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غاية خلق العالمين
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ال�سيد علي عبا�س املو�سوي
يتح َّدث ال �ق��ر�آن الكريم ع��ن خلق ال�سموات والأر� ��ض فينزِّ ه اهلل ع � َّز وج��ل عن
خلقهما عبث ًا بال غاية ،يقول تعالى�} :أَ َف َح ِ�س ْب ُت ْم �أَ َّن َما خَ لَ ْقنَا ُك ْم َع َبثاً َو َ�أ َّن� ُك� ْم �إِ َل ْينَا َال
ُت ْر َج ُعونَ{(الم�ؤمنون ،)115 :كما � َّأن الدليل العقلي الذي ُيثبت كون اهلل ع َّز وجل حكيم ًا
ينفي عنه تعالى العبث في � ِّأي فعلٍ من �أفعاله ومن هذه الأفعال ِخ ْلقَة هذا الإن�سان.
وكذلك يتح َّدث القر�آن الكريم عن �سبب هذه الخلقة ،ففي الحوار الذي جرى بين
اهلل ع َّز وجل ومالئكته قبل ِخ ْلقَة الإن�سان الأ َّول �أي �آدم عليه ال�سالم ،جاء المالئكة
إلهي ب� َّأن اهلل يريد �أن يجعل خليفة له في هذه الأر�ض .قال تعالىَ } :و�إِ ْذ َقا َل
الخطاب ال ّ
َر ُّب َك ِل ْل َم َ
ال ِئ َك ِة �إِنِّي َج ِاع ٌل ِفي الأَ ْر ِ�ض خَ ِلي َف ًة{(البقرة.)30 :
�إذ ًا الغاية من خلق الإن�سان تتم َّثل في وجود خليفة هلل ع َّز وجل على هذه الأر�ض.
وهذا الإن�سان هو الذي يع ِّبر عنه القر�آن الكريم ب�أ َّنه الحامل للأمانة الإله ّية،
ال�س َم َو ِات َوالأَ ْر ِ�ض َوا ْلجِ َبالِ َف�أَ َب ْينَ �أَنْ َي ْح ِم ْل َن َها
قال تعالى�} :إِنَّا َع َر ْ�ضنَا الأَ َما َن َة َعلَى َّ
َو�أَ�شْ َفقْنَ ِم ْن َها َو َح َملَ َها الإِن َْ�سا ُن �إِ َّن ُه َكا َن َظ ُلوماً َج ُهو ًال{(الأحزاب.)72 :
ف� ّأي �أمانة هذه؟!
إلهي؟!
ومن هو هذا الخليفة ال ّ
ف�صح
� َّإن هذه الأمانة هي ذلك ال�شيء الذي ا�ستخ َلف اهلل ع َّز وجل الإن�سان عليهَّ ،
لمن ي�ؤ ِّديه بحقّ �أن ُيط َلقَ عليه �أ َّنه خليفة اهلل في �أر�ضه.
ويقف الإن�سان حائر ًا مبهوت ًا �أم��ام فعل الإن�سان ال��ذي يع�صي ج َّبار ال�سموات

الهوام�ش

(((1نهج البالغة ،الخطبة.94
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والأر���ض ،والذي ُيمار�س الظلم واال�ضطهاد بحقِّ �سائر النا�س ،وال ُيمكن �أن يرى فيه
خليفة اهلل في الأر�ض.
� َّإن خليفة اهلل في الأر���ض ال ب َّد �أن يكون �أقرب النا�س �إلى اهلل ع َّز وجل ،المتم ِّثل
بال�صفات الإله َّية والذي تتج َّلى ال�صفات الإله َّية فيه.
ِّ
فالرحمة والمح َّبة و�سائر ال�صفات الكمالية ال ب َّد �أن تتج َّلى في هذا المخلوق الذي
يكون �أهال لأن ُيط َلق عليه ا�سم خليفة اهلل في �أر�ضه.
وبهذا ي�صف اهلل ع َّز وجل ر�سوله الأكرم مح َّمد ًا Pبر�سول الرحمة والمحبة حيث
قال تعالىَ } :و َما �أَ ْر َ�س ْلن َ
َاك إِ� َّال َر ْح َم ًة ِل ْل َعا َل ِمينَ {(الأنبياء.)107 :
وهذه الرحمة تتم َّثل في اللين الذي عا�شه النبي مع قومه ،رغم ما القاه منهم من
أذى ،حيث يقول تعالىَ } :ف ِب َما َر ْح َم ٍة ِمنْ اللهَّ ِ ِلنْتَ {(�آل عمران.)159 :
� ً
لل�صفات الإله َّية في الخليفة
ِّ
النبي التي هي تج ِّل َيات ِّ
ويعدد القر�آن الكريم �صفات هذا ّ
ِّ
والمب�شر والنذير والهادي وال�سراج المنير ،قال تعالىَ } :يا
إلهي ف َي ِ�صفَه ب�أ َّنه ال�شاهد
ال ّ
للهَّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َاك �شَ اهداً َو ُم َب�شِّ راً َونَذيراً * َو َداعياً �إِ َلى ا ِب�إِ ْذنه َو�س َراجاً
�أَ ُّي َها ال َّنب ُِّي �إِنَّا �أ ْر َ�س ْلن َ
ُم ِنيراً{(الأحزاب.)46-45 :
ون َّتبِع الآيات لنبحث عن �صفة عالقة ر�سول اهلل بالم�ؤمنين فنجد �صفة الر�ؤوف ،قال
تعالى} :بِا ْل ُم�ؤ ِْم ِنينَ َر ُء ٌ
وف َر ِحي ٌم{(التوبة.)128 :
ونتابع تالوة �آيات كتاب اهلل فنجد اهلل تعالى ي�صفه ب�صاحب الخلق العظيمَ } ،و�إِن ََّك
َل َعلى خُ ُلقٍ َع ِظ ٍيم{(القلم.)4 :
ويتج َّلى حفظه للأمانة الإله َّية ِ
ب�ص َف ٍة ُعرِ َف بها النبي بين العرب وو�صفه القر�آن بها
حيث يقولُ } :م َطا ٍع َث َّم �أَ ِمينٍ {(التكوير.)12:
وهو الذي ُيمار�س العدل في هذه الأر�ض ،امتثا ًال لأمر اهلل ع َّز وجل له بذلك:
} َو�أُ ِم ْرتُ لأَ ْع ِد َل َب ْي َن ُك ْم{(ال�شورى.)15 :
والعدل هو الغاية التي َين�شدها الإن�سان في هذه الدنيا ،ودولة العدل هي الحلم الذي
تعي�شه الإن�سان َّية؛ لأ َّنها ترى فيه الغاية التي تحقِّق ِّ
لكل �صاحب حقٍّ الو�صول �إلى حقِّه.
النبي تحقَّقت الغاية الإله َّية من ِخ ْلقَة الإن�سان فكان خاتم النبيين ،وكان
وبهذا ّ
القدوة ال�صالحة التي َيقتدي بها النا�س ويت� َّأ�سون ب�أفعاله ،ول��ذا ي�صفه الإم��ام علي
خليفته و�أف�ضل النا�س من بعده بقوله( :فهو �إما ُم من ا َّتقَى ،وب�صير ُة من اهت ََدى� ،سرا ٌج
و�شهاب َ�سطع نوره ،و َز ْن ٌد ب َرقَ َل ْم ُعه� ،سيرته الق َْ�صد ،و�س َّنتُه ال ُّر�شْ د وكالمه
َل َم َع �ضو ُءه،
ٌ
وح ْكمه العدل)(.)1
الف�صل ُ

ا�شتداد البالء
م�ؤذ ٌِن بالفرج
ال�شيخ نعيم قا�سم
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منذ بداية الب�شرية،
وال�����ص��راع ق��ائ� ٌ�م بين
ال�����ص�لاح وال��ف�����س��اد،
وب���ي���ن اال���س��ت��ق��ام��ة
واالن����ح����راف ،وبين
الحقِّ والباطل ،ولن
ي��ت��و َّق��ف �إل���ى نهاية
الب�شرية .يبرز هذا
ال�صراع في اتِّجاهين:
داخل نف�س الإن�سان،
وفيما بين الب�شر.

معركة ال تتوقَّف:
�أ َّم��ا داخ��ل النف�س الإن�سان ّية فهو الأ��ص�ع��ب� ،إذ له
ع�لاق��ة بخيار الإن���س��ان ومحافظته عليه ،ف� ��إذا اختار
طريق ال�صالح واال�ستقامة والحق ،ف� َّإن رغباته ومغريات
وملذَّ ات الدنيا �ستز ِّين له الف�ساد واالنحراف والباطل،
عندها يعي�ش المعاناة للمحافظة على ا�ستقامته ،ولطرد
ال�شيطان ومغرياته ،وهو �أمر يح�صل يومي ًا في حياته،
م�� ّر ٍات وم� � ّرات ،حتّى وك��أ َّن��ه في معركة ال تتوقَّف .وقد
ح��ذَّ رن��ا ر�سول اهلل Pمن ه��وى النف�س فقال�« :أعدى
عد ِّوك نف�سك التي بين جنبيك»( ،)1ودعانا �أمير الم�ؤمنين
علي Qلمواجهة الهوى بدوام الجهاد فقال�« :إملكوا
�أنف�سكم بدوام جهادها»( .)2وفي مناجاة ال�شاكين للإمام
زي��ن العابدين Qتو�ضي ٌح لطبيعة النف�س الأ ّم ��ارة
بال�سوء ،ول��ذا ي�شكو �إل��ى ر ِّب��ه بقوله�« :إلهي� ،أ�شكو �إليك
نف�س ًا بال�سوء �أ َّم��ارة ،و�إلى الخطيئة مبادرة ،وبمعا�صيك
م�سها ال�ش ُّر تجزع،
مولعة ،كثيرة العلل ،طويلة الأملْ � ،إن َّ
م�سها الخي ُر تمنع ،م َّيالة �إلى اللعب واللهو ،مملوءة
و� ْإن َّ

بالغفلة وال�سهو»( ).
المجاهدة خيار الم�ؤمن:
فالقوي
و�أ َّم ��ا فيما بين الب�شر،
ُّ
ُي���س�ي�ط��ر ع �ل��ى ال �� �ض �ع �ف��اء ،والظالم
يعتدي على المظلومين ،والكافر يقهر
الم�ؤمنين ،وي�ستخدم الإن�سان َّ
كل الموب ِقات
والمح َّرمات لملذَّ اته ،حارم ًا الآخرين من
حقوقهم وحر َّية حياتهم ،ف�إذا تح َّكم الظلمة
بمق ّدرات البالد والعباد ،عاثوا في الأر�ض
ف�ساد ًا وانحراف ًا ،قال تعالىَ :
}ظ َه َر ا ْلف ََ�سا ُد
ِفي ا ْل َب ِّر َوا ْل َب ْح ِر ِب َما َك َ�س َب ْت �أَ ْي ِدي الن ِ
َّا�س ِل ُي ِذي َق ُه ْم َب ْع َ
�ض
ا َّل ِذي َع ِم ُلوا َل َع َّل ُه ْم َي ْرجِ ُعونَ{(الروم ،)41:عندها يكون
خيار الم�ؤمنين �صعب ًا و�شاق ًا� ،إذ عليهم �أن يجاهدوا
الكافرين لإحقاق الحق ،قال تعالى} :ا ْن � ِف � ُروا ِخفَافاً
َو ِثقَا ًال َو َج ِاه ُدوا ِب�أَ ْم َوا ِل ُك ْم َو�أَ ْنف ُِ�س ُك ْم ِفي َ�سبِيلِ ا ِ
هلل َذ ِل ُك ْم
لكن جهود
خَ ْي ٌر َل ُك ْم �إِنْ ُك ْن ُت ْم َت ْعلَ ُمونَ{(التوبةَّ ،)41 :
الم�ؤمنين تف�شل في �أغلب الأحيان ،وتمر ِحقَب زمن ّية
كثيرة مليئة بالف�ساد واالنحراف في حياة الب�شرية.
االلتزام بتعاليم الإ�سالم:
ماذا يفعل الم�ؤمن؟ ب�إمكانه �أن ينجح في �صراعه مع
نف�سه على الرغم من المعاناة ،وب�إمكانه �أن ينجح في
حاالت قليلة مع �إخوانه الم�ؤمنين لإقامة حكم اهلل تعالى
بين النا�س ،وهو ال يتح َّمل م�س�ؤول َّية ف�شل الأ َّمة عندما يقوم
بواجبه الفردي والجماعي� ،إ َّال � َّأن عليه المحافظة على
�أمر �أ�سا�س وهو :اختيار طريق اهلل� ،أي التزام الإ�سالم،
عندها ال ي�ضيره �شيء في الدنيا ،فهو على ِّ
إلهي
الخط ال ِّ
الم�ستقيم ،ي َّت ِب ُع �أوامره ،وينتهي عن نواهيه ،ولن ي�ضل
عن �أمــيـر الم�ؤمنين
الطريق ما دام ملتزم ًا تعاليم الإ�سالم.
عندما ت�سير على طريق الإ�سالم ،وتهتدي ِّ
بمحم ٍد  Qق��ـ��ـ��ـ��ـ��ال:
و�آل مح َّمد ،Pفلن ُي�ضيرك �شيء ،لأ َّن��ك ت�أخذ من
اهلل تعالى �إ َّياه ،ومن هدايتهم التي «�إملكــوا �أنـف�سكـم
علمهم الذي ع َّلمهم
تنير الب�صائر ،فالنجاة عن طريقهم ،وال نجاة لمن ب���دوام ج��ه��اده��ا».
3
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تخ َّلف عنهم .عن الإم��ام ال�صادق�« :Qأال � َّإن �أبرار
أعلم النا�س
أحلم النا�س �صغار ًا و� ُ
عترتي و�أطايب �أرومتي � ُ
كبار ًا� ،أال و�إنَّا � ُ
أهل ٍ
وبحكم اهلل
بيت ِم ْن ِعل ِْم اهلل علمنا،
ِ
حكمناِ ،وم ْن قولٍ �صادقٍ �سمعنا ،ف� ْإن تتبعوا �آثارنا تهتدوا
بب�صائرنا ،و� ْإن لم تفعلوا يهلككم اهلل ب�أيدينا ،معنا راي ُة
الحق ,من تبعها لحق ،وم��ن ت�أخر عنها غ��رق� ،إال وبنا
يدرك ترة( ) كل م�ؤمن ،وبنا تُخلع ربقة الذل من �أعناقكم،
وبنا فتح ال بكم ،ومنا يختم ال بكم»( ).
عند ا�شتداد البالء ي�أتي الفرج:
واعلم � َّأن ا�شتداد البالء م �� ِؤذ ٌن بالفرج ،و� َّأن الي�أ�س
ممنوع على الم�ؤمنين ،فهم م��وع��ودون بالن�صر الأكيد
على هذه الأر���ض على يد قائم �آل محمد| ،فنجاحنا
ب�صبرنا ،عندها نفوز با�ستقامتنا ولو لم نتمتع بالفرج �أثناء
حياتنا ،ف�إذا �أكرمنا اهلل تعالى بخدمة �صاحب الع�صر
والزمان| فهو الفوز الكبير الناتج عن ال�صبر والأمل.
عن حذيفة بن اليمان ،عن ر�سول اهلل« :Pيا حذيفة ,ال
يزال ذلك البالء على �أهل ذلك الزمان ,حتى �إذا �أي ُِ�سوا
الظن �أن ال يف ّرج عنهم� ,إذ بعث اهلل
وقنطوا و�أ��س��ا�ؤوا ّ
رج ًال من �أطائب عترتي و�أبرار ذريتي ,عد ًال مبارك ًا زكي ًا,
الدين والقر�آن والإ�سالم
ال يغادر مثقال ذ ّرة ،يع ُّز اهلل به َ
َ
ال�شرك و�أه َله ،يكون من اهلل على حذر ،ال
و�أه َله ،ويذ ُّل به
يغت ّر بقرابته ،ال ي�ضع حجر ًا على حجر ،وال يقرع �أحد ًا في
واليته ٍ
ويميت
ب�سوط �إ َّال في َحد ،يمحو اهلل به البدع كلها،
ُ
يفتح اهلل به كل باب حق ،ويغلق به كل باب
به الفتن كلهاُ ،
ف�سم
باطل ،ير ُّد اهلل به �سبي الم�سلمين حيث كانوا .قلتِّ :
لنا هذا العبد ,الذي قد اختاره اهلل لأمتك وذريتك ،فقال:
ا�سمه ك�إ�سمي ،لو لم يبق من الدنيا �إ َّال يو ٌم واحد ,لجعل
اهلل مقدار ما يكون فيه جميع ما ذكرت»( ).
4

