

Q، ذلك الفوز العظيم...

عّزك  دار  في  الو�شام  هذا  لك  هنيئًا 

الأبدي بجوار اأهل البيت R واإخوانك 

�شّطرتم  م��ا  �شنكمل  ع��ه��دًا  ال�����ش��ه��داء. 

بالدماء، و�شنهديكم اأكاليل الن�شر.

ل �أخوك علي �أحمد حالهّ

.O ا�شت�شهد دفاعًا عن المقّد�شات بتاريخ 2013/5/24 - وُووري في الثرى يوم وفاة ال�شيدة زينب )*(

بأقالمكم
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آٍه نينوى...
اآهٍ  نينوى

اأعلنِت كّل ما انطوى

اأ�شرعِت نوافذ الحوراء

على الجوى

وهذا الظالم المو�شى باأنوار ال�شهداء

ي�شي بكّل اأّنة بكل اآه

بكل اآهات الأمهات

وهذا الليل الم�شافر

على اأجنحة ال�شنين

طريق  على  الخطو  وق��ع  اإلينا  ينقل 

ال�شبي 

يلهب ال�شدور 

ب�شبر زين العابدين

بحزن زينب وحّناء ال�شنين

اآه �شيدتي من ليٍل ثقيل

يع�شع�س على وقع �شنابك الخيول

من يقرع الطبول؟ من يقرع الطبول؟

من يعيد رفع عر�س يزيد؟

من ي�شرم النار في حامية الثقلين؟

زينب  ت�شبى  لن  يا ح�شين..  �شيدي  ل 

مرتين...

وهذا الليل اإذا ع�شع�س

وال�شبح اإذا تنف�س

ي��ع��ل��ن م���ن ه��ن��ا غ�����ش��ب زي��ن��ب على 

الظالمين

من هنا... من �شموخ القمم...

من حفيف ال�شنديان...

من �شولة الأكبر..

من وثبة العبا�س...

من جولة الر�شوان...

ل �شيدي يا ح�شين... لن ت�شبى زينب 

مرتين...

العبا�س  اأك��ّف  �شيدتي...  اإلينا  م��ّدي 

واليدين...

ارفعي الخيام �شيدتي..

هّيئي لنا مراقد الأج�شاد والأكفان...

من حرمك اإلى الم�شجد الحرام...

اإلى ما بين الركن والمقام...

ل �شيدي يا ح�شين... لن ت�شبى زينب 

مرتين...

�سب�ح عبود دند�ش
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القرابين
إلى شهداء المشعر الحرام 
المظلومين في ِمنى، وإلى 
الشهيد غضنفر ركن آبادي

