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�ل�شّيد علي عّبا�ض �ملو�شوي

في بداية كّل �شيء �شرور الإن�شان. والجديد الذي ياأتي ياأخذ من الإن�شان 

ي�شّره.  ما  على  يفيده  ما  بترجيح  بعد ذلك  يبالي  اهتمامه، فال  وي�شلبه  عقله 

اإلى  ين�شم  لكي  الجديد  هذا  ينتقل  الأي��ام  وبمرور  الجديد  يبلى  عندما  ولكنه 

جديد �شبقه ولياأخذ الجديد ال�افد مكانه ومكانته.

وهكذا فلينظر كّل واحد مّنا اإلى حياته ف�شيجدها ب��ش�ح اأنها جديد ي�شّرك 

ينفعه  ما  اإلى  ينظر  من  والعاقل  اآخر.  بجديد  �شرورك  ويك�ن  يبلى  ثّم  قدومه 

ويتزّود مّما ي�شله اإلى ي�م فقره وفاقته.

اإلى ا�شتك�شاف م�شتقبله وم�شيره. وما يقلقه  ي�شعى الإن�شان على الدوام 

في الحياة ه� اأّن الجديد المنتظر قد يك�ن عليه ل له، وقد يك�ن لما يراه �شررًا 

على وج�ده اأو نق�شًا في كماله، فيحذره، ويعي�س الحذر. ول يمكن تف�شير الميل 

الإن�شانّي اإلى اأخبار المتنّبئين اإّل بهذا القلق من المجه�ل.

والم�اعظ الإلهّية التي تكّررت في القراآن الكريم نّبهت الإن�شان دومًا اإلى 

الخطر المحدق به من الغفلة، كما ك�شفت له عن الم�شتقبل ب��ش�ح، ورفعت 

عنه المجه�ل المزعج.

أول الكالم
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�شّكلت النهاية الم�ع�دة لالإن�شان، كم�شير حتمّي ل مفّر منه، نقطة اأ�شا�س 

في الم�عظة الإلهّية، فلياأخذ الإن�شان بعين العتبار هذه النهاية وليعّد العّدة 

لها.

وهذه النهاية المتمّثلة بالم�ت لي�شت اعتقادًا دينّيًا فقط، اأو تعليمًا �شماوّيًا، 

بل هي واقع قائم يعي�ُشه الإن�شان، مهما كانت ديانته ومهما كانت روؤيته للحياة.

ولكّن الختالف يرجع اإلى تف�شير ظاهرة الم�ت، فهل هي جديد في حياة 

من  انتقاًل  يحمل  اآخر، جديد  ن�ع  من  اأّنها جديد  اأم  النهاية،  يعني  الإن�شان، 

عالم اإلى اآخر؟ فتف�شير الأديان لهذا الجديد اأّنه انتقال واأّن هذا الجديد ل يبلى 

ول يفنى، فاإن كان جديد خير فه� خير دومًا واإن كان جديد �شر فه� �شّر دومًا.

اإذًا، على الرغم من اعتراف الكّل باأّن الم�ت يعني النهاية، ولكن يبقى اأّنه 

نهاية مرحلة اأو نهاية تاّمة، ومهما يكن التف�شير المتبّنى، فاإّن المتفق عليه اأّنه 

�ش�ف ي�شّكل نهاية هذه الحياة الدنيا. 

اإن�شان  اأّنها مجه�لة الحين، فال يدرك  ولكن، هذه النهاية تمتاز باأمر ه� 

متى تحين نهايته ول تدري نف�س متى يك�ن اأجلها وكيف يك�ن، وهذه المجه�لّية 

هي التي تتيح لالإن�شان اأن يحيا، ويجهد، وي�شعى ويكّد. 

لهذا   
ٍ
الم�ت ك�اعظ كاف تعتمد على عن�شر  التي  الإلهّية  الم�اعظ  ولكّن 

على  حافزًا  تك�ن  اأن  ينبغي  المجه�لّية  ه��ذه  اأّن  اإل��ى  دوم��ًا  تر�شده  الإن�شان 

الح�ش�ر الدائم والم�شتمّر للمرحلة الالحقة، وهنا يك�ن لتف�شير النهاية تاأثيره 

على �شل�ك الإن�شان. فمن يعتقد بالعالم الآخر، �ش�ف يك�ن هّمه التزّود لذلك 

العالم. ولذا، كان الإن�شان على �شفر دائم، وهذا ال�شفر ينقطع بالم�ت.

ل بها على الإن�شان في هذه الدنيا  وعندما ي�شف اهلل عزَّ وجلَّ النعم التي تف�شّ

باأّنها رحمة منه، لأّنها ل ترتبط فقط بالعي�س في هذه الدنيا، بل هي رحمة لأنها 

ذخيرة يتمّكن الإن�شان من التزّود فيها لالآخرة، فالم�شافر يقتات في �شفره ويجمع 

من الربح ما اأمكنه مّما ينفعه في اآخرته، وهكذا يظهر ب��ش�ح مفاد الم�عظة 

 الإلهّية لالإن�شان باأّنه يعي�س في رحمة اهلل ويتمّتع بنعم اهلل ولكّنه كّله اإلى حين: 

لَّ َرْحَمًة ِمنَّا َوَمَتاًعا اإَِلى  ِريَخ َلُهْم َوَل ُهْم ُيْنَقُذوَن*اإِ {َواإِْن َن�َصاأْ ُنْغِرْقُهْم َفَل �صَ

ِحيٍن})ي�س: 43 - 44(.

واآخر دع�انا اأن الحمد هلل رّب العالمين.
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دعاء االفتتاح )6(:

د. يو�شف َمَدن

* �لمبد�أ �لر�بع: �إ�شباع �لحاجات 
�الإن�شانّية

كما اإّن ن�ّس دعاء الفتتاح لي�س م��ش�عًا 

وال�شل�ك  والقيم  لالنفعالت  مخ�ش��شًا 

الأخالقي وغيرها، فاإّنه اأي�شًا لي�س م��ش�عًا 

تنظيم  وطريقة  الإن�شانّية  الحاجات  لبحث 

اإ�شباعها كما في كتب علم النف�س وم�شادره. 

اإ�شارات  في  اّت�شع  كما  الن�ّس  هذا  اأّن  بيد 

ت�شّمن  فاإّنه كذلك  المذك�رة،  للم��ش�عات 

الحاجات  لإ�شباع  ومجملة  متفّرقة  اإ�شارات 

الإن�شانّية، حيث ي�شير بع�س عبارات الإمام 

المهدّي | اإلى ما ي�شتحّق الثناء على اهلل 

�شبحانه لأّنه �شبحانه م�شدر الإ�شباع، وكان 

ذلك في اأّول عبارة من الدعاء، وفي م�ا�شع 

متفّرقة منه.

بعلم  الم�شتغلين  عند  الإ�شباع  ف  وُيعرَّ

منا�شبة  كمّية  الفرد  »اإعطاء  باأّنه:  النف�س 

اأح�ّس  فاإذا  لديه،  النق�س  ل�شّد  المعّزز  من 

فاإّن  الحّب  اأو  الطعام  اأو  الماء  في  بنق�س 

ورد في �الأعد�د �ل�شابقة �أّن قيم تنظيم �ل�شلوك، �لم�شتخل�شة 

من دعاء �الفتتاح و�لتي تعمل على �شبط �ل�شلوك في �ّتجاه و�حد، 

متعّددة، وتحّدثنا عن مبادئ ثالثة منها هي: مبد�أ �لبحث عن �للذة 

�لحالة  مر�عاة  ومبد�أ  �لذ�ت،  عن  �لعفو  طلب  مبد�أ  �الألم،  وتجّنب 

�النفعالية. و�الآن نتحّدث عن �لمبد�أين �لر�بع و�لخام�ض.

واجُبر به فقرنا

اإّل  منا�شب  اإ�شباع  على  يح�شل  ل  الفرد 

اأي  ز،  ال��م��ع��زِّ م��ن  معق�لة  كمية  باإعطائه 

من  ح��اج��ت��ه  ق���در  اأو  يحتاجه  م��ّم��ا  ك��م��ّي��ة 

المفق�د،  الحنان  اأو  ال�شراب  اأو  الطعام 

وب��ال��ت��ال��ي ت��ت��ح��ّق��ق ل��ه ح��ال��ة م��ن ال��ر���ش��ا 

عالجنا  وقد   .
)1(

باللّذة« وال�شع�ر  والرتياح 

وط��رائ��ق  الإن�شانّية  »ال��ح��اج��ات  م�شاألتي 

المهدّي في  الإمام  بروؤية  اإ�شباعها«  تنظيم 

ف�شلين كاملين ومطّ�لين من كتابنا )بناء 

ال�شخ�شّية في خطاب الإمام المهدّي(.

*�ل�شكر على تو�فر �لنعم
نف�شه  ال�قت  في  الفتتاح  دع��اء  وعّبر 

عن تعظيمه هلل تعالى، فالإن�شان طلب من 

رّبه �شبحانه مطالب كثيرة ا�شتحّقت الثناء 

ت�ّزعت  |. وقد  المهدّي  الإمام  عليه من 

هذه المطالب على نح� مجمل في مفردات 

وج���َلّ  ع���زَّ  اهلل  فا�شتجاب  ال���دع���اء،  ه���ذا 

العباد  حاجات  تلبية  وتّمت  بحكمته،  لها 

واإ�شباعها، فا�شت�جب ذلك اأن يق�ل الإمام 

في رحاب بقية اهلل
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بحمدك«،  ال��ث��ن��اء  »اأف��ت��ت��ح   :| ال��م��ه��دّي 

على  كّلها  م��ح��ام��ده  بجميع  هلل  و»ال��ح��م��د 

حامدًا،  عليه  و»فاأثني  كّلها«،  نعمه  جميع 

الإم��ام عن  وي�حي كالم  حًا«.  ُم�َشبِّ واأذك��ره 

وينط�ي  لت�افرها،  الإل��ه��ّي��ة  للنعم  �شكره 

الإن�شان  حاجات  اإ�شباع  على  ال�شكر  ه��ذا 

وغيرهم  المنتظرون  في�شعر  المتنّ�عة، 

اإيمانهم  ويتعّمق  م�شاكلهم،  وتقّل  بالأمن، 

بك�ن اهلل تعالى ه� م�شدر الإ�شباع. 

*تحقق �إ�شباع �لحاجات
الإ�شباع(  )مبداأ  تحقق  عملية  وتج�ّشد 

من  عديدة  جمل  في  الإن�شانّية  للحاجات 

كثرة  كّلها،  نعمه  »جميع  مثل:  الدعاء  ن�ّس 

الذي  اأ�شت�جبه منك  اأ�شاألك ما ل  العطاء، 

رزق��ت��ن��ي، واأري��ت��ن��ي م��ن ق��درت��ك، با�شط 

لي  الرحمة  م��ن  ذل��ك  يمنعك  ل��م  ال���رزق، 

بج�دك  عليَّ  ل  والتف�شّ  ، اإل���يَّ والإح�����ش��ان 

النعمة  وُيَعّظم  والإنعام،  والف�شل  وكرمك، 

قد  هنيئة  م�هبة  ك��م  اأج���ازي���ه،  ف��ال  ع��ل��يَّ 

اأعطاني، وعظيمة مخ�فة قد كفاني، وبهجة 

م�نقة قد اأراني، يرفع الم�شت�شعفين، وي�شع 

الطالبين،  حاجات  م��شع  الم�شتكبرين، 

ومعتمد الم�ؤمنين«.

)كّنا  كب�شر  حياتنا  في  تنّ�عت  وهكذا 

ينطوي الشكر على إشباع 
حاجات اإلنسان املتنّوعة، 
فيشعر املنتظرون وغريهم 

باألمن، ويتعّمق إميانهم بكون 
اهلل تعاىل هو مصدر اإلشباع
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وه� - كما في ن�ّس الدعاء - طرف خارج 

��ة.  الإل��ه��يَّ ك��ال��ذات  الب�شرّية  ال���ذات  ك��ي��ان 

دع��اء  ن�ّس  ف��ي  ال��م��ب��داأ  ه��ذا  اعتمد  ولقد 

الفتتاح طريقًة واقعيًة في المقارنة والفرز 

من  الإن�شان  عن  ي�شدر  ما  بين  والتمييز، 

اأفعال  من  يقابلها  وما  النحطاط،  اأفعال 

فيتعّلم  وتعالى كخالق حكيم،  �شبحانه  اهلل 

الإن�شان من حكمة هذا الخالق ما يحتاجه 

يحاول  وبذلك  وعي�به،  نقائ�شه  ي�شّد  وما 

وت�افق  اهلل  ر�شا  يحّقق  بما  ت�شحيحها 

وقيمه  ومنهجه،  رّب��ه،  تعاليم  مع  الإن�شان 

عن   | المهدّي  الإم��ام  قال  حيث  العليا، 

الحّق في مقطع من اأواخر دعائه ما لفظه: 

خلَّتنا«؛  به  و�ُشدَّ  فقرنا،  به  واجُبر  »اللهّم.. 

 .
)2(

اأي بالحّق

وعبد  كريم  رّب  �شلوكين:  *بين 
لئيم

للتقابل  نم�ذجًا   | الإم���ام  وع��ر���س 

ال��ف��ا���ش��ل ب��ي��ن ف��ع��ل )ال��ع��ب��د ال��ل��ئ��ي��م( كما 

)ال��رّب  اأف��ع��ال  نف�شه  الم�قف  ف��ي  و�شف 

التاأّمل  لنا  وترك  مقابل،  الحكيم( كطرف 

خالقنا  واأفعال  اأفعالنا،  بين  المقابلة  في 

مقطع  ر�شمها  التي  الل�حة  فهذه  الحكيم، 

من الن�ّس ت�شتثير اإح�شا�شًا عميقًا بتق�شير 

التكليفّية.  باأفعالهم  ال��ق��ي��ام  ف��ي  ال��ع��ب��اد 

وقادت هذه الل�حة تفكيرنا اإلى التاأّمل بين 

ما نفعله، وما يفعله رّب العباد، ثّم البحث 

ال��ن��م���ذج  ه���دي  ع��ل��ى  للتغيير  ف��ر���س  ع��ن 

الإلهّي كي تتحّرك اأنف�شنا في طلب التط�ير 

النق�س  ج���ان��ب  بمعرفة  الأف�����ش��ل  وب��ل���غ 

ذاته، واإدراك نم�ذج القتداء والرقّي الذي 

اني، فقد عر�س الإمام  ي�ّفره النم�ذج الربَّ

�ش�ر  غ��ي��ره��م(  م��ن  اأو  المنتظرين  م��ن 

ع��دي��دة »لإ���ش��ب��اع ال��ح��اج��ات« ���ش���اء كانت 

في  ِنَعمه«  »جميع  وكلمتا  معن�ّية.  اأو  مادّية 

النعم،  ك��ّل  �شملت  ال�شابقة  الجمل  اإح��دى 

كّل  الإم��ام  عبارات  في  �شبحانه  فا�شتحّق 

ثناء، وا�شتحّق اأن يق�ل له: »فا�شمع يا غف�ر 

مدحتي، اأفتتح الثناء بحمدك، فاأثني عليه 

َثناء  وع��ب��ارات  م�شّبحًا«،  واأذك���ره  ح��ام��دًا، 

متفّرقة في م�ا�شع من الدعاء.

الإ�شباع  لذلك  اأّن  فيه  �شّك  ل  وم��ّم��ا 

الإن�شانّية  ال��ح��ي��اة  ف��ي  ط��ّي��ب��ًة  انعكا�شاٍت 

ال�شيك�ل�جّية  ال�شّحة  م�شت�ى  على  �ش�اء 

�شبحانه  اهلل  مع  العالقة  م�شت�ى  على  اأو 

وتحقيق ر�شاه عن الإن�شان واأفعاله. فت�افر 

الإ�شباع المتعّدد والمنّ�ع لحاجات الإن�شان 

يعّزز  وغيرهم  والأت��ق��ي��اء  المنتظرين  من 

باهلل  عقائدهم  وير�ّشخ  الدينّي،  �شل�كهم 

، حيث يظّل�ن جميعهم يلهج�ن ليل  عزَّ وجلَّ

ن�ع  عن  النظر  ب�شرف  تعالى  بذكره  نهار 

)الإ�شباع(، وحجمه ومقداره، وت�قيته.

ت��ق��اب��ل  �ل��خ��ام�����ض:  *�لمبد�أ 
�ل�شلوك و�الأفعال

ال�شل�ك  ت�جيه  في  المبداأ  ه��ذا  يق�م 

واكت�شاف  الأف��ع��ال،  تقابل  على  الإن�شانّي 

خ�����ش��ائ�����س ال�����ش��ل���ك ب��ي��ن ه���ذا ال��ط��رف 

كيان  داخ��ل  في  حّتى  بل  الآخ��ر،  والطرف 

ا�شتهدف  �شل�كّي  مبداأ  وه�  ال�احد.  الفرد 

ذواتنا  لمعرفة  الأفعال  بين  مقابلة  تحقيق 

الآخ���ر  ال���ط���رف  ���ش��م��ات  وم��ع��رف��ة  اأوًل، 

الأف�شل  ان��ت��ق��اء  ث��ّم  ث��ان��ي��ًا،  وخ�شائ�شه 

والرت���ق���اء ب���ال���ذات ع��ل��ى ه���دى ال��ن��م���ذج 

الآخ���ر،  ال��ط��رف  يعر�شه  ال���ذي  الأف�����ش��ل 

في رحاب بقية اهلل
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 قال اإلمام املهدّي | عن 
احلّق يف مقطع من أواخر 

دعائه: »اللهم.. واجرب به فقرنا، 
وُسدَّ به خلَّتنا«.. أي باحلّق

المهدّي | في مقطعين من دعائه )دعاء 

الفتتاح( م�قفين متباعدين ب��شف اأفعال 

اهلل  اأف��ع��ال  و�شف  مقابل  اللئيم(  )العبد 

�شبحانه ك�)رّب حكيم كريم(.

�أ- �لموقف �الأّول

الم�قف  في   | المهدّي  الإم��ام  ق��ال 

م�لى  اأَر  »ل���م  رّب����ه:  ي��خ��اط��ب  وه����  الأّول 

اًل( كريمًا اأ�شبر على عبد لئيم منَك  )ُم�ؤّمَّ

عنك،  ��ي  ف��اأَُولِّ تدع�ني  اإّن���ك  رب،  ي��ا  عليَّ 

اإليَّ  وتت�ّدد  اإليك،  �س  َفاأَتبغَّ اإل��يَّ  وتتحّبب 

فال اأقبل منك، كَانَّ لي التط�ُّل عليك، فلم 

والإح�شان  ل��ي،  الرحمة  من  ذل��ك  يمنعك 

، والتف�شل عليَّ بج�دك وكرمك، فارحم  اإليَّ

عبدك الجاهل، وُجْد عليه بف�شل اإح�شانك، 

.
)3(

اإنَّك ج�اد كريم«

يحتاج  ل  وحا�شم  بيِّن  التقابل  وه��ذا 

اإذ ي�شف  وال��ب��ي��ان،  ال��ق���ل  م��ن  اإل��ى مزيد 

الإمام | الفرق بين �شل�ك الب�شر و�شل�ك 

خالقهم الحكيم.

ب - �لموقف �لثاني

اأّم���ا ال��م���ق��ف ال��ث��ان��ي فه� ق���ل��ه |: 

اأن��ادي��ه،  حين  يجيبني  ال��ذي  هلل  »الحمد 

م  وي�شتر عليَّ كل ع�رة واأنا اأع�شيه، وُيَعظِّ

م�هبة  من  فكم  اأجازيه،  فال  عليَّ  النعمة 

قد  مخ�فة  وعظيمة  اأعطاني،  قد  هنيئة 

َفاأُثني  اأران���ي،  قد  ُم�نقة  وبهجة  كفاني، 

.
)4(

حًا« عليه حامدًا، واأذكره ُم�َشبِّ

 بناء ال�شخ�شّية في خطاب الإمام المهدي، ي��شف َمَدن، �س119.( 1)

 اإقبال الأعمال، ابن طاوو�س، �س330.( 2)

 م.ن، �س330.( 3)

 م.ن، �س328 - 329.( 4)

اله�ام�س
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المتكّبر 
وارث 
الشيطان
�شغَر  �لتكّبر،  عو�مل  من  �أّن  �علم 

عة،  و�ل�شَ �لقابلية،  و�شعف  �لعقل، 

�أفقه  ل�شيق  فاالإن�شان  �ل�شبر.  وقّلة 

ممّيزًة  خ�شلًة  نف�شه  في  يجد  �إْن  ما 

ًا.  حّتى يت�شّور لها مقامًا ومركزً� خا�شّ

ولكّنه لو نظر بعين �لعدل و�الإن�شاف 

�إلى كّل �أمر ُيتقنه وكّل خ�شلة يتميَّز 

بها، الأدرك �أّن ما ت�شّوره كمااًل يفتخر 

به ويتكّبر ب�شببه، لي�ض كمااًل �أ�شاًل، 

�أو �أّنه كمال ال يكاد ي�شاوي �شيئًا �إز�ء 

كماالت �الآخرين.

نور روح اهلل
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تلك  لأّن  العلم،  من  تملكه  مّما  اأف�شل 

ناتج،  لعلمك  ولي�س  �شيئًا،  تنتج  العل�م 

تعثر  لم  فاأنت  معك��س.  ناتجه  اأّن  اأو 

والمعارف  الحقائق  اإل��ى  الطريق  على 

م��ن ه���ذه ال���ش��ط��الح��ات، ب��ل ���ش��ارت 

العلماء  على  والتكّبر  للتفاخر  مدعاة 

تزيد  التي  المعارف  اإّن  الحقيقيين. 

وال�يل  معارف.  لي�شت  القلب  كدر  من 

وارث��ًا  �شاحبها  عاقبة  تجعل  لمعارف 

لل�شيطان.

*�لمعرفة �شفة �لقلب
خالل  م��ن  ينظر  ال���ذي  ال��ع��ارف  اإّن 

الزدراء  بعين  جميعًا  النا�س  اإلى  عرفانه 

المعارف  م��ن  �شيئًا  يملك  ل  وال��ت��ك��ّب��ر، 

التي  المفاهيم  من  حفنة  �ش�ى  الإلهّية، 

الحقائق،  تغّطي  حجبًا  ك�نها  ت��ع��دو  ل 

كّل  بعيدة  خادع  بريٍق  ذات  وم�شطلحات 

البعد عن معرفة اهلل وعن العلم باأ�شمائه 

و�شفاته. 

وع��ل��م  ال��ق��ل��ب.  ���ش��ف��ة  ال��م��ع��رف��ة  اإّن 

العرفان علم عملّي ل مجّرد معرفة نظرية 

مّمن  ف��ك��ث��ي��رون  م�شطلحات.  وح��ي��اك��ة 

�ن بالعرفاء والعلماء لم يتاأثَّروا قلبّيًا  ُي�شمَّ

تاأثير  لها  ك��ان  ب��ل  ال�شطالحات،  بهذه 

عك�شّي عليهم.

يحيل  باهلل  العرفان  اإّن  العزيز،  اأّيها 

اهلل  اأ�شماء  فيه  تتجّلى  محلٍّ  اإل��ى  القلب 

الحقيقّي  ال�شلطان  فيه  وينزل  و�شفاته 

الذي يمح� اآثار التلّ�ث من القلب.

*ال تكن و�رثًا لل�شيطان
م�شّيع  وي���ا  ال��م��ف��اه��ي��م،  ط��ال��ب  ي���ا 

اإلى ما لديك من  وانظر  تمّهل،  الحقائق! 

المعارف، فما الأثر الذي تراه من 

الحّق و�شفاته في نف�شك؟

الطبيعّية  العل�م  اإّن  فكما 

ع��رف��ان  ل��ه��ا  لي�س  وال��ري��ا���ش��ّي��ة 

الذي حَجَبْته  فاإّن علمك  باهلل، كذلك 

ال�شطالحات والمفاهيم والعتبارات، 

تغيير في نف�س ول حال،  ل يرجى منه 

اإّن تلك العل�م الطبيعّية والريا�شّية  11بل 
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*�أحطُّ �الأعمال خيٌر من عملك
اإّن الحكيم اإذا عرف ن�شبته اإلى الخلق 

قلبه  م��ن  الكبرياء  خرجت  ال��ح��ّق،  واإل���ى 

وا�شتقام اأمره. 

يق�ل الحكيم المتاأّله، المحّقق الداماد، 

كان  م��ن  ه���  »الحكيم  عليه:  اهلل  ر���ش���ان 

ج�شده كالرداء له، متى ما �شاء خلعه«.

المفاهيم،  و���ش��ارق  الدنيا  طالب  فيا 

اإّن عملك هذا ل يدع� اإلى الفخر والتكّبر. 

وقّلة  َغِر عقله  و�شِ �شبره  لقّلة  الم�شكين  اإّن 

ا�شتعداده و�شيق قلبه و�شدره، ينخدع حّتى 

بنف�شه، فيرى لنف�شه مقامًا، وقد امتزج فيه 

حّب النف�س وحّب الدنيا مع هذه المفاهيم 

كّل  الرغم من  وعلى  م�شّ�هًا.  م�ل�دًا  ف�لد 

هذه العي�ب يح�شب نف�شه مر�شد الخالئق 

وه���ادي الأّم����ة اإل���ى ال��ن��ج��اة، وم��ال��ك �شّر 

الحدود،  وقاحته  تتجاوز  قد  بل  ال�شريعة، 

فيرى نف�شه في مقام ال�لية الكلّية.

دون  العلم،  نتيجة  هي  هذه  كانت  فل� 

اأن تبعد عنك  اأن ت�شتطيع هدايتك، ودون 

المفا�شد الأخالقّية وال�شل�كّية، فاإّن اأحّط 

الأعمال خير من عملك؛ لأّن تلك نتائجها 

والأخ��روّي��ة  الدني�ّية  ومفا�شدها  عاجلة 

�ش�ى  تنال  ل  الم�شكين  اأّيها  واأن��ت  اأق��ّل. 

ال�����زر وال����ب���ال وال��م��ف��ا���ش��د الأخ��الق��ّي��ة 

والأعمال القبيحة. 

*عبيد �لدنيا
ولكن الأحّط من هذا والأ�شغر مكانًة 

ب��الأم���ر  ويتباهى  يتكّبر  ال��ذي  ذل��ك  ه��� 

والخدم،  والجاه،  المال،  مثل  الخارجية، 

»احلكيم هو من كان جسده 
كالرداء له، متى ما شاء خلعه«

نور روح اهلل
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 اإلنسان الذي يفتقر إىل كماٍل 
موجود يف غريه، يندفع إىل 

أن يحسده، ثّم يصري سببًا لكي 
يتكّبر عليه

بعيد  الم�شكين  فهذا  والقبيلة.  والح�شم 

عن الخلق الب�شرّي والأدب الإن�شانّي، فارغ 

اليد من كّل العل�م والمعارف. فما اأ�شيق 

كّل  يقتنع من  اإّنه  قلبه!  واأ�شّد ظالم  عقله 

الكمالت باللبا�س الجميل، ومن كّل جمال 

الم�شكين  هذا  يرت�شي  وال��رداء،  بالُقّبعة 

�شّك  ول  بحّظها،  ويقبل  الحي�انّية  مقام 

اأّن من ل هّم له �ش�ى الدنيا، ل يك�ن  في 

اإّل عبدًا للدنيا ولأهلها.

*فرٌق بين تو��شع وتو��شع
الكمال  ف��اق��ُد  يتكّبر  ق��د  اأّن���ه  واع��ل��م 

الفقير  يتكّبر  ك��اأن  الكمال،  واج��د  على 

بدافع  العالم؛  على  والجاهل  الغنّي  على 

م��دخ��اًل  ال��ع��ج��ب  ي��ك���ن  ال��ح�����ش��د. فكما 

اإليه  مدخاًل  ُيعتبر  الح�شد  ف��اإّن  للتكّبر، 

كماٍل  اإلى  يفتقر  الذي  فالإن�شان  اأي�شًا. 

م�ج�د في غيره، يندفع اإلى اأن يح�شده، 

وي�شعى  عليه  يتكّبر  لكي  �شببًا  ي�شير  ثم 

جهده لإذلله واإهانته.

اأّنه   Q ال�شادق  الإم��ام  عن  روي 

النا�س  �شرار  في  يك�ن  قد  »الكبر  ق��ال: 

اهلل  ر�ش�ل  اإّن  قال:  ثم  جن�س...،  كّل  من 

المدينة و�ش�داء  P مرَّ في بع�س طرق 

تنّحي  ل��ه��ا:  فقيل   ،
)1(

ال�شرقين تلقط 

اإّن  فقالت:   P اهلل  ر���ش���ل  طريق  ع��ن 

الطريق لمعر�س. َفَهمَّ بها بع�ُس الق�م اأن 

دع�ها   :P اهلل  ر�ش�ل  فقال  يتناولها، 

.
)2(

فاإنها جبارة«

ال�شرقين: الزبل.( 1)

اأ�ش�ل الكافي، الكليني، ج2، �س309. ( 2)

اله�ام�س

بع�س  ف��ي  ال�شفة  ه��ذه  تظهر  وق��د 

اأم��ام  الت�ا�شع  اأّن  م��ب��ّررًا  العلم،  اأه��ل 

الأغنياء مذم�م وفيه منق�شة لالإيمان. 

لغنّي  الت�ا�شع  الم�شكين ل يمّيز بين  اإّن 

لغناه والت�ا�شع لغير ذلك. فمّرة يت�ا�شع 

الدنيا  ح��ّب  برذيلة  م��دف���ع��ًا  الإن�����ش��ان 

والمقام.  الجاه  طلب  نح�  والن��ج��ذاب 

�شيء،  في  الت�ا�شع  خلق  من  هذا  فلي�س 

طمع  اإذا  اإّل  للفقراء،  يت�ا�شع  ل  اإّنه  بل 

فيهم ب�شيء اأو اأراد منهم �شيئًا.

ومرة اأخرى يك�ن الت�ا�شع من طبع 

النا�س  اح��ت��رام  اإل��ى  له  داع��ي��ًا  الإن�شان 

اأغنياء،  اأم  كان�ا  فقراء  لهم،  والت�ا�شع 

فت�ا�شع  مغم�رين.  اأم  كان�ا  مرم�قين 

�شائبة،  غير  من  خال�ٌس  الإن�شان  ه��ذا 

وروحه طاهرة مطّهرة، ولم يجذب قلبه 

الجاه والمقام. 

النف�س  مكائد  اأّن  نن�شى  ل  واأخيرًا، 

النف�س  ف��ي  بخفاء  ت��ن��د���ّس  واأح��اب��ي��ل��ه��ا 

الإن�شانّية؛ بحيث اإّن المرء ل ي�شعه اإّل اأن 

ي�شتعيذ باهلل منها.
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* ُبعد فردّي - �جتماعّي
لقد حّدد اهلل تعالى - من خالل هذه 

وعالئم  �شفات  اأرب���ع   - ال�شريفة  الآي���ة 

الأر���س،  في  �شيمّكنهم  الذين  للم�ؤمنين 

ويخرجهم من تحت �شلطة الق�ى المتكّبرة 

اهلل  نَّ  {َواإِ بالّن�شر  ووعدهم  والجائرة، 

و�شين�شرهم  َل��َق��ِدي��ٌر}؛  ��ِرِه��ْم  َن�����صْ َع��لَ��ى 

حتمًا.

إن مّكناهم.. أقاموا )*(
�ل��ق��ر�آن  ف��ي  �شبحانه،  �هلل  وع��د 

قال  حيث  بالن�شر  عباده  �لكريم، 

ِرِهْم َلَقِديٌر}  تعالى: {َواإِنَّ اهلل َعلَى َن�صْ

تلك  تعالى  قّيد  ث��م   ،)39 )�ل��ح��ج: 

نَّاُهْم  كَّ مَّ اإِن  ��ِذي��َن  {الَّ ب�شرط:  �شرة  �لنُّ

َكاَة  الزَّ َواآَت��ُوا  َلَة  ال�صَّ اأََقاُموا  اْلأَْر���ِض  ِفي 

َواأََمُروا ِباْلَمْعُروِف َوَنَهْوا َعِن اْلُمنَكِر َوهلِلِ 

َعاِقَبُة اْلأُُموِر} )�لحج: 41(.

مع اإلمام الخامنئي
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ال�ا�شع، بمق�شد واحد وجهة واحدة.

قبل  من  الت�ّجه  وهذا  التعّلق  هذا  اإّن 

الم�شلمين جميعًا نح� جهة واحدة ومركز 

واح���د ه��� اأم���ر ذو ُب��ع��د اج��ت��م��اع��ّي، وه� 

الجتماعّي،  النظام  ت�شكيل  في  ي�ؤّثر  اأمٌر 

النظام  هند�شة  ور�شم  تحديد  في  وي�ؤّثر 

الإ�شالمي.

- �ل�شرط �لثاني: �لزكاة

اإذ  ف��ردّي��ة؛  ج�انب  لها  التي  ال��زك��اة 

ترّبي الإن�شان على التخّلي عن ماله وعلى 

بذل ما يحّب، وهذا في نف�شه امتحان بالغ 

الأهمّية، لكن لها اأي�شًا ترجمة اجتماعّية.

الزكاة لها جوانب فردّية؛ إذ 
ترّبي اإلنسان على التخّلي 

عن ماله، لكن لها أيضًا ترجمة 
اجتماعّية

اإق��ام��ة  الأرب��ع��ة:  ال�����ش��روط  اأّول ه��ذه 

ال�������ش���الة، وال���ث���ان���ي: اإي����ت����اء ال���زك���اة، 

وال��ث��ال��ث: الأم����ر ب��ال��م��ع��روف، وال��راب��ع: 

واح��دة من هذه  وك��ّل  المنكر.  النهي عن 

فيها جهة  الأربع  والعالئم  الخ�ش��شّيات 

ذلك  جانب  اإل��ى  لكن  و�شخ�شّية.  فردّية 

اجتماعّي  ُبعد  منها  واحدة  كّل  في  ي�جد 

وم�ؤّثر في ت�شكيل النظام الجتماعّي.

- �ل�شرط �الأّول: �ل�شالة

ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ك���ّل ت��ل��ك الأ���ش��رار 

والرم�ز التي تنط�ي عليها حقيقة ال�شالة 

كّل  و»قربان  الم�ؤمن«،  »معراج  ك�نها  من 

واأف�شل  وال�شعادة  للفالح  وو�شيلة  تقّي«، 

الأع���م���ال واأع���اله���ا ���ش��اأن��ًا؛ ع��ل��ى ال��رغ��م 

ُبعدًا  اأي�شًا  لل�شالة  ف���اإّن  كّله  ذل��ك  م��ن 

حين  الم�شلمين  ت��رى  حيث  اجتماعّيًا، 

يقف�ن لأدائها تك�ن وجهتهم جميعًا وجهة 

واحدة. وعندما يحين وقت ال�شالة، تتعّلق 

قل�بهم جميعًا، وحيث كان�ا في هذا العالم 
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ال���زك���اة، ف��ي ال���ش��ت��ع��م��ال ال��ق��راآن��ّي، 

المعنى  من  اأع��ّم  وه�  الإنفاق  مطلق  تعني 

عنه  تحّدثت  ال��ذي  للزكاة  ال�شطالحّي 

َدَقًة}  الآية ال�شريفة {ُخْذ ِمْن اأَْمَواِلِهْم �صَ

الجتماعّية  الجنبة  اأم��ا   .)103 )الت�بة: 

الم�ؤّثرة  للزكاة،  الجتماعّية  والترجمة 

اأّن  فهي  الجتماعّي،  النظام  ت�شكيل  في 

الإن�شان حينما يح�شل على �شيء من مال 

المال  هذا  عن  م�ش�ؤوًل  نف�شه  يرى  الدنيا 

هذا  اأّن  وي���رى  ومحيطه،  مجتمعه  ت��ج��اه 

المال َديٌن في رقبته. ه� ل يرى نف�شه دائنًا 

للمجتمع في بذله للمال، بل مدينًا له وعليه 

�شبيل  وف��ي  الفقراء  اإل��ى  الدين  ه��ذا  اأداء 

اهلل.  فالزكاة من هذه الناحية هي ُحكم، 

وعامل م�ؤّثر في ت�شكيل النظام الجتماعّي.

- �لثالث و�لر�بع: �الأمر بالمعروف 

و�لنهي عن �لمنكر

اأّم����ا الأم����ر ب��ال��م��ع��روف وال��ن��ه��ي عن 

التي  الأ�شا�شّية  القاعدة  فهما  المنكر 

ترتكز عليها اإقامة الفرائ�س، ف� »بها تقام 

اأّنه  يعني  بالمعروف  والأم��ر  الفرائ�س«؛ 

يجب على جميع الم�ؤمنين في �شائر اأنحاء 

العالم الم�شاهمة في ت�جيه المجتمع نح� 

الخير والمعروف و�شائر الأعمال الح�شنة، 

حيث  المنكر  عن  للنهي  بالن�شبة  وكذلك 

الآخرين  ينهى  اأن  م�ؤمن  ك��ّل  على  يجب 

عن الم�شاوئ والأم�ر الدنيئة. وعليه فاإّن 

والمعالم  الم�ؤ�شرات  ه��ذه  من  واح��د  كل 

لبنية  ترجمة  ه�  باآخر،  اأو  بنحٍ�  الأربعة 

النظام الإ�شالمّي وهند�شته.

مع اإلمام الخامنئي
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*�أعظم �لمعروف
اأ�شتطرد هنا لأق�ل: يجب اأن ل نح�شر 

هذا المعنى المهّم لالأمر بالمعروف والنهي 

اإذ يت�شّ�ر بع�ٌس  عن المنكر بدائرة �شّيقة؛ 

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

عن  فالنة  اأو  ف��الن  بنهي  مح�ش�رة  ق�شّية 

فرع  م�شت�ى  على  ُترتكب  التي  المخالفة 

بالمعروف  اأمر  هذا  الدين. طبعًا  فروع  من 

اأب���اب  اأه��م  لي�س  لكّنه  المنكر؛  ع��ن  ونهي 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اإّن اأهم 

عن�ان في ذلك ه� الأمر باأعظم معروف وه� 

اإيجاد النظام الإ�شالمّي والحفاظ عليه.

وال����م����ع����روف ه������: ن�����ش��ر ال��ث��ق��اف��ة 

وتعزيزها، �شالمة المحيط على الم�شت�ى 

الأ���ش��رّي،  المحيط  �شالمة  الأخ���الق���ّي، 

ليك�ن  ال�شباب  جيل  وتربية  الن�شل  زي��ادة 

قادرًا على النه��س بالبلد، تثبيت العدالة 

وال�شعي  الجهاد  والقت�شادّية،  الق�شائّية 

وال�شعي  والعمل  الإ�شالمية  الأّم��ة  م  لتقدُّ

اأعمال  اأهّم  من  هذه  الإ�شالمية.  لل�حدة 

ه��ذه  تحقيق  ن��ح���  وال�����ش��ع��ي  ال��م��ع��روف، 

الق�شايا تكليف يقع على عاتق الجميع.

التي  الأم�����ر  ف���اإّن  اأخ����رى،  م��ن جهة 

المنكرات.  الق�شايا تعتبر من  تقابل هذه 

فالبتذال الأخالقّي منكر، م�شاعدة اأعداء 

الإ�شالم منكر، اإ�شعاف النظام الإ�شالمّي 

منكر،  الإ�شالمّية  الثقافة  اإ�شعاف  منكر، 

ويجب  اإل��خ،  منكر...  القت�شاد  اإ�شعاف 

النهي عن هذه المنكرات.

أهم أبواب األمر باملعروف والنهي 
عن املنكر هو إيجاد النظام 

اإلسالمّي واحلفاظ عليه

)*( م���ن كلم���ة الإم���ام الخامنئ���ي { ف���ي بداية الع���ام الهج���ري ال�شم�ش���ي 1394 )عيد الن����روز( في ح���رم الإمام الر�ش���ا Q تاريخ 

.2015/3/21

اله�ام�س

�الآم��ري��ن  �أّول  ور���ش��ول��ه  *�هلل 
بالمعروف

رّب��ن��ا  ه���  ب��ال��م��ع��روف  اآم����ر  اأّول  اإّن 

َي�����اأُْم�����ُر  اهلل  {اإِنَّ  ي���ق����ل:  ح��ي��ث  ت��ع��ال��ى 

ْح�����َص��اِن َواإِي��َت��اء ِذي اْل��ُق��ْرَب��ى  ِب��اْل��َع��ْدِل َوالإِ

َواْلَبْغِي}  َواْلُمنَكِر  اْلَفْح�َصاء  َعِن  َوَيْنَهى 

الأع��ظ��م  النبّي  وك��ذل��ك  )النحل: 90(. 