5

�إنّ الي�أ�س ممنوع
على الم�ؤمنين ،فهم
م��وع��ودون بالن�صر
الأك��ي��د على هذه
الأر�������ض ع��ل��ى يد
قائم �آل محمد|.
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6

الهوام�ش

(((1العالمة المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج� ،67ص.64 :
(((2الليثي الوا�سطي ،عيون الحكم والمواعظ� ،ص.89 :
(((3الإمام زين العابدين ،Qال�ص ��حيفة ال�سجادية� ،ص:
.296

(((4ترة :ما ي�صيب الإن�سان من المكروه.
(((5القا�ضي النعمان المغربي� ،شرح الأخبار ،ج� ،3ص.562 :
(((6ال�سيد ابن طاوو�س ،المالحم والفتن� ،ص.265 :

زاد الم�سير
العزم والإرادة
�آية اهلل ال�شيخ حممد تقي بهجت{
9
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ع��ل��ي��ن��ا �أن ن��ع��ل��م ـ ����ص���غ���ار ًا وك����ب����ار ًا ـ ب������� َّأن ال���ط���ري���ق ال��وح��ي��د
ل��ت��ح�����ص��ي��ل ���س��ع��ادة ال��دن��ي��ا والآخ��������رة ،ه���و ال���ع���ب���ود َّي���ة هّ
لل ع��زّ
وج�����لّ  .وه���ي ت��ت��ح� ّق��ق ب��ت��رك ال��م��ع�����ص��ي��ة ف���ي ال��ع��ق��ي��دة وال��ع��م��ل.
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لئن عملنا بما نعلمه ،وتوقفنا واحتطنا
نح�صل العلم به،
فيما ال نعلمه� ،إل��ى �أن ِّ
فلن نكون في معر�ض الندم والخ�سران
�أب ��د ًا .ولئن تحقّق ه��ذا العزم في العبد
ب�شكل ثابت ورا�سخ ،ف�سيكون اللهّ تعالى
�أولى بتوفيقه و�إعانته.
هّ
ك���ون���وا دع�����اة �إل�����ى الل بغير
�أل�سنتكم
ث � ّم��ة ج�م��اع��ة ي�ت�ع��ام�ل��ون م��ع الوعظ
والخطابة والإر� �ش��اد ـ والتي هي مق ّدمة
ل�ل�أم��ور العمل َّية المنا�سبة ـ معاملة ذي
المق ّدمة .وك� �� َّأن المطلوب �أن «يتك ّلموا
وي�ستمعوا لمج ّرد �أن يتك ّلموا وي�سمعوا!»
وه��ذا ا�شتباهَّ � .إن التعليم والتع ّلم �إنَّما
يكون منا�سب ًا لأجل العمل ،وال ا�ستقالل َّية
لهما .وقد قالوا عليهم ال�سالم لإفادة هذا
المطلب والحثّ عليه« :كونوا دع��اة �إلى
اللهّ بغير �أل�سنتكم» .تك ّلموا من خالل
العمل ،وتع ّلموا من العمل ،وليكن �سماعكم

بالعمل .يريد بع�ضهم �أن يعلم المع ِّلم!
(وي�ت�ط� ّل��ب م�ن��ه) ح� ّت��ى �أن ي ��أخ��ذ كيف َّية
التعليم من المتع ِّلمين!! يطلب منّا البع�ض
الدعاء ،فن�س�أل لأي �شيء؟ فيب ّينون الع ّلة،
فن�شرح لهم الدواء ،وبد ًال من �أداء ال�شكر
وا�ستعماله يقولون ثانية« :ادع ��وا لنا».
وبعيد ًا ع ّما نقوله وم��ا ي��ري��دون ،ف�إنّهم
يخلطون �شرط َّية الدعاء مع نف�س ّيته� .إنَّنا ال
نخرج عن عهدة التكليف ،بل علينا تح�صيل
النتيجة بوا�سطة العمل ،ومن المحال �أن
يكون العمل بال نتيجة� ،أو تح�صل النتيجة
من غير العمل .لي�س الأمر كذلك« :كانت
�إق��ام��ة المجل�س لحاجة وم�صلحة فلم
ينل منها �إ ّال الجلو�س والحديث والقيام»
ن�صه:
(ترجمة �شعر بالفار�سية ّ
پى م�صلحتى مجل�س �آرا�ستند
ن�ش�ستند وكفتند وبرخا�ستند!)
جعلنا اللهّ من �أه��ل العمل ،ال مج ّرد
ق ّوالين (من �أهل الكالم) ،فال نقدم على
حركة عمل َّية من دون علم وال نتوقّف مع
العلم .لنقم ب���أداء ما نعرفه ،ولنتوقّف
ونحتاط فيما ال نعرفه� ،إل��ى �أن يح�صل
لنا العلم به ،ومن المقطوع به �أن ال ندم
في هذا النهج .ال ننظر بع�ضنا �إلى بع�ضنا
الآخ��ر ،بل ليكن نظرنا �إلى دفتر ال�شرع،
ولنجعل �أعمالنا وتروكنا مطابقة له.
�أف�ضل زاد ال � َّراح��ل �إل��ي��ك عزم
الإرادة
ال ي�خ�ف��ى ع�ل��ى �أول� ��ي الأل� �ب ��ابَّ � ،أن
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�أ�سا�س (ود�ستور)الحركة في المخلوقات
ه��و معرفة ال�م�ح� ّرك ال��ذي تحتاج �إليه
ال�ح��رك��ة ،وم�ع��رف��ة م��ا منه ال�ح��رك��ة وما
�إليه الحركة ،وما له الحركة� ،أي البداية
والنهاية والغر�ض .حيث � َّإن الممكنات في
حالة حركة (م�ستم ّرة) �آن � ًا ف�آن ًا باتِّجاه
المق�صد .والفرق بين العالم والجاهل هو
في معرفة عالج الحوادث وع��دم معرفة
ذلك .والتفاوت في منازلهما في العاقبة
بمقدار التفاوت في مراتب علمهما في
البداية.
ف � ��إذا ع��رف�ن��ا ال �م �ح � ّركّ ،
واطلعنا
على ح�سن تدبيره وحكمته من انتظام
توجهنا (وه ّمنا)
المتح ّركات( ،كان) ك ّل ّ
�إرادت���ه التكوين ّية والت�شريع ّية .فهنيئ ًا
للعارف (لأه��ل المعرفة) و�إن كان �أكثر
ال�شهداء ب��ذ ًال وت�ضحية وتع�س ًا للجاهل
(ل�غ�ي��ر ال��ع��ارف) ح � َّت��ى ل��و ك��ان فرعون
زم��ان��ه .عاقبة ه��ذه ال�ح��رك��ات �أن يقول
الجاهل (ليت �أُ ّم ��ي ل��م تلدني) ،ويقول
العالم (ليتني �سرت نحو المق�صد �سبعين
م� ّرةَّ ،ثم ُع� ْ�دت و�سرت ثانية وا�ست�شهدت
في �سبيل الحقّ ) .ولكيال نعود من حياتنا
بالندم �أقول ب�صراحة:
�شخ�ص
لو انق�ضى مث ًال ن�صف عمر � ِّأي
ٍ
في ذكر المنعم الحقيقي ،ون�صفه الآخر
في الغفلة ،العتبر ن�صف عمره حياة له،
والن�صف الآخ��ر م��وت� ًا ،مع اختالف عن
الموت في الأ�ضرار وعدم النفعَّ � .إن من

يملك المعرفة ب��اللهّ  ،ي�صير مطيع ًا له،
ويكون �شغله وارتباطه به تعالى ،ويعمل بما
يعلم �أ َّن��ه موافق لر�ضاه ،ويتوقّف فيما ال
يعلم �إلى �أن يعلم ،وي�سعى لتح�صيل العلم
بذلك �آن ًا ف�آن ًا ،لكي يعمل �أو يتوقَّف .فعمله
نا�شئ ع��ن ال��دل�ي��ل ،وت��و ّق�ف��ه راج��ع لعدم
وج��ود الدليل .هل من الممكن لقافلتنا
�أن ت�صل �سالمة �إلى المق�صد ،عبر هذه
العقبة المليئة بالخطر ،من دون الت�سلُّح
بطاعة اللهّ ال�ق��ادر؟ هل من الممكن �أن
يكون وجودنا من الخالق تعالى ،وق ّوتنا
من غيره؟ فال ق � ّوة نافعة باقية �إذ ًا �إ ّال
لأه��ل اللهّ  ،وال �ضعف �إ ّال لغيرهم .والآن
�إذا �صرنا من �أ�صحاب اليقين في هذه
ال �م��رح �ل��ة ،فعلينا لأج� ��ل ت��رج �م��ة هذه
ال�صفات والأح ��وال عملي ًا� ،أن نعلم � َّأن
ه��ذه الحركة المتحقّقة م��ن �أ ّول �ه��ا �إلى
�آخرها مخالفة لمح ّرك ال َّدواعي الباطلة.
ويكفي في �سعادة االتِّ�صال بر�ضا المبد�أ
الأع�ل��ى� ،أن ال نعتني بها � -أي ال َّدواعي
الباطلة  -فال نتح ّرك تبع ًا لها وانبعاث ًا
منها( .المترجم .ونهملها)�« :أف�ضل زاد
ال َّراحل �إليك عزم الإرادة»( .من دعاء
يوم المبعث).
للهّ
والحمد �أ ّو ًال و�آخر ًا وال�صالة على
مح ّمد و�آله الطاهرين واللعن الدائم على
�أعدائهم �أجمعين.

