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فمنهم  عليها،  هم  التي  الحال  عن  الر�شا  في  النا�س  يختلف 

من يحمل في نف�شه ال�شخط، ويعي�س حالة الالر�شا عن كّل واقعه 

وحياته، حّتى ل� كان في رفاهية مادّية ومعن�ّية، ومنهم من يحمل 

في نف�شه ال�شكينة والر�شا عّما ه� فيه حّتى ل� كان يعي�س الحرمان 

المادّي، وال�شيق في اأ�شباب هذه الدنيا.

اأن  اعترا�شه،  درجة  كانت  مهما  المعتر�س،  االإن�شان  ويحاول 

ُيرجع هذا ال�شيق اإلى اأ�شباب خارجة عن �شخ�شه. فه� يجعل نف�شه 

اإلى هذا  اأو التق�شير الم�دي به  خارج قف�س االتهام عن الق�ش�ر 

ال�شخط، ويبداأ بالبحث عن اأ�شباب ذلك في البيئة القريبة منه اأو 

البعيدة. فمن النا�س من يجعل تلك الم�ؤاخذة على والديه، ومنهم 

المجتمع  على  يجعلها  من  ومنهم  وقريته،  اأ�شرته  على  يجعلها  من 

ككل، ومنهم من يجعلها على االإن�شانّية كلها، ومنهم من يذهب بها 

بعيدًا فيّتهم رّبه- والعياذ باهلل -بالظلم في حّقه.

وعلى الَرغم من اأّن االإن�شان ب�شيٌر بنف�شه، وه� يدرك في داخله 

اأّن جزءًا من ذلك يع�د اإلى هذه النف�س، واأّن الق�ش�ر اأو التق�شير 

ه� منه، ولكنه، يجعل ذلك جزءًا خفّيًا غير منظ�ر حّتى اإّنه يخفيه 

ال�شّيد علي عّبا�س املو�شوي

أول الكالم
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عن  اأو  عليه  باالّطالع  لالآخرين  ال�شماح  عن  ف�شاًل  نف�شه،  عن 

االعتراف به.

واأهّم ما يرتبط بذلك ه� النّية. فهل، بالفعل، يمتلك االإن�شان 

على  العزم  نف�شه  في  يحمل  وهل  اأف�شل؟  حال  في  يك�ن  اأن  نّيَة 

ذلك؟ االإجابة عن ذلك تع�د لكّل اإن�شان بذاته، الأّن االّطالع على 

االأحيان،  من  كثير  في  تك�ن،  الن�ايا  ولكن  اأمكن،  واإن  االأ�شرار 

خفّيًة باطنًة وم�شت�رًة. 

الذي  العزم  يملك  �ش�ف  فاإنه  النّية،  االإن�شان  يمتلك  عندما 

ي�ؤّهله الأن يبداأ ال�شير في طريق الخروج من ال�شخط اإلى الر�شا، 

اأم��رًا  نّيته  اإل��ى  ي�شّم  اأن  اإل��ى  ذل��ك،  اإل��ى  م�شافًا  يحتاج،  ولكن 

مف�شلّيًا وه� الحكمة، والقدرة على معرفة الحقائق وو�شعها في 

م�ا�شعها، الأّن من النا�س من يمتلك العزم وُيخطئ في الطريق اأو 

اإاّل الفتقاده الحكمة في الت�شرف،  ي�شّل به ال�شبيل، ولي�س ذلك 

�ش�اء الت�شرف المرتبط بمعرفة اأي الطرق ه� طريق ال�شعادة اأو 

في �شل�ك الطريق بعد معرفته.

ومن هنا تحديدًا كانت حاجة االإن�شان اإلى َمن ه� اأعلى منه 

معرفًة وعلمًا واطالعًا، وكانت حاجته اإلى الرج�ع اإلى من يعتمد 

عليه. وفي رج�عه هذا يطلب الحكمة التي ت�شمن له ال��ش�ل اإلى 

ال�شعادة، وهذا ه� منطق القراآن الكريم على ل�شان النبّي اإبراهيم 

الطريق  اأّن  اإلى  وير�شدهم  النا�س  يعّلم  Q، حيث  خليل اهلل 

اإليه، بعد معرفة �شفاته، بطلب  اإلى الخالق والت�ّجه  ه� الرج�ع 

يك�ن في  اأن  اأمكنه  االإن�شان  لهذا  اأعطاها اهلل  اإن  التي  الحكمة، 

درب الهدى بما ي�شمن له اللَّحاق بال�شالحين، وقد قال تعالى: 

اِلِحيَن} )ال�شعراء: 83(. ْلِحْقِني ِبال�صَّ
َ
{ َربِّ َهْب ِلي ُحْكًما َواأ

واآخر دع�انا اأن الحمد هلل رّب العالمين. 
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د. يو�شف َمَدن

ع�شر  الحادي  المبداأ  عند  ال�شابق  العدد  في  توّقفنا 

في  ال��واردة  ال�شلوك  قيم  مبادئ  من  باعتباره  »التوازن« 

مع  ونكمل  االفتتاح«  »دع��اء   | المهدي  االإم���ام  دع��اء 

المبداأ الثاني ع�شر.

دعاء االفتتاح)10(

في رحاب بقية اهلل

6



المبداأ الثاني ع�شر: التكرار

يمكن  االإي��ج��اب��ّي  للفعل  ال��ت��ك��رار  اإن 

لالأفعال  التنظيمّي  ال��ط��اب��ع  يكت�شب  اأن 

ر  فتذكُّ وتعزيزها،  ال�شل�كّية  واال�شتجابات 

ال�شالة  ك���اأذك���ار  المختلفة  الن�ش��س 

واال�شتجابة  قلب،  ظهر  عن  حفظها  يعّزز 

كان  ولهذا  لحركاتها.  وال�شهلة  التلقائية 

الن�ش��س  من  كثير  في  االإيجابّي  التكرار 

الدينّية قّ�ة تنظيمّية لدى الكائن االآدمّي.

اأ�شل�ب   | المهدّي  االإم��ام  ا�شتخدم 

ال��ت��ك��رار ف��ي م��ف��ردات ال��دع��اء، م��ا يدع� 

الباحث اإلى التاأّمل في تكرار بع�س االأفكار 

والم�اقف  ال�شفات،  وبع�س  والمعاني، 

في  ي�شّب  وجميعها  واالأ�شاليب.  ال�شل�كّية 

اّتجاه واحد في تحقيق اأغرا�س ترب�ّية في 

حياة المنتظرين.

المحت�ى  في  التفّكر  عملّية  وتقت�شي 

اللفظي لن�ّس الدعاء الكريم المرور باأمثلة 

خا�شًة  واأهمّيته،  التكرار  لمبداأ  ت��شيحّية 

في مجال تربية النف�س وتزكيتها، وتدريبها 

وال���ذات  اهلل  م��ع  �ش�ّية  ع��الق��ة  ب��ن��اء  على 

دعاء  من  االأمثلة،  من  وانتقينا  واالآخ���ر. 

االفتتاح، في هذا المجال ما ي��شح المبداأ.

 اأ - تكرار �شفات الل تعالى

المعبرة عن  االأم��ث��ل��ة  اأه���ّم  اأح��د  ه��ذا 

التكرار،  لمبداأ  االفتتاح  دع��اء  ا�شتخدام 

اأ���ش��ار  وج��م��ل��ه  ال���دع���اء  ع���ب���ارات  فبع�س 

-بنح� متكّرر- لبع�س �شفات اهلل �شبحانه 

عن  والتجاوز  والعف�  والتحّنن  كالرحمة 

والعلم  والحلم  النا�س،  وت�شديد  ال�شّيئات 

والقدرة، وغير ذلك من ال�شفات المبث�ثة 

اللفظية،  ومفرداته  الدعاء  ن�ش��س  في 

كق�ل  ت�حيده  �شفات  تكرار  اإل��ى  م�شافًا 

الدعاء في و�شف اهلل �شبحانه: »لم يكن له 

�شريك في الملك«، و»ال م�شاد له في ملكه، 

اأمره«، و»ال �شريك له في  وال منازع له في 

.
)1(

خلقه«

اإل��ى  ال�شفات  ت��ك��رار  عملّية  وت�����ؤّدي 

العباد  اأذه����ان  ف��ي  كمفاهيم  تر�شيخها 

وتن�شئتهم على ت�حيده �شبحانه. 

ب - تكرار الثناء على الل وَحْمده

تكّرر الثناء على اهلل وحمده عّدة مرات، 

باأكثر من �شيغة، كق�ل االإمام المهدّي هلل 

�شبحانه »اأفتتح الثناء بحمدك، فاأثني عليه 

»الحمد  وب�شيغة  م�شبحًا«  واأذك��ره  حامدًا 

امتداد  على  المهدّي  االإم��ام  وكّررها  هلل«، 

دعائه، فال يمّر بنعمة اأو رفع نائبة اأو �َشتر 

)الحمد  ال�شيغة  ه��ذه  وذك��ر  اإاّل  قبيحة 

هلل  الحمد  منها  يفهم  ب�شيغة  اأو  هلل(، 

والثناء بدون ا�شتخدام الحمد مبا�شرة مثل 

يا  واأجب  �شميع مدحتي،  يا  »فا�شمع  ق�له: 

فَكْم  عثرتي،  غف�ر  يا  واأقل  دع�تي،  رحيم 

قد  وهم�م  فّرجتها،  قد  كربة  من  اإلهي  يا 

قد  ورح��م��ة  اأقلتها،  ق��د  وع��ث��رة  َك�شفَتها، 

تؤّدي عملّية تكرار الصفات إىل 
ترسيخها كمفاهيم يف أذهان 
العباد وتنشئتهم على توحيده 

سبحانه
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ن�شرتها، وحلقة بالء قد فككتها«.

والحمد  الثناء  تكرار  ي�ؤّدي  وبالتاأكيد 

اإّما بغر�س تحقيق هدف ترب�ي، كتر�شيخ 

اأو  اهلل،  ت�حيد  يخ�ّس  عقائدّي  مفه�م 

�شكرًا  اأو  بنعمة  اأخالقّي  اعتراف  الإق��رار 

العالقة  تعزيز  اإل��ى  محنة،  ت��ج��اوز  على 

اأه���داف  وتحقيق  واالإن�������ش���ان،  اهلل  ب��ي��ن 

على  اآثارها  تعك�س  و�شيك�ل�جّية  ترب�ّية 

في  التكرار  ف�»اأهمّية  وهكذا  المنتظرين، 

ال�شل�ك  ل  ي�ؤ�شِّ اأّن��ه  الح�شنة  العادة  بناء 

ال  اإليه  الة  ميَّ فيجعلها  بالنف�س،  الطّيب 

 .
)2(

بالتع�ُّد، بل بالتفاتة واعية من القلب«

با�شتخدام   | اأق����ال���ه  ذل���ك  وم���ن 

�شيغة »الحمد هلل«، وهي االأكثر �شي�عًا في 

ن�س دعاء االفتتاح، يق�ل االإمام المهدّي 

| مثاًل في مجالين هما:

1- ا�شتخدام �شيغة الحمد في مجال 

العقائد:

�شاحبة  يّتخذ  ل��م  ال��ذي  هلل  »الحمد 

الملك.  في  �شريك  له  يكن  ول��م  ول��دًا  وال 

الحمد هلل الذي ال م�شاّد له في ملكه، وال 

منازع له في اأمره، وال �شريك له في خلقه. 

والمنت�شر(  )الظاهر  الفا�شي  هلل  الحمد 

في الخلق اأمره وحمده... الحمد هلل الذي 

من خ�شيته ترعد ال�شماء و�شّكانها وترجف 

ومن  البحار  وت��م���ج  ��اره��ا،  وع��مَّ االأر����س 

ي�شبح في غمراتها«.

في  ال��ح��م��د  �شيغة  2- ا�شتخدام 

المجال ال�شلوكّي:

اأناديه،  حين  يجيبني  ال��ذي  هلل  »الحمد 

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

النعمة عليَّ فال اأجازيه، فكم من م�هبة هنيئة 

كفاني،  ق��د  مخ�فة  وعظيمة  اأع��ط��ان��ي،  ق��د 

بجميع  هلل  الحمد  اأران���ي.  قد  ُم�نقة  وبهجة 

محامده كلها على جميع نعمه كلها...«.

ج- تكرار مطالب المنتظرين:

كان هذا الدعاء، وكل االأدعية.. حركة 

االأر���س  في  االإن�شان  من  �شاعدة  روحية 

اإلى اهلل �شبحانه، وينتظر منها اأن تقابلها 

حركة )عف� ورحمة ورزق وعطاء لخيرات 

وجل  عزَّ  اهلل  من  نازلة  كثيرة(  وم�اهب 

اإلى عباده. وكما يكّرر اهلل �شبحانه تم�يل 

والعطايا  الرزق  باأ�شكال  با�شتمرار  عباده 

ي��ك��ررون  اأنف�شهم  ال��ع��ب��اد  ف���اإّن  وال��ع��ف���، 

بم�اقف واأفعال مطالَبهم رغبًة في الث�اب 

وتجنبًا للعقاب.

وم���ررن���ا ف��ي ط��ّي��ات ه���ذه ال��درا���ش��ة 

المطالب  بع�س  ل���»ت��ك��رار«  ن��م��اذج  على 

اأكثر  في  المهدّي  االإمام  كطلب  االإن�شانّية 

طلبه  وت��ك��رار  ورحمته،  عف�ه  م��شع  من 

االأفكار  بع�س  وتكرار  �شبحانه،  اهلل  لنعم 

والمعاني التي تخدم في نهاية االأمر عباد 

جماعات  م��ن  ال��ك��ث��ي��رة  واأه��داف��ه��م  اهلل 

المنتظرين وغيرهم.

ون��ت���ق��ف ف���ي ن��ه��اي��ة ال���ق����ل عند 

ط��ل��ب االإم�����ام ال��م��ه��دّي | م��ن اهلل 

األدعية حركة روحية صاعدة 
من اإلنسان يف األرض إىل اهلل 

سبحانه، وينتظر منها أن تقابلها 
حركة نازلة من اهلل إىل عباده

في رحاب بقية اهلل
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في  »التمكين«  م�شاألة  في  �شل�كّي  كفعل 

االأر�س، وتجّلى في طلبه الأكثر من مرة 

ارت�شاه،  الذي  الدين  واإظهار  بالتمكين 

قال |: »اللهم، و�شلِّ على وليِّ اأمرك 

ثم  المنتظر«،  والعدل  الُم�ؤَمل،  القائم 

ذات��ه:  المقطع  من  اأخ��رى  جملة  تق�ل 

اإل���ى كتابك،  ال��داع��ي  اج��ع��ل��ه  »ال��ل��ه��ّم 

االأر���س  في  ا�شتخلفه  بدينك،  والقائم 

ن له  كما ا�شتخلفت الذين من قبله، َمكِّ

.
)3(

دينه الذي ارت�شيته له...«

ا نرغب اإليك في دولة  وقال: »اللهم اإنَّ

بها  وتذل  واأهله،  االإ�شالم  بها  تعز  كريمة 

الدعاة  من  فيها  وتجعلنا  واأهله،  النفاق 

اإلى طاعتك، والقادة اإلى �شبيلك، وترزقنا 

بها كرامة الدنيا واالآخرة«. 

اإقبال االأعمال، ابن طاوو�س، �س328.( 1)

الع��الج النف�ش��ي وتعدي��ل ال�ش��ل�ك بطريق��ة االأ�شداد، ي��ش��ف َمَدن، ( 2)

�س415.

اإقبال االأعمال، م.�س، �س328.( 3)

م.ن، �س331.( 4)

اله�ام�س

دعائه:  كلمات  اآخ��ر  في  كذلك  وق�له 

ُتعجلِّه،  م��ن��ك  بفتح  ذل���ك  ع��ل��ى  ���ا  »واأع���نَّ

وب�شّر تك�شفه، ون�شر تعّزه، و�شلطان حّق 

وعافية  تجللناها،  منك  ورحمة  تظه��ره، 

ارح��������م  ي��ا  ب��رح��م��ت��ك  تلب�شناها،  م��ن��ك 

.
)4(

الراحمين«

وع������اد ل��ل��ط��ل��ب ذات������ه ف����ي ال��ت��م��ك��ي��ن 

واال�شتخالف في االأر�س فجّدد دع�ته ب�شيغة 

لفظّية ثانية فقال االإمام المهدّي  |:

»اللهّم ما عرفتنا من الحق فحّملناه، 

به  المم  اللهم  فبّلغناه،  عنه  ق�شرنا  وما 

به  وارت���ق  �شدعنا،  ب��ه  وا���ش��ع��ب  �شعثنا، 

لما  به  واأه��دن��ا  قلتنا...  به  وكّثر  فتقنا، 

تهدي  اإّنك  باإذنك،  الحق  من  فيه  اختلف 

من ت�شاء اإلى �شراط م�شتقيم«.
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التي   Q علّي  الموؤمنين  اأمير  حكومة  عن  اليوم  هذا  في  نتحّدث 

علينا اأن ناأخذ و�شعها بنظر االعتبار، وعلينا اأن ناأخذ �شيرة هذا العظيم 

بنظر االعتبار اأي�شًا. طبيعّي اأن ال تكون لنا قدرة على عمل �شخ�ٍس كاأمير 

الموؤمنين Q، حيث يروى اأّنه كتب اإلى كاتبه عبيد الل بن اأبي رافع: 

 ،)3(
ُطوِر، وقْرِمْط )2( َبْيَن الُحُروِف« ْج َبْيَن ال�شُّ »... واأِطْل ِجْلَفَة َقَلِمَك)1(، وفرِّ

المال.  بيت  في  يٌد  لهم  الذين  االأ�شخا�س  لكّل  للجميع،  �شادر  اأمر  وهذا 

ُي�شدره االإمام اأمير الموؤمنين Q، في اأيام حكومته بهَدف االقت�شاد.

نور روح اهلل
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ال�شمعة.. من بيت المال

كان Q يت�شايق من كتابة خم�شة اأ�شطر في ال�شفحة 

التي يمكن كتابة ع�شرة اأ�شطر فيها، و]يطلب[ اأن يك�ن القلم 

َي�شرف  كيال  الراأ�س  دقيق  الحبر  فيه  ُي�شتعمل  كان  ال��ذي 

ب�شكل  والكلمات  الحروف  ُتكتب  ال  واأن  الحبر،  من  الكثير 

 Q عنه  نقل  كما  االأوراق.  في  يقت�شد  كي  طبيعّي  غير 

اأّنه كان يراجع ح�شابات بيت المال وقد اأ�شاء �شمعة ي�شتنير 

بها، فدخل عليه �شخ�س ليتحّدث اإليه فيما ال عالقة له ببيت 

المال  بيت  من  اإّنها  وق��ال:  ال�شمعة،   Q  فاأطفاأ المال، 

وحديثك خارج عنه.

ما ه� واجب الحك�مة تجاه بيت مال الم�شلمين؟ الم�شاألة 

اأمر  اإّنه   ،Q الم�ؤمنين  اأمير  حك�مة  عهد  م�شاألة  لي�شت 

الذين  االأ�شخا�س  اإل��ى  بالن�شبة  التاريخ،  مدى  على  يجري 

ذلك  اأمكنهم  ما  يت�شّرف�ا  ال  ب��اأن  الحك�مة  اإدارة  يتكّفل�ن 

ي�شت�جب  واح���ٌد  ف��دره��ٌم  ال��م��ال.  بيت  ف��ي 

الح�شاب هناك. يجب علينا اأن ُنِعدَّ ج�ابًا، 

اأمام اهلل تعالى، عن االأعمال التي نق�م بها 

المال،  بيت  في  نقترفها  التي  والت�شّرفات 

فاالإ�شراف له عق�بة واالعتدال فيه ث�اب.

الحدُّ من اإنفاق بيت المال 

ال  اأن  االإ���ش��الم��ي��ة  ال��ح��ك���م��ات  ع��ل��ى 

على  الم�شلمين  م���ال  ب��ي��ت  م��ن  ت�����ش��رف 

ت�شرفه  اأن  عليها  بل  وجبروتها،  اإجاللها 

فيما ينفع الم�شلمين. وال�زارات حين ترى 

يت�شّلم�ن  واأّن��ه��م  م�شلم�ن،  الم�ظفين  اأن 

رواتبهم، ويرتزق�ن من بيت مال الم�شلمين، واأن االإدارة هي 

ة في تلك الم�شائل التي اأمر  اإدارة بيت مال الم�شلمين، خا�شّ

االإمام اأمير الم�ؤمنين علّي Q بمالحظتها، فعليهم اأن ال 

ي�شت�شغروا م�شاألة بيت مال الم�شلمين وتعليمات االإ�شالم اإلى 

لبالد ممتّدة  رئي�شًا  يك�ن �شخ�س  ال�شرورّي. وعندما  الحّد 

االأطراف، فاإّن اأه�اءه �شتمتّد وتزداد وال يقنع بما عنده، فال 

كّل  في  له  حّد  ال  االإن�شان  فطم�ح  واأه�ائه.  لرغباته  حدود 

دخل عليه شخٌص ليحّدثه يف 
أمر ال يرتبط بالعمل، فأطفأ 

Q الشمعة وقال: »إّنها من 
بيت املال وحديثك خارج عنه«.
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�شيء. فال تظّن�ا اأن اإن�شانًا يعي�س في مكان ويجد مكانًا اآخر 

اأف�شل منه �شيرتاح، بل هذا بداية امتداد رغبته في الح�ش�ل 

على مرتبة اأعلى ومكان اأف�شل.

االأهواء النف�شّية من�شاأ جميع المفا�شد

اإّن االأعمال التي ن�ؤّديها ال تنق�شي، فهي ثابتة في �شجاّلت 

ه  ه علينا وما نعمل من �ش�ء فمردُّ اهلل، فما نعمل من خير مردُّ

ردُّ  وَع���ُده علينا، وهذا ه�  اأنف�شنا  كّل �شيء من عند  علينا. 

الفعل.

النف�س  االإن�شان هي ه�ى  اآَفة  اأّن  يعلم�ا  اأن  الجميع  على 

التي  الت�حيد  الم�ج�د لدى الجميع، وه� م�شتمدٌّ من فطرة 

هي فطرة طلب الكمال. فاالإن�شان يطلب الكمال المطلق من 

حيث ال يدري. اإّنه يطلب من�شبًا وعندما يح�شل عليه يرى اأّنه 

ودع بيد االإن�شان فلن 
ُ
لي�س ه� مطل�به. فل� ُجمع العالم كّله واأ

يقنع به. اإّنكم تالحظ�ن اأّن الجبابرة الذين 

ب�شط  اإلى  ي�شع�ن  كبيرة  بقدرات  يتمّتع�ن 

وال  فاأكثر.  اأكثر،  قدرتهم  وازدياد  نف�ذهم 

واالأر���س،  الف�شاء،  على  بالت�شّلط  يقنع�ن 

ي�شتطع  ل��م  ف��اإن  ال�شماء.  وح��ّت��ى  والبحار 

فاإّن  ورغباته  اأه�ائه  من  يحّد  اأن  االإن�شان 

هذا الجم�ح الذي ال تحّده حدود �شي�ؤّدي به 

الجم�ح  هذا  من  الحّد  فيجب  الفناء.  اإلى 

وتجب ال�شيطرة على النف�س في كّل االأم�ر.

م�شلحة االإ�شالم فوق كّل اعتبار

االأم���ر  في  االإ�شالم  م�شلحَة  يالحظ  اأن  االإن�شان  على 

كّلها. وعلى الم�ش�ؤولين اأن ياأخذوا ما فيه م�شلحة االإ�شالم، 

وال�شعب الم�شلم، بنظر االعتبار، ويحّدوا من اأه�اء اأنف�شهم 

القدرة  يطلب  االإن�شان  فقلب  كّله.  الف�شاد  منبع  هي  التي 

ال  وه��ذه  فيها،  يفنى  اأن  ويريد  اهلل،  ق��درة  يعني  المطلقة، 

ولذلك  عليها.  مّطلعين  غير  الأننا  نفهمها  ول�شنا  لها.  حدود 

نظّن اأننا نريد هذه االأ�شياء. واأكثر اأن�اع العذاب التي يعاني 

منها االإن�شان ه� اأّنه ال يدري ما يريد. فهذه االأيام المعدودة 

زائلة، وهذه الرئا�شات زائلة، واإنَّ ما يبقى ه� َعَمُلنا وم�قُفنا 

 طّبقوا العدالة، وال تطلبوها 
من اآلخرين فقط، بل طّبقوها 

أنتم. لتكن عندكم عدالة يف 
األفعال واألقوال

نور روح اهلل
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)*( من خطاب لالإمام الخميني} في عيد الغدير 18 ذو الحّجة 1405 )ه�.ق( في ح�شينّية جمران -طهران.
 جلفة القلم: راأ�شه الذي يكتب به، فاإّن اإطالتها تدرُّج الحبر اإلى ال�رق، فال ي�شيل الحبر مّرة واحدة.( 1)

يِّق.( 2)  َقرِمط: �شَ

 نهج البالغة، الحكمة )315(.( 3)

اله�ام�س

فقد  ه��ذا،  م�قفنا  اأ�شلحنا  ف��اإن  االإل��ه��ّي.  القد�س  ر  مح�شَ في 

اأ�شلحنا كّل �شيء.

ال�شراط اأحّد من ال�شيف

وّفق اهلل الجميع ل�شل�ك الطريق االإلهّي الم�شتقيم والتقّدم 

فيه، هذا ال�شراط الذي ه� كما في الروايات )اأدّق من ال�شعرة 

بع�س  وفي  المظلم(،  الليل  �ش�ادًا من  واأ�شّد  ال�شيف  واأحّد من 

الروايات اأنه )ممدود على متن جهّنم(؛ اأي اأّنه يعبر من داخل 

يجب  اأنه  الحظ�ا  له،  م�اجهة  ولي�شت  به  محيطة  والنار  النار 

العب�ر من هناك، اأّما في الدنيا فال�شراط من هنا واإلى ما ال 

نهاية، وهذه ال�ش�رة تعر�س في ذلك العالم بهذا ال�شكل.

رّبوا ال�شباب على التقوى

وليكن  ت�شلك�نه،  الذي  الطريق  هذا  في  م�شتقيمين  ك�ن�ا 

اأن  على  ال�شّبان  رّب���ا  غربّيًا.  وال  �شرقّيًا  ال  م�شتقيمًا  �شراطًا 

يك�ن�ا م�شتقيمين ورّبانّيين.

ال��ق��راآن  عليها  ح��ّث  التي  التق�ى  ه���  م��ال  راأ����س  اأك��ب��ر  اإّن 

والحديث، واأّكد على وج�ب ك�ن االإن�شان ُمتَّقيًا، ويراقب نف�شه 

كي ال َيظلم النا�س بل�شانه اأو بعينه اأو باأذنه.

طّبق�ا العدالة، وال تطلب�ها من االآخرين فقط، بل طّبق�ها 

من  َقّلل�ا  واالأق�����ال.  االأف��ع��ال  ف��ي  ع��دال��ة  عندكم  لتكن  اأن��ت��م، 

المرا�شيم وك�ن�ا ُخّدامًا للنا�س.

اأ�شاأل اهلل اأن ي�ّفقنا واإّياكم وجميع الم�ش�ؤولين لنك�ن خّدامًا 

تك�ن  واأن  العالم  لك�شب ر�شاه في هذا  الجميع  وي�ّفق  لل�شعب، 

حدود تحّركاتهم اإ�شالمّية واإلهّية.
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ــد..  ــغــ ــ ــب ال ــخــ ــ
ُ
 ن

أنتم السّباقون)*(
اأمثالي يبعث  اإلى  اإّن اللقاء بكم بالن�شبة  اأيها ال�شباب االأعزاء! 

حقًا على الحيوّية والتفاوؤل. وحين ن�شاهد الوجوه ال�شاّبة المتاأهبة 

الل  اأودع��ه  الذي  االأم��ل  ف�شيزهر  والم�شّممة،  والم�شتعّدة  للعمل 

يوم.  بعد  يومًا  يزداد  لل،  والحمد  وهو،  وُيثمر؛  قلوبنا  في  تعالى 

ن�شاأل الل تعالى اأن يغمركم بهدايته ولطفه، ويوّفقكم الأن تكونوا 

الب�شرية  لم�شتقبل  التالية  المرحلة  وفي  البالد،  لم�شتقبل  نافعين 

اإن �شاء الل.

مع اإلمام الخامنئي
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و�شايا اأبوّية

ال�شباب  اأّيها  اأو�شيكم،  اأن  اأوّد  الي�م 

االأب���ّي��ة.  الت��شيات  من  بجملة  ال�شالح، 

من  ومنكم  اأبنائي  بمنزلة  ه�  من  فمنكم 

اأحّدثكم  اأن  وحقيٌق  اأح��ف��ادي،  بمنزلة  ه� 

بمنطق اأب�ّي في بع�س النقاط:

اأواًل: ا�شكروا الل على نعمه عليكم

اأن  االأب����ّي���ة،  ال��ت������ش��ي��ات  ه���ذه  اأّول 

تعتبروا ما تّدخرونه -وه� بل�غكم مرحلة 

اإلهّية،  وم�هبة  اهلل،  من  النخب�ية- اأّنه 

اهلل  فا�شكروا  عليكم،  اهلل  اأنعمها  ونعمة 

بالباري،  عالقتكم  ووّط���دوا  ذل��ك،  على 

وبين  بينكم  فيما  ال�شكر  ه��ذا  واأظ��ه��روا 

من  �شيزيد  ه��ذا  اإّن  األ�شنتكم.  على  اهلل 

نجاحاتكم ومن ِنعمه عليكم.

االأ�شخا�س  ه����ؤالء  النعم،  ه��ذه  وم��ن 

الذين يعمل�ن بال �شجيج على اإر�شاء االأمن 

لي ولكم، بال ا�شم وال ر�شم، ودون اكت�شاب 

ذاع  قد  الذين  منهم  القليل  اإال  �شهرة؛  اأي 

المكان  واإّن  اأم���ره���م.  وا���ش��ت��ه��ر  �شيتهم 

الجامعة  من  �شيخل�  االأم���ن،  من  الخالي 

ومن الدرا�شة ومن البحث العلمّي ومن بناء 

الذات. ول� انعدم االأمن في منطقة النعدم 

معه كل �شيء. فهذه الم�اهب وهذه الفر�س 

هي ِنَعٌم غمرْتنا بف�شل ه�ؤالء الذين يعمل�ن 

و�شّيتي  ه��ذه  اأي�����ش��ًا.  االأم���ن  تحقيق  على 

أيها الشباب: اشكروا اهلل على 
بلوغكم مرحلة النخبوّية، ووّطدوا 

عالقتكم بالباري، وأظهروا هذا الشكر 
فيما بينكم وبني اهلل على ألسنتكم
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االأولى، فتقّبل�ها مّني اأيها ال�شباب االأعزاء 

من والد قد بلغ الكبر، وال تغفل�ا عنها.

ثانيًا: تعزيز الروح الجهادية

روحّية  ت��رّج��ح���ا  اأن  الثانية،  الت��شية 

اأح��د  ف���اإّن  اال�شتعالء.  روح��ّي��ة  على  الجهاد 

بميزة  يمتازون  بالذين  المحدقة  االأخ��ط��ار 

على  والتفّ�ق  باال�شتعالء  ال�شع�ر  ه�  ة  خا�شّ

كّل من �ش�اهم، وهذا خطر كبير ومر�س. فال 

َتَذروا هذا المر�س ي�شت�شري فيكم. وال�شبيل 

الجهادّي«  »العمل  تعزيز  ه�  محاربته  اإل��ى 

اأنف�شكم. ويعني ذلك  و»الروح الجهادّية« في 

ووظيفة،  واج��ب��ًا  واع��ت��ب��اره  هلل،  العمل  اأداء 

واإنزال كّل الطاقات اإلى ال�شاحة الإنجاز العمل 

ال�شحيح؛ هذه هي الروح الجهادية.

لتعزيز  ج��دًا  المطل�بة  االأع��م��ال  وم��ن 

»المخيمات  ف��ي  ح�ش�ركم  ال����روح،  ه��ذه 

الجهادية«. فال تق�ل�ا اإّنها »م�شيعة وقت«؛ 

كاّل، بل هي اأف�شل الطرق واأمثلها ال�شتغالل 

ال�قت. طبعًا، ق�م�ا ب�اجباتكم في الدر�س 

والبحث العلمّي واأنجزوا اأعمالكم، و�شارك�ا 

اأي�شًا في المخيمات الجهادية فهذا �شي�ؤّدي 

اإلى  والتعّرف  النا�س،  بين  ح�ش�ركم  اإل��ى 

المجتمع  م�شاكل  على  وال�ق�ف  هم�مهم 

ومع�شالته التي غالبًا ما تحتجب عن اأنظار 

ال�شباب،  ريعان  في  االآن  اأنتم  الم�ش�ؤولين. 

وتّت�شم�ن بالق�ة والن�شاط والتحّمل ولديكم 

ال�قت، فانتهزوا هذه الفر�شة، ومنها هذه 

المبا�شر،  الت�ا�شل  الجهادية.  المخيمات 

مع النا�س، يبعث على ال�شع�ر بالم�ش�ؤولية. 

ي�����ؤّدي االإن�����ش��ان خ��دم��ة ب�ش�رة  وع��ن��دم��ا 

في  اأه��م��ّي��ة  الخدمة  �شتكت�شب  مبا�شرة، 

حين  ال�شعف  نقاط  و�شتكت�شف�ن  نظره؛ 

ذلك.

ثالثًا: حذاِر من الهجرة

و�شّيتي الثالثة، المالحظ اأّنه من االأم�ر 

التي تحيط ب�شريحة النخبة هي »الهجرة«، 

في  النخبة  �شباب  على  كبيٌر  طلٌب  فهناك 

�شّتى بلدان العالم الأ�شباب مختلفة؛ منها: 

 إّن العمر الذي حتتاجون إليه 
لبلوغ هذه املرتبة من احلضارة 

املادية أقّل بكثري من العمر 
الذي قضاه الغرب للوصول إليها

مع اإلمام الخامنئي
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�شاآلة اأعداد هذه ال�شريحة عندهم، اأو قّلة 

ال�شباب الم�ه�بين لديهم، اأو قلة ال�شباب 

االأجانب مّمن لي�شت لديهم اأطماع كبيرة، 

وفي  ا�شتقطابهم.  على  يعمل�ن  ول��ذل��ك 

خيالّي  ت�شّ�ر  يطغى  الَم�اطن  ه��ذه  مثل 

َو�َشعة  الرفاهية  ع��ن  االإن�����ش��ان  ذه��ن  ف��ي 

وقد  وخيالّية،  وهمية  تك�ن  ق��د  العي�س، 

حقًا  االإن�شان  يح�شل  ب��اأن  واقعّية،  تك�ن 

البقاء  رّجح�ا  لذا،  العي�س،  رفاهية  على 

في وطنكم. وبداًل من اأن ته�شمكم المعدة 

القا�شية للمجتمعات االأجنبّية، ق�م�ا ببناء 

مجتمعكم وتنظيم عقله وهذا من دواعي 

جه�دكم  فابذل�ا  لكم،  وال�شرف  الفخر 

تك�ن�ا  اأن  باإمكانكم  اإّن  بلدكم.  اأجل  من 

يبني ويقّدم ويطّ�ر،  الذي  ال�شخ�س  ذلك 

ولكن ل� افتر�شنا اأّنكم هاجرتم وح�شلتم 

اإمكانيات  لكم  وت���اف��رت  االأم�����ال،  على 

اأّن  فر�س  العي�س- على  و�شعة  الرفاهية، 

ته�شمكم  ���ش���ف  �شيحدث- ولكن  ذل��ك 

االأجنبية،  للمجتمعات  الج�شعة  المعدة 

تك�ن�ا  اأن  بلدكم  في  با�شتطاعتكم  بينما 

م�ؤّثرين.

اأنتم  ال��غ��رب!  يبهرّنكم  ال  راب��ع��ًا: 

ت�شبقونه كثيًرا!

الت��شية االأخيرة هي اأن ال يبهر تطّ�ر 

الغربّيين  اأّن  �شحيح  اأعينكم.  ال��غ��رب 

بكثير  �شبق�نا  ق��د  ال��راه��ن  ال���ق��ت  ف��ي 

ال  ولكن  والتقنّية،  العلمّية  الناحية  من 

بمجامع  ال�شبق  ه��ذا  ي��اأخ��ذ  اأن  ينبغي 

قل�بكم، الأّنكم اأعلى منهم. فالغرب الذي 

المتطّ�رة،  التقنّية  الي�م  فيه  ت�شهدون 

)*( كلمة االإمام الخامنئي { في الم�شاركين في الملتقى ال�طني التا�شع ل�»ُنخب الغد« 2015/10/15.
اله�ام�س

وال�شناعات، واالختراعات واأمثالها، قد 

�شرع بعمله منذ 200 �شنة، واأنتم �شرعتم 

ال��ث���رة  ف��ع��م��ر  ���ش��ن��ة،   35 ق��ب��ل  بعملكم 

هذه  م��دى  على  تمّكنتم  وق��د  ع��ام��ًا،   35
تقطع�ا  اأن  والثالثين  الخم�شة  االأع���ام 

خط�ات متقّدمة، واأن تحّقق�ا حاالت من 

التقّدم ب�شرعة فائقة، وهذا على خالف 

لهم  االأول��ى  والثالثين  الخم�شة  االأع���ام 

�شبيل  على  اأمريكا  فاإّن  ا�شتقاللهم،  بعد 

ا�شتقاللها  م��ن  ع��ام��ًا   35 بعد  ال��م��ث��ال، 

تكن  لم  البريطانية،  الهيمنة  تحت  من 

تحتاج�ن  الذي  العمر  واإّن  ُيذكر.  �شيئًا 

الح�شارة  من  المرتبة  ه��ذه  لبل�غ  اإليه 

المادية اأقّل بكثير من العمر الذي ق�شاه 

عن  ف�شاًل  ه��ذا  اإليها،  لل��ش�ل  الغرب 

الحرية«  »تمثال  اإّن  المعن�ّية.  الم�شائل 

مئة  بعد  نع  �شُ قد  اأمريكا  في  المعروف 

عام من انت�شار االأمريكيين على الجي�س 

ال��ب��ري��ط��ان��ّي وا���ش��ت��ق��الل اأم��ري��ك��ا، ول��م 

بمهند�س  جاوؤوا  بل  االأمريكي�ن،  ي�شنعه 

فرن�شّي وقام ب�شنعه، على ما في ذهني؛ 

من  ع��ام  مئة  وبعد  االأمريكيين  اأن  اأي 

ا�شتقاللهم لم يبلغ�ا من الناحية العلمّية 

تمّكنهم  مرحلة  وال�شناعّية  والفنّية 

اإّنكم  ول��ذا،  الحرية.  تمثال  �شناعة  من 

بهم.  تنبهروا  ف��ال  ك��ث��ي��رًا،  ت�شبق�نهم 

فحّث�ا خطاكم وام�ش�ا ُقدمًا.

ب��اإم��ك��ان��ك��م اأّي��ه��ا ال��ج��ي��ل ال�����ش��اب اأن 

من  العليا  ال��م��راح��ل  اإل���ى  البلد  ت��شل�ا 

وفخٌر  عظيم  ع��زٌّ  وه��ذا  العلمّي،  التقّدم 

كبير جدًا. 
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 مـــن 
َ

ــــــــك
ُ
ــــــــت

ْ
ه

َّ
»لــــــــنــــــــز

ذكـــــــــــــــــري إّيـــــــــــــــــاك«

)2(

على الَرغم من اأهمّية ذْكر الل تعالى، يقول االإمام ال�شّجاد Q: »اإلهي 

لوال الواجب من َقبول اأمرك لنّزهتك من ذكري اإّياك«. والل تعالى يقول: 

اآَمُنوا  الَِّذيَن  َها  يُّ اأَ {َيا  اأي�شًا:  ويقول   ،)152 )البقرة:  اأَْذُكْرُكْم}  {َفاْذُكُرونِي 

 ِذْكًرا َكِثيًرا} )االأحزاب: 41(.
َ
اْذُكُروا الل

اآية الل ال�شيخ حممد تقي م�شباح اليزدي )حفظه الل(

وصايا العلماء
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ال ت�شاأم من ذْكر الل

واهلل تعالى �شّجعنا على ذكره، في كّل 

فيها  يخجل  التي  االأح���ال  في  حّتى  ح��ال، 

االإم��ام  يق�ل  اأح��د.  ي��راه  اأن  من  ال�شخ�س 

عزَّ  اهلل  ذك��ر  اإّن   ...«  :Q ال�����ش��ادق 

وجّل ح�شن على كّل حاٍل فال ت�شاأم من ذكر 

.
)1(

اهلل«

»اإلهي  هلل:   Q م��شى  �ش�ؤال  وورد 

اأن  ج��لُّ��ك 
ُ
واأ ك  اأع��زُّ علّي مجال�س  ياأتي  اإّن��ه 

اأذُكرك فيها«، وكان الج�اب: »يا م��شى اإّن 

.
)2(

ذكري ح�شن على كل حال«

نّزهتك من ذكري اإّياك!