بالمعروف  اأمر  من  واأّول  اأف�شل  ه�   P

ونهى عن المنكر، جاء في الآية القراآنّية: 

{َي���اأُْم���ُرُه���م ِب���اْل���َم���ْع���ُروِف َوَي��ْن��َه��اُه��ْم َع��ِن 

والأئ��ّم��ة   ،)157 )الأع����راف:  اْل��ُم��ن��َك��ِر} 

R حيث نقراأ في الزيارة: »اأ�شهد اأنك 

واأم��رت  الزكاة  واآتيت  ال�شالة  اأقمت  قد 

بالمعروف ونهيت عن المنكر«، والم�ؤمن�ن 

وال��م���ؤم��ن��ات ف��ي ج��م��ي��ع اأن���ح���اء ال��ع��ال��م 

ِم��َن��اُت  َواْل��ُم��وؤْ {َواْل��ُم��وؤِْم��ُن��وَن  الإ�شالمي: 

ُهْم اأَْوِلَياء َبْع�ٍض َياأُْمُروَن ِباْلَمْعُروِف  َبْع�صُ

َلَة  ال�صَّ َوُيِقيُموَن  اْلُمنَكِر  َع��ِن  َوَي��ْن��َه��ْوَن 

َكاَة} )الت�بة: 71(. َوُيوؤُْتوَن الزَّ

الأرب���ع���ة  ال��رك��ائ��ز  اإذًا،  ه���ي،  ه���ذه 

النظام الجتماعّي،  ت�شكيل  الأ�شا�شية في 

ولكل واحدة منها فروع تتفّرع عنها.
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مناجاة المريدين )12(:
عبدي...ُكن لي ُمحّباً
�آية �هلل �ل�شيخ حممد تقي م�شباح �ليزدي )حفظه �هلل(

�شرح  خ��الل  من  �هلل  محّبة  عن  �ل�شابق  �لعدد  في  تحّدثنا 

محّب�تك  وفي   ...«  :Q �ل�شجاد  لالإمام  �لمريدين«  »مناجاة 

ولهي، و�إلى هو�ك �شبابتي، ور�شاك بغيتي...«.

ونتحّدث في هذ� �لعدد عن مر�تب محّبة �هلل تعالى.

*�لمحّبة و�جبة وم�شتحّبة
ثّمة مرتبة من محّبة اهلل واجبة، وهي 

محّبة لزمة لالإيمان باهلل تعالى ول تقبل 

النفكاك عنه. كما اإّن هناك مرتبة اأخرى 

باب  م��ن  اأي�����ش��ًا،  واج��ب��ة  م��ن محّبة اهلل، 

اأّنها تدفع الإن�شان نح� الإتيان بال�اجبات 

الم�شت�ى  ف��ي  فتك�ن  المحّرمات  وت��رك 

الأدنى مقّدمة لل�اجب. واأما باقي مراتب 

وصايا العلماء
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وذات ف�شيلة. طبعًا  فم�شتحّبة  محّبة اهلل 

يعمل  اأن  ب�شرورة  ال�شليم  العقل  يحكم 

الإن�شان لتح�شيل تلك المراتب كلها.

*منزلة �لمريدين
اأعلى  ال��م��ري��دي��ن«  »م��ن��اج��اة  ر�شمت 

المعب�د،  ومحّبة  الإل��ه��ّي  القرب  مراتب 

المراتب  تلك  عظمة  الإن�شان  اأدرك  فاإذا 

العالية اأذعن باأّنه ل يمكن المقارنة بينها 

وبين المقامات الدني�ّية.

هذا  في  القد�شّي،  الحديث  في  ج��اء 

نبّيه  تعالى  اهلل  خاطب  عندما  ال�����ش��اأن، 

ول  ُتَعّلمه  لمن  ت�ا�شع  داود..  »ي��ا  داود: 

تطاول على المريدين فل� علم اأهل محّبتي 

اأر�شًا  لهم  لكان�ا  المريدين عندي  منزلة 

.
)1(

يم�ش�ن عليها«

ي��ت�����ش��ّم��ن ه����ذا ال��ح��دي��ث ال��ق��د���ش��ي 

م�شاألتين:

اأّن المق�ش�د من  1- يظّن الإن�شان بدايًة 
مريدو  الحديث  هذا  في  »المريدين« 

النبّي داود Q، اإّل اأّن »المريدين« 

في ا�شطالح الروايات وكاّفة التعاليم 

ال��دي��ن��ّي��ة ه���م ال��ب��اح��ث���ن ع���ن اهلل، 

منه  القرب  اأرادوا  الذين  وط��اِل��ب���ه، 

وال�شعي اإليه؛ حّتى اإّنهم لم ي�شل�ا اإلى 

المراحل النهائّية بعد.

هي  عليها«  يم�ش�ن  »اأر�شًا  عبارة  اإّن   -2
رواي��ة  في  م���ج���دة  غير  بليغة  عبارة 

اأخرى.

اهلل  عناية  ع��ن  البيان  ه��ذا  ويحكي 

اأرادوا  ال��ذي��ن  ب��الأ���ش��خ��ا���س  ت��ع��ال��ى 

القرب  يحاول�ن  والذين  نح�ه  ال�شعي 

وداود  اأم��َر محّبي اهلل،  اإّن��ه  منه حّتى 

يك�ن�ا  واأن  اأمامهم  بالت�ا�شع  منهم، 

لهم اأر�شًا يم�ش�ن عليها.

*عبدي �أنا لك ُمحّب
كتبه:  بع�س  في  اأن��زل  اهلل  »اأّن  ورد: 

فبحّقي عليك  لك محّب  وحّقي  اأنا  عبدي 

.
)2(

كن لي محّبًا«

يحتمل اأن تك�ن عبارة »اأنا وحّقي لك 

واأم��ا  الكتابة،  اأث��ن��اء  ّحفت  �شُ قد  محّب« 

العبارة الأ�شا�س فهي: »اأنا وحّقك علّي لك 

الأولى  عن  الثانية  العبارة  وتمتاز  محب«. 

تعالى  اهلل  ُيق�ِشم  حيث  منها  األطف  باأنها 

بالحّق الذي منحه للنا�س، على الرغم من 

�شّرح  قد  الكريم  القراآن  اآي��ات  بع�س  اأّن 

بحّق الم�ؤمنين على اهلل:

اْلُموؤِْمِنيَن}  ُر  َن�صْ َعلَْيَنا  ا  َحقًّ {َوَكاَن 

)الروم: 47(.

*�آثار وعالمات محبة �هلل
واأما  �شهل،  اأمر  اهلل  محبة  اّدع��اء  اإن 

19ال�شعب فه� امتالك محبة اهلل الخال�شة 
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ما  ترجيح  اإلى  دائمًا  الإن�شان  تدفع  التي 

اهلل  غير  يريده  ما  على  تعالى  اهلل  يريده 

وعلى ما يريده القلب.

اأ���ش��ار بع�س ال��رواي��ات اإل��ى اآث��ار هذه 

جملة  من  الإل��ه��ّي��ة.  المحّبة  من  المرتبة 

ذلك، ما جاء في الحديث القد�شّي الذي 

 :Q خاطب اهلل تعالى به نبّيه م��شى 

»يا ابن عمران، كَذَب َمْن زعم اأّنه يحّبني 

األي�س كّل محب  ه الليل نام عّني،  فاإذا َجنَّ

يحبُّ خل�ة حبيبه؟ ها اأنا ذا يا ابن عمران 

مّطلع على اأحبائي، اإذا جّنهم الليل حّ�لت 

عق�بتي  ومثَّلت  قل�بهم  م��ن  اأب�����ش��اره��م 

الم�شاهدة،  عن  يخاطب�ني  اأعينهم  بين 

ويكّلم�ني عن الح�ش�ر.

ي��ا اب���ن ع��م��ران، ه��ب ل��ي م��ن قلبك 

ال��خ�����ش���ع، وم���ن ب��دن��ك ال��خ�����ش���ع، وم��ن 

وادُعني  الليل،  ُظلم  في  الدم�ع،  عينيك 

.
)3(

فاإنك تجدني قريبًا مجيبًا«

 Q ونقراأ في دعاء الإمام ال�شجاد

اهلل  محّبي  خل�ة  ح���ل  الليل  �شالة  بعد 

و�شّيدي  »اإلهي  له:  ومناجاتهم  بمحب�بهم 

واأغلقت  النج�م،  وغ��ارت  العي�ن  ه��داأت 

حّرا�شها  عليها  ودارت  اأب���اب��ه��ا  المل�ك 

قد  �شيدي  يا  دع��اك.  لمن  مفت�ح  وبابك 

المحب�ب  واأن���ت  بحبيبه  حبيب  ك��ّل  خ��ال 

.
)4(

» اإليَّ

جمال  لم�شاهدة  فر�شة  اأف�شل  الليل، 

معه.  والمناجاة  بالمعب�د  والخل�ة  الخلق 

الإن�شان  ينه�س  عندما  جميل  ه���  وك��م 

اأوا�شط الليل من الفرا�س الناعم وي�شتعد 

اإل��ى  ينظر  اأن  وال��ع��ب��ادة،  الليل  ل�شالة 

ِف��ي  {اإِنَّ  ق��ائ��اًل:  فيتمتم  النج�م  جمال 

���َم���اَواِت َوالأَْر���������ضِ َواْخ����ِت����َلِف  َخ���ْل���ِق ال�������صَّ

أُْوِل����ي الأْل��َب��اِب}  ��َه��اِر لآَي����اٍت لِّ ال��لَّ��ْي��ِل َوال��نَّ

)اآل عمران: 190(.

العاّمة،  المحّبة  عالمات  جملة  من 

�شماع  في  المحّب  يرغب  اأن  والب�شيطة، 

بحّد  وه��ذا  ب��ه.  يهتّم  واأن  محب�به،  ا�شم 

ذاته اختبار جيد لمّدعي محبة اهلل الذين 

ب�شماع  ويرغب�ن  اهلل  ا�شم  ب�شماع  ُي�َشّرون 

يحّب�ن  ذل��ك.  م��ن  يتعب�ن  ول  اهلل  ك��الم 

اهلل حقيقًة حّتى اإّنهم يرّجح�ن الخل�ة به 

و�شماع كالمه على الخل�ة بغير اهلل و�شماع 

اهلل  ا�شم  �شماع  من  التعب  واأم��ا  كالمه. 

ممل�ء  القلب  لأّن  فه�  كالمه  من  والتعب 

بحّب غير اهلل.

*عالمات محّبة �هلل
من جملة عالمات محّبة اهلل اأي�شًا:

اهلل:  اإل���ى  المن�صوبة  الأ���ص��ي��اء  محبة  اأ- 

يقع  عندما  والم�شاجد.  الكعبة  اأمثال 

ي�شعر  الم�شجد  على  اهلل  محّب  نظر 

للحظات  فيه  ببقائه  ويلتّذ  بال�شرور 

المحّب  غير  اأما  ال�شالة.  فيها  ي�ؤّدي 

اهلل  عالمات  يحّب  ل  فه�  تعالى  هلل 

إذا كان اإلنسان حمّبًا هلل 
تعاىل فهو يسعى لإلتيان 
باألعمال التي يحبها اهلل 

وعلى أثرها يكون حّب اهلل له

وصايا العلماء
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الم�شجد  جملتها  وم���ن 

مباٍل  غير  اأم��ام��ه  فَيعُبر 

اأخ���رى،  اأم��اك��ن  ويق�شد 

يع�شي فيها اهلل.

اهلل  اأن�����ب�����ي�����اء  م����ح����ّب����ة  ب- 

والأول�����ي�����اء: وب��الأخ�����س 

بيته  واأه��ل  الخاتم  النبّي 

R ال��ذي��ن ه��م اأح��ّب 

محّبَة  ل  حيث  اهلل؛  عباد 

في  ن��ق��راأ  محّبتهم.  دون  م��ن  هلل 

فقد  والك���م  »م��ن  الجامعة:  ال��زي��ارة 

وال��ى اهلل، وم��ن ع��اداك��م فقد ع��ادى 

اهلل، ومن اأحّبكم فقد اأحّب اهلل، ومن 

.
)5(

اأبغ�شكم فقد اأبغ�س اهلل«

ونقراأ في مقطع من الزيارة الجامعة: 

َده  وحَّ ومن  بكم،  بَداأ  اهلل  اأراد  »وَمن 

بكم.  ت�ّجه  ق�شده  ومن  عنكم،  قبل 

اأبلغ  ول  ثناءكم،  اأح�شي  ل  م���ال��يَّ 

ال������ش��ف  وم���ن  كنهكم  ال��م��دح  م��ن 

.
)6(

قدركم«

اأعلى  ل���ه:  ال��م��ح��ب��وب  ��ة وح����ّب  م��ح��بَّ ج- 

يدرك محّبة  اأن  والعا�شق  للمحب  لّذة 

ك��ّل  ث���ّم ت�شبح  ل���ه. وم���ن  ال��م��ح��ب���ب 

تاأتي من ناحية  عالمة وكالم وهداية 

المحب�ب ذات قيمة عالية عنده. واإذا 

غير  المحب�ب  عند  من  ياأتي  ما  كان 

ذي قيمة بحّد ذاته اإّل اأّن قيمته عالية 

المحب�ب،  قبل  من  ياأتي  اأّن��ه  لمجرد 

محّبة  على  عالمة  ك�نه  ناحية  وم��ن 

المحب�ب له.

د- ال��ع��م��ل ب��م��ا ي��ح��ّب��ه ال��م��ح��ب��وب: من 

محّبًا  كان  اإذا  الإن�شان  اأّن  الطبيعّي، 

اأف�شل  يعتبره  ك��ان  واإذا  تعالى  هلل 

محب�ب، فه� ي�شعى لالإتيان بالأعمال 

التي يحبها اهلل ويك�ن على اأثرها حّب 

بما ير�شي  يهتّم  لم  اإذا  واأّما  له.  اهلل 

غير  فه�  محبته،  على  يبعث  وما  اهلل 

�شادق في حّبه.

من المحال اأن يك�ن ال�شخ�س �شادقًا 

في حّبه هلل ول يرغب اأن يحّبه اهلل ول 

ما  ولكن  للح�ش�ل على ر�شاه.  ي�شعى 

هي الأعمال وال�شفات التي ت�ؤدي اإلى 

�شنتحّدث  العن�ان  ه��ذا  اهلل؟  محبة 

عنه في العدد القادم اإن �شاء اهلل.

 المحجة البي�شاء في تهذيب الأحياء، الفي�س الكا�شاني، ج8، �س62.( 1)

 اإر�شاد القل�ب، الديلمي، ج1، �س171.( 2)

 بحار الأن�ار، العاّلمة المجل�شي، ج13، �س329 - 330.( 3)

 ال�شحيفة ال�شجادية، دعاوؤه Q بعد �شالة الليل، �س173 - 174.( 4)

 مفاتيح الجنان، ال�شيخ عبا�س القمي، الزيارة الجامعة الكبيرة.( 5)

 م.ن.( 6)

اله�ام�س
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*والدة مباركة ومعجز�ت مب�ّشرة
نحن نعرف اأنَّ ر�ش�ل اهلل P ُولد عام 

المعجزة  فيه  ح�شلت  الذي  العام  الفيل، 

��دام ب��ي��ن ط��ي���ر الأب��اب��ي��ل  ال��ك��ب��رى، ال�����شِّ

�شجيل  م��ن  ح��ج��ارًة  �شالحها  ك���ان  ال��ت��ي 

زاحفًا  ك��ان  ال��ذي  العرمرم  الجي�س  وبين 

في  الم�شّرفة.  الكعبة  ل��ه��دم  اليمن  م��ن 

وبنف�س   ،P اهلل  ر�ش�ل  ُولد  العام،  ذلك 

 ،P اهلل  ر�ش�ل  فيها  ُول��د  التي  اللحظة 

ت�شع�شع وتزلزل اإي�ان ك�شرى في المدائن 

م�ؤ�شرًا  كانت  المعجزات  هذه  العراق.  في 

�ل�شهيد �ل�شّيد عبا�ض �ملو�شوي }

كانت والدة �لر�شول P، في �لمدينة، وما ر�فق هذه �لوالدة 

م�شتقبٍل جديٍد  باأنَّ هناك والدَة  �لنا�ض،  لكلِّ  من معجز�ٍت، وحيًا 

ينتظر �لجميع.

ر بم�شتقبٍل  اأّن هذه ال�لدة تب�شِّ كبيرًا على 

كبيٍر للب�شرية. 

م�شاألة  ب��ك��ل��م��اٍت،  ن��خ��ت�����ش��ر،  ���ش���ف 

ال��ت��ي عا�شها  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  ال��م�����ش��ائ��ل  م��ن 

المدينة  ف��ي  حياته  وه��ي   ،P الر�ش�ل

المن�رة، وعالقته مع اأهلها.

P أهل �لمدينة ي�شتقبلون �لر�شول�*
عليه  �شاقت  عندما   P اهلل  ر�ش�ل 

الأر�س بما َرُحَبت في مكة، وفي الطائف، 

راأى اأنَّ الملجاأ ال�حيد للر�شالة وللدع�ة ه� 

وهاجر  المدينَة  فاختار  المن�رة،  المدينة 

منبر القادة
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اإليها. ينقل التاريخ اأنَّ اأهل المدينة كلهم، 

وكباَرهم،  �شغاَرهم،  ون�شاءهم،  رجالهم، 

يعني  الأعظم.  الر�ش�ل  ل�شتقبال  خرج�ا 

المدينة  في  كبيرة  �شعبية  حالًة  هناك  اأنَّ 

 .P الأعظم  الر�ش�ل  ل�شتقبال  خرجت 

اليه�د  اإنَّ  الم�ؤرخ�ن  يق�ل  اأكثر من ذلك، 

الذين كان�ا ي�شكن�ن المدينَة المن�رة، كان�ا 

من جملة الم�شتقبلين. هذا يعني اأّنه لم تبق 

فئة من فئات النا�س اإّل وخرجت ل�شتقبال 

نا اأن ن�شاأل  P. طبعًا من حقِّ ر�ش�ل اهلل 

عن الأ�شباب والدوافع التي دفعت كّل هذا 

ل�شتقبال  للخروج  عنا�شره  بكلِّ  المجتمع 

ر�ش�ل اهلل P. اليه�د، مثاًل، لم يدخل�ا 

ل�شتقبال  خ��رج���ا  فلماذا  الإ���ش��الم،  ف��ي 

المحلِّلين:  بع�س  ي��ق���ل  P؟  ال��ر���ش���ل 

ا�شتقبالهم  وراء  م��ن  اليه�د  ه��دف  ل��ع��لَّ 

للر�ش�ل P، ه� اأنهم كان�ا يعي�ش�ن ُحلمًا 

المقد�س،  بيت  اإل��ى  ال��ع���دة  وه���  ��ًا،  خ��ا���شّ

في  الن�شرانّي،  الحتالل  تحت  كان  الذي 

اأنَّ  يعتبرون  اليه�د  وك��ان  المرحلة.  تلك 

بيت المقد�س �ُشلب منهم، فاإذا كان ر�ش�ل 

ل ق�ة ع�شكرية جديدة  اهلل P �ش�ف ي�شكِّ

يتعامل�ن  ل  لماذا  المنطقة،  م�شت�ى  على 

كان  الم�شاألة  ه��ذه  حلِمهم؟  لتحقيق  معه 

ل�شتقبال  خرج�ا  ل��ذا  اليه�د،  بها  يطمع 

الر�ش�ل P. الجماعات الأخرى ول �شيما 

وال��خ��زرج خ��رج���ا ل�شتقباله  الأو����س  م��ن 

الجديدة  الر�شالة  اإع���زاز  اأج��ل  من   P

النا�س  خ��رج  المهّم،  الجديد.  والر�ش�ل 

جميعًا ل�شتقبال الر�ش�ل P في المدينة 

ولكن باأهداٍف مختلفة.

الأه���ل   P �ل��ر���ش��ول  *معاملة 
�لمدينة

اأن  واأراد  المدينة،  اإل��ى  الر�ش�ل  دخل 

ا�شتقبله  ال��ذي  المجتمع  ه��ذا  مع  يتعامل 

ر�ش�ل  معهم  تعامل  فكيف  اأب���اب��ه��ا،  على 

خرج الناس جميعًا الستقبال 
الرسول P يف املدينة ولكن 

بأهداٍف خمتلفة
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اهلل P؟ �ش�ف اأذكر اأ�شل�بين اأو حالتين 

التعامل التي تعامل بها ر�ش�ل  من حالت 

اهلل P مع مجتمع المدينة المن�رة:

 P اأ- الحالة الأولى، هي تعامل الر�ش�ل

مع  يعني  ككّل،  المدنّي  المجتمع  مع 

على  ك��ك��ّل،  والمدينة  ي��ث��رب  مجتمع 

م�شت�ى التعامل العاّم.

الفئة  م��ع  تعامله  ال��ث��ان��ي��ة،  ال��ح��ال��ة  ب- 

تخل�س  كانت  التي  الفئة  الم�ؤمنة، 

لهذه القيادة الجديدة.

 P الر�ش�ل جمع  الأول���ى  الحالة  في 

وم��ع��اه��دات  مكت�بة  وث��ي��ق��ة  ووّق����ع  ال��ن��ا���س 

المهاجرين  بين  وال���خ���زرج،  الأو�����س  بين 

وبقية  الإ�شالمّي  المجتمع  وبين  والأن�شار، 

الفئات ل �شيَّما اليه�د )في المدينة المن�رة: 

بن� قينقاع، وفي ج�ار المدينة المن�رة: بن� 

الذين  خيبر  ويه�د  الن�شير  وبن�  قريظة، 

كان�ا ي�شكن�ن اإلى �ِشمال المدينة المن�رة(. 

عت هذه ال�ثيقة.  المهم، ُوقِّ

�ل��م��دي��ن��ة  د���ش��ت��ور  *�لوثيقة 
�لمنّورة

���ش���ف ن��ت��ح��ّدث ع���ن ب��ن��ٍد م���ن ب��ن���د 

ديانتهم،  لليه�د  اأن  وفيه  ال�ثيقة،  تلك 

اعُتِبر  البند  ه��ذا  ديانتهم.  وللم�شلمين 

وث��ي��ق��ة ب��ي��ن ال��م��ج��ت��م��ع ال��م�����ش��ل��م داخ���ل 

اعُتِبرت  وال�ثيقة  اليه�د.  وبين  المدينة 

ج���ًا  فخلقت  ال��م��ن��ّ�رة،  المدينة  د�شت�ر 

المجتمع،  في  والطماأنينة  ال�شتقرار  من 

ًل  تبدُّ هناك  اأنَّ  الإن�شان  ي�شعر  واأ�شبح 

كبيرًا قد ح�شل في واقع المدينة المنّ�رة 

الذي كان فيه ما فيه من النزاع بين الأو�س 

وال��خ��زرج، وال��خ��الف��ات بين ال��ع��رب من 

الم�شركين وبين اليه�د، وتّم عبر ال�ثيقة 

بين  اأي�شًا  ال�شتقرار  من  ن���ٌع  المكت�بة 

الأو�س  وبين  والم�شلمين من جهة،  اليه�د 

والخزرج من جهٍة اأخرى.

هذا النح� من ال�شتقرار اأ�شعر اليه�د 

هذه  مثل  لأنَّ  للتحّرك،  مجاًل  هناك  اأنَّ 

ال�ثيقة، من حيث المغزى والمفاد، عبارة 

والع��ت��ق��اد.  العقيدة  ح��ري��ة  اإع��ط��اء  ع��ن 

ذلك  من  ي�شتفيدوا  اأن  اليه�د  حاول  وقد 

لم�شالحهم وماآربهم، ففتح�ا باب الح�ار 

مع الم�شلمين.

* »لوال �لعهد«
كان اليه�د يتمتَّع�ن بمكانٍة اجتماعية 

النا�س  عليها  كان  التي  المكانة  من  اأرقى 

منبر القادة
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اأه��ُل  ال��م��ن��ّ�رة.  المدينة  ف��ي  الم�شرك�ن 

بينما  الغالب،  في  ين  اأميِّ كان�ا  المدينة 

على  ق��درة  وعندهم  ك��ت��اب،  اأه��ل  اليه�د 

ال���ح����ار، وق����درة ع��ل��ى د����سِّ الأح���ادي���ث، 

وع��ن��ده��م ق����درة ع��ل��ى اإق���ن���اع الآخ���ري���ن 

باأ�شاليب دينية، لذلك حاول�ا بكلِّ ال��شائل 

بين  الم�شم�مة  الأفكار  بع�س  ي�شيع�ا  اأن 

الم�شلمين. اأيُّ حادثٍة اأو فكرة كان يق�لها 

ر�ش�ل اهلل P؛ كان يلقى من ِقَبل اليه�د 

وك��ان  اأف��ك��اره،  على  الت�ش�ي�س  م��ن  ن��ح���ًا 

كبير،  ب�شبٍر  يقابلهم   P اهلل ر���ش���ل 

دون  وا�شعًا،  الح�ار  اأمامهم مجال  ويفتح 

اأن ي�شمح لأّي م�شلٍم بالعتداء عليهم.

خالل  من  ح�شل  �شغيرًا  مثاًل  اأنقل 

الم�شلمين مع يه�دّي،  اأحد  ِقَبل  ح�اٍر من 

انتهى بق�ل اليه�دّي للم�شلم: »نحن ل�شنا 

اإلينا،  الفقير  ه�  واإّنما  اهلل،  اإل��ى  فقراء 

ونحن الأغنياء«. وكان قد اأخذ يتطاول في 

مقام الح�ار على الباري تعالى، فما كان 

من الم�شلم اإّل اأن لكمه بيده، وقال له: »ل�ل 

العهد الذي بيننا وبينكم؛ لقطعت راأ�شك«. 

كان  م�شلم  اإن�شاٍن  اأّي  يعني  العهد«  »ل���ل 

يعتبر اأنَّ هناك عهدًا بين الم�شلمين وبين 

اإلى  الميثاق،  نق�س ذلك  يج�ز  ل  اليه�د، 

اأن و�شلت الم�شاألة حّتى اأ�شبح ج�ُّ المدينة 

المن�رة ج�َّ ح�اٍر، وج�َّ حرية. 

*جّو حرية وحو�ر
�شمن هذه الأج�اء، جاء وفد من ن�شارى 

اإلى  الم�شيحّيين،  الدين  َنْجران، من علماء 

المدينة لمحاورِة ر�ش�ل اهلل P. هذا معناه 

اأنَّ حريَة العقيدة والفكر التي �شاعت �شمن 

ي�شعر  ج�ًا  خلقت  المن�رة،  المدينة  اأج���اء 

�شمن  ه��ذا  العقيدة،  بحماية  الجميع  معه 

يِن}  الدِّ ِف��ي  اإِْك����َراَه  {َل  تعالى:  ق�له  اإط��ار 

د  ي�ؤكِّ العالمين  ربُّ  وكان  )البقرة: 256(. 

اعُتِبرت الوثيقة دستور املدينة 
املنّورة، فخلقت جواً من 
االستقرار والطمأنينة يف 

اجملتمع
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)*( الجزء الأول من الخطبة، تاريخ 1984/12/8.

اله�ام�س

من  الكثير  خ��الل  م��ن  الحقيقة  ه��ذه  على 

الآيات، والتي منها ق�له: ب�شم اهلل الرحمن 

الرحيم {ُق��ْل َي��ا اأَْه���َل اْل��ِك��َت��اِب َت��َع��اَل��ْوا اإَِل��ى 

اهلل  اإَِل  َنْعُبَد  اأََل  َوَبْيَنُكْم  َبْيَنَنا  �َصَواٍء  َكِلَمٍة 

َنا َبْع�صاً  َوَل ُن�ْصِرَك ِبِه �َصْيئاً َولَ َيتَِّخَذ َبْع�صُ

 .)64 عمران:  )اآل  اهلل}  ُدوِن  ِم��ْن  اأَْرَب���اب���اً 

الإ�شالم،  اأْحدَثَها  التي  الأج���اء  هذه  �شمن 

الجديدة،  الإ�شالمية  الر�شالة  واأحدثتها 

اأن  ال��خ��ا���ش��ة،  بطريقتهم  ال��ي��ه���د،  ح���اول 

على  يتاآمروا  واأن  الر�شالة،  على  �ش�ا  ي�ش�ِّ

 P الإ�شالم. وبعدما �شعروا اأّن ر�ش�ل اهلل

لن يخدمهم في هدفهم تحرير القد�س من 

الن�شارى �شعروا بالياأ�س.

الح�ار  اأكثر من ذلك، خاف�ا من ج�ِّ 

الذي اأ�شاعه ر�ش�ل اهلل P في المدينة 

المن�رة، ومن اأن يجذب هذا الجّ� الكثير 

اأخذوا  اليه�د  ع�اّم  اأكثر  لأنَّ  اليه�د،  من 

ي�شتمع�ن اإلى كالم الر�ش�ل P، وخاف�ا 

 ،P عليهم من اأن يلتحق�ا بديانة محّمد

ب�ن النا�س على الر�ش�ل.  لذلك اأخذوا ي�ؤلِّ

المن�رة  المدينة  داخ��ل  م��ن  قريظة  بن� 

ثغرة  لفتح  وا  وا���ش��ت��ع��دُّ عهدهم،  نق�ش�ا 

داخل  من   ،P اهلل  ر�ش�ل  على  جديدة 

المدينة. اآنذاك راأى ر�ش�ل اهلل P نف�شه 

اأمام واقٍع جديد ل ي�شمح باإعطاء ول� اأقلِّ 

الُفر�س لليه�د، ففتح النار عليهم وابتداأت 

بت�شفيتهم  اإل  تنتِه  ول��م  معهم،  معركته 

نهائيًا من الجزيرة العربية.

*منطق �الإ�شالم وروح �لقر�آن
ه���ذه ال��م�����ش��األ��ة م��ه��ّم��ة م��ن اأج���ل اأن 

�شيئًا   P اهلل  ر�ش�ل  �شيرة  من  ن�شتفيد 

ل�اقعنا، ولحياتنا التي نعي�شها في العالم. 

فكرة  نرف�س  ل  نحن  ال���اق��ع،  ف��ي 

الم�شاألة  فهذه  الآخ��ري��ن؛  مع  التعاي�س 

روح  وهي من  الإ���ش��الم،  منطق  هي من 

ال��ق��راآن ال��ك��ري��م، وه��ي ال��ح��ال��ة الأول���ى 

م��ن ح��ي��اة ر���ش���ل اهلل P م��ن خ��الل 

تعامله مع مجتمع المدينة ككل، بما فيه 

المجتمع اليه�دّي، والفئات الأخرى التي 

الجزيرة  في  الم�شلمين  مع  تعي�س  كانت 

المدينة  ف��ي  الأق����ّل  ع��ل��ى  اأو  ال��ع��رب��ي��ة، 

المن�رة. 

منبر القادة
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• �شّيد �لقلوب	

• �لمرحلة �لمكّية: دعوة �لُخُلق �لح�شن	

• �الأحكام �لخا�شة بالنبيP: تكريٌم وتكليف	

• نبّي �لرحمة ويهود �لمكائد	
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وبي�ت  النخيل،  مدينة  يثرب،  هي  ها 

عالمات  بعيٍد  من  تر�شل  الهادئة،  الّطين 

في  تظهر  ع��الم��ات  للت�ا�شع  ال��ت���ا���ش��ع. 

الج�شد واله�اء والتراب. قري�ٌس المتكّبرة، 

الك�ن،  في  التكّبر  عالمات  كلَّ  ا�شتنفدت 

يثرُب  يثرب،  واأّما  علينا.  الخناق  و�شّيقت 

�ل�شيخ حممد باقر كجك

ماء �شافيًة �أكثر من �شفائها في هذ� �ليوم.  ال يمكن �أن تكون �ل�شَّ

�لحرّية  ه��و�ُء  يبّدُده  �لقافلة،  �شير  �أث��ر  من  يت�شاعد  �ل��ذي  �لغبار 

�لذي نتنف�شه. �لرحيل عن قري�ض، و�أ�شنامها �لكبرى كاأبي لهب و�أبي 

وح ر�ئحة �لحبِّ هلل، وعطر �لتَّوحيد.  �شفيان، رحيٌل يعّزز في �لرُّ

الملف
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الفقراء والم�شت�شعفين، وفالحي الأر�س، 

�ش�َت  لأ�شمع  واإنِّي  بحّب،  ذراعيها  فتفتُح 

زغاريد ال�شتقبال على ُبعد خم�شِة اأميال. 

حراء بارعٌة في نقِل ر�شائِل المحّبين! ال�شَّ

ور ور من �لنُّ *�لنُّ
د.  محمَّ ُولد  وقت  اأكن  لم  اأّني  �شحيٌح 

ولدة  ة  ق�شّ حّينا،  عجائز  لي  نقلت  لكن 

اإح��داه��ّن: ك��ان عبد اهلل  ���ر. قالت لي  ال��نُّ

واأنبلهم.  الرجال  اأجمل  فتاة!  ك��ّل  اأمنية 

اأجمل من كّل حكايا  وكان على جبينه ن�ٌر 

الحّب. لم تفلح محاولتنا لجذبه. لم ينفع 

وهب  بنت  اآمنة  واأخ��ذت  ه.  ل�شدِّ عطر  اأّي 

ح�ل  ط��اف��ت  ف��رح��ًة  عر�شها  ك��ان  بقلبه. 

البيت العتيق!

يحيط  ك��ان  لب  المطَّ عبد  اأنَّ  واأذك��ر 

كان  الأم��ه��ات،  بعناية  بالحّب،  اهلل  عبد 

اأولده،  من  غيره  في  يراه  ل  ما  فيه  يرى 

ناقة  مائة  ن��اق��ة،  مائة  عنه  ذب��ح  بعدما 

عي�ن  وفّتحت  القر�شيين،  بط�ن  اأ�شبعت 

الح�شد على عبد اهلل.

*في محفل �لح�شد
الليل حرمة الحياة، ومات  انتهك  ثم، 

بع�شهم  اّتهم  �شبابه.  ريعان  في  اهلل  عبد 

يحّركها  زرق���اء  اأي���ادَي  وبع�شهم  ال��ق��در، 

ح�شٌد من ن�ر عبد اهلل. وكان عبد اهلل قد 

نقل ن�ر وجهه اإلى جنيٍن �شماوّي ينب�س في 

روح اآمنة.

في تلك الليلة العجيبة، تحركت تقا�شيم 

كانت هناك  الّنج�م.  وتغّيرت طباع  الك�ن، 

واٍد قريب من مكة،  ريح �ش�داء ت�شرخ في 

واجتمعت ال�شياطين في محفِل الح�شد، قال 

لهم ال�شيطان: »الآن! وقد ولد هذا الم�ع�د، 

فال�شماء ممن�عة علينا! ُحّتمت علينا معركة 

نهائية معه ومع اأحّبائه«. 

تنادت ال�ّشياطين من كل مكان، وزعق 

محّمدًا؟  نقتل  »كيف  بينهم:  من  عفريت 

كيف نخنق الحرية في حناجر اأتباعه!؟«.

»اخنق�ا الحّب.. ام�شخ�ا قل�َب الّنا�س 

بالح�شد«... تب�ّشم ال�شيطان.

*في �لبادية
عبد  اإّن  ب��الدن��ا،  ف��ي  العجائز  ت��ق���ل 

يجعل  اأْن  ي���ٍم،  �شبيحة  في  ر  ق��رَّ لب  المطَّ

في  قال  درعًا.  النُّ�ر في وجه محّمد  لهذا 

 ، الحبِّ اإلى  م�شافًا  يحتاُج،  جل  الرَّ نف�شه: 

�شاعدًا ق�ّيًا، ورئة ق�ّية، ول�شانًا جمياًل.

اإلى  البادية،  اإل��ى  محّمد  انتقل  هكذا 

يدين نقّيتين كنقاء اله�اء في البادية، يدي 

ك�شّدة  اأ�شّداء  فتية  وبين  ال�ّشعدية،  حليمة 

ال�شعدية  لحليمة  لينها.  مع  الّرمل  كثبان 

وجُه مالك، وقلب اإن�شان، وخّد وردة.

تروي اإحداهّن، كانت تعمل خّبازة في 

حّي بني �شعد: »ا�شتقنا لرائحة الخبز منذ 

والأر���س  بالبخل،  اأ�شيبت  الأمطار  �شنة. 

فت علينا بالّزرع. ثمَّ جاء فتى كالنُّ�ر،  تق�شَّ

فحّل الربيع علينا دفعًة واحدًة! اأكلنا خبزًا 

حّتى �شبعنا!«.

قال الشيطان لشياطينه: 
»اآلن! وقد ولد هذا املوعود، 

ُحّتمت علينا معركة نهائية 
معه ومع أحّبائه«
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نظرتك كأبيك عبد اهلل، كجّدك 
إبراهيم، لن تضرَّك نار احلسد 

والكره يا حمّمد. أنت نور 
حمض.

ب�شكٍل  ذاَع  الربيع.  هذا  �شيُت  ذاع  ثمَّّ 

مجّددًا.  ال�شياطين  وا�شتغلت  ج��ّدًا.  مقلٍق 

يقتله  لكي  محّمٍد  ع��ن  يبحُث  م��ن  هناك 

بالح�شد.

جبينه  ق��ّب��ل��ت  ب��ق��ّ�ة.  اآم��ن��ُة  ح�شنته 

قالت  ال��ّروح.  بقايا  خّديه  على  وع�شرت 

اأنت  ا�س.  للنَّ ن�رًا  �شتك�ن  محّمد!  اأنت  له: 

تنظر  واأن��ت  البارحة  راأي��ت��ك  لقد  محّمد! 

ج��دًا.  مختلفٌة  نظرتك  الأ���ش��ن��ام..  اإل���ى 

نظرتك كاأبيك عبد اهلل، كجّدك اإبراهيم، 

اأينما ذهبَت. لكن، لن  �شتلحقك النماردة 

اأنت  يا محّمد.  والكره  الح�شد  نار  ك  ت�شرَّ

ن�ر مح�س.

الأب�اء.  منطقة  في  ٌد  محمَّ تركها  ثّم، 

�شّ�ى تراب قبرها. بكى عندها بكاًء حزينًا 

عليها.

*�ل�شم�ض ت�شرق في �لغار
الحارقة  وال�شم�س  جدًا،  ط�يل  النهار 

دف��ق��اٍت  ال�ا�شعة  ال�شحراء  على  ت��غ��دق 

لم  التي  والطي�ر  تغلي،  مّكة  الحميم:  من 

الأودية  بين  الطيران  اآثرت  الج�ع  تحتمل 

لعّلها تجد فري�شة �شغيرة وتائهة.

تق�ل عج�ز عتيقة في �شرد الحكايا:

»كان يحمل ف�ق ظهره جرابًا مت��ّشط 

وم�ؤن،  طعام  الكي�س  وفي  والثقل،  الحجم 

من  يتعّجب  البعيد  م��ن  اإل��ي��ه  ينظر  وم��ن 

لكنه  الأثقال،  هذه  حمل  على  الفتى  قدرة 

لم يكن يفكر في الثقل اأبدًا، ولم يكن يفكر 

اأين ي�شع قدمه بين ال�شخ�ر ال�ش�داء التي 

كان  هّمه  كّل  ال�شكاكين،  من  اأ�شنانًا  تفتح 

في اأن ي�شل اإلى الجبل قبل مغيب ال�شم�س، 

ظالل  ي�شاهد  وه���  الغار  اإل��ى  يدخل  واأن 

الجبال المحيطة بمّكة ياأكلها الليل«.

رفع  اأن  وم��ا  جبينه،  عن  عرقه  م�شح 

الملف
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وا�شعة،  ابت�شامة  وجهه  عَلت  حّتى  راأ�شه 

وي��داه  ال��غ��ار،  اأم��ام  يقف  �شاحبه  ه�  فها 

مب�ش�طتان في اله�اء وكاأنه يعانق الن�شيم، 

ب�ش�ق  بقّ�ة،  تعانقا  الأح��الم!  ي�شتقبل  اأو 

الفتى ي�شغره بثالثين �شنة،  اأّن  كبير، مع 

اإّل اأّن الحّب اأق�ى من كّل الأ�شياء. 

وما  الأر���س،  على  الطعام  و�شع جراب 

الهاربين  الم�شاكين  من  عدد  جاء  اأن  لبث 

لم في الأودية والبطاح فاأعطى لكّل  من الظُّ

واحد منهم مقدارًا وبقي معه ال�شيء القليل.

نظر الفتى في وجهه، فلقد ازداد الن�ر 

فلكاأّنه  وجهه،  ال�شياء  وع��ال  جبينه،  في 

هذه  اأّن  يحّدثه  وقلبه  ال�شم�س،  من  قطعة 

الليلة �شتك�ن ليلة ذات �شاأن.

*وفي ليلة �لقدر نزل �لقر�آن
ي�شتمع  الفتى  ك��ان  �شريعًا.  الليل  ح��ّل 

الذي  الخالق  عن  له  ي�شرح  وه�  ل�شاحبه 

خلق الك�ن، خلق كّل ما تحت ذلك الجبل 

يتاألم  وه�  اإليه  وا�شتمع  وحجر،  ب�شر  من 

من نكران النا�س للخالق.. 