حالوة الذكر
�إعلم � ّأن للقراءة في ال�صالة ،هذا ال�سفر الروحاني
والمعراجالإلهي،مراتبومدارجنكتفيبذكربع�ضها:
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المرتبة الأولى:
ّ
�أ ّال ي�شتغل القارئ �إال بتجويد القراءة
وتح�سين ال�ع�ب��ارة ،وي�ك��ون ه ّمه التلفّظ
ب�ه��ذه الكلمات فقط وت�صحيح مخارج
الحروف ح َّتى ي�أتي بتكليف وي�سقط عنه
�أم��ر ،وه��ذه الطائفة داخلة في ال�صالة
بح�سب ال�صورة ،ولكنهم بح�سب الباطن
والحقيقة م�شغولون ب��ال��دن�ي��ا وم�آربها
وال�شهوات الدنيوية ،وي َّتفق �أح�ي��ان� ًا � ّأن
قلوبهم �أي�ض ًا م�شغولة بالتف ّكر في ت�صحيح
�صورة ال�صالة ففي هذه ال�صورة قد دخلوا
في �صورة ال�صالة بح�سب القلب والل�سان،
وهذه ال�صورة منهم مقبولة ومر�ضية.
المرتبة الثانية:
هم الذين ال يقتنعون بهذا الحد بل
يرون ال�صالة و�سيلة لتذ ّكر الحقّ ويع ّدون
القراءة تحميد ًا وثناء على الحق ،ولعله
�أ��ش�ي��ر �إل ��ى ه��ذه ال�ط��ائ�ف��ة ف��ي الحديث
«ق�سمت ال�صالة بيني
ال�شريف القد�سي َّ
وبين عبدي ن�صفين ولعبدي ما �س�أل ف�إذا

قال :ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،يقول اهلل:
ذكرني عبدي و�إذا قال :الحمد هلل يقول
علي وهو معنى
اهلل :حمدني عبدي و�أثنى ّ
�سمع اهلل لمن حمده .و�إذا قال :الرحمن
الرحيم يقول اهللّ :
عظمني عبدي ،و�إذا
مجدني
قال :مالك يوم الدين يقول اهللّ :
عبدي ،وفي رواية ف ّو�ض � ّإلي عبدي و�إذا
قال� :إ ّياك نعبد و�إ ّياك ن�ستعين يقول اهلل:
هذا بيني وبين عبدي ،و�إذا ق��ال :اهدنا
ال�صراط الم�ستقيم يقول اهلل :هذا لعبدي
ولعبدي ما �س�أل»( ).
�أركان العبودية:
والحق تعالى قد �أقام �آداب العبودية
في القراءة على �أربعة �أركان:
 الركن الأول:التذ ّكر ،وال ب ّد �أن يح�صل في «ب�سم
اهلل الرحمن الرحيم» وي�ع� ّود القلب �أن
يكون طالب ًا للحقّ ومح ّب ًا للحق .ويح�صل
ه��ذا المقام من الخلوة مع الحق و�ش ّدة
التذ ّكر والتف ّكر في ال�ش�ؤون الإلهية حتى
1

الهوام�ش
(((1ال�صالة في الكتاب وال�سنة ،محمد الري�شهري� ،ص.28
(((2تذكرة الفقهاء ،العالمة الحلي ،ج� ،1ص.121

والعبادة التي خلت عن اللذّة والحالوة
عبادة بال روح وال ي�ستفيد القلب منها.
فيا �أي�ه��ا العزيز �آن����س قلبك ب ��آداب
العبودية و�أذق ذائقة الروح حالوة الذكر،
وه��ذه اللطيفة الإل�ه�ي��ة تح�صل ف��ي بدء
الأمر ب�ش ّدة التذ ّكر والأن�س بذكر الحق،
ولكن في حال الذكر ال يكون القلب م ّيت ًا
وال ت�ستولي عليه الغفلة ،ف� ��إذا �آن�ست
قلبك بالتذ ّكر فت�شملك العنايات الأزلية
بالتدريج ويفتح على قلبك �أبواب الملكوت
وع�لام��ة ذل��ك التجافي ع��ن دار الغرور
والإنابة �إلى دار الخلود واال�ستعداد للموت
قبل حلول الفوت.
ً
اللهم �أعطنا ن�صيبا من لذَّ ة مناجاتك
وح�ل�اوة مخاطباتك واجعلنا ف��ي زمرة
الذاكرين والمنقطعين �إلى ع ّز قد�سك،
وهب لقلوبنا الم ّيتة حياة دائمة واقطعها
ع ّمن �سواك ووجهها �إليك �إنك ولي الف�ضل
والإنعام.
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ينتهي �إل��ى ح� ّد يكون قلب العبد
فيه حقاني ًا وال يكون في جميع زوايا
قلبه ا�سم �سوى الحق.
وتكفي لأهل المعرفة والجذبة الإلهية
و�أ�صحاب المح ّبة والع�شق الآية ال�شريفة
الإلهية } َف��ا ْذ ُك� ُرو ِن��ي �أَ ْذ ُك ْر ُك ْم{(البقرة:
 .)152وقال اهلل تعالى لمو�سى (يا مو�سى
�أنا جلي�س من ذكرني)(..)2
 الركن الثاني:التحميد وهو في قول الم�ص ّلي «الحمد
رب العالمين».
هلل ّ
فيعترف قلبه � َّأن جميع المحامد من
مخت�صات الذات الأحدية ولي�ست ل�سائر
َّ
الموجودات فيها �شركة لأنّه لي�س لها كمال
من عند �أنف�سها حتى يقع الحمد والثناء
لها.
 الركن الثالث:هو التعظيم ،وهو يح�صل في «الرحمن
الرحيم».
 الركن الرابع:وهو مقام التقدي�س الذي هو حقيقة
التمجيد .وبعبارة �أخرى تفوي�ض الأمر �إلى
اهلل ،وظهور مالك ّية بيت القلب والت�ص ّرف
فيه بال مزاحمة ال�شيطان ،وي�صل في هذه
الحالة �إلى مقام الخلوة.

والدة ال َّر�سول... P

هتاف الوحدة
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تاريخي ،بل
مجرد حدث
لم تكن والدة الر�سول الأعظمّ P
ّ
كانت حدث ًا م�صيري ًا في م�سيرة الإن�سانية .الظواهر التي
وقعت تزامن ًا مع هذه ال��والدة الكبرى كما يروي التاريخ ما
هي �إ ّال �إ�شارات بليغة لمعنى هذه ال��والدة وحقيقتها .حيثُ
ينقل � ّأن عالمات الكفر وال�شرك في نقاط �شتّى من العالم
نبي الإ���س�لام الكريم.P
تزلزلت واختلّت �أث��ن��اء والدة ّ
مقدمة للكفاح �ضد الظلم والطغيان:
كما تع ّر�ض ق�صر جبابرة الإمبراطورية الإيرانية الم�شركين
�آنذاك لحادث معروف حيث انهارت قمم ق�صر المدائن الأربع ع�شرة.
وكانت هذه بدورها �إ�شارة رمزية �أخرى تفيد � ّأن هذه الوالدة مقدمة
وخلفية للكفاح �ضد الطغيان والطواغيت في العالم .ذلك عن جانب
المعنوية وهداية الب�شر القلبية والفكرية ،وهذا عن جانب الهداية
االجتماعية والعملية للب�شرية ..الكفاح �ض ّد الظلم والطغيان
و�ض ّد �سيادة الظالمين الباطلة على النا�س ..للإمام

�أمير الم�ؤمنين علي بن �أب��ي طالب عليه
ال�صالة وال�سالم في نهج البالغة العديد
من العبارات في و�صف الزمن الذي ظهر فيه
الر�سول الأكرم وطلع كال�شم�س الم�شرقة ،ومن ذلك
قوله:
()
«والدنيا كا�سفة النور ظاهرة الغرور»  ..ظلمات
ال�ضالل.
الجهل ..ظلمات الطغيان ..ظلمات ّ
()
ال�ضالل ونور ًا من العمى» .
«وكان بعده هدى من ّ
لقد كانت الب�شرية عمياء فتفتّحت عيونها ،وكان
العالم مظلم ًا فتن َّور بنور وجود الر�سول .هذا هو معنى
هذه الوالدة الكبرى ومن َّثم بعثة هذا الإن�سان العظيم.
ل�سنا نحن الم�سلمين فقط مدينين للمنّة والنعمة الإلهية
ب�سبب هذا الوجود المق ّد�س ،بل الإن�سانية ك ّلها مدينة
لهذه النعمة.
م�سيرة الإن�سانية نحو القيم:
�إذا نظرنا في التاريخ بعد بعثة الر�سول Pووالدته
�سنالحظ � ّأن الإن�سانية �سارت نحو ال ِق َيم ،وعرفت ال ِق َيم،
وهذا ما �سينمو وينت�شر تدريجي ًا وتت�ضاعف �شدته يوم ًا
بعد ي��وم� ،إل��ى �أن } ِل� ُي� ْ�ظ� ِه� َر ُه َعلَى ال� ِّدي��نِ ُك� ِّل� ِه َو َل � ْو َك ِر َه
ا ْل ُم�شْ ِر ُكونَ{(التوبة� )33:إن �شاء اهلل ..ي�ستغرق العالم
ك ّله وتبد�أ الب�شرية �سيرها الحقيقي في طريق الهداية
وال�صراط الإلهي الم�ستقيم ،والواقع � َّأن حياة الإن�سان ّية
1

2
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لقد كانت الب�شرية
ع��م��ي��اء فتفتّحت
ع��ي��ون��ه��ا ،وك��ان
فتنور
العالم مظلم ًا َّ
بنور وجود الر�سول.
هذا هو معنى هذه
ال����والدة الكبرى
ومن ثم بعثة هذا
الإن�سان العظيم.
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تبد�أ منذ ذلك اليوم ..اليوم الذي تكتمل فيه حجة اهلل على النا�س وت�ضع
الإن�سان ّية �أقدامها على هذا الطريق.
العالم الإ�سالمي بحاجة �إلى الوحدة:
ما �أ�ش ّدد عليه اليوم وهو من واجباتنا الكبرى والأولى نحن الم�سلمين هو
ق�ضية االتَّحاد والوحدة .لقد �س ّمينا هذا الأ�سبوع الذي ينتهي بال�سابع ع�شر
من ربيع الأ ّول ب�أ�سبوع الوحدة منذ بداية الثورة .وال�سبب هو � ّأن يوم الثاني
ال�سنة هو يوم والدة
ع�شر من ربيع الأول ح�سب الرواية ال�شهيرة لدى �إخواننا ّ
الر�سول ،ويوم ال�سابع ع�شر من ربيع الأول ح�سب رواية ال�شيعة الم�شهورة هو
يوم والدته .بيد � ّأن الكالم ال يكفي .والت�سمية ال تكفي .ينبغي � ْأن نعمل ونتّجه
�صوب الوحدة .العالم الإ�سالمي اليوم بحاجة للوحدة .وهناك عوامل تفرقة
ينبغي التغ ّلب واالنت�صار عليها.
ك ّل الأهداف الكبرى بحاجة للجهاد والكفاح .وبمقدور هذا الجهاد َّ
حل
الكثير من العقد والم�شكالت.
عوامل تقف في طريق الوحدة:
هناك عامالن �أ�سا�س ّيان يعيقان طريق الوحدة وينبغي عالجهما.
 العامل الداخلي:تع�صب والتزام كل فريق لنف�سه بطريقة تتجاوز حدود الإثبات �إلى
� َّإن ّ
حدود الإق�صاء الم�صحوبة بالتطاول والعداء هو ما يجب التغ ّلب عليه .فعلى
الإخ��وة في منظومة الأم��ة الإ�سالمية �أن يحترم بع�ضهم بع�ض ًا كما عليهم
احترام ح��دود وحقوق و�أف�ك��ار بع�ضهم الآخ��ر ،وت��رك النقا�شات والجدال
لمجال�س العلم .ليجتمع العلماء و�أهل الخبرة ويتناق�شوا مذهبي ًا �إذا �شاءوا.
�إال � َّأن النقا�ش المذهبي العلمي في الأروقة العلمية يختلف عن تبادل الإ�ساءات
في العلن وعلى م�ستوى الر�أي العام و�أمام ذهن َّيات عاجزة عن التحليل العلمي.
على العلماء احتواء هذا ال�شيء ،وعلى الم�س�ؤولين احتواءه �أي�ض ًا .هذا �أحد
داخلي.
العاملين وهو عامل
ّ
 العامل الخارجي:وهناك العامل الخارجي وهو ي ُد الأعداء المغر�ضة العاملة على التفرقة.
ينبغي عدم الغفلة عن هذا .لي�س اليوم فقط ،بل منذ �أن �شعرت القوى ال�سيا�سية
المهيمنة على العالم ب� ّأن بو�سعها الت�أثير على ال�شعوب ظهرت يد التفرقة هذه
وهي اليوم �أ�شد من �أي وقت �آخر .وو�سائل الإعالم واالت�صال الحديثة ت�ساعد
بدورها على ذلك� .إنَّهم ي� ِّؤججون النيران وينحتون ال�شعارات للتفرقة .ينبغي

الهوام�ش

(( (1نهج البالغة ،الخطبة .89
(( (2مفاتيح الجنان ،دعاء الندبة.
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الت ّيقظ والحذر .وللأ�سف ي�صبح بع�ض النا�س داخل ال�شعوب والبلدان
الم�سلمة و�سائل لتنفيذ �أغرا�ض �أولئك الأعداء الأ�صليين.
اعت�صموا بحبل اهلل:
على الأمة الإ�سالمية �أن تبقى متيقّظة وتقف بوجههم .والواجب الأ ّول
يقع على عاتق رجال ال�سيا�سة .على م�س�ؤولي و�سا�سة البلدان الإ�سالمية
�أن يتيقَّظوا .المفكرون ومن يتعاملون مع عقول النا�س وقلوبهم؛ علماء
الدين ،والمثقفون ،والك َّتاب ،وال�صحفيون ،وال�شعراء ،والأدباء في العالم
الإ�سالمي يتحملون هذا الواجب الكبير بدرجة عالية وهو �أن يع ِّرفوا للنا�س
الأ�صابع التي ت��روم الإخ�لال بهذه الوحدة و�إخ��راج هذا
الزمام الإلهي المتين من �أيدي الم�سلمين.
يقول لنا القر�آن ب�صراحةَ } :و ْاعت َِ�ص ُمواْ
ب َِح ْبلِ اللهّ ِ َج ِمي ًعا َو َال َت َف َّر ُقواْ{(�آل عمران:
 ..)103يقول لنا اعت�صموا �سوي ًة بحبل
اهلل .ه��ذه هي ق�ضية العالم الإ�سالمي
الكبرى.
ّ
ن ��أم��ل �أن ي��وف��ق اهلل ت�ع��ال��ى جميع
�أبناء الأ َّم��ة الإ�سالمية وكافة ال�شعوب
والحكومات الإ�سالمية للنظر لهذه
الم�س�ألة المهمة بوزنها و�أهميتها،
وتطبيقها عملي ًا .ور�ضوان اهلل ورحمته
على روح �إمامنا الجليل الذي رفع هتاف
الوحدة في ع�صرنا ودع��ا الم�سلمين
لهذا اال ِّت �ح��اد .نرجو �أن ي�ع� ِّرف اهلل
قلوبنا النداء الإلهي والدعوة الإلهية
�أك�ث��ر ف��أك�ث��ر ،ويجعل م�ستقبل الأمة
الإ�سالمية خير ًا من ما�ضيها.
وال� ��� �س�ل�ام ع �ل �ي �ك��م ورح� �م ��ة اهلل
وبركاته.