ذكر  واأهمّية  قيمة  اإل��ى  االلتفات  بعد 

اهلل، وتاأكيد اهلل تعالى عليه، واأنه اأراد مّنا 

ذكره حتى في اأ�ش�اأ الحاالت، ُيطرح ال�ش�ؤال 

 Q  ال�شّجاد االإمام  يق�ل  لماذا  االآتي: 

»ل�ال ال�اجب من قب�ل اأمرك لنّزهتك من 

ذكري اإياك«؟ والج�اب عن هذا ال�ش�ؤال ذو 

�شّقين:

وج���د  اأّن  وه���  اإل��ي��ه  اأ�شير  م��ا  الأول: 

اال�شتعداد عند الب�شر، وحّتى المع�ش�مين، 

والفقر  النق�س  ه�  وج�دهم  واأّن  محدود، 

وما  به  يق�م�ن  ما  ف��اإّن  وبالتالي،  الذاتّي. 

يت�شّ�رونها،  التي  والمفاهيم  به  يتحّدث�ن 

ا�شتعدادهم  مع  تتنا�شب  محدودة  جميعها 

من  يتاأّتى  الذي  اإذًا،  المحدود.  ال�ج�دّي 

اأن  يمكن  ال  المحدود  ال�ج�دّي  ا�شتعدادنا 

يك�ن منا�شبًا للذات االإلهّية الالمتناهية وال 

يليق بها. حّتى اإّن ذكر الر�ش�ل Pواالإمام 

االإلهّي.  بالمقام  يليق  ال   Q المع�ش�م 

اأرواح��ن��ا  وكذلك  م��ح��دودة،  اأج�شامنا  اإّن 

ال��َرغ��م  على  اأي�����ش��ًا،  وم��ح��دودة،  ناق�شة 

اأنها  باعتبار  ال��م��ادة  من  األطف  اأّن��ه��ا  من 

ال�ج�دية  والمراتب  بالكماالت،  تتمّتع  ال 

اإ�شراف على  لها  ولي�س  االأخ��رى،  ل��الأرواح 

ع�الم الغيب. اإّن هذا النق�س والمحدودّية 

الذي يتأّتى من استعدادنا 
الوجودّي احملدود ال ميكن 

أن يكون مناسبًا للذات اإللهّية 
الالمتناهية وال يليق بها
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وبالتالي  للمخل�قّية،  الزم��ان  التك�ينّية، 

ال  المحدود  الم�ج�د  عن  ي�شدر  ما  ف��اإّن 

بالذات.  والغنّي  الالمتناهي  بال�ج�د  يليق 

النق�س  ه���ذا  ع��ل��ى  االإ���ش��ك��ال  ي��م��ك��ن  وال 

والمحدودية، الأنهما الزمان لكلِّ مخل�ق.

نق�س التوّجه القلبّي

االختيارّي،  بالنق�س  يرتبط  الثاني: 

وعدم انتباهنا وعدم اإدراكنا لما يليق بذكر 

اهلل تعالى. قد نذكر اهلل دون اأن نلتفت لما 

يجري على األ�شنتنا وال نهتم لمعاني ذلك. 

اإاّل  اإله  »ال  ذكر  بتكرار  ال��شّية  كانت  واإذا 

لل��ش�ل  المثال  �شبيل  على  مرة  مائة  اهلل« 

الذكر،  هذا  اإل��ى  نعمد  فاإننا  الث�اب،  اإل��ى 

ال  الأّن حالنا  ل�شان،  لقلقة  �ش�ى  لي�س  لكّنه 

االأخ���رى.  بالعبارات  تلّفظنا  ع��ن  يختلف 

ل�  حّتى  قيمة،  ذو  الذكر  هذا  اأّن  �شحيح، 

لم نلتفت اإلى معانيه، ويترّتب عليه الث�اب، 

الحقيقّي  الت�ّجه  نح�  يدفعنا  اأن  ويمكنه 

اإلى اهلل من اأعماق قل�بنا، ومع ذلك، فاإّن 

اهلل  ذك��ر  منزلة  اإل��ى  ي�شل  ال  الذكر  ه��ذا 

مع  ال�شخ�س جلي�شًا  يجعل  الذي  الحقيقّي 

يرتبط  واالإ�شكال  النق�س  هذا  اإذًا،  اهلل. 

والت�ّجه  للروح  فاقد  اإّنه  اإذ  اأي�شًا؛  بذكرنا 

القلبّي.

المفهوم والمعنى والم�شداق

يك�ن ذكرنا منطلقًا من  اأن  قّررنا  اإذا 

اأح�شن  ف��ي  علينا  يجب  وال����روح،  ال��ت���ّج��ه 

نهتّم  واأن  معانيه  اإل��ى  االلتفات  االأح����ال 

األ��ف��اظ��ه.  ع��ن  ع���دا  ال��ذك��ر  ه���ذا  بمفه�م 

غّفار«،  »يا  ذكر  نكّرر  عندما  ذل��ك،  مثال 

ذن�ب  يغفر  من  اأذهاننا  في  نت�شّ�ر  فاإننا 

مثل  ت�شّ�ر  اأن  فيه  �شّك  ال  مّما  االإن�شان. 

عن  بعيدًا  ولي�س  هاّمًا  لي�س  المفه�م  هذا 

اللفظ الذي يجري على األ�شنتنا وه� مجّرد 

لقلقة ل�شان. اإّن هذا المفه�م ه� في حدود 

اأو  با�شتمرار  اأذهاننا  َتعبر  التي  الخياالت 

تخطر  التي  العلمّية  المطالب  ح��دود  في 

ما  ذكر  يجري  عندما  اإذًا،  اأذهاننا.  على 

اإلى مفه�مه  نلتفت  اأن  األ�شنتنا، يجب  على 

ومعناه واأن ن�شير ب�ا�شطته اإلى الم�شداق. 

قليل  ت���ّج��ه  اإل���ى  ن�شل  ال��ح��ال  ه���ذه  ف��ي 

و�شعيف اإلى اهلل تعالى.

اإذا قّررنا ذكر اهلل حقيقة، يجب علينا 

واأن  معناه،  اإل��ى  نلتفت  اأن  له  ذكرنا  عند 

نلتفت اإلى الذات االإلهّية من �شميم القلب.

في ذكر اهلل، قد تك�ن االألفاظ مجّرد 

معنى  نت�شّ�ر  اأخ��رى  وت��ارة  ل�شان.  لقلقة 

ذكر اهلل في اأذهاننا؛ اإاّل اأّن هذا الم�شت�ى 

من الذكر يختلف ب�شكل كبير عّما ه� اأعلى 

اإلى  االإن�شان  قلب  يت�ّجه  اأن  اأي  ذلك؛  من 

االألفاظ؛  لتلك  وال�اقعّي  العينّي  الم�شداق 

اأي اهلل تعالى. هنا، يجب اأن يتحّقق الذكر 

الحقيقّي.

هل الّل�شان الئق بذكر الل؟

اإذا لم ي�ّفقنا اهلل تعالى لنذكره ب�شكل 

فهل  األ�شنتنا،  على  ذكره  ولنجري  حقيقّي 

هل األلسنة امللّوثة بآالف 
املعاصي تليق لذكر اسم اهلل 

النوراين واملعّطر؟ أال ُيعترب إذُن 
اهلل لنا بذكره، أكرب نعمة ومّنة؟

وصايا العلماء
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الئقًة  المزّيفة  واأذهاننا  األ�شنتنا  �شتك�ن 

االآي���ات  ت�شير  اإل��ي��ه؟  وال��ت���ّج��ه  اهلل  ب��ذك��ر 

كاّفة،  االإن�شان  �شل�كيات  اأّن  اإلى  والروايات 

ومن جملتها المعا�شي، تترك اآثارًا و�شعّية 

مثال  االإن�شان.  وروح  وج���د  على  وحقيقّية 

ذلك، يق�ل اهلل تعالى ح�ل التج�ّشم العينّي 

واالأثر ال�اقعّي والملك�تّي للغيبة: {َوَل َيْغَتب 

ن َياأُْكَل َلْحَم 
َ
َحُدُكْم اأ

َ
ُيِحبُّ اأ

َ
ا اأ ُكم َبْع�صً بَّْع�صُ

 
َ
اهلل اإِنَّ   

َ
اهلل َواتَُّقوا  َفَكِرْهُتُموُه  َمْيًتا  ِخيِه 

َ
اأ

تحّدثت   .)12 )الحجرات:  ِح��ي��ٌم}  رَّ اٌب  َت���وَّ

اأكل  بمثابة  واأّنها  الغيبة  ال�شريفة عن  االآية 

لحم االأخ. هذه هي الحقيقة، واالأثر العينّي 

االآخ��رة  في  تّت�شح  حيث  للغيبة،  وال�اقعّي 

للجميع. واإذا كانت هذه الحقيقة خفّية عن 

فاإّن  الدنيا،  في  العاديين  االأ�شخا�س  اأعين 

اأولياء اهلل ي�شاهدونها، حيث فتح اهلل تعالى 

اأعينهم الباطنّية.

م�شافًا اإلى الغيبة، فاإّن الكذب وال�شتم 

اإلى عف�نة قلب  ت�ؤّدي  اأخرى،  وكّل مع�شية 

قلبه  تلّ�ث  قد  فالعا�شي  االإن�شان.  ووج���د 

عن  تخفى  ال  التي  االأو�شاخ  باأن�اع  ول�شانه 

االأعمال.  ملك�ت  ي�شاهدون  الذين  اأعين 

يذكر  اأن  ال�شخ�س  لمثل هذا  يمكن  فكيف 

اهلل؟ وكيف يمكنه الت�ّجه اإلى اهلل؟

اأكبر نعمة

اإذا اأردنا ت��شيح الم�شاألة يمكننا ذكر 

ت�شبيه قد يك�ن ناق�شًا من بع�س الج�انب. 

في  �شديقه  ب�ش�رة  �شخ�س  احتفظ  اإذا 

العمل  ه��ذا  ُيَعّد  اأال  مّت�شخ،  مك�ش�ر  اإط��ار 

 الكافي، الكليني، ج2، �س497.( 1)

 )م.ن.(( 2)

اله�ام�س

باالإن�شان  يليق  ال�ش�رة؟  ل�شاحب  اإهانة 

اإط���ار  ف��ي  �شديقه  ب�����ش���رة  يحتفظ  اأن 

جميل ونظيف. االإن�شان ي�شع االأمر العزيز 

والمقّد�س عنده في ظرف جميل ومنا�شب، 

ال بل يق�م بتعطيره برائحة زكّية.

ب��اآالف  ال��م��ل��ّ�ث��ة  االأل�����ش��ن��ة  ه��ل  واالآن، 

الن�راني  اهلل  ا�شم  لذكر  تليق  المعا�شي 

والمعّطر؟ هل يجدر بنا ذكر اهلل على هذه 

حلمه؟  من  اال�شتفادة  ن�شيء  واأن  الحال 

وهل يجدر بالذهن الملّ�ث اأن يك�ن ظرفًا 

اإذُن اهلل  ُيعتبر  اأال  تعالى؟  اإلى اهلل  للت�ّجه 

اأكبر  الحال،  هذه  على  ونحن  بذكره،  لنا 

نعمة ومّنة قد منحنا اهلل تعالى اإّياها؟
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من أحكام الزواج
ال�شيخ علي حجازي

االأك��ي��دة،  الم�شتحّبات  م��ن  ال���زواج 

على  وال���ذّم  عليه  ال��ح��ّث  ف��ي  ورد  وق��د 

بني  »ما  ف�:  الروايات،  من  الكثير  تركه 

اإل��ى الل -ع��زَّ  ف��ي االإ���ش��الم بناء اأح���ّب 

بع�س  وه��ن��ا   ،
)1(

التزويج« - م���ن  وج���لَّ

االأحكام المتعّلقة بالزواج.

1- متى يكره عقد الزواج؟

يكره اإجراء عقد الزواج في االأّيام الك�امل، وهي: الثالث، 

والخام�س، والثالث ع�شر، وال�شاد�س ع�شر، والحادي والع�شرون، 

�شهر قمرّي،  كّل  والع�شرون من  والخام�س  والع�شرون،  والرابع 

ويكره في نهار االأربعاء، وعندما يك�ن القمر في برج العقرب 

)ُي�شتعان بتق�يم جّيد لمعرفة ذلك(، والقمر في المحاق، وه� 

عندما يغيب القمر في اآخر ال�شهر اإّما اآخر ليلتين اأو ثالث لياٍل 

من ال�شهر القمرّي.

2- الزواج من الكتابّية

الم�شلم.  غير  م��ن  ت��ت��زّوج  اأن  الم�شلمة  للمراأة  يج�ز  ال 

وغير  الم�شلمة  غير  المراأة  من  يتزّوج  اأن  للم�شلم  يج�ز  وال 

دوامًا،  ولي�س  انقطاعًا،  الكتابّية  من  الزواج  ويج�ز  الكتابّية، 

اإذا  االنقطاع  وم��ع  وج���ب��ًا.  االأح����ط  على 

كانت بكرًا ي�شترط اإذن اأبيها اأو جّدها 

اإذا كان  اإاّل  الأبيها على االأح�ط وج�بًا 

اإذنه غير معتبر في دينهم فال ي�شترط 

اإذنه حينئٍذ.

فقه الولي
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3- الزواج من الم�شلمة البكر

الر�شيدة  الم�شلمة  من  ال��زواج  يج�ز  ال 

على  الأبيها  جّدها  اأو  اأبيها  ب��اإذن  اإاّل  البكر 

االأح�ط وج�بًا. واإذا وافق ال�لّي على زواجها 

انقطاعًا  بها  ال���زواج  ي��ج���ز  ف��ال  ال��دائ��م، 

على  بالخ�ش��س،  ذل��ك  في  منه  ب��اإذن  اإاّل 

اإجبارها  ل��الأب  يج�ز  وال  وج���ب��ًا.  االأح���ط 

على الزواج مع رف�شها وعدم ر�شاها.

4- ح�شور مجال�س االأعرا�س

يج�ز الح�ش�ر في مجل�س االأعرا�س اإذا 

اأّنه مجل�س له� محّرم  لم يكن ي�شدق عليه 

ومجل�س مع�شية، ولم تكن في الح�ش�ر فيه 

م�ؤّيد  اأّن��ه  عرفًا  الداخل  ُيعّد  ولم  مف�شدة، 

لفعل ما ال يج�ز.

5- الرق�س

يج�ز لكلٍّ من الزوجين الرق�س لالآخر 

وب��دون م��شيقى  اآخ��ر،  اأح��د  ب��دون ح�ش�ر 

له�ّية، ومن دون ارتكاب اأّي محّرم اآخر.

6- عقد الزواج

والمنقطع  الدائم  الزواج  ال ي�شّح عقد 

يتلّفظا  ب���اأن  بالهاتف  وي�����ش��ّح  بالكتابة، 

بال�شيغة مع مراعاة �شائر ال�شروط.

7- وقت الزفاف

ي�شتحّب اأن يك�ن الزفاف لياًل، وت�شتحّب 

ال�ليمة في ليله اأو نهاره؛ فاإّن ال�ليمة من 

�شنن المر�َشلين R، وينبغي اأن ُيدعى 

لها الم�ؤمن�ن، واأن ال ُتَخ�سَّ باالأغنياء.

نَّة 8- مهر ال�شُّ

��ة  ه���� خ��م�����ش��م��ئ��ة دره����م م���ن ال��ف�����شّ

غ��رام   2،52 ال��دره��م  ووزن  الم�شك�كة، 

ة. ولي�س للمهر تحديد من جهة  من الف�شّ

عن  يزيد  ال  اأن  وي�شتحّب  والقّلة،  الكثرة 

مهر ال�شّنة.

9- مال الزوج

تت�شّرف في مال  اأن  للزوجة  ال يج�ز 

اأعطاها مااًل  ول�  باإذنه ور�شاه.  اإاّل  الزوج 

دون اأن يمّلكها اإّياه، بل اأباحه لها، فيك�ن 

يج�ز  وال  ال���زوج،  ملك  على  باقيًا  المال 

وال  غيرهم  اأو  الأهلها  تعطيه  اأن  للزوجة 

علمها  دون  اأو  اإذن��ه،  دون  فيه  الت�شّرف 

فهي  ال��م��ال  ف��ي  ت�شّرفت  ف���اإذا  بر�شاه، 

واأّم��ا  ت��رّده.  اأن  عليها  فيجب  له،  �شامنة 

تت�شّرف  اأن  لها  فيج�ز  المال  ملََّكها  اإذا 

فيه باأن ُتعطي منه الأهلها اأو غير ذلك مّما 

اأجازه ال�شرع.

10- تدخين الزوجة

على  م��ت���ّق��ف  غير  ال��زوج��ة  تدخين 

ر�شا زوجها. ولكن -ب�شكل عاّم- ال يج�ز 

يجوز احلضور يف جملس 
األعراس إذا مل يكن يصدق عليه 
أّنه جملس لهو حمّرم وجملس 

معصية
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فيه  ك��ان  اإذا  الأح��د  التدخين 

م�جبًا  اأو  ب��ه،  معتنى  �شرر 

الإيذاء االآخرين. 

بيت  ف��ي  11- البيتوتة 
الخطيب

ال�شرعّي  ال��زواج  اإج��راء عقد  تّم  اإذا 

�شرعّيًا،  زوج��ًا  الرجل  فيك�ن  زفاف  دون 

وال مانع من بيت�تة المراأة في بيت زوجها، 

ول� دون زفاف.

12- زواج االأب ومنع االأوالد
من  االأب  م��ن��ع  ح���ّق  ل������الأوالد  ل��ي�����س 

اإيذاءه فيحرم.  اأوجب ذلك  واإذا  الزواج، 

وكذا الحال مع االأم االأرملة والمطّلقة.

13- الزواج من ال�شافرة
ال�شافرة،  يتزّوج من  اأن  للرجل  يج�ز 

المنكر،  ارت��ك��اب  م��ن  منعها  عليه  ولكن 

هذا  في  كان  ل�  نعم  بالمعروف،  واأمرها 

الزواج هتك اأو مف�شدة له، فال يج�ز.

14- �شرط عدم االإرث في الزواج
على  ال��رج��ل  ي�����ش��ت��رط  اأن  ي�����ش��ّح  ال 

المراأة في عقد الزواج الدائم اأن ال ترث 

منه �شيئًا.

15- وجوب الزواج
من  نف�شه  على  المكّلف  خ��اف  اإذا 

ال��زواج  ال��ح��رام ب�شبب ع��دم  ال���ق���ع في 

فيجب عليه الزواج.

16- االإثارة بغير البدن
بغير  زوجته  يثير  اأن  للزوج  يج�ز  ال 

وما  خارجّية  اآالت  ي�شتخدم  ك��اأن  بدنه، 

اإلى  بالن�شبة  الحال  وكذا  الإثارتها.  �شابه 

الزوجة مع زوجها.

17- �شرط عدم الزواج بالثانية
يبطل وال ي�شّح اأن ت�شترط الزوجة على 

زوجها في عقد الزواج اأن ال يتزّوج عليها.

18- المطّلقة رجعّيًا
رجعّيًا  طالقًا  زوجته  الرجل  طّلق  اإذا 

الزوجة،  بحكم  فهي  العّدة  في  دامت  فما 

اأن يخرجها من بيته دون  فال يج�ز للزوج 

ر�شاها، كما ال يج�ز لها الخروج من بيته 

عليها.  ينفق  اأن  عليه  ويجب  اإذن���ه،  دون 

اأجنبّية  بائنة  ت�شير  العّدة  تنتهي  وعندما 

عنه.

19- التنازل عن المهر
يج�ز للزوجة اأن ُتبرئ ذّمة زوجها من 

اأن  له  يج�ز  ال  ولكن  بع�شه،  من  اأو  المهر 

بع�شه،  عن  اأو  المهر  عن  بالتنازل  يلزمها 

فل� اأكرهها على ذلك فال ي�شقط المهر، بل 

يبقى في ذّمته.

20- الغناء بين الزوجين
ال يج�ز للزوجين اال�شتماع اإلى الغناء، 

وال يج�ز لكلٍّ منهما الغناء لالآخر.

21- ح�شور االأفالم الخليعة
ال ي��ج���ز ل��ل��زوج��ي��ن ح�����ش���ر االأف����الم 

الخالعّية مهما كانت المبّررات.

 الهداية، ال�شيخ ال�شدوق، �س257.( 1)

اله�ام�س
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صبٌر .. عدٌل وجهاد

ى اطمأّن الدين
ّ
في الوحدة: فصبرت حت

 للرعّية
ٌ
كم استقامة

ُ
مع األصحاب: صالح

ى تبدؤونا
ّ
مع الخوارج: ال نقاتلكم حت

مع معاوية: مواجهة الغدر والمكر
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االأولوّية لالإ�شالم

نرى في �شيرتهQ، اأّنه جعل لالإ�شالم مقام ال�شدارة، واالأول�ّية، في ق�له 

وعمله، وفي منهجه و�شل�كه.

وقّدم م�شلحة االإ�شالم، وال�حدة االإ�شالمّية على جميع المغاِنم والمكا�شب. 

ا�ِس  َحقُّ النَّ
َ
ي اأ نِّ

َ
وقد اأو�شح ذلك، بما خاطب به اأهل ال�ش�رى، اإذ يق�ل: »َقْد َعِلْمُتْم اأ

�ْشِلَمنَّ َما �َشِلَمْت اأُمُ�ُر اْلُم�ْشِلِميَن وَلْم َيُكْن ِفيَها َجْ�ٌر اإِالَّ َعَليَّ 
ُ
ِبَها ِمْن َغْيِري، وَواهلل الأ

.
)1(

ِله، وُزْهدًا ِفيَما َتَناَف�ْشُتُم�ه ِمْن ُزْخُرِفه وِزْبِرِجِه« ْجِر َذِلَك وَف�شْ
َ
ًة، اْلِتَما�شًا الأ َخا�شَّ

مالمح �شيا�شة علّي Q في الوحدة االإ�شالمّية

ويمكن لنا، اأن نجد في �شيرة علّي Q و�شل�كه ما ي�ؤّكد المبداأ الذي قامت 

ال�شيخ حممود كرنيب

اأبي  بن  علّي  االإمام  اأّن  في  �شّك  �شمير  ذي  من�شف  ببال  يخطر  ال 

النبّي  فدائّي  كذلك  وهو  ه،  وفدائيُّ االإ�شالم  بطُل  هو   ،Q طالب

المّلة  فدائي  هو  بل  وال��دي��ن؛  المبادئ  وف��دائ��ّي  العقيدة،  وف��دائ��ّي 

�شنّي  اأوائ��ل  منذ  �شلف  ما  كّل  اأم��ام  راحَتيه  في  روحه  ع  و�شَ واالأّم��ة. 

االأع��داء،  ُيجاهد  هجرته،  النبّي Pليلة  فرا�س  في  يبيت  عمره. 

و�شموخه،  االإ�شالم  �شبيل  ونفي�س في  كّل غاٍل  م�شترخ�شًا  وين�شح لل 

وعّزته ونقاوته، و�شفائه وحّقانيته.

الملف

26



دة على مبداأ  الم�ؤكِّ ال�شيا�شة  لنلتقط مالمح هذه  Q و�شيا�شته.  عليه م�اقفه 

ال�حدة، حيث يمكن اأن ن�شعها تحت عن�انين لمرحلتين: مرحلة ما قبل الحكم، 

ومرحلة ت�ّليه الحكم.

1- ال�شيا�شة الوحدوّية ما قبل الحكم:

اأ- المعار�شة الواعية الر�شالّية:

 Q عن تلك المرحلة، يق�ل االإمام علّي

اإلى اأهل م�شر، مع مالك   ،Q في كتاب له 

َفاإِنَّ  َبْعُد،  ��ا  مَّ
َ
»اأ اإمارتها:  واّله  لّما   M االأ�شتر 

دًا P َنِذيرًا ِلْلَعاَلِميَن،  اهلل �ُشْبَحاَنه َبَعَث ُمَحمَّ

ى Pَتَناَزَع  ا َم�شَ وُمَهْيِمنًا َعَلى اْلُمْر�َشِليَن، َفَلمَّ

ُيْلَقى  َكاَن  َما  َفَ�اهلل  َبْعِده،  ِمْن  ْمَر 
َ
االأ اْلُم�ْشِلُم�َن 

نَّ اْلَعَرَب ُتْزِعُج َهَذا 
َ
ِفي ُروِعي، واَل َيْخُطُر ِبَباِلي، اأ

ي ِمْن َبْعِده، َفَما َراَعِني اإاِلَّ اْنِثَياُل  �ه َعنِّ ُهْم ُمَنحُّ نَّ
َ
ْهِل َبْيِته واَل اأ

َ
ْمَر ِمْن َبْعِده Pَعْن اأ

َ
االأ

ا�ِس َقْد َرَجَعْت َعِن  ْيُت َراِجَعَة النَّ
َ
ْم�َشْكُت َيِدي، َحتَّى َراأ

َ
ا�ِس َعَلى ُفاَلٍن ُيَباِيُع�َنه، َفاأ النَّ

ْهَله 
َ
�ْشاَلَم واأ ِر االإِ ْن�شُ

َ
ٍد P، َفَخ�ِشيُت اإِْن َلْم اأ ، َيْدُع�َن اإَِلى َمْحِق َدْيِن ُمَحمَّ

ِ
االإِ�ْشاَلم

َما  ِتي اإِنَّ ْعَظَم ِمْن َفْ�ِت ِواَلَيِتُكُم، الَّ
َ
يَبُة ِبه َعَليَّ اأ ْو َهْدمًا َتُك�ُن اْلُم�شِ

َ
َرى ِفيه َثْلمًا اأ

َ
ْن اأ

َ
اأ

َحاُب،  ُع ال�شَّ ْو َكَما َيَتَق�شَّ
َ
َراُب اأ  َقاَلِئَل َيُزوُل ِمْنَها َما َكاَن، َكَما َيُزوُل ال�شَّ

ٍ
ام يَّ

َ
ِهَي َمَتاُع اأ

.
)2(

يُن وَتَنْهَنه« نَّ الدِّ
َ
ْحَداِث َحتَّى َزاَح اْلَباِطُل وَزَهَق، واْطَماأ

َ
ُت ِفي ِتْلَك االأ َفَنَه�شْ

»فخشيت إْن مل أنصر اإلسالم 

وأهله أْن أرى فيه ثلمًا أو َهدمًا 
تكون املصيبة به علّي أعظم 

من َفوت واليتكم«

27

م
 2

01
6 

ن
سا

�
ي
ن
/

 2
95

د 
د

ع
ل
ا



يق�ل اأمير الم�ؤمنين Q، اإّنه في بداية االأمر عَمد اإلى المعار�شة ال�شلبّية 

ولكن ال�شلمّية، بعدم البيعة. ولكن بعد ذلك، راأى خطرًا محدقًا باالإ�شالم واأهله 

وهم مّدع� النبّ�ة. فالخطر وج�ديٌّ يتعلق باالإ�شالم وج�دًا وبقاًء، ف�جد اأّن عليه 

اأن يق�م بن�شر هذا الدين ويتحّمل م�ش�ؤولّية الدفاع عنه.

وفي ن�ّس اآخر، يعّبر عن م�قفه ال�حدوّي هذا قائاًل: »اإّن اهلل لّما قب�س نبّيه 

كاّفة،  النا�س  من  به  اأحّق  نحن  حّق  عن  ودفعتنا  باالأمر،  قري�س  علينا  ا�شتاأثرت 

الم�شلمين، و�شفك دمائهم،  اأف�شل من تفريق كلمة  بر على ذلك  ال�شّ اأّن  فراأيت 

اأدنى  ُيف�شده   ،
)3(

الَ�طب مخ�س  يمخ�س  والدين  باالإ�شالم،  عهد  حديث�  والنا�س 

.
)4(

َوهن، ويعك�شه اأقّل خلف«

ب- المعار�شة االإيجابّية:

م�شاندته  على  تدّل  قبله،  الخلفاء  اأّي��ام حكم   Q علّي  االإم��ام  م�اقف  اإّن 

للدولة االإ�شالمّية كما ل� كان ه� الخليفة، فكان ي�شدي الن�شح ويقّدم الم�ش�رة في 

كاّفة الج�انب الع�شكرّية، وال�شيا�شّية، والق�شائّية واالقت�شادّية.

واأّخ��روا،  فقّدم�ا  ا�شت�شار جماعة  الروم،  بكر غزو  اأب�  اأراد  اأنه حينما  يروى 

ولم يقطع�ا براأي، فا�شت�شار علّيًا في االأمر فقال Q: »اإن فعلَت ظفرَت. فقال: 

.
)5(

ب�ّشرت بخير«

في   Q علّي  ب��االإم��ام  اال�شتعانة  في  ال��رواي��ات  بع�س  الطبري  ذك��ر  وق��د 

اأحيانًا دون ا�شت�شارة، ومن ذلك: »اأمر عمر  Q كان يتدّخل  اإّنه  الق�شاء، بل 
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برجم امراأة اعترفت بالفج�ر، فتلّقاها علّي Q وقال مخاطبًا: فما �شلطانك 

على ما في بطنها« فخّلى �شبيلها.

وقد عّبر عمر بن الخطاب عن ال�شيرة االإيجابّية لعلّي Q، التي ال يبخل 

الكيان  على  حر�شًا  والم�ش�رة،  والن�شيحة،  والكلمة،  العلمّي،  بالم�قف  فيها 

االإ�شالمي، ووحدة الم�شلمين، وق�تهم، وعّزتهم، ومنعتهم. ومن ذلك ق�ل عمر: 

»ال اأبقاني اهلل بعدك يا اأبا الح�شن«، و»اأع�ذ باهلل اأن اأعي�س في ي�م ل�شت فيه يا اأبا 

.
)6(

الح�شن« و»ل�ال علّي لهلك عمر«

ج- عدم اال�شتدراج اإلى الفتنة:

لم  اأّن��ه  اإاّل  ح��ّق،  �شاحب  ك��ان  اأن��ه  من  الرغم  على   ،Q علّيًا  االإم��ام  اإّن 

لُي�شتدرج  الق�شية  هذه  �شغط  تحت  ي�شقط 

وتفريق  االأّم��ة،  اإلى �شرب  ت���ؤّدي  اأفعال  اإلى 

�ش�اهد  وم��ن  الفتنة.  في  واإلقائها  �شملها، 

 ذلك اأنه حينما قدم اأب� �شفيان المدينة قال: 

يطفئها  ال   
)7(

َعجاجة الأرى  اإّن��ي  واهلل   ...«

علّي  االأذالن  الم�شت�شعفان  اأي��ن  دم...  اإاّل 

يدك  اب�شط  ح�شن،  »اأبا  وقال:  والعبا�س؟«. 

»اإّنك  له:  اأبايعك« فزجره االإمام وقال  حتى 

واهلل  واإن��ك  الفتنة،  اإاّل  بهذا  اأردت  ما  واهلل 

في  لنا  حاجة  ال  �شرًا  االإ�شالم  بغيت  طالما 

. فاالإمام علّي Q كان يعرف اأهداف اأبي �شفيان من ذلك كله، 
)8(

ن�شيحتك«

ولذا لم ي�شمح له با�شتدراجه اإلى ما ي�ؤّدي اإلى الفتنة والتقاتل الداخلّي.

:Q 2- مالمح ال�شيا�شة الوحدوّية في زمان حكومة علّي
اإّن تجربة حكم االإمام علّي Q تتميَّز ب�ج�د اأن�اع من المعار�شين لحكمه، 

في  تباينه  لكنها  الحاكم،  ب�شرعّية  مقّرة  معار�شة  فمنهم  عنه.  والمتخّلفين 

ال��شائل، وال�شيا�شات، واالأهداف واالأول�ّيات. ومنهم َمن يعار�س اأ�شل م�شروعّية 

ُحكمه Q ومنهم ال�اقف�ن في ال��شط.

ب�ج�د  باإقراره  الحكم،  في   Q االإمام  تجربة  امتازت  فقد  وبالمقابل، 

بالمعار�شة  منه  اإق��رار  اأّنه  البع�س  يرى  قد  بما  ب�اقعّية،  معها  وتعامل  ه���ؤالء، 

ال�شيا�شّية كحّق من حق�ق اأبناء االأّمة االإ�شالمّية، على ال�شعيد ال�شيا�شّي.

:Q ويمكن ت�شجيل المبادئ التالية الم�شتقاة من كالمه وم�اقفه

اأ- حّق الرعّية في مقاومة الظلم:

الحّق  ه��ذا  �شعارات  من  �شعار  ه�  ما   ،Q عنه  ال����اردة  الن�ش��س  وف��ي 

إّن اإلمام علّيًا Q، على الرغم 
من  أّنه كان صاحب حّق، إّلا أّنه 

مل ُيستدرج إىل أفعال تؤّدي 
إىل ضرب األّمة، وتفريق شملها، 

وإلقائها يف الفتنة
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وعناوينه، اإذ يق�ل Q ل�لديه الح�شن والح�شين L: »وك�نا للظالم خ�شمًا 

. ومن مق�الته الم�شّجعة على المعار�شة ال�شرعّية، ما جاء من 
)9(

وللمظل�م ع�نًا«

اأمير  علّي  »من عبد اهلل  فيها:  يق�ل  اإليهم  وّجهها  ر�شالة  في  الأهل م�شر  مدحه 

الم�ؤمنين اإلى الق�م الذين غ�شب�ا هلل حين ُع�شي في اأر�شه، وذهب بحّقه، ف�شرب 

 على البّر والفاجر والمقيم والظاعن فال معروف ُي�شتراح اإليه 
)10(

الج�ر �ُشرادقه

.
)11(

وال منكر ُيتناهى عنه«

ب- عدم القهر واالإجبار على المواالة:

له  ك�اقع  معها  والتعامل  بالمعار�شة،   Q االإم��ام  اعتراف  اإل��ى  م�شافًا 

مبرراته االإن�شانّية اإْن لم نقل ال�شرعّية، فاإّنه لم يعمد اإلى القّ�ة الإلغاء المعار�شة، 

وعن  �شيء.  اأّي  قبل  الن�شح  يقّدم  دائمًا  فنراه  ال�الء.  اإلى  التحّ�ل  على  وقهرها 

اإليكم،  Q: »معا�شر الخ�ارج، اإني جئتكم الأقدم االإعذار واالإنذار  ذلك يق�ل 

ويق�ل   .
)12(

تق�ل�ن« ما  واأ�شمع  اأق���ل  ما  وت�شمع�ن  وتطلب�ن  تريدون  ما  واأ�شاألكم 

ومقّدمًا   .
)13(

تبداأوا« حّتى  بحرب  اأبتدئكم  »ال  الق�ة:  با�شتخدام  االبتداء  راف�شًا 

.
)14(

الح�ار على القّ�ة والعنف: »اإن تكّلم�ا حججناهم واإن خرج�ا علينا قاتلناهم«

ال�شغط  اأ�شل�ب  ي�شتخدم  ل��م  اأّن���ه  ال��م���االة  على  االإك���راه  ع��دم  �ش�ر  وم��ن 

 .
)15(

االقت�شادّي بحرمان المعار�شين من حق�قهم من بيت المال

كّل  ف�شل  بعد  اإاّل  يك�ن  ال  القّ�ة،  اإل��ى  اللج�ء  اأّن   Q االإم��ام  اأو�شح  وقد 

اإلى  واللج�ء  الق�ة،  ا�شتخدام  على  المخالفة  الفئة  واإ�شرار  ال�شلمّية،  االأ�شاليب 

ْمَر َما ا�ْشَتْم�َشَك واإَِذا 
َ

ْم�ِشُك االأ
ُ
الم�اجهة الع�شكرية. وهذا ما عّبر عنه بق�له: »و�َشاأ

.
)16(

» َواِء اْلَكيُّ ِجْد ُبّدًا، َفاآِخُر الدَّ
َ
َلْم اأ
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 نهج البالغة، من كالم له )74(.( 1)

 )م.ن(، كتاب )62(.( 2)

مُن واللبن.( 3)  الَ�ْطُب: الزقُّ الذي يك�ن فيه ال�شَّ

 بحار االأن�ار، المجل�شي، ج29، �س633.( 4)

 تاريخ اليعق�بي، اليعق�بي، ج2، �س133.( 5)

 ذخائر العقبى، الطبري �س82؛ الطبقات الكبرى، ابن �شعد، ج3، �س339.( 6)

 تاريخ الطبري، ج2، �س237.( 7)

رته الريح.( 8)  الَعجاج: الغبار، قيل: ه� من الغبار ما ث�َّ

 نهج البالغة، الخطبة )47(.( 9)

ال�ُشراوق: ما اأحاط بالبناء.( 10)

 )الجامع( نهج البالغة، كتاب 38، �س522.( 11)

المهّذب، ابن البراج، �س322.( 12)

تاريخ الطبري، ج4، �س53.( 13)

 )م.ن(.( 14)

يراجع: فت�ح البلدان، اأحمد بن يحيى، ج2، �س395.( 15)

نهج البالغة، الخطبة )168(.( 16)

 )م.ن(، الخطبة )169(.( 17)

قرب االإ�شناد، الحميري، �س94.( 18)

نهج البالغة، )م.�س(، من كالم له )122(.( 19)

 نق��ل العاّلم��ة المجل�ش��ي ف��ي بح��اره )ج32، ���س 324( عن قرب ( 20)

االإ�ش��ناد: اأن علّيًا Qكان يق�ل الأهل حربه: »اإنا لم نقاتلهم 

عل��ى التكفي��ر لهم ولم نقاتلهم على التكفير لن��ا، ولكّنا راأينا اأّنا 

على حّق، وراأوا اأّنهم على حّق«.

)م.ن(، من كتاب له )78(.( 21)

اله�ام�س

المعار�شين  م�قف  م�ّس  عدم  ه�  الق�ة،  ال�شتخدام  واأ�شا�س  اآخر  قيد  وثّمة 

ِبُر َما  �شْ
َ
بال�حدة حيث قال Q: »اإِنَّ َه�ؤُاَلِء َقْد َتَماَلُئ�ا َعَلى �َشْخَطِة اإَِماَرِتي، و�َشاأ

.
)17(

َخْف َعَلى َجَماَعِتُكْم«
َ
َلْم اأ

:Q  ج- عدم تكفير المعار�شين له

على الرغم من اأّن االإمام ه� اإمام الحق، والخارجين عليه بغاة ظالم�ن، فاإّنه 

يجعل ال�شراع �شراعًا بين فئة اأهل الحق، واأ�شحابه، واأهل الباطل المنحرفين 

. واأخرى، 
)18(

عن الحّق، وعن اأهله، فتارة يق�ل عنهم: »هم اإخ�اننا بغ�ا علينا«

َبْحَنا ُنَقاِتُل اإِْخَ�اَنَنا  �شْ
َ
َما اأ حًا مبررات النزاع: »اإِنَّ ي�ؤّكد على ك�نهم م�شلمين، م��شِ

َفاإَِذا  ِويِل. 
ْ
اأ والتَّ ْبَهِة  وال�شُّ واالْعِ�َجاِج،  ْيِغ  الزَّ ِمَن  ِفيه  َدَخَل  َما  َعَلى   ،

ِ
االإِ�ْشاَلم ِفي 

َبْيَنَنا َرِغْبَنا  ِة ِفيَما  اإَِلى اْلَبِقيَّ َلٍة َيُلمُّ اهلل ِبَها �َشَعَثَنا وَنَتَداَنى ِبَها  َطِمْعَنا ِفي َخ�شْ

. والأّن اأخطر ما يفّرق وحدة االأّمة، وي�شّتتها، ويفتح 
)19(

ا �ِشَ�اَها« ْم�َشْكَنا َعمَّ
َ
ِفيَها واأ

االأب�اب م�شرعة للحروب، و�شفك الدماء، ودمار الديار، ه� تكفير الم�شلم من 

يك�ن  الم�ؤمنينQاأن  اأمير  نفى  بالقتال. فقد  المخالفة  اأظهر  ول�  يخالفه، 

.
)20(

قتاله لمن قاتلهم لمجرد تكفيرهم له، اأو تكفيره اإّياهم 

علّي Q رجل الوحدة بين الم�شلمين

بعد ما �شبق ذكره، ال يبقى اأدنى �شك في اأّن االإمام علّيًا Q، ه� اأحر�س 

النا�س بعد ر�ش�ل اهلل Pعلى وحدة الم�شلمين. وقد قّدم، في �شبيل ذلك، من 

الم�اقف ما كّلفه الكثير من الت�شحيات، ودفع الغالي من االأثمان، وال يزال يدفع 

 Q كان  ولقد  وو�ش�حها.  االأم���ر  وانك�شاف  ال�شنين،  تطاول  من  الرغم  على 

يرى دائمًا اأّن الدواء النافع، لل�اقع الفا�شد، ه� ال�حدة. واالإمام علّي Q ه� 

فيه:  كتاب  عنه  فيروى  ال�حدة.  ببل�شم  المنفتحة  الجروح  يعالج  الذي   الطبيب 

ْحَر�َس َعَلى 
َ
ْن َيُك�َن َعَلقًا، وَلْي�َس َرُجٌل، َفاْعَلْم، اأ

َ
َخاُف اأ

َ
َداِوي ِمْنُهْم َقْرحًا اأ

ُ
َنا اأ

َ
»... واأ

اْلَماآِب،  وَكَرَم  َ�اِب  الثَّ ُح�ْشَن  ِبَذِلَك  ْبَتِغي 
َ
اأ ي،  ِمنِّ ْلَفِتَها 

ُ
واأ  ،P ٍد  ُمَحمَّ ِة  مَّ

ُ
اأ َجَماَعِة 

.
)21(

ْيُت َعَلى َنْف�ِشي...«
َ
ِفي ِبالَِّذي َواأ

َ
و�َشاأ
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مبادئ االإ�شالح والتغيير

Q في خط�اته  ارتكز االإمام علّي 

المبادئ،  من  مجم�عة  على  االإ�شالحّية 

التي  العملّية  في  االأ�شا�س  المح�ر  �شّكلت 

قادها نح� االإ�شالح والتغيير، فت�ّجه نظرُه 

االأ�شحاب  من  به  المحيطة  الطبقة  اإل��ى 

وال�الة، الذين اإذا �شلح�ا وا�شتقام�ا �شاد 

العدل وارتفع الظلم.