كثيف  ظ��الٌم  و�شاد  لياًل،  البرد  ا�شتّدّ 

الأر���س  على  ينام  الفتى  وك��ان  مت�ا�شل، 

من  ينظر  وق��ف  ال���ذي  �شاحبه  م��ت��اأّم��اًل 

فتحة �شغيرة في الجدار ويظهر منها اإلى 

وفجاأة، ومن  بعيد.  الم�شّرفة« من  »الكعبة 

دون �شابق اإنذار، ت�ّهج الغار بالن�ر، وفاح 

عطٌر زكّي ق�ّي يخرق الأرواح، لم يَر الفتى 

�شيئًا، بل �شمع �ش�تًا هائاًل ينادي �شاحبه 

يقراأ له القراآن!

علّي  الفتى  ونظر  ال�ش�ت،  ذه��ب  ثم 

P ي�����ش��ّع وجهه  ف���ج��د ال��ن��ب��ّي م��ح��ّم��دًا 

الغار!  في  اأ�شرقت  ال�شم�س  وك��اأّن   بالن�ر، 

لقد نزل القراآن في ليلة القدر، وكان النبّي 

محّمد في تلك الليلة يتب�ّشم في وجه علّي 

وينظران بثقة اإلى الم�شتقبل.

*قري�ض ت�شحذ �ل�شيوف
وقالت عج�ز محّنكة: 

»�شرى في اأ�شنام قري�س، ذلك ال�شع�ر 

الح�شد،  ن��م��رود،  في  �شرى  ال��ذي  القاتل 

يعرف  ه��ذا،  محّمد  كبيرهم:  قال  الكره. 

وي�شّدها  النا�س  ق��ل���ب  اإل���ى  ي��دخ��ل  كيف 

اإلى اهلل. واأّما نحن فنم�شك على بط�نهم 

من  ج��دًا.  كبيٌر  ف��رٌق  اهلل.  اإل��ى  هم  ون�شدُّ

اإذا  البطن  وجع  اأح��ٌد  ل  يتحمَّ اأن  الممكن 

ا نحن، فال نجعل  كان قلبه مليئًا بالحّب. اأمَّ

في قل�بهم �شيئًا اإّل الخ�ف من »ُهَبل«!

رقات، وحّب  كان محّمد ي�شير في الطُّ

اأو مري�س  فقير  اإذا دخل منزل  اهلل معه. 

�شيئًا  ي�شع  ك��ان  م�شكين،  بيد  اأم�شك  اأو 

و�شيئًا  الذين معه.  من حّب اهلل في قل�ب 

ف�شيئًا كان »ُهَبل« ي�حي اإلى زعماء قري�س 

31بالح�شد والكراهية. 

م
 2

01
5 

ل
و

لأ
 ا

ن
و

ن
كا

/
 2

91
د 

د
ع
ل
ا



ستهرب األصنام من يرثب، ألّن 
يرثب شربت حّب حمّمد

ل  محّمدًا  اأّن  تعلُم،  مّكة  اأ�شنام  ك��ّل 

ول  القرابين،  ياأكل  ول  ال�شحر،  ي�شتعمل 

والكهانة...  بال�شعر  العق�ل  على  يلعب 

ت��م��ام��ًا ك��م��ا ع���رف ال�����ش��ح��رة ���ش��ّر ع�شا 

م��شى. �شتنقلب الأم�ر ب�شرعة على روؤو�س 

الجميع في مّكة. و�شيك�ن لمحّمد اأتباع كثر 

و�شط  مّكة،  في  لهم  الذين ل مكان  و�شط 

اأوق��ات  اأغلب  ال�شائمين  الم�شت�شعفين 

الليل والنهار، و�شط الجائعين والعراة.

ف��ي ت��ل��ك ال��ل��ي��ل��ة، ت���رك م��ح��ّم��ٌد رداء 

وخديجة.  طالب  اأب���  ت���ّف��ي  لقد  ال��ح��ذر، 

فيها.  قلب  ل  القلب.  خالية  مّكة  و�شارت 

القلب ه� الطريق الأ�شرع للنجاح. 

الرحمة.  تعرف  ل  �شي�ف  واجتمعت 

قاتلة..  فاأ�شبحت  ط�ياًل  الح�شد  �شحذها 

فاأ�شبحت  اأ�ش�د  بُكرٍه  الحّدادون  وطرقها 

مرنة بق�ش�ة ول�ؤم.

ِمَن  معه  وم��ن  محّمد  َه��اَم  حينها... 

قري�س..  نماردة  بنار  يحترق�ا  لم  الذين 

اإلى يثرب«.

*يثرب �لحّب
اقتربت  محّمد.  جانب  اإل��ى  اأن��ا  وه��ا 

اأجمل  القافلة من يثرب. يثرب عن قريب 

ل؟  ِل��َم  وقلُت:  تب�ّشمُت  اخ�شرارًا.  واأكثر 

�شيكثر الل�ن الأخ�شر هنا عّما قريب! كما 

اخ�شّرت البادية في �شغره.

للحّب.  م�شتعد  قلب  األ��ف  هنا  �شيجد 

يثرب  لأّن  ي��ث��رب،  م��ن  الأ���ش��ن��ام  �شتهرب 

�شربت حّب محّمد. 

محّمد ن�ٌر. محّمد قمر.. بدٌر.

»طلع البدر علينا«.

الملف
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النبي  ُبعث  الجاهلية،  هذه  ومقابل 

باإعادة  يتلّخ�س  هدفه  اأّن  معلنًا   P

»اإّن��م��ا  المجتمع:  ف��ي  الأخ���الق  �شياغة 

فكيف   .
)3(

الأخالق « مكارم   لأتّمم   ُبعثت 

في  الجذري  التغيير  هذا  اإح��داث  يمكن 

المجتمع لينتقل من الح�شي�س اإلى قّمة 

القدوة  يمّثل  اأخالقي  باأ�شل�ب  الأخالق، 

غير  فمن  P؟  النبّي  اإليها  يدع�  التي 

الغربية  ال��ق��اع��دة  ا�شتعمال  المنطقي 

)الغاية تبرر ال��شيلة( لنتقّبل اأّي اأ�شل�ب 

�شريفًا!  ال��ه��دف  دام  م��ا  �شل�كه  يمكن 

وو�شيلة  �شريفًا،  هدفًا  يحمل  فال�شريف 

�شريفة ول ي�شدر عنه اإّل ما يتنا�شب مع 

اأخالقه وقيمه. 

المرحلة 
المكّية:

�ل�شيخ ه�شام �شري

�لجاهلّية  �لمرحلة  �لتاريخ بم�شاوئ ومثالب  �متالأت �شفحات 

�أمير  �خت�شرها  �لتي  �لمرحلة  ه��ذه  �لعرب،  يعي�شها  ك��ان  �لتي 

�ل��م��وؤم��ن��ي��ن Q ب��ق��ول��ه: »ب��ع��ث��ه و�ل��ّن��ا���ض ���ش��اّلل ف��ي حيرة 

و��شتزّلتهم  �الأه���و�ء،  ��شتهوتهم  وق��د  فتنٍة،  في   
)1(

وحاطبون

من  زلز�ٍل  في  حيارى  �لجهالء،  �لجاهلّية  و��شتخّفتهم  �لكبرياء 

.
)2(

�الأمر وبالٍء من �لجهل«

*�أ�شاليب �لتغيير �لممكنة
ه��ن��اك ع���ّدة اأ���ش��ال��ي��ب وط���رق يمكن 

لتحقيق  ع��ادة  الإن�شان  قبل  من  �شل�كها 

اأهّم هذه  ولعّله من  المجتمع،  في  التغيير 

الأ�شاليب: 
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1- �لتغيير من �لد�خل:
طريقته  وتبّني  المجتمع  في  النخراط 

الداخل.  من  التدريجي  التغيير  على  للعمل 

وهذا الأ�شل�ب ل يمكن اّتباعه من قبل النبي 

اأوًل، وه�  اإق��رارًا بطريقتهم  فيه  لأّن   ،P

التغيير  لتحقيق  اأجيال  اإلى  يحتاج  اأ�شل�ب 

اأّنه  اإلى  م�شافًا  ثانيًا.  نجاحه،  فر�س  على 

التحايل  من  ن���ع  الأخ��الق��ي  الم�شت�ى  على 

الذي ل يتنا�شب مع �شخ�شّية النبّي ال�شادق 

الأمين. لذلك نجده من الي�م الأول �شريحًا 

مع�شر  »ي��ا  ق��ائ��اًل:  بهم  ي�شدح  ووا���ش��ح��ًا، 

قري�س ويا مع�شر العرب، اأدع�كم اإلى عبادة 

اهلل تعالى وخلع الأنداد والأ�شنام، واأدع�كم 

اإلى �شهادة اأن ل اإله اإّل اهلل واأّني ر�ش�ل اهلل، 

لكم  وت��دي��ن  ال��ع��رب  بها  تملك�ا  فاأجيب�ني 

.
)3(

العجم، وتك�ن�ا مل�كًا في الجّنة«

2- من خالل �نقالب ع�شكري:
ع�شكري،  ان��ق��الب  خ���الل  م��ن  التغيير 

من  ي�شتفيد  اأن  يمكن  القائم،  ال��شع  على 

نهجه  ليفر�س  والقبائل،  المجتمع  تناق�شات 

بق�ة ال�شالح. هذا الخيار يحتاج اإلى مقّدمات 

واإعداد واأن�شار، وهذا ما لم يكن جاهزًا.

والجه�زية  الإعداد  مرحلة  قبل  لكننا 

 ،P النبّي  �شل�ك  عن  بعيدًا  الأمر  نجد 

وط��ري��ق��ت��ه واأخ���الق���ه. ف��ه��� ال���ذي رف�س 

الت�شّلط والقمع والإرغام، واأ�شّر على هذا 

المنهج رغم رّدات الفعل القا�شية التي كان 

يتعّر�س لها في بع�س الأحيان، كما ح�شل 

م��ع��ه ف��ي ال��ط��ائ��ف، ح��ي��ث ينقل ال��ت��اري��خ 

ل  اأّي��ام  الطائف ع�شرة  في  اأقام   P اأّنه

وكّلمه،  جاءه  اإّل  اأح��دًا  اأ�شرافهم  من  يدع 

فلم يجيب�ه، وخاف�ا على اأحداثهم، فطلب�ا 

منه اأن يخرج عنهم، واأغروا به �شفهاءهم، 

فجل�ش�ا له في الطريق، يرم�نه بالحجارة 

حتى �ُشّج في راأ�ُشه ال�شريف.

3- تفعيل �لفطرة �ل�شليمة:
ال��ت��غ��ي��ي��ر م���ن خ���الل ت��ف��ع��ي��ل ال��ف��ط��رة 

والإق��ن��اع  الب�شيرة  عين  وف��ت��ح  ال�شليمة 

الملف
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الأخ��الق  قمم  من  الإ�شالمي  العالم  اإزال��ة 

لرميه في ح�شي�س الجاهلّية من جديد.

*�لخطوة �الأولى وتقديم �لقدوة 
الفردية  بالدع�ة   P النبّي  بداأ  لقد 

وكانت  ال�����ش��رّي��ة،  ب��ال��دع���ة  �شّميت  ال��ت��ي 

تهدف اإلى بناء الن�اة الأ�شا�شّية التي تمّثل 

 P النبّي  �ش�رة  تعك�س  والتي  الإ�شالم، 

النماذج  ه��ي  فما  خ��ل��ق،  م��ن  يمتلك  بما 

الأخالقّية التي قّدمها الإ�شالم؟ من هذه 

الطليعة: 

 :Q 1- الإم����ام ع��ل��ّي ب��ن اأب���ي ط��ال��ب
بكّل  بل  و�شيرته،  ب�شل�كه  يمّثل  والذي 

واإن�شانّيته،  الإ���ش��الم  اأخ��الق  وج���ده 

نماذج  لذكر  مّت�شع  المجال  في  ولي�س 

عن  ال�شهرة  اأغنتنا  وق��د  ذل��ك،  م��ن 

ذكرها.

التي   ،O خ��وي��ل��د  ب��ن��ت  خ��دي��ج��ة   -2
ق�ة  ت�فير  اإل��ى  اإ�شافة  ا�شتطاعت، 

اقت�شادّية لدعم الر�شالة، ا�شتطاعت 

الم�شلمة،  للمراأة  نم�ذجًا  تقّدم  اأن 

ُي�شار  ال��ت��ي  ال��م��راأة  ك��ان��ت  فخديجة 

اإليها بالبنان، لي�س لمجّرد ثروتها، بل 

جنده P من اليوم األول 
صريحًا وواضحًا، يصدح بقومه 
قائاًل: »أدعوكم إىل شهادة أن 
ال إله إّلا اهلل وأّني رسول اهلل، 
فأجيبوين متلكوا بها العرب 

وتدين لكم العجم«

العقلي الذي يالقي خطاب ال�جدان، ليع�د 

ويطمئن  بها  في�شعر  اإن�شانّيته  اإلى  الإن�شان 

اإليها. وهذا ه� الأ�شل�ب الذي يتنا�شب اأكثر 

مع �شفات النبّي P ويتطابق مع �شيرته. 

ل  اأن��ه  الأ�شل�ب  هذا  خ�شائ�س  ومن 

ال�شخ�شّية،  الم�شالح  ق�ش�ر  عند  يت�ّقف 

اأعماق  ويجتاح  الزمان  ِغَير  عن  فيترفع 

الإن�شان ب�شكل ي�شعب بعد ذلك اإزالته.

عادًة،  يحتاج،  التغيير  مثل هذا  ولكن 

وب�شيرة.  وقابلّية  و�شبر  ط�يل  وقت  اإلى 

ومن معجزات النبي P اأنه ا�شتطاع اأن 

التاأ�شي�س  يطمر تلك الفج�ات في مرحلة 

حتى ثبت الدين، وق�ي ع�ده.

 ،P هذا ه� المنهج الذي اتبعه النبّي

اأن  ي��ح��اول  م��ّم��ا  النقي�س  ط��رف  على  وه��� 

من  الع�شر،  ه��ذا  خ���ارج  بع�س  له  ين�شبه 

حركات تكفيرّية تتبع اأ�شاليب تتما�شى تمامًا 

مع الجاهلية التي كانت �شائدة قبل الإ�شالم 

محاولًة  واإج��رام،  واإغ��ارة  و�شْبي،  قْتل،  من 
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ي�ؤّثر في  اأن  واأخالقه  من خالل علمه 

النجا�شّي،  وملكها  الحب�شة  مجتمع 

معه  َمن  مع  الحب�شة  اإل��ى  وروده  رغم 

يت�شّمن  عن�ان  وه���  الّلج�ء،  بعن�ان 

الحاجة ول ي�شاعد كثيرًا على التاأثير 

في المحيط.

التي  و�شخ�شّيته  عمير،  بن  م�صعب   -5
يثرب...  مدينة  اإل��ى  الإ�شالم  حملت 

ل  ال��ت��ي  ال�شخ�شّيات  م��ن  وغ��ي��ره��م 

مجال لذكرها.

بقي أبو طالب سّيداً يف قريش 
بحضوره وسلوكه وأخالقه 

وصفاته الشخصّية

�شك  ول  و�ُشمعتها وطهارتها.  ل�شرفها 

اإذ  ال��ق��دوة؛  النم�ذج  ت�شّكل  اأّنها  في 

تت�ق كّل امراأة �شريفة للتمثُّل بها. 

���ش��ّي��دًا رغم  ال���ذي بقي  اأب����و ط��ال��ب:   -3
في  �شّيدًا  بقي  ال��م��ادّي،  وع���زه  فقره 

واأخ��الق��ه  و�شل�كه  بح�ش�ره  قري�س 

له  حفظت  التي  ال�شخ�شّية  و�شفاته 

المجتمع،  في  المتقّدم  الم�قع  ه��ذا 

الأّول  المدافع  ك�نه  اإل��ى  م�شافًا  فه� 

عن الر�شالة والر�ش�ل P والذي لم 

 P تجروؤ قري�س على التعر�س للنبّي

الأخالقّية  ال�ش�رة  يكمل  حياته،  في 

وال��ن��م���ذج  ال��ق��دوة  وي��ق��ّدم  للم�شلم، 

عن  ف�شاًل  ووجهائها  قري�س  لزعماء 

عاّمة النا�س.

4- جعفر بن اأبي طالب )جعفر الطّيار(، 
ا�شتطاع  ال��ذي  العظيم  ال��رج��ل  ه��ذا 

الملف
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 ووردت في ن�شخ اأخرى »خاطئ�ن« »خابط�ن«.( 1)

 نهج البالغة، الخطبة 91.( 2)

 تف�شير ن�ر الثقلين، ج5، �س392.( 3)

 اإعالم ال�رى باأعالم الهدى، الطبر�شي، ج1، �س106.( 4)

 مكاتيب الر�ش�ل، الأحمدي الميانجي، ج2، �س449.( 5)

 تاريخ اليعق�بي، ج2، �س38.( 6)

اله�ام�س

من  لمرحلة  عن�انًا  منهم  كّل  وُيعتبر 

الإ���ش��الم  بها  م��رَّ  التي  المكّية  المراحل 

.P ونبّيه الكريم

وب���ع���د ذل����ك ك����ان الإع�������الن ال���ع���اّم 

اْلأَْقَرِبيَن}  َع�ِصيَرَتَك  {َواأَنِذْر  بمرحلتيه: 

َدْع ِبما ُتوؤَْمُر  )ال�شعراء: 214( ثم {َفا�صْ

َواأَْعِر�ْض َعِن اْلُم�ْصِرِكيَن} )الحجر: 15(.

*�لغزو �لمحّمدّي 
قبل  النبّي  قبل  م��ن  غ��زو  ح�شل  ه��ل 

ال��ه��ج��رة؟ ن��ع��م ح�����ش��ل غ���زو ول��ك��ن من 

والب�شائر  ال��ع��ق���ل  غ��زو  اإّن���ه  اآخ���ر،  ن���ع 

ونقّدم  الحميدة.  والأخ��الق  والح�شارات 

نم�ذجين ح�شال في هذه المرحلة:

الحب�شة  اإلى  الهجرة  الأّول:  النموذج 

وك��ان  البعثة،  م��ن  الخام�شة  ال�شنة  ف��ي 

ظ���اه���ره���ا ال��ت��خ��ّل�����س م���ن ظ��ل��م وج����ر 

لها  يتعّر�س  كان  التي  الأذّي��ة  بعد  قري�س 

الم�شلم�ن، ولكن واقعها لم يكن اإّل غزوة 

للحب�شة بالأ�شل�ب النب�ّي الر�شالّي، غزوة 

غ��زوة  لكّنها  الخيل،  اأو  بال�شيف  لي�شت 

الفكر، والب�شيرة، والقيم والأخالق. فقد 

لذلك  الحب�شة  قابلّية   P النبّي  ع��رف 

عنده  ُيظلم  ل  ملكًا  بها  »اإّن  ق��ال:  حيث 

 فاأر�شل اإليها 
)5(

اأحد، وهي اأر�س �شدق...«

بن  جعفر  راأ�شهم  وعلى  الإ���ش��الم  اأبطال 

اأبي طالب، حيث ا�شتطاع اأن ي�ؤّثر في ذلك 

الإ�شالم حّتى  قريبًا من  ويجعله  المجتمع 

اإّن النجا�شي ملك الحب�شة اعتنق الإ�شالم 

متاأّثرًا بنم�ذج الإن�شان الم�شلم، الم�ؤمن، 

جعفر  ق��ّدم��ه  ال��ذي  وال��ع��ادل  والم�شّحي 

الغزو  ه�  ه��ذا  معه.  وم��ن  طالب  اأب��ي  بن 

المحمدّي الحقيقّي. 

ال��ذي نجده  الغزو  ال��ث��ان��ي:  ال��ن��م��وذج 

يدخلها  ل��م  حيث  ي��ث��رب،  لمدينة  اأي�����ش��ًا 

دخلها  بل  اأو طب�ل حرب،  اأو خيل  ب�شيف 

بالعلم والب�شيرة من خالل الأفراد الذين 

اإليها  اأر�شل  ثّم  مّكة،  اإلى  يت�افدون  كان�ا 

القراآن  اأهلها  ليعّلم  عمير،  بن  م�شعب 

الإ�شالم  على  ب�شائرهم  ويفتح  والأحكام 

. فمن اأراد 
)6(

فكان الغزو المحّمدي الآخر

حقيقته  على  المحّمدي  الغزو  يعرف  اأن 

فعليه اأن يقراأ هاتين التجربتين.

اأّما غزواته الع�شكرية فل� عدنا لل�شيرة 

ف��ع��ل ع��ل��ى ما  رّدة  ل���ج��دن��اه��ا  وال��ت��اري��خ 

يفر�شه الأعداء من تحّديات ع�شكرّية ل بّد 

من م�اجهتها، فالإ�شالم �شاحب المنطق 

عينه  ال�قت  في  ولكّنه  والب�شيرة،  والعلم 

وال�شفهاء  المجرمين  اأم��ام  �شعيفًا  لي�س 

وهذا  ال�شت�شعاف...  يقبل  اأن  يمكن  ول 

 Q المنهج تج�ّشد بعلّي بن اأبي طالب

مدينة العلم و�شيف النت�شارات...
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ة *�الأحكام �لخا�شّ
التي  ال���ف���ّذة  خ�شية  ال�شَّ ���ش���ء  ف��ي 

 P الأك����رم  الإ����ش���الم  ن��ب��ّي  ب��ه��ا  يتمّتع 

ُخُلٍق  َلَعلَى  ��َك  {َواإِنَّ فيع  الرَّ الُخُلق  �شاحب 

المقام  و�شاحب   ،)4 )القلم:  َع��ِظ��ي��ٍم} 

التي  الم�شالح  اأ�شا�س  وعلى  المحم�د، 

ة تنجم  P دالالت خا�شّ يلمح �لمتاأّمل في �شيرة �لنبّي 

هي  ر�شالته  و�أّن   ،P �لخاتم  �لر�شول  كونه  م�شوؤولية  من 

ة به؛  �لر�شالة �الأتّم، و�لالفت تمّيزه ببع�ض �الأحكام �لخا�شّ

كوجوب �شالة �لليل مثاًل. فما هي هذه �الأحكام؟ وما حكمتها؟

�ل�شيخ معني دقيق

من  وتعالى  تبارك  اهلل  ويعلمها  نجهلها 

 P يتمتَّع  ن 
َ
اأ الطبيعّي  خ��رى، من 

ُ
اأ جهٍة 

بمجم�عٍة من الحق�ق وال�اجبات الفردية 

والعائلية والجتماعية التي تخت�سُّ به، ول 

ة الإ�شالمية،  ي�شاركه بها اأيٌّ من اأفراد الأُمَّ

ة(  الخا�شّ )الأحكام  عليها  اأُطلق  ما  وهي 

الملف
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الأخبار،  هذه  اأ�شانيد  ل�شعف  عليه؛ 

الليل  قيام  ب���ج���ب  �شّلم�ا  ولكّنهم 

 ع��ل��ي��ه ب�����ش��ك��ٍل ع����ام؛ ل��ق���ل��ه ت��ع��ال��ى: 

اأَِو  َفُه  ِن�صْ  * َقِليًل  اإِلَّ  اللَّْيَل  {ُق��ِم 

اْنُق�ْض ِمْنُه َقِليًل * اأَْو ِزْد َعلَْيِه َوَرتِِّل 

اْلُقْراآَن َتْرِتيًل} )المزمل: 2 - 4(، 

ْد ِبِه ناِفلًَة  وق�له: {َوِمَن اللَّْيِل َفَتَهجَّ

َمقاماً  ���َك  َربُّ َي��ْب��َع��َث��َك  اأَْن  َع�صى   َل���َك 

79(. وهذا  )الإ���ش��راء:  َم��ْح��ُم��وداً} 

فيه  د  بالتهجُّ لالأمر  الأخير  التعليل 

 
ّ
الحكم الخت�شا�شي دللٌة على هذا 

ونيل  وال�����ش��اأِن  المقام  ترفيع  لأج��ل 

الكمالت، الأمر الذي ُي�شعر -اأي�شًا- 

بن�ٍع من التكريم.

عدم  قبيل  من  التحريمية:  الأح��ك��ام   -2
 ، العدوَّ يلقى  حتَّى  الحرب  لم��ة  ن��زع 

فاإّنه حرام عليه دون غيره، وقد �شّرح 

اإَِلى  ا�شتنادًا  فقهائنا؛  بع�س  بالحرمة 

َلِب�َس  اإَِذا  ِلَنِبيٍّ  َك��اَن  »َم��ا   :P ق�له 

 ،
)2(

» اْلَعُدوَّ َيْلَقى  َيْنَزَعَها َحتَّى  ْن 
َ
اأ َلَمَتُه 

ة ال��ح��رب م��ن ال�شيف،  م��ة: ع��دَّ
ّ

وال��ال

والدرع.

ق�له:  مثل  دللة  في  المناق�شة  ويمكن 

والحكم  التحريم  على   » ِلَنِبيٍّ َكاَن  »َما 

الإلزامّي التكليفّي، بل ه� تعبير �شائٌع 

ق�له  نظير  ال�شاأن،  نفي  على  للدللة 

ِبيَن َحتَّى َنْبَعَث  تعالى: {َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

َر�ُصوًل} )الإ�شراء: 15(، اأي: ل يليق 

بنا، ولي�س من �شاأننا.

على  دال��ة  المتقدمة  ال��رواي��ة  فتك�ن 

ة  الّنب�َّ بمن كان في مقام  يليق  ��ه ل  اأَنَّ

يحّقق  ل  اأْن  اأو  الحرب،  في  يجبن  اأْن 

ة به،  بالنبيِّ P؛ فهي الت�شريعات الخا�شَّ

النبّي  �شخ�س  تنفيذها  اأكان طرف  �ش�اء 

ة. مَّ
ُ
اأم غيره من اأفراد الأ

بالنبيِّ  ة  مخت�شّ اأح��ك��ام  وج���د  فهل 

م 
َ
اأ ال�شريف  لمقامه  تكريٌم   P الأعظم 

زيادة في تكليفه P؟

اإلى  النظر  يّت�شح ما نق�شده عند  قد 

اأ�شناف هذه الحق�ق وال�اجبات واأن�اعها، 

رعايًة  غيره  بفعل  مرتبطًا  منها  كان  فما 

تكريم  اإل���ى  ذل���ك  ف��ي��رج��ع   ،P ��ه  ل��ح��قِّ

م�ر العبادية 
ُ
المقام، وما كان من �شنف الأ

المفرو�شة عليه، مع ا�شتحبابه على غيره، 

فرّبما يرتبط ذلك بمقام الدع�ة والتبليغ 

وقابلّية التاأثير بالغير.

وفيما يلي ن�شير اإلى بع�س هذه الأحكام 

لّي: ة على �ش�ء ت�شنيٍف ثنائيٍّ اأوَّ الخا�شّ

*�لت�شنيف �الأّولي لتلك �الأحكام 
�لخا�شة

يمكن ت�شنيف ما اخُت�سَّ به  P اإَِلى 

�شنفين َرِئي�َشْيِن:

على  وه��و  ��ه،  ح��قِّ ف��ي  ثبت  م��ا  �أ- 

�أق�شام:

قبيل  م���ن  ال���وج���وب���ي���ة:  الأح�����ك�����ام   -1
�شحية، 

ُ
والأ ال�تر،  و�شالة  ال�ّش�اك، 

»َثاَلٌث  َقاَل:  ُه  نَّ
َ
اأ  P َعْنُه  ُرِوَي  فقد 

َ�اُك  ال�شِّ َعَلْيُكْم:  ُيْكَتْب  َوَلْم   
َّ
َعَلي ُكِتَب 

��ُة«. َوِف���ي َح��ِدي��ٍث  ��ِح��يَّ ���شْ
ُ
َواْل���َ�ْت���ُر َواْلأ

ُيْكَتْب  َوَل��ْم  اْل��َ�ْت��ُر   
َّ
َعَلي »ُك��ِت��َب  اآَخ���َر: 

ُيْكَتْب  َوَلْم  َ�اُك   ال�شِّ
َّ
َوُكِتَب َعَلي َعَلْيُكْم 

َوَل��ْم  ُة  ِحيَّ �شْ
ُ
اْلأ  

َّ
َعَلي َوُكِتَبْت  َعَلْيُكْم 

بع�س  ناق�س  وق��د   .
)1(

َعَلْيُكْم« ُتْكَتْب 

الثالثة  هذه  ب�ج�ب  الق�ل  39الفقهاء 
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للنزال  ا�شتعّد  لأجلها  التي  الأه��داف 

دلل��ة  يخفى  ول  الأع����داء.  وم��ق��ارع��ة 

ة من جهٍة،  ذلك على عظم مقام النب�َّ

مقام  في  ك�نه  مع  الت�شريع  وتنا�شب 

الأ�ش�ة والقتداء.

اإن�شاد ال�شعر؛ ا�شتنادًا لظاهر  ومنها: 

َعلَّْمناُه  {َوم���ا  كق�له:  الآي��ات،  بع�س 

ْعَر َوما َيْنَبِغي َلُه} )ي�س: 69(. ال�صِّ

الآية ل عالقة  اإِنَّ  الق�ل  يمكن  ولكن، 

اإلزامي،  تكليفيٍّ  كحكٍم  بالحرمة  لها 

��م��ا ه��ي ن��اظ��رة ف��ي ق���ل��ه: {َوَم����ا  واإنَّ

اأن يك�ن  اإَِل��ى نفي  ��ْع��َر}  ال�����صِّ َع��لَّ��ْم��ن��اُه 

تعالى قد علَّمه ال�شعر، ولزمه اأن يك�ن 

اأْن  ل  ال�شعر،  ق���ل  يح�شن  ل  بحيث 

يح�شنه ويمتنع عن ق�له لنهي من اهلل 

مت�ّجه اإليه، ول اأَنَّ النازل من القراآن 

لي�س ب�شعر، واإْن اأمكنه P اأن يق�له. 

وبه يظهر اأَنَّ ق�له: {َوَما َيْنَبِغي َلُه} 

في مقام المتنان عليه باأّنه نّزهه عن 

اأن يق�ل �شعرًا.

ل اأَنَّ عدم تعليمنا اإّياه ال�شعر  فالمح�شّ

ل ي�جب نق�شًا فيه، ول اأنَّه تعجيٌز له، 

عما  �شاحته  وتنزيه  درجته  لرفع  بل 

يتعارفه العارف ب�شناعة ال�شعر، فيقع 

في معر�س تزيين المعاني بالتخّيالت 

ال�شعرّية الكاذبة التي كّلما اأمعن فيها 

وتنظيم  النف�س،  اأوقع في  الكالم  كان 

اأوقع  ليك�ن  م��شيقّية  ب��اأوزان  الكالم 

اأن   P ل��ه   ينبغي  ف��ال  ال�شمع،  ف��ي 

يق�ل ال�شعر وه� ر�ش�ل من اهلل، واآية 

المعجز  القراآن  دع�ته  ومتن  ر�شالته، 

.
)3(

في بيانه الذي ه� ذكر وقراآن مبين

بالعقد،  الإم���اء  نكاح  حرمة  ومنها: 

ح���ي���ث ذك�����ر ال���ف���ق���ه���اء ف����ي ج��م��ل��ة 

الإم��اء  نكاح  حرمة   P خ�شائ�شه

عليها  ي��ع��ق��د  ب�����اأن  ب��ال��ع��ق��د؛  ع��ل��ي��ه 

الملف
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بعُد.  تتحّرر  لم  اأََم��ة  وه��ي  ويتزّوجها 

م�شروط  نكاحها  ب��اأّن  الحرمة  وعّللت 

وال�ق�ع  والم�شقة  العنت  من  بالخ�ف 

النبي  حّق  في  ممن�ع  وه�  الزنا،  في 

رّقّية  وبا�شتلزامه  لع�شمته،  P؛ 

زوج  في  الأَم���ة  م��اِل��ِك  م  وتحكُّ ال���ل��د، 

لمن�شب  ���ش��ع��ة  وه����   ،P ال��ن��ب��ّي 

.
)4(

النبّ�ة

نكاح  الترخي�صّية: من قبيل  الأحكام   -3
ت�ّفي   اإذ  بالعقد؛  الأرب��ع  على  زاد  ما 

P عن ت�شع ن�شاء، وجمع بين اإحدى 

ع�شرة.

وبلفظ  م��ه��ر  ب��غ��ي��ر  ال��ن��ك��اح  وم��ن��ه��ا: 

الكريم:  ال��ق��راآن  به  ورد  وق��د   الهبة، 

َنْف�َصها  َوَه��َب��ْت  اإِْن  ُم��وؤِْم��َن��ًة  {َواْم�����َراأًَة 

جّ�ز  فاإّنه  50(؛  )الأح��زاب:   { ِللنَِّبيِّ

عدم  ومقت�شاه  بالهبة،  ال��ن��ك��اح  ل��ه 

المهر اأي�شًا.

ة ن�عًا  ولعّل في هذه الأحكام المخت�شّ

مقام  في  ت�شريعها  على  ال��دلل��ة  من 

 P للّنبّي  الجتماعية  ال��ح��اج��ات 

الم�شاعدة على التاأثير في الدع�ة وما 

�شابه.

ب- ما ثبت في حقِّ غيره الأجله.

 ويظهر ذلك فيما يلي:

اأ- حرمة زوجاته على غيره؛ لق�له تعالى: 

ْن ُت���وؤُْذوا َر���ُص��وَل اهلل  {َوم��ا ك��اَن َلُكْم اأَ

َب��ْع��ِدِه  ِم���ْن  اأَْزواَج������ُه  َت��ْن��ِك��ُح��وا  اأَْن  َول 

اأََبداً} )الأحزاب: 53(.

ارتكبت  م��ن  على  العق�بة  ت�شديد  ب- 

تعالى:  ل��ق���ل��ه  ن�����ش��ائ��ه؛  م��ن  ال��ق��ب��ي��ح 

��ِب��يِّ َم����ْن َي�����اأِْت ِم��ْن��ُك��نَّ  {َي����ا ِن�����َص��اَء ال��نَّ

اْلَعَذاُب  َلَها  اَعْف  ُي�صَ َنٍة  ُمَبيِّ ِبَفاِح�َصٍة 

ْعَفْيِن َوَكاَن ذِلَك َعلَى اهلل َي�ِصيراً}  �صِ

)الأحزاب: 30(.

نف وا�شح الدللة على عظم  وهذا ال�شِّ

عن  �شاحته  تنزيه  وعلى  جهٍة،  من  مقامه 

خرى.
ُ
المداهنة مع َمْن يرتبط به من جهٍة اأ

وقد ذكر الفقهاء بع�س الأحكام الأخرى 

وقد  للنقا�س عندهم،  التي �شارت م��شعًا 

كان  واإْن  واأ�شهرها،  اأهّمها  على  اقت�شرُت 

قد وقع فيها البحث اأي�شًا بين الفقهاء.

 P ال��ن��ب��ّي  خ�شائ�س  م��ن  ع���ّدت  ك��م��ا 

خاتم  كك�نه  بها،  اهلل  مه  كرَّ التي  الكرامات 

ّمته خير الأمم، ون�شخ ال�شرائع 
ُ
النبّيين، وك�ن اأ

غير �شريعته، وغير ذلك مّما ل دخل له بالفقه.

 بحار الأن�ار، الّعالمة المجل�شي، ج16، �س382.( 1)

 م.ن، �س387.( 2)

 الميزان في تف�شير القراآن، العاّلمة الطباطبائي، ج17، �س108.( 3)

 ج�اهر الكالم، العاّلمة الج�اهري، ج29، �س125.( 4)

اله�ام�س
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ويهود المكائد
�ل�شيخ �إبر�هيم بدوي

معاملة  طريقة  ع��ن  �ل��ح��دي��ث  على  �ل��ك��ّت��اب  بع�ض  دَرج 

�التهام  نحو  على  �لعربية،  �لجزيرة  في  لليهود،   P  لنبي�

بال�شّدة، و�لغلظة عليهم، وقمعهم، ومنعهم من ممار�شة طقو�شهم 

و�نتهاًء  �لجزيرة،  من  ونفيهم  طردهم  �إلى  و�شواًل  �لدينية، 

بقتلهم و�َشبي َذر�ريهم.

P معهم  فكان مفيدً� ت�شليط �ل�شوء على طريقة تعامله 

لمعرفة �لو�قع �لذي كانو� عليه، وتحديد �لم�شير �لذي لقوه 

على يد �لنبي P ح�شبما تفيد �لم�شادر �لتاريخّية.

الملف
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*مهادنة �لر�شول لليهود
الأو���س  دخلت  فلما  البحار:  في  ج��اء 

اإلى  اليه�د  الإ�شالم، جاءت  في  والخزرج 

قد  محمد،  ي��ا  ف��ق��ال���ا:   P اهلل  ر���ش���ل 

اأن نرى ما ي�شير  اإلى  نهادنك  اأن  اأحببنا 

اإليه اأمرك.

تكرمًا،   P اهلل  ر���ش���ل  ف��اأج��اب��ه��م 

هم  واأقرَّ اأنه قد هادنهم،  وكتب لهم كتابًا 

ولأ�شحابهم  لهم  يتعّر�س  ل  دينهم  على 

ل  اأنهم  نف��شهم  عن  و�شمن�هم  ب��اأذّي��ة، 

من  لأحد  ول   ، ال�ج�ه  من  ب�جه  يكيدونه 

.
)1(

اأ�شحابه

وثيقة  ال��ي��ه���د  م��ن  قبيلة  ل��ك��ّل  وك��ت��ب 

تخ�ّس كاّلً منهم.

*�أبرز بنود �لعهد
وكان اأبرز بن�د هذا العهد على ما جاء 

:P في مكاتيب الر�ش�ل

 P اهلل  ر���ش���ل  ع��ل��ى  يعين�ا  ل  اأن   -1
بكراع  ول  ب�شالح،  ول  يد،  ول  بل�شان، 

في �شّر وعالنية، ل بليل، ول بنهار.

اأ�شحاب  من  اأح��د  على  يعين�ا  ل  اأن   -2
ول  ي��د،  ول  بل�شان،   P اهلل  ر���ش���ل 

ب�شالح، ول بكراع في ال�شّر والعالنية 

بليل، ول بنهار. 

P في  فعل�ا ذلك فر�ش�ل اهلل  فاإْن   -3
حلٍّ من �شفك دمائهم، و�شبي ذراريهم 

.
)2(

ون�شائهم واأخذ اأم�الهم

 P النبّي  اأّن  البن�د  هذه  من  ويظهر 

الم�شب�هة  اليه�د  كان متخّ�فًا من حركات 

المدينة،  في  تاريخهم  عليها  ي�شهد  التي 

ف�شّدد عليهم الميثاق، وقّيدهم بقي�د قا�شية 

ِلما يعرفه عنهم، من نق�س الم�اثيق.

العظمى  الخيانة  جزاء  اأّن  يخفى  ول 

ف��ي ك���ّل ال��ق���ان��ي��ن والأع�����راف ه��� اأ���ش��ّد 

اأن  الطبيعّي  فمن  الإن�شان.  يلقاه  ج��زاء 

لأمن  النبّي معهم في ذلك حفظًا  يت�شّدد 

المجتمع، ودرءًا لكّل خطٍر يتهّدد الأمة.

في  �ل��ك��ري��م  �ل��ن��ب��ّي  *طريقة 
�لتعامل مع �ليهود

فقد  غدرهم،  من   P تخّ�فه  ورغم 

عاملهم بالح�شنى ومّد اإليهم يد الإح�شان 

وياأخذ  له.  العداء  �شبل  كّل  عليهم  ليقطع 

منهم كّل ذرائع الخيانة والغدر.