� ُّأم الخبائث
�آي���ة اهلل ال�شيخ نا�صر م��ك��ارم ال�شريازي
قال تعالى:
ير
} َي ْ�س َ�ألُون ََك َعنِ الْخَ ْمرِ َوا ْل َم ْي ِ�سرِ ُقلْ ِفي ِه َما ِ�إث ٌْم َك ِب ٌ
َّا�س َو�إِث ُْم ُه َم�آ �أَ ْك َب ُر ِمن َّن ْف ِع ِه َما{
َو َمنَا ِف ُع ِللن ِ
(البقرة.)219 :
18

ك��ان المجتمع العربي في الجاهلية مل َّوث ًا ومتو ِّرط ًا
ب�شكل �شديد بالخمر والمي�سر� ،إذ كان الخمر عندهم
وفي تقاليدهم كالماء ال��ذي ي�شربونه ،ول��ذا لم يكن
من الممكن الق�ضاء على مثل هذه العادة القبيحة في
حياتهم دفعة واحدة ،فلج�أ القر�آن الكريم �إلى البرنامج
حرم الخمر في �أربع مراحل ،ويمكن
التدريجي حيث ّ
اال�ستفادة في الأمور التربوية من هذا الأ�سلوب القر�آني.

الإيم��ان يتناق���ض
م��ع �ش��رب الخمر
ومـــ��ن ي�شـــ��رب
الخمر لي�س م�ؤمناً،
كم��ا �أنّ الم�ؤم��ن
ال ي�ش��رب الخم��ر.
19
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بيان الأحكام تدريجياً:
� ّإن �إق�لاع �شخ�ص ما عن المخدرات �أو ال�سجائر،
مع �إدمانه عليها لع�شرات ال�سنوات ،ال يكون بدعوته �إلى
التخلي عنها دفعة واحدة ،لأنّه �سوف يجد ذلك م�ستحي ًال،
كما � ّأن له �أ�ضرار ًا كثيرة ،لذا يجب �أن نبد�أ ذلك بالتقليل
التدريجي ال�ستخدامه لتلك المادة ،لي�صل به بالتدريج
�إلى الدرجة �صفر .وفي القر�آن الكريم �إ�شارة �إلى تلك
المراحل الأرب �ع��ة لتحريم الخمر كما ورد ف��ي القر�آن
الكريم:
 -1لي�ست من الرزق الح�سن:
ِ
في الخطوة الأولى بعد �أن ذكر اهلل نعمه يقولَ } :ومن
َث َم َر ِات الن َِّخيلِ َوالأَ ْعنَابِ َتت َِّخذُو َن ِم ْن ُه َ�س َك ًرا َو ِر ْز ًقا َح َ�سنًا
�إِ َّن ِفي َذ ِل َك لآ َي ًة ِّل َق ْو ٍم َي ْع ِق ُلونَ{(النحل.)67 :
ففي ه��ذه الآي��ة الكريمة جعل اهلل ع� ّز وج��ل الرزق
الح�سن مقابل الم�سكرات ،وهذه �أ ّول �إ�شارة �إلى � ّأن الخمر
مخالف لل ِق َيم ،و�أدرك النا�س من هذه المقارنة � ّأن الخمر
لي�س من ال��رزق الح�سن ،و� ّأن ا�ستعماله ال يتنا�سب مع
ذلك.
 -2ال تقربوا ال�صالة �سكارى:
الآي��ة ( )43من �سورة الن�ساء تذكر الخطوة الثانية
للتحريم التدريجي للخمر حيث يقول تعالىَ } :ي��ا �أَ ُّي َها
ال�ص َ
ال َة َو�أَن ُت ْم ُ�سكَا َرى َحت ََّى َت ْعلَ ُمواْ
ا َّل ِذينَ �آ َمنُواْ َال َت ْق َر ُبواْ َّ
َما َتقُو ُلونَ{.
اعتبرت الآية الكريمة �شرب الخمر مناق�ض ًا لل�صالة،
ولم ت�سمح للم�سلمين في �صدر الإ�سالم ب�أن يقوموا �إلى
ال�صالة �سكارى ،وفي هذا �إ�شارة �ضمنية �إلى � ّأن �شرب
الخمر وال�سكر ال يتنا�سب مع العقل والفهم ،و�أ ّما النقطة
الثالثة التي ُيمكن �أن ت�ستفاد من هذه الآية فهي � ّأن ال�صالة
لي�ست �ألفاظ ًا فقط ،بل � ّإن روح ال�صالة تكمن في ح�ضور
القلب ،وبما � ّأن ال�سكران ال يتمتع بح�ضور القلب وال يفهم
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ما يقول ،لذا �أمر اهلل ع ّز وجل �أ ّال تقام ال�صالة في حال
ال�سكر.
 -3الإثم الكبير:
الآية ( )219من �سورة البقرة هي المرحلة الثالثة من
مراحل التبيين التدريجي لحرمة �شرب الخمرَ } ،ي ْ�س�أَ ُلون ََك
َعنِ ا ْلخَ ْم ِر َوا ْل َم ْي ِ�س ِر قُلْ ِفي ِه َما �إِ ْث ٌم َكبِي ٌر َو َمنَا ِف ُع ِللن ِ
َّا�س
َو�إِ ْث ُم ُه َم�آ �أَ ْك َب ُر ِمن َّن ْف ِع ِه َما َو َي ْ�س�أَ ُلون ََك َماذَا ُين ِفقُو َن قُلِ
ا ْل َع ْف َو َك َذ ِل َك ُيب ِّينُ اللهّ ُ َل ُك ُم الآ َي ِات َل َع َّل ُك ْم َت َت َف َّك ُرونَ{فكما
ورد في الآية ال�شريفة ،ف� ّإن الخمر مع�صية كبرى و�إن د ّرت
عند بع�ض الأ�شخا�ص منافع و�أرباح ًا �أثناء بيعه و�شرائه،
تتم مقارنة تلك الأرباح والمكا�سب بالأ�ضرار
ولكن عندما ّ
الناجمة عن الخمر و�شربه ف�إنّها �أكبر بكثير ،ل��ذا َّتم
التعامل في هذه الآية ب�شدة �أكثر مع �شرب الخمر حيث
ُع ّبر عنه بالإثم الكبير.
 -4حرمة �شرب الخمر:
المرحلة الأخيرة وهي تبين حرمة �شرب الخمر .تم َّثل
ذلك بالت�صريح في الآيتين ( 90و )91حيث يقول تعالى:
اب
} َيا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آ َمنُواْ �إِ َّن َما ا ْلخَ ْم ُر َوا ْل َم ْي ِ�س ُر َوالأَ َ
ن�ص ُ
اج َت ِن ُبو ُه َل َع َّل ُك ْم
َوالأَ ْز َال ُم ر ِْج��� ٌ�س ِّم��نْ َع� َم��لِ ال�شَّ ْي َط ِان َف ْ
ُت ْف ِل ُحو َن * �إِ َّن َما ُيرِي ُد ال�شَّ ْي َطانُ �أَن ُيو ِق َع َب ْي َن ُك ُم ا ْل َع َدا َو َة
َوا ْل َبغ َْ�ضاء ِفي ا ْلخَ ْم ِر َوا ْل َم ْي ِ�س ِر َو َي ُ�ص َّد ُك ْم َعن ِذ ْك� ِر اللهّ ِ
ال�ص َ
ال ِة َف� َه��لْ َ�أن� ُت��م ُّمن َت ُهونَ{ففي هاتين الآيتين
َو َع��نِ َّ
ال�شريفتين ا�ستخدمت ع�شرة �أنواع من الت�أكيد لتحريم
�شرب الخمر هي:
ّ � - 1إن الآيتين ال�شريفتين هما خطاب للم�ؤمنين ومعنى
ذلك � ّأن الإيمان يتناق�ض مع �شرب الخمر ومن ي�شرب
الخمر لي�س م�ؤمن ًا ،كما � ّأن الم�ؤمن ال ي�شرب الخمر.
ّ
م�صاف الآثام الوا�ضحة والم�س ّلمة
 -2جعل الخمر في
مثل :القمار ،والمي�سر ،وعبادة الأ�صنام ،وفي هذا ت�أكيد
على حرمة �شرب الخمر وقد وردت في الرواية�« :شارب
الخمر كعابد وثن»( ).
1

«ل��ع��ن اهلل ع�شر
ط�����وائ�����ف ف��ي
ال���خ���م���ر ه���ي:
الخمر وعا�صرها
وغار�سها و�شاربها
و�ساقيها وبائعها
وم�شتريها و�آكل
ثمنها وحاملها
والمحمولة �إليه».
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ّ � -3إن و�صف الخمر بالرج�س هو ت�أكيد �آخر على حرمته.
ّ � -4إن و�صف �شرب الخمر بعمل ال�شيطان دليل على
قبح هذا العمل.
 -5عبارة (فاجتنبوه) فيه ت�صريح وا�ضح بالأمر
بترك �شرب الخمر ،بل ت�صريح �آخ��ر على حرمة هذا
العمل القبيح.
 -6جملة (لع ّلكم تفلحون) ،حيث جعل الفالح في ِّ
ظل
ترك �شرب الخمر ،فيه ت�أكيد �ساد�س على حرمة �شربه.
ّ � -7إن هدف ال�شيطان من �شرب الخمر �إيجاد العداوة
والبغ�ضاء بين الم�سلمين ،وك ُّل ما ي�ستخدم و�سيلة و�سالح ًا
لل�شيطان لإيجاد العداوة والبغ�ضاء بين النا�س حرام ،وفي
هذا ت�أكيد هام على حرمة �شرب الخمر.
ّ � -8إن جملة (وي�ص ّدكم عن ذكر اهلل) ت�أكيد �آخر على
م َّدعانا� ،إذ ك ّل ما هو ما ّدة لن�سيان ذكر اهلل وال�ص ّد عنه ال
يمكن �أن يكون مح ّل ًال ومباح ًا.
ّ � -9إن الخمر بالإ�ضافة �إلى المفا�سد المذكورة �أعاله
يردع الإن�سان عن ال�صالة وهذا الت�أكيد ال�سابع موجود في
الآية �أي�ض ًا.
 -10الجملة الأخيرة (فهل �أنتم منتهون) هي الت�أكيد
العا�شر على حرمة الخمر وذلك بالقول� :أال تكفي تلك
المفا�سد المذكورة في الخمر لردعكم عن التلوث به؟
� ّإن هاتين الآيتين الكريمتين هما �أمر وا�ضح و�صريح
في بيان حرمة �شرب الخمر ،كما ت�شتمالن على الفل�سفة
المادية والمعنوية لتحريمه.
وبالتالي ف� ّإن الإ�سالم ا�ستخدم البرنامج التدريجي
في بيان الأحكام وتبيين ًا لحرمة �شرب الخمر �ضمن �أربع
مراحل ،وفي المرحلة الأخيرة منها ذكر التحريم ب�صورة
�صريحة ووا�ضحة.
�شرب الخمر في الروايات
ذم �شرب الخمر و�أحكامه،
وردت رواي��ات كثيرة في ِّ