االإمام  عمل  التي  المجاالت  تلك  ومن 

Q على اإ�شالحها نذكر:

اأواًل: في المجال االإدارّي

اأ- تبديل الوالة والُحّكام:

راأى االإمام علّي Q الف�شاد ال�ا�شح 

ف�شاد  ب�شبب  للدولة  االإدارّي��ة  االأجهزة  في 

معظم ال�الة، وعدم كفاءتهم. لذلك، قام 

بَعزل ال�الة ال�شابقين، الذين كان�ا ال�شبب 

الهاّم في الث�رة على عثمان، نتيجة ُظلمهم 

ِدرايتهم بال�شيا�شة واأ�ش�ل  وَبغيهم، وعدم 

ال���الة،  م��ن  بُنخبة  وا�شتبدلهم  الُحكم، 

الذين  ومن  وال�شالح،  بالَ�رع  المعروفين 

ال�شيخ خليل رزق

المجتمع.  في  الظلم  اأن��واع  كّل  وح��ارب   ،Q علّي  االإم��ام  جاهد 

ج�شم  في  االنحراف،  ومظاهر  اأ�شكال  كّل  على  الق�شاء  في  ذلك  وتمّثل 

و�شع  حيث  عملّية،  بخطوات  ذل��ك  وا�شتتبع  االإ�شالمّية.  الخالفة 

التكافل  النا�س، وتحقيق مبداأ  الكفيلة ب�شدِّ حاجات  المبادئ واالأُ�ش�س 

ن لكّل واحد من هوؤالء  االجتماعّي بين جميع اأفراد المجتمع، الذي يوؤمِّ

االأفراد حاجاتهم ال�شرورّية، ويعي�س كّل اإن�شان عي�شًة اإن�شانّية كريمة.
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لهم تاريخ في االإ�شالم والجهاد في �شبيل اهلل.

ووّل��ى االإم��ام Q رج��ااًل من اأهل الدين 

بن  الب�شرة عثمان  ف�ّلى على  والحزم.  والِعّفة 

وعلى  حنيف،  بن  �شهل  ال�شام  وعلى  حنيف، 

هي  وه���ذه  ع��ب��ادة.  ب��ن  �شعد  ب��ن  قي�س  م�شر 

حينذاك.  الخالفة  دولة  في  الكبرى  االأم�شار 

وقد اأ�شاب هذا االإجراء قري�شًا ب�شربٍة قا�شمة 

المجال،  ه��ذا  وف��ي  و�شلطانها.  كبريائها  في 

يق�ل Q: »فلي�شت ت�شلح الرعّية اإاّل ب�شالح 

.
)1(

ال�الة، وال ت�شلح ال�الة اإاّل با�شتقامة الرعّية«

الذين تحّدثنا  ال���الة  ه���ؤالء  �شاأن  واأّم��ا في 

يلي  اأن  اآ���ش��ى  »ول��ك��ّن��ن��ي   :Q ي��ق���ل  عنهم 

فيّتخذوا  وفّجارها،  �شفهاوؤها  االأّم��ة  هذه  اأم��ر 

وال�شالحين   ،
)2(

َخَ�اًل وعباده  ُدَواًل،  اهلل  م��ال 

قد  الذي  منهم  ف��اإّن  حزبًا،  والفا�شقين  حربًا، 

االإ�شالم،  في  حّدًا  وُجِلَد  الحرام،  فيكم  �شرب 

على  له  َخت  ُر�شِ حتى  ُي�شِلم  لم  من  منهم  واإّن 

.
)3(

االإ�شالم الر�شائخ«

ب- تنظيم جهاز المحا�شبة والرقابة:

ال�الة  وتعيين  ال�شابقين،  ال���الة  عزل  بعد 

الذين كان�ا م��شع ثقة االإمام Q، لم يكتف 

وانطالقًا من مبدئه في  اإّن��ه  بل  االإم��ام بذلك، 

ورعاية  االأّم���ة،  ���ش���ؤون  على  وال�َشهر  الِحفاظ 

م�شالحها، كان على اّطالع دائم على ما يق�م 

رأى اإلمام علّي Q الفساد 
الواضح يف األجهزة اإلدارّية 
للدولة، لذلك قام بَعزل الوالة 

السابقني، نتيجة ُظلمهم وَبغيهم
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ب��ه ه����ؤالء ال����الة م��ن اأع��م��ال، م��ن خالل 

مراقبتهم واإر�شال الكتب اإليهم التي يذكر 

فيها مبادئه في العدل والم�شاواة.

تدّل على مدى  والكتب  الر�شائل  فهذه 

اهتمام االإمام Q بمتابعة �ش�ؤون ال�الة 

على  ال�ا�شحة  الداللة  وتعك�س  والعّمال. 

�شغيرها  االأم���ر،  لمجاري  االإم��ام  مراقبة 

وكبيرها.

عثمان  اإلى  ر�شالته  ذلك،  على  ومثااًل 

بن حنيف االأن�شارّي، عامله على الب�شرة.

ومنها ما ورد اإلى �شْمع االإمام Q من 

اأّن �ُشريح بن الحارث، قا�شي االإمام، ا�شترى 

فا�شتدعاه  دي��ن��ارًا  بثمانين  دارًا  عهده  على 

اإليه بر�شالة يق�ل  وحّقق معه في ذلك وبعث 

فيها: »بلغني اأّنك ابَتْعَت دارًا بثمانين دينارًا، 

وكتبت لها كتابًا واأ�شهْدَت فيها �شه�دًا.

��ري��ح: ق��د ك���ان ذل���ك يا  ف��ق��ال ل��ه ���شُ

نظر  اإل��ي��ه  فنظر  ق���ال:  الم�ؤمنين،  اأم��ي��ر 

.
)4(

ُمْغ�شب...«

ج- ال�شوؤال عن م�شدر الثروة:

من جملة االأم�ر التي كان يتابع االإمام 

ال���الة  م��راَق��ب��ة  م��ن خاللها   Q ع��ل��ّي 

اأم�الهم  م�شادر  عن  �ش�ؤالهم  واأعمالهم، 

بع�س عّماله  اإلى  له  كتاب  وثرواتهم. ففي 

يق�ل:

»اأّما بعد فقد بلغني عنك اأمٌر اإن كنت 

فعلتُه، فقد اأ�شخطت رّبك وع�شيت اإمامك، 

واأخزيت اأمانتك! بلغني اأّنك جّردت االأر�س 

تحت  ما  واأكلت  قدميك  تحت  ما  فاأخذت 

يديك فارفع لي ح�شابك. واعلم اأّن ح�شاب 

.
)5(

اهلل اأعظم من ح�شاب النا�س...«

 Q وب���ه���ذا اأق���ف���ل االإم������ام ع���ل���ّي

من  كان  التي  المنافذ  كل  و�شدَّ  االأب����اب، 

البع�س،  خاللها  م��ن  ي�شل  اأن  الممكن 

اإف�شاد  عبر  االإ���ش��الم��ّي��ة  ال��دول��ة  الإف�����ش��اد 

في  يعي�ش�ن  م��ّم��ن  ورج��االت��ه��ا،  رم���زه��ا 

.Q  الدائرة ال�شّيقة ح�له

ثانيًا: في المجال االقت�شادّي

وَقف االإمام م�قفًا حازمًا من ال�شيا�شة 

وعدم  ال��م��ال،  ت�زيع  اأ�شل�ب  في  المّتبعة 

ي�اجه  اأن  العطاء، فكان عليه  الت�ش�ية في 

للق�شاء  واأ�شاليب  ُخطط  ب��شع  الم�قف 

الملف
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�شيا�شة  النا�شئ من  الطبقّي  التفاوت  على 

الحّكام وال�الة ال�شابقين، بما لُه من ذي�ل 

�شلبّية على النا�س.

ومن هنا، كانت الخط�ات التي اّتبعها 

وال��ت��ف��اوت  ال��ظ��ل��م،  على  للق�شاء  االإم����ام 

المالّية  �شيا�شته  خ���الل  م��ن  ال��ط��ب��ق��ّي، 

الجديدة التي ظهرت في:

اأ- الم�شاواة في توزيع المال:

افتتح االإمام علّي Q عهده باأ�شرف 

�شعاره  فاأعلن  االأر�����س،  وج��ه  على  م��ب��داأ 

اأّي  دون  النا�س  بين  العطاء  في  الم�شاواة 

تف�شيل لعربّي على عجمّي، وال الأ�ش�د على 

ة لفريق  اأبي�س، ودون اأن تك�ن هناك ح�شّ

اأو جهة اأكثر من الفريق االآخر.

وال  ع��رب��ّي  منكم  اأح���ٌد  يتخّلفن  »وال 

يكن،  لم  اأم  العطاء  اأهل  كان من  عجمّي، 

.
)6(

اإاّل ح�شر...«

ال��ط��ب��ق��ة  اأم�������وال  ب- م�شادرة 

االأر�شتقراطية:

وم���ن ال��م��ب��ادئ ال��ت��ي اأع��ل��ن��ه��ا االإم���ام

للعدل  تحقيقًا  ع��ه��ده،  ب��داي��ة  ف��ي   Q

ما  جميع  بم�شاَدرة  حكمه  وال��م�����ش��اواة، 

قطعه الخلفاء من القطائع، وما وهب�ه من 
َ
اأ

االأر�شتقراطية،  للطبقة  العظيمة  االأم���ال 

:Q وفي هذا يق�ل

ما  لي  منكم،  رجل  اإّن��ي  النا�س،  »اأّيها 

على  حاِمُلُكم  واإّن��ي  عليكم،  ما  وعليَّ  لُكم 

اأال  به،  اأمر  ما  فيكم  ٌذ  وُمَنفِّ نبيِّكم،  منهج 

 نهج البالغة، الخطبة 216.( 1)

 الَخَ�ل: العبيد.( 2)

 نهج البالغة، الكتاب 62.( 3)

 )م.ن(، الخطبة 242.( 4)

  )م.ن(، الكتاب 41.( 5)

 )م.ن(، ج7، �س37.( 6)

 )م.ن(، ج1، �س269 - 270.( 7)

 )م.ن(، الخطبة 219.( 8)

اله�ام�س

ماٍل  اأقطعها عثمان، وكل  كّل قطيعٍة  واإّن 

اأعطاه من مال اهلل فه� م��ردوٌد في بيت 

ول�  ���ش��يٌء،  ُيبِطُلُه  ال  الحّق  ف��اإّن  ال��م��ال، 

به  وُم��ِل��َك  الن�شاء،  به  ج  ُت���زوِّ قد  وج��دُت��ُه 

فاإّن  ل��رَددُت��ُه،  البلدان  ق في  وُف��رِّ االإم��اء، 

العدُل  عليه  �شاق  ومن  �َشَعٌة،  العدل  في 

.
)7(

فالج�ر عليه اأ�شيُق«

وموا�شاة  االجتماعّي  ج- التكافل 

االآخرين:

�شيا�شة  ف��ي  ال�ا�شحة،  االأم����ر  م��ن 

اأمير الم�ؤمنين Q، اأّنه لم يكن بعيدًا 

عن تطبيق مبادئه على نف�شه، حيث كان 

رعّيته،  اأ�شعف  يعي�س  كما  يعي�س   Q

في�ا�شيهم في فقرهم وحرمانهم، وياأبى 

ان��ط��الق��ًا  م��ن��ه��م،  ك���اح��ٍد  ي��ك���ن  اأن  اإاّل 

الطبقي  التمايز  اأ�شكال  لكلِّ  رف�شه  من 

واحدة،  المجتمع طبقة  يك�ن  الأن  و�شعيه 

على  �شاهرة  عينًا  يك�ن�ا  باأن  ُوالته  فاأمر 

اهلل  فر�س  كما  و�ش�ؤونها  االأّم��ة  م�شالح 

يتح�ّش�ش�ا  اأن  اإليهم  وطلب  ذلك،  عليهم 

اآالم الفقراء، وحّثهم على تقديم المع�نِة 

اإليهم.

ففي و�شيٍة له الأحد والته يق�ل االإمام 

:Q علّي

من  �شئت  ح��ي��ث  ب��ط��رف��ك  »ا���ش��رب 

النا�س، فهل ُتب�شر اإاّل فقيرًا يكابد فقرًا، 

بخياًل  اأو  كفرًا،  اهلل  نعمة  ب��ّدل  غنّيًا  اأو 

.
)8(

اتخذ البخل بحقِّ اهلل وفرًا..؟«
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عندما خرج.. الخوارج

انف�شلت  اأو  ان�شّقت  جماعة  الخ�ارج 

قيادة  تحت  كان  ال��ذي  العراق  جي�س  عن 

اأمير الم�ؤمنين Q، في معركة �شّفين 

الم�شه�رة، حيث انطلت عليهم حيلة »رفع 

بعد  معاوية،  جي�س  ِقَبل  من  الم�شاحف« 

اأن كان جي�س العراق قاب ق��شين اأو اأدنى 

من الن�شر. وكانت حّجة معاوية اأننا نريد 

هذا  الإنهاء  الَحَكم  ه�  »القراآن«  نجعل  اأن 

ال�شراع وهذا المقال.

االأم��ي��ر Q ح��ّذره��م م��ن ال���ق���ع 

دين  باأ�شحاب  »فلي�ش�ا  الخديعة  هذه  في 

خديعة  اإاّل  لكم  رفع�ها  وم��ا  ق���راآن،  وال 

اإلى  االن�شياع  رف�ش�ا  اأنهم  اإاّل   ،
)1(

ومكرًا«

اإليه  دعاهم  ما  على  واأ���ش��ّروا  ن�شيحته، 

اأن  ي�شعنا  القراآن »ما  معاوية، من تحكيم 

.
)2(

ُندعى اإلى كتاب اهلل فناأبى اأن نقبله«

التحكيم،  من  جرى  ما  بعد  اإّنهم  ثم 

الم�ؤمنين  اأم��ي��ر  ي��د  م��ن  ال��خ��الف��ة  ون���زع 

انف�شل  التحكيم،  خديعة  ب�شبب   Q

عن جي�س اأمير الم�ؤمنين Q مجم�عة 

األف  ع�شر  االثني  بنح�  ر  ُتقدَّ منه  كبيرة 

)*(
ال�شيخ يو�شف علي �شبيتي

الليل  عّباد  ظاهرهم  كان  حيث  خطيرة،  تاريخّية  ظاهرة  الخوارج 

وُن�ّشاك النهار، لكن في باطنهم يقاتلون الحّق في محرابه. وما زالت هذه 

الظاهرة ممتدًة اإلى حا�شرنا باأ�شكال متعّددة. فهل تعامل اأمير الموؤمنين 

مع »َمن طلب الحّق فاأخطاأه« كتعامله مع »َمن طلب الباطل فو�شل اإليه«؟

الملف
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النهروان  ا�شمها  اأر���س  في  نزل�ا  مقاتل، 

بالقرب من الك�فة.

من  جديدة  مرحلة  ف�ش�ل  بداأت  هنا 

خالفة اأمير الم�ؤمنين Q وهي اإعادة 

االنق�شام  هذا  بعد  جي�شه  �شف�ف  تنظيم 

الخطير الذي نتج عنه »الخ�ارج«.

رفع �شبهات

 Q الم�ؤمنين  اأمير  نجد  من هنا، 

الخ�ارج  تقاتل�ا  »ال  ال��خ���ارج:  عن  يق�ل 

فاأخطاأه،  الحّق  طلَب  َم��ْن  فلي�س  بعدي، 

.
)3(

كمن طلب الباطل فاأدركه«

اإاّل  الحّق،  يطلب�ن  كان�ا  فالخ�ارج، 

الحّق.  هذا  اإلى  بال��ش�ل  اأخطاأوا  اأّنهم 

�ُشبهات  نتيجة  ك��ان  ه���ذا،  وَخ��َط���ؤه��م 

َدخلت عليهم. 

قب�لهم  ال�����ص��ب��ه��ات:  ه����ذه  واأول�������ى 

التحكيم ب�شبب خديعة رفع الم�شاحف.

التحكيم  رف�شهم  ال��ث��ان��ي��ة:  ال�صبهة 

بعد ذلك.

ال�������ص���ب���ه���ة ال����ث����ال����ث����ة: ط��ل��ب��ه��م م��ن 

ال��ت���ب��ة، الأّن����ه ق��د كفر،   Q  االأم���ي���ر

بزعمهم، حيث ر�شي بالتحكيم.

 Q االأم���ي���ر  اأّن  ن��ج��د  ه��ن��ا،  م���ن 

هذه  ب��اإزال��ة  اهتّم  عليهم،  احتجاجه  في 

التحكيم،  حقيقة  تبيين  م��ن  ال�شبهات، 

التحكيم،  بقب�لهم  اأخ��ط��اأوا  ق��د  واأّن��ه��م 

واأخطاأوا برف�شهم التحكيم، بعد ذلك.

ثم دافع عن نف�شه من خالل االإ�شارة 

يك�ن  فكيف  اإ�شالمًا،  النا�س  اأّول  اأّنه  اإلى 

وقد  لذلك؟  م�جب  �شبب  بال  كافرًا  االآن 

اإزالة  الكثيرين منهم في  Q مع  نجح 

هذه ال�شبهات، واأخفق مع اآخرين.

�ُشبهة قبول التحكيم ورف�شه

للتحكيم  قب�لهم  اإّن  �شابقًا،  قلنا 

الم�شاحف،  رف��ع  خديعة  ب�شبب  ك��ان 

هذه  م��ن  ح��ّذره��م   Q االأم��ي��ر  واإّن 

اإل��ى  ين�شاع�ا  ل��م  اأن��ه��م  اإال  الخديعة، 

ن�شيحته Q، واأ�شّروا على التحكيم.

ثّم بعد اأن وجدوا اأّن االأم�ر اآلت اإلى 

ة واأّن عمرو  ما لم يكن بح�شبانهم، خا�شّ

اأن  ودهائه  بَمكره  ا�شتطاع  العا�س  بن 

ر األمري Q اخلوارج من  حذَّ
الوقوع يف هذه اخلديعة 

إّلا أّنهم رفضوا االنصياع إىل 
نصيحته، وأصّروا على ما دعاهم 

إليه معاوية، من حتكيم القرآن
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ووجدوا  االأ�شعري  الحكم  من  االأمر  ينزع 

الدخ�ل  رف�ش�ا  قد  واأ�شحابه  معاوية  اأن 

»حكمت  ق��ال���ا:  ال��ن��ا���س،  فيه  دخ��ل  فيما 

، »وال نر�شى باأن يحكم الرجال 
)4(

الرجال«

في دين اهلل، اإّن اهلل قد اأم�شى حكمه في 

يدخل�ا  اأن  اأو  ُيقتل�ا  اأن  واأ�شحابه  معاوية 

.
)5(

تحت حكمنا عليهم«

التحكيم خدعة

اأن  اإذًا،  التحكيم  م��ن  ال��ه��دف  ك��ان 

ر�شدهم،  اإل���ى  واأ���ش��ح��اب��ه  معاوية  ي��ث���ب 

له،  والبيعة  االأمير  حكم  على  ينزل�ا  واأن 

القتال.  اإاّل  لهم  فلي�س  رف�ش�ا ذلك،  فاإذا 

فالق�ل بالتحكيم مخالف للقراآن وتحكيم 

ه�اهم،  على  ب��ال��ق��راآن  ليعمل�ا  ال��رج��ال 

البعيدة  ال�شخ�شّية،  لم�شالحهم  وطبقًا 

عن م�شلحة االإ�شالم العليا.

 Q م���ن ه��ن��ا، ك���ان ه���ّم االأم���ي���ر

تحكيم  لي�س  واأّن��ه  التحكيم  معنى  ت��شيح 

الرجال »اإّنا لم نحّكم الرجال واإّنما حّكمنا 

نحّكم  اأن  اإلى  الق�م  دعانا  ولما  القراآن.. 

القراآن لم نكن الفريق المت�ّلي عن كتاب 

اهلل �شبحانه وتعالى، وقد قال اهلل تعالى: 

َل��ى اهلِل  اإِ وُه  َف��ُردُّ َتَناَزْعُتْم ِفي �َصْيٍء  {َف��اإِن 

اهلل  اإلى  ه  فردُّ  )59 )الن�شاء:  �ُصوِل}  َوالرَّ

.
)6(

اأن نحكم بكتابه«

لكن، الذي يتحّمل م�ش�ؤولية ما ح�شل 

من التحكيم وتبعاته هم الخ�ارج اأنف�شهم؛ 

 Q االأمير  لن�شيحة  ان�شياعهم  لعدم 

اأّن  وم��ع  ومكر.  خديعة  مجّرد  ذل��ك  ب��اأّن 

للحرب  اال���ش��ت��ع��داد  اأراد   Q االأم��ي��ر 

ثانية، اإاّل اأّنهم رف�ش�ا الم�شاركة معه، اإلى 

اأن يعلن ت�بته.

ت��اأك��ي��ده على عالقته  ه��ن��ا، ج��اء  م��ن 

اأَب��ْع��َد   ...« يق�ل:  Pحيث  اهلل  بر�ش�ل 

P اإيماني باهلل وجهادي مع ر�ش�ل اهلل

اأ�شهد على نف�شي بالكفر؟ {َقْد �َصلَْلُت اإًِذا 

.
)7(

َنْا ِمَن اْلُمْهَتِديَن} 
َ
َوَما اأ
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بر�ش�ل  عالقته  ع��ن  اأي�����ش��ًا،  وي��ق���ل 

اّت���ب���اع  اأّت���ب���ع���ه  ك��ن��ت  »ل���ق���د   :P  اهلل

ي�م  ك��ّل  في  لي  يرفع  اأم��ه،  اأث��ر  الف�شيل 

باالقتداء  وياأمرني  َعَل�شمًا،  اأخالقه  من 

مالزمته  َف��رط  اإل��ى  اإ���ش��ارة  في   ،
)8(

به...«

له، وعدم مفارقته اإّياه، ليله ونهاره، �شفرًا 

.
)9(

وح�شرًا...

 ،P ف��م��ن ك���ان رب��ي��ب ر���ش���ل اهلل 

ب��اأخ��الق��ه وي��ت��ل��ّق��ف م��ن��ه العلم  وي��ت��خ��ّل��ق 

ال  را�شخًا  اإيمانه  يك�ن  ف�ش�ف  والحكمة، 

يتزعزع وال يتزلزل.

حكومة علّي والمعار�شة

اأم��ي��ر  اأّن  اإل����ى  ت��ق��ّدم  م��ّم��ا  نخل�س 

بمنتهى  الخ�ارج  عامل   Q الم�ؤمنين 

خليفة  ك��ان  لقد  والديمقراطية.  الحرية 

ينفذ  اأن  على  ق��ادرًا  فكان  رعاياه،  وكان�ا 

لم  ولكّنه  ي�شتحّق�نه،  ك��ان���ا  م��ا  بحّقهم 

يقطع  لم  اإّن��ه  بل  يجلدهم،  ولم  ي�شجنهم 

.
)10(

حّتى ن�شيبهم من بيت المال

خطبته  عليه  يقطع�ن  كان�ا  وعندما 

)*( اأ�شتاذ في الح�زة العلمّية.
 تاريخ االأمم والمل�ك، الطبري، ج4، �س34 )بت�شرف(.( 1)

 م.ن.( 2)

 نهج البالغة، تحقيق �شبحي ال�شالح، �س94، رقم 61.( 3)

 تاريخ االأمم والمل�ك، ج6، �س40.( 4)

 �شرح نهج البالغة، ابن اأبي الحديد، ج1، �س93.( 5)

 نهج البالغة، م.�س، �س182 رقم 125.( 6)

 م.ن، �س92 - 93، رقم 58.( 7)

 نهج البالغة، م.�س، �س300 - 301.( 8)

 منهاج البراعة في �شرح نهج البالغة، الخ�ئي، ج12، �س25.( 9)

االإم��ام عل��ي ف��ي قّ�تي��ه الجاذب��ة والدافع��ة، مرت�ش��ى مطه��ري، ( 10)

�س151.

تاريخ االأمم والمل�ك، م.�س، ج6، �س41 - 42.( 11)

االإمام علي في قّ�تيه، م.�س، �س152.( 12)

اله�ام�س

 Q عامل أمري املؤمنني
اخلوارج مبنتهى احلرية 

والدميقراطية

كان  علّي«  يا  لك  ال  هلل  »الحكم  بق�لهم: 

بها  ُي��راد  ح��ّق  »كلمة  بق�له:  عليهم  ي��رّد 

ثالثًا:  عندنا  لكم  »اإن  يق�ل:  اأو  باطل« 

فيها  تذكروا  اأن  اهلل  م�شاجد  نمنعكم  ال 

دام��ت  م��ا  ال��ف��يء  نمنعكم  وال  ا���ش��م��ه، 

حّتى  نقاتلكم  وال  اأي��دي��ن��ا  م��ع  اأي��دي��ك��م 

. ولعّل هذا القدر من الحرية 
)11(

تبدوؤونا«

من  فما  العالم،  في  وج���د  له  ي�شبق  لم 

حك�مة عاملت معار�شيها بهذا القدر من 

.
)12(

الديمقراطية

هنا و�شع االأمير Q االأ�ش�س التي 

اأن ُتعاَمل بها المعار�شة، ما دامت  يجب 

في اإطارها ال�شلمّي:

ب�شكلها  االجتماعّية  حياتهم  1- ممار�شة 
لم  اأّنهم  دام  ما  المعتاد،  الطبيعّي 

وه�  به،  الم�شم�ح  ال�شقف  يتجاوزوا 

حرّية الراأي والتعبير، فال �شجن، وال 

اإقامة جبرية.

المالية  ح��ق���ق��ه��م  ح��رم��ان��ه��م  2- عدم 
اأو  اأم�الهم  ت�شادر  فال  والمدنّية، 

اأمالكهم.

3- وال ُيقتل�ا ب�شبب هذه المعار�شة.
العنف  المعار�شة  مار�شت  اإذا  اأّم��ا 

االأمير  ف��اإّن  اآخ��ر.  �شاأن  فلهذا  القتل،  اأو 

Q لم يقاتل الخ�ارج اإاّل بعد اأن عاث�ا 

في االأر�س ف�شادًا وبعد قتلهم ال�شحابي 

الجليل عبد اهلل بن خباب وزوجته.
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في هذا المقال �شنبّين، ب�شكل م�جز، 

 Q ك��ي��ف ا���ش��ت��خ��دم اأم��ي��ر ال��م���ؤم��ن��ي��ن

لبيان  والعقالئّية  االإن�شانّية  االأ�شاليب  كّل 

واأكاذيبه،  اأالعيبه  وك�شف  معاوية  حقيقة 

االأقدار  ف�شاءت  ن�شابه.  اإلى  الحّق  وليعيد 

الفلك  قّبة  عن  الفار�س  ذل��ك  يترّجل  اأن 

ليبّين ل�شفاف العق�ل انحراف القافلة عن 

َعَلِم ال��ش�ل.

حقائق للتاريخ

اأن  قبل  خ��ط���ة  اأّي   Q ي��خ��ُط  ل��م 

ي�شتنفد كّل الطرق الدبل�ما�شية، وي�شتخدم 

ال  كي  ذلك  كّل  ال�شيا�شية،  االأ�شاليب  �شّتى 

ا�شتف�شار  لذي  وال  مقال،  مقاٍل  لذي  يبقى 

�ش�ؤال، قبل اأن تقرع الحرب طب�لها، ليختم 

معركة بداأت منذ ت�شّلمه الحكم حّتى لحظة 

اأبي  بن  معاوية  حقيقة  ببيان  ا�شت�شهاده 

اإمام  على  ثار  اأّن��ه  التاريخ  ليعلم  �شفيان، 

زمانه وكّل من قتل فب�شببه واأنه �شّل واأ�شّل.

اأواًل: طلب البيعة من معاوية:

عن  االع��ت��ذار  على   Q اأ���ش��رَّ  لقد 

ال�شيد علي مرت�شى

ال�شيا�شّية  القيم  جميع  عن   Q علّي  االإمام  �شيا�شة  عّبرت  لقد 

الخّيرة التي اأعلنها االإ�شالم، فهي ال تقّرر الغدر وال المكر وال الخداع، 

عليها  توّقف  واإن  ال�شيا�شّي،  النفاق  و�شائل  من  و�شيلة  باأّي  توؤمن  وال 

نجاح موؤّقت اأو فوز محّدد. وهذه ال�شيا�شة جلّية في تعامل االإمام علّي 

Q مع معاوية، الذي لم تكن نواياه خافيًة على االإمام Q، وال 

مكائده كذلك.
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ذلك  ف��ي  ج���اّدًا  وك��ان  البيعة،  قب�ل  ع��دم 

بّدًا،  قب�لها  لم يجد عن  اأّنه  اإال  الجّد،  كّل 

اإاّل  النا�س  فبايع  راّدًا،  طاّلبها  ع��ن  وال 

القليل مّمن ال يتجاوز عددهم اأ�شابع اليد 

ال�احدة. والحديث في هذا ال�شدد ط�يل 

كتب  ل��ذل��ك  اليقين،  ح��ّق  م��ع��اوي��ة  يعلمه 

البيعة قد تحّققت، فلي�س لك غير  اأّن  اإليه 

ِميِر اْلُم�ؤِْمِنيَن 
َ
المبايعة: »ِمْن َعْبِد اهلِل َعِليٍّ اأ

َفَقْد  َبْعُد  ��ا  مَّ
َ
اأ �ُشْفَياَن  ِب��ي 

َ
اأ ْبِن  ُمَعاِوَيَة  اإَِل��ى 

َعْنُكْم  ي  ْعَرا�شِ َواإِ ِفيُكْم   
)1(

اإِْعَذاِري َعِلْمَت 

َحتَّى َكاَن َما اَل ُبدَّ ِمْنُه َواَل َدْفَع َلُه... َفَباِيْع 

َحاِبَك  �شْ
َ
ْقِبْل اإَِليَّ ِفي َوْفٍد ِمْن اأ

َ
َمْن ِقَبَلَك َواأ

.
)2(

اَلُم« َوال�شَّ

وهذا الكالم منه Q ال ت�هين فيه 

اأخذ   Q الأّن��ه  تجيي�س،  وال  تعري�س  وال 

البيعة منه فقط دون الخ��س في ما �ش�ى 

البيعة،  معاوية  يرف�س  عندما  لكن  ذل��ك. 

يلجاأ  االإ�شالمّي،  الحاكم  الأوامر  يمتثل  وال 

االإمام Q لخط�ة اإر�شال المفاو�شين.

ثانيًا: اإر�شال المفاو�شين:

اأر�شل االإمام Q اإليه جرير بن عبد 

الحازم  االأ�شل�ب  له  وح��ّدد  البجلي،  اهلل 

الجازم  والم�قف  معاوية  مع  التعاطي  في 

وال  ممّل،  اإطناب  فال  فيه،  ترديد  ال  الذي 

ِكَتاِبي  َتاَك 
َ
اأ َذا  َفاإِ َبْعُد  ا  مَّ

َ
»اأ اخت�شار مخّل: 

ْمِر 
َ

ِبااْلأ َوُخْذُه  ِل  اْلَف�شْ َعَلى  ُمَعاِوَيَة  َفاْحِمْل 

ْو �ِشْلٍم 
َ
 اأ

)3(
ْرُه َبْيَن َحْرٍب ُمْجِلَيٍة  ُثمَّ َخيِّ

ِ
اْلَجْزم

 َفاإِِن اْخَتاَر اْلَحْرَب َفاْنِبْذ اإَِلْيِه َواإِِن 
)4(

ُمْخِزَيٍة

.
)5(

اَلُم« ْلَم َفُخْذ َبْيَعَتُه َوال�شَّ اْخَتاَر ال�شِّ

ثالثًا: تكتيك التفاو�س قبل الحرب:

تعامل االإمام بقمة الراأفة االإن�شانية مع 

لَّل�ن،  ُم�شَ باأّنهم  العاِلم  فه�  معاوية،  اأتباع 

لجاّدة  واإعادتهم  هدايتهم   Q ف��اأراد 

وفي  ليفاو�شهم،  ج��ري��رًا  فاأر�شل  ال��ح��ّق، 

ال�قت نف�شه، حافظ على الهدف ال�شامي 

ال�شام  وا���ش��ت��ف��اد م��ن وج����د ج��ري��ر ف��ي 

خديعة  في  وق�عهم  لعدم  اأ�شحابه  ليهيئ 

»اإِنَّ   :Q ثانية، يق�ل  معاوية من جهة 

َوَج��ِري��ٌر   
ِ
ام ال�شَّ ْه���ِل 

َ
اأ ِل��َح��ْرِب  ��ِت��ْع��َداِدي  ا���شْ

َعْن  ْهِلِه 
َ
اِلأ ْرٌف  َو�شَ  

ِ
ام ِلل�شَّ اإِْغ��اَلٌق  ِعْنَدُهْم 

ِلَجِريٍر  ��تُّ  َوقَّ َق��ْد  َوَل��ِك��ْن  َراُدوُه، 
َ
اأ اإِْن  َخْيٍر 

يًا،  ْو َعا�شِ
َ
اأ َمْخُدوعًا  اإِالَّ  َبْعَدُه  ُيِقيُم  اَل  َوْقتًا 

ْكَرُه 
َ
ْرِوُدوا َواَل اأ

َ
 َفاأ

)6(
َناِة

َ
ُي ِعْنِدي َمَع ااْلأ

ْ
اأ َوالرَّ

ْمِر 
َ
ْنَف َهَذا ااْلأ

َ
َرْبُت اأ َلُكُم ااْلإِْعَداَد، َوَلَقْد �شَ

َر ِلي ِفيِه اإِالَّ 
َ
َوَعْيَنُه َوَقلَّْبُت َظْهَرُه َوَبْطَنُه َفَلْم اأ

.
)7(

»P ٌد ِو اْلُكْفَر ِبَما َجاَء ُمَحمَّ
َ
اْلِقَتاَل اأ

ف��االإم��ام Q اأر���ش��ل ج��ري��رًا اإل��ى 

ال�شقاق  م��ن  ره  وي���ح���ذِّ ليعظه  م��ع��اوي��ة، 

فيما دخل  يدخل  اأن  منه  ويطلب  والفتنة، 
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فيه الم�شلم�ن، ولكنَّ معاوية اأ�شرف وماطل 

ا�شتبطاأ  ا  ولمَّ في ج�اب جرير، ولفَّ ودار. 

اأ���ش��ح��اب االإم����ام ج��ري��رًا اأ����ش���اروا عليه 

 :Q بالنه��س لحرب اأهل ال�شام، فقال

ال اأبادر الحرب اإاّل بعد اإلقاء الحجة وقطع 

المعذرة، ول� �ُشقُت الجي��س اإلى اأهل ال�شام 

عليهم،  ُة  الحجَّ تقم  لم  عندهم،  ور�ش�لي 

في�شتفيد  معاوية  اإلى  الخبر  ي�شل  و�ش�ف 

من ذلك. 

Q ك��ان ق��د ���ش��رب وقتًا  ���ه  اإنَّ ث��مَّ 

اإاّل  عنه  ��ر  ي��ت��اأخَّ ال  بحيث  ج��ري��ر،  ل��رج���ع 

فالعدّو  وت�ش�يفه،  معاوية  كخداع  لطارئ، 

ع��ن��دم��ا ي��ك���ن م��اك��رًا ال ُي��رخ��ى ل��ه زم��ام 

الأنَّه  ومخالفته،  جرير  ع�شيان  اأو  ال�قت، 

ته عليه اأْن يرجع على  اإْن لم ينجح في مهمَّ

ذلك،  من  �شيء  يتبيَّن  لم  وطالما  الف�ر. 

الترّوي وال�شبر  فالراأي، والحال هذه، ه� 

اأوا  والرفق واالإمهال. ولكن، ال باأ�س اأن تتهيَّ

اإذا دعت  ة، حّتى  العدَّ لها  وتعّدوا  للحرب، 

الحاجة كنتم على ا�شتعداٍد.

وبعد ذلك ي�شيف Q اأّنه قد تاأّمل 

ًا في م�قف معاوية وو�شِعه، ودَر�َشه بدقٍة  مليَّ

 Q ف�جد  جهاته،  �شتَّى  من  واإم��ع��اٍن، 

اأبدًا عن الباطل، ولن  اأنَّ معاوية لن يحيد 

ي�شتجيب لدع�ة الحقِّ اإالَّ بالق�ة، فما عليه 

Q �ش�ى االإعالن عن قتال معاوية اإلى 

P؛  ٌد  بما جاء محمَّ تركه كفٌر  اأنَّ  درجة 

اأي اأّن االأمر بقتال معاوية يرتبط بالعقيدة، 

االإيمان  فم�شت�ى ترك قتاله بم�شت�ى ترك 

والت�حيد.