ولنلِق نظرة �شريعة على معاملته لهم 

ح�شبما ورد في القراآن الكريم :

1- كان يدعوهم �إلى �الإ�شالم
َر�ُصوُلَنا  َج��اءُك��ْم  َق��ْد  اْلِكَتاِب  اأَْه��َل  {َي��ا 

ِمَن  ُتْخُفوَن  ُكنُتْم  ا  مَّ مِّ َكِثيًرا  َلُكْم  ُيَبيُِّن 

َن  مِّ َجاءُكم  َق��ْد  َكِثيٍر  َعن  َوَيْعُفو  اْلِكَتاِب 

ِبيٌن * َيْهِدي ِبِه اهلل َمِن  اهلل ُنوٌر َوِكَتاٌب مُّ

ِن  َلِم َوُيْخِرُجُهم مِّ َواَنُه �ُصُبَل ال�صَّ َبَع ِر�صْ اتَّ

اإلى  َوَيْهِديِهْم  ِب��اإِْذِن��ِه  وِر  النُّ اإلى  ُلَماِت  الظُّ

�ْصَتِقيٍم} )المائدة: 14 - 16(. َراٍط مُّ �صِ

 يظهر من بنود عهد النبي P مع 
اليهود أنه P شّدد عليهم امليثاق، 

وقّيدهم بقيود قاسية ِلما يعرفه 
عنهم، من نقض املواثيق
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2- كان يعدهم بما يعد به �لم�شلمين
َه����اُدواْ  ���ِذي���َن  َوالَّ اآَم���ُن���واْ  ���ِذي���َن  الَّ {اإِنَّ 

ِب��اهلل  اآَم���َن  َم��ْن  اِبِئيَن  َوال�صَّ ��اَرى  �����صَ َوال��نَّ

اِلحاً َفلَُهْم اأَْجُرُهْم  َواْلَيْوِم الآِخِر َوَعِمَل �صَ

ُه��ْم  َوَل  َع��لَ��ْي��ِه��ْم  َخ����ْوٌف  َولَ  ���ِه���ْم  َربِّ ِع��ن��َد 

َيْحَزُنوَن} )الن�شاء: 62(.

3- كان يدعوهم �إلى �لحو�ر �لهادئ
قال تعالى: {َول ُتَجاِدُلوا اأَْهَل اْلِكَتاِب 

َظلَُموا  ��ِذي��َن  الَّ اإِل  اأَْح�����َص��ُن  ِه��َي  ِبالَِّتي  اإِل 

��ِذي اأُن����ِزَل اإَِل��ْي��َن��ا  ��ا ِب��الَّ ِم��ْن��ُه��ْم َوُق��وُل��وا اآَم��نَّ

َوَنْحُن  َواِحٌد  َواإَِلُهُكْم  َواإَِلُهَنا  اإَِلْيُكْم  َواأُنِزَل 

َلُه ُم�ْصِلُموَن} )العنكب�ت: 46(.

 {ُق����ْل َي���ا اأَْه�����َل اْل��ِك��َت��اِب َت���َع���اَل���ْواْ اإل��ى 

اإِلَّ  َن��ْع��ُب��َد  اأَلَّ  َوَب��ْي��َن��ُك��ْم  َبْيَنَنا  ���َص��َواء  َك��لَ��َم��ٍة 

��ِخ��َذ  َي��تَّ َولَ  ���َص��ْي��ًئ��ا  ِب����ِه  ���ِرَك  ُن�������صْ َوَل  اهلل 

َف��اإِن  اهلل  ُدوِن  ��ن  مِّ اأَْرَب���اًب���ا  َبْع�صاً  َنا  َبْع�صُ

ُم�ْصِلُموَن}  ��ا  ِب��اأَنَّ ا���ْص��َه��ُدواْ  َف��ُق��وُل��واْ  ��ْواْ  َت��َولَّ

)اآل عمران: 64(.

الم�شتركة  ال��ن��ق��اط  اإل����ى  ف��دع��اه��م 

كاأديان  الإ�شالم  وبين  بينهم  تجمع  التي 

�شماوّية، وتهيئة الأر�شّية المالئمة للعي�س 

الم�شترك فيما بينهم وبين الم�شلمين.

عن  بالعفو  �لموؤمنين  ياأمر  كان   -4
�ليهود رغم �أعمالهم �لقبيحة 

ْن اأَْهِل اْلِكَتاِب  قال تعالى : {َودَّ َكِثيٌر مِّ

اراً َح�َصًدا  ن َبْعِد اإيمانُكْم ُكفَّ وَنُكم مِّ َلْو َيُردُّ

َلُهُم  َتَبيََّن  َما  َبْعِد  ن  مِّ اأَنُف�ِصِهم  ِعنِد  ْن  مِّ

اهلل  َياأِْتَي  َحتَّى  َفُحواْ  َوا�صْ َفاْعُفواْ  اْلَحقُّ 

َق��ِدي��ٌر}  ُك���لِّ ����َص���ْيٍء  َع��لَ��ى  اإِنَّ اهلل  ِب����اأَْم����ِرِه 

)البقرة: 109(.

P نق�ض �ليهود عهد �لنبّي*
المعاملة  تلك  للم�شلمين  ت�شفع  ل��م 

الح�شنة لدى اليه�د فاغتنم�ا اأّول الفر�س 

لالنق�شا�س عليهم. واأهّم واأخطر ما فعل�ه 

ر�ش�ل  مع  وّقع�ه  ال��ذي  العهد  نْق�س  ك��ان 

ع���ّدة.  ���ش��ن���ات  وذل���ك خ���الل   ،P اهلل

واأّول من فعل ذلك منهم كان بن� قينقاع، 

الذين كان�ا  العهد،  الن�شير  بن�  ثم نق�س 

القبيلة الكبرى في اليه�د من حيث العدد. 

ثّم في معركة الأح��زاب نكث بن� قريظة، 

الملف
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 بحار الأن�ار، العالمة المجل�شي، ج 90، �س69.( 1)

 مكاتيب الر�ش�ل، علي الأحمدي الميانجي، ج3، �س 52 - 55.( 2)

 فت�ح البلدان، البالذري، ج1، �س17.( 3)

 �شيرة ابن ه�شام، ج3، �س199.( 4)

اله�ام�س

واّتفق�ا مع الم�شركين على اأن يظاهروهم 

على الم�شلمين.

�أ- بنو قينقاع

وقعة  من  ي�مًا  وع�شرين  ب�شعة  فبعد 

وحارب�ا  عهدهم،  قينقاع  بن�  نق�س  بدر 

�شهر  منت�شف  ف��ي  وذل���ك   ،P ال��ن��ب��ّي 

قال  للهجرة،  الثانية  ال�شنة  م��ن  ���ش���ال 

البالذرّي:

المدينة   P اهلل  ر�ش�ل  ق��دم  »ولما 

كتب بينه وبين يه�د يثرب كتابًا وعاهدهم 

منهم  ونكث  نق�س  من  اأّول  وك��ان  عهدًا. 

اهلل  ر�ش�ل  فاأجالهم  قينقاع،  بني  يه�د 

.
)3(

P عن المدينة«

ب- بنو �لن�شير

ك�شائر  الن�شير،  بني  اأّن  في  �شك  ول 

اليه�د، لم يرتاح�ا لن�شر النبّي P على 

الم�شركين في بدر، فلم يم�ِس �شهران على 

م�ؤامراتهم  تظهر  ب��داأت  حّتى  ب��در  وقعة 

كان أول من نقض ونكث العهد 
من اليهود هم بنو قينقاع، 

فأجالهم رسول اهلل P عن 
املدينة

ِغيلًة،  النبي  قْتل  فحاول�ا  ود�شائ�شهم، 

ولكّن اهلل ك�شف اأمرهم. فحا�شرهم النبّي 

حّتى نزل�ا على حكمه فاأمر بخروجهم من 

المدينة.

فدك  اإلى  منهم  ق�م  ف�قع  »فخرج�ا، 

ال�شام،  اأر���س  اإل��ى  وق���م  ال��ق��رى،  ووادي 

اأن  ور�ش�له من غير  فيئًا هلل  مالهم  وكان 

.
)4(

ينال �شيئًا من ذلك جي�س الإ�شالم

ج- بنو قريظة

ال��ت��ي ح�شلت  وف���ي وق��ع��ة الأح�����زاب 

بن�  نق�س  للهجرة  الخام�شة  ال�شنة  ف��ي 

مّكة  م�شركي  مع  وتاآمروا  العهد،  قريظة 

والأّمة  النبّي  على  واأخطر حرب  اأكبر  في 

الأحزاب  رد  تعالى  اهلل  ولكّن  الإ�شالمية، 

رهم  خائبين وانك�شف اأمر اليه�د، فحا�شَ

النبي حّتى نزل�ا على حكمه، كما ذكر في 

ل. ُكتب التاريخ ب�شكل مف�شَّ

اأعمالهم،  �شّر  اليه�د في  وهكذا، وقع 

المّد  وج��ه  في  ال���ق���ف  من  يتمكن�ا  ول��م 

ال���دائ���رة،  عليهم  ف����دارت  الإ����ش���الم���ي، 

اإلى  العربية  الجزيرة  في  اأمرهم  و�شعف 

حّد الزوال والنقرا�س.

الكثير  يحمل  ال��ي���م  اإل��ى  ي��زال���ن  ول 

منهم تلك الروح الخبيثة التي ل تفتاأ تكيد 

المكائد وتدّبر الد�شائ�س بهدف ال�شيطرة 

والعلّ�. وقانا اهلل �شّرهم وانتقم منهم.
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1- �لبلوغ و�لعقل:
اأ- ي�شترط في ال�اهب البل�غ والعقل، فال 

ت�شّح الهبة من ال�شغير والمجن�ن اإّل 

ل  وكذلك  ال�شرعّي.  ولّيهما  اأجاز  اإذا 

يج�ز �شرعًا الت�شّرف في الهدية التي 

باإجازة  اإّل  البالغ  غير  اليتيم  يهديها 

ولّيه ال�شرعّي.

ب- ي�شترط في الم�ه�ب له البل�غ والعقل، 

فال ت�شّح الهبة لل�شغير والمجن�ن اإّل 

بقب�ل ال�لّي ال�شرعّي.

من أحكام 
الهبة 
والهدّية
�ل�شيخ علي حجازي

و�ل��ه��دّي��ة  �ل�شدقة  بين  َف����ْرٌق  ث��ّم��َة 

ق�شد  فيها  ك��ان  م��ا  فال�شدقة  و�ل��ه��ب��ة. 

�لقربة. و�لهدية ما كانت لتعظيم �لُمْهَدى 

�لقيدين.  هذين  من  خال  ما  و�لهبة  �إليه. 

فرق  فال  معًا،  و�لهدّية  �لهبة  عن  و�لكالم 

بينهما في �لم�شائل �لتالية:

فقه الولي
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ويج�ز  الهبة،  تتّم  لم  القب�س  يتحقق 

الرج�ع عنها كذلك.

بعد  له  الم�ه�ب  اأو  ال�اهب  مات  ل�  ب- 

عقد الهبة وقبل القب�س تبطل الهبة.

ج- اإذا وهب �شخ�س ماًل لآخر، وكان المال 

في البنك، فال يكفي لتمّلك الم�ه�ب 

بل  وت�شّلمه،  ال�شيك  ت�قيع  للمال  له 

حياة  ح��ال  البنك  م��ن  �شحبه  ت��ّم  م��ا 

ال�اهب ي�شير ملكًا للم�ه�ب له، وما 

ال�اهب؛  ملك  على  يبقى  ي�شحبه  لم 

فال  قب�شًا  ُي�شّمى  ل  ال�شيك  اأخذ  لأّن 

ال تصّح الهبة قبل القبض، فلو 
وهب شخص شيئًا آلخر، فيجوز 

له الرتاجع قبل اإلقباض 

2- �لق�شد:
 ُي�شترط الَق�شد في ال�اهب والم�ه�ب 

ت�شّح  ل  م�ج�دًا  الَق�شد  يكن  لم  فل�  له، 

اأو  ال�شكران  اأو  النائم  وه��ب  فل�  الهبة، 

الهازل... فال ت�شّح الهبة.

3- �الختيار: 
ال�اهب  في  والإرادة  الختيار  ي�شترط 

كره �شخ�ٌس على الهبة 
ُ
والم�ه�ب له، فل� اأ

ل��ه على  ال��م���ه���ب  ك���ره 
ُ
اأ ول���  ف��ال ت�شّح، 

القب�ل ل ت�شّح اأي�شًا. ول� اأّن الزوجة وهبت 

مهرها لزوجها تحت ال�شغط والإكراه فال 

الت�شّرف  للزوج  يج�ز  ول  الهبة،  ت�شّح 

المغ�ش�ب  بحكم  ه�  بل  المال،  ه��ذا  في 

يجب عليه رّده اإلى زوجته. كما ل يج�ز اأن 

ُيجبر الأب ابنه اأو ابنته على هبة المال له، 

اأو  اإذنهما  دون  من  منهما  المال  اأخذ  فل� 

ر�شاهما فال يج�ز له الت�شّرف في المال، 

لأنه بحكم المغ�ش�ب حينئٍذ.

4- �لقب�ض: 
اأ- يت�شرط في �شّحة الهبة القب�س فل� لم 
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تك�ن الهبة �شحيحة اإّل بقب�س المال، 

ويج�ز ل�شاحب ال�شيك اأن ُيلغي الهبة 

بما لم يقب�س الم�ه�ب له المال.

5- �لهبة �لالزمة و�لجائزة: 
اإذا تّمت الهبة وح�شل القب�س فتك�ن 

بدون  فيها  الرج�ع  يج�ز  )ل  الهبة لزمة 

ر�شا الم�ه�ب له( في م�ارد، منها:

والأم  كالأب  رحم  لذي  الهبة  تك�ن  اأن  اأ- 

والأخ والبن والبنت وغيرهم، فعندها 

ل يج�ز لل�اهب الرج�ع في الهبة.

�شة ب�شيء، فتك�ن لزمة. ب- اأن تك�ن مع�َّ

الهبة  ف��ي  ل��ه  الم�ه�ب  ت�شّرف  اإذا  ج- 

اأو  باعها  اأو  اإت��الف��ه��ا،  اإل��ى  اأّدى  بما 

تغّيرت  اأو  ا�شتبدلها،  اأو  لآخ��ر  وهبها 

الحنطة  وهبه  ل�  ما  الم�ه�بة  العين 

الهبة  فتك�ن  ذلك،  ونح�  فطحنها... 

لزمة ل يج�ز لل�اهب الرج�ع فيها.

اإلى  اإذا كان ال�اهب قد ق�شد القربة  د- 

اهلل تعالى فال يج�ز الرج�ع. 

ف��ي غ��ي��ر ه���ذه ال���م����ارد ت��ك���ن الهبة 

ال��رج���ع  لل�اهب  فيها  ي��ج���ز  ج��ائ��زة 

في هبته، ويجب على الم�ه�ب له اأن 

يرّدها.

6- �لهبة بين �لزوجين:
رحم  �شلة  الزوجين  بين  كانت  اإذا   

كانا  واإذا  لزم���ة.  بينهما  الهبة  فتك�ن 

اأجنبّيين بال �شلة رحم تك�ن الهبة بينهما 

جائزة، يج�ز لكّل منهما الرج�ع في الهبة 

اإذا كانت عينها باقية.

7- هد�يا �أهل �لزوجة:
 اإذا اأتت الزوجة باأ�شياء من بيت اأهلها، 

اأو كانت مّما ا�شترتها الزوجة لنف�شها، اأو 

ة، فهي ملك للزوجة، ولها  ُوهبت لها خا�شّ

المطالبة بها )كما عندما يطّلقها زوجها( 

ل� كانت هذه الأ�شياء م�ج�دة. واأّما ما كان 

هبة من اأهلها وذويها ل�شهرهم )للزوج( 

فلي�س لها مطالبة الزوج بها، بل يك�ن اأمر 

)اأي  للزوج  وهبها  من  اإل��ى  الأم����ال  ه��ذه 

ال��زوج��ة(، فمع بقاء الأم����ال وعدم  اأه��ل 

الهبة  ف�شخ  لهم  ج��از  رح��م  �شلة  وج����د 

وا�شترجاعها.

8- هبة �الأب �أو �الأم:
 ل� وهب اأحد ال�الدين قطعة اأر�س )اأو 

ندم  ثّم  البنات  اأو  الأبناء  لأح��د  غيرها( 

إذا كانت الهبة بقصد القربة 
)وهي الصدقة( فتكون الزمة، 
وال يحّق للواهب الرجوع فيها

فقه الولي
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بعد  الندم  ف��اإن كان  على ذل��ك، 

ال�لد  وا�شتيالء  الأر����س  قب�س 

�شرعًا،  لل�لد  ملكًا  فتك�ن  عليها 

ول ي�����ش��ّح م��ن ال����ال���د ال��رج���ع 

اإن كان ندمه  واأّم��ا  له.  ِهبتها  عن 

منه،  الأر���س  قب�س  قبل  ورج�عه 

في�شّح منه العدول عن هذه الهبة. 

ومجّرد ت�شجيل الأر�س با�شم ال�لد 

في ال�ثيقة ل يكفي لتحّقق القب�س 

المعَتبر �شرعًا في الهبة.

9- هبة �الأر�ض:
اأر���ش��ًا  ال��رح��م  ذي  غ��ي��ر  وه���ب  اإذا   

والإق��ب��ا���س،  القب�س  ح�شل  وق��د  لآخ���ر، 

وق��د ت�����ش��ّرف ال��م���ه���ب ل��ه ف��ي الأر����س 

الهبة  ف�شخ  لل�اهب  فلي�س  عليها،  بالبناء 

م�شاحة  كانت  واإذا  الأر����س.  وا�شترجاع 

اإن�شاء البيت  الأر�س الم�ه�بة بحيث كان 

يعّد - عرفًا - ت�شّرفًا في  في جزء منها 

يحّق  فال  المنطقة،  اأهالي  بنظر  الجميع 

لل�اهب ا�شترجاع �شيء منها.

10- �لهبة مع غير �لم�شلمين:
 تج�ز وت�شّح الهبة مع غير الم�شلمين، 

ول مانع من ذلك في نف�شه، ما لم يترّتب 

عن�ان ثان�ّي يمنع من ذلك.

11- �لهد�يا لعو�ئل �ل�شهد�ء:
عليهم  ت���ّزع  ال�شهيد  لعائلة  الهدايا   

كاّلً اأو بع�شًا وبالت�شاوي اأو التفاوت بح�شب 

حقيقيًا.  �شخ�شًا  كان  اإذا  المعطي  ق�شد 

واأما اإذا كان من م�ؤ�ش�شة اأو نح�ها فت�ّزع 

عليهم بح�شب مقرراتها.

12- مخالفة �ل�شرع �أو �لقانون: 
اإذا كان تقديم الهدايا بهدف ال��ش�ل 

اإلى اأمر مخالف لل�شرع اأو القان�ن، اأو بهدف 

ا�شتمالة الم�ش�ؤول القان�نّي للم�افقة على ما 

اأخذها،  يج�ز  فال  عليه،  الم�افقة  له  لي�س 

بل يجب رّدها والمتناع عن اأخذها.

13- هبة ما ال يملكه �لو�هب: 
بدون  غيره  م��ال  ال�شخ�س  وه��ب  اإذا 

اإذنه، تقع المعاملة ف�ش�لّية، فاإن اأجازها 

ل  يجزها  لم  واإن  �شّحت،  المال  �شاحب 

ت�شّح.

14- ق�شد �لقربة:
 اإذا كانت الهبة بق�شد القربة )وهي 

لل�اهب  ال�شدقة( فتك�ن لزمة، ول يحّق 

الرج�ع فيها.
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*�أغناك �هلل عن مخالطتهم
وكتبُت اإليه غير مرة: اإّن الذي كان يحملني 

التع�يل  الأعمار  بداية  في  المل�ك  لقاء  على 

بال�شتخارة. وقد راأيُت، الآن، بما وهبني اهلل 

جلَّ جالله من الأن�ار والطالع على الأ�شرار 

اأّن ال�شتخارة في مثل هذه الأ�شباب بعيدة عن 

ال�ش�اب وخاطرة مع رّب الأرباب.

ومما يبتلى به الإن�شان في مخالطة النا�س، 

عن  جالله  جلَّ  اهلل  اأغناك  محّمد،  ول��دي  يا 

الرّبانية،  والأن�ار  الإلهّية  بالق�ة  مخالَطتهم، 

تنظر بها خطر �ش�اغلهم عن اهلل جلَّ جالله 

في  لهم  الت�شّنع  يقت�شي  اأن��ه  بمعا�شرتهم، 

وجل��شه،  وقيامه  وَملب��شه،  و�شكناته  حركاته 

اهلل  حرمة  عن  نام��شهم  باإقامة  وال�شتغال 

جلَّ جالله وعظيم نام��شه.

حرمة اهلل)*(
�ل�شّيد ر�شّي �لدين �بن طاوو�ض

مر��شلتي  ك����ّرر  ول��ق��د 

ومكاتبتي بع�ُض ملوك �لدنيا 

د�ر  ف��ي  �أزوره  �أْن  ف��ي  �ل��ك��ب��ار 

من  كثير  دخولها  ف��ي  يتناف�ض 

�أهل �الغتر�ر، فقلت له مر��شَلًة: 

�شاِكُنه  �أنت  �لذي  �لم�ْشَكن  �نظر 

�الآن، فاإْن وْجدَت فيه حائطًا، �أو 

�شيئًا  �أو  �شترً�  �أو  �أو فر��شًا  �أر�شًا 

جالله  جّل  هلل  ع  ُو�شِ �الآنية  من 

ر، و�أجل�ض  وفي ر�شاه حتى �أح�شُ

عليه و�أنُظر �إليه، ويهون عليَّ �أن 

�أر�ه.

نصوص تراثية
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*�أرجو �شالمتي مع �لجاللة �لرّبانية
واعلم يا ولدي محّمد، مّكنك اهلل جلَّ جالله 

من مراده، واألهمك النقياد اإليه والمناف�شة عليه، 

ي�شغلني  �شيء  كّل  من  النقطاع  على  عزمُت  اأّن��ي 

عن رّب العالمين عن الخالئق اأجمعين، وح�شرُت 

وا�شتخرت   ،Q الم�ؤمنين  اأمير  جّدك  م�شهد 

اليقين،  على  ا�شتخارة  ذلك  في  جالله  جلَّ  اهلل 

مخالطتهم  اأت��رك  ل  اأّنني  ال�شتخارة  فاقت�شت 

ح�شروا  اإذا  خالطهم 
ُ
اأ فاأنا  بالكلية،  م�شكني  في 

اأرج� فيها �شالمتي مع  اأوقات  باهلل عزَّ وجلَّ في 

راأيت روحي م�شغ�لًة بهم  واإذا  الرّبانية،  الجاللة 

اأدنى ا�شتغال تركت محادثتهم في الحال.

*خّل�شني �هلل )جلَّ جالله(
واعلم يا ولدي محّمد �شانك اهلل جلَّ جالله 

خلع  بتراُدِف  وزاَن��ك  عنك،  اإعرا�شه  م�اقف  عن 

اإقباله عليك وقب�له منك، اأّن من جملة ما بليُت به 

لي،  بي وحّبهم  المل�ك  للنا�س معرفة  بالمخالطة 

والآخ��رة،  الدنيا  �شعادة  علّي  يف�شد  اأن  كاد  حّتى 

الباطنة  الّنعم  �شاحب  مالكي  وبين  بيني  ويح�ل 

والظاهرة، وما كنت تدركني اإّل واأنني لب�س ثياب 

اإلى  لك  وقائٌد  الغترار،  دار  وليات  بطلب  العار 

ال��ن��ار، وم��ا خّل�شني م��ن خطر  ال��ه��الك وع���ذاب 

ال�شم�م  من  و�شّلمني  وحبهم،  الدنيا  مل�ك  اإقبال 

القاتلة في قربهم اإّل اهلل جّل جالله على التحقيق.

*�أخاف مجال�شتكم
العلماء  بع�س  ل��ي  ق��ال  ول��ق��د 

تترك  ���ش��ب��ب  لأّي  ال��م�����ش��ك���ري��ن: 

مجال�شتنا ومحادثتنا واأنت تدع�نا 

وتقّربنا اإلى رّب العالمين؟

ل�  لأن��ن��ي  معناه:  م��ا  ل��ه  فقلت 

وزمان  اأوان  كّل  ق�ية  نف�شي  راأي��ت 

ح��ّدث��ك��م، 
ُ
واأ ج��ال�����ش��ك��م 

ُ
اأ اأن  ع��ل��ى 

مجال�شتكم  ح��ال  في  م�شغ�ل  واأن��ا 

ج��لَّ  اهلل  بمجال�شة  وم��ح��ادث��ت��ك��م 

جالله ومحادثته بقلبي و�شريرتي، 

على  اإق��ب��ال��ي  �شيافة  ف��ي  واأن��ك��م 

جال�شتكم  ك��ن��ُت  بكليتي،  حرمته 

من  ممكن  وقت  كّل  في  وحّدثتكم 

حّدثكم 
ُ
اأ اأن  اأخاف  ولكن  الأوقات. 

م��الآن  ت���ارة  وقلبي  ج��ال�����ش��ك��م 
ُ
اأ اأو 

اأنني  ت��ذك��اري  م��ن  وم��ف��ّرغ  منكم، 

فاأعتقد  اهلل جلَّ جالله،  يدي  بين 

ذلك كالكفر اإذا عزلته عن رب�بّيته 

مماليكه  واأن��ت��م  ووّليتكم  وولي��ت��ه، 

م��شع  ه�  ال��ذي  قلبي  وعلى  عليه 

نظره، وم�شكن معرفته.

واإن جال�شتكم وحّدثتكم وقلبي 

اعتقدت  معه،  وت���ارة  معكم  ت��ارة 

جعلت  حيث  وه��ل��ك��ًا،  �شركًا  ذل��ك 

م�قعكم من قلبي م�قعه.

)*( ك�شف المحّجة لثمرة المهجة، ال�شّيد ر�شّي الدين ابن طاوو�س، �س 109-107.

اله�ام�س
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*فيلم يدح�ض �الفتر�ء�ت
كثيرة هي الأفالم ال�شينمائّية العالمّية 

اآدم  منذ  الأنبياء،  حياة  عن  تحّدثت  التي 

وحتى ال�شّيد الم�شيح، فكان هناك العديد 

عن�ان  تحت  اندرجت  التي  الإنتاجات  من 

ن�شهد  ل��م  ول��ك��ن،  ال��ت��اري��خ��ي��ة.  ال�شينما 

 ،P له�لي�ود فيلمًا عن حياة النبي محّمد

ول  لل�شهي�نّية  الأب��رز  العدّو  تعتبره  لأنها 

من  التي حفظت  ق�شته  ت�شّ�ه  اأن  ت�شتطيع 

ال�شماوّية  الر�شالة  الكريم  القراآن  خالل 

عهد  بها  وختم  الب�شرّية  بها  ب�ّشر  التي 

في  الأنبياء،  باقي  مع  فعلت  كما  الأنبياء، 

�شك�ت«  »ريدلي  اأفالم  راأ�شها  اأفالم، على 

ح�ل النبي »م��شى« والنبي »ن�ح«.

:Pمحمد رسول اهلل
أضخم إنتاج يروي طفولته 

وئام �أحمد

�أن تنتج فيلمًا �شينمائّيًا دينّيًا، فال بّد  �أّي �شركة  عندما تقّرر 

�الأنبياء  حياة  �لبد�ية  في  عليها  �لقائمين  ذهن  �إلى  يتبادر  �أن 

�لتاريخّية �لمليئة باالأحد�ث و�لمجريات. ولكن، عندما تفّكر في 

�إنتاج �شيء فريد فال بّد من �أن تذهب �إلى �الأ�شالة فتنهل من معين 

 .P حياة خاتم �الأنبياء و�لر�شل محّمد

قضايا معاصرة
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كما  الفيلم،  ه��ذا  اإن��ت��اج  ف��ك��رة  ت��ع���د 

حين  اإل��ى  مجيدي،  مجيد  المخرج  عّبر 

في  �شينمائي  مهرجان  اإل��ى  م��دع���ًا  ك��ان 

ال���دان���م���ارك، وف���ي ت��ل��ك ال��ح��ق��ب��ة كانت 

الم�شيئة  الكاريكات�رية  الر�ش�م  هناك 

للر�ش�ل الأكرم P تخرج اإلى العلن، 

ع���ن���ده���ا رف�������س م��ج��ي��دي 

ال��م�����ش��ارك��ة ف���ي م��ه��رج��اٍن 

حياة  بت�هين  دول��ت��ه  ق��ام��ت 

فّكر  هنا  ومن  الأك��رم،  النبّي 

ف��ي ���ش��رورة الإع�����داد لعمل 

�شينمائي ي�شاهده كّل العالم، 

وب��م���ا���ش��ف��ات اح��ت��راف��ي��ة، 

الف��ت��راءات  ه��ذه  كل  يدح�س 

وي����ق�����م ب���ت���ع���ري���ف ال����ج���ه 

ال�شالم  ل��ر���ش���ل  الحقيقي 

والرحمة اإلى العالم اأجمع.

فيلمه:  ح�����ل  وي�����ش��ي��ف 

»اإّن����ه ل��م��ن ال��ف��خ��ر ل��ي اأن��ن��ي 

ق��د ���ش��رف��ت ث��م��ان��ي ���ش��ن���ات 

ر�ش�ل  ا�شم  يحمل  م�شروع  في  عمري  من 

الإ�شالم عظيم ال�شاأن«.

�الأع���ظ���م  �ل���ر����ش���ول  *مدينة 
�ل�شينمائّية

ف��ي م��ح��اول��ة ل��ل��دخ���ل اإل����ى م��ا وراء 

ت�ش�يره  اأن  نرى  الفيلم  هذا  ك�الي�س 

��ن��ع��ت  ك����ان ف���ي م��دي��ن��ة ���شُ

بمدينة  و�ُشّميت  خ�شي�شًا 

الر�ش�ل الأعظم ال�شينمائّية 

وهي تقع  على بعد خم�شين 

ك��ي��ل���م��ت��رًا م��ن م��دي��ن��ة ق��ّم 

المقد�شة. في هذه المدينة، 

�شناعة  م����ن   ب����ّد  ل  ك����ان 

ن���م���اذج ل��م��ّك��ة وال��م��دي��ن��ة 

 1400 قبل  بم�ا�شفاتهما 

اح��ت��راف��ي  وبمقيا�س  ع���ام 

التفا�شيل  ك���اّف���ة  ي���راع���ي 

المتعّلقة بتلك الحقبة. وقد 

فريق  من  ال�شتفادة  تّمت 

للقيام  كبير  وت��ق��ن��ي  ف��ّن��ي 

ال�صيد القائد{ 

في موقع ت�صوير الفيلم
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به  يق�م  ما  غ��رار  على  الديك�ر،  باأعمال 

ديني  فيلم  اأّي  اإنتاج  في  الإيراني�ن  ع��ادًة 

�شليمان،  ملك  ي��شف،  النبي  م�شل�شل  مثل 

المقّرر  وم��ن  وغ��ي��ره��ا...  ط������س  غ��ري��ب 

بعد  الديك�ر  ه��ذا  من  ال�شتفادة  تتّم  اأن 

مدينة  عن�ان  تحت  الت�ش�ير  من  النتهاء 

في  وذل��ك  ال�شينمائية  الأع��ظ��م  الر�ش�ل 

تعنى  التي  الأخ��رى  ال�شينمائية  الم�شاريع 

بتاريخ الإ�شالم.

*حقبة تاريخّية مّتفق عليها
اأّما فيما يتعلق بكتابة الن�ّس، فقد قام 

فريق  بتاأ�شي�س  الفيلم  كاتب  مع  المخرج 

التركيز  الأ�شا�شي  هدفه  كان  كبير  بحثي 

على كافة الروايات التي وردت في الإ�شالم 

لأن  ال�شيعة  عند  فقط  ولي�س  م�شندة  وهي 

المخرج كان ي�شتهدف في فيلمه الم�شلمين 

ولي�س فئة واحدة منهم ليك�ن تاأثيره اأكبر. 

خاتم  ه�  محّمد  النبّي  ك���ن  اإل��ى  م�شافًا 

واأكمل  اأ�شمل  حامل  وه�  اأجمعين  الر�شل 

ر�شالة حفظها القراآن الكريم.

حياة  على  الفيلم  في  التركيز  تّم  وقد 

لأّن هذه  12 �شنة،  الأكرم حتى �شن  النبّي 

ة وال�شيعة،  الحقبة متفق عليها ما بين ال�شنَّ

على  ترّكزت  قد  الدرا�شات  كّل  فاإّن  ولهذا 

الم�شتقبلّية  الأج��زاء  لتاأتي  الحقبة،  تلك 

من  الزمنّية  الفترات  باقي  متناولة  للفيلم 

قال  كما  ذل��ك،  ك��ان  وق��د  الكريمة.  حياته 

الم�شروع  وم��دي��ر  جمعته  ال���ذي  المخرج 

جل�شات  ح��ي��دري��ان  م��ه��دي  محمد  ال�شّيد 

الأفا�شل  المراجع والمجتهدين  مط�لة مع 

ال�شي�شتاني،  اهلل  اآية  مثل  عنايتهم   وتحت 

اآي��ة اهلل ج����ادي الآم��ل��ي، واآي���ة اهلل وحيد 

الخرا�شاني، ول نن�شى ال�لّي الفقيه ال�شّيد 

الفيلم،  يتابع  ك��ان  ال��ذي  الخامنئي  علّي 

دورّي��ة  تقارير  خ��الل  من  بخط�ة،  خط�ة 

كان يرفعها المخرج اإلى �شماحته لأّنه كان 

ومعن�ّيًا.  مادّيًا  العمل  لهذا  الأبرز  الداعم 

ويذكر مجيدي اأن القائد ه� اأّول من �شاهده 

مع اأهل بيته بالكامل حيث بلغت مّدته ثالث 

�شاعات، كما اإّنه زار مدينة الت�ش�ير حيث 

ق�شى فيها ي�مًا كاماًل على خالف عادته.

*عنا�شر �لفيلم �الأ�شا�شّية
عنا�شر  بع�س  على  �شريعة  ج�لة  في 

الفيلم الأ�شا�شّية ن�شتعر�س الآتي:

ة: كانت من ت�شميم  الم�صاهد الخا�صّ

»�شك�ت اأندر�شن« Scott Anderson الذي 

اأ�شهر على ت�شميمها.  حر�س خالل ت�شعة 

وي��ذك��ر اأن��ه ق��د ن��ال ج��ائ��زة اأو���ش��ك��ار عام 

ب�شرّية  م���ؤّث��رات  اأف�شل  فئة  ع��ن   1996
ة، كما ر�ّشح اأكثر من مّرة لنيل جائزة  خا�شّ

الأو�شكار.

قام فريق بحثي كبري بكتابة نّص 
الفيلم اعتماداً على نصوص 
مّتفقة عند السنَّة والشيعة

قضايا معاصرة
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تاأليف  م��ن  كانت  ال��ف��ي��ل��م:  مو�صيقى 

 A. R. Rahman رح���م���ان«  اآر.  »اآى. 

ال��م������ش��ي��ق��ار ال��ه��ن��دي ال���ذي ن���ال ج���ائ��ز 

»َمْن  منها:  له  اأف��الم  عن  عديدة  اأو�شكار 

�شيربح الملي�ن« الذي نال �شهرة وا�شعة.

العالمي  الإ�شالمي  المن�شد  اأّن  ويذكر 

بفيلم  اإعجابه  عن  عّبر  قد  ي��شف  �شامي 

بين  الآن  حتى  الأف�شل  اإن��ه  وق��ال  محّمد 

الأنبياء  حياة  تناولت  التي  الأف��الم  كافة 

الكرام، واإّن كل ما يقال ح�ل الفيلم يدخل 

في خانة الراأي ال�شيا�شي لأنه اأكيد اأّن كل 

لم  الفيلم  ح���ل  المخالف  راأي��ه  ق��ّدم  من 

�شيك�ن  فاإنه  ذلك  يفعل  وعندما  ي�شاهده، 

له راأي اآخر.

اأن  مجيدي  حر�س  لقد  ال��غ��راف��ي��ك: 

جائزة  لفيلمه  الغرافيكية  الأع��م��ال  تنال 

ف��اإن��ه حر�س على دع���ة  ول��ه��ذا  اأو���ش��ك��ار، 

عدد كبير من الم�شّممين لختيار الأف�شل 

مت  بينهم، ومن بين األف و600 عر�س ُقدِّ

وقع  قد  ولأن��ه  الأوائ��ل،  الثالثة  اختيار  تّم 

»جليل  على  الختيار  وقع  اأي�شًا  حيرة  في 

ر�ش�لي« لينال �شرف ت�شميم كل غرافيك 

الفيلم. ولمن ل يعرف ر�ش�لي فه� خّطاط 

محترف منذ خم�شين عامًا يم�شك الري�شة 

بتخطيط  بداأ  عندما  ولكنه  فيبدع  باأنامله 

اأعمال فيلم محّمد ر�ش�ل اهلل كانت هناك 

ال�شم  ت�شميم  جّرب  وقد  كبيرة،  �شع�بة 

يكن  لم  ولكّنه  عديدة  اأ�شكال  خ��الل  من 

بالر�ش�ل الأكرم راجيًا  را�شيًا حتى ت��ّشل 

ت�شميم  من  تمّكن  ي�م  وذات  م�شاعدته، 

ب�شدة  ترتجف  ك��ان��ت  ي��ده  اأّن  م��ع  ال���ش��م 

55ورهبة وهيبة.
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*�ال�شتعانة 
بمبدعين من �أرجاء �لعالم

بالحديث  الجديرة  الأم���ر  هي  كثيرة 

ع��ن��ه��ا ح�����ل ال��ف��ي��ل��م، ول���ك���ن م���راع���اًة 

لالخت�شارات نذكر اأن مجيدي قد ا�شتعان 

ال��ع��ال��م، من  اأرج���اء  ك��اّف��ة  م��ن  بمبدعين 

الماكياج،  م�شّممي  اإلى  الفيلم  م�شّ�ري 

رو���ش��ي  دي  جيانيت�  الإي��ط��ال��ي  وم��ن��ه��م 

ق��ام  ال����ذي   Giannetto De Rossi
 »Apocalypto« فيلم  ماكياج  بت�شميم 

من اإخراج الممثل والمخرج العالمي »ميل 

غيب�ش�ن« كما عمل »دي رو�شي« مع ممّثلين 

عالمّيين من ه�لي�ود.

يذكر اأن م�شاِهد »حادثة الفيل وجي�س 

اأفريقيا،  في  بالكامل  �شّ�رت  قد  اأبرهة« 

وتّم ال�شتعانة بفريق كبير من الك�مبار�س 

كما  ال�اقعة  لتج�ّشد  الأف��ارق��ة  والممّثلين 

كاّفة  م��راع��اة  مع  بالفعل  تحُدث  اأّن��ه��ا  ل� 

التفا�شيل ال�شغيرة.

*حول ميز�نّية �لفيلم
ت�مان  مليارات   9 الفيلم  تكلفة  كانت 

م��ن اأج���ل ال��ت��ج��ه��ي��زات وال��م��ع��ّدات، كما 

اأج��ل  م��ن  اأي�شًا  �شخمة  م���ازن��ة  رفت  �شُ

الأعمال الفنّية والم�ؤّثرات الب�شرّية. وقد 

ت�ّلت �شركة الإنتاج ال�شينمائّية »ن�ر تابان« 

دفع تكاليف الإنتاج التي قّدرت باأكثر من 

اأمريكي، وهي تعادل  ع�شرين ملي�ن دولر 

اأ�شعاف اإنتاج اأّي فيلم اإيراني اآخر.

*�أرباح فاقت �لتوقعات
منها  دولة  من  اأكثر  في  الفيلم  ُعر�س 

مهرجان  افتتاحية  في  ُعر�س  حيث  كندا 

تّم  وق��د  وا�شعًا.  رواج���ًا  ولق��ى  م�نتري�ال 

عر�شه في اأكثر من قاعة �شينما. ُيذكر اأّنه 

قد حقق اأرباحًا فاقت الت�قعات في عر�شه 

الإيرانّية  ال�شينما  قاعات  في  الفتتاحي 

وت�شّدر قائمة �شّباك التذاكر.

قبل  م��ن  لن��ت��ق��ادات  الفيلم  ت��ع��ّر���س 

علماء �شع�ديين ومن علماء الأزهر مع اأّنه 

علماء  م�ّثقة عند  رواي��ات  على  اعتمد  قد 

الراأي  خانة  �شمن  ذلك  كان  ولكن  ال�شّنة 

ال�شيا�شي البحت، لأّن الفيلم قد حاز على 

اهتمام اأهّم ال�شحف الأجنبّية والعالمّية، 

ك��م��ا ت��ح��دث��ت ع��ن��ه ال��م���اق��ع ال��ت��ي تعنى 

بق�ة  المر�شحة  الأفالم  بال�شينما وه� من 

اجتماعّيًا  مقب�ًل  ك�نه  الأو�شكار  لجائزة 

ويراعي كافة الج�انب الإن�شانّية.

الفيلم كان له م�ؤخرًا عر�س  اأن  يذكر 

المخرج  بح�ش�ر  ل��ب��ن��ان،  ف��ي  اف��ت��ت��اح��ي 

فريق  وبع�س  مجيدي«  »مجيد  الإي��ران��ي 

العمل.