حيث ُن�شير �إلى نموذج واحد منها� ،أورده المرحوم ال�شيخ
ال�صدوق في كتابه (الأم��ال��ي) :يقول ر�سول اهلل:P
«لعن اهلل ع�شر طوائف في الخمر هي :الخمر وعا�صرها
وغار�سها و�شاربها و�ساقيها وبائعها وم�شتريها و�آكل ثمنها
وحاملها والمحمولة �إليه»( ).
حيث ق ّل �أن يتم الت�شديد في �أدنى �شيء من مح ّرم كما
ورد في الخمر..
فل�سفة تحريم الخمر
�س�ؤالَ :لم تح َّدثت الآيات القر�آنية والأحاديث الواردة
عن المع�صومين الأطهار Rبهذا القدر في مذ َّمة
الخمر؟ وما فل�سفتها؟
ج��واب :توجد �أ�سباب كثيرة لذلك ن�شير �إلى نماذج
منها:
� ّإن الخمر ي�سلب عقل الإن�سان الذي يع ّد جوهر وجوده،
وقد يظن بع�ضهم � َّأن �شرب الخمر ي�سلب عقل الإن�سان
�أثناء ال�سكر فح�سب ،ولكن الإح�صاءات والأرق��ام ت�شير
�إلى � ّأن �شاربي الخمر يتحولون بالتدريج نحو الجنون ،و�أن
 85%من المجانين الموجودين في م�ست�شفيات الأمرا�ض
العقلية ،تحولوا �إليها على �أثر �شربهم للخمر و�أن 15%
منهم فقط فقدوا عقولهم نتيجة عوامل وعلل �أخرى.
في �إنكلترا ،يوجد  53مجنون ًا غير كحولي في مقابل
 2249مجنون ًا كحولي ًا ،بمعنى �أن مقابل  40مجنون ًا
يوجد  39منهم تعر�ضوا للجنون على �أثر �إدمانهم ل�شرب
الخمر( ).
ن�ع��مّ � ،إن الخمر يق�ضي على �أه � ّ�م و�أث �م��ن جوهر
ِّ
م�صاف
للوجود الإن�ساني وهو العقل ،ويجعله �إن�سان ًا في
الحيوانات ،وال ب ّد من الإ�شارة �إلى �أنّه بتعطيل العقل ال
تنتهي م�شكالت �شارب الخمر عند حد ،بل يمكن �أن يكون
ذلك �سبب ًا لبداية تعا�سته ،ويمكن �أن يقوم بارتكاب جرائم
�أخ��رى كالقتل ونهب �أم��وال النا�س وال�سرقة والتع ّر�ض
لأعرا�ض الآخرين ،وترك العبادات والطاعات ،وع�شرات
2

�إنّ الخمر يق�ضي
أه��م و�أثمن
على � ّ
ج��وه��ر ل��ل��وج��ود
الإن���������س����ان����ي
وه����و ال��ع��ق��ل.
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الأعمال المحرمة الأخ��رى التي يمكن �أن نتوقعها من �إن�سان
فاقد لعقله و�شعوره.
الخمر و�سالمة الإن�سان:
يعترف علماء و�أطباء ع�صرنا الحالي ب�� ّأن الخمر �سبب
للعديد من الأمرا�ضُ ،يمكن �أن ن�شير �إلى بع�ضها مثل الأمرا�ض
القلبية والع�صبية والجلطات القلبية وال�سكتات الدماغية
وال�سرطان.
وت�ؤ ِّثر الم�شروبات الكحول َّية على الإن�سان ب�شكل �سلبي،
تهدد الأجيال القادمة ف�شرب الأم الحامل
بحيث يمكن �أن ِّ
للخمر ُيمكن �أن ُي�صيب جنينها بالأمرا�ض المذكورة �سابقاً.
الخمر و�سالمة المجتمع:
فيما يلي �إح�صاءات ن�شرتها بع�ض الن�شريات المعتبرة:
� ّإن  60%من جرائم القتل العمد و 75%من النزاعات
الدموية التي تنتهي بال�ضرب والجرح ،و 30%من الجرائم غير
الأخالقية منها الزنا بالمحارم و 20%من ال�سرقات هي نتيجة
�شرب الم�شروبات الكحولية( ).
بالإ�ضافة �إل��ى � ّأن �صدر الآي��ة ال�شريفة ( )91من �سورة
الن�ساء قد �أ�شارت �إلى هذا الجزء من �أ�ضرار الخمر.
الخمر وفقدان القيم والمعنويات:
� ّإن الم�شروبات الكحولية بالإ�ضافة �إلى �أ�ضرارها الج�سيمة
على ج�سم الإن�سان والمجتمع ،ف�إنّها كارثة كبرى على القيم
الإن�سانية كذلك.
كما ذكرت الآية ( )91من �سورة الن�ساء �أن �إ�صابة الإن�سان
ب ��أ ّم الخبائث ه��ذه ت ��ؤدي �إل��ى البعد ع��ن اهلل وع��ن ال�صالة
الحقيقية وت�صده عنها.
ونظر ًا لتلك الأ�ضرار التي حذر منها الإ�سالم قبل 1400
�سنة ،وثبتت اليوم ف�إن اهلل ع ّز وجل ح َّرم الخمر.
4
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روح َّ
ال�شريع��ة
ح��ف��ظ ال��نِّ��ظ��ام
�سماحة ال�سيد ح�سن ن�صراهلل
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ن��رى في ه��ذا الكون النظام وال��دقّ ��ة والحكمة والعظمة
والق ّوة ،وهي كلّها تك�شف عن �صفات الخالق الذي �أوجد هذا
�سواء في
الكون .وعندما خلق اهلل �سبحانه وتعالى الإن�سان،
ً
الج�سدي �أو فيما يتعلّق بالروح الإن�سانية التي هي
البعد
ّ
�أكثر تعقيد ًا من الج�سد ،خلقه على �أ�سا�س نظام دقيق جداً.
الإن�سان يخ�ضع لنظامين:
كذلك من الوا�ضح القول � ّإن ك ّل ما هو
خارج �إرادة الإن�سان وقدرة الإن�سان ي�سير
قهري وه��و خا�ضع
تكويني
�ضمن نظام
ّ
ّ
ل�سنَن �صارمة وقوانين حا�سمة وقاطعة
ُ
و�ضعها اهلل �سبحانه وت�ع��ال��ى ف��ي هذا
الوجود وفي هذا الكون.
كذلك و�ضع اهلل �سبحانه وتعالى لحياة

1
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الإن�سان نظام ًا �أمره باتّباعه ،وهذا النظام
ن�س ّميه الدين �أو ال�شريعة.
والفرق بين النظامين � َّأن النظام الأ ّول
خارج �إرادتنا واختيارنا ونحن خا�ضعون
ل�س َن ِنه وقوانينه ،ال نقدر على �أن نفعل
ُ
ً
�شيئا ،فحركة ال�شم�س وحركة الأر�ض حول
نف�سها والمنظومات ال�شم�سية والنجوم
كلها موا�ضيع خا�ضعة لقوانين.
النظام الت�شريعي:
�أ ّما النظام الثاني فهو يتع ّلق بالق�ضايا
الت�شريعية ،التي تركها لنا اهلل �سبحانه
وتعالى ليختبرنا ،ولأنه �أراد �أن ن�صل �إلى
�سعادتنا �أو �شقائنا� ،إلى كمالنا �أو �ضياعنا
ب�إرادتنا ه ّي�أ لنا ك ّل الإمكانات وك ّل ال�سبل.
في ه��ذه ال��دائ��رة التي هي دائ��رة تخيير
اهلل �سبحانه �أراد لنا �أن ِّ
ننظم �أمورنا.
لذلك نجد � ّأن روح التنظيم �سارية في ِّ
كل
ال�شريعة ،في البعد العبادي ،والمعامالتي
والأخالقي.
في و�ص ّية الإمام:Q
�أمير الم�ؤمنين الإم��ام علي بن �أبي
طالب عليه ال�سالم في اللحظات الأخيرة،
عندما جمع �إليه الح�سن والح�سينL
وبق ّية �أوالده و�أهله ،قال لهم في ما قال في
الو�صية�« :أو�صيكما وجميع ُول��دي و�أهلي
وم��ن بلغه كتابي� ،أو�صيكما بتقوى اهلل،
ونظم �أمركم ،و�صالح ذات بينكم ،ف�إنّي

�سمعت ج � ّدك��م ر� �س��ول اهلل  Pيقول:
�صالح ذات البين �أف�ضل من عامة ال�صالة
وال�صيام»( )� .إذن مو�ضوع نظم الأمر كان
�أمر ًا مف�صل ّي ًا وجوهري ًا �إلى حد �أن ي�ؤكد
علي عليه ال�سالم
في مطلع و�صية الإمام ٍّ
للح�سنين و�أهل بيته وولده وجميع من بلغه
كتابه ،وقد بلغنا كتابه ،فهو يو�صينا نحن
�أي�ض ًا.
تقوى اهلل تعني اجتناب مع�صية اهلل،
�أو اجتناب الحرام والقيام بالواجبات.
نظم الأمر يعني �أن تكون �أمورنا كلها
ّ
منظمة مرتّبة.
و��ص�لاح ذات البين �أن ال نتخا�صم
و�أن نتعاون و�أن نتما�سك� ،أن نكون �سوي ًا
كما ك��ان ر�سول اهلل Pفي معركة بدر
يقف ِّ
وينظم ال�صفوف ،كذلك في �صالة
الجماعة .وق��د ورد في بع�ض الروايات
النبي Pكان يقف في الم�سجد في
� َّأن ّ
المدينة ِّ
وينظم ال�صفوف ،وحتّى في بع�ض
ال��رواي��ات �أ َّن��ه كان يرتب ال�صفوف حتى
يكون الكتف �إلى جانب الكتف.
ك��ذل��ك ت���ش��اه��دون ف��ي مو�سم الحج
ح��ول الكعبة رغ��م � ّأن ال�م��و��ض��وع ي�أخذ

�شك ًال دائري ًا ،يوجد مئات الآالف يقفون
وينتظمون وي�صطفون ،في منظر مده�ش
في التنظيم والهند�سة والجمال ،هذا من
عمل الإ�سالم.
ال بد للنا�س من �أمير:
لقد �أك��د الإ� �س�لام � ّأن �أي �شعب �أو
مجتمع �أو جماعة ب�شرية ،تعي�ش في مكانٍ
ما وفي ظروف م�شتركة ومعينة ال ب ّد لها
من نظام وحكومة .في �أدب�ي��ات الزمان
الما�ضي في �صدر الإ�سالم كانوا يقولون ال
بد من �إمارة ،كما عن الإمام علي:Q
«ال ب ّد للنا�س من �أميرٍ ب ٍّر �أو فاجر»( ).
وعندما يقول الحديث ال�شريف ما
معناه« :ال ب ّد للنا�س من حكومة �أمير ب ٍّر
�أو فاجر» ،ف�إنّه لم يعط �شرع َّية لحكومة
ال �ف��اج��ر ب��ل و� َّ��ص��ف ال �ح��اج��ة الطبيعية
للجماعة الب�شرية بين الفو�ضى والنظام.
يعني جاء الإ�سالم �أو ًال وتك ّلم بالمبد�أ،
مبد�أ الحاجة �إلى نظام والى حكومة والى
قانون.
حكومة الدولة الإ�سالمية:
وكذلك بعد ما ث َّبت الإ�سالم المبد�أ
ج��اء ليقول � ّإن ال�ن�ظ��ام� ،أو ال�ق��ان��ون �أو
ال�شريعة التي ت�ستطيع �أن تحقِّق الآمال
والأه��داف التي يريدها اهلل للنا�س� ،إنَّما
هي �شريعة الحكومة �أو الدولة التي تحكم
بما �أن ��زل اهلل �سبحانه وت�ع��ال��ى .وهذا
طبع ًا ح�صل في التاريخ .ر�سول اهللP
في المدينة المنورة �أقام دولة �إ�سالمية،
َّثم اتّ�سعت �إل��ى مكة و�إل��ى �شبه الجزيرة
العربية .حكومة هذه الدولة الإ�سالمية
ك��ان��ت بيد ر� �س��ول اهلل Pور� �س��ول اهلل
2
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حكم بدولة القانون ،القانون الحقيقي،
ولي�س بما ين�سجم مع هواه �أو م�شاعره �أو
مع عواطفه كما في �أيامنا ه��ذه ،بحيث
يلعبون بالقانون ويب ّدلون فيه على هواهم
و�أمزجتهم� .أما القانون الإلهي هذا فهو
وحي يوحى ال ينطق عن الهوى ،والنبي هو
ٌ
المعني بتطبيق هذا القانون.
ثم ي�أتي البحث الأ�سا�سي ليناق�ش
احتماالت �أن��ه �إذا كنّا في بلد ويمكن �أن
نقيم فيه دولة �إ�سالمية� ،أو �أقمنا فيه دولة
�إ�سالمية فال م�شكلة ،فهي دول��ة �شرعية
والنا�س يتعاونون معها ويلتزمون �أنظمتها
وقوانينها و�أحكامها و�إج��راءات �ه��ا� ،إلى
�آخره....
في ظلّ دولة غير �إ�سالمية:
لكن الم�س�ألة �أنه في مثل الزمن الذي
نحن فيه ،الم�سلمون يعي�شون في بلدان
مختلفة من العالم� ،أي في بلد مختلط
فيه م�سلمون وم�سيحيون �أو �أتباع ديانات
مختلفة حيث ال ي�ك��ون م��ن ال�م�ت��اح فيه
�إقامة دولة �إ�سالمية ،وبالتالي تقوم فيه
دول��ة غير �إ�سالمية فكيف يت�صرفون؟
فالحكومة موجودة والأنظمة والقوانين
موجودة وهذه الدولة غير �إ�سالمية ،لكن
على الم�ستوى القانوني هي تحكم بما تراه
منا�سب ًا ،وهذه القوانين التي ت�ضعها �أحيان ًا
قد تكون متطابقة مع الأحكام الإ�سالمية
و�أحيان ًا قد ال تكون متطابقة ،وقد تكون
متعار�ضة مع الأحكام الإ�سالمية .في هذا
الع�صر هذا االبتالء موجود.
التعاطي مع القوانين:
الإ��س�لام ق� ّدم ر�ؤي��ة واقعية متقدمة