رابعًا: محاججة معاوية:

بما  األزم�هم  بقاعدة  المحاججة  تبداأ 

األزم�ا به اأنف�شهم، فالبيعة التي تعقد على 

طريقة الخلفاء ال�شابقين، والتي التزم بها 

اإذ  المّرة،  هذه  تلزمه  م�شى،  فيما  معاوية 

االإمام  على  والمهاجرون  االأن�شار  اجتمع 

علّي Q، فلماذا يرف�س معاوية  البيعة؟ 

فقد  بالبيعة  القائلين  معاوية من  كان  فاإن 

القائلين  من  ك��ان  واإن  علّيًا،  النا�س  بايع 

 Q علّي  على  اجتمع�ا  فقد  بال�ش�رى 

فاأّي حّجة تبقى لدى معاوية؟

واأّما محاولة معاوية تاأجيج النا�س على 

علّي وتحري�شهم باأنه من قتل عثمان، فقد 

وبح�شب  العقلية،  بالطريقة   Q اأجابه 

الم�شتحيل  من  اأّن��ه  الم�ج�دة  المعطيات 

اأن  عزلة  في  ك��ان  ال��ذي   Q علّي  على 

َباَيَعِني  ���ُه  »اإِنَّ  :Q يق�ل  عثمان.  يقتل 

َوُعْثَماَن  َوُعَمَر  َبْكٍر  اأََبا  َباَيُع�ا  ِذيَن  الَّ اْلَقْ�ُم 

اِهِد  ِلل�شَّ َيُكْن  َفَلْم  َعَلْيِه  َباَيُع�ُهْم  َما  َعَلى 

�َرى  َما ال�شُّ َواإِنَّ َيُردَّ  اأَْن  ِلْلَغاِئِب  َواَل  َيْخَتاَر  اأَْن 
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َعَلى  اْجَتَمُع�ا  ِن  َف��اإِ اِر  َوااْلأَْن�شَ ِلْلُمَهاِجِريَن 

َفاإِْن  َذِلَك هلِلِ ِر�شًا  َكاَن  اإَِمامًا  ْ�ُه  َو�َشمَّ َرُجٍل 

وُه  َخَرَج َعْن اأَْمِرِهْم َخاِرٌج ِبَطْعٍن اأَْو ِبْدَعٍة َردُّ

َباِعِه  َبى َقاَتُل�ُه َعَلى اتِّ ْن اأَ اإَِلى َما َخَرَج ِمْنُه َفاإِ

َتَ�لَّى  َما  اهلُل  ُه  َوَوالَّ ِمِنيَن  اْلُم�ؤْ �َشِبيِل  َغْيَر 

ُدوَن  ِبَعْقِلَك  َنَظْرَت  َلِئْن  ُمَعاِوَيُة  َيا  َوَلَعْمِري 

ُعْثَماَن  َدِم  ِمْن  ا�ِس  النَّ اأَْب��َراأَ  ي  َلَتِجَدنِّ َهَ�اَك 

اأَْن  اإِالَّ  َعْنُه  ُع��ْزَل��ٍة  ِفي  ُكْنُت  ��ي  اأَنِّ َوَلَتْعَلَمنَّ 

 .
)8(

اَلُم« ى َفَتَجنَّ َما َبَدا َلَك َوال�شَّ َتَتَجنَّ

خام�شًا: اال�شتعداد للحرب:

التجارّية  ال�شفقة  خبر  و�شل  اأن  بعد 

 Q بين معاوية وعمرو بن العا�س، اأعلن

مبرراتها  واأّن  واق��ع��ة،  ال��ح��رب  اأّن  للمالأ 

اأ�شبحت جاهزة، فاأخذ ب��شف هذه البيعة 

ُيَباِيْع  »وَلْم   :Q فقال  والمبتاع  والبائع 

َفاَل  َثَمنًا  اْلَبْيَعِة  َعَلى  ِتَيُه  ُي�ؤْ ْن 
َ
اأ �َشَرَط  َحتَّى 

اْلُمْبَتاِع  َم��اَن��ُة 
َ
اأ وَخِزَيْت  اْلَباِئِع  َيُد  َظِفَرْت 

َتَها  ُعدَّ َلَها  وا  ِع��دُّ
َ
واأ ْهَبَتَها 

ُ
اأ ِلْلَحْرِب  َفُخُذوا 

وا�ْشَت�ْشِعُروا  �َشَناَها  وَعاَل  َلَظاَها  �َشبَّ  َفَقْد 

 .
)9(

ِر« ْدَعى اإَِلى النَّ�شْ
َ
ُه اأ ْبَر َفاإِنَّ ال�شَّ

البالغة  نهج  �شّراح  كالم  من  ويظهر 

االّتفاق على اأّن هذا الكالم ورد بحّق معاوية 

من  بينهما  ج��رى  وم��ا  العا�س  بن  وعمرو 

ب�جه  جمعتهما  التي  الم�شالح  على  اتفاق 

Q في هذا  Q، ف��اإّن االإم��ام  علّي 

حينها  ح�شلت  التي  االأم���ر  ي�شع  الكالم 

اّدعاء  اأّي  عن  بعيدًا  الطبيعّي  م�قعها  في 

لم  العا�س  بن  فعمرو  افتراء.  اأو  تلفيق  اأو 

البيعة،  اأخذ ثمن  اأن  اإاّل بعد  يبايع معاوية 

فالم�شاألة اإذًا �شفقة تجارية، ولي�شت بيعة 

ال  الدينية  البيعة  الأّن  الدينّي،  بالمفه�م 

االإم��ام  التفات  نجد  ولهذا  ثمن.  يقابلها 

البيع  اإلى  البيعة  الخطاب من  في   Q

ح�شل  ما  باأّن   Q قناعته  اإلى  م�شيرًا 

ه� �شفقة تجارية ولي�س مبايعة.

اللحظة  فمن  للحرب  اال�شتعداد  اأم��ا 

وق�ع  على   Q االإم��ام  فيها  اطلع  التي 

ال��ظ��روف  بح�شب  اأي��ق��ن،  ال�شفقة  ه��ذه 

اأّن الحرب قادمة، لذا طلب  الم��ش�عية، 

واإع��داد  للحرب  اال�شتعداد  اأ�شحابه  من 

ك��ان على علم   Q الأّن���ه  ل��ه��ا،  ال��ع��ّدة 

ب��ن���اي��اه��م وم��ق��ا���ش��ده��م. ول��ع��ّل اإ���ش��ارت��ه 

وعال  لظاها  »���ش��بَّ  اأّن���ه  اإل���ى  ال���ا���ش��ح��ة 

�شناها« دليل على قرب ال�ق�ع والتحقق.

�شاد�شًا: �شيا�شة ف�شح معاوية اأمام 

المالأ:

Q في ف�شح معاوية  �شيا�شته  اأّما 

فن�جزها باالآتي:

َتْتِني 
َ
اأ َفَقْد  َبْعُد  ��ا  مَّ

َ
»اأ راأي��ه:  �صوء  اأ- بيان 

��اَل��ٌة  ��َل��ٌة َوِر���شَ ِم��ْن��َك َم��ْ�ِع��َظ��ٌة ُم��َ����شَّ

��اَلِل��َك  ِب�����شَ ��ْق��َت��َه��ا  َن��مَّ  ،
)10(

َرٌة ُمَحبَّ

اْمِرٍئ  َوِكَتاُب  ِيَك، 
ْ
َراأ ِب�ُش�ِء  ْيَتَها  ْم�شَ

َ
َواأ

ٌر َيْهِديِه َواَل َقاِئٌد ُيْر�ِشُدُه،  َلْي�َس َلُه َب�شَ

اَلُل  َجاَبُه َوَقاَدُه ال�شَّ
َ
َقْد َدَعاُه اْلَهَ�ى َفاأ

لَّ َخاِبطًا«. َبَعُه َفَهَجَر اَلِغطًا َو�شَ َفاتَّ

وا�شح  دينه  في  فمعاوية  زيفه:  ب- بيان 

تأّمل Q مليًَّا يف موقف معاوية 
ووضِعه، ودَرَسه بدقٍة وإمعاٍن، 

فوجد Q أنَّ معاوية لن 
يستجيب لدعوة احلقِّ إلَّا بالقوة
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دنياه  ف��ي  ذل��ك  عليه  ويظهر  الف�شاد 

ليفت�شح  ذلك  بيان  من  بدَّ  فال  اأي�شًا، 

وَر  َوال��زُّ اْلَبْغَي  »َف��اإِنَّ  النا�س:  بين  اأمره 

َوُدْن��َي��اُه  ِدي��ِن��ِه  ِف��ي  اْل��َم��ْرَء   
)11(

ُي�ِتَغاِن

َوُيْبِدَياِن َخَلَلُه ِعْنَد َمْن َيِعيُبُه َوَقْد َعِلْمُت 

َوَقْد  َفَ�اُتُه  َي  ُق�شِ َما  ُم��ْدِرٍك  َغْيُر  ��َك  نَّ
َ
اأ

لْ�ا َعَلى  وَّ
َ
ْمرًا ِبَغْيِر اْلَحقِّ َفَتاأ

َ
ْقَ�اٌم اأ

َ
َراَم اأ

ْكَذَبُهْم... َوَقْد َدَعْ�َتَنا اإَِلى ُحْكِم 
َ
ِ َفاأ

َّ
اهلل

��اَك  يَّ اإِ َوَل�ْشَنا  ْهِلِه 
َ
اأ ِمْن  َوَل�ْشَت  اْل��ُق��ْراآِن 

ُحْكِمِه  ِفي  اْلُقْراآَن  َجْبَنا 
َ
اأ ا  َوَلِكنَّ َجْبَنا 

َ
اأ

.
)12(

اَلُم« َوال�شَّ

ج- ب����ي����ان ت���اري���خ���ه وح��ق��ي��ق��ت��ه وج��ب��ن��ه: 

َما  ْع��ِل��ْم��َك 
ُ
اأ َتْفَعْل  »َواإِالَّ   :Q يق�ل

َخَذ 
َ
َك ُمْتَرٌف َقْد اأ ْغَفْلَت ِمْن َنْف�ِشَك َفاإِنَّ

َ
اأ

َمَلُه 
َ
اأ ِفيَك  َوَبَلَغ  َخَذُه 

ْ
َماأ ِمْنَك  ْيَطاُن  ال�شَّ

 َوَمَتى 
ِ
م وِح َوالدَّ َوَجَرى ِمْنَك َمْجَرى الرُّ

ْمِر 
َ
ِة َوُواَلَة اأ ِعيَّ ُكْنُتْم َيا ُمَعاِوَيُة �َشا�َشَة الرَّ

 �َشاِبٍق َواَل �َشَرٍف َبا�ِشٍق 
ٍ
ِبَغْيِر َقَدم ِة  مَّ

ُ
ااْلأ

َقاِء  ال�شَّ �َشَ�اِبِق   
ِ
ُل��ُزوم ِمْن  ِباهلِل  َوَنُع�ُذ 

ِة  ِغ��رَّ ِفي  ُمَتَماِديًا  َتُك�َن  ْن 
َ
اأ ُرَك  َح���ذِّ

ُ
َواأ

ِريَرِة َوَقْد  ِة ُمْخَتِلَف اْلَعاَلِنَيِة َوال�شَّ ْمِنيَّ
ُ
ااْلأ

َجاِنبًا  ا�َس  النَّ َفَدِع  اْلَحْرِب  َلى  اإِ َدَع��ْ�َت 

ْعِف اْلَفِريَقْيِن ِمَن اْلِقَتاِل 
َ
َواْخُرْج اإَِليَّ َواأ

ى  َواْلُمَغطَّ َقْلِبِه  َعَلى  اْلَمِريُن  يَُّنا 
َ
اأ ِلَتْعَلَم 

َك  َجدِّ َقاِتُل  َح�َشٍن  ُب� 
َ
اأ َنا 

َ
َفاأ ِرِه  َب�شَ َعَلى 

َوَذِلَك  َبْدٍر  َيْ�َم  �َشْدخًا  َوَخاِلَك  ِخيَك 
َ
َواأ

ي  ْلَقى َعُدوِّ
َ
ْيُف َمِعي َوِبَذِلَك اْلَقْلِب اأ ال�شَّ

َنِبّيًا  ا�ْشَتْحَدْثُت  َواَل  ِدينًا  ا�ْشَتْبَدْلُت  َما 

َتَرْكُتُم�ُه  ���ِذي  الَّ اْلِمْنَهاِج  َلَعَلى  ���ي  َواإِنِّ

.
)13(

َطاِئِعيَن َوَدَخْلُتْم ِفيِه ُمْكَرِهيَن«

يق�ل  د- تو�صيح حقيقته لأهل الأم�صار: 

اْلَتَقْيَنا  ��ا  نَّ
َ
اأ ْمِرَنا 

َ
اأ َب��ْدُء  »َوَك��اَن   :Q

نَّ 
َ
اأ اِهُر  َوالظَّ  

ِ
ام ال�شَّ ْه��ِل 

َ
اأ ِم��ْن  َواْل��َق��ْ�ُم 

ِفي  َوَدْعَ�َتَنا  َواِح��ٌد  َنا  َوَنِبيَّ َواِح��ٌد  َنا  َربَّ

ِفي  َن�ْشَتِزيُدُهْم  َواَل  َواِح���َدٌة   
ِ
��اَلم ااْلإِ���شْ

َواَل  ِبَر�ُش�ِلِه  ِديِق  َوالتَّ�شْ ِباهلِل  ااْلإِيَماِن 

ْمُر َواِحٌد اإِالَّ َما اْخَتَلْفَنا 
َ

َي�ْشَتِزيُدوَنَنا ااْلأ

َب��َراٌء  ِمْنُه  َوَن��ْح��ُن  ُعْثَماَن   
ِ
َدم ِم��ْن  ِفيِه 

اْلَيْ�َم  ُي��ْدَرُك  اَل  َما  ُن��َداِو  َتَعاَلْ�ا  َفُقْلَنا 

َحتَّى  ِة  اْلَعامَّ َوَت�ْشِكيِن  اِئَرِة  النَّ ِباإِْطَفاِء 

َعَلى  َفَنْقَ�ى  َوَي�ْشَتْجِمَع  ْم���ُر 
َ
ااْلأ َي�ْشَتدَّ 

ُنَداِويِه  َبْل  َفَقاُل�ا  َعُه  َمَ�ا�شِ اْلَحقِّ  ِع  َو�شْ

اْلَحْرُب  َجَنَحِت  َحتَّى  َبْ�ا 
َ
َفاأ ِباْلُمَكاَبَرِة 

 
)14(

َوَحِم�َشْت ِنيَراُنَها  َوَوَق���َدْت  َوَرَك���َدْت 

َعْت  َوَو�شَ ��اُه��ْم  َواإِيَّ  
)15(

�َشْتَنا رَّ �شَ ا  َفَلمَّ

َذِلَك  ِعْنَد  َجاُب�ا 
َ
اأ َوِفيِهْم  ِفيَنا  َمَخاِلَبَها 

َجْبَناُهْم 
َ
َفاأ َلْيِه  اإِ َدَعْ�َناُهْم  ��ِذي  الَّ اإَِل��ى 

َلى َما َطَلُب�ا  اإَِلى َما َدَعْ�ا َو�َشاَرْعَناُهْم اإِ

ُة َواْنَقَطَعْت  َحتَّى ا�ْشَتَباَنْت َعَلْيِهُم اْلُحجَّ

ِمْنُهُم اْلَمْعِذَرُة َفَمْن َتمَّ َعَلى َذِلَك ِمْنُهْم 

ْنَقَذُه اهلُل ِمَن اْلَهَلَكِة َوَمْن َلجَّ 
َ
َفُهَ� الَِّذي اأ

 
)17(

َراَن الَِّذي   
)16(

اِك�ُس الرَّ َفُهَ�  َوَتَماَدى 

ْ�ِء  ال�شَّ َداِئ���َرُة  ��اَرْت  َو���شَ َقْلِبِه  َعَلى  اهلُل 

.
)18(

�ِشِه«
ْ
َعَلى َراأ

الملف
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اإل��ى  ف��االإم��ام ك��ت��ب، ف��ي كتابه ه���ذا، 

بما  يخبرهم  دول��ت��ه  اأه���ل  م��ن  االأم�����ش��ار 

التي  ال�شاعة  في  واأّن��ه  �شّفين،  في  ح��دث 

التقى الجمعان كان ظاهر حال اأهل ال�شام 

في  بينهم  اختالف  ال  واأّنه  م�شلم�ن،  اأّنهم 

الرّب وال في النبّي وال في الدع�ة، وظاهر 

واأ�شحابه  االإم��ام  وبين  بينهم  االختالف 

من  ���ش��يء  ف��ي  ال  عثمان  دم  ف��ي  ينح�شر 

االإم��ام  اأّن  في  �شّك  وال  واأ�ش�له...  الدين 

عدة  تقّدمت  وق��د  عثمان،  دم  م��ن  ب��ريء 

محاججات من االإمام Q تثبت براءته 

ولكنه  بذلك،  ومعاوية على علم  من ذلك، 

يكابر لحاجة في نف�شه. 

الخال�شة

طلب االإمام البيعة ثّم فاو�س ولّما علم 

 اأعذر الرجل اإذا بلغ اأق�شى الغاية في العذر.( 1)

 نهج البالغة، الكتاب 75.( 2)

 من االإجالء وه� االإخراج من ال�طن قهرًا.( 3)

 مهينة مذّلة.( 4)

 نهج البالغة، الكتاب 08.( 5)

 َتاأّنى تثّبت.( 6)

 نهج البالغة، الكتاب 43.( 7)

 )م.ن(، الكتاب 06.( 8)

 )م.ن(، الخطبة 65.( 9)

مزّينة.( 10)

ال�تغ الهالك.( 11)

نهج البالغة، الكتاب 48.( 12)

)م.ن(، الكتاب 10.( 13)

ا�شتّدت.( 14)

ع�شتنا باأ�شرا�شها.( 15)

 المقل�ب.( 16)

غطى.( 17)

 نهج البالغة، الكتاب 58.( 18)

اله�ام�س

كتب اإلمام Q إىل األمصار 
من أهل دولته يخربهم مبا 
حدث يف صّفني، وأّن ظاهر 

حال أهل الشام أّنهم مسلمون

با�شتعداد معاوية للحرب بداأ باال�شتعداد 

وخدعه،  واأطماعه  معاوية  حقيقة  مبّينًا 

ع��ب��ر ال��م��ح��اج��ج��ة وال��م��ك��ات��ب��ة وال��ب��ي��ان 

اأن  بعد  يريد معاوية  وللمالأ ما  لالأم�شار 

واأن  الفريقين،  بين  الفرق  االإم���ام  بيَّن 

الخالف على المطالبة بدم عثمان، وبين 

ودع�اهم،  وراأيهم  االأول  من  االإم��ام  راأي 

ثم  والقتال،  الحرب  على  اإ�شرارهم  ثم 

دع�ناهم  م��ا  اإل��ى  ال��ح��رب  ع��ن  ع�دتهم 

�ش�ابية  االإم��ام  يثبت  النح�  بهذا  اإليه، 

على  ��ه��م  واأنَّ منطقهم،  وبطالن  منطقه، 

���ش��الل، وف���ي ال��ن��ه��اي��ة م��ن ي��ع��رف ه��ذا 

االأمر لي�س له �ش�ى الدخ�ل في بيعة اأمير 

الم�ؤمنين Q، واإال فه� من الذين ران 

على قل�بهم.
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ال�شّيد ر�شّي الدين ابن طاوو�س)*(

 أّن الغنى ألهل عنايته

قد وهَب جّدك 

َك  محّمدP ]يا بني[ اأُمَّ

فاطمة O فدكًا والعوالي 

من جملة مواهبه، وكان 

َدْخُلها في رواية ال�شيخ )عبد 

الل بن حّماد( االأن�شارّي، 

اأربعًة وع�شرين األف دينار 

في كّل �شنة، وفي رواية 

غيره �شبعين األف دينار. 

وهي وزوجها المعّظم، 

والواهب االأعظم Pمن 

اأعظم الزّهاد واالأبرار، وكان 

يكفيهم منها اأي�شر الي�شير.

زاهدون فيها

جّل  اهلل  ينازع�ن  ما  العارفين  ولكّن 

ولكنهم  كثير،  وال  قليل  تمّلك  في  جالله 

ال�شعفاء،  والعبيد  واالأم��ن��اء  ك��ال���ك��الء 

في�شرف�ن في الدنيا وفيما يعطيهم منها 

في  وه��م  جالله،  ج��ّل  ه�  ي�شرفهم  كما 

الحقيقة زاهدون فيها وخارج�ن عنها.

�شبع  كتابته  تاأريخ  اأ�شل  في  ووج��دت 

وثالثين ومائتين... ترجمته من اأخبار اآل 

اأبي طالب، قال فيه عن م�النا علّي اأبيك 

فاطمة  »تزّوْجُت   :Q الم�ؤمنين  اأمير 

O وما كان لي فرا�س، و�شدقتي الي�م 

ل� ق�ّشمت على بني ها�شم ل��َشَعْتُهم«.

وقف   Q اإّن���ه  الكتاب:  ف��ي  وق��ال 

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

األ��ف  اأرب��ع��ي��ن  غّلته  وك��ان��ت  اأم���ال��ه 

دينار، وباع �شيفه وقال: »من ي�شتري 

ما  َع�����ش��اء  ع��ن��دي  ك��ان  ول���  �شيفي؟ 

بعته«.

 :Q اأّن��ه قال م��ّرة  وروى فيه 

»من ي�شتري �شيفي الفالني؟ ول� كان 

عندي ثمن اإزار ما بعته«.

ق����ال: وك����ان ي��ف��ع��ل ه���ذا وغ��ّل��ت��ه 

اأربع�ن األف دينار من �شدقته.

اقتِد باآبائك

محّمد- الذي  ولدي  -يا  وواهلل 

ح���������ش����ر ق���������ش����م����ي ب�������ه -ج�������ّل 

به  و�شهدت  ه��ذا  جالله- وكتابي 

مالئكته، لقد كان في يد والدك علّي 

وغيرها  المليكات  ه��ذه  م��شى  بن 

في  معه  يك�ن  وال  الم�ج�دات،  من 

الأّنه  واح��د؛  درهم  اأوقاته  من  كثير 

ل��ه م��ن دخل  ك��ان ي��خ��رج م��ا ينفق 

ُمُلك وغيره في م�ؤنة عياله، ثم في 

الت. ال�شدقات واالإيثار وال�شِ

النا�س  من  جماعة  وكان 

يعتقدون اأّنه ينفق من ذهب مذخ�ر، 

هيهات هيهات لقد �شّل�ا عن اأبيك 

الخلق  من  كثير  �شّل  كما  ووالدك 

عّمن ه� اأعظم حااًل واأ�شرف كمااًل 

واأتّم جالاًل، وه� اهلل رّب العالمين، 

من  عنه  �شّل�ا  ومن  واأنبيائه، 

قال  حّتى  وال�شالحين،  المر�شلين 

ي�شاهدون  جماعة  عن  جالله  جّل 

حا�شرون  P وهم  محّمدًا  جّدك 

َل  َوُهْم  اإَِلْيَك  َينُظُروَن  {َوَتَراُهْم 

ُروَن} )االأعراف: 198(. ُيْب�صِ

ول� جاءت الدنيا اإلى والدك دفعة 

االأوق��ات.  اأ�شرع  في  خرجت  واح��دة 

اهلل  يريده  كما  تاأتينا  كانت  ولكنها 

فاقتِد  متفّرقات،  اأزم��ان  في  تعالى 

اأو  اإخ�تك  -يا ولدي محّمد وجماعة 

اآبائك �شبيل  ذرّيتك- بمن �شلك من 

وال�����ش��دق، و���ش��دق اهلل جّل  ال��ح��ق 

جالله في ق�له جّل جالله في �شمان 

ْر�ِس اإِنَُّه 
َ
َماء َواْلأ الرزق: { َفَوَربِّ ال�صَّ

} )الذاريات: 23(. َلَحقٌّ

خلقهما الأهل عنايته

اإب��راه��ي��م بن  وراأي���ت ف��ي كتاب 

باإ�شناده  الثقة  االأ���ش��ع��ري  محّمد 

»ُقِب�َس  قال:   Q جعفر  اأبي  عن 

ثمانمائة  َدي���ن  وعليه   Q علّي

 Q الح�شن  فباع  دره���م،  األ��ف 

دره��م  األ���ف  بخم�شمائة  ل��ه  �شيعة 

فق�شاها عنه، وباع �شيعة اأخرى له 

بثالثمائة األف درهم فق�شاها عنه«، 

الُخم�س  من  يذر  يكن  لم  اأّنه  وذلك 

�شيئًا، وكانت تن�به ن�ائب.

بن  اهلل  عبد  كتاب  ف��ي  وراأي���ت 

اأب����ي جعفر  ب��ك��ي��ر، ب��اإ���ش��ن��اده ع��ن 

Q اأن الح�شين ُقتل وعليه َدين، 

واأّن علي بن الح�شين زين العابدين 

بثالثمائة  ل���ه  ���ش��ي��ع��ة  ب���اع   Q

 Q الح�شين  َدي��ن  ليق�شي  األ��ف 

وِعدات كانت عليه.
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وحـــــــــــــرٌب أخـــــــــــــرى)*( 
الــمــقــاومــة
�شماحة ال�شّيد ها�شم �شفي الدين

على  جديدة  االإ�شالم  اأعداء  ي�شّنها  التي  الناعمة  الحملة  لي�شت 

عالمنا المعا�شر، بل داأَب هوؤالء ومنذ زمن على العمل لت�شويه �شورة 

اإلى  االأعداء  لجاأ  وقد  �شاته.  مقدَّ واإهانة  ِقَيمه  من  والنيل  االإ�شالم 

غير  المر�شومة  االأه��داف  اإلى  الو�شول  اأّن  العتقادهم  الحرب  هذه 

اأبرز  من  واحدة  المقاومة  اأّن  وبما  الع�شكرّية.  العملّيات  عبر  ممكن 

الِقَيم التي نحملها لذلك كانت في معر�س الهجوم من اأعدائها.

قضايا معاصرة
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االإم������ام ال��خ��ام��ن��ئ��ّي ا���ش��ت�����ش��رف 

»الحرب الناعمة«

االإم���ام  �شماحة  ف���اإّن  معل�م  ه���  كما 

ا�شت�شرف�ا  ال��ذي��ن  م��ن  { ه�  القائد 

االأح��داث  �شير  تمامًا  واأدرك����ا  المخاطر 

واالأدوات التي خّباأها العدو والتي عمل على 

اإبرازها واإظهارها لم�اجهة المّد االإ�شالمّي 

فالق�ة  منطقتنا.  ف��ي  ال�شاعد  وال��ث���رّي 

الناعمة لي�شت جديدة، اإاّل اأّن ما اأ�شار اإليه 

ال�شّيد القائد ه� اإح�شا�شه و�شع�ره اأّن هذا 

اأّنه لي�س  اأهّم م�شاكله  الخطر قادم، واأحد 

بالبنان،  اإليها  ي�شار  قا�شية  اأو  �شلبة  حربًا 

بّراقة  بعناوين  م  ُت��ق��دَّ الناعمة  فالحرب 

االأول���ى.  مراحلها  ف��ي  ت�شتفّز  ال  وج��ّذاب��ة 

والتنبيه،  الت�عية  اإلى  وهذا ما كان يحتاج 

وقد اأبرزها ال�شّيد القائد بم�شطلح ي�حي 

بذلك عام 2009م.

ال��ن��اع��م��ة على  ال���ح���رب  ل���م���اذا 

المقاومة؟

في  لال�شتهداف  المقاومة  تتعّر�س 

ع�شكرّي،  الأّول:  ب��اّت��ج��اه��ي��ن:  ال��ح��رب 

والثاني: فكرّي ت�شليلي ناعم. 

ال��ق��ائ��م  ال�����ش��راع  اأّن  ال��م��ع��ل���م  م���ن 

ال�شّر  ق�ى  وبين  المقاومة  بين  والم�ج�د 

واال�شتكبار واالحتالل ه� �شراع ط�يل امتدَّ 

مرحلة  في  االآن  ونحن  الزمن.  من  لعق�د 

هي  تك�ن  وربما  ومهّمة،  وح�ّشا�شة  دقيقة 

على  حا�شمة  نتائج  �شتليها  التي  المرحلة 

م�شت�ى المنطقة كّلها. 

اأن  بعد  ال��خ���ف  اأم��ي��رك��ا  ا�شت�شعرت 

المقاومة  الق�شاء على  ف�شلت ع�شكرّيًا في 

ه�  وهذا  انت�شاراتها.  نتائج  اإحباط  وفي 

كّر�شت  االن��ت�����ش��ارات  نتائج  الأّن  االأه����ّم؛ 

وكبديل  وكمفه�م  وثقافة  كفكر  المقاومة 

هذه  تحبط  اأن  اأج��ل  من  وج���ّدّي.  حقيقّي 

ق��س  يقف  اأن  اأجل  ومن  كّلها،  االإنجازات 

ينحدر،  ولكي  المقاوم...  للعمل  ال�شع�د 

الق�ى  �شّدنا  ا�شَتخدمت  كّله  ه��ذا  الأج��ل 

ال��ن��اع��م��ة، ال��م���ج���دة اأ���ش��ا���ش��ًا ف��ي الفكر 

اال�شتراتيجّي الأعدائنا.

وم�شتخدمة  م�ج�دة  كانت  الق�ة  هذه 

هذه  في  لكن  ال�شابق،  في  �شّتى  بعناوين 

كثيرة،  اأم�����ااًل  اأم��ي��رك��ا  اأنفقت  المرحلة 

هت اأدواتها... ا�شتخَدمت كّل ما تملك  وُوجِّ

ب�شكل  للت�جيه،  واإم��ك��ان��ات  ط��اق��ات  م��ن 

مبا�شر، على المقاومة.

در�شوا اأ�شباب قّوة المقاومة

ال��ع��دّو  ق��ام   2006 ع��ام  انت�شار  بعد 

بدرا�شة المقاومة: ما هي؟ ما هي قّ�تها وما 

هي اأ�شباب قّ�تها؟ وكيف يمكن هزيمتها؟

ق����ّدم ال��ب��اح��ث���ن روؤي�����ة رّك�����زت على 

الترب�ّي،  االجتماعّي،  الثقافّي  الم��ش�ع 

در�ش�ا  والتقاليد...  والعادات  والحياتّي، 

يذهب�ا  ولم  الج�انب،  هذه  من  المقاومة 

من أجل أن حتبط اإلجنازات، 
ومن أجل أن يقف قوس 

الصعود للعمل املقاوم... 
اسُتخدمت ضّدنا القوى 

الناعمة
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فقط لدرا�شة الجانب الع�شكرّي واالأمنّي.

للمقاومة  اإّن  اإل��ى  الدرا�شة  وتخل�س 

االنتماء  وم��ن  التاريخ  من  م�شتمّدة  ق��ّ�ة 

العقائدّي، الفكرّي، والثقافّي واالجتماعّي. 

-طبعًا  قال�ا  المق�ش�د،  ي��شح  وبتعبير 

ه���ذا ك���الم ال����ع����دو- اإّن ال��م��ق��اوم��ة هي 

الأّول:  ال��ج��ن��اح  بجناحين:  يطير  طائر 

باالإمام  واالرت��ب��اط  وكربالء  اال�شت�شهاد 

.Q الح�شين

العقائدّي  البعد  ال��ث��ان��ي:  وال��ج��ن��اح 

الثقافّي والفكرّي الذي يربطه بمرجعّياته، 

هذه  ق�ّس  والمطل�ب  وقياداته.  وعلمائه 

لهم  وقال  الطائر.  هذا  الإ�شقاط  االأجنحة 

اإّنه ال مجال  الباحث�ن، من باب الن�شيحة 

بكربالء  المرتبط  الجناح  م��ع  للتعاطي 

كلما  تاريخّيًا  ق�ّس  كلما  الجناح  هذا  الأّن 

تذهب�ا   اأن  اأمامكم  يبقى  ل��ذا،  ا�شتطال. 

العقائدّي  واالنتماء  والفكر  الثقافة،  اإل��ى 

فاإّن  الجانب  هذا  �شعف 
ُ
اأ ما  فاإذا  الثقافّي 

م اإلى االأمام. المقاومة لن تتقدَّ

ا�شتراتيجّيات  الناعمة:  الحرب 

واأدوات 

ال��ق��ّ�ة  ب���اأّن  الناعمة  ال��ح��رب  ت��م��ت��از  

المحّركة فيها تك�ن عادة خلف ال�شتار؛ اأي 

اإذا  الأّنها  م�شه�دة؛  وغير  مرئّية  غير  اأّنها 

ما ُعرفت َت�شُقط اأهدافها مبا�شرة، والق�ة 

المحّركة هذه تملك اأدوات كثيرة:

اأّوًل: من خالل اإمبراط�ريات االإعالم 

في العالم وفي المنطقة، حيث يتّم ت�جيه 

االإعالم لتحقيق اأهداف محّددة.

�����ش��ات  ث����ان����ي����اً: ا����ش���ت���خ���دام ال��م���ؤ���شّ

االأم��ن  مجل�س  ف��ي  ال��دول��ّي��ة  والمنّظمات 

لخدمة الحرب الناعمة. 

في  القّ�ة  هذه  نف�ذ  ا�شتخدام  ثالثاً: 

مفّكرون،  �شيا�شّي�ن،  روؤ���ش��اء،  المنطقة: 

نخب، جامعات، كّتاب؛ كتب الفن... اإلخ. 

الذين  م��ن  النف��س  �شعفاء  راب���ع���اً:  

في  �شيا�شّية  م���اق��ع  لتحقيق  يطمح�ن 

الجهات  بع�س  ب��ل��دن��ا؛  ف��ي  اأو  منطقتنا 

بع�س  هم  -بذاتها-،  ال�شعيفة  ال�شيا�شّية 

بغ�ّس  النخب،  بع�س  م��ث��اًل،  االإعالميين 

ُيحّرك�ن، وهنا ال نتحّدث عن  النظر كيف 

عمالة، بل عن تاأثير مبا�شر وغير مبا�شر. 

.
)1(

وهذا لي�س �شّرًا، بل قيل ب�شكل وا�شح

للمقاومة قّوة مستمّدة من 
التاريخ ومن االنتماء العقائدّي، 
الفكرّي، والثقايّف واالجتماعّي. 

قضايا معاصرة
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ا�شتخدم  فقد  م،  تقدَّ ما  اإل��ى  م�شافًا 

لت�جيه  واالقت�شادّي  الفنّي  الجانب  ه�ؤالء 

هي  المقاومة  ه��ذه  اأّن  وليبّين�ا  ال�شهام 

في  المق�ش�د  ه�  -وه��ذا  تق�ل  ما  خالف 

مقاومة،  لي�شت  فهي  الناعمة-  ال��ح��رب 

ح�ش�ل  اإل��ى  وت�����ؤّدي  ت�شّبب  التي  ه��ي  ب��ل 

في  تح�شل  التي  والماآ�شي  النكبات  ك��ّل 

المنطقة.

التالعب بالم�شطلحات االإعالمّية

ال������ح������رب ال����ن����اع����م����ة ت�������ش���ت���خ���دم 

وبالمفاهيم  بها  وتتالعب  الم�شطلحات، 

وبالثقافة. ومن حيث ال ي�شعر االإن�شان، فاإّن 

كثرة تكرار هذه الم�شطلحات على المالأ، 

اأو  االإعالمّية،  االإمبراط�رّيات  خالل  من 

بيانات المحافل الدولّية، ي�ؤّدي اإلى تكري�س 

هذا المفه�م...

و�شف  على  التركيز  اإذًا،  المطل�ب، 

المقاومة باالإرهاب، من خالل:

اأّوًل: ال�شغط االقت�شادّي، وا�شتهداف 

للمقاومة(،  الحا�شنة  )البيئة  ال�شعب 

باإظهار اأّن الم�شكلة االقت�شادّية هي نتيجة 

المقاومة، واإظهار اأّن وج�د المقاومة عك�س 

م�شلحة االقت�شاد ال�طنّي.

ثانياً: ا�شتهداف الم�شالح االقت�شادّية 

لبيئة المقاومة ومجتمعها من خالل ت�ش�يه 

ال�ش�رة، مثل الترويج االإعالمّي باأّن فالنًا 

عالمة  عليه  في�شع�ن  المقاومة،  يدعم 

يرّوجون أّنها ليست مقاومة، 
بل هي التي تسّبب وتؤّدي إىل 

حصول كّل النكبات واملآسي
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)*( ه��ذا المق��ال عب��ارة ع��ن حلق��ة ح�ارّية ح���ل الحرب الناعمة اأجراها تلفزي�ن المنار مع �ش��ماحة ال�ش��ّيد ها�ش��م �شفّي الدين �شمن برنامج اأح�ش��ن 
الحديث في �شهر ت2015/2.

 حديث فيلتمان حيث قال: اإن هناك خم�شمائة ملي�ن دوالر اأميركّي -ن�شف مليار دوالر - ر�شدت لدعم الحرب الناعمة على منطقتنا.( 1)

اله�ام�س

ا�شتفهام  وي��شع في اإطار المالحقة، فاإذا 

ما اأراد اأن يحفظ م�شالحه عليه اأن يترك 

المقاومة. 

غير  اأو  بمنا�شبة  ي��ت��ب��ّرع  وبع�شهم 

على  المقاومة  تخاف  اأال  ليق�ل:  منا�شبة 

من ه� معها؟ على مجتمعها وعلى اأهلها؟

لعبة القول اإّن االنت�شار هزيمة!

�شاهدنا في مرحلة من المراحل ولم�شنا 

االآثار الطّيبة والكبيرة لعمل المقاومة، على 

النا�س، لكن، كانت هناك م�شارعة من قبل 

البع�س لتج�يف انت�شارات المقاومة، هذه 

حركة،  هي  بل  �شدفة،  تكن  لم  الم�شارعة 

مدرو�شة.  

كانت  حيث  ت��ّم���ز  ح��رب  ان��ت��ه��اء  بعد 

خرج  وه��ائ��ل��ة،  كبيرة  ان��ت�����ش��ارات  ه��ن��اك 

ووقح  فا�شح  ب�شكل  العربّي  االإع��الم  بع�س 

ح�شلت،  ال��ت��ي  الخ�شائر  ح���ل  ليتحّدث 

المعركة  لبنان من هذه  ليق�ل: ماذا جنى 

ال��ح��رب؟ ه��ن��اك �شعب اع��ت��زَّ  وم���ن ه���ذه 

بانت�شاره وه� يع�د اإلى قراه رافعًا �شارات 

الق�ة  اأذّل  اأن  بعد  كريمًا  عزيزًا  الن�شر 

ال�شهي�نّية المعتدية. في ال�قت نف�شه ياأتي 

هذا البع�س ليق�ل اإّن االقت�شاد تدّمر واإّن 

كّل الذي ح�شل ه� خ�شائر. 

 هذه اإحدى تكتيكات وعقلّيات الحرب 

م�شاعر  تدغدغ  اأن  تحاول  التي  الناعمة 

و�شائقة  م�شكلة  في  تعي�س  التي  النا�س، 

دون  الدولة  اأّن  النا�س  واإ�شعار  اقت�شادّية 

م�شالحكم  لكم  تحّقق  التي  هي  المقاومة 

واآمالكم، فتخّل�ا عن المقاومة. 

قضايا معاصرة

52



 الشهيد الصدر}
في قلب الثورة
ال�شيخ اأحمد اأبو زيد

ال�شدر } في  ب��اق��ر  محّمد  ال�شّيد  ال�شهيد  دور  يعد  ل��م 

اأدنى  فهو- بال  اأحد؛  على  خافيًا  اإيران  في  االإ�شالمّية  الثورة  دعم 

�شّك- اأحد موؤّيدي الثورة االأوائل واالأ�شا�شّيين، بل اإذا قمنا بقراءة 

ال�شهيد  اأّن  اإلى  وخل�شنا  الفترة،  تلك  في  ال�شيا�شّي  للم�شهد  �شاملة 

اإيران، لم  الثورة االإ�شالمّية في  ال�شدر } هو واحٌد من �شهداء 

نكن ال مبالغين، قط، وال عن الحقيقة حائدين.

مناسبة
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الم�شاحات  بع�س  ال�ش�ء على  ون�شّلط 

�شمن  االنت�شار،  م��ح��دودة  اأو  المجه�لة 

نقاط:

1- الموقف النه�شوّي
لقد كان ال�شهيد ال�شدر } ينتمي- 

تّيارات  داخل  ال�شعيداالأيدي�ل�جّي  على 

النه�ش�ّي  التّيار  الدينّية- اإلى  المدر�شة 

الذي يتبّنى االإ�شالم وحك�مته حاّلً ُي�شلح 

وقد  الحياة.  مقاليد  ويق�د  المجتمع  حال 

هذا  ال�شدر}م�قفه  ال�شهيد  �شّجل 

في ر�شالة بعث بها اإلى ال�شيخ محّمد ج�اد 

الخمينّي}اإلى  االإمام  مغنّية بعد نفي 

تركيا عام 1964م؛ حيث كتب يق�ل: »واأّما 

كما  ال��شع  يزال  فال  اإي��ران  اإلى  بالن�شبة 

من  تركيا  في  ُمبعٌد  خميني  واآق��اي  ك��ان، 

قبل عمالء اأمريكا في اإيران. وقد ا�شتطاع 

يقطع  اأن  ال��م��ّرة  ه��ذه  ف��ي  خميني  اآق���اي 

المعار�شة،  يّتهم  كان  الذي  ال�شاه  ل�شان 

والتاأّخر، الأّن خ��س  با�شتمرار، بالرجعّية 

جديدة  ام��ت��ي��ازات  اإع��ط��اء  ���ش��ّد  معركة 

الإن�شان  يمكن  ال  الم�شتعمرين  لالأمريكان 

في العالم اأن ي�شف ذلك بالتاأّخر«.

2- اأول الم�شتقبلين لالإمام }
بعد نفي االإمام الخمينّي } عام 

1965م من تركيا اإلى العراق، بذل ال�شهيد 
ال�شدر } ما ب��شعه في �شبيل اإنجاح 

بغداد  االإمام } في  ال�شّيد  ا�شتقبال 

وك��رب��الء وال��ن��ج��ف، وق���د ق���ام م��ن اأج��ل 

تحريك  اأجل  من  مكّثفة  باّت�شاالت  ذلك 

الذي  اال�شتقبال  ال�شتقباله،  المرجعّية 

�شارك بنف�شه فيه.

3- دعم م�شتمّر
 { الخميني  االإم��ام  ا�شتقرار  بعد 

ال�شهيد  داأب  االأ�����ش����رف،  ال��ن��ج��ف  ف���ي 

رجاالت  مع  الت�ا�شل  على   { ال�شدر 

دوٌر  لهم  كان  الذين  االإيرانّية  المعار�شة 

االإ�شالمّية  الث�رة  �شعلة  اإي�شال  في  ب��ارٌز 

اإلى الف�شاءات الدولّية.