قضايا معاصرة
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��ْن��� ال���ب���ق���اء، بها  ه���ي الأخ������الق ���شِ

الّتفا�شل والّتمايز والرتقاء. لأجلها بعث 

الإله الر�شل، واأتّمُهْم كماًل بن�ر �شاخ�سٍ 

ُم�َشّمًى في الكتاب محّمدًا. ه� الم�شطفى 

المنير،  اهلل  �شراج  اهلل،  عبد  بن  محّمد 

ل��ذا،   .
)1(

الأليل الّليل  ف��ي  اإل��ي��ه  وال��دل��ي��ل 

{َلَقْد  كتابه:  ُمْحَكم  في  تعالى  اهلل  قال 

���َوٌة َح�َصَنٌة  ����صْ
اأُ َر���ُص��وِل اهلل  ِف��ي  َل��ُك��ْم  َك���اَن 

��َم��ن َك����اَن َي���ْرُج���و اهلل َواْل����َي����ْوَم اْلآِخ����ر}  لِّ

)الأحزاب:21(.

*�لنور �الإلهي
»ها ه� اليتيم بعين اهلل« رواية اأدبّية، 

الكاتب  فيها  يتحّدث  �شردّية،  بنية  ذات 

الإيرانّي »محمد ر�شا �شر�شار« عن �شيرة 

منذ  الن�ر  وم�شير   P الأك��رم  الر�ش�ل 

خاللها  م��ن  َب����اَن 
َ
واأ البعثة.  اإل��ى  ال����لدة 

والجتماعّي  الأخ��الق��ّي  العربّي،  ال��شع 

التي  والأج�����اء  ال���ق��ت  ذل��ك  ف��ي  ال�شائد 

اأهدى  النبّ�ة.  قبل   P الر�ش�ل  عا�شها 

الع�شر روح اهلل  نادرة  اإلى  الروائّي عمله 

الخميني } وقائد الث�رة الإمام القائد 

 .
)2(

الخامنئي  الذي اأ�شاد بهذا العمل

وفيما  العربي،  التراث  دار  الرواية  اأ�شدر 

يلي لمحة م�جزة عن م�شيرة الن�ر الإلهّي.

*روؤيا عبد �لمطلب
التي  ال��روؤي��ا  من  ال�شرد  ال��راوي  يبداأ 

بئر  بحفِر  والأم��ر  المطلب   لعبد  ت��راءْت 

اأزمة  وحّل  الحجيج  ل�شقاية   
)3(

الم�شن�نة 

ها هو 
اليتيم 
بعين اهلل

)النبّي P من الوالدة 
إلى البعثة(

تاأليف: محمد ر�شا �شر�شار

تعريب: بتول م�شكين فام

حور�ء حمد�ن 
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المطلب  وعبد  مّكة.  اأ�شابت  التي  القحط 

بن ها�شم ه� �شّيد قري�س و�شادن الكعبة.

َرب  َم��اأْ ح�ل  ط�ياًل،  قري�س،  تناو�شت 

لم  اأّن��ه��م  اإّل  الحفر،  م��ن  المطلب  عبد 

روؤياه  كانت  فقد  َعِلم.  بما  علمًا   يحيط�ا 

�شادقة،  حقيقّيًة  ط�ياًل  باله  �شغلت  التي 

اإّنها  بنف�شه.  الَحفر  باأعمال  يق�م  ه�  فها 

النبّي  بئر  المن�ش�دة  �شاّلته  زم��زم  بئر 

اإ�شماعيل، تلك التي ُطم�شت معالمها على 

يد خزاعة.

 وقري�س هذه لم تقْف عند هذا الحد، 

اعتقد  فيها.  مته  مخا�شَ على  اأ�شّرت  فقد 

لقّلة  ا�شت�شعف�ه  الق�م  اأّن  المطلب  عبد 

ال�لد وال�شند، فما كان منه اإّل اأن نذر لرّب 

اإن  اأولده  اأف�شل  باأحد  ُي�شّحي  اأن  الكعبة 

رزقه ع�شرًة منهم. فتتحّقق اآماله وينجيه 

بفداء  اهلل  عبد  بابنه  الت�شحَية  من  اهلل 

مئة من الإب��ل. بعدها ت��زّوج عبد اهلل من 

اآمنة بنت وهب.

*�لوالدة و�لُيتم
ال�ّشتاء  رحلة  وال�شام هي  اليمن  رحلة 

�َشّنها  رحلٌة  ُقري�س،  واإي��الف  يف.  وال�شّ

اأعّد عبُد اهلل العّدة  ها�شم جّد عبد اهلل. 

للم�شير اإلى هذه الرحلة، اإّل اأّن القدر كان 

وْعكة  به  األّمت  الع�دة؛  في طريق  ينتظره 

�شحّية ومات متاأّثرًا بها.

الغالية  ريحانته  المطلب  عبد  َف��َق��د 

وَتيّتم حفيده قبل اأن ي�لد. وعبد المطلب 

ما َفِتئ يدين بدين اإبراهيم حنيفًا رغم كّل 

الأو�شاع الُمتَف�ّشية في مّكة. فقد ا�شتفحل 

اهلل  مدينة  اأو���ش��ال  في  والتحّلل  التهّتك 

والظروف كانت حرجة للغاية فهل للرحمة 

من �شبيل اإليها؟ كّل العالمات كانت ت�شير 

ال��ت��ي ذكرها  ال��ع��الم��ات  تلك  اإل���ى ذل���ك، 

نبّي اهلل عي�شى للح�ارّيين والمذك�رة في 

عند  الأول،  ربيٍع  منت�شف  وفي  ال��ت���راة. 

الفجر، ولد محّمد بن عبد اهلل P وَبَزَغ 

فجر الب�شرّية من جديد.

ُعرفت  التي  ال�شعدّية  َحليمة  عته  اأْر�شَ

والتحق  والف�شاحة،  والعفاف  بالحكمة 

خم�س  العمر  من  وله  المطلب  عبد  بجّده 

ُحّبًا  َج��ّده  ُيِحّب   Pمحمد كان  �شن�ات. 

جّمًا فال يطيق فراقه ِلما عّ��شه عن الأبّ�ة 

الغائبة.

اأخ��ذت��ه ال���ال��دة م��رًة اإل��ى زي���ارِة قبر 

والده في يثرب، يثرب الخ�شراء الحن�ن. 

عبد املطلب نذر لرّب الكعبة أن 
ُيضّحي بأحد أفضل أوالده إن 

رزقه اهلل عشرة منهم
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وف��ي ط��ري��ق ال��ع���دة اإل���ى م��ّك��ة َف��َق��َد اأّم��ه 

فاأ�شحى يتيم الأب والأّم. وي�شف الراوي 

لحظات الحزن والفجيعة على قلب محّمد 

ذي ال�شت �شن�ات. 

ة �ليمن *حديث عام �لفيل وق�شّ
لم يكن محّمد P مثل اأقراِنه يتلّهف 

اإلى له� الأطفال، ل �شّيما بعد اأن ت�شاعف 

والرتياح  بالدعة  يمتلئ  قلبه  كان  ُيتمه. 

م�شكينًا.  اأع��ان  اأو  مله�فًا  اأغ��اث  ما  اإذا 

اللعب  �شاعة  -في  المخالطة  ح�شن  كان 

 ،
)4(

وغير اللعب- طّيب الُخلق ولّين ال�شيرة

من�شغاًل في التاأّمل والتفّكر. 

اأجابته  �شنعاء،  ع��ن  �ش�ؤالها  ول���دى 

اأطيب  »اليمن  محّمد(:  )حا�شنة  بركة 

من  اأهلها  جماًل..  واأروع��ه��ا  العالم  مدن 

لهم  بالعربية..  كاّفة  ويتحّدث�ن  العرب 

قري�س  رحلة  واإليها  بقري�س  بعيدة  قرابة 

.
)5(

في ال�شتاء«

ة عام الفيل واأبرهة  ي�شرد الراوي ق�شّ

تدمير  على  ال��ع��زم  عقد  ال��ذي  الحب�شي 

ال�شماء.  من  جهنم  ح�شب  فاأتاه  الكعبة 

بقي  الذي  المطلب  عبد  م�قف  يذكر  كما 

وحيدًا في مّكة وق�له لأبرهة: »اأنا رّب اإبلي 

وللبيت رّب يحميه«.

*و�شايا عبد �لمطلب وكفالة �أبي 
طالب

ال�شغر  منذ  يتيمًا  المّطلب  عبد  كان 

كحال حفيده. عا�س ما يقارب المئة �شنة. 

الخمر  ي�شرب  ول��م  ق��ّط  برّبه  ُي�شرك  لم 

الأبناء.  على  الآب��اء  ون�شاء  الزنى  وح��ّرم 

كان على الدوام ينهى النا�س عن الفح�شاء 

الغّم  خ��ّي��م  وق��د  ال��ب��ن��ات.  وَواأْد  والمنكر 

اأّما حفيده  والحزن على مّكة حين وفاته، 

الراأ�س  كان مفج�عًا حا�شر  فقد  ال�شغير 

اأو���ش��ى   .
)6(

الكروب غ��م��رات  ف��ي  غ��ام��رًا 

عبد المّطلب اأولده جميعًا برعاية حفيده 

محّمد وكّفله لأبي طالب.

اأبي طالب،  اليتم في جنب  هّ�ن عليه 

ي�شتند  وثيقًا   
ً
وملجاأ عط�فًا  اأب��ًا  له  فكان 

ال�شام،  اإل��ى  الم�شير  ح��ان  وحينما  اإل��ي��ه. 

يطيق  ك��ان  فما  معه   P محّمد  خ��رج 

كان  الرحلة،  اأثناء  مفارقته.  على  �شبرًا 

�ش�ق المعرفة يحدو به رغم وطاأة الحنين 

متاأّماًل  ال�شماء  اإلى  النظر  فيطيل  للديار 

يت�شاءل  كان  اأمرها.  في  ومتدّبرًا  النج�م 

كان قلبه ميتلئ بالدعة 
واالرتياح إذا أعان مسكينًا. كان 
حسن اخملالطة طّيب اخُللق 

ولّين السرية 
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في قرارة نف�شه عن �شبب رغبة الق�م عن 

مّلة اإبراهيم وت�شمئّز نف�شه من الأ�شنام.

*�ل�شادق �الأمين 
خ�يلد  بنت  خديجة  ال�����ش��ّي��دة  َدع��ت��ه 

 P فاّتخذ محّمد  تجارتها،  للخروج في 

التجارة. كانت تجارته ناجحة  اإلى  �شبيله 

طريقه،  اعتر�شت  التي  الع�ائق  كل  رغم 

يخذل  ل  واهلل  ب��اهلل  اعت�شم  ال��ذي  فه� 

. وقد تزّوج من ال�شّيدة 
)7(

اأولياءه من العباد

وع�شرون  خم�س  العمر  م��ن  ول��ه  خديجة 

بال�شّيدة  ُلّقبت  التي  ال�شّيدة  هذه  عامًا، 

قري�س  ن�شاء  خيرة  من  وكانت  الطاهرة 

واأكثرهّن ثراًء. 

قبل  النبّي  اإلى  يتحاكم�ن  النا�س  كان 

البعثة حّتى ُعرف بال�شادق الأمين ل�شمّ� 

عنه  ُع��رف  كما  واأمانته  و�شدقه  اأخالقه 

ال��راوي  يذكر  العقل.  ورج��اح��ة  الحكمة 

والتي  خا�شها  التي  التجارب  من  العديد 

التي  الجتماعّية  المكانة  بجالء  ُتبّين 

حظي بها، كحلف الف�ش�ل ون�شب الحجر 

 .
)8(

الأ�ش�د

*غار ِحر�ء وحديث �ل�شماء
مالذًا  كان  ِح��راء  وغ��ار   

)9(
الن�ر جبل 

لحيرته، ي�ُشّد ال�شير اإليه اإذا ما رغب في 

اإلى نف�شه والتاأّمل واإجالة الذهن.  الخل�ة 

ب 
َ
هناك، حيث كان جّده عبد المطلب يداأ

كان  اإليه،  والبتهال  اهلل  اإل��ى  الدعاء  في 

اأّن ثقل الأتراح ُيخّفف عن  الر�ش�ل ي�شعر 

عّمه  وابن  خديجة  ال�شّيدة  وكانت  كاهله. 

بالزاد حينما  اأبي طالب يزّودانه  علّي بن 

ينقطع اإلى الغار. علّي Q الذي �شّمه 

كان  الجدب  �ِشنّي  في  كنفه  اإل��ى  الر�ش�ل 

.
)10(

يتبعه اّتباع الف�شيل اأثر اأّمه

وحينما بلغ النبّي الأربعين من العمر، 

في  مهابًا  رج��اًل  الن�رّي  الطيف  له  تمّثل 

هالة من الن�ر ال�شماوّي وقراأ عليه البيان 

الإلهّي: {اْقَراأْ ِبا�ْصِم َربَِّك الَِّذي َخلََق... * 

ن�َصاَن َما  * َعلََّم اْلإِ اْلأَْك��َرُم...  َك  اْقَراأْ َوَربُّ

َلْم َيْعلَْم}. 

*خال�شة �لقول
لقراءة  ُملحة  الحاجة  تغدو  ال��ي���م، 

في  وال��ّن��ظ��ر  ال�شريفة،  النب�ّية  ال�ّشيرة 

محا�شن اأخالق النبّي وتربيته عّلنا ُندرك 

التي  فالجاهلّية  عليه.  اأ�شبحنا  حال  اأّي 

فِتئت  ما  وويالتها  ماآ�شيها  النبّي  عاي�س 

ترزح ف�ق عالمنا بم�شّمياٍت اأخرى ولب��س 

ُلّقبت السّيدة خديجة بالسّيدة 
الطاهرة وكانت من خرية نساء 

قريش وأكرثهّن ثراًء
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الُهدى  مختلف. فهي حالة النحراف عن 

ال�شّيد  يعّبر  كما  والغرائز  اله�ى  وتحكيم 

 .
)11(

ال�شهيد محمد باقر ال�شدر

ق���ّدم ل��ن��ا ال����راوي ف��ي ه���ذه ال��رواي��ة 

وبّين من  الأخالق،  تلك  نبذًة عن  ال�شّيقة 

خالل تتّبع ال�شيرة العطرة قبل البعثة كيف 

وه�  ال��ظ��الم.  من  ينبلج  اأن  للن�ر  يمكن 

على جملة  ال�شردّية  رائعته  في  اعتمد  قد 

التاريخ  كتب  في  الم�ج�دة  الأحاديث  من 

ال�شخ�شّيات  تكّفلت  ح��ي��ث  وال�����ش��ي��رة، 

ب�شردها �شمن قالب اأدبّي ون�شق ت�شل�شلّي. 

وقد تمّكن الكاتب بقدرته الأدبّية من ن�شج 

الأح��داث  فيها  تتالحق  ق�ش�شّية  �شبكة 

فيها  الزمن  فيغدو  ال�شخ�شّيات  وتت�شابه 

مّت�شاًل و�شّياًل.

وم����ع ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ق����درة ال��ك��ات��ب 

هذا  اأّن  اإّل  والأدبّية«  »ال��شفّية  العظيمة 

مفاتيح الجنان، ال�شيخ عبا����س القّمي، �س92، دعاء ال�شباح ( 1)  

.Q لأمير الم�ؤمنين

ها ه� اليتيم بعين اهلل، �س4. ( 2)  

الم�شن�نة: ا�شم لزمزم. وال�شّن: ال�شيء النفي�س الم�شن�ن به.( 3)  

م.ن، �س160.( 4)  

م.ن، �س113 - 118.( 5)  

م.ن، �س184.( 6)  

م.ن، �س244.( 7)  

تحال���ف بي���ن قبائل قري�س عل���ى ن�شرة المظل����م وقد �شارك ( 8)  

النب���ّي في���ه وله م���ن العمر ع�شرون �شن���ة. اأّم���ا ق�شية الحجر 

الأ�ش�د فقد ح���لَّ الر�ش�ل الخالف ح�ل م���ن �شيرفعه ببراعة 

وحكم���ة، حي���ث و�شعه على ث�به وطلب م���ن كل قبيلة اأن تاأخذ 

بطرف ثم رفع�ه جميعًا. )درو����س من �شيرة الر�ش�ل الأكرم، 

جمعية المعارف الإ�شالمية، �س45(.

يقع اإلى ال�شمال ال�شرقّي  من مّكة وفي قّمته غار حراء.( 9)  

م.ن، �س310.( 10)  

اأئّم���ة اأهل البيت ودوره���م في تح�شين الر�شال���ة الإ�شالمّية، ( 11)  

محمد باقر ال�شدر، مجم�عة محا�شرات ومقالت، �س399.

اله�ام�س

اجلاهلّية التي عايش النبّي 
مآسيها وويالتها ما فِتئت ترزح 
فوق عاملنا مبسّمياٍت أخرى 

ولبوس خمتلف

اإبداء بع�س المالحظات. من  ل يمنع من 

اإلى  ال��رواي��ة  تحتاج  ال��ع��اّم،  البناء  حيث 

ال�شخ�شيات  بين  للتمييز  التدقيق  بع�س 

اللغة  اإن  واإ�شافة عناوين فرعّية لها. كما 

اإلى  تحتاج  الُمعّرب  قبل  من  الُم�شتخدمة 

للجميع  ليت�شّنى  والت��شيح  البيان  بع�س 

القدرة  م��ن  ال��رغ��م  على  وذل��ك  قراءتها 

الم�شم�ن  اأّما من حيث  العالية.  الل�شانّية 

اعتمد  ق��د  ال��ك��ات��ب  اأنَّ  ل���  نتمّنى  فكنا 

ياأخذ  ولم  عليها،  الُمتفق  ال��رواي��ات  على 

نبْ�َءة  كق�شة  عليها  المختلف  بالج�انب 

وم�شاألة  خديجة  ال�شّيدة  وُعُمر  اليه�دي 

.P زواجها قبل الر�ش�ل
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تصاعد الجريمة: 
أسباب وعالجات

حتقيق: �أحمد �شعيتو

منزل  �شقف  تحت  تح�شل  �لتي  تلك  من  �أفظع  جريمة  �أّية 

و�حد وبين �أبناء عائلة و�حدة، بل من رّب عائلة بحّق �أوالده 

�أو زوجته؟!  تلك جر�ئم لم تعد غريبة على �الأذن في لبنان. 

*ما هي �لجريمة �لفردّية؟
اأ�شهرها  اأن�����اع،  ال��ف��ردّي��ة  ال��ج��رائ��م 

وجرائم  الج�شدّية  والع��ت��داءات  ال�شرقة 

والجريمة  القتل.  اإلى  و�ش�ًل  الغت�شاب 

كّل ذلك،  بل هي  القتل،  لي�شت فقط فعل 

فاهلل  الروح،  واإزهاق  القتل  اأ�شنعها  ولكن 

َنْف�ٍض  ِبَغْيِر  َنْف�ًصا  َقَتَل  {َم��ن  قال:  تعالى 

الَنّا�َض  َقَتَل  َما  َنّ َفَكاأَ اْلأَْر����ِض  ِفي  َف�َصاٍد  اأَْو 

َجِميًعا} )المائدة: 32(.

تك�ن  ل  التي  هي  الفردّية  والجريمة 

ت�شمل  ل  اأي  تنظيمات،  من  لها  مخّططًا 

ترتكبها جماعات  التي  المنّظمة  الجرائم 

بل  بكاملها،  ب�شرّية  مجم�عات  وت��ط��ال 

ولكّل  اأحيانًا  جماعّية  اإبادة  وقائع  وتحمل 

الجماعات  جرائم  مثل:  العمرّية،  الفئات 

الإرهابّية التي يمكن اأن نتحّدث عن نماذج 

القتل،  في  تفّننها  من  تح�شى  ول  تعّد  ل 

الفردّية  الجريمة  �شاأن  قّللت من  وهي قد 

لما تثيره من خالل ال�ش�ر التي تبّثها على 

ال�شا�شات والإنترنت للتباهي بجرائمها اأو 

لإثارة الته�يل.

*�لجريمة في لبنان
ت��ت��ن��ام��ى ال��ج��ري��م��ة ف���ي ل��ب��ن��ان في 

والنف�شّية  الق��ت�����ش��ادّي��ة  ال�����ش��غ���ط  ظ���ّل 

مجتمع
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والج��ت��م��اع��ّي��ة.  ول��ك��ن م��ا ي��دع��� اإل���ى دّق 

ناق��س الخطر عّدة اأم�ر لفتة:

تزايد الجرائم التي تح�شل بين اأفراد   -1
عائلة واحدة.

ت���زاي���د ف��ظ��اع��ة ال��ج��رائ��م وط��رق��ه��ا   -2
اإّل في  باأ�شاليب لم نكن ن�شهد مثيلها 

اأفالم الرعب اله�لي�ودية.

ة  خا�شّ الجرائم  ن�شبة  تزايد  الأه���ّم   -3
القتل ب�شكل كبير وا�شت�شهال ارتكابها 

حّتى لأ�شباب ل تعّد عظيمة في مفه�م 

ذلك  من  الأعظم  اإّن  بل  الرتكابات، 

على  ال��ك��رام«  »م��رور  تمّر  باتت  اأّن��ه��ا 

بتزايدها  متعّلق  ذلك  فهل  المتلّقين. 

وكثرتها في الآونة الأخيرة؟

في  ب��ل  ي��ن��ت��ه��ي،  ل  ج��رائ��م  م�شل�شل 

الم�شهد  فظاعة  وف��ي  ال��ك��ّم  ف��ي  ت�شاعد 

حّتى الحّد الكارثّي ه� ما و�شل اإليه الأمر 

 3 خاللها  ُقتل  جريمة  اآخ��ره  لبنان.  في 

ب�شبب خ���الف ح���ل  واح����دة  ع��ائ��ل��ة  م��ن 

ازدي���اد  ب���داأ   2011 ال��ع��ام  منذ  ميراث!  

وا�شح في اأعداد الجريمة، وهذا ما جعله 

الإعالم  اأخبار  كبير من  يطغى على جزء 

في  اأمنّية  اأو�شاط  تحّدثت  والتحليالت.. 

ن�شبة  في   % 55 ارتفاع  2013 عن  العام 

الجريمة. لقد كان الحديث عن 5 جرائم 

 155 عن  الحديث  ك��ان  كما  الأ�شب�ع  في 

جريمة في 7 اأ�شهر.

*من �أ�شباب �زدياد �لجر�ئم 
ي���ك���اد ي��ج��م��ع خ���ب���راء ع��ل��م ال��ن��ف�����س 

والجتماع على اأّن �شببين اأ�شا�شيين يزيدان 

ال�شغط  لبنان:  ف��ي  الجريمة  ن�شب  ف��ي 

الج��ت��م��اع��ّي وال��ن��ف�����ش��ّي، وغ��ي��اب ال���رادع 

محدودّيته. ومن  اأو  وال��ق��ان���ن��ّي  الأم��ن��ّي 

والم�شاكل  الفقر  نذكر  ال�شغ�ط  �شمن 

والعائلّية،  المالّية  والم�شاكل  الجتماعّية، 

وارتفاع من�ش�ب الطالق.

اجلرمية ال تكون فقط بالقتل، 
بل تشمل السرقة واالعتداءات 
اجلسدية، ولكن أشنعها القتل 

وإزهاق الروح
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في  المخت�ّس  �شحيمي  ف�شل  الدكت�ر 

علم النف�س يتحّدث لمجلة »بقّية اهلل« عن 

الجريمة  تنامي  في  المبا�شرة  الأ�شباب 

ب�شكل كارثّي في الآونة الأخيرة، ويتحّدث 

عن و�شائل الحّد منها.

في البداية يلفت اإلى الأ�شباب المر�شّية 

التي يمكن اأن ت�ؤّدي اإلى ارتكاب الجريمة:

1- انف�شام ال�شخ�شية.
2- ا�شطراب ال�شخ�شية.

3- النزعة الإجرامية.
4- �شخ�شية ل اجتماعية.

5- �شخ�شية حاّدة.

�الأ�شباب

الحالة  »ف��ي  �شحيمي:  الدكت�ر  يق�ل 

روادع،  الإن�����ش��ان  ل���دى  ي��ك���ن  الطبيعّية 

القان�نّية  الروادع  اأّن  الإن�شان  اأح�ّس  واإذا 

العليا«  »الأن���ا  ذل��ك  ي��دف��ع  م���ج���دة  غير 

معن�ّية  �شلطة  ل  اأْن  الإح�شا�س  اإل��ى  لديه 

اأكثر  مّياًل  في�شبح  تفكيره  على  ت�شيطر 

»وم��ع  ي�شيف:  الجريمة«.  ه��ذه  لتطبيق 

مخالفة  ت��زداد  القان�نّية  ال��روادع  انعدام 

وتنعدم  وال��شعّية  ال�شرعّية  القان�نين 

روادع الخ�ف«.

يعّدد �شحيمي هنا عّدة اأ�شباب:

ا�صطراب ال�صخ�صّية اللاجتماعّية،   -1
ال���روادع  تنعدم  عندما  اأك��ث��ر  وت��ب��رز 

ف��ع��ن��دم��ا ي��ن��ع��دم ال��خ���ف ت��ب��رز ه��ذه 

ال�����ش��خ�����ش��ّي��ة وه����ذا ي������ؤّدي ارت��ك��اب 

جريمة.

الفعل:  رّدة  اإلى  الذي يدفع  المحّفز   -2
ف��ع��ن��دم��ا ي��ح�����ش��ل ت��ح��ف��ي��ز »ل���ل���روح 

ال�شريرة« ل�شخ�شّية »انفجارّية« تفقد 

اأع�شابها.. وبح�شب ال��شيلة المت�ّفرة 

مع انعدام الروادع القانونّية 
تزداد خمالفة القانونني 

الشرعّية والوضعّية وتنعدم 
روادع اخلوف

مجتمع
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ف��شيلة  ج��ري��م��ة،  يرتكب  ي��دي��ه  بين 

�شكينة  اأو  ال�شرب  تك�ن  قد  الإج��رام 

و�شالح  م�ج�د  فالمحّفز  �شالحًا،  اأو 

ارتكاب  على  فيقدم  م�ج�د  الجريمة 

الجريمة بينما في الالوعي لديه اأن ل 

رادع واأّنه لن ُيقا�ش�س«.

والجتماعّي،  الق��ت�����ص��ادّي  ال��و���ص��ع   -3
حيث ل يرى اأّي فرق بين حياة بائ�شة 

في المجتمع اأو في ال�شجن.

تركيز  هناك  يعد  لم  القيم:  ان��ع��دام   -4
ع��ل��ى ال��ق��ي��م ف��ي ال��ع��م��ل��ّي��ة ال��ت��رب���ّي��ة 

كالحترام وغيره، اإّل نادرًا.

الي�م من  ن��راه  »ما  الإع���لم:  و�صائل   -5
وغيره،  الذبح  مثل  الجريمة  م�شاهد 

غير  الجريمة  جعل  عليه،  وال��ت��ع��ّ�د 

ت�شاهم  الإع���الم  وو�شائل  م�شتهجنة 

التخفيف من وطاأتها عبر طريقة  في 

»التفّنن  اأنَّ  اإلى  يلفت  كما  تقديمها«. 

ف��ي ال��ج��ري��م��ة م��ث��ل ال��ذب��ح وال��ح��رق 

القتل  طريقة  نرى  َجعَلنا  والتفجير، 

باإطالق النار مثاًل اأمرًا عادّيًا«.

*�شبل �لتخفيف و�لحّد
من  ل��ل��ح��ّد  اأ���ش��ال��ي��ب  �شحيمي  ي��ع��ّدد 

الظاهرة:

ت�ؤّدي  التي  النف�شّية  الت�عية لالأ�شباب   -1
اإلى الجريمة.

عنفّية  واأفكار  لم�شاهد  الترويج  عدم   -2
والتقليل من »الت�ش�يق« للجريمة.

والرتكابات  المخالفات  تغطية  عدم   -3
الإح�شا�س  اإل��ى  المرتكب  تدفع  التي 

بعدم الم�ش�ؤولّية.

لتفادي  وال�قائّية  النف�شّية  العالجات   -4
حالة  اإل��ى  المر�شّية  الحالت  و�ش�ل 

ارتكاب الجريمة.

5- معالجة ظاهرة المخّدرات، وهي اأحد 
على  القدرة  من  تحّد  التي  الأ�شباب 

التحّكم.

عامل  �الجتماعية  *�لعد�لة 
�أ�شا�ض

ف��ي اج��ت��م��اٍع ل��الأم��م ال��م��ت��ح��دة ح���ل 

التنمية  ب��ي��ن  ال���رب���ط  ج���رى  ال��ج��ري��م��ة 

وال�����ش��الم وب��ي��ن��ه وب��ي��ن اح���ت���رام حق�ق 

مهّمًا  ج��زءًا  اأّن  في  �شّك  فال  الإن�����ش��ان.. 

الجريمة ه� وج�د عدالة  ن�شب  تقليل  من 

دولة  وج���د  ه�  الأه���ّم  ولكن  اجتماعّية، 

بهيبتها  حا�شرة  وتك�ن  الم�اطن  تحمي 

ت�شّكل  لكي  ومنطقة  كّل حّي  في  ووج�دها 

الجريمة على حين  واإذا ح�شلت  رادعًا.. 

الحّق  لحماية  حا�شرة  الدولة  تك�ن  غّرة 

لكي  المجرمين  م��ن  وتقت�ّس  وال��ق��ان���ن 

يك�ن ذلك رادعًا اأي�شًا ول يك�ن هناك من 

يحمي المرتكبين.

الدكت�ر ف�شل �شحيمي
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في  �لهدوء  �إل��ى  يحتاج  *�شلوك 
�لمعالجة

�شن�ات   6 اإل��ى   4 عمر  ومن  الطفل  اإّن 

يمّر ببع�س التغييرات ال�شل�كّية الغريبة التي 

تحتاج للعقل والهدوء لم�اجهتها. ولعّل اأبرز 

تلك ال�شل�كيات ما يتحّ�ل بمرور ال�قت اإلى 

تخ�ّس  اأ�شياء  لإخفاء  لج�ئه  مثل  م�شكلة، 

الأمهات  بع�س  اأّن  في  �شّك  فال  الآخرين. 

ال�لد  يخرج  حين  الظاهرة،  تلك  لم�س  قد 

الجنوح 
عند األطفال
د�ليا فني�ض

�شنو�ت.   5 �لعمر  م��ن  يبلغ  ول���دي 

ياأخذ �أغر��ض غيره. كّل يوم ياأتي من 

لي�شت  و�أ�شياء  �أق��الم  ومعه  �لمدر�شة 

هذ�؟  لك  �أي��ن  من  �أ�شاأله:  عندما  ل��ه. 

يقول �إنه �أخذها من رفيقه. تحّققت من 

دون  من  ياأخذها  �أّن��ه  وتبّين  �لمو�شوع 

معه  �أت�شّرف  وكيف  �أفعل؟  ماذ�  علمه. 

الأّني  �ل�شّيئة،  �لعادة  هذه  من  للتخّل�ض 

خائفة �أن تتمّلكه؟

تربية
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اأخفى لعبة  من منزل بع�س الأ�شدقاء وقد 

اأو حينما تجد الأم  لي�شت له بين مالب�شه، 

نق�دًا في جيبه، فتخاف من ال�شل�ك، وفي 

تنهال  ت�شّرفه  من  ال�شديد  غ�شبها  قّمة 

عليه بال�شرب والت�بيخ.

وال�اقع، اأن الطفل يعرف اأّنه قد ارتكب 

، بدليل اأّنه ينكره ويكذب ليغّطي فعله. 
ً
خطاأ

هامة  خط�ة  ال�شل�ك  هذا  فاكت�شاف  ل��ذا، 

في بداية العالج خا�شة اإذا اعترف الطفل 

معه  التحاور  م��ن  ب��ّد  ل  وبالتالي  بنف�شه، 

بهدوء، والطلب منه عدم تكرار هذا الفعل.

*ما هو �لجنوح؟
الجن�ح ه� انحراف �شل�ك كّل طفل اأو 

ال�شائدة  الجتماعية  المعايير  عن  مراهق 

ب�شكل كبير، وه� ما ي�ؤّدي اإلى اإلحاق ال�شرر 

به اأو  بم�شتقبل حياته.

*�ل�شفات �لتي يتمّيز بها
الجن�ح يعني اأن تك�ن لدى الطفل حالة 

من:

1- عدم ال�شتقرار النف�شّي.
2- عدم القدرة على تنظيم طريقة اإ�شباع 
الحاجات والرغبات كما يفعل الأطفال 

الأ�ش�ياء.

3- عدم احترام ال�الدين وم�شادر ال�شلطة 
ومعاداتهما.

4- الت�شّ�ر ال�شلبّي عن العالم المحيط.
ال�شتجابة  في  والعدوان  للعنف  الميل   -5
�شرية والجتماعية بخالف 

ُ
لل�شغ�ط الأ

ا�شتجابة الأطفال الأ�ش�ياء.

�إلى  �لتي توؤّدي  *ما هي �الأ�شباب 
�لجنوح؟

قد تك�ن اأخطاء نا�شئة من اأ�شرته منها:

1- �شعف ال�ازع الدينّي.
2- قّلة المراقبة والمتابعة.

3- رفقاء ال�ش�ء.
4- الم�شاكل الزوجية.

5- غياب اأحد ال�الدين.
6- المعاملة ال�شّيئة.

7- الفقر.
8- الجهل.

9- الحقد والنتقام مّمن ح�له.
10- �شعف الروابط العائلية مّما ل يتحقق 
معه ما ين�شده من اإ�شباع لحاجته لالأمن 

والنتماء  وال��ح��ّب  وال��ح��ن��ان  والعطف 

الحاجات  والنجاح، وهي من  والتقدير 

الرئي�شة.

11- �شع�ر الطفل بالألم من �شيء ما يحاول 
اإخفاءه.

*�لم�شاكل �لمرتبطة بالجنوح
من  متعّددة  لأن����اع  الأط��ف��ال  يتعّر�س 

الم�شاكل المرتبطة بال�شل�ك منها: ال�شرقة، 

التخريب،  المدر�شة،  من  الهروب  الغ�ّس، 

النط�اء والكذب... اإلخ.

ه��ذه  م���ن  ك���ث���ي���رًا  اأّن  ف���ي  ����ش���ّك  ول 
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النحرافات الجتماعية يرجع اإلى الم�اقف 

في  الطفل  لها  يتعّر�س  ال��ت��ي  المحبطة 

حياته الي�مّية. وه� ما ي�شّبب عنده ال�شع�ر 

للتخّل�س  يدفعه  الذي  والقلق  بال�شطراب 

في  والمتراكم  المتكّرر  ال�شع�ر  ه��ذا  من 

نف�شه بعد الف�شل.

تجدر الإ�شارة اإلى اأّن الجن�ح قد يتحّقق 

وقد  خ��اط��ئ،  اأو  منحرف  واح���د  ب�شل�ك 

وانحرافات  �شل�كات  بعّدة  يتحّقق مجم�عًا 

الطفل.  ل��دى  الجن�ح  خ��ط���رة  اإل��ى  ت�شير 

جيدًا:  الجن�ح  مظاهر  ر�شد  الأه��ل  وعلى 

ا�شتيالء  اأو  و�شرقة،  كذب  اأو  فقط،  كذب 

وعدم الخ�ف من العقاب اإ�شافة 

اإل����ى اأذّي�����ة غ��ي��ره وع��دوان��ّي��ة 

ظاهرة...

الجن�ح  مظاهر  تجّمع  ف��اإّن 

ع��ّدة  اأو  �شبب  اإل���ى  ي�شير  م��ع��ًا 

اأ�شباب اأ�شبحت جدّية.

*في �لعالج
بعد ر�شد مظاهر الجن�ح، 

ي��ج��ب ال��ب��ح��ث ع���ن ال�����ش��ب��ب 

واإع������ادة ال��ن��ظ��ر ف���ي اأ���ش��ل���ب 

التعامل مع الطفل، الذي اإّما اأّنه 

ين�شد حنانًا اإ�شافّيًا، اأو اأّنه �شحية 

دلل مفرط... وقد تمَّ ذكر الأ�شباب 

�شابقًا.

لكن الخط�ة الأولى في العالج هي 

التعامل  ل  معه،  والتعامل  ال�شبب،  تحديد 

اإّل  المنحرف  ال�شل�ك  اإل��ى  م�شافًا  معه 

الطفل  ينا�شب  ل  خاطئ  �شل�ك  اأّنه  بتبيان 

القيام به، وت�شجيعه على تركه لأّنه ت�شّرٌف 

�شّيئ.

ال�شل�كات  ف�شل  هي  الثانية  والخط�ة 

متعّددة،  كانت  حال  في  بع�س  عن  بع�شها 

 ال شّك يف أّن كثرياً من 
االنحرافات االجتماعية يرجع 
إىل املواقف احملبطة التي 
يتعّرض لها الطفل يف حياته 

اليومّية
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فيتّم التعامل مع ال�شرقة على حدة، والكذب 

اإخفاء ما �شرق على حدة.  الذي ه� نتيجة 

اإلى عالج  �شي�ؤّدي  ال�شبب  اأّن عالج  ًة  خا�شّ

النتيجة.

*ن�شائح و�إر�شاد�ت عاّمة لالأهل
اإب��ع��اد ال��ط��ف��ل ع��ن اأ���ش��ح��اب ال�����ش���ء،   -1
الق�ش�س  م��ث��ل:  ال�����ش��ّي��ئ  والإع������الم 

القتل  عن  تتكّلم  التي  الكرت�ن  واأف��الم 

والإجرام.

اهتمام الأب والأم، واإن كانا منف�شلين،   -2
بالأبناء ومتابعتهم.

م�شاحبة من هم في �شّنه.  -3
وال�شل�كّي  الروحّي  بالجانب  العتناء   -4
ب���الإ����ش���اف���ة اإل�����ى ال���ج���ان���ب ال��ع��ل��م��ّي 

التح�شيلّي.

بذل الهتمام من قبل المدر�شة.  -5
غ���ر����س ال���م���ب���ادئ وال���ق���ي���م ال��دي��ن��ي��ة   -6

والأخالقية.

بعدم  الطفل،  عند  النف�س  مي�ل  ردع   -7
ما  على  الح�ش�ل  ف��ي  رغباته  اإ�شباع 

يريد ب�شكل دائم.

احترامه وتعزيز ثقته بنف�شه.  -8
عدم التمييز بين الإخ�ة.  -9

10- تربية الأبناء على ال�فاء بال�عد وحفظ 
ال�شّر واللتزام بالعمل وال�اجبات.

تدخل  اأي  دون  الحرية  الطفل  اإعطاء   -11

التدّخل  �ش�اء  اإليه،  الم�كلة  بالمهام 

اإيجابًا اأو �شلبًا.

تنمية روح الجماعة فيه مثل: الإيثار،   -12
ال��ت��ع��اون، ال�����ش��ج��اع��ة، ال��م�����ش���ؤول��ّي��ة، 

العقاب والث�اب.

13- م�شاعدته في بناء ه�اياته.
14- ق�ل ال�شدق اأمامه.

ال��ج��ن���ح م��ت��ع��ّدد ال��م��ظ��اه��ر، وق���د يك�ن 

والعتداء  كال�شرقة  بيئة  في  ما  جانٌح  �شل�ٌك 

اأو ال�ُشباب، �شل�كًا معتادًا في بيئة اأخرى، لكنه 

يبقى مظهرًا من مظاهر النحراف التي يجب 

اأن يتّم التعامل معها عند �شّناع الم�شتقبل.

على الأهل ر�شد هذه المظاهر، وتحديد 

قد  الأ�شباب  هذه  ُجلَّ  اأّن  ة  خا�شّ اأ�شبابها، 

الأب��ن��اء  م��ع  التعامل  �ش�ء  م��ن  نابعًا  يك�ن 

ال�شداقة  وان��ع��دام  عليهم،  الرقابة  وقّلة 

بينهم وبين اأهلهم وانعدام الت�جيه ال�اعي 

مراعاة  اأّم��ا  الأ�شرّية...  بالعاطفة  المكّلل 

هذه الأم�ر ف�ش�ف تعالج كثيرًا من مظاهر 

الق�ش�ة والعنف في الأبناء دون جهد وعناء.
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بعد  ليلة  ذات  برقمه  ال��ه��ات��ف  ورّن 

غياب.. ف�شابق القلُب الأثير لي�شمَع هم�شة 

اإن  وم��ا  بالقلق.  الم�شك�ن  البال  ُتَطمئن 

اأطبق  ال��ف��الة،  في  كزعيٍق  ال�ش�ُت  ج��اء 

النتظار  واكت�شى  ال�ج�د،  على  ال�شك�ن 

في  اأ�شيرًا  ح�شين  وقع  لقد  المرارة.  حّلة 

كيف  اح��ت��اروا  ال��ذي��ن  التكفيريين  اأي���دي 

اأهله،  ينّكل�ن به بما يزيُد من حرقة قلب 

اإّن��م��ا  المجاهد،  ه��ذا  اأّن  م��دِرك��ي��ن  غير 

التقاليد  -متجاوزًا  »ح�شينًا«  والده  �شّماه 

ا�شم  ع��ل��ى  ال��ب��ك��ر  بت�شمية  الج��ت��م��اع��ي��ة 

راأ�شه  ق��ّدم  ال��ذي  ل��الإم��ام  ع�شقًا  ال��ج��ّد- 

لأجل اأن ي�شتقيم دين اهلل.