الهوام�ش
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والهم
ج��د ًا .الإ� �س�لام ي��رى �أن ال�ه��دف ّ
الحقيقي ه��و ال�ن��ا���س ،فالنا�س ف��ي � ّأي
مجتمع يلزمهم ح�ك��وم��ة ون �ظ��ام لأجل
م�صالحهم ،لأجل �أمنهم وا�ستقرارهم،
و�أي�ض ًا لأجل تطورهم ،وحتى يتمكنوا من
ِّ
حل م�شاكلهم االجتماعية واالقت�صادية.
الإ� �س�لام ال ي��ري��د �أن ي�ت�ن��ازع��وا ،ب��ل �أن
ّ
ينظموا حياتهم ب�شكل �أو ب�آخر� .إذا توفَّر
هذا في دولة �إ�سالمية فهذا جيد ،لكن
�إذا لم تكن هناك دولة �إ�سالمية ،وهناك
قوانين لدى هذه الدولة غير الإ�سالمية،
قوانين ترعى م�صالح النا�سِّ ،
تنظم
ال�ش�ؤون الحياتية للنا�س ،ت�ؤ ّمن هذا الإ�س�لام ال يق��ول عن
الهدف ب�شكل �أو ب�آخر ،هنا ال ي�أتي القواني��ن ال�صادرة عن
الإ��س�لام ويقول ل َّأن ه��ذه القوانين دول��ة غي��ر �إ�سالمي��ة
� �ص��ادرة ع��ن دول ��ة غ�ي��ر �إ�سالمية
فهذه قوانين غير محترمة وال يجب �أنه��ا غي��ر محترم��ة.
م��راع��ات�ه��ا ،اذه �ب��وا واع�م�ل��وا الذي
تريدونه� ،أي الفو�ضى ،هذا �أ�صبح خالف
الهدف.
جاء الإ�سالم وق � ّدم ،بح�سب اجتهاد
فقهائنا ومراجعنا الكبار ،ق � ّدم فهم ًا،
يتح َّدث ع��ن �شيء ا�سمه حفظ النظام
ال �ع��ام ،حفظ الم�صالح ال�ع��ام��ة للنا�س
وللمجتمع ،ع��دم ج��واز الإخ�لال بالحياة
العامة والنظام العام والقوانين العا َّمة
ال �ت��ي ت��رع��ى �� �ش� ��ؤون ال �ن��ا���س وحياتهم
وم�صالحهم .حتّى لو ك��ان ذل��ك في ظل
دولة غير �إ�سالمية.

المفلحون
ال�سيد �سامي خ�ضرا

قال اهلل جلَّ جالله:
اج َر �إِ َل ْي ِه ْم َو اَل
} َوا َّل ِذينَ َت َب َّو�ؤُوا ال َّدا َر َو ْالإِي َما َن ِمن َق ْب ِل ِه ْم ُي ِح ُّبو َن َمنْ َه َ
اج ًة ِّم َّما �أُو ُت��وا َو ُي��ؤْ ِث� ُرو َن َعلَى �أَنف ُِ�س ِه ْم َو َل� ْو َكا َن
َيجِ ُدو َن ِفي ُ�ص ُدور ِِه ْم َح َ
ُ
ا�ص ٌة َو َم��ن ُي��و َق �شُ َّح َنف ِْ�س ِه َف��أ ْو َل� ِئ� َ�ك ُه� ُم ا ْل ُم ْف ِل ُحو َن * َوا َّل ِذينَ
ِب ِه ْم خَ َ�ص َ
َج ��ا�ؤُوا ِم��ن َب� ْع� ِ�د ِه� ْم َي� ُق��و ُل��و َن َر َّب� َن��ا اغْ � ِف� ْر َل� َن��ا َو ِ إلِخْ � َوا ِن � َن��ا ا َّل� ِ�ذي��نَ َ�س َبقُونَا
ِالِي َم ِان َو اَل ت َْج َعلْ ِفي ُق ُلو ِبنَا ِغ اًّل ِّل َّل ِذينَ �آ َمنُوا َر َّبنَا �إِن ََّك َر�ؤ ٌ
ُوف َّر ِحي ٌم{
ب ْإ
(الح�شر)10-9:
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�إي�ث��ار ال�شيء اختياره وتقديمه على
غيره.
ا��ش�ت��رى علي  Qث��وب � ًا ,ف�أعجبه
ّP
فت�ص َّدق به ,وقال� :سمعت ر�سول الل
يقول« :من �آث��ر على نف�سه �آث��ره اللّ يوم
القيامة الجنة»( ).
وي�ستحب الإي �ث��ار ع�ل��ى النف�س ولو
ُّ
بالقليل...
ففي الفقيه :ب�إ�سناده عن ح َّماد بن
عمرو و�أن�س بن مح َّمد ,عن �أبيه جميع ًا,
عن جعفر بن مـحـمـد ,عن �آبائه R
النبي Pلعلي  Qقال« :يا
في و�ص َّية ِّ
علي ,ثالث من حقائق الإيمان :الإنفاق
1

من الإقتار ,و�إن�صاف النا�س من نف�سك,
وبذل العلم للمتع ِّلم»( ).
وف��ي م�شكاة الأن ��وار :عن �أن�س قال:
�أُه���دي ل��رج��ل م��ن �أ��ص�ح��اب النبي P
ر�أ�� ُ�س �شاة م�شوي فقالَّ �« :إن �أخي فالن ًا
أحوج �إلى هذا حق ًا ،فبعث به �إليه,
وعيا َله � ُ
فلم يزل يبعث به واحد ًا بعد واحد ,ح َّتى
تداولوا بها �سبع َة �أبيات ,ح َّتى رجعت �إلى
الأول ,فنزلَ } :و ُي�ؤْ ِث ُرو َن َعلَى �أَنف ُِ�س ِه ْم َو َل ْو
ا�ص ٌة َو َم��ن ُي��و َق �شُ َّح َنف ِْ�س ِه
َك��ا َن ِب ِه ْم خَ َ�ص َ
َف�أُ ْو َل ِئ َك ُه ُم ا ْل ُم ْف ِل ُحونَ{(الح�شر.)9:
وفي رواي��ة :فتداولته ت�س ُع �أنف�س ,ثم
عاد �إلى الأ َّول( ).
2

3

وي�ستحب تقبيل الإن�سان ي��ده بعد
ُّ
ال�صدقة.
ففي الـخـ�صـال ب�إ�سناده عن علي
( Qف��ي حديث الأربعمائة) قال:
�إذا ناولتم ال�سائل �شيئ ًا فا�س�ألوه �أن
يدعو لكم (�إلى �أن قال) :ولْير ّد الذي
يناوله َيده �إلى فيه فل ُيق ِّبلها ,ف�إن اللهّ
ي��أخ��ذه��ا قـبـل �أن تـقـع ف��ي ي��ده ,كما
ق��ال اللهّ ع� ّز وج � ّل�َ } :أ َل � � ْم َي� ْع�لَ� ُم��واْ �أَ َّن
اللهّ َ ُه َو َي ْق َب ُل ال َّت ْو َب َة َعنْ ِع َبا ِد ِه َو َي�أْخُ ُذ
ال�ص َد َق ِات{( ).
َّ
وف��ي ع �ـ��دة ال �ـ��داع��ي :ق��ال ر�سول
اللهّ  :Pما تقع �صدقة الم�ؤمن في
ي��د ال�سائل حـتـى تـقـع فـي يـد اللهّ,
ثـم تـال هـذه الآيـة�} :أَ َل� � ْم َي� ْع�لَ� ُم��واْ �أَ َّن
اللهّ َ ُه َو َي ْق َب ُل ال َّت ْو َب َة َعنْ ِع َبا ِد ِه َو َي�أْخُ ُذ
ال�ص َد َق ِات{(التوبة.)104:
َّ
وف��ي تف�سير العيا�شي :ع��ن جابر
الجعفي ,عن �أبي جعفر Qقال :قال
�أمير الم�ؤمنين « :Qت�ص َّدقت يوم ًا
بدينار ,فقال لي ر�سول اللهّ � :Pأما
علمت � َّأن �صدقة الم�ؤمنِ ال تخرج من يده
حتّى ّ
تفك بـها عن لحى �سبعين �شيطان ًا
ك ّلهم ي�أمرونه ب�أن ال تفعل؟ وما يقع في
الرب
يد ال�سائل �شيء حتّى يقع في يد ِّ
تبارك وتعالى� ,ألم تقر�أ هذه الآي��ة} :
�أَ َل ْم َي ْعلَ ُمواْ �أَ َّن اللهّ َ ُه َو َي ْق َب ُل ال َّت ْو َب َة َعنْ
ال�ص َد َق ِات{( ).
ِع َبا ِد ِه َو َي�أْخُ ُذ َّ
4

5

الهوام�ش

(((1م�ستدرك الو�سائل ،الميرزا النوري ،ج� ،7ص.250
(((2الخ�صال ،ال�شيخ ال�صدوق� ،ص.125
(((3م�ستدرك الو�سائل ،الميرزا النوري ،ج� ،7ص.212

(((4و�سائل ال�شيعة ،الحر العاملي ،ج� ،9ص.433
(((5ثواب الأعمال ،ال�شيخ ال�صدوق� ،ص.141
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ي��ا عل��ي ,ث�لاث م��ن
حقائق الإيمان :الإنفاق
م��ن الإقت��ار ,و�إن�صاف
النا���س م��ن نف�س��ك,
وب��ذل العل��م للمتع ِّلم.

�س ّيد البطحاء
جـد الر�سول
ّ

P

ال�شيخ تامر حمزة
عبد المطَّ لب هو «�إبراهيم الثاني» كما كانت تع ِّبر عنه قري�ش،
وه��و ال��ذي كانت تف�سح ل��ه مجال�س الملوك وال��ر�ؤ���س��اء ،وهو
برب البيت حين انتقم من �أبرهة ،وهو حافر بئر زمزم،
الواثق ِّ
�سن ُ�سنن ًا �أجراها اهلل فيما بعد ،وهو الح�صن والملج�أ
وهو الذي ّ
لقري�ش ،وعلى مائدته كانت ت�شبع الطّ يور وال��وح��و���ش ،وهو
�صاحب الهيبة وال�س�ؤدد بال منازع ،كلُّ ذلك لأنَّه �آخر حلقة في
الأ�صالب ال�شامخة التي انطوى فيها نور النب َّوة والإمامة ،ويكفيه
�دي اهلل ع��زّ وجلّ
فخر ًا من ل��دن �آدم �إل��ى حين الوقوف بين ي� ّ
الجد الأ ّول لخاتم الأنبياء �أبي الأو�صياء عليهم ال�سالم.
�أنّه
ّ
30

الوالدة:
َّ
ولد عبد المطلب في المدينة ولم ُيعرف تاريخ الوالدة.
وقد اختلف في م َّدة عمره ال�شريف ،منهم من قال � َّإن عمره اثنان
وثمانون �سنة( ) ومنهم من ذهب �إلى � َّأن عمره مئة وع�شرون
�سنة( ) وعلى رواية ثالثة �أنَّه بلغ من العمر مئة و�أربعين �سنة( ).
�أ�سما�ؤه ون�سبه:
ً
ا�شتهر بعبد َّ
المطلب ل َّأن �أباه ها�شما  -وبعد �أن تز َّوج من
امر�أة يثرب َّية ا�سمها �سلمى  -قام برحلة تجار َّية �إلى ال�شام من
المدينة فحملها معه �إلى دار �أهلها وكانت حام ًال به ،وفي هذه
()1

2

3

4

الحملة �أدركه الموت في غزَّة فل�سطين ودفن بها ،وبعد وفاته
و�ضعت �سلمى حملها وتر َّبى عبد َّ
المطلب في دار �أخواله بني
عدي بن النجارَّ ،ثم �إن رج ًال من بني الحارث م ّر بيثرب و�إذا
بغلمان ينت�ضلون (�أي يتفاخرون) ف�سمع �أحدهم يقول ((�أنا
ابن ها�شم بن عبد مناف)) فلما رجع �أخبر المطلب بن
عبد مناف بذلك فركب من �ساعته متوجه ًا �إلى يثرب ح َّتى عن ر�سول اهلل:P
�أتى دار بني عدي فقال للقوم :هذا ابن ها�شم ،قالوا نعم
جدي
هذا ابن �أخيك ،فحمله عائد ًا به �إل��ى مكة من دون علم �إنَّ اهلل يبع��ث ِّ
ف�سم َي عب��د َّ
المطل��ب � َّأمة
�أ ّمه .وعندما كان ُي�س�أل عنه كان يقول :هذا عب ٌد لي ِّ
بعبد َّ
المطلب( ) .كما كان يدعى ب�شيبة الحمد لكثرة
حمد واح��دة ف��ي هيئ��ة
�سن
النا�س له �أو لأنَّه في ر�أ�سه �شيبة �أو تفا�ؤ ًال ب�أنَّه �سيبلغ َّ
وزيالملوك.
ال�شيب( ) .وله �ألقاب منها عامر و�س ِّيد البطحاء و�ساقي الأنبياء ِّ
الحجيج و�ساقي الغيب وغيث الوادي و�أبو ال�سادة الع�شرة
وحافر بئر زمزم ( ).
زوجاته و�أوالده:
الظاهر من بع�ض كتب التاريخ � َّأن عبد َّ
المطلب كان متز ِّوج ًا
منهن ع�شرة ذكور و�ست �إناث ،الأكبر
من خم�س ن�ساء ا�ستولد َّ
هو الحارث بن عبد َّ
النبي،
المطلب والأ�صغر عبد اهلل والد ّ
�سبعة منهم وهم عبد اهلل و�أبو طالب والزبير والعاتكة و�أميمة
والبي�ضاء وبرة من � ٍّأم واحدة وهي فاطمة بنت عمرو بن عمران
بن مخزوم وال�سبعة من الن�ساء الأربع الأخريات.
مكانته االجتماعية:
()
كانت قري�ش تقول لعبد َّ
المطلب «�إبراهيم الثاني» ومن
المتقدمة ي َّت�ضح لنا مكانته االجتماع َّية و�أنَّه �صار
خالل �ألقابه
ِّ
ح�صن ًا وملج�أ للنا�س وقد �ساد في قري�ش �سياد ًة عظيم ًة وذهب
ال�سقاية
ب�شرفهم ورئا�ستهم فكان جماع �أمرهم عليه وكانت �إليه ِّ
والرفادة بعد َّ
المطلب ،وهو الذي ج َّدد حفر زمزم بعدما كانت
مطمومة من عهد ُجرهم ،وهو �أ َّول من طلى الكعبة بالذهب في
�أبوابها من تينك الغزالتين اللتين وجدهما في زمزم مع تلك
الأ�سياف القلع ّية( ) وكان ُيقال له الف ّيا�ض( ).
وكان ُيفر�ش له في ِّ
ظل الكعبة فكان ال يجل�س على الفرا�ش
�أح� ٌد من بنيه �إج�لا ًال له .وكان ر�سول اهلل Pي�أتي ويجل�س
5