هوى العمالق في يوم الأ�شاحي

هو ورفاقه اأ�شَحوا �شحايا

قرابين الإله بيوم عيٍد

ف�شبرًا اأهلنا اأهل ال�شحايا

لقد خاَن الأمانة بنو الرذيلة

فهم �شبُب الباليا والرزايا

�شاألُت اهلل يخفيهم جميعًا

يرينا فيهم �شوء المنايا

�ل�سيد �أحمد

�ل�سيد علي �لمو�سوي

الصبُح موعُدهم
��ْل واك���ت���ِو َح���َزن���ا ب���م���اء َزم������زَم غ�����شّ

َكَفنا لهم  قلبي  يا  الدمع  من  وان�شج   

جوانُحهْم ��ْت  رفَّ اإْن  الحّج  م�شعِر  في 

الأَم��ن��ا عنده  يلَقوا  اهلل  اإل��ى  �شوقًا   

ح��ّج��اُج��ن��ا ال���غ���رُّ ع������ذرًا ج��رائ��م��ه��م

�شكنا م��ا  لليوم  اأُُح����ٍد  م��ن  ف��ال��ج��رُح   

ال���ذّل �شورُتها ���ش��ع��وُد  ق��ري�����ٌس  ع���ادْت 

مقترنا بال�شيطان  زاَل  ما  وال���ش��م   

�شجدوا ق��د  للمال  رك��ع��وا،  ق��د  للغرب 

والَوثنا الّرحمان  عبدوا  اإْن  ف��رَق  ل   

لمك�شبهْم اأ���ش��واق��ًا  البيت  ح��ّول��وا  ق��د 

ُمفتتنا ب���ال���دولر  ك���ان  م��ذ  ق�����اروُن   

ُمحقْت اأف��ك��اره��م  ُك�شَفْت،  ع��ورات��ه��م 

ب��ن��و ���ش��ع��وٍد وف��ا���ش��ت ري��ح��ه��م عفنا  

ل��م ي��ب��ت��ِغ ال�����ّدار ع��ن��د اهلل ح��اك��ُم��ه��ْم

ُي�����ش��ّج��ل ك����راٌم م�����ش��ه��دًا ح�شنا ول���م   

منطُقهْم ق����اروُن  منهُجهم،  ف��رع��وُن 

واليمَنا ال�ّشاَم  يغزو  الجهُل  قّرر  مذ   

ممالكهْم ف��ي  لح��ت  ال��َم��ْح��ق  ب�شائُر 

ننا ال�شُّ ي��ق��راأ  م��ن  األ  ي��ق��ي��ٌن  ه���ذا   

موعُدهْم قاروَن  في  الأر�س  �شُتخ�شُف 

�شنا للناظرين  ب���دا،  ق��ري��َب  �شبٌح   

�ل�سيخ علي ح�سين حم�دي

بأقالمكم
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فار�شان هما..

امتطيا جواد ال�شهادة ورحال...

اإلى ملكوت الخلد عّرجا..

لكّن طيفيهما ي�شتمران في التجوال..

يتجاوزان الحدود والآكام..

فتهيج �شجوٌن وذكريات..

ح�شن... ما �شّر عينيك وال�شماء..

والحزن الكامن فيهما؟

اأُتراه مالك العروج قد تاأّخر..

اأم هو ال�شوق قد اأدمى القلب واأّثر؟

اأُتراك كرهَت انغما�شنا في وحول الدنيا..

و�شباقنا نحو �شراب نعيمها الذي �شرعان 

ما اأدبر؟

نعيمك  لبلوغ  طويل  م�شير  اأمامنا  اأترانا 

ر؟ الأْن�شَ

علي.. ما �شّر هدوئك والن�شيم؟

ماذا تحكي عن اإيثارك الثغور والأديم؟

ماذا تروي عند جراحاتك وديان الجنوب 

وتالل الرفيع؟

هذي يمناك زلزلت عرو�س الم�شتكبرين..

ه�����ذي ه���ام���ت���ك ق����د ت�����ج�����اوزت اآف�����اق 

الم�شتحيل..

اإلى حيث الروح والرياحين..

اإلى حيث يمكث تواأم روحك »ح�شن«..

وال�شهداء الميامين..

ل �شّك اأّنكما الآن معًا..

دنيا  وراء  الإن�����ش��ان  بني  بلهاث  ت��ه��زاآن 

الفناء..

ل بّد اأن فردو�س الإله قد �شغلكما عنا..

يلّوثهما  اأن  الطيبين  لقلبيكما  اأّن��ى  لكن 

الن�شيان..

ل زلتما عند كل محوٍر ومرب�ٍس ونزال..

تعبران حدود الزمان..

فاأّنى ل�شجون الدنيا اأن تقّيد اأرواحًا..

لطالما ن�شدْت ما خلف الُحجب..

فارتقْت اإلى الجنان..

يتيمة حن�نكم�: علي�ء حرب

تعبران حدود الزمان
مهداة إلى روحي الشهيدين المجاهدين

الحاج علي مالك حرب »ضياء«)*( وحسن مالك حرب »مرتضى«)**(

)*( ا�شت�شهد بتاريخ 2006/7/25.

107)**( ا�شت�شهد بتاريخ 1998/2/24. 
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)Sudoku( ســـــودوكـو 
مكّونة  ال�شبكة  هذه  اللعبة:  �شروط 

كبير  مربع  وك��ل  كبيرة  مربعات   9 م��ن 

مق�ّشم اإلى 9 خانات �شغيرة. من �شروط 

9 �شمن  اإلى   1 الأرق��ام من  اللعبة و�شع 

كل  في  الرقم  يتكرر  ل  بحيث  الخانات 

مربع كبير وفي كل خط اأفقي اأو عامودي.