*ربيب �لبيئة �لمقاومة
وربيب  الملتزمة  العائلة  اب��ُن  ح�شين 

البيئة المقاومة، ن�شاأ واإخ�ته ال�شبية تحت 

رعاية اأبيهم الجندّي في الجي�س اللبنانّي، 

�شغرهم  منذ  تدريبهم  على  داأب  وال��ذي 

ال�شجاعة  روح  ع��ن��ده��م  ي��ن��ّم��ي  م��ا  ع��ل��ى 

في  يالق�نه  فما  والت�شحية،  والإق����دام 

البيت من راحة وحنان، ُينحُت في ال�عر 

ل  حيث  العي�س،  و�شظف  الحياة  بخ�ش�نة 

فمن  للتعب،  و�شادة  ول  للجرح،  �شمادة 

يرزح جزٌء من وطنه تحت وطاأة الحتالل 

ل بّد له من جيل مقاوم.

*عباءة �ل�شّيد عّبا�ض
منذ  حبٍّ  ق�شُة  ح�شين  مع  وللمقاومة 

ينظر  ل��م  فه�  اأح���د،  يفقهها  ل��م  �شغره 

بية؛ مجم�عة تحمل  ال�شِّ اإليها كما يراها 

مغامرات  ذلك  وترافق  وتقاتل،  ال�شالح 

وت�ش�يق تحفُّ بالم�ت؛ بل راآها ُت�شبه تلك 

اأح�شانها؛  في  يجل�ُس  ك��ان  التي  العباءة 

هي اأر�س و�شماء، ومحراب �شالة، وع�شٌق 

اإنها  ودم..  لحٍم  من  ر�شا�شٌة  هي  اإلهّي، 

ال�شهيد  اهلل  لحزب  العام  الأمين  عباءة 

ال�شّيد عّبا�س الم��ش�ّي }، الذي كان 

اإلى  اأولده  مع  الحاج �شالح  يدخل  اإن  ما 

عباءته  يفتح  حّتى  بعلبك،  في  الم�شجد 

ره بها. وقد  لُيجل�س ح�شينًا على ركبته وُيدثِّ

الدائم  الت�شّرف  ه��ذا  كثيرون  ا�شتغرب 

عن  ليف�شح  ال�شّيُد  يكن  ولم  ح�شين،  مع 

بما  اإّل  ال�شبّي  هذا  تجاه  نف�شه  مكن�نات 

القل�ب  بين  فما  ح�له،  َمْن  عق�ل  تدركه 

والعي�ن اأ�شرار ل يدركها اإّل العا�شق�ن.

عند  الفتى  ه��ذا  اأ���ش��اب  ح���زٍن  واأّي 

روح��ه  ت�شّدعت  لقد  ���ش��ّي��ده؟  ا�شت�شهاد 

اإليه،  يم�شي  اأن  وا�شتاق  كيانه،  وتزلزل 

ولكن ال�شبيل اإلى ذلك بعيد، ودربه �شعب 

و�شاّق اإّل على الذين عزم�ا على ذلك.

سّماه والده »حسينًا« عشقًا 
لإلمام الذي قّدم رأسه ألجل أن 

يستقيم دين اهلل
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*مر�قبة د�ئمة للنف�ض
محّببة  �شخ�شية  �شاحب  ح�شين  كان 

منذ �شغره. اأجاد َحْبَك عالقات اجتماعّية 

اأت��راب��ه،  على  ذل��ك  يقت�شر  اأن  دون  م��ن 

بكرمه  وتمّيز  وال�شغير،  الكبير  رافق  بل 

يزورهم  كان عندما  �شغره  فمنذ  الزائد. 

اأحد ُيربك والدته بكثرة طلباته. ولم يجد 

في اإقراء ال�شيف منذ لحظة و�ش�له �شيئًا 

معيبًا، بل على العك�س، يجب اإكرامه منذ 

لحظة دخ�له المنزل اإلى لحظة خروجه.

كان ح�شين  ما  اأكثر  »التفا�شيل«، هي 

مجهر  تحت  نف�شه  و���ش��ع  اإذ  ب��ه،  يهتّم 

المراقبة الدائمة، فكان يح�شب لكّل خط�ة 

وكّل كلمة ح�شابًا، خ�ش��شًا واأّن �شخ�شّيته 

رفاقه  فترى  الآخ��ري��ن،  في  كثيرًا  اأّث���رت 

ما  بت�شرفاتهم  يحاك�ن  منه،  والمقّربين 

قد  فه�  منهم،   
ٍ
ق�شد غير  ع��ن  ب��ه  يق�م 

يخّطط  وك��ان  برنامجًا،  �شيء  لكّل  و�شع 

على  حر�س  وقد  به،  القيام  ين�ي  ما  لكّل 

اأن ل يعاتَب اأحدًا على ما يعتبره كّل النا�س 

تق�شيرًا.

*حياة مهاجر �إلى �هلل
ال�اعية  الملتزمة  ال�شخ�شية  بهذه 

وكان  المقاومة.  ب�شف�ف  ح�شين  التحق 

الطريق  ه��ذه  ف��ي  وك��ب��ر  �شبّيًا،  ي���زاُل  ل 

الذي  وال��ده  عليها  و�شّجعه  اختارها  التي 

اح��ت��رم ك��ث��ي��رًا ال�����ش��رّي��ة ال��ت��ي اأح���اط بها 

درا�شته  اأنهى  اأن  بعد  وخ�ش��شًا،  عمله، 

وبداأ العمل في �شف�ف المجاهدين، حيث 

اأوكلت اإليه بداية اأعمال مكتبّية اإدارّية، لم 

فمن  منها،  للتخّل�س  حينها  فر�شة  يفّ�ت 

بل  المكاتب،  جل��س  يتحّمُل  ل  مثله  كان 

ي�شكُن ال�عر ويعي�س حياة المهاجرين اإلى 

اهلل في المحاور، فاقتن�س الفر�شة الأولى 

ما اإن لحت ليلتحق بعمٍل ت�شكُن فيه نف�شه.

وكما  ب���ل��دي��ن،  ورزق  ح�شين  ت���زّوج 

على  وول��دي��ه  زوجته  عامل  نف�شه،  عامل 

بّد  ل  عبادّي  برنامج  فثّمة  �شّنهما،  �شغر 

من اللتزام به، ليخّفف عن النف�س عبء 

الم�شير. وكان قدوًة لمن ح�له في التزامه 

وحر�شه ال�شديد على دينه، ومثاًل ُيحتذى 

زمن  ف��ي  ال��رح��م،  �شلة  على  بالم�اظبة 

لبع�س.  بع�شها  النا�س  زي��ارات  فيه  قّلت 

اأبعد  ه�  ما  الزيارات  تلك  في  يرى  وكان 

اأّن  ُي��درك  وكاأنه  والحديث،  الجل��س  من 

في  �شيبقى ذكرى  اإنما  يفعله  اأو  يق�له  ما 

بفعل  للقيام  حافزًا  يك�ن  وربما  النف��س 

ير�شي اهلل �شبحانه وتعالى.

*وتجّددت كربالء
يلتحق  اأن  ج����ّدًا  الطبيعّي  م��ن  ك���ان 

ولم يكن  �ش�ريا،  بالمجاهدين في  ح�شين 

ليترك اأّي �شّك عند اأيٍّ من والديه واإخ�ته 

فالغم��س  هناك.  يك�ن  قد  اأّن��ه  وعائلته 

فر�َس  بدايتها،  في  المعركة  يكتنُف  الذي 

ال�شرّية في العمل.

معركة  �ش�ريا  ف��ي  المعركة  تكن  ل��م 

ع��ادي��ة، ب��ل ك��ان��ت ك��رب��الء م��ت��ج��ّددة برز 

ُح��َرم  ع��ن  ذودًا  المجاهدين  خيُر  فيها 

ر�ش�ل اهلل، وت�شحية فداء ل�شاحب الغيبة 

تلك  القل�ب  ي�ؤلم  م�شهدًا  كان  الكبرى.. 

و�شعت  لطالما  اأر�شًا  اكتنفت  التي  الغربة 

الحياة  ذب��ل��ت  وق���د  وال���دان���ي.  ال��ق��ا���ش��ي 

ك�شاها  ال��م��اآذُن  حتى  الأر�����س،  ويب�شت 

ح�شين  عينا  دمعت  وق��د  ره��ي��ب.  �شمت 
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ذات مرة عندما راأى مئذنة م�شجد ل يبعد 

لرفيقه:  وقال  وج�دهم،  مكان  عن  كثيرًا 

»ل� كان هذا الم�شجد تحت �شيطرتنا لما 

كان�ا  اإن  لل�شالة  دخ���ل��ه  م��ن  منعناهم 

ي�ؤّدون ال�شالة!«.

*�أْن�َشت رزّيتكم رز�يانا
ح�شين  ت��رك  على  ت  م���رَّ قليلة  اأي���ام 

عائلته واأهله ُمخفيًا م�شيره، حيث وجهته 

خاض مواجهة مع التكفريين 
استشهد على أثرها وأُسر 

جثمانه املبارك

مع  م�اجهة  خا�س  حيث  ���ش���ري��ا،  كانت 

�شر 
ُ
واأ اأث��ره��ا  على  ا�شت�شهد  التكفيريين 

م���اق��ع  ��ت  ���ش��جَّ وق���د  ال��م��ب��ارك.  جثمانه 

بخبر  لهم  التابعة  الجتماعّي  الت�ا�شل 

اأّن هذا  اأ�شره، وتمَّ ن�شر �ش�ره ظّنًا منهم 

اأّن  الأمر ي�شّكل ن�شرًا لهم، غير مدركين 

ج من مدر�شة كربالء يحفُظ عن  َمْن تخرَّ

التي  رزايانا  رزيتكم  ْن�َشْت 
َ
»اأ قلب:  ظهر 

�شلفت وهّ�نت الرزايا الآتية«. وبعد اأ�شهر 

على ا�شت�شهاده ا�شُترجع جثمانه المبارك 

ل��ي���ارى ف��ي ث��رى الأر�����س ال��ت��ي ع�شقها، 

فهنيئًا له فقد نال بما �شبر جنات تجري 

من تحتها الأنهار.
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جل�س  ال�جد،  لحظات  من  لحظة  في 

البيت،  زواي��ا  من  زاوي��ة  في  ال�شهيد  اب��ن 

في  فلمع  بطرفه،  ال�شماء  يرمق  و���ش��ار 

عينيه بريق دمعٍة حزينة...

ف�شاأل بينه وبين نف�شه: اأين اأبي؟

واإذا بيد  الدمعة على خّده،  فانهمرت 

الفتى  ذلك  وتحت�شن  الدمعة  تلك  تم�شح 

ال�شغير.

*��شتقت �إليك
ن��ظ��ر اب���ن ال�����ش��ه��ي��د اإل����ى م���ن م�شح 

الدمعة، واإذا به يرى طيف اأبيه، فاحت�شنه 

وقال له: اأبي! ا�شتقت اإليك.

قال ال�شهيد: اأنا اأ�شتاق اإليك يا ولدي!

القلب  دفء  اأجمَل  ما  اأب��ي!  الفتى:   -

في ج�ارك، وما اأطيب الحياة معك.

واأنت  لك،  فداء  كلها  حياتي  ال�شهيد: 

فلذة الكبد وزينة الحياة.

- الفتى: اأبي! اأنا كّل ي�م اأ�شاأل عنك، 

رحل،  اأب��اك  اإّن  لي:  ويق�ل�ن  تع�د،  ومتى 

ب��ك في  اأ���ش��ع��ر  ف��اأن��ا  اأ���ش��دق��ه��م،  لكني ل 

على  بيدك  اأ�شعر  اأن��ام  حينما  لحظة،  كّل 

راأ�شي، وحينما اأ�شتيقظ اأ�شعر بك اأمامي.

اأنا معك، وفي  ال�شهيد: نعم يا ولدي! 

كل وج�ٍد اأنا معك.

حوار 
شوق 
ودمعة 
فخر
�ل�شيخ عبد �لقادر قطي�ض

تسابيح شهادة
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*»�بن �شهيد«
ولدي العزيز! اأنت تحمل �شعار المجد 

»اب��ن  ���ش��درك  على  وتعّلقه  حياتك،  ف��ي 

�شهيد«. فاحر�س اأن يك�ن هذا ال�شعار في 

اأعطيتك  فاأنا  عليه،  وحافظ  حياتك،  كل 

اإّياه نظيفًا بّراقًا، اأَْظِهره ول تخجل به.

- الفتى: اأبي! كيف اأحافظ عليه؟

ال�شل�ات  على  حافظ  بنّي!  ال�شهيد: 

ف��ي اأوق��ات��ه��ا، واج��ت��ن��ب ال��ح��رام، ح��ارب 

ال�شيطان واترك الله�.

- الفتى: حا�شر يا اأبي، ولكّني حزين 

لفراقك.

ال�شهيد: بنّي! األ تحبني؟

- الفتى: بلى.

تجعل  ل  تحبني  كنت  اإذا  ال�شهيد: 

تحزن،  ويجعلك  عليك  ي�شيطر  ال�شيطان 

�شريفًا  حّرًا  في حياتك مدافعًا  انطلق  بل 

مطيعًا هلل.

- الفتى: ولكن يا اأبي، ما قدرتي على 

ال�شبر؟

معي  تك�ن  اأن  تريد  األ  بني!  ال�شهيد: 

واأفخر بك؟

- الفتى: بلى.

مجاهدًا  ك��ْن  ب��ن��ّي!  ي��ا  اإذًا  ال�شهيد: 

والدتك  اإل��ى  واأح�شن  بك،  اأفخر  �شغيرًا 

واإخ�تك، وبهذا تك�ن مجاهدًا �شغيرًا.

*�شاأكون فخرً� لَك
اأرحل  اأن  اأحّب  اأبي الحن�ن!  الفتى:   -

اإليك �شهيدًا.

ال�شهيد: اعلم يا ولدي اأن م�شيرتك في 

الحياة اأن تك�ن �شالحًا مدافعًا عن اأر�شك 

اهلل  ر�شا  يك�ن  واأن  وعر�شك  و�شرفك 

�شعارك، وال�شهادة جائزة من اهلل يعطيها 

لمن ي�شتحقها، فاجهد اأن ت�شتحقها.

ممن  ت���ك����ن  اأن  ت���ح���ّب  ه���ل  ب���ن���ّي! 

ي�شتحق�نها؟

- الفتى: بلى.

في  الم�شجد  اإل���ى  اذه���ب  ال�شهيد: 

الطهارة،  على  وحافْظ  ال�شالة،  اأوق��ات 

وادُع اهلل تعالى للت�فيق لطاعته واأنا اأدع� 

لك اأي�شًا.

يرحل  الطيف  ذل��ك  اإل��ى  الفتى  نظر 

وجه  ب��ن���ر  م��ده������س  وه���  ف�شيئًا،  �شيئًا 

والده وب�شمة ثغره، فقال له: اأبي اإن ترحل 

في  �ش�رتك  و�شتبقى  اأذك���رك  ف�شاأبقى 

قلبي وعقلي ووجداني، و�شاأك�ن فخرًا لك 

كما كنَت فخرًا لكّل فتًى و�شريف.
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*م�شاريع تثقيفّية
الي�مّي  التطّ�ر  هذا  م�اكبة  تتّم  وحتى 

ل��ل��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا ق��ام��ت ال��ه��ي��ئ��ة ال�����ش��ح��ّي��ة 

تثقيفّية  م�شاريع  بمجم�عة  الإ���ش��الم��ّي��ة 

الإلكتروني،  الهيئة  م�قع  منها:  اإلكترونّية 

اإر�شال  اإل��ى  و���ش���ًل  بها،  خا�ّس  فاي�شب�ك 

اله�اتف  اإل���ى  اإل��ك��ت��رون��ّي��ة  ة  ن�شيَّ ر���ش��ائ��ل 

ونف�شّية  �شحّية  ن�شائح  فيها  تقّدم  الخل�ّية 

مختلفة.

الهيئة  اإن���ج���ازات  اأه����ّم  ل��ل���ق���ف ع��ل��ى 

التثقيف  اإط���ار  ف��ي  الإ���ش��الم��ّي��ة،  ال�شحّية 

هت بقّية اهلل اإلى الم�ش�ؤول  الإلكتروني، ت�جَّ

عن م�قع الهيئة ال�شيخ ح�شن ركين فكان لنا 

معه هذا الحديث.

*�لهيئة و�لعمل �لتثقيفي و�الإر�شادي
يعتبر ال�شيخ ركين اأن الهيئة ال�شحّية 

ال�عي  م�شت�ى  رفع  اإلى  ت�شعى  الإ�شالمّية 

كاّفة،  الم�اطنين  لدى  والبيئّي  ال�شحّي 

ي�شيطر �لتطّور �لتكنولوجي �ل�شريع، �لذي يو�كب جميع مر�فق �لحياة 

�ليومّية، على �لمجتمعات بمختلف وجوهها، �شو�ء �الجتماعّية و�لثقافّية 

وحتى �ل�شيا�شّية  لي�شبح هذ� �لتطّور من �أ�شا�شّيات �لحياة و�أمرً� ال يمكن 

�ال�شتغناء عنه. فمن مو�قع �لتو��شل �الجتماعّي مثل �لفاي�شبوك وتويتر 

م�شاألة  �الأمر  تعّدى  ومو�قعه،  �أدو�ته  بمختلف  �الإنترنت  �إلى  و�إن�شتغر�م 

�لقرية �لكونّية �ل�شغيرة لي�شبح �لعالم فعلّيًا بيتًا كونّيًا �شغيرً� ينتقل فيه 

�لخبر ب�شرعة �لبرق، بل و�أكثر، بين جميع قاطنيه.

التثقيف اإللكتروني
في الهيئة الصحّية

حتقيق: هبة عبا�ض

تقرير
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و�شياغة تجربة �شحّية مرتكزة على القيم 

الإر�شادي  العمل  اأّن  م���ؤّك��دًا  الإ�شالمّية، 

ة  والتثقيفي في الهيئة له حّيز كبير، خا�شّ

في مجالي ال�شّحة الجتماعّية والنف�شّية. 

الإلكتروني،  الت�ا�شل  و�شائل  تطّ�ر  وبعد 

دخ��ل��ت ال��ه��ي��ئ��ة ه���ذا ال��م�����ش��م��ار، بهدف 

التثقيف والإر�شاد، وقد لقت رواجًا كبيرًا 

لدى الم�اطنين.

*�شدًى طّيب
المتلّقين  وتفاعل  الفعل،  ردود  وع��ن 

تجربة  اأّن   اإل��ى  ح�شن  ال�شيخ  لفت  معها، 

تمتّد على  التي  الإ�شالمّية   ال�شحّية  الهيئة 

في  النظير،  قليلة  اللبنانّية  الأرا�شي  كاّفة 

والعمل  ال��خ��دم��ات،  م�شت�ى  على  ل��ب��ن��ان، 

في  �شاهم  ما  لديها،  والتثقيفي  الإر�شادي 

الت�ا�شل  م�شت�ى  على  اإيجابّية  فعل  رّدة 

الإلكتروني نظرًا اإلى �شّحة المعل�مات التي 

الفاي�شب�ك،  �شّحة  وكذلك  الم�قع  يبّثها 

الم�قع  ل��زّوار  ال�شهري  »المعّدل  م�شيفًا: 

�شفحة  اأّن  حين  في  األفًا.  الأربعين  يتجاوز 

في  م�شاهداتها  تجاوزت  قد  ب�ك  الفاي�س 

غ�ش�ن 3 اأ�شهر الأربعة ماليين م�شاهدة«.

ولفت ال�شيخ ركين اإلى اأنه وعند اإن�شاء 

هدفنا  ك��ان  الفاي�شب�ك  و�شفحة  الم�قع 

يتلّخ�س باإي�شال المعل�مة ال�شحّية الدقيقة 

الدرا�شات  معل�مات  م��ع  ب��دّق��ة  والتعاطي 

اهلل،  بحمد  »ا�شتطعنا،  م�شيفًا:  العلمّية، 

ال��دخ���ل ف��ي ع��ال��م الإر����ش���اد الإل��ك��ت��رون��ي 

ال�شحّية  ال��ه��ي��ئ��ة  ت��ج��ارب  ع��ل��ى  مّتكئين 

�شدى  العملّية  هذه  لقت  وقد  ودرا�شاتها. 

طّيبًا عند رّواد م�اقع الهيئة«.

وبالنتقال اإلى م�قع الهيئة الإلكتروني، 

اإلى  �شحّية  ن�شيَّة  ر�شائل  اإر�شال  يتّم  حيث 

الهيئة  م�قع  م�ش�ؤول  اأّكد  الخل�ّية،  اله�اتف 

بعد تطّور وسائل التواصل 
اإللكرتوين، دخلت الهيئة هذا 

املضمار، بهدف التثقيف واإلرشاد

ال�شيخ ح�شن ركين
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يتّم  التي  ال�شحّية  الم�ا�شيع  اختيار  اأّن 

والأبحاث  الدرا�شات  نتيجة  تك�ن  اإر�شالها 

ة  وخا�شّ ال�شحّية  الهيئة  بها  ت��ق���م  ال��ت��ي 

باللقاحات  المتعّلقة  الميدانّية  الُم�ش�ح 

المعل�مات،  جمع  يتّم  حيث  والأم���را����س، 

بع�س  في  النق�س  اأو  الخلل  نقاط  ور�شد 

ال��م��ج��الت الإر����ش���ادّي���ة. وب��ع��د ذل���ك، يتّم 

ر�شائل  عبر  الم�شتهدفين  م��ع  ال��ت���ا���ش��ل 

ال����������)SMS( ل���ت���زوي���ده���م ب��ال��م��ع��ل���م��ات 

مع  الت�ا�شل  حاليًا  يتّم  كما  ال�شحيحة، 

فئات ال�شباب لإر�شادهم اإلى عيادة الإقالع 

عن التدخين التي انطلقت م�ؤخرًا.

*�أن�شطة ون�شائح �شحّية
ة  الخا�شّ ب���ك  الفاي�س  �شفحة  عن  اأّم��ا 

بالهيئة فيق�ل ال�شيخ ركين: »عالم الفاي�شب�ك 

عالم افترا�شي كبير اإذ ل يمكن ح�شر النتائج 

مع  الت�ا�شل  خالل  من  ولكن،  له.  الإيجابّية 

النا�س  عند  الحاجة  م��دى  لنا  تظهر  ال���رّواد 

والنف�شّية«،  ال�شحّية  المعرفة  م��ن  لكثير 

م��شحًا اأّن هذا العالم الفترا�شي �شاهم في 

من  الإ�شالمّية  ال�شحّية  الهيئة  اأن�شطة  ن�شر 

اإلى  واأّدى  ونف�شّية،  �شحّية  ون�شائح  درا�شات 

اأ�شئلة  خالل  من  الهيئة  مع  المتلّقين  تفاعل 

من  حاجاتهم  مدى  لمعرفة  للرّواد  وتعليقات 

خالل الت�ا�شل المبا�شر معهم، م�شيفًا: »نحن 

نتلّقى اأكثر من 200 �ش�ؤال بالأ�شب�ع ح�ل عّدة 

البريد  وعبر  نف�شّية،  وم�شائل  �شحّية  ق�شايا 

الهيئة،  في  �ن  المخت�شّ يق�م  حيث  الخا�ّس، 

بالرّد على جميع اأ�شئلتهم عبر البريد الخا�ّس 

والماأم�ن حفاظًا على ال�شرّية«.

*�نت�شار �لتثقيف �الإلكتروني
من  بالكثير  الإلكتروني  التثقيف  يتميَّز 

ال��ش�ل  على  ال��ق��درة  منها  الإي��ج��اب��ي��ات، 

لأكبر عدد ممكن من الأفراد. 

وفي هذا الإطار، اأ�شار ال�شيخ ح�شن اإلى 

الطرق  عن  يتميَّز  الإلكتروني  التثقيف  اأّن 

العادّية من التثقيف باأنه اأ�شرع في ال��ش�ل 

اإلى ال�شرائح الم�شتهدفة، كما اأنه اأقّل كلفة 

من الطباعة والت�زيع.

اأّن  الم�قع  م�ش�ؤول  اأعلن  الختام،  في 

اإط��الق  اإع���ادة  على  حاليًا  من�شّب  العمل 

ج��دي��دة،  بحّلة  للهيئة،  الر�شمي  ال��م���ق��ع 

م�شافًا اإلى عّدة خدمات ملّحة، منها:

الخريطة ال�شحّية في لبنان.  -

خدمة الهاتف الذكّي.  -

م�شار  ح���ل  �شحّية  اإر���ش��ادات  ن�شر   -

التدخين والإدمان عبر خدمة ال�ات�س 

اأب.
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*قبل تو�شيب �الأغذية
ت��شيب  ق��ب��ل  فعله  علينا  ال���ذي  م��ا 

الأغذية في الثاّلجة؟

ال�شحّية  ال��خ��ط���ات  على   ل��الّط��الع 

الأطعمة  ت��شيب  قبل  اّتباعها  يجب  التي 

ائية  اأخ�شّ مع  وقفة  لنا  كان  الثاّلجة،  في 

اأّن  التغذية مروى �شفا ع�ّشاف التي بّينت 

الغاية من ا�شتخدام الثاّلجة حفظ الم�اد 

درجة  على  التلف  اأو  الف�شاد  الغذائية من 

اأّن حفظ الأطعمة  حرارة التبريد، م�ؤّكدة 

وت�شنيفها،  ترتيبها  بُح�شن  اإّل  يكتمل  ل 

وبما يجب فعله ُقبيل عملية الت�شنيف.

التخزين 
الصحّي 
للطعام
ريان �شويد�ن

نتيجة  �إاّل  يحدث  ال  �لت�شّمم  �أّن  �لنا�ض  معظم  يعتقد 

تناول �لوجبات �لجاهزة في �لمطاعم و�لمقاهي، ولكّنه في 

و�شوء  �لمنزلّي،  �لتخزين  �شوء  نتيجة  يحدث  قد  �لحقيقة 

نقل  عبر  ة  �لخا�شّ �لمنزل  ثالجة  في  �الأطعمة  ترتيب 

�لبكتيريا من �لمو�د �لنّيئة �إلى �لمطبوخة، �أو �شوء تخزين 

�لبهار�ت �لتي ت�شتخدم في كّل �الأطعمة. كيف نتجّنب ذلك؟

تغذية
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*خطو�ت �شحّية
 1 الثاّلجة من  ح��رارة  تك�ن  اأن  يجب   -1
ل خالل  ويف�شّ مئ�ّية،  درج��ات   5 اإل��ى 

اإل��ى  ال��ح��رارة  تعديل  ال��ح��اّر  الطق�س 

الدرجة المنخف�شة.

ع��دم و���ش��ع فائ�س م��ن الأغ��ذي��ة في   -2
الثاّلجة، بهدف ال�شماح لله�اء البارد 

اأن ي�شل اإلى جميع الأطعمة.

حال  في  الم�شتطاع،  قدر  نحاول،  اأن   -3
ال��ب��راد  فتح  ع��دم  الكهرباء  انقطاع 

درج��ة  على  للمحافظة  وذل��ك  كثيرًا 

الحرارة المنا�شبة.

تطبيق  وه���  »ال��ت��دوي��ر«  مبداأ  اعتماد   -4
اأن  يجب  اأوًل  ن�شتريه  »ال��ذي  قاعدة 

الأغذية  ن�شتهلك  لكي  اأوًل«؛  ي�شرف 

قبل انتهاء �شالحّيتها وقبل تلفها. 

ت��غ��ل��ي��ف الأط��ع��م��ة ق��ب��ل و���ش��ع��ه��ا في   -5
الجفاف،  تجنيبها  اأج��ل  من  الثاّلجة 

اأو فقدان الج�دة اأو اكت�شاب اأّي رائحة 

غير محّبذة.

الطعام  من  كبيرة  كمّيات  و�شع  عدم   -6
واحد  وقت  في  البراد  داخل  ال�شاخن 

على  قدرته  ال��ب��ّراد  يفقد  حيث  معًا، 

التبريد ال�شريع.

كّل  الأق��ل  على  م��ّرة  الثاّلجة  تنظيف   -7
اأ�شب�عين.

*فّن ترتيب �الأطعمة
��ائ��ي��ة  الأخ�����شّ ل��ن��ا  ب��ّي��ن��ت��ه  م��ا  بح�شب 

مروى �شفا ع�ّشاف يمكن ت�شنيف الم�اد 

من  ال��رف���ف  على  الثاّلجة  في  الغذائية 

اأعلى اإلى اأ�شفل على ال�شكل التالي:

والأج��ب��ان  الأل��ب��ان  م�شتّقات  تحفظ   -1
باأن�اعها في الرّف العل�ي من الثاّلجة 

)المكان الأكثر برودة(.

بحفظ  �شائع  خ��ط��اأ  ه��ن��اك  البي�س:   -2
لي�س  وه��ذا  ال��ب��ّراد،  ب��اب  في  البي�س 

عبّ�ة  ف��ي  و�شعه  يجب  اإذ  منا�شبًا، 

العل�ية  الرف�ف  في  ومغلقة  منا�شبة 

ل�����ش��م��ان و���ش���ل ال���ه����اء وال���ح���رارة 

المنا�شبة.

حفظها  ي��ج��ب  المطب�خة  الأط��ع��م��ة   -3
الأل��ب��ان  اأ�شفل  العل�ية  ال��رف���ف  ف��ي 

والأجبان مع مراعاة التغليف واإحكام 

الإغالق.

ال�����ش��ل��ط��ات وم��ث��ي��الت��ه��ا: ُت��ح��ف��ظ في   -4
الأطعمة  اأ�شفل  المت��ّشطة  ال��رف���ف 

الجاهزة المطب�خة.

النيئة:  والطي�ر  والأ���ش��م��اك  اللح�م   -5
تحفظ في الرف�ف ال�شفلية مع مراعاة 

محكمة  م��ن��ا���ش��ب��ة  ب��ع��ب���ات  و���ش��ع��ه��ا 

ا�شتهالكها  ي��ت��ّم  اأن  ع��ل��ى  الإغ�����الق 

يجب  واإّل  فقط،  اثنين  اأو  ي�م  خالل 

تجميدها.

تنظيفها  ب��ع��د  وال��ف���اك��ه:  ال��خ�����ش��ار   -6
وعدم  م�شحها  اأي  الجاّفة  بالطريقة 

بعد  ���ش��ري��ع��ًا  ت��ذب��ل  ل  ل��ك��ي  غ�شلها؛ 

الأدراج  في  ُت��رّت��ب  ال��م��اء،  ا�شتخدام 

اأخ�شائية التغذية مروى �شفا ع�ّشاف

تغذية
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المنا�شب  وبال�شكل  لها  �شة  المخ�شّ

ويتّم غ�شلها قبل تناولها مبا�شرة .

ال��ع�����ش��ائ��ر وال���م���ي���اه وال�����ش��ل�����ش��ات   -7
والل�ز  كال�شن�بر  النّيئة  والمك�ّشرات 

في  ت��شع  والع�شائر  واأ�شباههما، 

اأوع���ي���ة م��ن��ا���ش��ب��ة وت��ح��ف��ظ  ف��ي ب��اب 

البّراد.

�شفا  م��روى  الأخ�شائية  ت��شح  كما 

الترتيب،  ه��ذا  م��ن  »ال��غ��اي��ة  اأّن   ع�شاف 

اأو �شق�ط من  هي في حال حدوث ت�شّرب 

المطب�خة  غير  على  المطب�خة  ال��م���اد 

اأو  ت�شّرب  م��ن  بكثير  اأق���ّل  الخطر  يك�ن 

المطب�خة،  على  النّيئة  ال��م���اد  �شق�ط 

وبالتاأكيد �شيحدث نقل للجراثيم  وبالتالي 

ف�شاد اأو تلف تلك الم�اّد خ�ش��شًا اأّن هذه 

الأطعمة قد تمَّ طهيها م�شبقًا«.

*كيف نحفظ �لبهار�ت؟
���ائ���ي���ة ال��ط��رق  وت���ع���ّدد ل��ن��ا الأخ�������شّ

لت�شمم  تجنُّبًا  البهارات  لحفظ  المنا�شبة 

غذائّي خطير كجرث�مة ال�شالم�نيال:

ل �شراء الت�ابل مطح�نة اأو  ابتداًء ُيف�شّ  -1
ب�شه�لة،  تخزينها  ليتّم  جدًا،  �شغيرة 

الحجم  ذات  اأو  ال��خ��ام  ال��ت���اب��ل  لأّن 

�شالحيتها  تنتهي  اأن  يمكن  الكبير 

تك�ن  اأن  ف�شل  فالأ اأ�شهر،  ثالثة  بعد 

على  الحر�س  ويجب  كما  مطح�نة. 

ل�شمان عدم  م�ث�ق  بائع  �شرائها من 

احت�ائها على اأّي بكتيريا اأو م�شّممات 

.)aflatoxin( مثل اأفالت�ك�شن

ُتحفظ الت�ابل في مكان جاّف ومظلم   -2
والرط�بة  وال��ه���اء  ال�ش�ء  عن  بعيدًا 

والحرارة العالية، حّتى ل تفقد نكهاتها 

اأو تف�شد بفعل الرط�بة والحرارة.

اأن تك�ن حرارة المخزن الجاف 21-10   -3
درجة مئ�ية وتك�ن الرط�بة 50 %.

التخّل�س من  علينا  متى  علينا معرفة   -4
الت�ابل، ويمكن ذلك عن طريق كتابة 

تاريخ ال�شراء عليها والنظر اإلى تاريخ 

ال�شالحية.

ي�مّيًا  ت�شتخدم  ال��ت��ي  ال��ت���اب��ل  و���ش��ع   -5
الملح  مثل  دائمًا  الأي��دي  متناول  في 

والفلفل والحّر.

لآخر  وق��ت  من  الت�ابل  علب  تنظيف   -6
حّتى تظّل محتفظة بنكهاتها. 

معّطر  بجانب  ال��ب��ه��ارات  و�شع  ع��دم   -7
81المطبخ اأو �شم�ع عطرّية، اأو ما �شابه.
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�إبر�هيم من�شور

* من جذور �لكالم
الَ�ْقَعُة العظيمُة القتِل، وقد جاء في الحديث ال�شريف:  الَمْلَحَمة: هي 

»الي�م ي�ُم الملحمة«؛ هي الحرُب وم��شُع القتال، والجمع َمالِحم ماأخ�ٌذ 

ُيقاِطع�ن  حيث  الملحمة  وقيل:  فيها؛  واختالطهم  النا�س  ا�شتباك  من 

ُلح�َمهم بال�شي�ف، قال ال�شاعر:

ُغ��راُب��ه��ا ي�شتقلُّ  ل  �ْشِربملحمٍة  دفيفًا، ويم�شي الذئُب فيها مع النَّ

من  تهما  ِح�شَّ لينال  الن�شر  مع  فيها  الذئُب  يم�شي  القتلى  لكثرة  اأي 

الملحمة:  اأن  الملحمة«  نبيُّ  محمدًا  »اإّن  ق�لهم:  وفي  المتناثرة!  اللح�م 

ْلِحَم الرُجُل اإلحامًا وا�شُتْلِحَم ا�شتلحامًا: اإذا َن�ِشَب 
ُ
الحرب. وتق�ل العرب: اأ

ْلَحَمُه القتاُل، وفي حديث جعفر 
َ
في الحرب فلم يجد َمْخَل�شًا، وكذلك اإذا اأ

 ،P اأنه اأخَذ الرايَة بعد قتل زيد بن حارثة م�لى ر�ش�ل اهلل Q الطّيار

وذلك في م�قعة م�ؤَتة، فقاتل والرايُة معه حتى األحمُه القتال فُقطعْت يداه 

.
)1(

ثمَّ ُقِتل رحمه اهلل 
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*من لغة �لعرب
َلَدَمِت  ُيقال:  اللَّطم،  اأي  �شدَرها،  المراأة  �شرُب  ه�  اللَّْدم؛ 

الم�ؤمنين  اأمير  حديث  وفي  �شرَبْته؛  َلْدمًا:  َتْلِدُمُه  وجهها  المراأُة 

Q اإلى ابنه الح�شن Q لدى خروجه اإلى العراق: »واهلل ل 

اد  ال�شيَّ اأنَّ  اللَّْدَم فتخُرُج فُت�شاد«، وذلك  ت�شمُع  ُبِع  ّ ال�شَ اأك�ن مثَل 

يجيء اإلى ُحْجِرها في�شِرُب بحجٍر اأو بيده، فتخُرُج وتح�َشُبه �شيئًا 

 Q اأراد  ال��دواّب؛  اأحمق  من  وهي  فياأُخُذها،  لتاأُخَذه،  يُده  َت�شِ

ى ال�شرُب َلْدمًا؛ وفي  ُبُع باللَّْدم، وُي�شمَّ ْخَدُع كما ُتْخَدُع ال�شَّ
ُ
اأني ل اأ

ُيبايع�ه  اأن  اأرادوا  ا  لمَّ الأن�شار  اأنَّ   :P النبّي  عن  مرويٍّ  حديث 

هان: يا ر�ش�ل اهلل، اإنَّ  ة قال اأب� الَهْيثم بن التَّيِّ في بيعة الَعَقَبة بمكَّ

اإِن  فنخ�شى  قاِطُع�ها،  ونحن  ِحباًل  ة(  مكَّ )اأهل  الق�م  وبين  بيننا 

َم النبيُّ P وقال:  َك واأظَهَرَك اأن َتْرِجَع اإلى ق�مك، فتب�شَّ اهلل اأعزَّ

�شاِلُم َمْن 
ُ
حاِرُب َمْن حاَرْبُتم واأ

ُ
»بل الدُم الدُم والَهَدُم الَهَدم«، اأي اأ

فاللََّدُم:  الَهَدم«،  والَهَدُم  اللََّدم  اللََّدُم  »بل  ُهم:  �شالْمُتْم، ورواُه بع�شُ

الُحَرُم، ن�شاُء المرء، جمع لِدم، وهي التي تلِدُم َوْجهها اأي تلطمه 

ُحَرُمُكم  الحديث:  ومعنى  الَقْبُر،  فه�  الَهَدُم  ا  اأمَّ َذُووه��ا،  مات  اإذا 

فاِرُقُكم؛ وهكذا َفَعَل 
ُ
ُحَرمي، والَمْحيا َمْحياكم والمماُت َمَماُتكم، ل اأ

.
)2(

P، وه� من اأجمل ال�فاء

*�أعذُب �ل�شعر �أكَذُبه!
العرب  اأن  والحقيقة  الُقدامى،  اد  النقَّ اأحد  اأطلقه  الُحكُم  هذا 

وِذْك��ِر غير  المبالغات  اإلى  يميل�ن  كان�ا   - الجاهلية  - منذ ع�شر 

المعق�ل في �شعر المديح والفخر والفرو�شيَّة، من ذلك ق�ل ال�شاعر 

عمرو بن ُكلث�م في الفخر بق�مه:

ل���ه الجباب���ُر �شاجدينا!اإذا بل���غ الِفط���اَم لن���ا �شب���يٌّ َتِخرُّ 

ويق�ل ال�شاعر الُقَحْيف بن ُعَمْير:

ًة ِريَّ َبًة ُم�شَ ْبنا َغ�شْ َهَتْكنا ِحجاَب ال�شم�ِس اأو َمَطَرْت دما!اإذا ما َغ�شِ

ِة اإعجابِه به. وهذا البيت �شرقه ال�شاعر ب�ّشار بن ُبْرد ل�شدَّ
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*من غريب �للغة
العرب:  تق�ل  َت���َغ���ْذَرَم،  فعل  م��ن  ��َغ��ْذُرم؛  ال��تَّ

َحَلَف  يمينًا:  وَتَغْذَرَم  َكَلُه، 
َ
اأ ال�شيَء؛  فالٌن  َتَغْذَرَم 

يريدون:  اأنَّهم  ُعِرَف  »َتَغْذَرَمها«  قال�ا:  واإذا  بها، 

بها؛  الِعْلِم  لمكاِن  اليميَن  فاأ�شمروا  يمينًا،  َحَلَف 

الغ�شُب  ومعناه  َغْذُرم،  التَّ عن  مقل�ٌب  َغْذُمُر:  والتَّ

الحديث  ومنه  بالكالم،  والتخليط  اللفظ  و�ش�ء 

ا َطَلب اإليه اأهل الطائف  اأّن الإمام علّيًا Q لَمّ

والَخْمر  با  الرِّ تحليل  على  الأم��اَن  لهم  يكُتَب  اأن 

فامتنع، قام�ا وَلُهم َتَغْذُمٌر وَبْرَبَرُة، والبربرُة مثل 

والتخليط  اللفظ  و�ش�ُء  الغ�شب،  اأي  الَتَّغْذُمِر، 

بهذا  العاميَّة  في  م�شه�رٌة  وال��َب��ْرَب��َرُة  بالكالم، 

.
)3(

المعنى

*ُمفردة غنيَّة بالمعاني
َفِة  ال�شَّ م�شق�ُق  اأي  اأعَلُم  فه�  الُعليا،  َفِة  ال�شَّ في  قُّ  ال�شَّ ه�  الَعَلم؛ 

ِة  ُيْبَنى من المنازِل والمعاِلِم على جادَّ َعْلماُء، والَعَلُم: ما  الُعليا، وهي 

ُة؛  ال�شالَّ به  تهتدي  الفل�اِت  في  ُب  ُيْن�شَ �شيٌء  الَعَلُم  وقيل:  الطريق، 

اْلَبْحِر  ِف��ي  اْل��َج��َواِر  اآَي��اِت��ِه  {َوِم���ْن  تعالى:  ق�له  ومنه  الَجَبُل،  والَعَلُم: 

فَعَلُم  الثَّْ�ب،  َر�ْشُم  والَعَلُم:  الجبال؛  اأي   ،)32 )ال�ش�رى:  َك��اْلأَْع��َلِم} 

والَعَلُم:  الُجْنُد؛  اإليها  تجتمُع  الرايُة  والَعَلُم:  اأطرافه؛  في  َرْقُمه  الث�ِب 

الِ��شاُم،  ه�  فالَعَلُم  وبعُد،  �شاداُتُهم؛  الق�ِم  اأع��الُم  ق�مه،  في  ُد  ال�شيِّ

الحرب،  ب�شيماء  و�َشَمها  نف�َشُه:  البطُل  وَعَلَم  َو�َشَمُه،  َعْلمًا:  َعَلَمُه  فَقْد 

ْعَلمها، وقد اأعَلَم حمزُة 
َ
ورُجٌل ُمْعِلٌم اإذا ُعِلَم مكاُنه في الحرب بعالمٍة اأ

)ر�س( ي�َم بْدر، ومنه ق�له:

ف�ني، اإنني اأنا ذاُكُم َفَتَعَرّ

)5(
�شاٍك �شالحي في الح�ادِث ُمْعِلِم  
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 ل�شان العرب، ابن منظ�ر، مادة لحم.( 1)

 م.ن، مادة لدم.( 2)

 م.ن، مادة غذرم.( 3)

 م.ن، مادة طعم.( 4)

م.ن، مادة علم.( 5)

 م.ن، مادة خ�شرم.( 6)

اله�ام�س

*من �أجمل �ال�شتعارة
اأن  �شاأَلُه  اأي  �شاحَبه،  ف��الٌن  ا�شَتْطَعَم  العرب:  تق�ُل 

ا�ْشَتْطَعْمُتُه  فقال�ا:  للحديث  ْعَم  الطَّ ا�شتعاروا  ثّم  ُيطِعُمه، 

َطْعَم  ُيذيَقني  واأن  ثني  ُيحدِّ اأن  منه  طلبُت  اأي  الحديث، 

حديثه، وه� من اأجمل ال�شتعارة والتج�شيم، ومنه الحديث 

ْرِتَج 
ُ
اأ اإذا  اأي  ْطِعُم�ه«، 

َ
فاأ الإماُم  ا�ْشَتْطَعَمُكُم  »اإذا  المروّي: 

وه�  عليه،  فاْفَتُح�ا  وا�ْشَتْفَتَحُكْم  ال�شالِة  قراءِة  في  عليه 

التعبير  ع�ا في  َتَ��شَّ ثمَّ  بالطعام.  ت�شبيهًا  التمثيل  من باب 

ْعَمة، اإذا كان  ْعَمِة وفالٌن َخبيُث الطِّ ُب الطِّ فقال�ا: فالٌن َطيِّ

.
)4(

من عادته األَّ ياأكَل اإلَّ حالًل اأو حرامًا

ْرفيَّة *م�شاألة �شَ
مقط�عة  اأي  َرَمة،  ُمَخ�شْ ناقٌة  العرب:  تق�ل  ِرٌم؟  ُمَخ�شْ اأو  َرٌم  ُمَخ�شْ

كان  اإذ  الجاهلية،  �ِشَمُة  وهي  ُذَنْين، 
ُ
الأ اإحدى  قْطُع  َرَمُة:  والَخ�شْ ُذن، 

ُ
الأ

جاء  ا  فلمَّ ُت�شتباح،  فال  ُتْعَرف  لكي  اأنعاَمُهم  ِرم�ن  ُيَخ�شْ ِة  الجاهليَّ اأهُل 

ِرم�ا َنَعَمُهم من غير الم��شع  الإ�شالم اأَمَر النبيُّ P الم�شلمين اأن ُيَخ�شْ

ِرُم منه اأهُل الجاهلية، واأ�شل الَخ�شرَمة اأن يجعل ال�شيء بين  الذي ُيَخ�شْ

اأدرَك  لأنه  َرم  ُمَخ�شْ والإ�شالم  الجاهلية  اأْدَرَك  َمْن  لكلِّ  قيَل  ومنه  بين 

َرَمة الإ�شالم. ولكَنّ اأكثَر اأهِل اللغة  َرَمَة الجاهلية وَخ�شْ َرمَتْين: َخ�شْ الَخ�شْ

ا دخل�ا في الإ�شالم  اأهَل الجاهلية لمَّ ِرم بك�ْشِر الراء لأنَّ  اأنه ُمَخ�شْ على 

غيَر عليها اأو ُح�ِرب�ا؛ 
ُ
َرُم�ا اآذان اإبلِهم ليك�ن عالمًة لإ�شالمهم اإن اأ َخ�شْ

اإلى  الُكْفر  عن  ُقِطَع  اأن��ه  فتاأويُله  ال��راء،  بفتح  َرم،  ُمَخ�شْ قال  َم��ْن  ��ا  واأمَّ

الإيمان. ويقال رجٌل مخ�شَرم لمن كان اأب�ه اأبي�س وه� اأ�ش�د، وُتقال رجل 

.
)6(

مخ�شَرم: اإذا كان ناق�س الح�شب اأو ه� لي�س بكريم الن�شب
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الفقه والت�شريع، وتثبيت معالمهما وحفظ 

اأ�شالتهما.