6

7

8
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عليه فيذهب �أعمامه ي�ؤخِّ رونه فيقول ج ُّده عبد َّ
المطلب :دعوا
ابني فيم�سح ظهره ويقولَّ �« :إن البني هذا ل�ش�أن ًا»( ).
ديانته:
كان عبد َّ
المطلب على دين الحنيف َّية الإبراهيم َّية ،ولم
ل�صنم قط .وكان ي�ص ِّلي �إلى البيت ،فعن �أمير الم�ؤمنين
ي�سجد
ٍ
جدي عبد َّ
المطلب وال ها�شم
 Qيقول« :ما عبد �أبي وال ِّ
وال عبد مناف �صنم ًا قط ،قيل :فما كانوا يعبدون؟ قال :كانوا
ي�ص َّلون �إلى البيت على دين �إبراهيم Qمتم�سكين به»( ).
وكان
مجاب الدعوة( ) كما َيظهر من مطاوي البحث �إن �شاء
َ
اهلل.
وقد �أجرى الإ�سالم خم�س ُ�سنن قد �سنَّها عبد َّ
المطلب في
النبي Pفي و�ص َّيته لعلي
الجاهل َّية ،ويد ُّل عليه ما جاء عن ِّ
 Qبقوله« :يا عليَّ � ،إن عبد َّ
المطلب �سن في الجاهلية خم�س
ُ�سن ََن �أجراها اهلل له في الإ�سالم :ح َّرم ن�ساء الآباء للأبناء،
ووجد كنز ًا ف�أخرج منه الخُ م�س ،ول َّما حفر زمزم �س َّماها �سقاية
و�سن في القتل مئة من الإبل ولم يكن للطواف عدد عند
الحاج َّ
( )
ف�سن فيهم �سبعة �أ�شواط  .وكان م َّمن ح َّرم الخمر
قري�ش َّ
( )
على نف�سه في الجاهل َّية .
حفر بئر زمزم:
المطلب في ِّ
ذكرنا �سالف ًا �أنَّه كان ُيفر�ش لعبد َّ
ظل الكعبة
ال�شريفة .وذات يوم حال نومه �سمع هاتف ًا ي�أمره بحفر بئر
زم��زم .وتك َّرر الهاتف لم َّدة �أربعة �أي��ام .وقد ح� َّدد له مكان
البئر عند الغراب الأع�صم عند قرية النمل .وكان عند زمزم
حجر يخرج منه النمل فيقع عليه الغراب الأع�صم في ِّ
كل يوم
ليلتقط ،فلما ر�أى عبد َّ
المطلب هذا عرف مو�ضع زمزم فقال
لقري�ش� :إ ِّني ُع ِّبرت في �أربع ليال في حفر زمزم وهي م�أثرتنا
وعزّنا فهل ّموا نحفرها ،فلم يجيبوه �إلى ذلك ف�أقبل يحفرها هو
بنف�سه و ُيعينه ولده الأوحد الحارث ،فل َّما حفر وبلغ الطوي -
طوي �إ�سماعيل  -علم �أنَّه قد وقع على الماء فك َّبر( ).
كفالته ر�سول اهلل:
كان عبد َّ
المطلب ي�شعر ب� َّأن محمد ًا� Pسيكون له �ش�أ ٌن
عظيم .وكثير ًا ما كان يع ِّبر عن �شعوره ذاك .هذا �إن لم ن ّد ِع
11

12

13
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�أنَّه كان عارف ًا بنب َّوته وكان يقول� :إ ِّني �أرى �أنَّه �سي�أتي عليكم
يوم وهو �س ِّيدكم� .إ ِّني �أرى عزَّته ت�سود النا�س .وكان يحمله على
عنقه فيطوف به حول البيت �سبعة �أ�شواط( ).
الو�صية الأ�سا�س حفظ محمد:
بعث عبد َّ
المطلب �إلى �أبي طالب وهو في غمرات
الموت ومح ّمد على �صدره فبكى وقال لأبي طالب� :أنظر عن �أمير الم�ؤمنين
�أن يكون هذا من ج�سدك بمنزلة كبدك ف�إ ِّني قد تركت  Qيق��ول :م��ا
بني كلهم و�أو�صيتك به لأنَّك من � ِّأم �أبيه وان�صره بل�سانك
َّ
جدي
قبلت َع َبد �أب��ي وال ّ
ويدك ومالك .هل قبلت و�صيتي؟ فقال :نعم قد
المطلب :فم َّد يدك �إلي عب��د َّ
المطل��ب وال
واهلل على ذلك �شهيد .فقال عبد َّ
ّ
المطلب :الآن خفَّف ها�ش��م وال عب��د
ف�ضرب يده على يدهَّ .ثم قال عبد َّ
عني ال�م��وت .ث� َّ�م لم ي��زل يق ِّبل محمد ًا ،Pث� َّ�م
مات من��اف �صنم � ًا قط
( )
( )
ولر�سول اهلل ثماني �سنوات  .وقد دفن بالحجون  .قي��ل :فم��ا كانوا
ولف
وقد �أعظمت قري�ش موته وغ�سل بالماء وال�سدرة َّ
بح َّلتين من حلل اليمن وعليه ّالم�سك وحمل على �أيدي يعب��دون؟ ق��ال:
الرجال ع َّدة �أيام �إعظام ًا و�إكرام ًا و�إكبار ًا لتغييبه في كانوا ي�ص َّلون �إلى
التراب( ).
البي��ت عل��ى دي��ن
عبد المطَّ لب على �أ�صدق ل�سان:
�إ بر ا هي��م .Q
ع��ن ر� �س��ول اهللَّ �« :Pإن اهلل يبعث ج� � ّدي عبد
َّ
وزي الملوك»( ) .وعنه
المطلب �أ ّمة واحدة في هيئة الأنبياء ِّ
َّ �« :Pإن اهلل �شفعه في خم�سة في البطن الذي حمله وال�صلب
الذي �أنزله والحجر الذي كفله والبيت الذي �آواه و�أني�س له في
الجاهلية»( ).
17
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نب�ض الغرام
ال�شيخ حممود كرمي
�إلى �سيد الخلق وخاتم النبيين Pفي ذكرى مولده ال�شريف:
َه� � ��لْ َب � � ْع � � َد ف � �ق � � ِ�د َك ل� �ل� �� �ُ�س ��رو ِر َم� �ك ��انُ وب � �غ � � ْي � � ِر وج� � � � � � ِ�د َك َف � � � � ْر َح � � � � ٌة و�أ َم� � � � � ��انُ
َو ِب � � َ�ح � � � ْو ِر َع� � ْي� � َن� � ْي � َ�ك ا ْن � � ِب � � َث� ��اقُ َم�شَ ِاعرٍ َو ِب � �ل � � ْث � � ِ�م خَ � � � � � ِّد َك َي � � ْع � � ِق � � ُل ال� � � � ُو ْج� � � � َدانُ
ول � � � َ�ك ال� � � � َز َم � � ��انُ َو َم� � � ��ا ح � � � � َوتْ �آ َن � ��ا ُت� � � ُه و ِب � � َق � �ل � ��بِ ُع � �� � َّ��ش � ��اقِ ال� � � َك� � � َم � ��الِ َح � � َن � ��انُ
َغ � ِر َق� ْ�ت ِب � َ�ك ال � َن� ْ�ج � َوى و َم ��ا �أ�� ِ�س � َف� ْ�ت َل َها َن � ْف ��� ُ�س ال� � َك� � ُت ��و ِم و َم� ��ا ْاع � َت � َن��ى ال َول َهانُ
�أو ُي� � �ح� � �زِنُ ال �ع �ط �� �ش��ا َن م �ب �ل � ُغ ور ِد ِه وال � � � ُم � � � ْب� � � ِ�ح � � � ُر ْو َن � � َ��ش� � � َو ِاط � � ٌ�ئ وجِ � � � َن � ��انُ
َو َل� � َق� � ْد َه� � َر ْع ��تُ �أ َن � ��ا ال� � َغ� � ِر ْي� � َق ل َم ْق َت ِلي ِف � � � ��ي ُح � � � � ِّب � � � � ِه َو َت � � � � َع � � � � َّث � � � � َر ال� � � ِت� � � ْب� � � ِي � ��انُ
و�� �َ�س � ��أل� ��تُ ُر َّوا َد ال� �ط ��ري ��قِ َت� �� � َ�ش� � ُّو َق� �ـ� �اً َع � � ��نْ َن� � ��ا ِر َه� � ��ا َف � �� َأج� ��ا َب � � ِن� ��ي ال� ��� �ش ��ري ��انُ
َع � �لَ � � ُم ال � � ُه � � َدى ال ي �� �س �ت �� �ض��ا ُء ِ
ب�شاهقٍ
َق � � ْل� � ُ�ب ال� �م � ِ�ح � ِّ�ب ل� � َو� ْ��ص� � ِل� � ِه ال � � ُب � � ْر َه ��انُ
وح� �� � ْ�س� � ُب� � ُه ال ��خَ � َف � َق ��انُ
وال � َن � ْب ��� ُ�ض ِف ��ي ِع� � ْل � ِ�م ال � � َغ � �رِا ِم و�شَ ْر ِع ِه َف� � � � ْو َق ال � � َّد ِل � � ْي� ��لِ َ
***
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�أك� � � َب � ��رتُ �أنْ �أ� �ِ ��ص� � � َل ال� � �م � ��را َم ِب� � ��أد ُم � � ٍ�ع
�أك� � � َب � ��رتُ ُروح � � ��ك �أن ُت� � � َن � ��ا َل ب � ��أح � ٍ
�رف
�أك � � � َب � � � ْرتُ ق� �ل� � َب � َ�ك �أن ي� �� ُ��ض� � َّم بو�س ِع ِه
�أك � � � َب � � � ْرتُ َع� �ي� � َن � َ�ك �أنْ ت � � ُم� ��نَّ بلحظ ٍة
�أك� � � � َب� � � � ْرتُ ِم � � � � ��ر�آ َة ال� �ح� � ِق� �ي� � َق� � ِة ميلَ َها
ح���س� ِب��ي ِب� � ��أنْ َع � ِل � َم ال �ل� ِ�ط �ي��فُ َ�ص َبا َب ِتي
و� � َ�ش� � َك � ْ�ت �إل � ��ى َر ِّب ال� � ِع� � َب ��ا ِد َج� ��ور ِ
ِاح� ��ي

و َل� � � ِو اغ � � َت � �ذَى ِم� ��نْ ف� ِ
�رع � َه��ا ُ
الطوفانُ
َع� � � ْي � � ُ�ب ال� � � � ُ�ح � � � � ُر ُ
وف َت � �ل � � ُّف� � ٌ�ظ َو َب � � � َي� � ��انُ
�اب ود�أ ُب� � � �ه � � ��ا ال � � َم � � َي�ل��انُ
َن � � ْف � �� � �س � �اً ُت � � � َع� � � ُ
َم� � ��نْ ِف � ��ي ال � ِ�خ� �ي ��ا َن� � ِة � � �ش � ��أ ُن � � ُه َف� � � ُي� � � َدانُ
ِل� � � � َذوِي ال � ُن � ُف��و�� ِ�س َف� � ُي ��خْ � � َرقُ ال� � ُن� � ْك ��رانُ
و َذ َوى ِب� � � ُ�ح� � � ِّ�ب ُم � �ح � � َّم � � َد ال � � ُب � � ْن � � َي� ��انُ
�أنْ َن � � ��ا َل َر ْي � � � � َع � � َ�ش� � َب ��ا ِب� �ه ��ا ال � � َر َج � � َف� ��انُ

***

َه � � � � � ِ�ذي َق� � �� �ِ ��ص� � �ي� � � َد ُة وا ِل � � � � � � ٍه َو ُم� � � َت� � � َّي � � ٍ�م � � �ش� ��و َق ال� � � ِو� �َ ��ص � ��الِ وه� � ُّ�م� ��ه ال � � ُغ � �ف� ��رانُ
ِ
َي�م� ِ���ض��ي َع�ل��ى َه � � ْد ِي ال��ر�� ُ�س��ولِ
و�شرع ِه َف � � ��� � ِ��ش � � � َع� � ��ا ُر ُه َو َط � � � � ِري � � � � ُق � � � � ُه ال � � � � ُق � � ��ر�آنُ
�اب َم��ن ِب� ِ�ح � َم��ى ال��ر�� ُ�س��ولِ ُي َ�صانُ
ف��ا� �ش �ف � ْع َل � � � ُه َي � � � � ْو َم ال� � ِق� � َي ��ا َم� � ِة َراجِ � � َي � �اً م��ا خَ � � َ