2 1 8 9
3 1 5 4

7 6
2

6 5 1 7
7 4 9 8

6 3 1 7
1 6
7 6 5 3

هو مفكر اإ�شالمي كبير ومف�ّشر بارع، 

�شامخ  ع��ارف  فل�شفية،  لأ���ش��ول  موؤ�ش�س 

واأخالقي مهّذب، بلغ مرتبة الجتهاد وله 

اآراء في الفقه والأ�شول.

بن  ح�شين  ب��ن  محمد  اهلل  اآي���ة  ه��و 

محمد الطباطبائي.  يرجع ن�شبه من جهة 

اأبيه اإلى الح�شن بن علّي Q ومن جهة 

.Q اأّمه اإلى الح�شين بن علّي

} ف����ي م���دي���ن���ة »ت���ب���ري���ز«  ول�����د 

الأ�شرف  النجف  اإلى  غادر  )1321ه�(. 

اأح��د  فيها  واأم�����ش��ى  )1344ه�(  ع���ام 

الفقهية  بالدرا�شات  من�شغاًل  عامًا  ع�شر 

والأ����ش���ول���ي���ة وال��ف��ل�����ش��ف��ي��ة وال��ع��رف��ان��ي��ة 

اأب��و  ال�شّيد  اأ�شاتذته:  م��ن  والريا�شية. 

محمد  وال�����ش��ي��خ  الأ���ش��ف��ه��ان��ي،  الح�شن 

ح�شين النائيني وال�شّيد علي القا�شي.

على  ًا  مكبَّ الطباطبائي  ال�شّيد  ك��ان 

علمّيًا  ت���راث���ًا  وخ��ّل��ف  وال��ت��ع��ّل��م.  ال��ع��ل��م 

العلوم  في  عظيمة  تحولت  اأوجد  �شخمًا 

الإ����ش���الم���ي���ة، 

يغفل  ل��م  ل��ك��ّن��ه 

ع������ن ت���ه���ذي���ب 

و�شلوك  النف�س 

الكمال.  مدارج 

انتقل } اإلى 

يقرب  ما  فيها  وعا�س   1364 عام  )قم( 

الأخ��الق  بتدري�س  و�شرع  �شنة،   35 من 

وال��ع��رف��ان ور���ش��ال��ة ال�����ش��ي��ر وال�����ش��ل��وك 

المن�شوبة لل�شّيد بحر العلوم. وتوفي فيها 

في الثامن والع�شرين من محرم الحرام 

ال�شّيدة  ح��رم  ف��ي  ودف��ن  1402ه�  �شنة 

.O المع�شومة

م���ن �آث�������ره �ل��ع��ل��م��ي��ة: ال��م��ي��زان في 

تعاليق  الفل�شفة،  اأ�شول  القراآن،  تف�شير 

الأ�شفار، بداية الحكمة، نهاية الحكمة.

مرت�شى  ال�����ش��ي��خ  ت����الم����ي����ذه:  م����ن 

المطهري، ال�شيد محمد البه�شتي، ال�شيخ 

نا�شر مكارم ال�شيرازي... وغيرهم.

*من هو العاّلمة الطباطبائي؟

الواحة
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*لماذا؟
لماذا �ُسّمي نوٌح نوحًا؟

عن الإمام اأبي عبد اهلل Q اأنه قال: »كان ا�شم نوح Q »عبد الغّفار«، واإنما 

�ُشّمي نوحًا لأنه كان ينوح على نف�شه«.

وعنه Q قال: »كان ا�شم نوح »عبد الملك«، واإنما �ُشّمي نوحًا لأنه بكى خم�شمائة 

�شنة«.

والأخبار في ا�شم نوح Q كلها متفقة، غير مختلفة تثبت له الت�شمية بالعبودية، 

وهو »عبد الغفار«، و»عبد الملك«، و»عبد الأعلى«.