4- طاّلب م�شتركون
االأهمّية  من  الكثير  تح�ز  خط�ة  في 

وتحمل العديد من الدالالت، اأ�شار ال�شهيد 

وج���د  دع���م  خ���ّط  ال�شدر}- وعلى 

االإمام}في ح�زة النجف- على جملٍة 

من طاّلبه بااللتحاِق بدر�س ال�شّيد االإمام 

الها�شمي  محم�د  ال�شّيد  وك���ان   .{

من  اأّول  ال�شدر  محّمد  ال�شّيد  وال�شهيد 

ا�شتجاب لطلب االأ�شتاذ، وقد قام ال�شهيد 

ال�شّيد محّمد ال�شدر بتقرير در�س ال�شّيد 

االإمام}في بحث )البيع(.

5- فكر الحكومة االإ�شالمّية
 { الخمينّي  االإم��ام  �شرع  عندما 

ب��اإل��ق��اء م��ح��ا���ش��رات��ه ح����ل )ال��ح��ك���م��ة 

�شنة  ال��ف��ق��ي��ه(  )والي����ة  اأو  االإ���ش��الم��ّي��ة( 

} عن  1970م، عّبر ال�شهيد ال�شدر 
قد   { الخمينّي  االإمام  بك�ن  اعتزازه 

»استطاع آقاي خميني يف هذه 
املّرة أن يقطع لسان الشاه«

الشهيد الصدر }
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قائاًل:  الجديد،  الفقهّي  الباب  هذا  طرق 

لة  مف�شّ ب�ش�رة  يتحّدث  فقيٍه  اأّول  »ه��� 

ح�ل الحك�مة االإ�شالمّية«.

الثقافة  ن�����ش��ر  ف��ي  م��ن��ه  وم�����ش��اه��م��ًة 

ال����ج����دي����دة ال����ت����ي اأر������ش�����ى دع��ائ��م��ه��ا 

ال�شهيد  اأو���ش��ى   ،{ االإم����ام  ال�����ش��ّي��د 

الدرو�س  كّرا�شات  ال�شدر } بت�زيع 

ون�شرها على نطاق وا�شع.

6- مواقف مواكبة الأيام االنت�شار
-وفي   { ال�����ش��در  ال�شهيد  ع��م��د 

دعمه  من  م�شب�قة  غير  تاريخّية  خط�ٍة 

مفت�حة  ر���ش��ال��ة  ت���ج��ي��ه  اإل���ى  للث�رة- 

فيها  ي��دع���ه  االإي���ران���ّي،  ال�شعب  اإل���ى 

اإل���ى االن�����ش���اء ت��ح��ت راي���ة االإم���ام 

الخمينّي }، في وقٍت كان االإمام 

باري�س،  في  يزال  الخمينّي}ال 

منتظرًا الفر�شة المنا�شبة للع�دة.

ال�شاه  وزراء  رئي�س  ام��ت��ن��اع  وب��ع��د 

�شاهب�ر بختيار عن فتح المطار في وجه 

ال�شهيد  ق��ام   ،{ الخمينّي  االإم����ام 

ال�شدر } باإر�شال برقّية ا�شتنكارّية، 

ل�ش�ت  اال�شتجابة  اإلى  بختيار  فيها  دعا 

عمد الشهيد الصدر } إىل 
توجيه رسالة مفتوحة إىل 

الشعب اإليرايّن، يدعوه فيها 
إىل االنضواء حتت راية اإلمام 

اخلمينّي }
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عن  والت�ّقف  الم�شلم،  االإي��ران��ّي  ال�شعب 

م��م��ار���ش��ات��ه ال��م�����ش���ؤوم��ة، وم��ّم��ا ج���اء في 

النجف  وعلماء  المرجعّية  »با�شم  برقّيته: 

لغلق  ال�شديد  ا�شتنكاري  اأق���ّدم  االأ���ش��رف 

مطارات البالد، في ال�قت الذي عزم فيه 

الع�دة،  على  الخمينّي  العظمى  اهلل  اآي��ة 

ويترّقب الماليين من االإخ�ة الم�شلمين في 

اإيران وفي جميع اأرجاء الدنيا ع�دته لكي 

وينه�س  لل�شعب،  القيادّي  ب��دوره  ي�شطلع 

بم�ش�ؤوليته التاريخّية واالإ�شالمّية العظيمة، 

ويهدي البلد من ظلمات الجهل والالدينّية 

اإلى ن�ر االإ�شالم واأ�شّعة االإيمان«.

7- ال�شهيد ال�شدر مدّونًا للد�شتور
الذي  الم�شهد  ل�شع�بة  منه  اإدراك���ًا 

} وه� على  ي�اجهه االإمام الخميني 

عمد  جديد،  نظام  ق�اعد  اإر�شاء  اأعتاب 

ر�شاليٍّ  ح�سٍّ  -من   { ال�شدر  ال�شهيد 

اإلى  بها اهلل-  م�شبع ومقدرة فكرّية حباه 

�شّد الفراغ الفكرّي الذي الح له في م�شهد 

للد�شت�ر  اإلى كتابة م�شّ�دة  الث�رة، فبادر 

االإيرانّي، فكانت حلقات �شل�شلة )االإ�شالم 

يق�د الحياة(. ولهذا ال�شبب يعتبر الكثير 

ال�شدر}  ال�شهيد  الباحثين   م��ن 

)اأَب الد�شت�ر االإيرانّي(.

يق�د  )االإ����ش���الم  �شل�شلة  اأّن  وي��ب��دو 

ال���ح���ي���اة( ق���د ن���ال���ت اإع����ج����اب ال�����ش��ّي��د 

ال�شهيد  ف��ي  لم�س  ال���ذي   ،{ االإم����ام 

على  نظيرها  ع���ّز  ق����درًة  ال�شدر} 

العمق  بين  تجمع  ق��راءًة  الن�ش��س  قراءة 

الداخلّية  ل�زير  فاأعرب  االأفق،  �شعة  وبين 

عن  الطباطبائي  �شادق  الدكت�ر  اآن��ذاك 

 { ال�شهيد ال�شدر  اأن ي�شّد  رغبته في 

إّن مرجعّية السّيد اخلمينّي التي 
جّسدت آمال اإلسالم يف إيران 
اليوم ال بّد من االلتفاف حولها 

واإلخالص لها وحماية مصاحلها 
والذوبان يف وجودها العظيم

التي  ال��ف��ك��رّي��ة  ال��ف��راغ��ات  م��ن  مجم�عة 

وذلك  الفتّية،  االإ�شالمّية  الدولة  ت�اجهها 

والبن�ك  االإ�شالمي  االقت�شاد  مجال  في 

والربا وغير ذلك من الق�شايا الملّحة التي 

بلغت نح�ًا من ثالثين اأو اأربعين م��ش�عًا. 

 { ال�شدر  ال�شهيد  ا�شتجاب  وبالفعل 

لرغبة االإمام }، وكتب نح�ًا من ع�شرة 

كيفّية  ح���ل  ت�شّ�راته  �شّمنها  كّرا�شات 

م�اجهة ال�اقع الجديد والتعامل معه.

الث�رة  انت�شارات  الحت  اأن  بمجّرد 

االإ�شالمّية الفتّية على يد االإمام الخمينّي 

ال�شدر}اإلى  ال�شهيد  �شارع   ،{

االلتحاق  اإلى  العراق  خارج  طاّلبه  دع�ة 

اإلى  يدع�هم  اإليهم  فكتب  الث�رة،  بركب 

خدمة  ف��ي  واإم��ك��ان��ات��ه��م  طاقاتهم  ب��ذل 

اإليكم  »اأكتب  فقال:  الجديدة،  التجربة 

حّقق  التي  العظيمة  اللحظات  ه��ذه  في 

في  وفريدًا  حا�شمًا  ن�شرًا  االإ�شالم  فيها 

تاريخنا الحديث على يد ال�شعب االإيرانّي 

 } الخمينّي  االإمام  وبقيادة  الم�شلم، 

والعلماء  الخّيرة  الق�ى  �شائر  وتعا�شد 

حقيقة،  ي�شبح  بالُحلم  واإذا  االأع���الم، 
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واإذا باالأمل يتحّقق، واإذا باالأفكار تنطلق 

وتقيم  لتج�ّشد  الظالمين،  على  بركانًا 

اإّن  االأر���س...  على  واالإ�شالم  الحّق  دولة 

كّل  وعلى  منكم،  واح��د  كّل  على  ال�اجب 

في  يعي�س  اأن  ال�شعيد  حّظه  له  ق��ّدر  فرد 

الرائدة  االإ�شالمّية  التجربة  ه��ذه  كنف 

من  لديه  ما  وك��ّل  طاقاته،  ك��ّل  يبذل  اأن 

في  كّله  ذلك  وي�شع  وخدمات،  اإمكانات 

البذل  ف��ي  ت���ّق��ف  ف��ال  التجربة،  خ��دم��ة 

والبناء ُي�شاد الأجل االإ�شالم، وال حّد للبذل 

االإ���ش��الم،  بقّ�ة  رايتها  ترتفع  والق�شّية 

وعملّية البناء الجديد بحاجة اإلى طاقات 

كّل فرد مهما كانت �شئيلة.

اأّن  اأي�����ش��ًا  وا���ش��ح��ًا  ي��ك���ن  اأن  وي��ج��ب 

ج�ّشدت  التي  الخميني  ال�شّيد  مرجعّية 

بّد من  ال  الي�م  اإي��ران  في  االإ�شالم  اآم��ال 

وحماية  لها  واالإخ��ال���س  ح�لها  االلتفاف 

العظيم  وج�دها  في  والذوبان  م�شالحها 

بقدر ذوبانها في هدفها العظيم، ولي�شت 

هي  واإّنما  �شخ�شًا،  ال�شالحة  المرجعّية 

وكّل مرجعّية حّققت ذلك  هدف وطريق، 

الهدف والطريق فهي المرجعّية ال�شالحة 

التي يجب العمل لها بكّل اإخال�س«.

ال�شهيد  تاريخ  ه��ذا  ك��ان  اإن  واأخ��ي��رًا، 

اإلى  ال�شدر } الم�شرق في ما يرجع 

الخمينّي } وبث�رته  باالإمام  عالقته 

اأن  غريبًا  فلي�س  المباركة،  االإ���ش��الم��ّي��ة 

يبذل دمه الزاكي في �شبيل عّزتها، راف�شًا 

مقابل  الطاغية  اإليه  قدّمه  مغريًا  عر�شًا 

وقائدها  الث�رة  بحّق  واح��دة  اإدان��ة  كلمة 

وي���م  ول��د  ي���م  عليه  فال�شالم  العظيم، 

57ا�شت�شهد وي�م يبعث حّيًا.. 
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الشهيد »عالء البوسنة«: 
شرى نفسه فاستبشر)*( 

�شماحة ال�شيد ح�شن ن�شر الل )حفظه الل(

ِحيِم  الرَّ ْحَمِن  الرَّ الِل  ِب�ْشِم  المجيد:  كتابه  في  وجّل  عّز  الل   يقول 

َة ُيَقاِتُلوَن   ا�ْشَتَرى ِمَن اْلُموؤِْمِنيَن اأَنُف�َشُهْم َواأَْمَواَلُهم ِباأَنَّ َلُهُم الَجنَّ
َ
{اإِنَّ الل

ْوَراِة َواالإِنِجيِل  ا ِفي التَّ َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن َوْعًدا َعَلْيِه َحقًّ ِفي �َشِبيِل الِل 

َواْلُقْراآِن َوَمْن اأَْوَفى ِبَعْهِدِه ِمَن الِل َفا�ْشَتْب�ِشُروْا ِبَبْيِعُكُم الَِّذي َباَيْعُتم ِبِه 

َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم} )التوبة: 111( �شدق الل العلي العظيم.

من القلب إلى كل القلوب
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اأب������ارك ل��ك��م ���ش��ه��ادة ه����ذا ال��ق��ائ��د 

ال��م��ج��اه��د، وال��ع��زي��ز وال��ح��ب��ي��ب. واأع���ّزي 

برحيله وه� الذي كان في قّمة العطاء. 

في هذه الكلمة، اأوّد اأن اأذكر محطات 

تنّقل فيها �شهيدنا القائد الحاج عالء:

1 - محطة المقاومة في الجن�ب.
2 - محطة الب��شنة.

3 - محطة العراق.
االأمر  به  انتهى  حيث  �ش�ريا،  محطة   -  4

اإلى ال�شهادة.

محطة الجنوب

»ع�������الء«، ع��ن��دم��ا ك����ان ف���ي ري��ع��ان 

ب�شف�ف  التحق  العمر،  ومقتبل  ال�شباب، 

المقاومة االإ�شالمية في لبنان، مقاتاًل في 

بل  الميدان،  في  عمره  واأم�شى  الميدان، 

في  و�شهيدًا  قائدًا  وانتهى  الميادين،  في 

الميدان.

ال��ب��ال م��ن عمليات  ف��ي  ك��ّل م��ا يخطر 

عمليات  واأ���ش��ك��ال  اأن����اع  وم��ن  للمقاومة، 

للمقاومة كان قد �شارك فيها »عالء«، وفي 

حّتى  الجن�ب،  محاور  من  مح�ر  من  اأكثر 

قبل تحرير عام 2000م.

و�شرعان ما اأ�شبح عالء، في المقاومة، 

واحدًا من ُنخبة رجالها ومقاتليها، ثّم من 

قادتها الممّيزين والم�شّحين والحا�شرين 

والفّعالين. هذا القائد، بجهاده وت�شحياته 

حركات  في  المقاومين  وكّل  ال�شهداء  وكّل 

المقاومة في لبنان، ا�شتطاع�ا اأن ي�شنع�ا 

كان  اأي�شًا،  عالء،  2000م.  عام  التحرير 

من قادة المقاومة واأبطالها في حرب تم�ز 

2006م.

في جانب اآخر اأي�شًا كان من قادة بناء 

القّ�ة، قّ�ة الردع اإلى جانب ال�شهيد القائد 

عليه(  تعالى  اهلل  )ر���ش���ان  مغنية  عماد 

بناء  مهّمة  ع��الء  ال��ح��اج  اإل��ى  وك���ل 
ُ
اأ حيث 

االإ�شالمية،  المقاومة  في  ة  الخا�شّ القّ�ة 

ونمت  ك��ب��رت،  وج���ّل  ع��ّز  ال��ت��ي بحمد اهلل 

وتطّ�رت.

هذه محطة المقاومة التي كانت دائمًا 

وبال�شبر،  وبالت�شحيات،  ب��ال�����ش��ه��داء، 

االنت�شارات،  ت�شنع  ال�شعبّي  وباالحت�شان 

من العام 2000م اإلى العام 2006م.

اأّن  اإلى  اأ�شير  اأن  اأوّد  المحطة  في هذه 

الحاج عالء كان يعّبر عن جيل من ال�شباب 

المقاومة، وكان  اآمن بخيار  الذي  اللبنانّي 

أصـــــــــــبـــــــــــح عـــــــــــــــــالء يف 
ــة، واحــــــــــداً مــن  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ املـ
ــا ومــقــاتــلــيــهــا،  ــه ــال ُنــخــبــة رج
ــزيــن  ــن قـــادتـــهـــا املــمــّي ــّم مـ ــ ث
ــن ــريـ ــاضـ واملـــضـــّحـــني واحلـ
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ال�شباب  جيل  م��ن  ع��الء  ال��ح��اج  ال�شهيد 

الذاتية،  ق�تنا  ب��اأّن  اآم��ن  ال��ذي  اللبنانّي 

الذي  ه�  وح�ش�رنا  اإمكاناتنا،  قدراتنا، 

يحمي ه��ذا ال���ط��ن وه���ذه االأر����س وه��ذا 

ال�شعب وهذه ال�شيادة.

ح�ش�رها،  بفعل  المقاومة  هذه  لذلك 

وانت�شاراتها  وت�شحياتها،  وج��ه��اده��ا، 

وه��ذا  الثقة،  ه��ذه  اكت�شبت  واإن��ج��ازات��ه��ا 

القدا�شة  وهذه  الكرامة  وهذه  االحترام، 

عند ال�شع�ب العربية واالإ�شالمية. 

المحطة الثانية: محطة البو�شنة

الب��شنة  الأتحّدث عن محطة  كنت  ما 

ب���»ع��الء  م��ع��روف��ًا  ك��ان  ال�شهيد  اأّن  ل���ال 

ولتقدير  بحّقه  لالعتراف  اأواًل:  الب��شنة«، 

قد  النا�س  من  كثيرًا  الأّن  وثانيًا:  جهاده، 

ت�شاءل�ا عن ارتباط ا�شمه بالب��شنة.

ال��ق��رن  م��ن  الت�شعينات،  ب��داي��ة  ف��ي 

وح�شل  ي�غ��شالفيا،  تفّككت  الما�شي، 

فيها قتال وحرب �شر�شة جدًا.

والهر�شك  الب��شنة  ف��ي  الم�شلم�ن 

من  بحّقهم  وارُتكبت  م�شت�شعفين،  كان�ا 

ِقَبل الق�ات »ال�شربية الب��شنية«، مجازر 

في  يبحث�ن  زال���ا  ما  االآن  وحّتى  هائلة، 

ُدّمرت  مفق�دين.  عن  الجماعية  المقابر 

واأعرا�س  ن�شاء  واغُت�شبت  وق��رى،  م��دن 

وكانت فاجعة اهتّز لها العالم كّله.

ي���م��ه��ا، وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأّن��ن��ا كّنا 

وقيادتنا  كادرنا،  اأّن  بمعنى  فتّية،  حركة 

الحاج  ولكّن  محدودة،  كانت  واإمكانياتنا 

من القلب إلى كل القلوب
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كان لديه بصرية، ووضوح يف 
الرؤية، وإميان شديد، وكان يقود 

املعارك يف امليدان

نف�شها  ال�شّن  ف��ي  )وه��م  واإخ���ان��ه  ع��الء 

تقريبًا( غادروا بلدهم اإلى الب��شنة، ذلك 

البلد الذي ال نعرف عنه �شيئًا، وفي ف�شل 

ال�شتاء المثلج، حّتى لم نكن نعرف لغته وال 

اأي �شيء. لماذا؟ وما ه� ال�شبب؟ 

ف��ي ال��ح��ق��ي��ق��ة، وب��ال��ع��م��ق، ه��� �شبب 

ن�شتطيع،  كّنا  ما  وهذا  واأخالقّي،  اإن�شانّي 

اإل��ى  ومقاتلين  وك�����ادر  ق���ادة  ف��اأر���ش��ل��ن��ا 

الب��شنة، فقط.

في  لم�شاعدتهم  الذهاب  هدفنا  كان 

الدفاع عن اأنف�شهم من القتل والذبح. هذه 

و�شقط  الب��شنة«.  و»عالء  الب��شنة  ق�شة 

لنا �شهيد هناك، ال�شهيد »رمزي مهدي«.

المحطة الثالثة: محطة العراق

عام،  من  اأكثر  ومنذ  العراق،  في  اأّم��ا 

عندما اجتاحت داع�س مناطق ومحافظات 

من  مقربة  على  اأ�شبحت  ال��ع��راق،  م��ن 

اأ�شبح  ي�مها،  بغداد.  العراقية  العا�شمة 

كّل العراق مهّددًا. 

حك�مة  العراقي�ن،  ال��ي���م،  ذاك  في 

دع�ا  كّلهم  و�شّنة،  �شيعة  وعلماء  واأحزابًا 

اإلى وقفة عراقّية في م�اجهة هذا الخطر. 

المرجعّية  �ش�ت  االأع��ل��ى  ال�ش�ت  وك��ان 

وال��دع���ة  االأ���ش��رف  النجف  ف��ي  الدينّية 

لنا،  قيل  ي�مها،  ال��دف��اع��ّي.  الجهاد  اإل��ى 

نحتاج  نحن  العراقيين،  اإخ�اننا  ِقَبل  من 

مهّدد  العراقّي  فال�شعب  م�شاعدتكم،  اإلى 

وم�شير  العراقيين  وم�شير  وال��ع��راق، 

اأي�شًا،  ت��ه��ّدد،  وداع�����س  م��ه��ّدد،  المنطقة 

العتبات المقّد�شة في العراق. 

عندها اأر�شلنا الحاج عالء ومجم�عة 

تّم  وك���ادرن��ا،  قياديينا  م��ن  ج��دًا  كبيرة 

اإلى  واأر�شلناهم  الجبهات،  من  �َشحبهم 

العراق، بال�شّر، ودون اإعالم وال دعاية.

ك�اجب  لنقاتل  ذهبنا  ال��ع��راق،  ف��ي 

اإن�شانّي واأخالقّي ودينّي و�شرعّي وجهادّي 

وبكل الم�ازين.

المحطة االأخيرة: محطة �شوريا

لما  ت�شخي�شنا  على  بناًء  �ش�ريا،  في 

وال�اجب،  الم�ش�ؤولية  اأدركنا  فيها،  يجري 

وح�َشبنا االأم�ر جيدًا من الناحية الفقهية 

وال�شرعية، ومن ناحية اأول�ية المقاومة في 

م�اجهة اإ�شرائيل وما �شاكل.
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)*( كلمة �ش��ماحة االأمين العام ال�ش��ّيد ح�ش��ن ن�شر اهلل )حفظه اهلل( بمنا�شبة مرور اأ�ش��ب�ع على ا�شت�شهاد القائد علي فيا�س )عالء الب��شنة(، بتاريخ 

2016/3/6م.

اله�ام�س

من  كان  الحاّج عالء،  القائد  ال�شهيد 

وح�شر  �ش�ريا،  اإل��ى  ذهب�ا  الذين  اأوائ��ل 

ب�شيرة،  لديه  كان  االأخيرة.  اللحظة  اإلى 

وكان  �شديد،  واإيمان  الروؤية،  في  وو�ش�ح 

يق�د المعارك في الميدان.

عندما اأُ�شيب اأول مرة بالجراح وعاد 

اإلى لبنان، كان با�شتطاعته الق�ل )كفاها 

اإلى  عاد  �شفائه،  وبمجرد  لكنه  الم�لى(. 

وكانت  �شيب 
ُ
اأ اأي�شًا،  م��ّدة،  وبعد  �ش�ريا. 

اإل��ى  ع��اد  �شفائه  وب��ع��د  خ��ط��رة،  اإ�شابته 

�ش�ريا اأي�شًا. 

الحاج عالء، لديه �شبعة اأوالد، ولديه 

اإخ���ان��ه  م��ن  كالكثير  وال�شهيد،  عائلة. 

وعي  عنده  ك��ان  �ش�ريا،  في  الم�ج�دين 

كامل لحقيقة المعركة. 

ع����الء ي��م��ّث��ل ك����ّل اإخ�����ان����ه ال��ذي��ن 

الذين  اإخ�انه  وكّل  �ش�ريا،  ا�شُت�شهدوا في 

في  ويقاتل�ن  الحياة  قيد  على  زال����ا  م��ا 

الفهم،  م�قع  اأي  الم�قع،  هذا  من  �ش�ريا 

والروؤية والب�شيرة.

في مح�شر ال�شهيد القائد، الحاج علي 

واإخ�انه،  الب��شنة(  عالء  )الحاج  فيا�س 

الميادين  ف��ي  �شنبقى  اأّن��ن��ا  ل��ك��م  اأوؤّك�����د 

تعاظمت  مهما  فيها،  نك�ن  اأن  يجب  التي 

تعاظمت  ومهما  واالف��ت��راءات،  االّتهامات 

قادتنا  اأغ��ل��ى  ن��ق��ّدم  عندما  الت�شحيات 

الحّق  كلمة  و�شنبقى  ���ش��ه��داء.  و�شبابنا 

و�شرخة الحّق في وجه ال�شلطان الجائر. 

�شن�ا�شل طريقنا الذي لن تك�ن عاقبته اإاّل 

الن�شر، والخير والبركة اإن �شاء اهلل.

من القلب إلى كل القلوب
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موسيقى
الحروف األولى
)*(

داليا فني�س

حّبي  بمقدار  ي�شعر  هل  كالمي؟  طفلي  يفهم  هل 

له؟ متى �شي�شتجيب لمداعباتي؟ اأ�شئلة كثيرة تدور 

عندما  حديثًا  َوَل��دن  اللواتي  االأّمهات  ذهن  في 

يختلف  حيث  اأطفالهّن،  بمناغاة  ي��ب��داأن 

الكالمّية.  ا�شتجابتهم  حيث  من  االأطفال 

ينطق  واآخ��ر  ال��ك��الم،  قليل  فطفل 

طريف،  ب�شكل  الكلمة 

وثالث يفّكر قبل التكّلم 

وي���خ���ل���ط ل��غ��ت��ي��ن ف��ي 

فهل  واح����دة.  جملة 

االأطفال  هوؤالء  يعاني 

م�شكلة في الكالم؟ 

تربية

63

م
 2

01
6 

ن
سا

�
ي
ن
/

 2
95

د 
د

ع
ل
ا



بين التكّلم واللغة

الطفل  يكت�شبها  متى  تحديد  في  العلماء  اهتمام  اأث��ارت  مهارة،  التكّلم 

وكيف. فهي قدرة م�ج�دة في تك�ين االإن�شان. وعملية تطّ�ر المهارات اللغ�ّية 

عام  بين  لالأهل مالحظتها، خا�شة  يمكن  التي  العالمات  من  الكثير  ت�شهد 

وعامين. وفي الحقيقة، تربط االأمهات النطق بالتطّ�ر اللغ�ّي فقط، الأنهّن ال 

يعرفن مدى ارتباطه بمهارات ال�شمع، والَفهم اأي�شًا. 

مراحل الكالم عند الطفل

ي�شتطيع  حيث  االأّول،  ال�شهر  منذ  تبداأ  وهي  الح�ّصي:  التوا�صل  1- مرحلة 
فهم م�شاعرِك دون لغتِك، يهداأ وي�شعر باأمان، ياألف نبرة �ش�تِك وملم�س 

باإطعامه  تق�مين  واأن��ِك  اهتمامِك  ويفهم  ل��ه،  عينيِك  ونظرة  ب�شرتِك 

والعناية به.

قدراته  تتطّ�ر  حيث  االأول���ى،  الثالثة  ال�شه�ر  وه��ي  ال��م��راق��ب��ة:  2- مرحلة 
ت�ا�شله  دائ��رة  وتت�شع  ح�له،  من  اإل��ى  اأكثر  فيتعّرف  �شريعًا،  وح�ا�شه 

لمداعباتِك  وي�شتجيب  يراقب  كما  واالأ�شدقاء،  االأقارب  لت�شمل  الح�ّشي 

»المناغاة«، ويبت�شم بال �ش�ت. 

3- مرحلة اللتفات: تك�ن بين 4 و7 �شه�ر، حيث يعرف ا�شمه ب�شبب تكرارِك 
له، يعطيِك التفاتة اأثناء النداء، كدليل اأنه يفهمِك، ي�شبح الت�ا�شل اأكبر 

في�شتطيع َفهم م�شاعرك بالحزن اأو ال�شعادة. وفي ال�شهر ال�شابع ي�شتعّد 

اللتقاط بع�س الحروف، يمّيز وج�ه الغرباء.

الطفل  َفهم  يتطّ�ر  حيث  �شهرًا،  و12   8 بين  تك�ن  الخ��ت��ب��ارات:  4- مرحلة 
اأو اللعب بمفاتيح  وذكاوؤه، يختبرك عندما يحاول اإلقاء الطعام من يده 

الكهرباء اأو رمي األعابه ليرى رّدة فعلِك. يلتقط منك بع�س الكلمات )ال( 

)ماما( )امب�(، فه� يبني اأفعاله على اأ�شا�س رّدة فعلك اأنت.

5- مرحلة التجاوب: تك�ن بين عام وعام ون�شف، حيث يبداأ بالتجاوب 
فعل  عن  الت�قف  منه  طلبت  ف��اإذا  بها،  باأ�س  ال  كلمات  ويتعّلم  معك، 

معّين �شيحاول، الأنه يفهم ما تق�لينه لغة واإح�شا�شًا.

حينها  وعامين،  ون�شف  ع��ام  بين  تك�ن  ال��ت��م��ّرد:  6- مرحلة 
ويتعّمد  يفهمِك  فه�  م��ب��ّررة،  غير  غ�شب،  لن�بات  ا�شتعدي 

على  واإ���ش��رار  عناد  تطلبين،  م��ا  بعك�س  والقيام  تجاهلِك 

اإث��ب��ات ل��ذاِت��ه  رغ��ب��ات��ه، ه��� ف��ي مرحلة 

تربية

64



والتعّرف اإلى العالم. يمكنه تك�ين اأ�شكال مفه�مة من األعابه، التعّرف اإلى 

االأل�ان واأ�شكال الحي�انات واالأطعمة.

األفة  اأكثر  الطفل  ي�شبح  اأع���ام،  وثالثة  عامين  بين  تك�ن  التعبير:  7- مرحلة 
ويعّبر  مفه�م،  ب�شكل  بها  والتحّدث  المتعددة  والعبارات  الكلمات  تعّلم  مع 

باللغة واالإح�شا�س، ي�شبح قادرًا على تفّهم م�شاعر االآخرين،  عن م�شاعره 

ويدرك اأّن والده في العمل، واإخ�ته في 

الطعام،  باإعداد  تق�م  واالأم  المدر�شة، 

مهارته  بين  ي��دم��ج  ال��ب��ي��ت،  وتنظيف 

الجديدة  واللفظّية  الَفهم  في  الح�شّية 

في التكّلم، وي�شبح م�شتعّدًا للمدر�شة. 

اإذا كانت لديه م�شكلة  كيف اأعرف 

في النطق؟

كّل طفل لديه فروقات فردية، وال يمكن 

ًة  مقارنتها مع غيرها في طفل اآخر، وخا�شّ

البنات، الأنهّن اأ�شرع نطقًا من ال�شبيان، وال ي�جد اختبار ي�شاعد االأم، لكن يمكن 

مراقبته فقط من خالل:

1- ت�ّقفه عن الثرثرة واإ�شدار االأ�ش�ات.
2- عدم ت�ا�شله بنظرة العين وجهًا ل�جه.

3- بل�غه عمر 15 �شهرًا ولم يفهم بعد كلمات ب�شيطة مثل »باي« اأو »الحليب«.
4- بل�غه عمر 16 �شهرًا وال ي�شتطيع ا�شتخدام كلمتين اأو ثالث.

5- بل�غه عمر 21 �شهرًا وال يفهم الت�جيهات الب�شيطة مثل »تعال هنا«.
6- بل�غه العامين وال يزال ي�شتخدم اأ�ش�ات غير مف�ّشرة وال تحت�ى كلمات، وال 

ي�شتطيع االإ�شارة اإلى اأجزاء ج�شمه المختلفة ومعرفة اأ�شمائها.

7- بل�غه العام الثالث وُي�شقط االأحرف ال�شاكنة، فيق�ل )كل( بداًل من )كلب(، 
اأو ي�شتبدل حرفًا بحرف اآخر فيق�ل )طار( بداًل من )فار(، فقد تك�ن لديه 

م�شكلة في ال�شمع اأو التخاطب.

 اأ�شباب م�شاكل النطق

1- اأ�صباب طبيعية: قد يك�ن ه� الطفل االأّول ووالداه ال يتحدثان معه.
2- اأ�صباب ع�صوية: م�شكلة بالل�شان اأو الفّك اأو االأ�شنان.

3- اأ�صباب نف�صّية: حاالت التلعثم، وعدم القدرة على نطق الحروف من مخارجها، 
ويمكن اأن تك�ن ب�شبب عدم الحديث مع الطفل اأو خ�فه با�شتمرار اأو حزنه.

4- فرق اللغة: كاأن يك�ن االأب�ان من جن�شّيتين مختلفتين.

 يتطّور َفهم الطفل وذكاؤه. 
ويختربرّدة فعلك عندما يحاول 
إلقاء الطعام من يده أو اللعب 

مبفاتيح الكهرباء
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تح�شين مهارة التوا�شل عند الر�شيع

�شاعدي الر�شيع على تح�شين مهارات الت�ا�شل والكالم:

1- ت�ّجهي له بالكالم با�شتخدام ا�شمه دائمًا، لي�شهل عليه معرفته.
2- تحّدثي معه دائمًا.

3- غّني له اأغنيًة اأو اقرئي كتابًا ب�ش�ت م�شم�ع.
ال�ش�ت  واأ�شدري  معه  تجاوبي  لك،  مفه�م  غير  �ش�تًا،  الر�شيع  ي�شدر  4- عندما 

نف�شه، ليتعّلم من هذا التمرين الب�شيط الت�ا�شل مع االآخرين.

النظيفة«،  غير  الحفا�شات  بتغيير  نق�م  »�ش�ف  تفعلين،  ماذا  لر�شيعك  5- ا�شرحي 
بهذه الطريقة يبداأ في تعلم الكلمات.

6- ا�شتخدمي يديك للقيام باإ�شارات م�شاحبة للكالم مع تعبيرات وجهك.
7- ا�شتخدمي درجات �ش�تية مختلفة لتتمّكني من جذب انتباهه.

اأثري مفردات طفلك

جاّف،  �شغير،  كبير،  مثل  ب�شيطة،  بمفاهيم  ومفرداته  طفلها  مدارك  االأم  1- تعّزز 
جيد، �شّيئ... اإلخ، ومفاهيم متعلقة بال�شبب والنتيجة، مثل: اإذا و�شعنا الماء على 

النار فاإّنه يغلي... 

المت�افرة  والروائح  واالأ�ش�اف،  واالأقم�شة،  االأل�ان،  عن  بالحديث  ح�ا�ّشه  2- تحفيز 
في بيئته.

3- التكّلم معه ح�ل ما ي�شاهده بلغة ب�شيطة )عن ال�ش�بر ماركت، المكتبة، ال�ش�ق(، 
�شّمي له االأ�شياء باأ�شمائها.

َفهمها،  عليه  اللغة،  ا�شتخدام  م��ن  يتمّكن  4- حّتى 
و�شماعها ب�شكل متّكرر. في المطبخ، مثاًل، اتركيه 

ي�شتمع اإلى االأ�ش�ات التي ت�شدر عن 

المطبخ،  اأدوات  ا�شتعمال 

و�شّمي له االأ�شياء.

تربية
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5- اإذا تجاهل الطفل اأّمه بتح�يل نظره عنها، عليها الت�ّقف عن الكالم، حّتى ال 
تفرط في اإ�شماع طفلها اأكثر مّما يتحّمل.

وهناك و�صائل اأخرى:

1- القراءة: قراءة كتب ت�شّم �ش�رًا، وال�شرح له، والتركيز على االأ�شياء الماأل�فة. 
كّرري الق�شة وال�شرح.

2- المو�صيقى: يحّب االأطفال فطريًا الم��شيقى، ي�شغ�ن اإلى االأغاني الب�شيطة. 
لذا، اأ�شمعيه �شريطًا ي�شّم م��شيقى يحبها، م�شافًا اإلى االإن�شاد له دائمًا.

3- لفظ الكلمات بطريقة �صحيحة: عندما يبداأ بالكالم، تخرج الكلمات من فمه 
مجّزاأة وغير مفه�مة. ال تقاطعيه خالل 

كالمه ول� اأخطاأ، ال تبالغي في ت�شحيح 

لغة  ت�شتخدمي  وال  اللغ�ية،  اأخطائه 

االأطفال بعد عمر ال�شنة.

4- الإ�صغاء: يحب االأطفال التعلُّم وحدهم، 
اأثناء اللعب. ولكن، عند التحّدث يحّب�ن 

ي�شغي  االآخر  الطرف  باأّن  ي�شعروا  اأن 

اإليهم. ال تن�شغلي عنه، ت�ّقفي عن عمل 

اأّي �شيء والنظر في عينيه، واال�شغاء اإليه باهتمام، حّتى ل� لم تفهمي �شيئًا .

اأن ت�شاأليه  اإذا اأخذ يفرك عينيه بيديه، مثاًل، عليك  5- تف�صير لغته الج�صدية: 
باالإحباط  وي�شعر  لتجاوبك معه،  �شيفرح  بالنعا�س،  اأو  بالتعب  ي�شعر  اإذا كان 

والبكاء في حال لم تفهميه.

اإلى  للتحدث معك من حين  له  المجال  اإف�شاح  على  احر�شي  فر�صة:  6- اإعطاء 
اآخر، في�شعر باأّنه حّقق رغبته، اأّمني له، اأي�شًا، ال��شع المنا�شب للكالم.

7- طرح الأ�صئلة: ه� من اأف�شل ال��شائل لتحفيزه على تط�ير اللغة. مثاًل عندما 
فاإذا  يريد،  عّما  ا�شاأليه  بل  ح��ااًل،  يريد  ما  تعطيه  ال  لعبة،  اإلى  طفلك  ي�شير 

اأّنك تريد الكرة«، فاإذا  �شدرت عنه بع�س االأ�ش�ات، قاطعيه... »لقد فهمت 

لم تح�شلي على اإجابة، ال ت�شغطي عليه، �شاعديه بطرح �ش�ؤال اآخر: هل تريد 

لكن  ج�ابًا،  اعتبريها  يديه،  اأو  راأ�شه  بهّز  �شيرد  الكرة؟  هذه  اأم  اللعبة  هذه 

حّ�لي االإ�شارات اإلى كلمات، وق�لي فهمت تريد اللعبة.

التعبير  منِك  تعّلم  كّلما  �شحيحة،  بطريقة  ابنِك  مع  ت�ا�شلِت  كّلما  تذكري: 

والنطق بطريقة اأف�شل.

استخدمي يديك للقيام 
بإشارات مصاحبة للكالم مع 

تعبريات وجهِك

)*( مخت�شة ترب�ية.

اله�ام�س
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جامعة المعارف ..
صــــــنــــــاعــــــة الـــــحـــــيـــــاة 
بـــالـــعـــلـــم والـــمـــعـــرفـــة

حتقيق: ريان �شويدان

تذليل  في  وت�شاعده  للطالب،  الت�شهيالت  تقّدم  جامعة  اإن�شاء 

العقبات التي تقف َعثرة اأمام تقّدمه العلمّي والقيمّي كان الدافع 

االأ�شا�س وراء افتتاح جامعة المعارف في 2015. تحّدثنا مع طاّلبها 

الجامعات  عن  يمّيزها  ما  اإل��ى  للتعّرف  الجامعة  عميد  والتقينا 

االأخرى وانتهينا اإلى التقرير التالي.

تقرير

68



نموذج متمّيز

طالب  كمجرد  الطالب  يعامل�ن  »ال 

ف���ق���ط،  ب���ل ي��ع��م��ل���ن ع��ل��ى رف���ع م�����ش��ت���اه 

وم�شاعدته وتاأمين كّل الت�شهيالت من اأجل 

ل�شكاواه«.  واال�شتماع  الجامعة  في  راحته 

هذا ما عّبرت عنه الطالبة فاطمة من كلية 

راأي  وه���  المعارف،  جامعة  في  االإع���الم 

اأغلب الطاّلب في هذه الجامعة.

وعن تقنّيات الدرا�شة قالت اإّنها »تتمّيز 

»اأون��الي��ن«،  فاأغلبها  وال�شه�لة  بالتطّ�ر 

وهذا ي�ؤثر اإيجابًا في نف�شّية الطالب اأثناء 

ومن  الدر�س،  على  تحفيزه  وفي  الدرا�شة 

ناحية اللغات تعمل الجامعة على تعزيزها 

من خالل الت�ا�شل ال�شفهّي ولي�س الكتابة 

فقط«.

اأما علّي )20 عامًا، اخت�شا�س ترجمة 

»جامعة  اأّن  فيعتبر  الجامعة(  في  ولغات 

بعيدًا  نم�ذجًا  لتقّدم  تاأ�ّش�شت  المعارف 

عن بقّية الجامعات، خ�ش��شًا في لبنان. 

التحّدي  قبل  - اأخالقّي  ِقَيمّي  تحدٍّ  فهنا 

الجامعة  م�شت�ى  ناحية  من  اأما  العلمّي«. 

اإّن »هناك عماًل جيدًا  العلمّي فيق�ل علّي 

كما  العلمّي،  الم�شت�ى  لتط�ير  ودوؤوب����ًا 

الطاّلب  م��ع  التعاطي  ف��ي  م��رون��ة  نلحظ 

ولكن مع االلتزام بالم�اعيد، والمحافظة 

على النظام«.

جامعة المعارف للجميع

المعارف  جامعة  اإل��ى  اأك��ث��ر  للتعرف 

الدكت�ر  الجامعة  رئي�س  مع  وقفة  لنا  كان 

بالمعل�مات  اأحاطنا  الذي  �شالح  مح�شن 

ظ����روف  ����ش���ّي���م���ا:  وال  ع��ن��ه��ا  ال����اف���ي���ة 

- نظام  واالخت�شا�شات  اإن�شائها- الكلّيات 

التدري�س- االأ�شاتذة- االأق�شاط.