Q تالمذة �الإمام �ل�شادق*
 Q ت���الم���ذة الإم������ام ال�������ش���ادق

اأب�  ومنهم  الي�م،  حّتى  التاريخ  يذكرهم 

�شفيان  اأن�س،  بن  مالك  النعمان،  حنيفة 

الث�رّي، اأحمد بن حنبل ومحمد بن اإدري�س 

اآثارًا  ترك�ا  الذين  من  وغيرهم  ال�شافعّي 

كثيرة في تاريخ العل�م.

 Q وخ���دم���ات الإم�����ام ال�����ش��ادق

والحديث  التف�شير  م��ج��ال  ف��ي  العلمّية 

تمّكن  فقد  ح�شرها،  يمكن  ل  وال��ف��ق��ه 

الكالم  عل�م  في  كبار  علماء  تخريج  من 

من  ك��ان  وال��ذي��ن  والمناظرة،  والفل�شفة 

*طاقة فكرّية
ب���ن محمد  الإم������ام ج��ع��ف��ر  ي��ع��ت��ب��ر 

علمّية  مدر�شة  �شاحب   Q ال�شادق 

علّي  الإم���ام  بعد  الإ���ش��الم��ّي  العالم  ف��ي 

بل  مدر�شة؛  اأكبر  �شاحب  فه�   ،Q

اآلف،  الأرب��ع��ة  ح���ال��ي  خ��ّرج��ت  جامعة 

مّمن تتلمذوا على يديه، فدر�ش�ا الكيمياء 

والفقه  والفل�شفة  والريا�شيات  والفيزياء 

ن�شاط  دار  وقد  العاّمة.  والآداب  والفلك 

ح���ل  العلمي   Q ال�����ش��ادق  الإم����ام 

مح�رين اأ�شا�شّيين، هما: حماية العقيدة 

الإ���ش��الم��ّي��ة م��ن ال��ت��ي��ارات ال��ع��ق��ي��دّي��ة، 

في  ق�يت  التي  والإل��ح��ادّي��ة  والفل�شفّية، 

دائ��رة  وت��شيع  الإ���ش��الم  ون�شر  ع�شره، 

 Qاإلمام الصادق 
ملهم العلوم 

نان�شي عمر

�أئّمة  من  �ل�شاد�ض  �الإم��ام   ،Q �ل�شادق  محمد  بن  جعفر  �الإم��ام  هو 

بكل  �لعلم  �إمام  148ه�.  �شنة  و��شت�شهد  83ه�  �شنة  ُولد   .R �لبيت  �أهل 

ح للنا�ض �لطريق �ل�شحيح  ما تحويه كلمة »�لعلم« من معنى، فهو �لذي و�شّ

�لذي كاد �أن يختفي طيلة �شنين، وبذلك حمى �الأّمة �الإ�شالمّية من حّمام 

دٍم كاد �أن يقع بعد �النتقال �لدموّي لل�شلطة من �الأموّيين �إلى �لعبا�شيين، 

علمه،  من  ناهلًة  به،  ت�شتغيث  �لحرجة،  �لحالة  بتلك  وهي  �الأّمة،  فكانت 

تاركًة �لفتنة مع مفتعليها، وهذ� يدّل على م�شتوى �لوعي �لذي ن�شره �الإمام 

.Q ل�شادق�

مشاركات القراء
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بينهم: ه�شام بن الحكم الذي ترك وراءه 

خم�شة وع�شرين كتابًا.

اآخر  اإم��ام  وه�  اأن�س،  بن  مالك  يق�ل 

تالميذ  واأحد  الأربعة  المذاهب  اأئّمة  من 

الإمام جعفر ال�شادق Q: »كنت غالبًا 

Q، فكان  الإمام ال�شادق  اأدخل على 

ولم  الكريم.  القراآن  قارئًا  اأو  م�شلّيًا  اإّما 

ولم  بمثله،  اأذن  ت�شمع  ولم  مثله،  عيٌن  تَر 

يخطر على بال اأحد اأن يك�ن هناك اأو�شع 

علمًا واأكثر عبادة وزهدًا منه«.

*جابر معّلم �لكيمياء
اأب��رز ط��الب الإم��ام Q ه�  ولكّن 

اأب� عبد اهلل جابر بن حّيان بن عبد اهلل 

اإليه  ن�شب  الكيمياء، والذي  الأزدّي، معّلم 

 .)algebra( الريا�شيات في  الجبر  علم 

الم�شادر  معظم  ي�شير  عربّي،  عالم  وه� 

اإلى اأّنه ولد في مدينة ط��س في خرا�شان 

في اإيران.

وج��اب��ر ب��ن ح��ّي��ان م��ن اأع��ظ��م علماء 

القرون ال��شطى، فقد  ُلّقب باأبي الكيمياء، 

وعرف عند الأوربيين في القرون ال��شطى 

ر�شل 
ُ
اأ جابرًا  اأن  ويذكر   .Geber با�شم 

وال��ده،  وف��اة  بعد  العربية  الجزيرة  اإل��ى 

ان�شّم  حيث  ال�شّن،  �شغير  حينها  وك��ان 

اإلى حلقات الإمام جعفر ال�شادق، ودر�س 

الح�مانّي:  وق��ال  والريا�شّيات.  ال��ق��راآن 

علم  له  المجه�ل  من  المعل�م  ا�شتخراج 

الجبر(  )علم  الغرب  علماء  �شّماه  خا�ّس 

ا�شتّق�ه من ا�شم جابر بن حّيان، لأّنه اأّول 

من و�شع هذا العلم نقاًل عن معّلمه جعفر 

بن حيان  اأّن جابر  نجد  وبهذا   ال�شادق. 

تلّقى عل�مه ال�شرعّية واللغ�ّية والكيميائّية 

 ،Q ال�شادق  جعفر  الإم���ام  ي��د  على 

ج العلماء والمبدعين. 87مخرِّ
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طفلي
بأمان في السيارة

نبيلة حمزي

طفل في �ل�شيارة! عبارة تحمل 

�الإج��ر�ء�ت  من  �لكثير  طياتها  في 

على  ل��ل��ح��ف��اظ  و�الح���ت���ي���اط���ات 

���ش��الم��ت��ه. ف��ف��ي م��ع��ظ��م �الأح��ي��ان 

ن�شيطين  �ل�شغار  �الأط��ف��ال  يكون 

�أثناء  ة  خا�شّ �ل�شيارة،  د�خل  جدً� 

�لرحالت، فهم في مرحلة يتعّلمون 

جديدة  م��ه��ار�ت  فيها  ويكت�شبون 

ومن  و�لت�شّلق.  و�لجري  �لقفز  مثل 

�ل�شعب جدً� بقاوؤهم مح�شورين في 

مكان �شغير.

*�أخطر من �لمر�ض
ومن الم�ؤ�شف اأن العديد من الأطفاٍل 

ي��م���ت���ن ف��ي ح����ادث ال�����ش��ي��ارات عندما 

اأو  ب��اأذرع��ه��م  حمايتهم  الأه����ل  ي��ح��اول 

بع�س  اإّن  كما  اأح�شانهم.  ف��ي  عهم  و�شْ

الآباء والأمهات يعّر�ش�ن اأطفالهم للخطر 

على  ب��ال���ق���ف  لهم  �شمح�ا  اإذا  اأي�����ش��ًا 

المقاعد الأمامّية اأو الخلفّية لل�شيارة اأثناء 

تحّركها، اأو اإذا �شمح�ا لهم بالجل��س في 

الآباء  اإّن  اأثناء حركتها.  ال�شيارة  �شندوق 

على  اأطفالهم  يهمل�ن  الذين  والأم��ه��ات 

من  اأعظم  لخطر  يعر�ش�نهم  النح�  هذا 

إسعافات أولية
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جراء  من  له  يتعر�ش�ن  قد  ال��ذي  الخطر 

الإ�شابة بالأمرا�س.

م���ن ه���ن���ا، ي��ج��ب ع��ل��ى الأه�����ل ح��ال 

الأطفال  اأّن  من  التاأّكد  لل�شيارة  قيادتهم 

في اأمان بداخلها. ويك�ن ذلك عن طريق 

ي��اأت��ي في  وال��ت��ي  ال�شالمة  ات��ب��اع خ��ط���ات 

مقّدمتها اأحزمة الأمان ومقاعد الأطفال.

* �الأطفال �أكثر عر�شة لالإ�شابة
ومقاعد  الأم����ان  اأح��زم��ة  �شممت  لقد 

��ة ل��م��ن��ع ال���رك���اب من  الأط����ف����ال ال��خ��ا���شّ

ال�شيارة،  داخ��ل  م�ج�د  ه�  بما  ال�شطدام 

ف���ظ��ي��ف��ة ه���ذه ال������ش��ائ��ل ه���ي ت����زي���ع ق���ّ�ة 

ال�شطدام على اأق�ى مناطق الج�شم، لتقليل 

اإ�شابة اأع�شاء الج�شم الداخلية. اأّما بالن�شبة 

لالأطفال، فكلما �شغر حجم الطفل كّلما قّلت 

الق�ة الالزمة لدفع حدوث الإ�شابات، ولهذا 

الخطيرة  لالإ�شابات  اأكثر عر�شة  فالأطفال 

من غيرهم في ح�ادث المرور.

*كيف تحمي طفلك؟
في  الأطفال  رك���ب  ب�شرورة  ين�شح  

المقاعد الخلفية، حيث ت�شير الإح�شاءات 

المقاعد  في  اأمانًا  اأكثر  الأطفال  اأن  اإل��ى 

الخلفية بن�شبة 25 %.

*�أنو�ع �لمقاعد
ة ح�شب  ت�شنع مقاعد الأطفال الخا�شّ

ال��درا���ش��ات  وت��شي  الطفل.  ووزن  عمر 

المنا�شب  المقعد  ا�شتعمال  ب�����ش��رورة 

�شن  حتى  الكافية  الحماية  للطفل  ليعطي 

اأن  ُين�شح  كما  عمره.  من  ع�شر  الثانية 

الخلفي  المقعد  في  المقاعد  هذه  ت��شع 

في ال�شيارة لتاأمين حماية اأكبر.

فمقعد الطفل الم�ّجه للخلف ي�شتعمل 

ال�شنة  حتى  الميالد  منذ  الر�شيع  للطفل 

الأولى.

ن�شبّيًا  اأكبر  الر�شيع  الطفل  راأ���س  اإّن 

من بقية ج�شمه وع�شالت رقبته �شعيفة، 

 لقد صممت أحزمة األمان 
ومقاعد األطفال اخلاّصة 

ملنع الركاب من االصطدام مبا 
هو موجود داخل السيارة
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اأّي اهتزاز  ال�شبب يجب حمايته من  لهذا 

حتى ل يتعّر�س لإ�شابة خطيرة.

ع )الموّجه  اأ- المقعد المخ�ص�ض للُر�صَّ

الطفل  راأ������س  يحت�شن  ل���ل���خ���ل���ف(: 

المقعد  خلفّية  اأن  وب��م��ا  لحمايته. 

تمت�س  فاإنها  ال�شيارة  مقّدمة  ت�اجه 

اأكبر  لحماية  وتحت�يها  ال�شدمة  ق�ة 

للر�شيع، فقد اأثبتت التجربة اأنها اأكثر 

اأمانًا لالأطفال. 

ب- م��ق��ع��د ال��ط��ف��ل ال���م���وج���ه ل���لأم���ام: 

اأربع  حتى  الأول��ى  ال�شنة  من  ي�شتعمل 

�شن�ات ون�شف )من وزن 10 اإلى 18 

كيل�غرامًا(. 

اأما كيفية حمايته للطفل فيك�ن عندما 

ال�شحيحة،  بال�ش�رة  المقعد  يثبت 

فاإّن الأجزاء الثالثة الرئي�شّية للمقعد 

البع�س،  بع�شها  م��ع  ب�شال�شة  تعمل 

على  بالمقعد  الأم���ان  ح���زام  فيعمل 

ح��زام  ويعمل  ال�شدمة،  امت�شا�س 

تثبيت  على  بال�شيارة  ال�شفلي  الأم��ان 

العل�ي  ال��رب��اط  اأم��ا  المقعد،  قاعدة 

فيعمل على تثبيت المقعد من اأعلى.

من  ي�شتعمل  المحفز:  الطفل  مقعد  ج- 

)من  الثامنة  عمر  حتى  الرابعة  �شن 

وزن 18 كيل�غرامًا وما ف�ق(. المقعد 

المحفز ه� اأ�شلم طريقة لتثبيت حزام 

بال�ش�رة  الطفل  ج�شم  ح���ل  الأم��ان 

ال�شحيحة.

الثامنة وحتى  المقعد: من �شن  د- ح��زام 

العام الثاني ع�شر. وي��شى با�شتخدام 

ح����زام الأم�����ان ل��الأط��ف��ال ول��ك��ن في 

المقعد الخلفي لل�شيارة .

كيف يحمي الحزام؟ اإّن حزام الكتف 

اأج��ل  م��ن  معًا  يعمالن  ال��شط  وح���زام 

والعل�ي  ال�شفلي  الج�شم  ُج���ْزاأَي  اإبقاء 

اأو  المفاجئ  ال�ق�ف  حالة  في  اآمنيين 

الخلف  في  الطفل  ووج���د  ال�شطدام. 

 ال تسمح لطفلك بالوقوف 
أو اجللوس بني املقعدين 

األماميني للسيارة دون تثبيته

مقعد الطفل الم�جه لالأمام المقعد المخ�ش�س للر�شع

إسعافات أولية
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�شيبعده عن ق�ة ال�شطدام اأثر الحادث 

التي  اله�ائّية  ال��شادة  واأي�شًا يبعده عن 

�شّن  دون  لالأطفال  قاتلة  تك�ن  اأن  يمكن 

الثانية ع�شر.

*ن�شائح ل�شالمة طفلك
لي�س ثّمة �شك في اأّن هناك الكثير من 

ب�شالمة  المتعلقة  والن�شائح  المعل�مات 

الأطفال في ال�شيارة ن�جزها بالآتي:

ح�شنك  ف��ي  اأب����دًا  طفلك  ت�شع  ل   -1
كانت  مهما  ال�شيارة  رك���ب  اأث��ن��اء 

الظروف.

ل  ت�شتخدم حزامًا واحدًا لربط طفل   -2
و�شخ�س كبير معًا. لأّن ثقل ال�شخ�س 

الكبير �شيتزايد بفعل ق�ة ال�شطدام، 

م�شببًا للطفل اإ�شابة خطرة.

اأو الجل��س  ل ت�شمح لطفلك بال�ق�ف   -3
بين المقعدين الأماميين لل�شيارة دون 

ب�ش�رة  ال�شيارة  ت�قف  لأن  تثبيته؛ 

اأو  ب��ال��غ��ة  لإ���ش��اب��ة  يعر�شه  مفاجئة 

بال�ق�ف  للطفل  ت�شمح  ول  ال��م���ت. 

حّتى ول� كنت تم�شكه بذراعيك.

4 - ل تترك اأبدًا طفلك وحده في ال�شيارة دون 

مراقبة، حتى ول� كان ذلك لثانية واحدة.

يلفت  الأط���ف���ال  اأن  ال��م��ع��روف  م���ن 

بال�شيارة  ة  الخا�شّ اليد  فرامل  انتباههم 

اأو قد يق�م�ن بت�شغيل ال�شيارة ثم يحاول�ن 

ال�شيارة  ت�شغيل  مفتاح  ترك  عند  قيادتها 

في م��شعه. ومن الممكن  اأي�شًا اأن يعبث 

اإلى  ي���ؤدي  مّما  ال�شجائر  ب�لعة  الطفل 

حدوث ا�شتعال.

انتباهك  بت�شتيت  لأطفالك  ت�شمح  ل   -5
وركز على القيادة.

حاّدة  اأو  ثقيلة  اأ�شياء  اأّي  وج���د  تفاَد   -6
ت�شبح  اأن  الممكن  فمن  ال�شيارة،  في 

الت�قف  حالة  ف��ي  ط��ائ��رة  ك�ش�اريخ 

المفاجئ اأو ال�شطدام.

تاأّكد من اإغالق ن�افذ واأب�اب ال�شيارة   -7
عندما يك�ن الأطفال في ال�شيارة.

اأ�شغل تركيز الأطفال خالل الرحالت   -8
الط�يلة لكي ل ُيحدث�ا اأي �شغب.

الأطفال  �شالمة  اأن  بالذكر  والجدير 

ب��ل في  ب��ال��ق��ي��ادة،  ال��م��ه��ارة  ل تكمن ف��ي 

ا�شتعمال المقعد وحزام الأمان المنا�شبين 

لعمر ووزن الطفل.

مقعد الطفل المحفز
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م������زداُن ت���راث���ك���م  ال���ن���ب���يِّ  اآَل 

ب��ال��ب��ّي��ن��ات وب�����الإب�����اء ُم�����ش��اُن

ف��ت��راث��ك��م اآي�����ات ع����ّز اأ���ش��رق��ْت

اأن�������اُره������ا ف��ت��ف��ّت��ح ال���م���رج���اُن

زاه��ٌر رباكم  في  المعارف  �شجُر 

وزه���������ره ال���م���ت���اأّل���ق���ات ج���م���اُن

التي الب�شاتين  ت��ل��ك  وق��ط���ُف��ه��ا 

ت��رق��ى ب��ه��ا الأخ�����الق والإي���م���اُن

وجذورُه من وحي دين الم�شطفى

اإ���ش��راق��ٌة ق��د ���ش��اغ��ه��ا ال��رح��م��ُن

* * *
تاأّلقت حين  ال��ك���ن  ف��ي  اأن���ارك��م 

ع��ب��ق��ْت ب��َف��ْ�ح اأري��ج��ه��ا الأوط����ان

م�شكاتها من  العلم  اأري��َج  جمعْت 

ف���زَه���ْت ب��ط��ّل��ِة ���ش��ّم��ه��ا الأك������اُن

نثر القري�ُس على الخمائل عطره

الأف��ن��اُن ف��اخ�����ش��ّرِت  بمديحكم 

ال��ذي الح�شينّي  الّنهج  ه���  ه��ذا 

ت����ع����ت����زُّ ف����ي����ه ب�����الغ�����ٌة وب����ي����اُن

بالُهدى ت��اأّل��ق  ���ش��رح��ًا  ب��ه  اأك����رْم 

واأُ�����ش�����د ح���ي���درة ه���م الأرك������اُن

* * *

ال�����ش��ع��ر ف��ي��ك��م ي�����ش��ت��م��دُّ ب��ي��ان��ه

وال��ُف��رَق��اُن ال���ْح��ُي  تباَهى  وب��ك��م 

وُج���َده ال���ج���ُد  َع��رف  ب�ج�دكم 

���ر ال����ق����راآُن ���طِّ وب���ن����رك���م ق���د ����شُ

ال�����ش��ع��ر ف��ي ذك���راك���م ه��� واح���ٌة

ف��ي��ه��ا الإب�����ا وال����ِع����زُّ وال���ع���رف���اُن

�شمائكم ف�شاء  ف��ي  ي��غ��ّرْد  ل��م  ل��� 

م����ا ك�����ان ف���ي���ه ل��ل��ب��ي��ان ل�����ش��اُن

الُعلى مجال�شة  اإلى  ظمئَت  َمن  يا 

ه����ذا ���ش��ب��ي��ل��ك اأي���ه���ا ال��ع��ط�����ش��اُن

ا�شرْب رِويَّ ال�شعر وا�شكر بالهدى

ال�شيطاُن اأت���ى  ب��م��ا  ت�����ش��ك��َرنَّ  ل 

حدائٌق الكرام  مدح  في  فال�شعر 

م��ن��ه��ا ي��ف���ح ال��ع��ط��ر وال��ري��ح��اُن

اإخ�تي ي��ا  ال��ُه��دى  ب�شاتين  ه��ذي 

ت����ْزداُن بالم�شطفى  اأث��م��اره��ا 

الذي الحّب  وا�شتْلِهم�ا  بها  ج�ُل�ا 

الأزم���اُن ا�شِتلهامه  ع��ن  ع��ج��زت 

* * *

هم لكلِّ صحيفٍة 
عنوان

�ل�شاعر خليل عجمي

شعر
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�شم�ُس الكرامة اأ�شرَقْت من كربال

وم���ن ال��ك��رام��ة ي����َل���ُد الإن�����ش��اُن

وال�����ش��ع��ُر ب���رك���ان ت��ف��ّج��ر ث�����رًة

ف��ي��ه��ا ف���اأح���رق ���ش��م��َرُه ال��ب��رك��اُن

كربال في  ا�شُت�شهدوا  الذين  كل 

كان�ا م��ا  وال��ِف��دى  ال�شهادة  ل���ل 

وك����ذا ال���ّدم���اء ال��ح��ي��درّي��ة اإّن��ه��ا

ُت�شاُن الأ�شيل  ال�شعر  بق�شائد 

* * *
ل ت��اأَم��َن��َنّ ال��غ��ْرَب ف��ي اأف��ك��اره��م

ل ل��ي�����س ل��ل��ف��ك��ر ال��غ��ري��ب اأم����اُن

معاديًا الأ���ش��ي��ل  للنهج  ك��اَن  َم��ْن 

ُك��رم��ى ع��ي���ن ال��غ��رب ف��ْه��� جباُن

ث���رًة �ِشعرك  الُكفر  ب��اأه��ل  ف��ّج��ْر 

��ر ال��ب��رك��اُن م���ن ع��زم��ه��ا ي��ت��ف��جَّ

ق�شائٍد خيَر  البيِت  ب��اآل  وان��ظ��ْم 

ج��ن��اُن ال��خ��ل���د  ف��ي  ل��ك  فبظّلها 

م���ا ق����ال ب��ي��ت��ًا ب���الأئ���ّم���ِة ���ش��اع��ٌر

اط��م��ئ��ن��اُن ب��ق��ل��ب��ِه  و�����ش����ّع  اإّل 

�شافعًا الأئ��ّم��ة  غير  ابتغى  وَم���ن 

ال��دي��داُن ج�شَمُه  ت��اأك��ل  فل�ش�ف 

���ش���رٌة رّب����ك  ق�����راآن  ف���ي  لل�شعر 

اق����راأ ِل��ت��ْع��رَف م��ا اأت���ى ال��رح��م��ُن

اأ����ش���ال���ٌة ل���ل����ف���اء  ف��ي��ن��ا  دام  م���ا 

ف��ل��ن��ا ب��اأح�����ش��ان الإب������اء م��ك��اُن

م���اق��ٌف لل�شجاعة  فينا  دام  م��ا 

ال�شجعاُن فلي�شمخ  المدى  فعلى 

جى الدُّ على  الثائرين  عرين  هذا 

م���ن ���ش��ي��ف ح���ي���درٍة ب���ه ل��َم��ع��اُن

ب��ال��ك��رام��ة ح��اف��ٌل ع���ٍز  �شيف  ه��� 

وب����اأه����ل����ِه ي���ت�������ش���ّرُف ال���م���ي���داُن

ه��� ذا ال��ت��راث ال��ي��ع��رب��يُّ م��ن��ارٌة

ف��ي��ه��ا ل����ث����ّ�ار ال����زم����ان زم�����اُن

ر�شيَدُه ال�شماء  نهج  يكن  لم  ل� 

م����ا ك�����ان ف���ي���ه ل���ل���خ���ل����د ك���ي���اُن

����ش���ّل����ا ع��ل��ى ط���ه ال���ن���ب���يِّ واآل�����ِه

ف��ه��ُم ال��ت��ق��ى وال��ح��ب والإح�����ش��اُن

والهدى والح�شارة  الأ�شالة  وهُم 
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دميا جمعة فّو�ز

أّنني لسُت 
على قَدر 

المسؤولّية
مشكلتي

م�شكلتي  �شنة،   21 عمري  �شعيد،  ا�شمي  عليكم،  ال�شالم 

بعد  مدر�شتي  ت��رك��ت  مبكر.  عمر  ف��ي  العمل  ب���داأت  اأن��ن��ي 

لبيع  والدي  وت�شّلمت محل  المت��شطة  ال�شهادة  على  ح�ش�لي 

المفرو�شات المنزلّية. كان و�شعي المادّي م�شتقّرًا حتى بداأت 

في  ال�شعبة  القت�شادّية  بالأح�ال  تتاأّثر  ال�شغيرة  م�ؤ�ش�شتي 

البلد وا�شطررت لأن اأ�شتدين من بع�س الأ�شخا�س من معارف 

اأعاني  التي  بالم�شاكل  والدي  اأخبر  لم  اأنني  الم�شكلة  والدي. 

ال�شغط(  من  )يعاني  ح��رج  ال�شحّي  و�شعه  لأّن  منها، 

ولأّنه وثق بي و�شّلمني اأعماله، ولأنني ب�شراحة لم اأكن 

اأنني �شرفت الكثير  اأعترف لكم  على قدر الم�ش�ؤولّية! 

لأ�شدقائي  ولئ��م  على  الكثير  واأنفقت  الأم����ال،  من 

من  فارهة  �شيارة  وا�شتريت  معًا،  نزهاتنا  وعلى 

اأُلحقه  اإدراك مّني لحجم ال�شرر الذي  دون 

باأ�شرتي، والي�م اأنا مطالب من العديد 

ول  دي�نهم  ب��رّد  الأ�شخا�س  من 

اأت�����ش��ّرف. هل  اأع���رف كيف 

يمكن اأن ت�شاعدوني؟

شباب
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ل بّد لك من م�شارحة �شخ�س اأكثر خبرة منك في عالم التجارة. في حال   -1
ال�شتعانة  فعليك  وهادئ  علمي  باأ�شل�ب  والدك  بم�شارحة  ا�شتحالة  وجدت 

بعّمك اأو اأحد اأ�شدقاء اأ�شرتك، لأّن الخبرة لن تكت�شبها بين ليلة و�شحاها ول 

بّد لك اأن تتعّلم مّمن �شبقك في هذا العالم.

اأّنك نادم على تق�شيرك واإ�شرافك. ولكّننا نن�شحك بعدم جلد  من الجّيد   -2
ل اإلى حّل منا�شب يبداأ بالكّف عن  الذات والتفكير باأ�شل�ب ا�شتراتيجي للت��شّ

اأن  دون  المادّية  لمَلمة م�شاكلك  ال�شتدانة ومحاولة  والت�ّقف عن  الإ�شراف 

تغرق اأكثر فاأكثر في الدي�ن.

مع  واتفق  �شدادها  عليك  التي  المالّية  الم�شتحّقات  جميع  ورقة  على  �شّجل   -3
اأن  على  ل�شدادها  بالت�افق  تحددونها  اأ�شهر  مهلة  اإعطائك  على  اأ�شحابها 

تلتزم بها.

الخط�ة الأولى التي ل بّد اأن تفيدك هي بيع ال�شيارة الفارهة التي ا�شتريتها   -4
وال�شعي ل�شداد جزء من دي�نك والكّف عن �شرف مردودات الم�ؤ�ش�شة المالّية 

على نف�شك ورفاقك.

من  التخفيف  في  ت�شاعدك  حّتى  َح��ِرج  م��ادّي  و�شع  في  اأنك  والدتك  اأخبر   -5
م�شاريف العائلة ولعّلها ت�شاعدك في اإيجاد مخرج اأو حّل.

رّبانية  في��شات  من  فيهما  لما  ال�شتغفار  وعلى  ال�شبح،  �شالة  على  داوم   -6
عظيمة.

بنا،  لثقتكم  �شكرً�  �شعيد،  �ل�شديق 

ويفّرج  عنك  يخّفف  �أن  �هلل  وندعو 

هّمك. ولكن ال بّد لك من �لقيام بعّدة 

خطو�ت تح�ّشن و�شعك نوعًا ما:
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وبخطًى  ال�شيارة  م��ن  ن��ادي��ا  ترّجلت 

وقفت  المطعم.  نح�  ت���ّج��ه��ت  م�شرعٍة 

�شغيرة  ورقة  فتحت  وقد  المحا�شب  اأمام 

وب���داأت  ال���ج��ب��ات  ع�����ش��رات  عليها  ُك��ت��ب 

تن�شى منه  اأن  تريد  كبيان دقيق ل  تتل�ها 

من  ح���ّر،  كري�شبي  »وج��ب��ة  تف�شيل:  اأّي 

خ�ّس  مع  اإ�شكال�ب  �شندوي�س  �شلطة،  دون 

يطبع  ال�شاّب  ك��ان  وبينما  وب��ط��اط��ا..«... 

عينها  ب��ط��رف  رم��ق��ت  الطلبّية،  ف��ات���رة 

بين  الر�شيف،  طرف  على  تجل�س  ام��راأة 

في  وول���د  ن��ائ��م��ة،  �شغيرة  طفلة  ي��دي��ه��ا 

الخام�شة من عمره يبكي.

*عينان هائمتان
م�ؤّخرًا  اعتادت  فقد  كثيرًا،  تبال  لم 

الأر�شفة.  ن�ا�شي  على  المت�شّ�لين  روؤي��ة 

من  هاتفها  واأخ���رج���ت  طلبّيتها  اأن��ه��ت 

تّطلع  وب��داأت  ال�ش�داء  الجلدّية  الحقيبة 

من  جميعها  و�شَلتها.  التي  الر�شائل  على 

لأّن  بالعجلة  يطالب�نها  اأ�شرتها  اأف���راد 

الج�ع اأرهقهم. �شحكت من قّلة �شبرهم، 

ورفعت عينيها عن الهاتف لتتفاجاأ بالطفل 

بعينين  ي��راق��ب��ه��ا  اأع������ام  الخم�شة  ذي 

على  ال��ق��درة  التعب  اأفقدهما  هائمتين 

وتذّكرت  عنه،  نظرها  اأ�شاحت  التركيز. 

اأّنها لم تطلب الم�شروبات الباردة، فطلبت 

الطلبّية  اإل��ى  ي�شيف  اأن  المحا�شب  م��ن 

مجم�عة الم�شروبات المختلفة. 

ق��ال  و750«  األ����ف   53 »ال��ح�����ش��اب، 

الطلبّية.  ورق��ة  يناولها  وه���  المحا�شب 

يعيد  اأن  بانتظار  وبقيت  األف   100 ناولته 

لها بقّية المبلغ. هم�س بها الفتى ب�شجاعة: 

تفهم  لم  وجبة«.  لي  ا�شتري  جائع.  »اأن��ا 

الطعام  له  ت�شتري  اأن  منها  يطلب  كيف 

با�شتغراب  اإليه  نظرت  الب�شاطة!  بهذه 

واكتفت  بنف�شه،  ثقته  �شّر  في  تفّكر  وهي 

تفهم  اأو  ت�شمعه  لم  كاأّنها  راأ�شها  ب��اإدارة 

هم�شاته.

*كان يعرف...
الكي�س  ن��ادي��ا  اأم�شكت  دق��ائ��ق،  بعد 

واللذيذة،  ال�شاخنة  بال�جبات  المليء 
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وب��ي��ن��م��ا ك��ان��ت ت���ه���رول ن��ح��� ���ش��ي��ارت��ه��ا، 

اأر�شًا  ف�قعت  م�شرعة  �شيارة  �شَدمتها 

رفعت  ال��ر���ش��ي��ف.  على  ال��ط��ع��ام  وت��ن��اث��ر 

من  تم�ت  تكاد  اأنها  �شعرت  وق��د  راأ�شها 

بالج�ع  لديها  اإح�شا�س  كّل  انتفى  الأل��م. 

نه�س جميع  وتمّلكها وجع قا�س  والعط�س، 

ح�لها  تجمهر  م��ا  و���ش��رع��ان  مفا�شلها. 

و�شائق  م�شاعدتها،  محاولين  ال��ن��ا���س 

ي�شيح  وه���  �شّيارته  من  ترّجل  ال�شّيارة 

ت كفيلم ق�شير  معتذرًا. كّلها م�شاهد مرَّ

الطفل  ذاك  رمقت  بينما  عينيها  اأم���ام 

الكي�س.  �شديد في  الطعام بحر�س  يجمع 

الماّرة  بع�س  رفعها  الكالم.  على  تقَ�  لم 

و���ش��اع��دوه��ا ف���ي ال���رك����ب ف���ي ���ش��ي��ارة 

اإلى  ي�شَحبها  كي  ده�شها  ال��ذي  ال�شائق 

الخلف  اإل��ى  راأ���ش��ه��ا  األ��ق��ت  الم�شت�شفى. 

الأخيرة،  اأنفا�شها  تلفظ  اأنَّها  ت�شعر  وهي 

»جمعُت  يهم�س:  �شغيرًا  �ش�تًا  و�شمعت 

لِك الطعام، ها ه�..«. نظرت اإلى الطفل 

كي�س  لها  ويمّد  بهدوء  يقف  وه�  ال�شغير 

ال�����ش���داء.  ال��ج��ل��دّي��ة  وحقيبتها  ال��ط��ع��ام 

الأغرا�س  هذه  »هل  الماّرة:  اأحد  �شاألها 

وقد  بالإيجاب  راأ�شها  ه��ّزت  ك؟«  تخ�شّ

اأّم��ا  ل��ي  »ه��ذه  ب��ه��دوء:  حقيبتها  تناولت 

ن�شيبك  من  البداية  منذ  فهي  ال�جبات 

الأخيرة  الكلمات  هي  تلك  وكانت  اأن��ت«. 

ال�عي  ع��ن  تغيب  اأن  قبل  قالتها  ال��ت��ي 

الم�شت�شفى  ف��ي  �شاعات  بعد  لت�شتيقظ 

ي�شتجدي  كان  يعرف.  »ك��ان  ت��رّدد:  وهي 

ال�شدقة ليدفع بها عني البالء!«.
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»كانط«  جامعة  من  مهند�ش�ن  �شّمم 

�شكل  على  روب���ت��ًا  الرو�شية  الفيدرالية 

الح�شرة  حركة  مثل  ويتحّرك  �شر�ش�ر، 

بّينت معالجة عمل مّخ »ع�ّشاق الألعاب الإلكترونية« على مدى اأع�ام اأّن األعاب ال�شرب 

ز ن�شاط الجهاز الع�شبّي ولي�س الألغاز واألعاب الذكاء. والتدمير )�ش�تر( ُتحفِّ

الألعاب  اأّن  الأمريكية  وي�شك�ن�شن  ولي��ة  جامعة  من  غرين  �ش�ن  الباحث  واأع��ل��ن 

الإلكترونية الع�شرية تعّد ظاهرة معّقدة جّدًا، اإذ يتج�ّشد فيها الكثير من المبادئ التي 

يراها علماء النف�س والأع�شاب هاّمة لظه�ر تغّيرات اإيجابية في ت�شّرف الإن�شان وزيادة 

مرونة مّخه وقدراته المعرفية عم�مًا.