)علل ال�شرائع، ال�شدوق، ج1، �س28(

*كيف تعّودين طفلك على المطالعة؟
ف�شوف  جيدًا  ومطالعًا  قارئًا  ي�شبح  لكي  للمطالعة  طفلك  ميل  تغّذي  اأن  اأردت  اإذا 

تكونين اأوفر حّظًا بالو�شول اإلى هدفك اإذا تعّودت كل م�شاء بعد اأن تنتهي من حكايتك، 

وت�شعي طفلك في ال�شرير اأن تعطيه كتابًا �شغيرًا يحتوي على �شور مطابقة للق�شة التي 

حكيتها له. ودعيه يت�شّفح هذا الكتاب الم�شّور ب�شع دقائق، فتعّودينه بذلك على القراءة 

دائمًا قبل اأن ينام، ومن جهة اأخرى �شت�شاعده هذه الطريقة على النوم ال�شريع.

*اأحجية: ما اأنا؟
والذي  ي�شتخدمني،  ل  ي�شتريني  الذي  وال�شخ�س  يبيعني،  ي�شنعني  الذي  ال�شخ�س 

ي�شتخدمني ل يعرف اأنه ا�شتخدمني. ما اأنا؟

يتدبرون
ِعيِه َف�إَِذ� ِخْفِت َعلَْيِه َف�أَْلِقيِه ِفي �ْلَيمِّ َواَل َتَخ�ِفي َواَل  ْر�سِ ْن �أَ {َو�أَْوَحْيَن� �إَِلى �أُمِّ ُمو�َسى �أَ

وُه �إَِلْيِك َوَج�ِعُلوُه ِمْن �ْلُمْر�َسِليَن} )الق�ش�س: 7(. َتْحَزِني �إِنَّ� َر�دُّ

)ل  نهيان:  األقيه(،   - )اأر�شعيه  اأم��ران:  فيه  مو�شى  لأم  خطاب  الآي��ة  هذه  في  ورد 

تخافي - ل تحزني( وب�شارتان: )راّدوه - جاعلوه(. 

ما ُيبذل في �شبيل اهلل عزَّ وجلَّ يعود اإلى الإن�شان باأف�شل وجه، واأم مو�شى قد امتثلت 

الأمر الإلهي باإلقاء ولدها في اليم، فاأرجعه اهلل عزَّ وجلَّ اإليها واأعطاه مقام النبّوة.
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12345678910

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة

اأفقيًا:

من �أنو�ع �ل�سو�ريخ - و�لد. 1

 �سورة - من �أنو�ع �لنب�ت�ت �لعطرة. 2

حرف�ن مت�س�به�ن - نق�سو� �لعهد معهم�. 3

ع�تبو� - للتعريف. 4

 �أقلع �لبن�ء من �أ�سله - دولة �آ�سيوية. 5

للتف�سير - �سهولة - �سقيق فالن. 6

للتذمر - خبر - للندبة. 7

��سم علم مذكر - يك�سب. 8

 حذ�ئي - �سيء قليل �لقيمة. 9

 ت�س�عدهم - قبل �ليوم. 10

عموديًا:

مدينة عر�قية مقد�سة - �سمير منف�سل. 1

دولة �أوروبية - حرف�ن مت�س�به�ن. 2

�كتمل - لم�ش - عملي. 3

رعبي - طري. 4

خلف - عمري. 5

حرف �أبجدي - ح�جة - ن�سف كلمة تموز. 6

�سوؤوني - للند�ء. 7

�أق�ربه� - ن�م. 8

�أ�سي - ننق�ش �لعهد معهم. 9

 �ال�ستمر�ر. 10

الواحة
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حل �لكلم�ت �لمتق�طعة �ل�س�درة في �لعدد 289

من يرغب من الإخوة القراء بالم�شاركة في �شحب قرعة الم�شابقة؛ 

فلي�شتعلم عن التاريخ من مركز المجلة.