المعارف  جامعة  اإن�شاء  فكرة   لمعْت 

منذ ثمانينات القرن الما�شي، َعبر التعبئة 

اإن�شاء  الفكرة:  ملّخ�س  وك��ان  الترب�ية، 

عن  المنهجّية  حيث  م��ن  تختلف  جامعة 

الطاّلب  وت�شت�عب  االأخ���رى،  الجامعات 

دخ�لهم  تعرقل  ظ��روف��ًا  ي�اجه�ن  الذين 

ة، بعد كثرة  اإلى الجامعات في لبنان. خا�شّ

الطالب  بين  تح�ل  التي  والم�انع  القي�د 

والدخ�ل اإلى الجامعة اللبنانية، مثاًل: كلّية 

الهند�شة، وكلّية اإدارة االأعمال حيث يقبل�ن 

اإلى  اأ�شف  ال��ط��الب.  م��ح��دودًا من  ع��ددًا 

ذلك امتحانات الدخ�ل في كافة المراحل 

وحتى الماجي�شتير والدكت�راه. وهذا يمَنع 

ة  بع�س الطاّلب من اإكمال تعليمهم، خا�شّ

الذين لديهم اأو�شاع مالّية �شعبة...

الفر�شة  منحت  2000م،  ع���ام  ب��ع��د 

للحيازة على ترخي�س للجامعة من الدولة 

عراقيل  ه��ن��اك  ك��ان��ت  ط��ب��ع��ًا  اللبنانية. 

بعد  ال��ج��ام��ع��ة  وج����د  اأّخ����رت  �شيا�شية، 

الح�ش�ل  ت��ّم  وق��د  2000م.  ع��ام  تحرير 

من  للجامعة  الر�شمّي  الترخي�س  على 

عام  اأواخر  العالي  والتعليم  التربية  وزارة 

الدكت�ر مح�شن �شالح رئي�س جامعة المعارف
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تطبيق  في  تاأخير  اأي�شًا  وح�شل  2011م. 

هذا الترخي�س حّتى االآن ب�شبب الظروف 

اإلى  م�شافًا  للبلد،  واالقت�شادية  المحلية 

المعارف  جامعة  اأن  اأي�شًا،  ة  مهمَّ م�شاألة 

التعليمّي  اأن يك�ن لديها الم�شت�ى  تحر�س 

المطل�ب.

االخت�شا�شات العلمية

اأن�شاأت جامعة المعارف ثالث كلّيات: 

1- كلّية اإدارة االأعمال:
- الم�ارد الب�شرّية.

- العل�م المالّية والم�شرفّية.
- المحا�شبة.
- االقت�شاد.

ال�شغيرة  الم�ؤ�ّش�شات  )اإدارة  - االإدارة 
والمت��شطة(.

- َنظم المعل�مات واالأعمال.
- اإدارة االأعمال الدولّية.

- الت�ش�يق.

2- كلية االأديان والعلوم االإن�شانية:
- العل�م االإ�شالمية.

- الفل�شفة وعلم الكالم.
- عل�م القراآن والحديث.

- التاريخ والح�شارة المقارنة.
- الترجمة واللغات.
- االأديان المقارنة.

3- كلية االإعالم والفنون:
- االإذاعة والتلفزي�ن.

- ال�شحافة المكت�بة واالإلكترونية.

- العالقات العامة واالإعالن.
- عل�م االّت�شال.

نظام التدري�س

ت��ع��ت��م��د ال��ج��ام��ع��ة ن���ظ���ام ال��ف�����ش���ل 

نظام  يت�ّزع  حيث  الدرا�شّية،  وال���ح��دات 

الدرا�شة على ثالثة ف�ش�ل )خريف، ربيع 

ي�شمح  ال��ذي  ال���ح��دات  ون��ظ��ام  و�شيف( 

للطاّلب بت�شجيل عدد محّدد من ال�حدات 

�شن�يًا.

المنهجية

منهجّية  ال��م��ع��ارف  ج��ام��ع��ة  ت��ن��ت��ه��ج 

تنّظم  ال��ط��اّلب:  مع  التعاطي  في  جديدة 

جاز  اإذا  اأهلّية  امتحان  اأو  دخ�ل  امتحان 

التعبير، وُيمتحن الطالب باللغتين العربّية 

ولي�س  لُيقيَّم  والريا�شّيات  واالإنكليزّية 

يليق  الذي  الم�شت�ى  له  ويحّدد  لُيرف�س.. 

كل  تجعل  التي  الدرو�س  اإعطاء  لناحية  به 

طالب في الم�شت�ى االأكاديمي المنا�شب...

تأخذ اجلامعة بعني االعتبار 
كافة املستويات العلمّية للطالب، 
فتساعد الطالب الضعيف إذ تلزمه 
بدروس يف املقدمات املطلوبة 

للمستوى املطلوب

تقرير
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الم�شتوى العلمّي

كافة  االع��ت��ب��ار  بعين  ال��ج��ام��ع��ة  ت��اأخ��ذ 

الم�شت�يات العلمّية للطالب، فت�شاعد الطالب 

المقّدمات  في  بدرو�س  تلزمه  اإذ  ال�شعيف؛ 

فعليًا  وت�شعى  المطل�ب،  للم�شت�ى  المطل�بة 

وال��ق��درة  ال��ك��ف��اءة  لديهم  ط���اّلب  لتخريج 

الق�شايا  لم�اجهة  العقلية  والمتطلبات 

الحياتّية والم�شيرّية ب�عي ومعرفة..

وع���ل���ى ���ش��ع��ي��د ال��م�����ش��ت���ى ال��ع��ل��م��ّي 

الجامعة  ت�شتقبلهم  ال��ذي��ن  ل��الأ���ش��ات��ذة 

ًا  للتدري�س، يجب اأن يك�ن االأ�شتاذ مخت�شّ

بالمادة التي يدّر�شها وحائزًا، على االأقل، 

على ماجي�شتير والخبرة الالزمة للتعليم.

االأق�شاط

يعتمد نظام التدري�س في جامعة المعارف 

على »نظام االأر�شدة«، ويحّدد الق�شط بح�شب 

كّل  في  الطالب  ياأخذها  التي  االأر�شدة  عدد 

ثالثة  من  تتاألف  م��ادة  فكّل  درا���ش��ّي؛  ف�شل 

 80$ بين  ر�شيد  كل  �شعر  وي��ت��راوح  اأر���ش��دة، 

33 مادة  اإنهاء  و$150، ويت�جب على الطالب 

من اأجل الح�ش�ل على �شهادة االإجازة.

على �شعيد الت�شهيالت تراعي الجامعة 

وتق�م  الطاّلب  الأهالي  المعي�شّي  الم�شت�ى 

اأو  والمنح  الم�شاعدات  طلبات  با�شتقبال 

تخفي�شات باالأق�شاط. وبالتالي ت�شعى لكي 

واالجتهاد  الدر�س  باأهمّية  الطالب  ي�شعر 

تك�ن  وبالتالي  ومعرفته،  علمه  ل��زي��ادة 

الجامعة فعليًا هي تلبية لحاجة اجتماعية 

فراغًا  تمالأ  لكي  وت�شعى  ثقافية  علمية 

بالطالب  االه��ت��م��ام  ح��ي��ث  م��ن  م����ج����دًا 

واالهتمام بم�شت�اه وم�شيره العلمي.

�شروط المنت�شبين

 الطاّلب الجدد الحائزون على �شهادة 

البكال�ريا اللبنانّية الر�شمّية اأو ما يعادلها، 

عليهم تقديم طلب على م�قع الجامعة على 

االإنترنت، قبل الذهاب اإلى مبنى الجامعة، 

المطل�بة.  الم�شتندات  معهم  م�شطحبين 

اأّما المنت�شب�ن من غير اللبنانّيين فهناك 

�شرط واحد وه� اأن تك�ن اأوراقهم الثب�تّية 

�شهادة  اأي  ل��ل��دخ���ل،  منا�شبة  والعلمّية 

الثان�ّية العاّمة، بح�شب ت�شمية البلد وتك�ن 

معاَدَلة من الجهات الر�شمّية. 

الجامعة  عميد  ل��ف��ت  ال��خ��ت��ام،  وف���ي 

االأول�ّية  اأّن  اإلى  �شالح«  »مح�شن  الدكت�ر 

وكفاءته  الطالب  لم�شت�ى  الجامعة،  في 

بمقدور  لي�س  الطالب  ر�شب  فاإذا  العلمّية، 

اأحد اأن ينّجحه اأو اأن يعطيه �شهادة، وحّتى 

االأ�شتاذ فاإّنه يتحّمل الم�ش�ؤولّية في اإعطاء 

الدرو�س في ال�شكل المطل�ب منه، اأي�شًا.

ت�شعى جامعة المعارف الأن تك�ن لديها 

وكذلك  للعمل،  م�شاحات  الم�شتقبل  في 

مختلف  في  ف��روع  لديها  تك�ن  الأن  ت�شعى 

المناطق اللبنانّية في وقت الحق.
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األّمهات  أجمل  يا 
... وتحّيـــة

ً
ســــالما

والء اإبراهيم حمود)*(

اأخيرًا، عرفُت كيف تكوي ِذكراه �شغاف القلب، اأمام حقيبته 

المرمّية في خزانة مالب�شه، واأ�شيائه ال�شغيرة.

فيها  ل��وازم��ه  ���ُب  اأو����شِّ بالحب  واأن���ا  م���ّرت  خم�س  ���ش��ن��وات 

كنتّن  كذا  جديد.  من  الأمالأها  اأُفرغها  وبال�شوق  ُرها،  واأح�شِّ

تفَعلن، األي�س كذلك؟

اأّماه.. هّيا يا ثقتي

اأبَكتني حقيبته، تفتقُد زه�ها ف�ق �شم�ِخ كتفيه، و�شالبة خطاه، وهي 

تنتقل من ميدان جهاد اإلى اآخر .

لكّن حقيبَة رفيق جهاده و�شقيقه اأذاقتني، بعد عا�شفة الُحزن، َطعم 

عزيمِة القلِب وتما�شِك نياطه اأمام اإ�شراقة البط�لة التي تركها لنا، اإرث 

جهاٍد عظيم وانت�شارات اأكيدة.

االآن، اختبرت َطعم الدمع ال�شاخن، �شمَته ف�ق ال�جنتين المّتقدتين 

عند روؤيتي غرفته تغرق في �شمت الليل يلّفها و�شاحه االأ�ش�د؛ ال �شدى 

اأزرار  ف�ق  اأنامله  تكتكات  وال  يفاجئني  وقع خطاه  وال  ي�ؤن�شني  ابت�شامته 

هاتفه تحّدث االأ�شدقاء واإخ�ة الجهاد تزعجني، لكّن �ش�رته ف�ق الجدار 

والتهنئة  والزهراء.  -بعدي- نّبل  ال�شباب  حّرر  »لقد  �شامتة:  تاأمرني 

واجبة الأمهاتهّن المرابطات على تخ�م ال�شهر والقلق. واأنِت ال تنق�شك 

التجربة في هذا الميدان. كفاك يا اأّماه حزنًا لقد اآن اأوان الكتابة. هّيا 

يا ثقتي«.

نال منهم ثّم فاز.. ورّب الكعبة

ي المنهمر مع زّخات  ها اأنذا، اأمتثل واأحّدثكن عن معنى الُحزن ال�شرِّ

التي غ�شلت �ش�رَته، خارج المنزل، وهي تطّل على دمعي  الليلّي  المطر 
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من نافذة ُغرفته المتاأّملة ب�شمت ذكريات الزمن الجميل.

التي  الرياح  قاومت  اءة  ال��شّ مالمحه  حاملة  نف�شها  �ش�رته  ولكّن 

عاَبثتها... اأبعَدتها ثم َقّربتها وانت�شرت متما�شكة بانتظار الليالي االآتية، 

فاز  ثم  منهم  ونال  وخ�ّشتهم  التكفيرّيين  ل�ؤم  �شاحبها  قاوم  كما  تمامًا، 

ف�زًا عظيمًا... فاز ورّب الكعبة مع الح�شين و�شحبه.. �شهيدًا.

االآن، َخِبرت معنى مقاومة َطعم الحرقة والل�عة اأمام مقعده الفارغ، 

اأخبار  ن�شرة  ل�شماع  التلفاز  اأمام  مجل�شه  اأو  ال�شباح  فط�ر  مائدة  قرب 

العّزة  بمناديل  م�شحت  بعده  اإخ�انه  انت�شارات  اأخبار  ولكن،  الم�شاء. 

�شمعي،  ال��ف��خ��ر  ب��م���اوي��ل  وم����الأت  دم��ع��ي، 

بقي  ما  وال��رج��اء  االأم��ل  بقناديل  واأ���ش��اءت 

يتابع�ن  اأنهم  يقينًا،  واأدرك��ت  دربي،  لي من 

خطاه ال�اثقة، وبها مع خطاهم الثابتة -التي 

هَزمت الريح وما النت للعا�شفة-ينت�شرون.

جراحات الّرحيل

وهي  اأن��ام��ل��ي،  �شقيع  �شّر  اأدرك���ت  االآن 

تن�شر ف�ق حبل الغ�شيل مالب�س قد غاب عنها 

وج�اربه  ال�ش�فّية  و�شترته  ال�شت�ّي  معطفه 

أخبار انتصارات إخوانه بعده 
مسحت مبناديل العّزة دمعي، 
وأضاءت بقناديل األمل والرجاء 

ما بقي يل من دربي
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ال�شميكة وقّفازات يديه الغاليتين. لكّن، بّزته الع�شكرّية المط�ّية بعناية 

محتفظة بنجيع اآخر... جراحاته، قبل جراحات الرحيل، ذّكرتني اأّن 

فاأ�شلمت  ل�شهيدي  �شقيٌق  يرتديها  �شبيهتها  العا�شف  الطق�س  في هذا 

للرجاء قلبي، وللثقة باهلل عقلي.

ف�ق  له  تحت�شد  حين  اإيالمها،  اأ�شّد  وم��ا  التفا�شيل،  اأكثر  ما  اآه 

تالفيف الذاكرة �ش�رًا حّية وم�شاهد تنب�س حي�ّية.. ال�شمت الحزين، 

تل�يحة  بعد  يداه  اأغلقته  وقد  الباب  �ش�ت  يتبع  الذي  فراقه،  الباكي 

ال�داع الحاني الم�شفق.

رْق�س الباب طربًا الإيقاع يديه تعزفان ف�ق خ�شبه اأو حديده اإيقاعًا 

في  المرابط  االنتظار  ليالي  ط�ل  بعد  ثانية  الع�دة  لفرح  م��شيقيًا 
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)*( والدة �شهيد الدفاع عن المقّد�شات ح�شين كمال حم�د. ا�شت�شهد بتاريخ 2015/11/30م.
اله�ام�س

محاريب الّدعاء له والإخ�انه.

اآه ما اأكثر التفا�شيل، وما اأ�شّد اإيالمها قبالت ال�داع الخائفة، عناق 

الع�دة ال�شعيدة، ال�داع ال�شامت ف�ق ال�شرفة بعينين والهتين، تغم�شان 

له  ترج�ان  وعلّي،  محّمد  رج��ال  بثبات  المنطلقة  المهيبة  قامته  على 

�شالمة الع�دة.

بذكراهم منت�شرون، هذا وعد الل

�شغار  ولكّن  قبلي،  اأبكتكّن  كما  االآن،  اأبكتني  التفا�شيل  ه��ذه  كل 

منذ  بط�لته  لظالل  الفاقد  ال�شارع  الحياة  ب�شخب  يمالأون  جيراني 

يرثها  االأر�س  واأّن  ت�شتمر  الحياة  اأّن  ثقتي  لي  اأعادوا  اأو ثالثة،  �شهرين 

عباد اهلل ال�شالح�ن الأّنها معبر الأحياء عند رّبهم ُيرزق�ن واأننا بذكراهم 

اهلل  ب��اإذن  والزمان،  الع�شر  �شاحب  محّمد،  اآل  قائم  راية  تحت  بيننا 

منت�شرون، هذا وعد اهلل.

االآن اإذًا اختبرت معكّن معنى الجهاد االأكبر الذي كتبه لنا ر�ش�ل اهلل 

بحروٍف من ن�ر.. وكلماٍت من ذهب.. ومعاٍن من معين.

اعذرن ق�ش�ر تعبيري عن بل�غ ما اأنتّن عليه من عَظمٍة في ال�شبر 

والثبات واالإ�شرار على حفظ اأمانة فلذات االأكباد، فُلَغتي اأمامكّن اأكثر 

عجزًا عن ال�شمّ� اإلى اأن�ار قل�بكّن ال�لهى.

اآه ح�شين، يا �شهيدي، جاء دوري االآن كي تعّذبني وتعاقبني.

هالَّ غفرت لي في عليائك يا �شهيد االأربعين؟

يا فخر االأمومة

البداية  �شع�بات  تحل�  معكّن  االأمم،  بين  االأم�مة  فخر  يا  لكّن  اأّما 

ولكن ت�شم� باإذن اهلل مكافاآت النهاية وح�شن الختام، والعاقبة التي ُوِعَد 

بها المّتق�ن.

ن�ن  �شرف  واأن��ت��ّن  ع��ام  لكّن- كّل  اأع��ي��اد  العمر  -وك��ل  عيدكّن  في 

م�مة  الن�ش�ة، وعّزة تاء التاأنيث، والآلئ كّل ق�شائد الجهاد، والحّب، واالأ

في لغتنا الجميلة وحياتنا التي حين نقّدمها في �شبيل اهلل تغدو نبيلة.

ال�شالم عليكّن يا اأجمل االأّمهات واأنبلهّن واأ�شرفهّن.

كّل عام واأنتّن تاج االأم�مة، وقلبها الناب�س، بدفء جهادها العظيم 

اأمام عين اهلل.
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سات شهيد الدفاع عن المقدَّ
حسين محمد البرزاوي )سيف(

اسم األم: هويدا رعد. 
محل وتاريخ الوالدة: بعلبك 

1989/12/25م.
الوضع االجتماعي: خاطب.

رقم السجل: 47
تاريخ االستشهاد: 2013/5/21م.

ن�شرين اإدري�س قازان

ه����ي م���ع���رك���ة »ال���ق�������ش���ي���ر«.. 

م��ع��رك��ة ر���ش��م��ت اأول������ى خ��ط��وط 

فالح�شينّيون  العظيم..  االنت�شار 

ِع�شابة  عقدوا  قد  الكربالئّيون، 

محبوبهم  اإل���ى  وم�����ش��وا  ال�����ش��ه��ادة، 

المنّية،  اإل���ى  يت�شابقون  االأوح���د 

بال�شداد  لهم  يدعون  اأه��ل  وخلفهم 

والتوفيق.

أمراء الجنة
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Q اليوم �شنكون مع الح�شين

الحاج محّمد، واحد من اأولئك الذين 

في  راأى  لّما  ولكنه  اأبنائهم؛  لت�ديع  وقف�ا 

ابنه ح�شين عزيمة الرحيل رّق قلبه، فقال 

له بنبرة رجاء: »لقد م�شى اإخ�تك.. فابَق 

اأنَت اإلى جانبي، اأنت مري�س...«.

ال�شفقة  م��ن  ب��ن��ظ��رات  ح�شين  رم���اُه 

»م�شى  قائاًل:  ورّد  واح��د  اآن  في  والعتب 

الح�شين  نبكي  ونحن  عام  واأربعمائة  األف 

Q، فهذا ه� ي�منا، اإّما نثُبت معه، اأو 

نك�ن من المتخّلفين..«. فنك�س االأب راأ�شه 

وطلب اإليه اأن يعّجل بتح�شير الثياب لكي 

ي��شله بنف�شه اإلى نقطة االنطالق.

اأريد اأن اأكون �شهيدًا

ح�شين  ك��ان  العميقة،  الب�شاطة  بهذه 

الحياة جميلة  تك�ن  وكم  االأم���ر.  اإلى  ينظر 

ودون  بهدوء  الجدول  كماء  تن�شاب  عندما 

حذر، تتمايل مع االأر�س بتعّرجاتها ال�شعبة، 

وتم�شي رقراقة في �شه�لها، بكّل ت�شليم.

طريقه  ح�شين  �شقَّ  وه��دوء،  بب�شاطة 

في  �شيء  يثِنه  لم  ُعَقد،  دون  الحياة،  في 

م�شيرته التي حّددها ُمْذ كان طفاًل �شغيرًا، 

فكّلما �شاأله اأحد عّما يريد اأن ي�شبح عليه 

في الم�شتقبل يجيب بلغة ال�اثق: »�شهيدًا«، 

في�شحك ال�شائل وال�شامع ظّنًا مّنهم اأّنه ال 

يدرك ما يق�له.

ُع���ده  ا�شتداد  مع  الطفل  ذل��ك  ولكن 

اأثبت اأّنه يعي كّل ما يق�ل، واأّن قلبه الق�ّي 

، فالعبادة  وال�شجاع لم يم�ش�شه زيغٌ وال �شكٌّ

ما  منذ  بها،  حياته  �شبك  التي  الخال�شة 

اأم�ر  التكليف، جعلته يعي الكثير من  قبل 

من  حالة  فعا�س  حقيقتها،  على  الدنيا 

التخّلي، وكاأّنه في دنيا غير هذه الدنيا.

كّلما سأله أحد عّما يريد أن 
يصبح عليه يف املستقبل 
يجيب بلغة الواثق: »شهيداً«
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عطاٌء معنوّي

�شغير،  وه���  بال�شالة،  �شرع  عندما 

طلب اإليه اأب�ه اأن يهدي ث�اب اأعماله اإلى 

هذا  وكان  المن�شّيين.  المت�ّفين  االأرح��ام 

به،  جاد  الذي  المعن�ّي  العطاء  من  ن�عًا 

اإذ ُعرف عنه اأن االإيثاَر من طبيعته، تراُه 

يعطي واجبًا ولي�س كاأمر م�شتحّب، واالأمر 

عنده �شّيان اإْن كان في جيبه مال اأم ال.

الثان�ّية  المرحلة  ح�شين  اأنهى  اإن  ما 

ح��ّت��ى ال��ت��ح��ق ب��ال��ع��م��ل ف���ي ال��م��ق��اوم��ة، 

�س مبلغًا من المال لعائلة من اأيتام،  وخ�شّ

وقد تزامن ذلك مع عقد قرانه، وفي ظّل 

لل�شروع  �شيارته  فباع  �شعبة،  مادية  حالة 

يتنا�شُب  بما  راتبه  وق�ّشم  منزل،  بناء  في 

والم�شتحّقات المت�جبة عليه دون اأن يم�ّس 

�س لالأيتام. المبلغ المخ�شّ

من  كّل  قل�ب  في  محّبًة  ح�شين  احتّل 

عرفه، لطيبته و�شفافّيته التي كانت بطاقة 

ي�ؤخذ  راأي  ذا  وكان  النا�س.  قل�ب  اإلى  له 

فه�  م��ا،  ب��اأم��ر  اأح��د  ا�شت�شاره  م��ا  اإذا  ب��ه 

الِحكمة  تلمع  قّلة كالمه،  من  الَرغم  على 

في طّيات حديثه وه� ينتقي كلماته بدّقة. 

المحبة  عر�س  على  يترّبُع  جعله  ما  وه��ذا 

واالأ�شدقاء على حدٍّ  واالأق��ارب  االأهل  بين 

�ش�اء.

مهّماٌت جهادّية

���ش��اح��ب ت��ل��ك ال����روح ال��رق��ي��ق��ة، ك��ان 

ح�شين  بلغ  اإن  فما  ق�ّية،  ج�شدّية  بنية  ذا 

ب���ال���دورات  ال��ت��ح��ق  ح��ّت��ى  التكليف  ���ش��ّن 

اآخر،  اإلى  م�شت�ى  من  متنقاًل  الع�شكرية، 

ما اأّهله للم�شاركة في العديد من المهّمات 

الجهادّية في البقاع والجن�ب. وقد اأ�شيب 

يجُد  كان  لعّدة ح�ادث  وتعّر�س  مّرة  غير 

ذلك  فيه  يخفي  طريقًا  منها  واح��دة  لكّل 

على من كان يقلق عليه.

اأحبَّ ح�شين عمله في المقاومة ب�شّدة، 

ما دفعه اإلى اإخفاء حقيقة خط�رة االإ�شابة 

في ركبته وحاجته الملّحة اإلى اإجراء عملّية 

جراحّية، خ�فًا من تغيير مجال اخت�شا�شه، 

ولكّنه ر�شخ في نهاية االأمر للحقيقة المّرة 

واع��ت��رف ب��االأم��ر ال���اق��ع، ب���اذاًل جهده في 

تقّبل العمل الجديد الذي اأُنيط به.

فرح الم�شارَكة

حقيقة  وال��دي��ه  عن  ح�شين  ُيخِف  لم 

التكفيرّيين؛  �شد  الحرب  في  م�شاركته 

 O زينب  العقيلة  مقام  عن  فالدفاع 

ُيفرح  وك��ان  الكريم.  العي�س  ف��ي  اأول���ّي��ة 

قلب اأّمه عندما يخبرها ببع�س التفا�شيل 

وترفع  لديها  الروحّية  الحالة  تعّزز  التي 
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ما  على  اأب���ه  يغبطه  وكان  معن�ياتها،  من 

اأوالده من جهاد مقّد�س،  مّن اهلل به على 

خاليًا  االأحيان  اأغلب  في  البيُت  �شار  وقد 

قا�شية، في حرب  فالمعركُة  ال�شباب.  من 

زاد  وال�شبُر  ج�شام،  والت�شحيات  ط�يلة، 

واإن زادت االأيام ق�شاوًة.

اأ�شرقت  اأيار،  �شهر  اأحد من  ي�م  ذات 

ال�شم�س على وجه ال�الدين وهما يرت�شفان 

المنزل،  �شرفة  على  ال�شباحية  قه�تهما 

وقد لفت نظرهما اأّنه كّلما مّر اأحد من اأهل 

اأن  قبل  بهما،  محدقًا  قلياًل،  وقف  القرية 

اإلى  با�شتغراب  فينظران  عليهما؛  ي�شّبح 

يت�ا�شل  اأن  االآخر. وكان من عادة ح�شين 

في  ولكن  اإليهما،  ليطمئّن  ي�ميًا  معهما 

خبر  اأّي  معرفة  ي�شتطيعا  لم  الي�م  ذل��ك 

عنه، �ش�ى اأّن اأخاه علّيًا الذي كان م�ج�دًا 

في المعركة مع اأخيه طماأنهما اأّن كل �شيء 

على ما يرام واأّنهما �شيع�دان، قريبًا، معًا.

طوبى للعابرين!

القرية،  اإلى  ال��ش�ل  في  يتاأّخر  لم 

ليك�ن  »ح�شين« جثمانًا  اأخاه  م�شطحبًا 

عّز  وكم  الق�شير.  معركة  اأبطال  اأح��د 

زّف���ه  وق��د  اأخ���اه،  يحمَل  اأن  ع��ل��ّي  على 

اأودع  حيث  االأخ��ي��ر،  مث�اه  اإل��ى  عري�شًا 

علّي ما تبقى من اأيامه بين حّبات تراب 

�شعب  وقد  اأخيه،  لفراق  دم�عه  بّللتها 

ابت�شامة ح�شين  الحياة دون  عليه تخّيل 

اأخرى...  معركة  فكانت  �ش�ته..  ورنين 

بانتظاره، فتحت له باب العروج فالتحق 

اأ�شهر قليلة من ا�شت�شهاده. باأخيه بعد 

ه��ي ح����رٌب ب���رز ف��ي��ه��ا ال��ُخ��ّل�����س من 

طريق  ف��ي  وق�ش�ا  واالأ���ش��ح��اب،  االإخ����ة 

و�شادقًا  �شالح..  بعد  �شالحًا  الح�شين 

على  عب�ره  كان  لمن  فط�بى  �شادق،  بعد 

ها�شم  بني  حفيدة  من  نظرًة  ال�شراط 

.O  ال�شيدة زينب
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اأهّم الطرق الناجحة للتوا�شل مع 

الم�شنين

�شعف  يعتبر  ال�صمعّي:  اأ- ال��ت��وا���ص��ل 

ال�����ش��م��ع م���ن ال��م�����ش��اك��ل ال�����ش��ائ��ع��ة ل��دى 

الم�شّنين. وتكرار م�اقف عدم القدرة على 

باالإحباط  الم�شّن  ي�شعر  االآخرين  �شماع 

والعزلة. لذا، يمكن اّتباع التقنّيات التالية 

للم�شاعدة في تح�شين الت�ا�شل مع الم�شّن 

الم�شاب ب�شعف ال�شمع: 

ال�شخ�س  م��ن  االإم��ك��ان  ق��در  1- اقترب 
اإليه واأنت في م�شت�ى  الم�شّن وتحّدث 

وروؤيته  �شمعه  �شه�لة  لت�شمن  نظره 

لك.

2- نّبه الم�شّن بيدك برفق اأو باإ�شارة منك، 

المسّن؟
كيف نتعامل مع

فاطمة ن�شر الل)*(

على  تطراأ  التي  والنف�شّية  والح�شّية  الج�شدّية  التغّيرات 

ال�شابق.  العدد  في  مو�شوعنا  كانت  ال�شتين  �شّن  بعد  الم�شّنين 

بلحاظ  الم�شّن،  التوا�شل مع  االأنجح في  الطريق  ما هو  ولكن، 

الحديث  في  ال�شورة  ن�شتكمل  العدد  هذا  في  التغييرات؟  هذه 

عن ذلك.

مجتمع
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لت�شترعي  اإل��ي��ه،  ال��ح��دي��ث  ب��دء  قبل 

انتباهه لحديثك.

من  الم�شّن  تمنع  �ش��شاء  اأّي  3- اخف�س 
�شماعك قبل بدء الكالم معه.

اأث��ن��اء  وا���ش��ح��ة  فمك  ح��رك��ات  4- اجعل 
لل�شفتين،  ق��راءت��ه  اإّن  حيث  ال��ك��الم، 

اأثناء الحديث، ت�شاعده على فهمك.

وم��ف��ي��دة  م��خ��ت�����ش��رة  ج��م��ل��ت��ك  5- اجعل 
المفاجئ  التغيير  وتجّنب  ووا�شحة، 

ح��ّت��ى ال يخطئ  ال��ح��دي��ث  ل��م������ش���ع 

الم�شّن فهمك.

وراأ����س  وج��ه  وح��رك��ة  تعبيرات  6- راقب 
اأعطه  م��ع��ه،  حديثك  اأث��ن��اء  الم�شّن 

ال�قت ليرّد.

في  المفتاحّية  الكلمات  على  7- ا�شغط 
التي  الهامة  الكلمات  )اأي  الحديث 

الت�ّقف  مع  الحديث(  م��ش�ع  ت��شح 

بعد كّل كلمة من الكلمات المفتاحّية.

ع��دم  ع��ن��د  ال��ج��م��ل��ة  َت���ك���رار  م��ن  8- بداًل 
اأخ��رى.  مرة  �شياغتها  اأع��د  �شماعها 

ال�شيق  اأن يظهر عليك  اأبدًا  وال يجب 

من الَتكرار، حيث اإّن ذلك له اأثر �شّيئ 

على نف�شية الم�شّن.

كّل  تعاني  ال���ن���ظ���رّي:  ب- ال��ت��وا���ص��ل 

الع�ش�ّية  التغّيرات  من  العين  تركيبات 

الت�ا�شل  ال�شّن، مّما يعيق  المتعّلقة بتقّدم 

االجتماعّي. لذا، عند الت�ا�شل مع الم�شّن، 

ه  وحيِّ ببطء  منه  اقترب  النظر،  �شعيف 

�شف�ّيًا مع اللم�س الرفيق الحن�ن، فاللم�س 

يحتّل مكانة عالية في تفاعلنا مع الم�شّنين، 

ويعطيهم  فينا  ثقتهم  م��ن  ي��زي��د  ح��ي��ث 

االإح�شا�س باالهتمام بهم والقرب منهم. 

في  االإ����ش���اءة  م�شت�ى  زي����ادة  1- حاول 
لم�شت�ى  الم�شّن  يحتاج  المكان، حيث 

الم�شت�ى  اأ���ش��ع��اف  ث��الث��ة  اإ����ش���اءة 

العادّي، ولكن تجّنب االأ�ش�اء المبهرة 

المزعجة.

اأثناء  نّظارته  ي�شتخدم  اأن  عليه  2- اقترح 
حديثه معك.

الم�شّن  م��ن  المطل�ب  االأ���ش��ي��اء  3- �شع 
االنتباه اإليها في مجال نظره.

4- عند اإعطاء الم�شّن �شيئًا للقراءة )اإذا 
���ش���رة،  اأو  ال���ق���راءة(  ي�شتطيع  ك��ان 

حجم  ذا  ال�شيء  هذا  يك�ن  اأن  ح��اول 

كبيٍر ووا�شحًا.

المهّمة  الخا�شة  االأ�شياء  تغيّر مكان  5- ال 
للم�شّن من مكانها اإاّل بعلمه واإذنه.

نقل الم�شاعر االإيجابّية

عندما ي�شيطر علينا الحزن والغ�شب 

يبدو ذلك على وج�هنا وي�ؤّثر على تعاملنا 

ما  االأم��ر  في  اأّن  يعتقد  حيث  الم�شّن،  مع 

ل  يقلق فيتاأّثر، ويقلق ه� اأي�شًا. لذا، يف�شّ

على  باعثًا  الم�شّن  مع  تعاملنا  يك�ن  اأن 

المرح والفكاهة، لكن باحترام، واأن ن�شّهل 

للم�شّن الّلعب مع اأحفاده اأو مع اأوالده. 

اقرتب منه ببطء وحيِّه شفوّيًا 
مع اللمس الرفيق احلنون، 

فاللمس يحتّل مكانة عالية يف 
تفاعلنا مع املسّنني
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)*( ماج�شتير في االإدارة الترب�ية.
اله�ام�س

ت�شهيل حركتهم

ي���ع���ان���ي ال���م�������ش���ّن����ن م����ن َخ���ل���ل ف��ي 

الجهاز  باأمرا�س  اإ�شابتهم  عند  الت�ازن 

�شع�بة  اإلى  الت�ازن  خلل  الع�شبّي. وي�ؤّدي 

التي  الم�اقف  المري�س، خا�شة في  حركة 

وي���ؤّدي  الج�شم.  في  اأكثر  مًا  تحكُّ تتطّلب 

خ�ف الم�شّن من ال�شق�ط اإلى قّلة حركته. 

لذا، تكت�شب تمرينات الت�ازن اأهمية كبرى 

ال�شق�ط،  وم��ن��ع  ال��ت���ازن،  على  للحفاظ 

واإعطائه  نف�شه  على  المري�س  واع��ت��م��اد 

الم�شّن  م�شاعدة  النف�س. ويمكن  في  الثقة 

في ذلك من خالل:

و�شالم  اآمن  ب�شكل  الم�شّن  1- تاأمين منزل 

حّتى ال ي�شاب باأذى. 

داخ��ل  ال��م�����ش��ّن  ح��رك��ة  ج��ع��ل  2- محاولة 

البيت على م�شت�ى واحد، دون الحاجة 

ال�شتعمال الدرج، في حال ُوجد. 

اإليها  ي�شتند  المنزل  في  َم�ْشكات  3- و�شع 

الم�شّن حين تنّقله.

كما كّنا اأمانة اهلل في اأعناقهم عندما 

كّنا اأطفااًل، كذلك فاإّن كبار ال�شّن، الذين 

هم اإّما اآباوؤنا اأو اأجدادنا تقع على عاتقنا، 

وتاأمين  بهم  االهتمام  م�ش�ؤولّية  اأي�����ش��ًا، 

الحياة الكريمة والاّلئقة بهم.

مجتمع
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ما هو الكورتيزون؟

»ال���ك����رت���ي���زون« ه���� اأح����د م��رّك��ب��ات 

)الك�رتيك��شتيرويد( التي تّم اكت�شافها من 

كندال«،  »اإدوارد  االأميركّي  الكيميائي  ِقَبل 

والتي تفرزها »الغّدة الكظرّية« ال�اقعة ف�ق 

عدد  اإفراز  عن  والم�ش�ؤولة  مبا�شرة  الكلية 

كاالأدرينالين  الهرم�نات  من  اآخ��ر  كبير 

والن�رادرينالين واالألدو�شتيرون. 

عقار الكورتيزون: كيف يعمل؟

م�����ش��ادًا  »ال��ك���رت��ي��زون«  م���ادة  ُتعتبر 

كعقار  ُت�شتعمل  حيث  لاللتهابات،  ق���ّي��ًا 

ف���ي ح�����االت االل���ت���ه���اب���ات ال��خ��ال��ي��ة من 

للح�شا�شّية،  وب�شفته م�شادًا  الميكروبات. 

االأمرا�س  من  كبير  لعدد  كعالج  ي�شتعمل 

وفي  وال�شدفّية،  ك��االأك��زي��م��ا،  الجلدّية: 

واأمرا�س  والمفا�شل،  الفقرات،  التهاب 

المزمنة،  الق�ل�ن  والتهابات  الروماتيزم، 

الذكرّية.  الهرم�نات  م�شت�ى  وتخفي�س 

»ال��ك���رت��ي��زون«  يعتبر  ذل��ك،  اإل��ى  م�شافًا 

االأع�شاء،  زرع  حاالت  في  اأ�شا�شّيًا  عالجًا 

دواء.. وداء!
الكورتيزون

)*(
مروى الّدر

صحة وحياة
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لدوره الكبير في التقليل من مناعة الج�شم 

لكي يقبل الع�ش� المزروع حديثًا.

االأ�شكال التي يو�شف بها

على  اإّم��ا  »ال��ك���رت��ي��زون«  عقار  يت�ّفر 

�شكل �شراب اأو كب�ش�الت )كالبريدنيزون( 

ت�ؤخذ عن طريق الفم، لمعالجة االلتهابات 

واالآالم، واإّما على �شكل بخاخ اأو رذاذ يتّم 

والرب�  الح�شا�شّية  حاالت  في  ا�شتن�شاقه 

واالإ�شابة باالأمرا�س ال�شدرّية.

وف������ي ب���ع�������س االأح�������ي�������ان، ي���دخ���ل 

عدد  تركيبة  في  كعن�شر  »ال��ك���رت��ي��زون« 

التي  والمراهم  والكريمات،  االأدوي��ة،  من 

الجلدّية،  االلتهابات  عالج  في  ُت�شتخدم 

والحقن الم�شّكنة الآالم المفا�شل اأي�شًا.

مخاطر الكورتيزون

كما اإّن لكّل دواء م�شاّر واآثارًا �شلبّية، 

تجاوزها،  يمكن  ال  اأ�شرار  فللك�رتيزون 

ويجب التعرف اإليها لتفاديها. تظهر هذه 

لفترات  ا�شتعماله  ل��دى  غالبًا  المخاطر 

ط���ي��ل��ة وب��ج��رع��ات ك��ب��ي��رة، وم���ن ه��ذه 

المخاطر نذكر:

1- ارتفاع م�شت�ى ال�شكر في الدم.
2- ارتفاع �شغط العين اأو ما ي�شمى بالمياه 

الزرقاء.

3- ت�ّرم ال�شاقين.
في  واأل��م  و�شعفها،  العظام  4- ه�شا�شة 

المفا�شل.

5- انخفا�س ن�شبة الكال�شي�م في الج�شم.
6- ظه�ر َحّب ال�شباب والبث�ر على ال�جه.
وتقّلب  واالك��ت��ئ��اب،  بالقلق،  7- ال�شع�ر 

مفاجئ في المزاج.

زي��ادة  وبالتالي  المناعة،  8- انخفا�س 
التئام  و�شع�بة  لالأمرا�س  التعّر�س 

الجروح.

9- عدم انتظام الدورة 
ال�������ش���ه���رّي���ة ل���دى 

االإناث.

للكورتيزون أضرار ال ميكن جتاوزها، 
تظهر هذه اخملاطر غالبًا لدى 

استعماله لفرتات طويلة

صحة وحياة
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الرقبة،  منطقة  ف��ي  ال��ده���ن  10- تجّمع 

والكتفين، والبطن.

11- حب�س ال�ش�دي�م في الج�شم، وبالتالي 

تجّمع الماء فيه.

12- زيادة التبّ�ل.

ب�شبب  الف��ت،  ب�شكل  ال����زن،  13- زيادة 

زيادة ال�شع�ر بالج�ع والعط�س.

14- ت�شّققات في الجلد.

15- زيادة نمّ� ال�شعر ب�شكل ملح�ظ.

على  والتاأثير  ال���دم،  �شغط  16- ارتفاع 

ع�شالت القلب.

ة حاالت خا�شّ

على  المحت�ي  ال���رذاذ  ا�شتعمال  1- مع 

ا�شتن�شاقه،  وخ��الل  »ال��ك���رت��ي��زون«، 

في  منه  كمّية  تر�ّشب  اأحيانًا  يحدث 

الفم، ما قد ي�شّبب �شعااًل حاّدًا وتكّ�ن 

فطرّيات وجفاف واألم في الحلق.. من 

هنا، ين�شح االأطباء با�شتخدام �ش�ائل 

الم�شم�شة، بعد كّل ا�شتعمال للبخاخ، 

الروا�شب  من  الحلق  لتنظيف  وذل��ك 

نهائيًا.