اأّن األعاب ال�شرب والتدمير )�ش�تر( تح�ّشن كثيرًا من  ومن جهة اأخرى، فقد اّت�شح 

القدرات العقلية لاّلعبين بها. وقال �ش�ن غرين اإّن هذا الأمر يتعّلق بالتركيز الفائق على 

التفا�شيل وت�شريع عملية معالجة المعل�مات في مّخ الالعب وعدد من ال�ظائف المعرفّية 

الأخرى.

األلعاب اإللكترونية 
تحّفز الدماغ

"صراصير استخباراتّية" روسّية
تمامًا.

�شنتيمترات،   10 الروب�ت  ط�ل  يبلغ 

عن  البحث  ف��ي  منه  ال���ش��ت��ف��ادة  ويمكن 

المباني  اأنقا�س  تحت  المفق�دين  النا�س 

كما يمكن ا�شتخدامه كعن�شر مخابرات.

حول العالم
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 مايكروسوفت تجبر المستخدمين
 على استخدام "ويندوز 10"

بالإنترنت  الّت�����ش��ال  اأّن  لحظت  اإذا 

لديك اأ�شبح بطيئًا م�ؤّخرًا ووجدت م�شاحة 

من  لديك  التخزين  قر�س  م��ن  م�شتهلكة 

ملّفات،  عليه  و�شعت  ق��د  ت��ك���ن  اأن  دون 

فالمّتهم ال�حيد هنا ه� مايكرو�ش�فت حيث 

تن�شيب  لملفات  تلقائّي  بتنزيل  تق�م  اإّنها 

»وي���ن���دوز 10« ع��ل��ى ج��ه��ازك ح��ّت��ى ل��� لم 

تطلبها.

اعترفت  م��اي��ك��رو���ش���ف��ت  جهتها  م��ن 

خيار  ح��ّدد  من  اأّن  اأو�شحت  حيث  بذلك، 

اأن����اع  م��ن  ن���ع��ًا  العلماء  اخ��ت��ار  وق��د 

���ش��را���ش��ي��ر اأم���ي���رك���ا ال��ج��ن���ب��ي��ة ي��دع��ى 

»Blaberus Giganteus« نم�ذجًا يقتدى 

به في �شنع الروب�ت.

متنه  على  يحمل  اأن  الروب�ت  وب��شع 

 10 ت��زن  )كاميرا(  �شغيرة  ت�ش�ير  اآل��ة 

لأغ��را���س  ا�شتخدامها  ويمكن  غ��رام��ات 

ا�شتخباراتّية.

د اأي�شًا بم�شت�شعرات ح�ّشا�شة  وه� مزوَّ

ل��ل�����ش���ء لك��ت�����ش��اف ال��ح���اج��ز وت��ج��ّن��ب 

ال�شطدام بها.

دي�شمبر/  ب��ح��ل���ل  ال��ع��ل��م��اء  وي���ع���ّ�ل 

الروب�ت  تزويد  على  الحالي  الأول  كان�ن 

بمنظ�مة مالحة لي�شير وفقًا لم�شار معّين 

له، ولزيادة وقت عمل الروب�ت الذي يمتّد 

الآن ل� 20 دقيقة فقط.

ل�يندوز  التلقائّية  التحديثات  تلّقي  قب�ل 

فاإنها تر�شل اإليه تحديث »ويندوز 10« حّتى 

لتك�ن  بالترقية  حاليًا  يرغب  يكن  ل��م  ل��� 

جاهزة في حال اأراد الترقية لحقًا حّتى ل 

يحتاج اإعادة تنزيلها.

وتعتبر �شيا�شة مايكرو�ش�فت الإجبارية 

هذه اأمرًا مزعجًا، فمع اأّنها تق�ل اإّن الترقية 

اأمر اختيارّي، لكّن ما تفعله يبدو اأّنه �شيا�شة 

اإجبارّية حيث يحاول »ويندوز« الترقية عند 

كّل اإعادة ت�شغيل.
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لم يعد الإدمان على المخدرات مقرونًا 

يرون  م�اليد  ثّمة  اإّن  بل  المراهقة،  بفترة 

الن�ر، وهم مدمن�ن �شلفًا، ب�شبب ما جنته 

عليهم اأمهاتهم.

ني�ز«  »�شكاي  �شبكة  اأفادته  لما  ووفقًا 

��ع ال��ذي��ن ي���ل��دون وه��م  ف����اإّن ع���دد ال��ر���شّ

م��دم��ن���ن ع��ل��ى ال��م��خ��درات ف��ي ال���لي��ات 

المتحدة ت�شاعف اأربع مرات، خالل العقد 

الأخير.

والأدهى من ذلك، اأّن اأبناء المدمنات 

على مخّدرات معينة مثل الهيرويين ي�لدون 

ما  ب�شبب  الرعا�س،  اأعرا�س  يعان�ن  وهم 

اأرح��ام  ف��ي  هج�عهم  خ��الل  عليه  ت��ع��ّ�دوا 

اأمهاتهم.

تزايد عدد "ُرّضع المخدرات" في أميركا

نتيجة  اإل��ى  فرن�شي�ن  باحث�ن  ل  ت��شّ

يتكّلم�ن  الذين  اأولئك  ذاكرة  اأّن  مفادها 

مع اأنف�شهم اأق�ى من ذاكرة الذين يعمل�ن 

و�شط ال�شك�ن.

وقد اأجرى العلماء تجاربهم هذه باإ�شراك 

44 طالب جامعة طالبين منهم حفظ كلمات 
يقروؤوها  اأن  ب�شرط  ال�شا�شة  على  ظ��اه��رة 

وبعد  هم�شًا  يهم�ش�ها  ثّم  بداية  اأنف�شهم  في 

اإل��ى  ي��ن��ظ��رون  وه��م  ينطق�ها ج��ه��ارًا  ذل��ك 

ال�شا�شة وفي النهاية اأن ينطق�ها ب�ش�ت عاٍل 

مخاطبين �شخ�شًا اآخر.

لحفظ  طريقة  اأف�شل  اأّن  تبّين  وق��د 

ال��ك��ل��م��ات ه���ي ط��ري��ق��ة ن��ط��ق��ه��ا اأث���ن���اء 

التكّلم مع الذات يقّوي الذاكرة

ع،  الر�شّ على  الإدم��ان  اأعرا�س  وتظهر 

من اأّول ي�م على ولدتهم، من خالل القيء 

اأمر  وه�  طبيعّية،  غير  ب�ش�رة  وال�شراخ 

م�ؤلم جدًا.

��ع  وي���ق����م الأط����ب����اء ب���اإع���ط���اء ال��ر���شّ

بدّقة،  محّددة  مخّدرة  جرعات  المدمنين 

قبل اأن يق�م�ا بفطمهم تدريجّيًا بعد ذلك.

قبل  من  نطقها  طريقة  وتليها  المخاطبة 

المتكّلم مع نف�شه. فكّلما زاد عدد الح�ا�ّس 

كّلما  مكلمًا،  الحفظ  عملية  في  الم�شاركة 

كان الأمر اأف�شل.

حول العالم
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في  ط���ال���ب���ات   5 لح���ظ���ت  اأن  ب��ع��د 

جّ�التهّن  و�شعن  اإذا  اأّن��ه��ن  الدنمارك، 

م��ن عدم  يعانين  ل��ي��اًل  روؤو���ش��ه��ّن  ب��ج���ار 

اأردن  فاإنهّن  التالي،  الي�م  في  التركيز 

اخ��ت��ب��ار ت��اأث��ي��ر ذل���ك ع��م��ل��ّي��ًا، وب��م��ا اأّن 

مدر�شتهّن لم تكن لديها المعدات الالزمة 

تنفيذها  قّررن  فقد  التجربة  هذه  لإجراء 

باأدوات ب�شيطة في المنزل. 

الطالبات و�شعن 6 �شح�ن مليئة بن�ع 

م��ن ال��ب��ذور ف��ي غ��رف��ة محكمة الإغ���الق 

�شح�ن   6 وو�شعن  الإ�شعاع،  من  وخالية 

في غرفة اأخرى مع جهازي راوتر وهاتف 

الطالبات  ب��داأت  ي�مًا   12 وخ��الل  ج��ّ�ال، 

مالحظة نمّ� النباتات مع ت�ش�ير النتائج، 

وبعد نهاية التجربة كانت النتيجة الرهيبة 

ال تناموا بجانب 
هواتفكم!

هندي،  ملي�ن   2٫3 م��ن  اأك��ث��ر  م  ت��ق��دَّ

الدكت�راه،  اأكثر من مئتين منهم من حَملة 

في  مكتب«  »�شاعي  وظائف  ل�شغل  بطلبات 

ب�لية  الهند،  �شمالي  في  حك�مية  مكاتب 

ولي��ات  اأك��ب��ر  تعتبر  وال��ت��ي  برادي�س  اأوت���ار 

الهند من حيث عدد ال�شكان.

وح�شب وكالة الأنباء الألمانّية »د ب اأ«، 

368 فر�شة  فاإّن من بين المتقّدمين ل�شغل 

ال�لية  في  اجتماعّيًا  المتدنّية  ال�ظيفة  من 

نح� 222 األفًا من خّريجي الجامعات و225 

2,3  مليون هندّي يتقّدمون لوظيفة واحدة
من حملة الدكت�راه.

كان  ال��ت��ق��ّدم  اأّن  الأم���ر،  ف��ي  الطريف 

من  الخام�س  ال�شّف  اإكمال  فقط  يتطّلب 

التعليم الأ�شا�شّي والقدرة على قيادة دّراجة.

ومن بين مهاّم ال�ظيفة اإح�شار ال�شاي 

ونقل الملفات بين مكاتب الم�ظفين. ويبلغ 

 300( روبية  األف   20 لها  ال�شهري  الراتب 

ال�ظيفة  الكبير على  الإقبال  دولر(. ويع�د 

الإ�شكان  مثل  لها  الم�شاحبة  لالمتيازات 

المدع�م ومرّتبات التقاعد.

بج�ار  و�شعت  التي  فالبذور  وال�ا�شحة، 

الكثير  وم��ات  تنُم  ل��م  وال��ه��ات��ف  ال��راوت��ر 

في  البذور  نمت  نف�شه  ال�قت  وفي  منها، 

الغرفة الأخرى. 

وقد اأثارت هذه النتائج اهتمام العلماء 

ح�ل العالم، فيما حازت هذه التجربة على 

العل�م  م�شابقة  في  الأولى  ال�شرف  مرتبة 

الإقليمّية، برغم ب�شاطتها، اإّل اأن نتائجها 

كانت خطيرة في ال�قت نف�شه.
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�شح �أو خطاأ؟

اأ- اأب� حنيفة النعمان، مالك بن اأن�س، اأحمد بن حنبل وكثير غيرهم ذكرهم التاريخ من تالمذة الإمام 

.Q ال�شادق

ب- تتنامى الجريمة في لبنان في ظّل �شغ�ط �شيا�شّية، اجتماعّية وترب�ّية.

ج- باب البّراد ه� اأف�شل مكان لحفظ البي�س.

�مالأ �لفر�غ:

م�شدر  ه�  تعالى  اهلل  بك�ن  اإيمانهم  ويتعّمق  م�شاكلهم،  وتقّل  بالأمن،  وغيرهم   ......... ي�شعر  اأ- 

الإ�شباع.

ب- ......... متعّدد المظاهر، اإّما في �شل�ك جانح اأو �شل�ك معتاد في بيئة اأخرى، ويعتبر مظهرًا من 

مظاهر النحراف.

ج- نذر ........ لرّب الكعبة اأن ي�شّحي باأحد اأف�شل اأولده اإن رزقه ع�شرة منهم.

من �لقائل؟

اأ- »البتذال الأخالقي منكر، م�شاعدة اأعداء الإ�شالم منكر، اإ�شعاف الثقافة الإ�شالمية منكر... اإلخ، 

ويجب النهي عن هذه المنكرات«.

ب - »واهلل ل اأك�ن مثل ال�شبع ت�شمع الّلدَم فتخرج فُت�شاد«.

ج - ورد في العدد اأنه قال: »الِكَبر قد يك�ن في �شرار النا�س من كّل جن�س...«.

�شّحح �لخطاأ ح�شبما ورد في �لعدد:

اأ- �شّكلت النهاية الم�ع�دة لالإن�شان، كم�شير حتمّي ل مفّر منه، بداية في الم�عظة الإلهّية.

ب- قال ل�لده: »ال�شعادة جائزة من اهلل يعطيها لمن ي�شتحقها، فاجهد اأن ت�شتحقها«.

ج- الم�شّن�ن اأكثر عر�شة لالإ�شابات الخطيرة من غيرهم في ح�ادث المرور.

 من/ ما �لمق�شود؟

اأ - »هم اأهل كتاب، عندهم قدرة على الح�ار، وقدرة على د�ّس الأحاديث وعلى اإقناع الآخرين باأ�شاليب دينّية«.

ته التي حفظت من خالل  ب - ُيعتبر العدّو الأبرز لل�شهي�نية، ول ت�شتطيع ال�شينما اليه�دّية اأن ت�شّ�ه ق�شّ

القراآن الكريم.

اأ�شئلة الم�شابقة ُيعتمد في الإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي. ٭ 

ُينتخب الفائزون �شهريًا بالقرعة من بين الذين يجيب�ن اإجابات �شحيحة عن كل اأ�شئلة  ٭ 

الم�شابقة وتك�ن الج�ائز على ال�شكل الآتي:

الثاني: مئة األف ليرة لبنانية الأول: مئة وخم�ش�ن األف ليرة لبنانية 

بالإ�شافة اإلى 12 جائزة قيمة كل واحدة منها خم�ش�ن األف ليرة.

يعتبر  بالقرعة،  اإجابات �شحيحة ولم ي�فق  اثني ع�شر عددًا ويقّدم  ي�شارك في  كل من  ٭ 

م�شاركًا بقرعة الجائزة ال�شن�ية.

ُيعلن عن الأ�شماء الفائزة بالم�شابقة ال�شهرية في العدد مئتين وثالث وت�شعين ال�شادر  ٭ 

في الأول من �شهر �شباط 2016م بم�شيئة اهلل.
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اإلى اهلل في  المهاجرين  ال�عر ويعي�س حياة  ي�شكن  المكاتب، بل  ج - »َمن كان مثله ل يتحّمل جل��س 

المحاور«.

 في �أّي مو�شوع وردت �لجملة �الآتية:

»اأنا اأخالطهم اإذا ح�شروا باهلل عّز وجّل، في اأوقات اأرج� فيها �شالمتي مع الجاللة الربانّية«.

�إلى من ورد هذ� �لخطاب في �لحديث �لقد�شّي: »كذب من زعم �أنه يحّبني فاإذ� جّنه �لليل 

نام عني، �ألي�ض كل محّب يحّب خلوة حبيبه؟«.

 من هو �لم�شّمى ب�»�لموعود« في مو�شوع »�شّيد �لقلوب«؟

P ج- النبّي محّمد               Q اأ- الإمام المهدي |                    ب- الإمام ال�شادق

نق�ض �ليهود عهدهم �لذي عاهدوه للنبّي P بعد دخوله �إلى �لمدينة وكان �أّول من نق�ض 

فيهم:

اأ- بن� قريظة                                       ب- بن� الن�شير                           ج- بن� قينقاع

�أعلن �لنبّي محّمد P �لهدف من َبعثته في مقولة �شهيرة، ما هي؟

الجائزة الأولى: رباب زكي الأعرج 150000 ل.ل.

الجائزة الثانية:  فاتن اأحمد الزين 100000 ل.ل.

12 جائزة، قيمة كل منها 50000 ل.ل. لكل من:

ر�صمية فوزي جابر* 

 زينب محمد ع�صيلي* 

بتول ح�صن علي* 

 �صارة محمد علي نا�صر* 

مريم محمد اأحمد �صرور* 

خديجة محمد من�صور* 

ح�صين اإبراهيم اأبو طعام* 

علي يو�صف فقيه* 

 �صناء محمد الحاج ح�صن* 

�صلطانة علي عمار* 

علي محمد المقلي* 

ريحانة طه عكنان* 

ل من كانون �لثاني  2016م �آخر مهلة ال�شتالم �أجوبة �لم�شابقة: �الأوَّ

من  اإلى حرمانها  ي�ؤدي  ما  القرعة  �شحب  بعد  المجلة  اإلى  الق�شائم  من  العديد  ي�شل  ٭ 

ال�شتراك بال�شحب لذا يرجى الإلتزام بالمهلة المحددة اأعاله.

ُتر�شل الأج�بة عبر �شندوق البريد)بيروت، �س.ب: 24/53(، اأو اإلى جمعية المعارف  ٭ 

الثقافية  الإ�شالمية  المعارف  جمعية  معر�س  اإلى  اأو  المعم�رة  الثقافية-  الإ�شالمية 

-النبطية- مقابل مركز اإمداد الإمام الخميني}.

كل ق�شيمة ل تحت�ي 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 ه�ية �شاحبها اأو �ش�رة عنها. ٭ 

مهلة ا�شتالم الجائزة ثالثة اأ�شهر من تاريخ اإعالنها في المجلة، واإّل فتعتبر ملغاة. ٭ 
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حمل الإماُم من الر�ش�ِل ف�شائاًل

ُد بظاللها اآُي الُتقى تتعبَّ  

اأحيا بها ابُن الكراِم �ش�امعًا

اأحيْت ثغ�رًا �شار فيها المر�ِشُد  

فا�شتب�شر ال�شعُب العظيُم بقاِئٍد

من علمِه �ُشُبُل الُهدى ت�ْشتْر�ِشُد  

ِه الميم�ن �شاغ ر�شالًة فبكفِّ

ُد اأن�ارها بين ال�رى تتردَّ  

فعلْت بخامنئي الكريم مكارٌم

مّدْت �شع�بًا خفَّ عنها الم�ِرُد  

فحمى به ربُّ العباِد ف�ار�شًا

راياُتهم ي�م المعارك ُتْرعُد  

فالرايُة ال�شفراُء حين تقّدمْت

�شاغْت م�شارًا في ال�غى يت�شّيُد  

فالق�ُل في الأبطاِل ُيعلي اأّمًة

ل�شبابها ُكلُّ المحاوِر ت�شهُد  

فلقْد اأ�شاء المر�شُد ال�شامي لها

نهجًا ُينا�شُرُه الأبيُّ الأمجُد  

فمن الذي رفع الل�اء مجاهدًا

كي يعتلي ديُن الإلِه ُيمّجُد  

ثًا فالم�شطفى المن�ش�ُر قال ُمحدِّ

ُد اإّن الجهاد ف�شيلٌة تت�رَّ  

فمن الذي اأعلى الل�اء مجاهدًا

اأعمالُه ي�م الح�شاب ُتخلَُّد  

فبِه اأنار القائُد الحامي روؤًى

ُد �شعُب الجن�ب بن�رها يتجنَّ  

فتب�ّشمْت اأر�ُس البقاِع ل�شّيٍد

غّنى لُه طيُر الِحدى والُهدهُد  

حتى الق�افي لم تزْل ُتعلي الِحدى

ُد فال�شعُر في �شخ�س الإماِم ُين�شّ  

علي خليل الحاج علي

تحّية لإلمام القائد
 السّيد علّي الخامنئي {

بأقالمكم
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بين أمواج الحنين
على  الباكي  الغائب  على  ...ولهفتي 

لقلبه  ول��ه��ف��ت��ي   ،Q ال��ح�����ش��ي��ن  ج����ّده 

الحزين المنتظر.

ت�شقط  دم��اء  وفيها  تتجّدد  الأرب��ع���ن 

وال��ق��دا���ش��ة،  ال��ط��ه��ر  ك��رب��الء  ثرى  على 

فيتجّدد �ش�اد الآلم، وي�شّد قل�بنا البي�شاء 

اإلى تلك الأماكن التي كرمها اهلل  الحنين 

باأوليائه فكّرم بها بني الب�شر.

عبد  اأب��ي  زوار  اإل��ى  عي�ننا  وت�شخ�س 

Q، نغبطهم ونرثي لحالنا ونحن  اهلل 

روحًا  والقريب�ن  م�شافة  البعيدون  الع�ّشاق 

وحّبًا.

ودم������ع م��ت��ق��اط��رة ع��ل��ى ال���َ�َج���ن���ات، 

النب�شات  باأحرف  المع�ش�ق  تخاطب ذاك 

وف�ا�شل الدّقات.

تخاطبه منك�شة الراأ�س لعظم الم�شاب 

ولبعد اللقاء.

و�شم�ع تتمّنى ل� اأنها تراب على قدمي 

زائر يحاكي خط�اته المتجهة نح� كربالء.

الف�شل  اأبي  البقعة حيث كفا  تلك  اإلى 

تنادي  �ُشَكْيَنة  حيث  بحيرته،  تمتزجان 

في  الأم��ان  عن  يبحث�ن  والأي��ت��ام  العط�س 

اأح�شان �شابرة اآل محمد.

ت��ل��ك ال��ه��ا���ش��م��ّي��ة ال��ت��ي وق��ف��ت رغ��م 

الأح�������زان وث��ب��ت��ت و����ش���ارت ع��ل��ى خطى 

الزهراء الزكّية.

اإليك يا كربالء �َشّدوا الرحال.

فيا ابن الح�شن. يا من تزور جّدك في 

منتظرًا  وم�شاًء،  �شباحًا  وتبكيه  اأربعينه، 

اأمر اهلل �شبحانه وتعالى لالأخذ بثاأره. 

اأو�شل �شالمي الغارق في بح�ر 

له  و�ش�قًا  ع�شقًا  المتالألئة  الحروف 

وفي اأم�اج الحنين.

 Q الح�شين  لعلَّ  �شالمي  اأو���ش��ل 

ب�شرف  ي�مًا  لي  وي���اأذن  بحالي  ي��راأف 

الزيارة.

اآل  ي��ا  ال�����ش��الم  م��ّن��ي  فعليكم 

من  اهلل  وجعلنا  الكرام،  محمّد 

ال�شائرين على خطاكم.

اإنا�س ج�اد
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اأمير ال�شهادة، بع�س من عبرات القلب  اإليك يا 

التائق اإلى محّياك، خطاب الروح اإلى الروح:

ها ه� يتمايل على �شفاف ال�جدان تارة

وي�شافر حيث ل اإن�س ول جان تارة اأخرى

ي�شافر حيث مالئكة الرحمن

حيث ل �شماء للقلب ول اأر�س

فقط غي�م بي�شاء طاهرة تحمله

اإلى عالم ن�شَجه بع�ٌس من دماء

وبع�ٌس من خي�ط ال�شم�س ال�شفراء

جدائل ع�شق ُعِقَدت بعطر وردة حمراء

جة بدم ال�شهداء م�شرَّ

فل� كان لي اأن اأ�شتعي�س عن الماء

في و�ش�ئي بالدماء

لخترت دماء �شهادتك الزكّية

واغت�شلت بها،

وزّينت اأيامي وتعّطرت بها

ووقفت على باب الفردو�س

عّلني األقاك هناك

بل�ن الدم الأحمر المخملّي

فتزّين الجّنة ف�ق يا اأمير الدنيا والآخرة

مليكة الحاج

أمنية عاشق
مهداة إلى الشهيد البطل أمير عباس 

الصاروط »جواد الحسيني«)*(

عيَنْيك،  محراب  في  اأبحر  دعني  محّمد... 

اأغرف منهما الِعَبر...

ها  لأق�شّ ال���ج���د...  وَعبرة  الّرحيل  ِعبَرة 

على من فاته لقياك...

يا �شمعة عا�ش�راء...

ب��شام  منها  جت  تخرَّ التي  المدر�شة  هي  ها 

الي�م  ُت�شيء   Q الح�شين  اإل��ى  الرحيل 

�شم�ع الحزن مجدًا لرحيلك... �شتبقى �شعاعًا 

من ن�ر و�شيبقى فينا محّياك...

دعني اأجل�س على �شاطئ الأحزان اأخّط على 

رمال العمر ق�شة الّرحيل...

رحيلك �شرٌّ تاه في غياهب الأزمان...

وحكايات...  حكاياٌت  البيت  اأه��ل  مع  ول��ك 

حكاياُت ع�شٍق وفناء...

فهذا الح�شين كان نهاية البدايات!

ذاك الإمام الذي ذّوبك ع�شقًا وثناء!

با�شم  يلهج  ول�شانك  ترحل  اأن  عجيبًا  لي�س 

قتيل العبرات...

يا محّمد... فهنيئًا لك ِطيب  المع�ش�ق  فه� 

!O المنام يا حامي زينب

بالدعاء  اأيدينا  نرفع  زينب  يا  م�لتي  اإليِك 

فمحّمد  �شّيدتي...  يدْيك  افتحي  ون��ق���ل: 

مهدّي اآٍت اإليك!!

زهراء �ش�قي اإبراهيم

في عاشوراء... َرَحَل!
مهداة إلى الشهيد الّزينبي 

»محّمد مهدي قانصو«)*(

)*( ا�شت�شهد دفاعًا عن المقّد�شات بتاريخ 2013/11/4  )*( ا�شت�شهد دفاعًا عن المقّد�شات بتاريخ 2013/5/29 

بأقالمكم
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اأخبروني كيف ابت�شَمِت الحياة بين �شفاه 

ثغ�َرُكم البا�شمة

اأخبروني كيف اأبحرت �شفينة الّنجاة اإلى 

Pبحر ع�شق محمد

اأخبروني كيف غزلتم من خي�ط ال�شم�س 

قيثارة ال�شهادة

اأخ��ب��رون��ي ك��ي��ف اأن�����ش��اأت��م م��ن ح��روف 

تالطمت فيها لغة ال�فاء والّدهاء!!

لغة ل ولن يمح�ها القدر

�شهداء وّدعتكم الأودية والقمم...

�شهداء وّدعكم الب�شر وال�شجر

�شهداء اأبكى فراقكم الحجر

يا األ�شن الحّق الّناطقة.. يا اأيتها الّدماء 

الّناب�شة

يا من لطمتم �شدوركم لإمام ال�ّشهداء

وبذلتم اأرواحكم فداء ال�طن والعر�س

القد�س  نح�  بحناجركم  هتفتم  من  يا 

لروح اهلل

قلتم: »عهدًا ووفاًء باق�ن«

تركع  ال�ّشامخات...  خ�ر  ال�شّ تفتقدكم 

لكم الأ�شجار العاتيات

تقّبل نعالكم تراب �شافي والجبال

ق��ّد���ش��ت��ك��م ال���م�������ش���اح���ات! ق��ّد���ش��ت��ك��م 

الّر�شا�شات والمعارك!

رغم  اأح��ي��اء  لكّنكم  ���ش��ه��داء...  �شرتم 

�شهادتكم.

ت�شبى  ل  حتى  وقاتلتم  ن�شرتم  م��ن  ي��ا 

�شيدتنا زينب مرتين

اأ���ش��ده  م��ع  اهلل  ح�شركم  ل��ك��م...  هنيئًا 

الغالب... علّي بن اأبي طالب.

ح�شين ما�شي

بعَد التَّحّية 

حيُث قال�ها »�شالم«

هم�ٌس  وطني  وفي  ال�شالُم  اأي��َن 

حزين؟

بعَد اأن اأنه�ا الكالم 

يبداأ الكالم ِمّنا

فمن ُندين؟

ُه �شرَختي َمتي اأَُوجِّ َنحَ� عا�شِ

الي�ُم عيُدِك

فانَه�شي 

ن�شترجع َفجَر ال�ِشنين

فجرًا َم�شى

حيُث ه�ى فيِك الِعدى

هل َتذُكرين؟

باع�ِك اأر�شًا في الَمحاِفل

أخبروني كيف أبحرتم؟
مهداة لشهداء المقاومة اإلسالمية

العروبة الضائعة
ُقلُت وطني ل ُيباع!

قد كاَن �َشْعُبِك ناِئمًا

فُكلُّ ال�شعِب الي�َم �شاع

باع�ِك يا اأر�َس الَكراَمِة

تحَت اأنظاِر العي�ن

قْد ُكّنا َناأَمُن حاِكمًا

اأَحاِكُم الَعَرِب يخ�ن!

اأيَن العروبة والمروءة؟

َّلتُمُ ال�َطَنَ �ُشج�نْ حَ�

الي�َم عيُدِك يا بيروت

َفْلُنِزح َنَغَم الِعتاب 

فق�شيَدُة الأحراِر 

قد ُدِفَنت تحَت الُتراب 

في عيدك الي�َم 

َة الغدِر اأماَم العالمين  �َشردُت ِق�شّ

عِب  ال�شَّ ذا  م��زاي��ا  فيها  وَم��َدح��ُت 

الأمين 

�شُيَردُّ َنجُمِك والقمر 

ل ل�شُت اأهذي 

فاإنَّ ِمثلي �ش�َف ينَتِحل ال�شالم 

ذاَك ال�شالم

ويزَرُع في الجيِل ُحبَّ النتقام

وفي الختام:

»اأر�ٌس ُتباع يقاِبُلها نزُف الِجراح

غدٌر جديد �شنبَتدي حرَب ال�ِشالح 

ل لن ُنعيد َفَكالُمنا َحتمًا ُمطاع«

زينب قنديل
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)Sudoku( ســـــودوكـو 
�شروط اللعبة: هذه ال�شبكة مكّ�نة من 

9 مربعات كبيرة وكل مربع كبير مق�ّشم 
اإلى 9 خانات �شغيرة. من �شروط اللعبة 

و�شع الأرقام من 1 اإلى 9 �شمن الخانات 

بحيث ل يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط اأفقي اأو عام�دي.

من هو؟ 
�شدر �لمتاأّلهين

والذوقّية  العقلّية  الفل�شفة  جمع  من  اأّول 

واأفكاره  كتبه  الفل�شفة.  جّ�  مالأ  ا�شمه  وال�شرعّية. 

مالأت اأج�اء الح�زات العلمّية، حّتى ي�منا هذا. اإّنه اأحد 

بن  محمد  الدين  �شدر  الإلهّيين  الفال�شفة  عظماء 

اإبراهيم الق�امي ال�شيرازي.

القرن  من  الثاني  الن�شف  في  �شيراز  مدينة  في  ُولد 

فقيه  ي��دي  على  اأ�شفهان  ف��ي  ودر����س  الهجري،  العا�شر 

ع�شره ال�شيخ البهائي وال�شّيد الميرداماد الح�شيني.

اأر�شى هذا العالم المتاأّله الفل�شفة العقلّية والذوقّية على مبادئ ال�شريعة المقّد�شة، 

له لهذه الأفكار ال�شامية  وقال في مقّدمة كتابه )الأ�شفار الأربعة(: »اإّن الأ�شا�س في ت��شّ

مرحلة  من  خروجه  بعد  قلبه  على  ت���اردت  قد  الإفا�شات  هذه  واإن  المح�س  التعّبد  ه� 

قبل  اتُّهم من  اآخر«.  اأي مكان  اأو  »كهك«  اأم�شاها في منطقة  التي  والن��زواء«  الريا�شة 

بع�س العلماء بالنحراف والكفر لدرجة اأنه طرد من بلدته اأو تركها.

ت�في بالب�شرة وه� مت�ّجه اإلى الحّج في �شنة 1059 هجرية.

من اأهّم كتبه )الحكمة المتعالية( الذي عر�س فيه فل�شفته التي هي من اأهم المباحث 

الفل�شفية الإلهية. 

أحجية
جد الرقم المنا�شب مكان عالمة ال�شتفهام.

1 4 5
7 1 4

5 9 3
5 3 8 4

2 6
8 4 6 9

7 6 4
1 3 7

4 8 6

الواحة
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لماذ� يكّبر �لم�شّلي بعد �لت�شليم ثالثًا ويرفع يديه؟

 :Q حّدثنا محّمد بن �شنان عن المف�شل بن عمر قال: »قلت لأبي عبد اهلل

 P النبّي  لأّن  فقال:  يديه؟  بها  يرفع  ثالثًا  الت�شليم  بعد  الم�شّلي  يكّبر  عّلة  لأّي 

لّما فتح مّكة �شّلى باأ�شحابه الظهر عند الحجر الأ�ش�د، فلّما �شّلم رفع يديه وكّبر 

ر عْبده واأعّز ُجنده وغلب  ثالثًا وقال: »ل اإله اإّل اهلل وحده وحده، اأنَجز وْعده ون�شَ

الأحزاب وحَده، فله الملك، وله الحمد، يحيي ويميت، ويميت ويحيي، وه� على كّل 

�شيء قدير«، ثمَّ اأقبل على اأ�شحابه فقال: ل تدع�ا هذا التكبير وهذا الق�ل في دبر 

كّل �شالة مكت�بة، فاإّن من فعل ذلك بعد الت�شليم وقال هذا الق�ل كان قد اأّدى ما 

يجب عليه من �شكر اهلل تعالى ذكره على تق�ية الإ�شالم وجنده«.

)علل ال�شرائع، ال�شدوق، ج2، �س360(

كيف نعّلم �أطفالنا فكرّيًا؟

ا�شتعمال  الطفل  عرف  واإذا  اأي�شًا.  بح�ا�ّشه  بل  فقط،  بعقله  الطفل  يتعّلم  ل 

ح�ا�شه الخم�س ي�شتفيد على �شعيد التعّلم والكت�شاب، ويك�ن في ذلك متعة كبيرة 

له اأي�شًا. ابدئي مع طفلك بلفت انتباهه اإلى الأ�شياء التي لم يرها اأو ي�شمعها لأنه 

لم ينتبه ل�ج�دها: تغريد الع�شف�ر، �ش�ت طائرة تمّر في الج�، وكر للنمل... اإلخ. 

وعندما ينتبه الطفل للتفا�شيل، الروائح، الأ�ش�ات وملم�س الأ�شياء، يفتح له 

باب اكت�شافات كثيرة ممكنة لديه وتبداأ عندها ولدة الفكر العلمّي.

ُة َعْيٍن ِلي َوَلَك لَ َتْقُتُلوُه َع�َصى اأَْن َينَفَعَنا اأَْو َنتَِّخَذُه  {َوَقاَلْت اْمَراأَُة ِفْرَعْوَن ُقرَّ

َوَلداً َوُهْم َل َي�ْصُعُروَن} )الق�ش�س: 9(

تمّكنت زوجة فرع�ن من اأن تغّير راأي فرع�ن على الرغم من �شط�ته وجبروته 

عبر خطاب حكيم:

1- بداأت با�شتخدام لغة العاطفة لتك�شر جبروته.
2- لجاأت اإلى لغة الأمر والنهي ب��ش�ح للجن�د: )ل تقتل�ه(.

3- اأبرزت المنفعة لأّنها القان�ن الحاكم في �شيا�شة اأّي طاغ�ت: )ل تقتل�ه ع�شى 
اأن ينفعنا(.

4- لم يكن لفرع�ن اأولد، فاأّثر به خطاب ال�شيدة اآ�شية الحكيمة فر�شي  باإبقاء 
الطفل دون اأن ي�شعر.

لماذا؟

كيف؟

يتدبرون
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الكلمات المتقاطعة

�أفقيًا:

 الم�شلم�ن الأوائل الذين انتقل�ا من مكة اإلى . 1

المدينة 

 ف�شة - �شرباه بالحجارة. 2

 اأت�ّجع - حرف اأبجدي - برد . 3

الر�ش�ل . 4 زمن  على  كان�ا  الذين  الم�شلم�ن 

P وراأوه و�شمع�ا منه

نزاع وقتال - ن�شف كلمة تهرب�ن . 5

حرف عطف - للنفي - م��شع. 6

 نف�س - طاولت الطعام. 7

 القرابة - نحرك. 8

 �شد متقّدم - للتعريف. 9

 الكذب - جهة. 10

عموديًا:

 الم�شلم�ن الذي كان�ا في  المدينة ون�شروا . 1

ر�ش�ل اهلل P - للنداء

اأوى اإلى المكان - قذف�ا ورم�ا . 2

مرفاأ - راأيا في ن�مهما . 3

�شمير منف�شل - من اأخ�ات اإّن - نزع ري�س . 4

الطائر

�شكب  الماء )معك��شة ( - امتناع عن تناول . 5

الطعام 

 عملية �شق ج�شم الإن�شان - اأنب. 6

اأمُلهما - هّز. 7

ن�شف كلمة »كل�م« - جبل نار. 8

 اأنثى الجمل - اأو�شاخ. 9

 قّط - فقد عقله - اأح�شر واأتى بال�شيء. 10

12345678910

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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حل الكلمات المتقاطعة ال�شادرة في العدد 290

من يرغب من الإخ�ة القراء بالم�شاركة في �شحب قرعة الم�شابقة؛ 

فلي�شتعلم عن التاريخ من مركز المجلة.

Sudoku حــــل شبــكـة
الصادرة في العدد 290

ج�اب الأحجية: 90

اأج�بة م�شابقة العدد 289

1 - �شح اأم خطاأ؟
اأ - �شح

ب - �شح

ج - خطاأ

2 - امالأ الفراغ:
اأ - العف�

ب - القدوة

ج - وهن

3 - َمن القائل؟
اأ - الإمام الخميني }

Q ب - الإمام علّي

Q ج - الإمام زين العابدين

في  ورد  ح�شبما  ال��خ��ط��اأ  ���ش��ّح��ح   -  4
العدد:

اأ - التفّكر في

ب -  طاعته

ج -  1991

5 - من/ ما ه�؟
P اأ - الر�ش�ل

ب - زهير بن القين

ج - ط�عة

خذ  الي�م:  »زينبّيات  العدد،  ملف   -  6
حتى تر�شى«

7 -  ج- النف�شي والروحي
8 - بئر الأفعى

9 - كاتب م�شدق حال�
10 - »�شاء اهلل اأن يراهن �شبايا«

2 6 4 1 5 8 3 7 9

9 3 1 2 7 6 5 4 8

7 8 5 3 9 4 2 1 6

5 4 8 7 2 3 6 9 1

3 9 6 5 8 1 7 2 4

1 2 7 4 6 9 8 5 3

6 5 3 9 4 2 1 8 7

4 1 2 8 3 7 9 6 5

8 7 9 6 1 5 4 3 2

12345678910
باا�سويتاك1

ناحيرم�سر2

امهوناخبب3

للااومال4

دنهلاف�سنا5

وخار�سييا6

اوابنفا7

منغييلعا8

هفاتيلعن9

�سمامهنيعت10
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لو كّنا في عالم آخر
ه مخيلَته في ذلك النهار. كان ي�شرق نظرًة خاطفة   لم تفارق �ش�رُة اأمِّ

م�عد  اإنه  الم�شاء.  حّل  حتى  ال�قت،  على  القب�س  محاوًل  �شاعته  اإلى 

قيمة  ل  ففي مدينته  �شاعة(،  يبلغ )800  الذي  ال�شهري  الراتب  ت�شلُّم 

لالأم�ال، بل يتقا�ش�ن ال�شاعات التي يعي�ش�نها، وبها يبتاع�ن طعامهم 

ر�شيدهم  ينفد  عندما  بل  ج�عًا،  يم�ت�ن  ل  الفقراء  عي�شهم.  وو�شائل 

الزمني من الدقائق وال�شاعات. والأغنياء هم من يملك�ن ر�شيدًا عاليًا 

ال�شن�ات في البن�ك، واأ�شحاب الثروات ال�شخمة قد ُخلق�ا  من عق�د 

منذ قرون. 

ت�شلَّم راتبه، ونهب الأر�س �شيرًا لي�شل اإلى اأّمه، التي �شينفد وقتها بعد 

�شها ال�شئيل  ن�شف �شاعة، ليعطيها ي�مين اإ�شافيين حتى تت�شّلم مخ�شّ

من ال�قت، لكّنه و�شل متاأّخرًا بفارق ث�اٍن �شئيلة... انتهى وقتها تمامًا.

دفن والدته وكتب على قبرها، »ت�فيت ب�شبب انتهاء وقتها«، اإلى جانب 

مئات القب�ر التي دّون عليها ال�شبب نف�شه، في مقبرة الفقراء.

ورحل عنها وه� يبّثها اأ�شجانه: »والدتي، ل� كّنا في عالم اآخر حيث ال�قت 

مجاني، ُيمنح لنا كهبة اإلهّية، الفقراء كما الأغنياء لديهم فر�شة العي�س 

طم�حات  وتحقيق  بك،  الهتمام  في  عمري  �شرفت  لكنُت  والحياة، 

في  �شاأ�شتثمره  لأني  عليه،  حا�شب 
ُ
اأ اأن  ولقبلت  ال�قت،  �شراء  من  اأعلى 

بناء الحياة ل �شرائها... لحافظت على كل دقيقة اإ�شافية تاأتي 

لأجعلها في محّلها، ل� كنا في عالم اآخر«.

على  نح�شل  ل  حيث  اآخر،  عالم  في  نحن،  كنا  ل�  ماذا 

جديد  عام  بكّل  �شنحتفل  كّنا  هل  ن�شتريه؟  حتى  ال�قت 

كما الآن؟ فنحن نعي�س في عالٍم ال�قُت فيه هبة اإلهية.. 

نحا�شب عليها.

نهى عبد �هلل

آخر الكالم

112