Sudoku حــــل شبــكـة
الصادرة في العدد 289

8 2 6 4 7 9 5 1 3

9 5 7 3 8 1 6 4 2

1 3 4 5 6 2 8 7 9

2 9 3 8 1 6 4 5 7

5 7 1 9 2 4 3 6 8

6 4 8 7 5 3 2 9 1

4 1 5 2 9 8 7 3 6

3 8 9 6 4 7 1 2 5

7 6 2 1 3 5 9 8 4

جواب الأحجية: 

 �لكفن

اأجوبة م�شابقة العدد 288

12345678910
ال�سودرفلا1

بيبلنوميل2

روك�سومنن3

ااقلامع4

ه�لامه�نرمي5

يباهنييم6

محلناابز7

رقفلاتار8

ه�يدريانج9

ين�سه�وباع10

1 - �سح �أم خط�أ؟
�أ - خط�أ

ب - �سح

ج - خط�أ

2 - �مالأ �لفر�غ:
�أ - �سع�ئر

ب - و�أ�سم�ئه و�سف�ته

ج - �الألط�ف

3 - َمن �لق�ئل؟
�أ - �بن ط�وو�ش

ب - �الإم�م �لخميني  }

ج - �الإم�م �لخ�منئي {

ح �لخط�أ ح�سبم� ورد في �لعدد: 4 - �سحهّ
�أ - هذه �لقيم

ب -  �لعقل

ج -  �ل�سه�دة

5 - من/ م� هو؟
�أ - كوكب كبلر

ب - جمعية قب�ش

ج - دع�ء �الفتت�ح

�سهيد  »ط��ي��ف  �أو  ���س��ه���دة  ت�س�بيح   -  6
وقلب �أم«

7 -  �لتف�ح
8 - �مروؤ �لقي�ش و�الأميرة

9 - �ل�سهيد �أحمد �سلوم
10 - )�أ(
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كان كقطرة ماء..

بها  ليحيي  اهلل  اأنزلها  �شماوّي،  معين  من  ماء  كقطرة  )هو(  كان   

ت وربت واأثمرت.. وغدت جّنة. ما انفّكت القطرة تروي  اأر�شًا مْيتًة.. فاهتزَّ

الأر�س، وكّل �شباح تنثر قطرات الندى فوق َبَتالت الأزهار، وبقيت تزرع الحياة 

ت�شمى  اأعلى تاللها،  الجّنُة في عين ماء  اأودعتها  الجّنة،  �شّر حياة  ولأنها  اأينما حّلت. 

»نبع الرحمة«.

منها  فتطايرت  نارًا،  ا�شتعلت  كّلما غ�شبت  ويبا�س،  اأر�س قحط  للجّنة جارة؛  وكان 

�شرارٌة حاقدة، وقفت على تالل الجّنة، تنوي حرقها.. احتوت الجّنة نف�شها، وا�شتدعت 

ال�شرارة  لكّن  نها،  لتح�شّ القوية  اأ�شجارها  وال�شف�شاف،  والأرز  العالية  ال�شنديانات 

ابتلعتها جميعًا، وازدادت �شراوًة، فتقّدمت بقية الأ�شجار واأوراقها وثمارها، حّتى الأزهار 

قّدمت نف�شها، في معركة البقاء..

بكت الجّنة اأ�شجارها، حّتى �شال »نبع الرحمة« من عينها، ففارت قطرة الماء نف�شها 

لتهب حياة اأقوى؛ فارت لتحميها حّتى لو فنيت، فتناثرت قطيراٍت �شغيرة احتوت النار.. 

والتحمت بها.. لم تخمد النار ب�شهولة، حّتى تبخرت القطرة بتمامها... عندها انطفاأت 

المعركة.

بكت الجّنة قطرتها، و�شالت عينها مجّددًا بقطرات ماء، زرعت الجنَة حياًة اأقوى، 

عرفت قبلها الت�شحية حّتى الفناء، الذي ا�شتحال خلودًا، عندما زرعت الحياة بعدها..

الحامي  وجود  اإّل  يمنعه  ل  قد  بالغًا،  الخطر  كان  اإذا  الحماية،  عاٍل من  نوع  هناك 

وجوٍد  معركة  في  نف�شه  قّدم  �شهيد  وبكّل   ،Q الح�شين  الإمام  ب�شهادة  عرفناه  كّله، 

م�شيرية، فكان )هو( كقطرة ماء من معين �شماوّي...

تحّية وجود لكّل �شهيد في يوم ال�شهيد..

نهى عبد اهلل

آخر الكالم
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