اإل��ى  ال��م��راه��م  ا���ش��ت��خ��دام  ي�����ؤّدي  2- قد 

احمرار الجلد، وتح�ّش�شه وزيادة ظه�ر 

َحّب ال�شباب فيه.

االأم  ا�شتعمال  ح��ال  ف��ي  م��الح��ظ��ة: 

المر�شعة للك�رتيزون فاإّنه يمرُّ عبر حليب 

االأم. وبالتالي، ي�ؤّثر �شلبًا على نمّ� الطفل. 

�ُشُبل للوقاية

ل��ل���ق��اي��ة م���ن م�����ش��اع��ف��ات ت��ن��اول 

الك�رتيزون، يجب:

)*( ماج�شتير في عل�م الحياة.
اله�ام�س

1- التقليل من �شرب الماء.

2- مراقبة �شغط الدم.

3- االإكثار من التمارين الريا�شّية.

4- تناول مكّمالت الكال�شي�م، والفيتامين 

الألم  ت�ّخيًا  اأق��را���س  �شكل  على  )د( 

المفا�شل، وه�شا�شة العظام.

5- منعًا لزيادة ال�زن، ُين�شح بالتقليل من 

الحرارية  بال�شعرات  الغنّية  االأغذية 

المرتفعة، كال�شّكريات.

ل���ت���ق���ل���ي���ل خ���ط���ر ا����ش���ت���ع���م���ال 

الكورتيزون ين�شح ب�:

ب�شكل  ت��ن��اول��ه،  ع���ن  ال��ت���ّق��ف  1- عدم 

الجرعة  اإن��ق��ا���س  يجب  ب��ل  مفاجئ، 

تدريجّيًا خالل اأيام عّدة.

2- عدم ا�شتخدامه لفترة ط�يلة.

3- تقليل جرعة الك�رتيزون اإلى اأقّل جرعة 

ممكنة، تجّنبًا للمخاطر.

االأدوي�����ة  ب��م��ج��م��ل  ال��ط��ب��ي��ب  4- اإخبار 

وخا�شة  ال��م��ري�����س،  ي��ت��ن��اول��ه��ا  ال��ت��ي 

في  نزيف  لحدوث  تجّنبًا  االأ�شبيرين؛ 

المعدة.

وع��دم  ا�شتعماله،  ف��ي  ال��ح��ذر  5- ت�ّخي 

ا�شتخدامه بدون ا�شت�شارة طبيب.

وكبار  االأط��ف��ال،  ل��دى  ب��ح��ذر  6- ي��شف 

ال�شّن.
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ما هي النحافة المفرطة؟

 يك�ن ال�شخ�س ذا نحافة مفرطة اإذا 

كان وزنه اأقّل ب� 15 % اإلى 20 % من معّدل 

ال�زن الطبيعّي له.

ذلك  معرفة  يمكن  اأخ���رى  وبطريقة 

الج�شم،  كتلة  م�ؤ�ّشر  احت�شاب  طريق  عن 

فيك�ن   18،5 من  اأقّل  النتيجة  كانت  فاإذا 

.
)1(

ال�شخ�س ذا نحافة مفرطة

مخاطر الوزن المنخف�س

النا�س  ل��دى  ال���زن  انخفا�س  ي�شّبب 

م�شاكل كثيرة، نذكر منها:

النق�س  ن��ت��ي��ج��ة  واالإره�������اق  1- التعب 
والفيتامينات  ال��غ��ذائ��ّي��ة  ال��م���اد  ف��ي 

والمعادن.

2- فقر الدم.
فه. 3- ت�شاقط ال�شعر وتق�شّ

4- ترّقق اأو ه�شا�شة في العظام.
5- اأكثر ُعر�شة للعدوى واالأمرا�س.

النحافة الُمفرطة
)*(

�شارة املو�شوي خزعل

كما اإّن بع�س النا�س تتوق نف�شه للنحافة، فاإّن بع�شًا اآخر يتمّنى 

اأو  اأو مر�شًا  اأن يكون ممتلئًا. فالنحافة عند البع�س تعتبر م�شكلًة 

ربما هي اأحيانًا غير مرغوب فيها.. كما اإّن الذين يعانون من النحافة 

المفرطة ي�شُعب عليهم اكت�شاب الوزن اأكثر مّما يعانيه ال�شمين في 

اإنقا�س وزنه!! ما هي النحافة المفرطة؟ وما هي مخاطرها؟ وكيف 

يمكن ت�شخي�شها؟ وهل من حّل لها؟

 الوزن املنخفض جّداً قد يؤّدي 
إىل إبطال عمل بعض الغدد 

كالغّدة الدرقّية

6- يعاني م�شاكل نف�شّية.
ع��دم  اأو  ال�����ش��ه��رّي��ة  ال�����دورة  7- انقطاع 

انتظامها عند المراأة.

8- كما اإّن ال�زن المنخف�س جّدًا المرافق 
لغذاء �شئيل قد ي�ؤّدي اإلى اإبطال عمل 

بع�س الغدد، كالغّدة الدرقّية.

اأ�شباب النحافة المفرطة

يحتار ذوو ال�زن المنخف�س في �شبب 

قد  بع�شهم  اأّن  من  الرغم  على  نحافتهم 

ح�شب  على  واف��رة،  بكمّية  الطعام  يتناول 

ق�لهم، ولكنهم ال يجدون مبّررًا لذلك. اإاّل 

اأّن لهذه النحافة اأ�شبابًا مختلفة، منها:

تغذية
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ن�شبة  تك�ن  اإذ  ال��ط��اق��ة:  ت���وازن  1- عدم 

الطاقة التي تدخل اإلى الج�شم اأقّل من 

ن�شبة الطاقة التي ي�شرفها اأو يحرقها 

الحرارّية  ال�شعرات  اأّن  اأي  الج�شم، 

اأقّل من  تك�ن  ال�شخ�س  يتناولها  التي 

فاالأج�شام  ي�مّيًا.  له  المطل�بة  تلك 

حرق  ن�شبة  في  بينها  فيما  تختلف 

ال��ط��اق��ة )ب��ي��ن ���ش��ري��ع وب��ط��يء 

ومعتدل(.

2- الحركة المفرطة: كالريا�شيين، 

ال��ح��رك��ة  ذوي  االأط����ف����ال  اأو 

الكثيرة...

3- م�صكلة في امت�صا�س الأغذية 

بع�س  ت������ؤّدي  ال��م�����ص��ت��ه��ل��ك��ة: 

الم�شاكل في الجهاز اله�شمي، 

 كالح�شا�شّية على �شّكر الحليب

 ،Lactose Intolerence
وال��ح�����ش��ا���ش��ّي��ة ع��ل��ى ال��غ��ل���ت��ي��ن 

َتلف  اإلى   ،Celiac disease
الج�شم  يمنع  ما  االأمعاء،  خاليا 

وبعدها  االأغذية،  امت�شا�س  من 

يح�شل النق�س ال�شديد في ال�زن.

على  ال��ق��درة  وع���دم  ال�����ص��ه��ّي��ة  4- فقدان 

اأو  االأ�شنان  في  م�شاكل  نتيجة  الم�شغ 

فقدانها عند كبار ال�شّن.

تكون:  قد  ال�صحّية  الم�صاكل  5- اإحدى 

مر�س  اأو  الدرقّية  الغّدة  عمل  اإف��راط 

ال�شرطان، ما ُيحّفز الج�شم على حرق 

الطاقة ب�ش�رة اأ�شرع.

6- ال�����������ح�����������ال�����������ة ال������ن������ف�������������ص������ّي������ة:

- النف�شّي  ال���غ���ذائ���ّي  ك��ال��م��ر���س 

  ،anorexia nervosa
والع�شبّية ال�شديدة عند البع�س. 

وال�anorexia ه� عندما ي�شعر 

في  ج��ّدًا،  �شمين  اأّن��ه  ال�شخ�س 

النحافة،  �شديد  يك�ن  اأّن��ه  حين 

اأو  الأّنه يك�ن مه�و�شًا في النحافة 

عن  فيمتنع  ال�شمنة،  من  خائفًا 

الطعام وتزيد حالته �ش�ءًا.

7- الوراثة: بع�س االأ�شخا�س تك�ن 

لديهم قدرة على حرق الطاقة اأكثر 

واأ�شرع من غيرهم.
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ك��ي��ف��ّي��ة ت�����ش��خ��ي�����س االأ���ش��ب��اب 

وعالجها

كتلة  ��ر  وم���ؤ���شّ ال����زن  ف��ي  النظر  بعد 

ُيطلب  ال��ح��ال��ة،  على  واالط����الع  الج�شم 

اأو  الفح��شات  بع�س  اإجراء  المري�س  من 

لت�شخي�س  المخت�ّس  الطبيب  اإل��ى  ُيحال 

اعتماد  المري�س  من  يطلب  ثّم  االأ�شباب، 

ن��ظ��ام غ��ذائ��ّي م��ت���ازن الإع����ادة تح�شيل 

الطاقة وال�زن.

اأو  ال��م��ع��اي��ن��ة  م���ن  ظ��ه��ر  م���ا  واإذا 

الفح��شات وج�د:

اأو مر�س داخلي  1- خلل في عمل الغدة 
اآخ��������ر: ي��ت��ّم ال���ع���الج ع��ب��ر االأط���ب���اء 

وف��ي  ال��ح��ال��ة،  بح�شب  ين  المخت�شّ

مرافقًا  ال��ع��الج  ي��ك���ن  نف�شه  ال���ق��ت 

على  المري�س  ي�شاعد  غذائّي  لنظام 

ا�شتعادة وزنه اأثناء العالج تدريجّيًا.

2- م�صكلة في المت�صا�س:
اأ- ال�صيلياك )الح�صا�صّية على الغلوتين(: 

في هذه الحالة، يتّم حذف جميع اأن�اع 

ومنتجاتهما  وال�شعير  القمح 

من الطعام، ويعطى نظامًا 

وخاليًا  م��ت���ازن��ًا  غ��ذائ��ّي��ًا 

ما  وغالبًا  الغل�تين،  م��ن 

يع�د ه���ؤالء االأف��راد لل�زن 

الطبيعّي بعد هذا العالج.

ب- الح�صا�صّية على الحليب: في 

ي�شتبعد  الحالة  ه��ذه 

وم�شتّقاته  الحليب 

م������ن ال����ن����ظ����ام 

اأن  على  الغذائّي 

ت��ع��ط��ى ال��ب��دائ��ل 

النحافة التي يكون فيها مؤّشر 
كتلة العضل أقل من 5، 18 

ُتعترب نحافة مرضّية

المري�س  ليع�د  المنا�شبة  الغذائية 

تدريجّيًا لل�زن الطبيعّي.

3- ال� anorexia nervosa: يحتاج هذا 
- غذائّية،  نف�شّية  م�اكبة  اإلى  المر�س 

حّتى ي�شترجع المري�س ثقته في نف�شه 

ويحارب خ�فه وحتى تتح�ّشن ال�ش�رة 

عن الذات. ويرافق ذلك نظام غذائّي 

الحرارّية  ال�شعرات  فيه  تزداد  خا�ّس 

ن�شاعد  ح��ّت��ى  ت��دري��ج��ّي��ة،  ب�����ش���رة 

المري�س في تقّبل زيادة ال�زن، وعدم 

الخ�ف منه.

حلول بديلة

اأّي من هذه  اأّم��ا في حالة عدم وج�د 

النحافة،  مع  المتزامنة  الم�شاكل 

النحافة  ه��ذه  تك�ن  ق��د  عندئٍذ 

العادات  ب�شبب  اأّنها  اأو  وراثّية 

الطعام  ت��ن��اول  ف��ي  ال�����ش��ّي��ئ��ة 

والتي ت�ؤّدي بالمعدة اإلى تقل�س 

حجمها لتقبل كميات قليلة من 

التي  النحافة  اأّن  وبما  الطعام. 

كتلة  م�ؤ�ّشر  فيها  يك�ن 

ال��ع�����ش��ل اأق������ّل من 

نحافة  ُتعتبر   18،5
م��ر���ش��ّي��ة ف��ال ب��دَّ 

م����ن ال���ع���م���ل ع��ل��ى 

تغذية
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تحفيز زيادة ال�زن. ويك�ن ذلك 

من خالل:

1- زي��������ادة ت���ن���اول ال�����ش��ع��رات 
الحرارّية ب�ش�رة تدريجّية.

اإلى  الي�مّية  ال�جبات  2- تق�شيم 
لمعالجة  اأكثر  اأو  وجبات   6

م�شكلة ال�شبع ال�شريع.

3- تناول الطعام حّتى بعد ال�شبع 
كمّية  ع��ل��ى  ال��م��ع��دة  لتعتاد 

اأكبر من الطعام.

4- زي��������ادة ت���ن���اول ال��ب��روت��ي��ن 
الطبيعّية:  ال��م�����ش��ادر  م��ن 

ك��ال��ل��ح���م ع��ل��ى اأن����اع���ه���ا، 

الحليب،  والبق�ل،  الحب�ب 

البي�س.

ن�عّية  ذات  الطعام  م��ن  اأن����اع  5- تناول 
ج��ّي��دة وم��ف��ي��دة وغ��ن��ّي��ة ب��ال�����ش��ع��رات 

الزيت�ن،  زيت  كاالأف�كادو،  الحرارّية؛ 

الحليب  اإ���ش��اف��ة  ع�����ش��ل،  ��رات،  م��ك�����شّ

وال��ج��ب��ن اإل���ى ال��ط��ع��ام وال�����ش������ش��ات، 

المخف�قة  الطبيعّية وخا�شة  الع�شائر 

مع الحليب الكامل الد�شم...

6- الريا�شة لزيادة الكتلة الع�شلّية وت�زيع 
كامل  على  المكت�شبة  الكيل�غرامات 

الج�شم. ويكفي في الريا�شة ربع �شاعة 

واالأف�شل  االأ�شب�ع  في   3 اإل��ى  مرتين 

على  ترّكز  والتي  االأثقال  ريا�شة حمل 

زيادة الع�شل والذي يك�ن »ذائبًا«، كما 

ُيعّبر، لدى ذوي النحافة المفرطة.

)*( اأخ�شائّية تغذية.
 م�ؤ�شر كتلة الج�شم= ال�زن ٪)الط�ل*الط�ل( بالمتر.( 1)

اله�ام�س

م�شروب الطاقة لي�س الحّل

غير  النحافة  ذوي  بع�س  ي��ب��ادر  ق��د 

الطاقة  م�شروب  تناول  اإلى  بها  المرغ�ب 

لبناء  ك��ط��ري��ق��ة  ال��ري��ا���ش��ة  اإل����ى ج��ان��ب 

لهذه  اأن  اإاّل  ال���زن.  وزي��ادة  الع�شل  بع�س 

عنها  �شنتحّدث  اأخ���ط���ارًا،  الم�شروبات 

اهلل.  �شاء  اإن  ق��ادم  مقال  في  بالتف�شيل 

اإاّل اأّن الن�شيحة االأف�شل تبقى في االبتعاد 

االإم���ك���ان ع��ن ك��ل م��ا ه��� �شناعّي  ق���در 

وا�شتبداله بمخف�ق الحليب اأو الف�اكه قبل 

فمخف�ق  الريا�شّي.  الجهد  وبعد  واأثناء 

والن�ش�ّيات  البروتين  على  يحت�ي  الحليب 

الع�شل  لبناء  الج�شم  يحتاجهما  اللذين 

وتح�شيل الطاقة.

مثال على نظام غذائي لزيادة ال�زن

فط�ر
حم�س+ خبز+ زيت زيت�ن+ كاج� و�شن�بر+ 

لبن+ مخف�ق الحليب والم�ز والع�شل

اأف�كادو+ ع�شل�شناك

الزانيا بالجبن واللحم+ �ش��س ب�شاميلغداء

مخل�طة قليلة الملح+ �شحن من الفاكهة�شناك 2

بي�س+ لبنة + جبنة+ خبزالع�شاء

ف�اكهما قبل الن�م
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اإبراهيم من�شور

من جذور الكالم

فعل  من  الَق�ْشر،  اأي  ْفِن  ال�شَّ من  اأ�شُلها  فينُة؛  - ال�صَّ

�َشِفَن ال�شيَء َي�ْشِفُنُه �َشْفنًا اإذا َق�َشَرُه. فال�شفينُة، على هذا، 

هي الُفْلُك الأنها َت�ْشِفُن وجَه الماء اأي تق�ُشُره، وهي على وزن 

ْفِن  ال�شَّ ال�شفينُة من  ِخَذِت 
ُ
اأ بل  وقيل:  فاِعلة؛  بمعنى  فعيلة 

الحال  هذه  في  فهي  النَّجاُر،  بها  َيْنِحُت  التي  الفاأ�ُس  وه� 

�َشفائن  ال�شفينِة  وَجْمُع  اأي منح�تة.  بمعنى مفع�لة؛  فعيلة 

و�ُشُفن و�َشفين، قال عمرو بن كلث�م ُمْفَتِخرًا بق�مه:

���ا َم������اَلأن������ا ال������َب������رَّ ح����ّت����ى ������ش�����اَق ع���نَّ

وَظ������ْه������َر ال����ب����ح����ِر َن������ْم������َل�������ؤُُه ���ش��ف��ي��ن��ا

وال�ش�افُن  اُنها(؛  )ُربَّ و�شائ�ُشها  ال�شُفن  �شانُع  اُن:  وال�صفَّ

هي الرياُح التي َت�ْشِفُن وجه االأر�ِس كاأنَّها َتْم�َشُحه اأو تق�ُشُره. 

طالب  اأبي  بن  علّي  لالإمام  كان  عبٍد  ا�شُم  فال�شفينُة  وبعُد، 

َي �شفينًة الأنه كان يحمُل الح�شن والح�شين  اإنَّما �ُشمِّ  ،Q

باأنَّ  علمًا  الُفْلك،  من  بال�شفينة  ه  ف�ُشبِّ متاَعَهما،  اأو   ،L

.
)1(

الَجَمَل �شفينُة ال�شحراء

أدب ولغة
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به،  ُتقيُم  الذي  المنِزُل  ال�طُن ه�  اأ�شاًل  - الَمْوِطن؛  - الَوَطن 

وه� َمْ�ِطُن االإن�شاِن وَمَحلُّه، يق�ل ال�شاعر ابن الرومي:

اأب������ي������َع������ُه اأاّل  اآَل����������ْي����������ُت  َوَط����������������ٌن  َول�����������ي 

م����اِل����َك����ا ال������ده������َر  ل�����ه  غ�����ْي�����ري  اأرى  واأاّل 

َوَطَن بالمكاِن  اإّياُه بع�ُس التجار؛ تق�ل العرب:  َبُه  وكان قد َغ�شَ

وا�شَتْ�َطْنُتها:  ْنُتها  ووطَّ االأر���سَ  ْوَط��ْن��ُت 
َ
اأ ويق�ل�ن:  اأق��اَم،  ْوَط���َن: 

َ
واأ

الذي  البلد  على  ال�طُن  طلَق 
ُ
اأ ُثمَّ  االأ�شُل،  ه�  هذا  وطنًا؛  اتخْذُتها 

والَمْ�ِطُن  الَمْ�ِطُن.  وكذلك  راأ�ِشه،  م�شقط  اأو  االإن�شان،  فيه  يعي�س 

َة  ى به الم�شهُد من م�شاهد الحرب، وجمُعه َمَ�اِطن؛ وَمَ�اِطُن مكَّ ُي�َشمَّ

اأي ال  االأماكَن؛  ُي�ِطُن  P: كان ال  م�اِقُفها؛ وفي �شفِة ر�ش�ل اهلل 

.
)2(

يتَِّخُذ لنف�شه مجل�شًا ُيْعَرُف به

مفردة غنيَّة بالمعاني

ِب���اْل���َم���نِّ  ���َدَق���اِت���ُك���م  ُت���ْب���ِط���ُل���واْ ����صَ : {َل  ؛ ي��ق���ل اهلل ع���زَّ وج����لَّ ال����َم����نُّ

َوالأَذى})البقرة: 264(. الَمنُّ -ُهنا -اأن َتُمنَّ بما اأْعَطْيَت وتعتَدّ به كاأنك 

واالأذى  المنَّ  اأنَّ   
ُ
اهلل ْعَلَم 

َ
فاأ الُمْعَطى،  خ  ُتَ�بِّ اأن  اأي  االأذى؛  به  تق�شد  اإّنما 

اأي  6(؛  َت�ْصَتْكِثُر})المدثر:  َتْمُنن  {َوَل  تعالى:  وق�له  ال�شدقة،  ُيبِطالِن 

رًا لتاأخذ بدله ما ه� اأكثُر منه؛ وفي الحديث ال�شريف:  ال ُتعِط �شيئًا مقَدّ

: َطلٌّ ينِزُل من ال�شماء،  ان«؛ والمنُّ »ثالثٌة َي�ْشَن�ؤُُهم اهلل، منهم البخيُل المنَّ

اإْذ ُهم في التيه؛ وفي  وقيل: ه� �ِشبُه الع�شل كان ينِزُل على بني اإ�شرائيل 

 ،)160 ْلَوى})االأعراف:  َوال�صَّ اْلَمنَّ  َعلَْيِهُم  ن��َزْل��َن��ا 
َ
{َواأ العزيز:  التنزيل 

َب؛  ا ال َتَعَب فيه وال َن�شَ ، في اللغة، ه� ما يُمنُّ اهلل عزَّ وجلَّ به ممَّ فالمنُّ

ان«؛ اأي الذي ُينِعُم على عبادِه غير  اُن المنَّ وِمْن اأ�شماء اهلل الُح�شنى: »الحنَّ

: ما ُي�َزُن به من َكْيٍل اأو ميزان؛  فاِخٍر باالإنعام؛ فالمنُّ ه� العطيَّة، والمنُّ

والمنُّ: الَفْتَرُة والُخم�د، قال ال�شاعر:

قد ين�َشُط الِفتياُن بعَد المنِّ

َلَك  {َواإِنَّ  تعالى:  ق�له  ومنه  الَقْطُع،  ه�  فالمنُّ  وبعُد 

3(، جاء في التف�شير: غيَر  ْجًرا َغْيَر َمْمُنوٍن})القلم: 
َ
َلأ

اأو  فاخرًا  عليهم  اهلل  َيُمنُّ  ال  اأي  معناه  وقيل:  مح�ش�ب، 

مًا كما يفعل بخالُء الُمْنِعمين، وقيل: غير ممن�ن اأي  ُمَعظِّ

.
)3(

غيَر مقط�ع، من ق�لهم: َحْبٌل َمنين، اإذا اأَخَلَق وتقّطع
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من لغة العرب

كينُة؛ اُن -ال�صَّ كَّ ْكُن -ال�صُّ ال�صُّ

»حتى   :| المهدي  حديث  وفي  الُق�ُت،  ه�  ْكُن  ال�شُّ

َبَرَكِته  اإّن الُعنق�َد ليك�ن �ُشْكَن اأهل الدار«؛ اأي ُق�ُتهم من 

ُة معاٍن:  اِن عدَّ كَّ Q؛ ولل�شُّ

فينُة، ُتمنُع به من الحركة واال�شطراب. ُن به ال�شَّ 1- ما ُت�َشكَّ

اُن البيِت: اأهُله و�شاكن�ه. 2- �ُشكَّ

وكان  بها،  الُمقيم�ن  الِجنُّ  ُه��ُم  ال��دار  اُن  �ُشكَّ 3- وقيل: 

َذبيحًة  فيها  َذَب��َح  دارًا  بنى  اإذا  الجاهليِة  في  الرُجُل 

. ، فنهى النبيُّ عن ذبائح الجنِّ يتَّقي بها من اأذى الِجنِّ

:{ ِفيِه  وجلَّ عزَّ  وق�ُله  وال��َ�ق��اُر،  ال�داعُة  كينُة:  وال�شَّ

معناه:   )248 )ال��ب��ق��رة:  ���ٌة}  َوَب���ِق���يَّ ���ُك���ْم  بِّ رَّ ���ن  مِّ ���َص��ِك��ي��َن��ٌة 

في  ك��ان  وقيل:  اأت��اك��م،  اإذا  به  َت�ْشُكن�ن  ما  التاب�ت  في 

وِعمامُة   Q م��شى  وع�شا  االأنبياء  ميراُث  التاب�ِت 

 P ال�شفراء؛ وفي حديث َقْيَلة: اأّن النبي Q  هارون

قال لها: »يا م�شكينُة عليِك ال�شكينَة««، اأراد: عليك الَ�قاَر 

ْمَن؛ وفي حديث زيد بن ثابت: كنُت اإلى َجْنِب 
َ
وال�داعَة واالأ

كينُة؛ يريُد ما كان َيْعِر�ُس له  ر�ش�ِل اهلل P َفَغ�ِشَيْتُه ال�شَّ

وبعُد، ففي حديث  الَ�ْحي؛  نزوِل  والَغْيَبة عن  ال�شك�ِن  من 

اإليه  اهلُل  »فاأر�شَل  الكعبة:  وبناء   Q الم�ؤمنين  اأمير 

.
)4(

ال�شكينة«، وهي ريٌح َخج�ٌج؛ اأي �شريعُة الممّر

أدب ولغة
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لفظة بعّدة معاٍن

ْعِي؛  : االأكُل ال�شديد، تق�ُل العرب: اأ�شابِت االإبُل الي�َم �ِشّنًا من الرَّ نُّ ال�صِّ

ْر�س، و�ِشنُّ  اأي ال�شِّ : واحُد االأ�شنان؛  نُّ َم�ْشقًا �شالحًا؛ وال�شِّ َم�َشَقْت منه  اأي 

 : نُّ وال�شِّ ؛  ال�ح�شيُّ الث�ُر  ه�  نُّ  وال�شِّ الت�شبيه؛  على  راأ�ِشه،  من  ٌة  َحبَّ الث�م: 

ْر�س؛  نُّ بمعنى ال�شِّ نُّ من العمر م�ؤنَّثة، وكذلك ال�شِّ ْهر؛ وال�شِّ حرُف َفَقَرِة الظَّ

ي«؛ اأي اأنِّي �شابٌّ  وفي حديث االإمام علّي Q: »باِزُل عاميِن حديُث �ِشنِّ

.
)6(

َحَدٌث في العمِر كبيٌر ق�يٌّ في العقِل والِعلم

م�شاألة لغوّية

بين الم�صكين والفقير؛ الم�شكين، على وزن ِمفعيل: الذي ال �شيَء عنده 

ة حاجته، وفي المقارنة  ْهر ل�شدَّ يكفي ِعياَله، والفقيُر ه� المك�ش�ُر ِفقرات الظَّ

�ن لتاأكيد ذلك بق�ل   حااًل من الفقيِر ويحتجُّ
ُ
�ْش�اأ

َ
اأ اإّن الم�شكين  بينهما قيل: 

ال�شاعر:

�����ا ال��ف��ق��ي��ر ال����ذي ك���اَن���ْت َح��ُل���َب��ُت��ُه اأمَّ

��َب��ُد َوْف�����َق ال��ع��ي��اِل، َف���َل���ْم ُي���ْت���َرْك ل��ه ���شَ

َبُد فه� كلُّ ذي �َشْعٍر  ا ال�شَّ ْثَبَت اأَنّ للفقيِر َحُل�َبًة وجَعَلها َوْفقًا ِلعيالِه، اأمَّ
َ
َفاأ

اأو َوبر كالِمعزى اأو االإِبل؛ ولكنَّ معظَم اللغ�ّيين َيَرْوَن اأنَّ الم�شكيَن اأح�شُن حااًل 

ِة  من الفقيِر، وه� ال�شحيح الأنَّ الفقير معناه َمْن ُك�ِشَرْت َفَقراُت َظْهِرِه ل�شَدّ

ِفيَنُة  ا ال�صَّ مَّ
َ
ْن�شُع على ذلك ق�ُل اهلل تعالى: {اأ

َ
حاجته، والدليُل االأو�شح واالأ

َفَكاَنْت ِلَم�َصاِكيَن َيْعَمُلوَن ِفي اْلَبْحِر} )الكهف: 79( فاأثبَت -عزَّ وجلَّ -اأنَّ 

لهم �شفينًة يعمل�ن عليها في البحر، وهي التي َخَرَقها الخ�شُر Q ليعيَبها 

»اللهمَّ  دعائه:  في   P النبّي  ق�ُل  ا  اأمَّ بًا.  غ�شْ الظالُم  الملُك  ياأُخَذها  فال 

ِمتني ِم�شكينًا واْح�ُشْرني في زمرِة الم�شاكين«، فقد اأراد به 
َ
ْحِيني ِم�شكينًا واأ

َ
اأ

.
)5(

رين ارين المتكبِّ الت�ا�شع واالإْخباَت هلل تعالى، واأن ال يك�َن من الجبَّ

 ل�شان العرب، ابن منظ�ر، مادة �شفن.( 1)

 م.ن، مادة وطن.( 2)

 م.ن، مادة منن.( 3)

 م.ن، مادة �شكن.( 4)

 م.ن، مادة �شكن.( 5)

 م.ن، مادة �شنن.( 6)

اله�ام�س
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دميا جمعة فّواز

كيف أقنع 
والـــــــدي؟

مشكلتي

اأتابع  ع��ام��اً،  وع�صرون  اثنان  عمري  عبا�س،  ا�صمي  عليكم،  ال�صالم 

درا���ص��ت��ي ف��ي ال�صنة ال��ج��ام��ع��ّي��ة الأخ���ي���رة، اأن���ا اأ���ص��غ��ر اإخ��وت��ي الأرب��ع��ة، 

جميعهم متاأّهلون بينما اأنا العازب الوحيد. م�صكلتي اأّنني تعّلقت بفتاة 

تعّرفت اإليها في الجامعة، بينما والدي يرف�س ب�صكل قاطع اأن يتعّرف 

اإلى اأهلها اأو يتقّدم اإليهم. منذ اأكثر من عام اأطلب منه ذلك، وهو يرّد 

فتاة!  اأّي  اأخطب  اأن  قبل  اأوؤّم��ن م�صتقبلي  اأن  ينبغي  اإّن��ه  بالقول  طلبي 

ويرّدد ب�صخرية اأّنني ل زلت اأنتظر م�صروفي الأ�صبوعّي منه وهو لي�س 

م�صطراً لأن ي�صرف علّي وعلى خطيبتي. 

اأعرف اأّن الدرب اأمامي ل يزال طوياًل، واأنني اأحتاج اإلى اأعوام كي 

اأوؤ�ّص�س اأ�صرة، ولكنني اأخاف اأن اأخ�صر فتاة اأحالمي، واأ�صعر اأن والدي ل 

اأه��ّم خيار، هو الأه��ّم في حياتي.. والدتي تتعاطف معي،  يدعمني في 

في  م�صكلتي  اأّن  اإّل  اأم��ام��ي،  العقبات  ت��ذّل��ل  اأن  اأي�صاً  ج��اه��دة  وت��ح��اول 

كيفّية اإقناع اأبي. حّتى الفتاة التي اأرغب اأن اأرتبط بها تعرف ظروفي، 

وقد �صرحتها لأهلها، وهم يدركون اأنني في اأّول الطريق ولي�س لديهم 

م�صكلة في التعّرف اإلّي والرتباط بخطوبة ب�صعة اأعوام، ريثما اأ�صير 

اأن  اأ�صتطيع  اأبي غير المبّرر؟ وكيف  اإ�صرار  ال��زواج.. فلماذا  قادراً على 

اأقنعه بالتقّدم لطلب يد هذه الفتاة؟

شباب
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بنا  لثقتك  �شكرًا  عّبا�س،  ال�شديق 

يعاني  التي  م�شكلتك،  وم�شاركتنا 

منها عدد كبير من ال�شّبان، في ظّل 

ال�شعبة،  االقت�شادّية  الظروف 

من  الرغم  الزواج، على  �شن  وتاأّخر 

وقت  في  اأحيانًا،  يكون،  التعارف  اأّن 

بع�س  ل��ك  ن��ورد  اأن  �شنحاول  مبكر. 

حّل  في  ت�شاعدك  اأن  وناأمل  الخطوات 

بع�س العقبات اأمامك:

المرحلة  هذه  في  الأّن��ك  الجامعّية  درا�شتك  على  ترّكز  اأن  عليك  1- بدايًة، 
تحتاج اإلى اأن تتخّرج بمعّدل ممّيز كي ت�ؤّمن فر�شة عمل جّيدة.

واأن  الم�ؤ�ّش�شات  من  لعدد  الذاتّية  �شيرتك  بتقديم  تبداأ  اأن  المفيد  2- من 
تتدّرب حتى تتمّكن من الح�ش�ل على وظيفة ف�ر تخّرجك.

اأّول  اأول�ّيتك في هذه المرحلة النجاح والتخّرج كي تزيل  اأن تك�ن  3- ينبغي 
عقبة في دربك، وهي ك�نك ال تملك وظيفة، وال زلت تاأخذ م�شروفك من 

والدك.

م��ش�ع  طرح  من  �شتتمّكن  اأ�شهر،  ب�شعة  بعد  العملّية  حياتك  تبداأ  4- حين 
ارتباطك ب�شه�لة اأكبر، وقدرة اإقناع اأق�ى مع والدك.

5- يمكنك في هذه المرحلة، في حال كنت متاأكدًا من اأّنها الفتاة المنا�شبة، 
وفي حال اأراد اأهلها اأن يتعّرف�ا اإليك ليتاأّكدوا من ح�شن ن�اياك، اأن تق�م 

بزيارة مع والدتك وبهذه الطريقة �شيطمئّن قلب اأهل الفتاة و�شت�شعر اأّنك 

اأن  قبل  والدك  م�افقة  تنال  اأن  ينبغي  ولكن  هدفك.  من  خط�ة  اقتربت 

تق�م بهذه الخط�ة.

6- ا�شتعن باإخ�تك االأكبر �شنًا في محاولة اإقناع والدك باأهمّية زيارة ال�الدة 
للعرو�س.

والدك  نظر  وجهة  تتفّهم  اأن  وتحاول  قلياًل  حما�شتك  من  تقّلل  اأن  7- عليك 
من  العديد  عليك  يرّتب  االرتباط  م��ش�ع  الأّن  عليك،  خ�فه  من  النابعة 

الم�ش�ؤوليات التي ربما ل�شت قادرًا عليها في ال�قت الحالّي.

8- ال ت�شتعجل الخط�ات وتذّكر اأّنك في هذه المرحلة ت�ؤ�ّش�س لم�شتقبلك الذي 
95نتمّنى اأن يك�ن ناجحًا كما ت�شتحّق.
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رجل  الم�شعد،  باب  على  به  التقت 

متفّح�شتين  بعينين  اإليها  نظر  ثالثيني، 

بينما علت �شفتيه ابت�شامة �شفراء ا�شتفزتها.

ت�شعد  اأن  لة  مف�شّ ال����درج  ن��ح���  التفتت 

مكانها حين  ت�شّمرت  ولكنها  الخم�شة،  الط�ابق 

نظرت  كذلك؟«  األي�س  »خل�د،  با�شمها:  ناداها 

ابت�شم  اإيجابًا،  راأ�شها  وه��ّزت  با�شتغراب  اإليه 

َحْملقت  اهلل«.  �شاء  ما  كالعادة،  »جميلة  و�شاح: 

به غا�شبة و�شاحت: »من اأنت؟ وكيف تتكّلم معي 

فاأردف  ي�شمعها،  لم  كاأّنه  بدا  الطريقة؟«  بهذه 

�شائاًل: »وكيف كان ي�مك الجامعّي؟ هل ال زلت 

على خالف مع �شديقتك �شارة؟«

�شاأنك  »م��ا  هام�شة:  خط�ات  منه  اقتربت 

واأردف:  �شاحكًا  راأ�شه  هّز  تعرفني؟«  هل  اأنت؟ 

»اأع��رف��ك.. واأع���رف اأخ��ب��ارك.. واأع���رف اأّن��ك 

قرب  مطعم  في  دورّي  ب�شكل  الطعام  تتناولين 

بعيد  عائلتك  اح��ت��ف��ال  تابعت  وق��د  جامعتك، 

م��ي��الدك، واأع��ج��ب��ن��ي ق��ال��ب ال��ح��ل���ى وال��ه��داي��ا 

�شاحت  بالمنا�شبة«.  لك  ُقّدمت  التي  المميَّزة 

بب�شاطة:  اأجابها  ت��ري��د؟«  م��اذا  »ح�شنًا..  ب��ه: 

تبدين  لماذا  ما بك؟  قلياًل..  اأدرد�س معك  »اأن 

غا�شبة؟« �شربت كفًا بكفٍّ وقالت: »لماذا تريد 

واأن��ت  نف�شك  من  تخجل  اأال  معي؟  تدرد�س  اأن 

ال�قاحة؟!«  بهذه  وتتكّلم  الم�شعد  اأمام  ت�قفني 

اأدرد���س  ي�ميًا  اأنا  »�شديقتي،  �شائحًا:  قاطعها 

معك على الفاي�شب�ك! ودومًا اأعّلق على �ش�رك 

 صديقي
ً
شكرا

الذي ال أعرفه

بال�شكر  ف��ت��رّدي��ن  جميلة  تبدين  اإّن���ك  ب��ال��ق���ل 

وال��ث��ن��اء.. م���اذا ح�شل م��ع��ك؟ ه��ل اأن���ت دوم��ًا 

متقّلبة المزاج؟!« 

لم ترّد عليه، ورك�شت نح� الدرج والدم�ع تنهمر 

الم�شتفّزة  عبارته  اأ�شداء  بقيت  بينما  خّدْيها،  على 

وال�شاخرة »�شديقتي« تطّن في اأذنيها بق�ة..

م�قع  على  ح�شابها  دخلت  منزلها،  و�شلت 

اأ�شدقائها  الئحة  تفّقدت  االجتماعّي،  الت�ا�شل 

ا�شمه  ال��رج��ل.  ل���ذاك  ���ش���رة  بالفعل  ف���ج��دت 

لطفًا..  واأك��ث��ر  �شنًا  اأ�شغر  يبدو  لكنه  ه�شام، 

درد�شت  بالفعل  اأنها  وف�جئت  ر�شائلها  تفّقدت 

التي  الكتب  عن  ي�شاألها  كان  لقد  باالأم�س.  معه 

كانت  وهي  تتابعها..  التي  االأفالم  وعن  تقروؤها 

تجيبه بكل عف�ّية..

واأجه�شت  ي��دي��ه��ا،  ب��ي��ن  راأ���ش��ه��ا  خ��ّب��اأت 

كالمه  واأ�شل�ب  مظهره  تذكرت  حين  بالبكاء 

المتهّكم وال�شاخر.. ثم رفعت راأ�شها، تفّقدت 

الئحة االأ�شدقاء، اأخرجت من الالئحة اأغلب 

تعرفهم،  ال  من  جميع  وبالتحديد  ال�شباب، 

وحذفت جميع �ش�رها، خا�شة تلك التي عّلق 

كالعادة،  جميلة  تبدين  بالق�ل:  ه�شام  عليها 

بالق�ل:  دوم��ًا  تعليقه  على  تجيبه  كانت  فقد 

»�شكرًا لك.. �شديقي!«.
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ُتطالعنا دومًا اأحاديث وحكم عن اأهمّية ال�شبر، ودع�ات م�شتمّرة من 

هذه  تنمية  وكيفّية  اأهمّية  في  Pواالأئّمة  الر�ش�ل  عن  اأحاديث  اأو  االأهل 

ة في عمر ال�شباب، نظرًا اإلى اإمكانّية تط�ير الذات في هذه  الملكة، خا�شّ

المرحلة. 

واإليكم 5 ن�شائح �شريعة ت�شاعدكم على تنمية هذه القيمة االأخالقّية:

تقتنع  اأن  فعليك  ميل،  االألف  درب  في  خط�ة  اأّول  هي  القرار:  - اّتخاذ   1
باأهمّية تط�ير طاقتك على التحّمل، والبحث عن ردود فعل بديلة عن 

الغ�شب، واالنفعال.

االأ�شخا�س  هم  َمن  حّدد  لديك:  الغ�صب  تثير  التي  الأ�صباب  - تفّهم   2
اأو طبيعة الكالم اأو ن�عّية الجل�شات التي تجعلك تفقد �شبرك، وحين 

تتفّهم هذه االأ�شباب، فاإنك حتمًا �شت�شتطيع االبتعاد عنها.

ة عندما ت�شعر باالنفعال. وال تحاول اأن تّتخذ  3 - فّكر قبل الكالم: خا�شّ
قرارات اأو تتفّ�ه بما قد ُي�شيء اإليك، بعد هدوء العا�شفة، بل ابتعد عن 

اإيذاء االآخرين اأو ال�ق�ع في الخطاأ.

4 - تعّلم اأن تحّول طاقة غ�صبك اإلى م�صاعر اأخرى: مثل اأن ت�شفق على 
َمن ي�ؤذيك بدل اأن تكرهه، اأو اأن تبّرر لمن يخطئ بحّقك بداًل من اأن 

تغتابه. تعّلم اأن تحّب بدل اأن تحقد.

5 - حّدد اأولوّياتك: وذّكر نف�شك عند كل م�قف ُيثير غ�شبك عن المقدار 
ت�شع  اأن  وتحاول  تتمّهل  اأن  عليك  لذا،  ياأخذه منك.  اأن  ي�شتحّق  الذي 

االأم�ر في ن�شابها.

لتنمية الصبر
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الم�ظف  اأّن  االإع���الم  و�شائل  اأف���ادت 

وظيفته  كانت  ال��ذي  غار�شيا«،  »خ���اك���ن 

االإ�����ش����راف ع��ل��ى م��ح��ط��ة ل��م��ع��ال��ج��ة م��ي��اه 

الم�ؤ�ّش�شات  اإحدى  في  ال�شّحي،  ال�شرف 

 6 العمل  عن  تغيَّب  االإ�شبانّية،  الحك�مّية 

يتّم  ولم  اأحد ذلك.  يلحظ  اأن  �شن�ات دون 

اكت�شاف اأمر الم�ظف، البالغ من العمر 69 

لمكافاأة  م�شتحقًا  اأ�شبح  عندما  اإاّل  عامًا، 

نهاية خدمة العمل.

يدفع  ب���اأن  اإ���ش��ب��ان��ّي��ة  محكمة  وق�شت 

اأج����رى ع��ل��م��اء ب��ري��ط��ان��ّي���ن ت��ج��ارب، اأث��ب��ت���ا 

خاللها اأّن اأكثر االأطفال عنادًا يحّقق�ن عادة نتائج 

مده�شة، م�شتقباًل، بعد اأن يكبروا.

تزد  لم  اأط��ف��ااًل،  االأول��ى  الدرا�شة  �شملت  وقد 

النف�س،  علماء  و�شّجل  عامًا.   12 عن  اأعمارهم 

درا�شات  اأُجريت  ثم  َطبعهم.  خ�شائ�س  اآن��ذاك، 

اأّن االأ�شخا�س،  40 عامًا، فتبّين  مكّررة بعد مرور 

اّت�شف�ا في �شغرهم  الذين  52 عامًا،  في عمر 

اأكبر  الترّقي  نتائج في  بطبع عنيد، حّقق�ا 

بكثير من تلك التي حّققها غيرهم. كما 

اأولئك االأطفال الذين بذل�ا  اأّن  جاء 

كّل ما في و�شعهم، لكي ي�شبح�ا غير 

حّقق�ا  قد  يك�نا،  اأن  ال�الدان  اأراد  ما 

نجاحاٍت كبيرة اأي�شًا.

العناد في الصغر دليل النجاح في الكبر

حوراء مرعي عجمي

ال��م���ّظ��ف غ��رام��ة م��ال��ّي��ة، م��ا ي��ق��ارب 30 

لل�شركة  يمكن  ما  اأق�شى  وه�  دوالر،  األف 

اأف��اد  جهته،  من  منه.  ا�شترداده  ق�شائّيًا 

يَر  لم  اأّن��ه  للمحكمة  المياه  �شركة  رئي�س 

»غار�شيا« ل�شن�ات، على الرغم من اأّنه كان 

�شركة  كانت  اإذ  له،  المقابل  المكتب  يحتّل 

المياه تعتقد اأّنه خا�شع الإ�شراف ال�شلطات 

المحلّية  ال�شلطات  كانت  بينما  المحلّية، 

تعتقد اأّنه خا�شع الإ�شراف �شركة المياه.

غاب عن العمل
 6 سنوات
 دون أن يلحظ أحد 

حول العالم
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تجري  نهرًا،  جي�ل�جيا  علماء  اكت�شف 

فيه مياه �شاخنة تغلي من �شّدة الحرارة، 

في غابات االأمازون »األبيرو«، وهي تكفي 

ل�شنع قدح من ال�شاي اأو لطبخ ماأك�الت 

من اللحم.

لم  اإّنه  روزو«،  »اأندري  الباحث  وقال 

االأمر،  بادئ  مماثل،  نهر  وج�د  ي�شّدق 

أهرامات »ُصنع في الصين«

ت�شبه  منطقة  باإن�شاء  ال�شين  قامت 

اله�ل«  و»اأب����  الثالثة،  االأه��رام��ات  تمامًا 

»ت�شينزين«  مدينة  في  روا���س«  »اأب���  واآث��ار 

وجّ�ها  بطبيعتها  تتميَّز  التي  ال�شينّية، 

ال�شياحي.

ر، ن�����ش��ره رّح��ال��ة  وف���ي ت��ق��ري��ر م�����ش���َّ

»حجاج�فيت�س«  ُي��دع��ى  م�شري 

»الفاي�شب�ك«،  �شفحته  على 

ا�شتغّلت  ال�شين  اإّن  ق���ال: 

ال�شياحّية،  الحركة  �شعف 

في م�شر، وحّب �شّ�اح العالم 

فقامت  الم�شرّية،  لالآثار 

ن�شخة  في  كاملة،  �شياحّية  منطقة  باإن�شاء 

مقّلدة من اآثار منطقة الجيزة.

ال�شينّيين  اأّن  »حجاج�فيت�س«  واأّك��د 

�شن�يًا،  �شائح  15 ملي�ن  تمّكن�ا من جذب 

ال�شينّية.  االأه���رام���ات  منطقة  ل��زي��ارة 

»ت�شينزين«  مدينة  في  العامل�ن  وارت��دى 

الكامل،  ال��ف��رع���ن��ّي  ال���زّي  ال�شينية، 

ال�شرقّية  لالأكالت  مطاعم  وفتح�ا 

الجمال  وا�شتخدم�ا  الم�شرّية، 

والخيل، الإمتاع الزائرين.

اكتشاف نهر يغلي في األمازون
حين تّم اإخباره، لكّنه تاأّكد بنف�شه حين 

زار المكان وقام بمعاينته.

ي�شل عمق النهر اإلى 6 اأمتار كاملة، 

اأو  ال�شاي  الإع���داد  مائه  ح��رارة  وتكفي 

من  يجعل  مما  ط��ع��ام،  وج��ب��ة  اأّي  طبخ 

في  يغ��س  اأن  �شخ�س  الأّي  الم�شتحيل 

مياهه الحارقة.
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االأخ�شر  ال�شاي  اأّن  العلماء  اكت�شف 

االأ�شا�س  تك�ن  اأن  يمكن  ماّدة  على  يحت�ي 

نع م�شتح�شرات طبّية، لعالج التهاب  في �شُ

المفا�شل »الرومات�يدي«.

اأح��م��د وفريقه  ال��دي��ن  وي��ق���ل ���ش��الح 

اإّن  وا�شنطن،  والي��ة  جامعة  م��ن  العلمي، 

الم�شتخَدمة  ال��ط��ب��ّي��ة  ال��م�����ش��ت��ح�����ش��رات 

المفا�شل  التهاب  اآالم  تخفيف  في  حاليًا 

 »Rheumatoid arthritis« »الرومات�يدي«

الشاي األخضر عدّو التهاب المفاصل
غالية الثمن، وال ت�شلح ال�شتخدامها فترة 

ط�يلة.

اأّما المادة الم�ج�دة في ال�شاي االأخ�شر 

غاالتي-3«  »بيغال�كات�شين  ت�شّمى  والتي 

فهي    »Pigallocatechin gallate-3«

على  ق���ادرة  العلمي  ال��ف��ري��ق  راأي  ح�شب 

وتخفيف  المفا�شل،  األ���م  على  الق�شاء 

اأن�شجة الغ�شروف،  االلتهاب، ومنع اإ�شابة 

والعظم بال�شرر.

م�شحكة  �ش�رة  االأب  هذا  التقط  عندما 

لطفلته، لم يعرف اأنها �شتنقذ حياتها.

اإذ  لها،  حمام  اأّول  بعد  طفلته  �شّ�ر  فقد 

وجد تعابيرها رائعة، وو�شعها على االإنترنت.

وو�شع اآالف النا�س تعليقات محّببة، على 

هذه ال�ش�رة. ولكن اإحدى التعليقات، جاءت 

ل�شيء  ينتبه  ال�الد  اأطفال، جعلت  من طبيب 

ما! »اأال تبدو عيناها �شفراوين؟ هذا ما اأراه! 

انتبه،  ذل���ك...  اأوؤك���د  اأن  اأ�شتطيع  ال  ولكني 

اأو  الكبد«  »التهاب  من  تعاني  طفلتك  فلعّل 

»ال�شفيراء« التي تاأتي عند ال�الدة... فاأقترح 

عليك اأن تعر�شها على طبيب«.

محمل  على  الطبيب  ق���ل  ال���ال��د  اأخ���ذ 

وكانت  الطبيب..  اإل��ى  طفلته  واأخ��ذ  ال��ِج��ّد، 

فعاًل، م�شابة بالتهاب الكبد ال�ليدي. ومع اأّن 

الجدد  الم�اليد  �شائع عند  ال�شفيراء مر�س 

اإل��ى  ي�����ؤّدي  فقد  ع��الج  دون  بقيت  ل���  ول��ك��ن 

ال�فاة، اإذ ي�شّبب اأذًى كبيرًا للدماغ.

صورة على الفايسبوك
 تنقذ حياة طفلة

حول العالم
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في  »ق�انغت�ش�«،  معهد  علماء  ن�شر 

ا�شتمّرت  التي  درا�شتهم  نتائج  ال�شين، 

�شّحة  على  المهن  اأخطر  ب�شاأن  �شنة،   17
نح�  ال��درا���ش��ة  و�شملت  االإن�����ش��ان.  وح��ي��اة 

اأخطر  اأّن  تبّين  حيث  �شخ�س،  األ��ف   140
المعّلمين،  ِمهن:  هي  ال�شّحة  على  المهن 

والعاملين  المكاتب،  م�ّظفي  المهند�شين، 

في مجال الخدمات. ويع�د ال�شبب اإلى اأّن 

على  الجل��س  يغِلب  الِمهن،  هذه  محترفي 

أخطر المهن على صّحة اإلنسان

تطايرت أسنانه
 بسيجارة إلكترونّية

�شيب مدّخن األمانّي، 20 عامًا، بجروح 
ُ
اأ

في  اإلكترونّية  �شيجارة  انفجار  اإث��ر  بليغة، 

اإلى  اأّدى  مّما  التدخين  ب�شدد  وه���  فمه، 

اأ�شيبت  فيما  اأ���ش��ن��ان��ه،  م��ن  ع��دد  �شق�ط 

خرى من وجهه بحروق، ما ا�شتدعى 
ُ
اأجزاء اأ

نقله على وجه ال�شرعة اإلى الم�شت�شفى لتلّقي 

ح�ل  االأ�شخا�س،  ماليين  وُيقبل  ال��ع��الج. 

الأجل  االإلكترونّية  ال�شيجارة  على  العالم، 

التقليدّية.  ب�شيغته  التدخين،  عن  االإق��الع 

كبرى  اأ�شرار  اإلى  نّبهت  طبّية  تقارير  لكّن 

عدد  بقتل  وت�شّببها  االإلكترونّية،  لل�شيجارة 

من خاليا الرئة.

نف�شّية  لت�ّترات  ويخ�شع�ن  حياتهم،  نمط 

بالجلطة  اإ�شابتهم  ي�شّبب  مّما  �شديدة، 

الدماغّية اأو ال�شكتة القلبّية.

يرفع  ال��ذي  النظافة،  عامل  مهنة  اأّم��ا 

اآَمن  فهي  )كّنا�س(،  ال�ش�ارع  من  االأو�شاخ 

مهنة ل�شّحة االإن�شان.
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 �شح اأم خطاأ؟

اأ- اإذا بلغ الطفل عاّمه الثالث وكان ي�شتبدل حرفًا بحرف اآخر، يك�ن لديه م�شكلة في النطق.

ب- تمّكن ال�شينّي�ن من جذب ماليين ال�شّ�اح لزيارة منطقة »االأهرامات« في الجيزة.

امت�شا�س  الج�شم من  االأمعاء، ما يمنع  تَلف خاليا  اإلى  اله�شمي،  الجهاز  الم�شاكل، في  ج- ت���ؤّدي بع�س 

الغذاء.

امالأ الفراغ:

اأ- اإّن من النا�س َمن يمتلك ................... ويخطئ في الطريق، الفتقاده الحكمة في الت�شّرف.

ب- اأداء العمل هلل، واعتباره واجبًا ووظيفة، واإنزال كل الطاقات الإنجاز العمل، هذه هي ............   ...........

على  وتن�شئتهم  العباد،  اأذه��ان  في  كمفاهيم،  تر�شيخها  اإلى  ت���ؤّدي   ................... في  ال�شفات  ج- تكرار 

ت�حيده �شبحانه.

َمْن القائل؟

اأ- »لي�شت المرجعّية ال�شالحة �شخ�شًا، واإنما هي هدف وطريق... ويجب العمل لها بكّل اإخال�س«.

ب- »م�شى األف واأربعمائة �شنة ونحن نبكي الح�شين Q، فهذا ه� ي�منا، اإّما نثبت معه اأو نك�ن من 

المتخّلفين«.

ج- »ما ي�شعنا اأن ُندعى اإلى كتاب اهلل، فناأبى اأن نقبله«.

�شّحح الخطاأ ح�شبما ورد في العدد:

اأ- االإفراط له عق�بة واالعتدال فيه ث�اب.

ب- ال يج�ز للمراأة الم�شلمة اأن تتزّوج من غير الم�شلم. ويج�ز للم�شلم اأن يتزّوج زواجًا دائمًا من المراأة 

غير الم�شلمة.

ج- عالء يمثل كل اأخ�انه الذين ا�شت�شهدوا في الجن�ب، وكل اإخ�انه الذين ال زال�ا على قيد الحياة، يقاتل�ن 

من م�قع الفهم والب�شيرة.

َمن/ ما المق�شود؟

اأ- ذو قيمة، ويترّتب عليه الث�اب، ويمكنه اأن يدفعنا نح� الت�ّجه الحقيقي اإلى اهلل من اأعماق قل�بنا.

ب- َوقف اأم�اله وكانت غّلته اأربعين األف دينار، وباع �شيفه.

ج- تمتاز باأّن القّ�ة المحّركة فيها تك�ن عادة غير مرئّية، الأنها اإذا ُعرفت ت�شقط اأهدافها مبا�شرة.

اأ�شئلة الم�شابقة ُيعتمد في االإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي. ٭ 

اأ�شئلة  كل  عن  �شحيحة  اإجابات  يجيب�ن  الذين  بين  من  بالقرعة  �شهريًا  الفائزون  ُينتخب  ٭ 

الم�شابقة وتك�ن الج�ائز على ال�شكل االآتي:

الثاني: مئة األف ليرة لبنانية االأول: مئة وخم�ش�ن األف ليرة لبنانية 

م�شافًا اإلى 12 جائزة قيمة كل واحدة منها خم�ش�ن األف ليرة.

كل من ي�شارك في اثني ع�شر عددًا ويقّدم اإجابات �شحيحة ولم ي�فق بالقرعة، يعتبر م�شاركًا  ٭ 

بقرعة الجائزة ال�شن�ية.

في  ال�شادر  وت�شعين  و�شبع  مئتين  العدد  في  ال�شهرية  بالم�شابقة  الفائزة  االأ�شماء  ُيعلن عن  ٭ 

االأول من �شهر حزيران 2016م بم�شيئة اهلل.

1
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في اأي مو�شوع وردت هذه الجملة؟

»واأّن االأر�س يرثها عباد اهلل ال�شالح�ن، الأنها معبر الأحياء عند رّبهم يرزق�ن، وبذكراهم بيننا تحت راية 

قائم اآل محّمد.. منت�شرون«.

َمن ق�شد االإمام علّي Q في كتابه اإلى اأحد عّماله حيث قال: »اإن اختار الحرب فانبذ 

اإليه، واإن اختار ال�ّشلم فخذ بيعته وال�شالم«.

اأكمل الحديث ال�شريف: 

»ثالثة ي�شن�ؤهم اهلل، منهم البخيل ............«.

 خاطبهم االإمام علّي Q، فقال: »ووالل الأُ�شلمّن ما �شلمت اأمور الم�شلمين ولم يكن فيها 

ة«، َمن هم؟ جوٌر اإال علّي خا�شّ

ج- اأهل ال�ش�رى. اأ- المهاجرون.                         ب- االأن�شار.  

ما هي الكلمة الناق�شة؟

نمنعكم  ثالثًا:ال  عندنا  »لكم  لهم:  فقال  رعاياه،  وكان�ا  خليفة،   Q علّي  الم�ؤمنين  اأمير  كان 

............، وال نمنعكم الفيء، وال نقاتلكم حتى تبدوؤونا«.

الجائزة االأولى: ي��شف علي خريباني150000 الجائزة الثانية:فاطمة عبد العزيز ب�شير 100000 ل.ل.

ي�شل العديد من الق�شائم اإلى المجلة بعد �شحب القرعة ما ي�ؤدي اإلى حرمانها من اال�شتراك  ٭ 

بال�شحب لذا يرجى االإلتزام بالمهلة المحددة اأعاله.

ُتر�شل االأج�بة عبر �شندوق البريد)بيروت، �س.ب: 24/53(، اأو اإلى جمعية المعارف االإ�شالمية  ٭ 

-النبطية- مقابل  الثقافية  االإ�شالمية  المعارف  جمعية  معر�س  اإلى  اأو  الثقافية- المعم�رة 

مركز اإمداد االإمام الخميني }.

كل ق�شيمة ال تحت�ي على اال�شم الثالثي ومكان ورقم ال�شجل تعتبر الغية. ٭ 

يحذف اال�شم المتكّرر في ق�شائم اال�شتراك. ٭ 

ال ُت�شّلم الجائزة اإاّل مع اإرفاق ه�ية �شاحبها اأو �ش�رة عنها. ٭ 

مهلة ا�شتالم الجائزة ثالثة اأ�شهر من تاريخ اإعالنها في المجلة، واإاّل فتعتبر ملغاة. ٭ 

7

8

9

10

أسماء الفائزين في قرعة مسابقة العدد 293

12 جائزة، قيمة كل منها 50000 ل.ل. لكل من:

ل من اأيار 2016م اآخر مهلة لت�شلُّم اأجوبة الم�شابقة: االأوَّ

6

ح�صن ح�صين �صرور* 

 ح�صن و�صام حمدان* 

 مريم يحيى فريده* 

ح�صين م�صطفى قطي�س* 

فادي محمد جوني* 

وداد ح�صن الحالني* 

ح�صين زهير مرعي* 

محمد عقيل جواد* 

 زهراء علي علّيان* 

 �صكنة محمود حاري�صي* 

ح�صين ح�صن طحيني* 

علي خليل حمود* 
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وقفنا  ال��ع��ي���ن...  جف�ن  ل��ل���داع  ب�شطنا  لما 

العهد  نجدد  و�شج�ن...  ب�شبر  منزلنا  باب  على 

�شذا  نحكي  �شائرون...  العهد  على  ��ا  اإنَّ �ش�يًا... 

الجف�ن...  من  النازف  االآالم  وبل�شم  اأيامنا... 

وج��ن���ن...  بع�شٍق  كتابنا  خي�ط  ن�شجنا  اإن  م��ا 

بركب  وم�شيَت  النهاية  �شفحَة  ط���ي��َت  ح��ّت��ى 

اأولئك »المقرب�ن«... فقد طال االنتظار واقترب 

هجرت  كتابنا...  فكلمات  الميم�ن...  الم�عد 

تن�شد  ذكرياتنا...   و�شدى  اأيامنا...  �شفحات 

اآه...  الرحيل...  م�عد  فحان  ليالينا...  األحان 

واأي رحيل؟!

يا عري�شي... عقدنا القران بكلمات، ر�شمناها 

الذكريات...  اأجمل  وت��رك��َت  �شرمدّية...  ل�حة 

فرحلَت م�شرعًا لن�ش�ة اللقاء وزغاريد مالئكّية...

ي��ا من  وال�����ش��ه��داء...  ال��ف���ار���س  ي��ا عري�س 

الليل في عتمة الظلماء...  اأنارت �شراج  �شالتك 

من  فكنت  ال�����ش��راط  ع��ب��رت  ب�شج�دك  م��ن  ي��ا 

�شكَنت  فروُحك  الدنيا  يا من هجرت  تقياء...  االأ

ال�شهادة  ع�شقت  م��ن  ي��ا  ال�����ش��م��اء...  علياء  ف��ي 

من  ي��ا  ال�����ش��ه��داء...  �شيد  ف��داك  بدمك  فكتبت 

حزنًا  زينب  دمعة  احت�شن  بتراٍب  دمك  اختلط 

فا�شتقبَلْتك  خا�شعًا  الفجر  لّبيت  من  يا  وبكاء... 

فاطمة الزهراء...

»مهدي«...  ال�شهداء  عري�س  يا  لك...  هنيئًا 

�شتظّل روحك ت�شكن روحي وت�ؤن�شني... وب�شمتك 

مهجتي  فيا  ع��م��ري ...  طيلة  قلبي  ف��ي  الدافئة 

وحبّي وكل التما�شي...

والدة ال�شهيد

)*( ا�شت�شهد دفاعًا عن المقّد�شات

بتاريخ 2013/4/2.

يا مهجتي...
إلى الشهيد السّيد مهدي 

عباس )السّيد وائل( )*(

بأقالمكم
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هي قالت...
والدة الشهيد إبراهيم جودت قانصو)*(

ن�شَجْت  اأمٍ  من  اإبراهيم«  »اأم  يا  دّرك  هلل 

نح�  به  فاأبَحرْت  �شراعًا،  الجّيا�شة  عاطفتها 

 عَرفت باأّن الحب 
ٍ
الر�شا والر�ش�ان، هلل دّرك من اأم

الأبنائنا..  نفتحه  باب  الحب  واإّنما  ل�شان؛  لقلقة  ه�  ما 

فنب�شر ويب�شرون.. الن�ر.. الحقيقة.. الَروح والَريحان..

قد ي�شاأل �شائل ما الذي قالته »اأم اإبراهيم« حتى اأ�شيب كّل 

هذه  ولدي  يا  لك  »هنيئًا  قالت:  بالذه�ل؟!  لم�ا�شاتها  جاء  من 

المرتبة وهذه ال�شهادة.. وهنيئًا لك يا �شيدتي، يا »زينب« بقمٍر 

بعد قمر الع�شيرة »اأبي الف�شل«، دافع عنك بق�ٍة حتى نال ما ناله 

»العبا�س«. نعم، »فالعبا�س« قمر بني ها�شم و»اإبراهيم« قمري.. 

ربيع  ه�  المدلهّمات..  اأي��ام��ي  و�شم�س  الحالكات،  ليالّي  قمر 

ُتنِفُقواْ  َحتَّى  اْلِبرَّ  َتَناُلواْ  {َلن  يق�ل:  تعالى  اهلل  األي�س  عمري.. 

وَن} )اآل عمران: 92(؟ قدمُت اأغلى ما عندي فداًء لك  ا ُتِحبُّ ِممَّ

مرقدك  الغبار  يعل�  وال  »اإبراهيم«  األف  األف  وم�التي..  �شّيدتي 

الطاهر، يا ابنة الزكّية »فاطمة«.. مذ كنا �شغارًا نرّدد »يا ليتنا 

من  فنك�ن  اأكبادنا  بفلذات  عليكم  االآن  نبخل  اأفهل  معكم«،  كنا 

الكاذبين؟! حا�شا هلل �شيدتي وم�التي.

اأوّدعه  اإليك في كل مرة.. وكنت  اأنه ذاهٌب  اأعلم  نعم، كنت 

�شقيق  يا  »اح��ذر  ل��ه:  فاأق�ل  واأو�شيه،  وال��زي��ارة  الدعاء  واأق��ّل��ده 

يدنَّ�س  اأن  اأقبل  فال  الحذر،  �شديدي  ورفاقك  اأن��ت  ك��ْن  روح��ي، 

لم  طالما  اإبراهيم  على  اأحزن  لن  واالآن  اأب��دًا«..  ال�شيدة  �شريح 

ُت�شَب زينب من جديد.. ف�اهلل اإن �ُشبيت �ُشبينا كّلنا خلفها، ولن 

تق�م لنا قائمة، بعدها اأبدًا..«.

ح�راء راغب حرب

)*( ا�شت�شهد دفاعًا عن المقد�شات 

بتاريخ 2013/4/4م.
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يا �شائاًل عن م�الي حيدر 

وتريد العلم من قلٍب تّن�ر 

اأ�شتميحك عذرًا فقد عجز ل�شاني 

عن تلك الف�شائل حين تذكر 

فاأو�شاف علٍي كن�ر ال�شم�س 

ومعها �شياء القمر الم�شّجر 

لم تخُل اأر�ٌس من اأن�اره

وازدانت االأفالك با�شمه االأبهر

�شْل عنه في عالم الذر ّ

�شْل عنه اإ�شراَء محمٍد واأكثر 

�شْل عنه في محكم كتابه 

فكتاب اهلل بَمدحه تعّطر 

�شْل عنه ال�شفا والمروة ومنى

�شْل عنه �شّفين واالأحزاب وخيبر 

�شْل عنه ينب�عًا من جفا االأر�س تفّجر 

ه� الدّر البهّي

ه� ن�ر اهلل.. ه� �شّر اهلل 

ه� اأ�شد اهلل با�شمه يزاأر 

وكفاه فخرًا اإذ االأمر جاء 

موالي حيدر

نذر 
َ
لجبريَل من رّب العلى فاأ

بين ال�شما واالأر�س �شاح بعزمه 

ال �شيف اإاّل ذو الفقار 

وال فتى في الك�ن �ش�ى حيدر  

يا �شائاًل عن م�الي حيدر 

بعلِم عليٍ عليك اأفخر 

من اأين اأبداأ فالعقل تاه 

في بحر علمه اذ م�شى فاأبحر

غرقت حروفي عند مداده

اأعليٌّ هذا اأم قراآٌن ت�شّطر 

كيف تبلي البالغة من اأو�شافه 

وعلم البالغ من نهجه ُينثر 

كتب ال�شعراء ج�اهر للمرت�شى 

فعِجَزت بح�ر خليلها عن ُكنه حيدر

فقال قائلهم في اأوج عطائه 

عليُّ الدّر والذهب الم�شّفى 

وباقي النا�س كّلهم تراب  

لمثِل عليٍّ ُنظمت ق�افي 

وبن�ر عليٍّ ال�شعر اأزهر

 محمد نايف 

اهنأ أبا علّي 
مهداة إلى الشهيد سمير القنطار

تج�ّشدت البط�لة في »�شمير« فهّب يقاتل المت�شهينين،

فدائّي الأجل القد�س. �شّحى بمهجته لطرد الغا�شبين

�شديد الباأ�س، اأرهب االأعادي واأثبت اأنه اأ�شد العرين..

لقد نال ال�شهادة بعد ُجهد فحّقق حلمه ف�زًا يقينًا.

عهدًا اإّننا ما�ش�ن ُقدمًا، ولن نن�شى دماء المخل�شين.

قدوتنا »الح�شين« بكربالء واإّنا به روينا

فاهناأ بال�شهادة »اأبا علي« فاإنك باٍق معنا وفينا

اأحمد ال�شيد علي الم��ش�ي

بأقالمكم
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عشاق القمر
اأرخى الليُل كعادته، كّل ي�م، �شتاَرَتُه ال�ش�داء...

واحت�شن االأ�شرار المخّباأة في عتمته

محا ال�شك�ُن كلَّ اأ�ش�اِت النهاِر ال�شاخبة

واأطفاأ كلَّ م�شابيح الب�شر...

وافتر�س القمُر كّل ذاك الظالم...

واأخذ ينظُر اإلى االأر�س

يح�شي العا�شقين في ك�كبنا ويحر�شهم

منهم من ي�ؤّدي في فيئه كلَّ طق��س الحّب..

منهم من ير�شله بمهّمة

ويحّمله اأمانًة... عجز المكاُن عن حملها

منهم من ير�شُم اأحالَمُه ف�ق وجه القمر

ر كّل م�شاِعِره وذكرياِته وي�شطِّ

اأّما في لبنان...

العا�شق�ن الحقيقّي�ن 

ع�شق�ا االأر�س.. ذاب�ا في ترابها.. حّتى �شاروا 

كين�نتها..

عا�شٌق من ع�ّشاقها

�شرق ل�جِهِه �شياَء القمر...

واختل�س كّل الروائع

وكلَّ األ�يِة الحّب

واأل�شقها بروحه...

واأهداها للجن�ب...

تحت َجنِح ذلك ال�ش�اد.

ومْثُلُه عا�شق�ن كثيروَن في وطني

في كلِّ ليلٍة ُي�شامرون القمر...

اإلى اأن ي�شبح�ا هم االأقمار...

يحر�ش�ن كلَّ العا�شقين مثلهم ِمَن الُعلى.

ح�راء كمال حم�د

شمعة انتظار
�شاأمتطي �شحاَبَة اأملي

�شافر عليها اإلى حلم اللقاء 
ُ
واأ

بك

الي�م �شاأنتقي من �ش�ق ال�عد

ف����رح����ًة، ���ش��خ��م��ًة، ع���ارم���ًة 

واأجّمل بها مالكي

كحُل ببريقها عيَنّي
ُ
واأ

و�شاأر�شم بفر�شاة االأمل

اآالف الل�حات

�شااًل  االرتباك  من  و�شاأن�شج 

�شغيرًا

األفُّ به نف�شي كّلما �شَعرت

بدنّ� لحظة اللقاء تلك...

ق�شري  في  االأن���ار  و�شاأطفئ 

ال�شغير

واأ�شعل �شمَعَة حلم

واأجل�س مع الليل اأراقبها

اإلى اأن تمّزق اأ�شّعة �شباحك

بقايا تلك ال�شحابة.

عبير الم�شري
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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 االأرقام من 1 اإلى 9 �شمن الخانات 

بحيث ال يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط اأفقي اأو عام�دي.

لماذا؟

من هو؟ 

5 7
1 6 7 4 2

2 1
8 9

2 3 4 5 9

3 5 6 2 8
4 1 6 7 3

الشيخ محّمد حسن النجفي،
 المعروف بالشيخ الجواهري})1192هـ 

- 1266هـ(.
ُولد في مدينة النجف االأ�شرف. اجتذب طالب العلم 

بف�شل براعته البيانية، وغزارة علمه، وانكبابه على التدري�س والتاأليف.

من تالمذته: ال�شيخ مرت�شى االأن�شاري وال�شّيد محّمد ح�شن ال�شيرازي.

�ُشئل  اأ�شب�ع.  كل  من  االأربعاء  ليلة  ال�شهلة  م�شجد  اإلى  الذهاب  عادة  مجّدد  وه� 

اأهل الحّل والعقد  } في مر�س م�ته عن المرجع في التقليد بعده، فاأمر بجمع 

من العلماء، وكان بع�شهم يرى اأنه �شير�ّشح اأحد اأوالده؛ الأنه كان فيهم من يليق لذلك، 

ولكّنه لّما غ�ّس المجل�س بالعلماء، �شاأل عن ال�شيخ االأن�شاري فلم يكن حا�شرًا معهم، 

فبعث خلفه، فلّما جاء قال له: »اأفي مثل هذا ال�قت تتركني؟« فاأجابه: »كنت اأدع� لك 

في م�شجد ال�شهلة بال�شفاء«، فقال له: »ما كان يع�د اإليَّ من اأمر ال�شريعة المقّد�شة فه� 

وديعة اهلل عندك«، ثم اأ�شار اإليه بالتقليد بعد اأن اأمره بتقليل االحتياط.

من اأ�صهر موؤّلفاته: ج�اهر الكالم في �شرح �شرائع االإ�شالم، نجاة العباد في ي�م 

المعاد.

لماذا يكون عذاب القبر؟
 :P قال: قال ر�ش�ل اهلل R عن اآبائه Q عن االإمام جعفر محمد ال�شادق

»�شغطة القبر للم�ؤمن كّفارة لما كان منه من ت�شييع الّنعم«.

)علل ال�شرائع، ال�شيخ ال�شدوق، ج1، �س242(.

الواحة
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كيف تؤّدبين طفلك بالتحّدث إليه؟
فاإذا  اأم غا�شبة.  را�شية  كنت  اإذا  ما  ومعرفة  ال�ش�ت  نبرة  بدّقة  االأطفال  يمّيز 

ارتكب الطفل خطاأ ما، افعلي االآتي:

م�شت�ى  اإل��ى  -ان��زل��ي  اإليه  تّتجهين  واأن��ت  ت�شرخي  وال  مبا�شرة،  اإليه  اذهبي 

يتظاهر  وال  بارتفاعك،  تخيفيه  فال  عيناكما  لتت�شل  ركبتيِك  على  اجثي  الطفل، 

بتجاُهلِك- اأم�شكيه حتى ال يهرب منك، وق�لي له: »انظر اإلّي من ف�شلك« -ال تهدديه، 

واأنت تحّدثينه- تبّني نبرة �ش�ت حازمة و�شلط�ّية، ولي�شت نبرة  اأ�شنانك  وال تع�شي 

مثاًل:  ر�شاِك.  عدم  وتعك�س  جدًا  جادة  اأنك  للطفل  ت�ؤّكد  نبرة  مهددة..  اأو  غا�شبة 

»�شرب االآخرين اأمر غير مقب�ل، وال يجب اأن تفعل ذلك ثانية من ف�شلك«.

اِر} )الرعد: 24(. َبْرُتْم َفِنْعَم ُعْقَبى الدَّ قال تعالى: {�َصاَلٌم َعلَْيُكم ِبَما �صَ

ال تعتقد اأن دور ال�شبر ينح�شر في ت�شكين االألم وتخفيف الحزن، فقد قال تعالى 

َبْرُتْم}؛ اأي اأن ال�شالم في االآخرة بما يعنيه من ف�ز ونجاة، ه� نتيجة ذلك  { ِبَما �صَ

اِر} الف�ز النهائي. تذكر: اإْن لم يغّير  ال�شبر والت�شليم، وللتاأكيد {َفِنْعَم ُعْقَبى الدَّ

�شبرك �شيئًا من ال�اقع، فاإنه كفيٌل اأن يغّير عاقبتك في االآخرة.

كيف؟

يتدّبرون

أحجية 
اأن يك�ن مجم�عهما  اأخرى، لكن ي�شتحيل  اإليها ع�شرة  اأ�شفت  لديك ع�شرة، ثم 

ع�شرين. ثم اأ�شفت خم�شين، فاأ�شبح المجم�ع اإحدى ع�شرة. كيف؟
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الكلمات المتقاطعة

اأفقيًا:

1- اأحد المحيطات -ن�شف الث�ب

2- نهر لبناني 

3- كبرت في ال�شن -اأح�سَّ 

ال�شم  من  ت�شفي  -م��ادة  طريًا  4- �شار 

5- عنده -مفر

6- حار�س -يبكي عليه بعد م�ته

7- عبَر -يقدم اإليه ن�شيحة

8- �شارك�ه في ال�شباق -ب�شطا

9-حرفان مت�شابهان-اأقتني -اأداة ن�شب

10- من االأل�ان - وفاتي

عموديًا:

1- اأرج� -دفعتم الخم�س

في  ي��ج��ري  - ن��ه��ر  مت�شابهان  2-حرفان 

العراق و�ش�ريا

3- اأحد المحيطات 

4-جمع طائر  -ي�شكبان الماء

5- �شربته بقب�شة يدي - رقادي

6-غطاء - ي�شّ�ت الح�شان

7- عملة اليابان - يعطي - لل�ش�ؤال

8- يراهم 

9- من الح�شرات الم�ؤذية -اأر�شدت

10- �شرح -كذبي وافترائي

12345678910

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الواحة
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حل الكلمات المتقاطعة ال�شادرة في العدد 294

من يرغب من االإخ�ة القراء في الم�شاركة في �شحب قرعة الم�شابقة؛ 

فلي�شتعلم عن التاريخ من مركز المجلة.

Sudoku حــــل شبــكـة
الصادرة في العدد 294

اأج�بة م�شابقة العدد 293

1 - �شح اأم خطاأ؟
اأ- خطاأ

ب- خطاأ

ج- �شح

2 - امالأ الفراغ:
اأ- والتفّكر والتدّبر

ب- الّنعم

ج- تبارك

3 - َمن القائل؟
اأ- االإمام الخميني}

ب- االإمام الخامنئي{

ج- ال�������ش���ي���د ح�����ش��ن ن�����ش��ر اهلل 

)حفظه اهلل(

4 - �شّحح الخطاأ ح�شبما ورد في العدد:
اأ- ال ن�شدق/ لي�س معالجة

ب- ال ين�شحك

ج- لي�س مجّرد

5 - من/ ما ه�؟
Mاأ- ال�شيخ راغب حرب

Mب- ال�شهيد �شمير القنطار

Mج- ال�شيخ محمد خات�ن

6 - ن�ش��س تراثية
7 -الذات

8 - ب- والية الفقيه
9 - ال�شهادة

10 - ال�لّي الفقيه

8 7 5 2 3 4 1 6 9

9 1 3 7 5 6 4 2 8

4 6 2 9 1 8 3 5 7

2 4 9 3 8 1 6 7 5

3 8 6 5 7 2 9 1 4

1 5 7 6 4 9 2 8 3

5 3 1 4 2 7 8 9 6

7 9 8 1 6 3 5 4 2

6 2 4 8 9 5 7 3 1

12345678910

اكنلروميت1

�سنودقبلحو2

ولعمايري3

امهاو�سزو4

نجيناقت5

�سلجليللا6

�سماردايب7

بناوهليف8

يحلحمابا9

لثامياوةا10

 50 ث�اٍن+   10 10 دقائق +  )الج�اب: 

ثانية= 11 دقيقة(. 

111

م
 2

01
6 

ن
سا

�
ي
ن
/

 2
95

د 
د

ع
ل
ا



نهى عبد الل

بدا �شبحًا هزياًل عندما نظر في المراآة؛ الهاالت ال�ش�داء تغطي ما ح�ل 

عينيه، فه� لم يحَظ بق�شطه من الن�م منذ �شنة تقريبًا. تنّهد بتعب، كاأن رئتيه 

وا�شعة جدًا،  بدت  التي  ارتدى مالب�شه  واح��د...  لَنَف�س ه�اء  تّت�شعان حّتى  ال 

وت�جه اإلى العمل.

ذعره،  ول�شّدة  المراآة،  في  فتّي  �شابٍّ  وجُه  طاَلَعُه  ال�شيارة،  قيادته  اأثناء 

كاد اأن ي�شطدم باأحد المباني. �شيطر على نف�شه ب�شع�بة، وت�قف لينظر اإلى 

عمله،  اإلى  و�شل  بغ�شب.  تنّف�س  اأحدًا...»كالعادة«  يجد  فلم  الخلفّي،  المقعد 

وجد على مكتبه اإخطارًا خطّيًا باإيقافه فترًة عن عمله؛ لت�شّببه بحادٍث َخِطٍر 

الأحد العّمال في االأم�س. كانت الحادثة الثالثة في غ�ش�ن ب�شعة اأ�شهر، الإهماله 

وعدم اإ�شالحه معّدات خطرة، كما يجب.

ي�شتقّل  لم  اله�اء..  ليتن�ّشق  خرج  عليه.  وت�شيق  تلفظه،  الحياة  اأّن  �شعر 

�شيارته، ف�جه ال�شاّب يظهر من كل المرايا، ويالحقه في المنزل، ي�قظه من 

القلق والذعر... كانت االأفكار تتداعى  ياأكل وال ي�شرب، ينتابه  الن�م. بات ال 

َخٍب م�ؤلم، وه� ي�شير هائمًا على وجهه، حّتى و�شل اإلى منعطف  اإلى راأ�شه ب�شَ

يعرفه تمامًا... هنا، حيث اأنهى حياة ذلك ال�شاب.. بينما يق�د �شيارته م�شرعًا، 

ال�شاب يقف على جانب الطريق... ُذعر حين  الهاتف. كان  من�شغاًل بر�شائل 

ده�شه، لكن لم يت�قف، ف�شيخ�شر �شمعته وعمله و... و...

لكّنه االآن، بعد عام واحد، انهار وخ�شر كّل �شيء!! حمل هاتفه، واأبلغ عن 

نف�شه... 

اإّن من وج�ه العدالة االإلهية اأن جعل اهلل للذن�ب عبئًا يذّكرنا بها عندما 

ح�شاب  وتجاهل  والنا�س،  االأر���س  ح�شاب  من  االإن�شان  هرب  فل�  نتجاهلها، 

االآخرة، �شتبقى تلك االأثقال يقظًة تالحُقه وتذّكره، »ط�بى لمن كان له واعٌظ 

من نف�شه«.

األثقال اليقظة

آخر الكالم
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