* مكانة المع ّلم في القر�آن وال�سنّة
* مع ّلمو الب�شرية
* قدوة العالم والمتعلم
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* المعلم اليوم بين الوظيفة والر�سالة
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مكانة المع ّلم

في القر�آن وال�سنَّة
ال�شيخ حممد ح�سن زراقط

36

يمكن اكت�شاف قيمة الأ���ش��ي��اء �أو الأ�شخا�ص بطرق
عدة ،منها :الحكم عليهم بالأهم َّية والقيمة ،من خالل
َّ
م�صدر موثوق� ،أو من خالل معرفة �أهم َّية ما تحمله هذه
الأ�شياء �أو ه�ؤالء الأ�شخا�ص من �أمر ق ِّيم� ،أو من خالل
�شباهة الدور الذي ي�ؤدونه بالدور الذي ي�ؤ ِّديه من ال
ُي َ�شك في قيمته و�أهم َّيته .ولتو�ضيح ه��ذه الإ�شارات
يحدثنا
نذكر بع�ض الأمثلة التو�ضيح َّية .فعندما
ِّ
اهلل �أو �أحد المع�صومين عن قيمة �شيء من الأ�شياء،
�أو �شخ�ص من النا�س ال يبقى لدينا �شك في قيمته.
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ال���م���ع��� ِّل���م ف����ي ال����ق����ر�آن
الكريم:
ووف� ��ق ال �ق��اع��دة المذكورة
�أع �ل�اه � �س��وف ن �ح��اول اكت�شاف
منزلة المع ِّلم ومقامه في القر�آن
الكريم ،من خالل النظر في قيمة
الم�ضمون ال��ذي يحمله المع ِّلم
وهو العلم� ،أو من خالل اكت�شاف
وج ��ه ال���ش�ب��ه ب �ي��ن دور المع ِّلم
يقدمها وبين الدور
والخدمة التي ِّ
ال��ذي يقوم به اهلل ور�سله ،ومن
خ�لال الت�صريح المبا�شر حول
قيمة المع ِّلم في الكتاب �أو ال�سنة
ال�شريفة.
عندما نت�أ َّمل في ثنايا �آيات
اهلل �سبحانه لمعرفة قيمة المع ِّلم
وع �ل � ِّو م �ن��زل �ت��ه ،يمكننا القول
� َّإن �صفة العلم لعلها م��ن �أه� ِّ�م
ال�صفات التي يمكن �أن يتح َّلى
بها موجود من الموجودات ماد ّي ًا
كان� ،أم غير مادي .وعندما يكون
ال�ع�ل��م �صفة ق� ِّي�م��ة ي�ك��ون حامل
العلم ذا قيمة عالية؛ بالنظر �إلى
ما يحمل من �أمر ق ِّيم.
قيمة العلم ف��ي ال��ق��ر�آن
الكريم:
�إذا تت ّبعنا ما و�صف اهلل تعالى
نف�سه به في القر�آن الكريم ،نجد
أهم ال�صفات التي و�صف
� َّأن من � ِّ
نف�سه بها هي �صفة العلم.
وهذه بع�ض النماذج:
}�أَ َل � � ْم َي� ْع�لَ� ُم��واْ �أَ َّن َ
اهلل َي ْعلَ ُم

ِ�س َّر ُه ْم َون َْج َو ُاه ْم َو�أَ َّن َ
اهلل َع َّ
ال ُم
ا ْل ُغ ُيوبِ {(التوبة.)78 :
ُ
ْ
} ُق��لْ إِ� َّن َر ِّب��ي َي� ْق� ِ�ذف بِال َح ِّق
َع َّ
ال ُم ا ْل ُغ ُيوبِ {(�سب�أ.)48 :
�إذ ًا ،في هذه الآيات يثني اهلل
على نف�سه بو�صفه ذات��ه بالعلم،
ونكت�شف منه � َّأن �صفة العلم من
ال�صفات الح�سنة التي ت�ؤ ِّدي �إلى
ارت �ف��اع قيمة م��ن يحملها وعل ّو
مقامه؛ ل َّأن اهلل �سبحانه
ال ي�صف نف�سه �إال بما هو
ح�سن .وم��ن هنا،
ف� ��إن ق�ي�م��ة العلم التعـلـيـم ُين�سب
و�أهميته تنتقل �
إلى �إل�����ى �أف�����ض��ل
حامله والمت�سلح
به ،وهو المع ِّلم .الموجودات وهو
�أ ـ ذ ُّم الجهل اهلل �ســبـــحـانـه
والجاهلين:
وف � ��ي مقابل وت��ع��ال��ى ،وم��ن
م � � � � ��دح ال � �ع � �ل� ��م بعده �إلى �أف�ضل
وحامليه ،نجد � َّ
بع�ضأن مخلوقـاتـه وهـم
اهلل ُي �ع � ِّي��ر
L
ال �ن��ا���س بجهلهم ا لأنـــبـيــاء .
ويذ ُّمهم لأجل هذا
الجهل ،فيقول في كتابه�} :إِ َّن َما
ال�سبِي ُل َعلَى ا َّل ِذينَ َي ْ�س َت�أْ ِذنُون ََك
َّ
َ
َ
ِ
ْ
ْ
ُ
غْ
ِ
َو ُه ْم �أ ن َياء َر�ضوا ب�أن َيكُونُوا َم َع
ا ْلخَ َوا ِل ِف َو َط َب َع اللهّ ُ َعلَى ُق ُلو ِب ِه ْم
َف ُه ْم َال َي ْعلَ ُمونَ{(التوبة.)93 :
والآيات التي تذ ُّم الذين ال يعلمون
كثيرة في القر�آن الكريم ال داعي
ال�ستعرا�ضها جميع ًا.
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ب ـ م���دح ال��ع��ل��م��اء وحاملي
العلم:
ولم ِ
يكتف اهلل بالحديث عن �صفة
حد نف�سها ،و�إنَّما ح َّدثنا عن
العلم في ِّ
قيمة العلماء وبيان ف�ضلهم؛ حيث
ح�صر بهم وح��ده��م الخ�شية منه
تعالى :في قولهَ ...} :و ِم ��نَ الن ِ
َّا�س
َوال � � َّد َو ِّاب َوالأَ ْن � َع��ا ِم ُمخْ َت ِلفٌ َ�أ ْل َوا ُن ُه
َك� َذ ِل� َ�ك �إِ َّن� َم��ا َيخْ �شَ ى اللهَّ َ ِم��نْ ِع َبا ِد ِه
ا ْل ُعلَ َماء �إِ َّن اللهَّ َ َعزِي ٌز َغفُو ٌر{(فاطر:
 .)28وفي ٍّ
محل �آخر يترك اهلل الحكم
�إلى ذوي العقول ليق�ضوا هم بفطرتهم
ووجدانهم ،ب� َّأن العالم وحامل العلم
�أف�ضل من غيرهما ،وك�أنَّه يقول لنا
ٌ
متروك
� َّإن هذا الأم��ر  -لو�ضوحه -
لعقولكم ح َّتى تحكموا �أنتم ب�� َّأن من
يحمل العلم ال �شك في ف�ضله وعل ِّو
مقامه ،وذل��ك ف��ي الآي ��ة ال�شريفة:
} ُق ��لْ َه��لْ َي���ْ�س� َت�وِي ا َّل� ِ�ذي��نَ َي ْعلَ ُمو َن
َوا َّل ِذينَ َال َي ْعلَ ُمو َن �إِ َّن َما َي َت َذ َّك ُر �أُ ْو ُلوا
الأَ ْل َبابِ {(الزمر.)9 :
ت�ش ُّبه المعلِّم بالعظماء:
وب��ال�ع��ودة �إل��ى ال �ق��ر�آن الكريم
يتب َّين لنا � َّأن التعليم ُين�سب �إلى �أف�ضل
الموجودات وهو اهلل �سبحانه وتعالى،
ومن بعده �إلى �أف�ضل مخلوقاته وهم
الأنبياء.R
�أ -ال��ت��ع��ل��ي��م م���ن ق��ب��ل اهلل
تعالى:
ف��ي ال �ق��ر�آن الكريم �آي��ات ع َّدة
تن�سب التعليم �إل��ى اهلل �سبحانه،
ومنها:
اهلل َو ُي َع ِّل ُم ُك ُم اهللُ
}َ ...وا َّت � ُق��واْ َ

َو ُ
اهلل ِب � ُك � ِّل �شَ ْي ٍء َع ِلي ٌم{(البقرة:
.)282
} َو�آ َت � ��ا ُه ُ
اهلل ا ْل� ُم� ْل� َ�ك َوا ْل ِح ْك َمةَ
َو َع َّل َم ُه ِم َّما َي�شَ اء{(البقرة.)251 :
�إذ ًا ،في هذه الآي��ات ،يخبر اهلل
عن نف�سه ب�أنَّه يعلم الإن�سان ويفي�ض
عليه من علمه.
ب ـ التعليم من قبل الأنبياء:
كما َين�سب اهلل مه َّمة التعليم
�إلى نف�سه ،ين�سبها كذلك �إلى ر�سله
الذين بعثهم �إل��ى العباد .وقد ذكر
اهلل تعالى التعليم واحد ًا من الأدوار
التي يقوم بها الأنبياء ،Rوق َرنَه
بالتزكية ،ما يك�شف عن الربط بين
الأم��ري��ن ب�شكل وثيق .وم��ن الآي��ات
التي ت�شير �إلى هذا الدور للأنبياء:
} َك َما �أَ ْر َ�س ْلنَا ِفي ُك ْم َر ُ�سو ًال ِّمن ُك ْم
َي ْت ُلو َعلَ ْي ُك ْم �آ َيا ِتنَا َو ُي َز ِّكي ُك ْم َو ُي َع ِّل ُم ُك ُم
�اب َوا ْل� ِ�ح� ْك� َم� َة َو ُي َع ِّل ُمكُم َّم��ا َل ْم
ا ْل� ِك� َت� َ
َتكُونُواْ َت ْعلَ ُمونَ{(البقرة.)151 :
} َل َق ْد َم��نَّ ُ
اهلل َعلَى ا ْل ُم� ِؤم ِنينَ
�إِ ْذ َب� َع��ثَ ِفي ِه ْم َر�� ُ�س��و ًال ِّم��نْ �أَنف ُِ�س ِه ْم
َي ْت ُلو َعلَ ْي ِه ْم �آ َيا ِت ِه َو ُي َز ِّكي ِه ْم َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم
َاب َوا ْل ِح ْك َم َة َو�إِن َكانُواْ ِمن َق ْب ُل
ا ْل ِكت َ
َل � ِف��ي � َ��ض�لالٍ ُّم � ِب �ي��نٍ {(�آل عمران:
.)164
هذه الآيات ت�شير �إلى واحدة من
المهام التي يقوم بها الأنبياء ،وهي
مه َّمة التعليم والتزكية ،وفي ذكرها
غنى عن ا�ستعرا�ض غيرها.
من خالل ما تقدم ،يمكننا القول
� َّإن المه َّمة التي يقوم بها المع ِّلم
ت�شبه فع ًال م��ن �أف�ع��ال اهلل تعالى،

الهوام�ش

منكم وال �أبالي»( ).
وعنه�« :Pإذا ق��ال المعلم
لل�صبي :ق��ل :ب�سم اهلل الرحمن
الرحيم ،فقال ال�صبي :ب�سم اهلل
الرحمن الرحيم ،كتب اهلل براءة
لل�صبي وب� ��راءة لأب��وي��ه وب ��راءة
للمعلم»( ).
وع��ن الإم� ��ام الباقر:Q
«ال�ع��ال��م كمن معه �شمعة ت�ضيء
للنا�س ،فك ّل من �أب�صر ب�شمعته دعا
له بخير ،كذلك العالم معه �شمعته
يزيل بها ظلمة الجهل والحيرة ،فكل
من �أ�ضاءت له فخرج بها من حيرة
�أو نجا بها من جهل ،فهو من عتقائه
من النار ،واهلل تعالى يع ِّو�ضه عن
ذلك ِّ
بكل �شعرة لمن �أعتقه ما هو
�أف�ضل له من ال�صدقة بمائة �ألف
قنطار ،على غير الوجه الذي �أمر
اهلل ع َّز َّ
وجل به.) ( ) (»...

(((1ال�ش ��هيد الأول ،مني ��ة المري ��د ،دار الكت ��اب الإ�س�ل�امي،
بيروت ،ال.ت� ،ص.25
(((2و�سائل ال�شيعة ،ج� ،6ص.169
(((3منية المريد ،م�صدر �سابق� ،ص33
(*) للمزيد من االطالع والتو�سع يمكن الرجوع �إلى الم�صادر
التالية:

1

2

3

*

 - 1الوحي والنبوة لل�شهيد مطهري.
 - 2في رحاب القر�آن لل�شيخ الآ�صفي.
 - 3روح الدين الإ�سالمي لعفيف عبد الفتاح طبارة.
 - 4بحار الأنوار ،العالمة المجل�سي.
 - 5تف�سير الميزان ،العالمة الطباطبائي.
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وال ��دور ال��ذي ي��ؤدي��ه ي�شبه الدور
الذي �أُ ِ
ر�سل الأنبياء لأدائه والقيام
به بين النا�س.
المعلِّم في ال�سنَّة النبوية
ال�شريفة:
في ال�سنَّة ال�شريفة الكثير من
الأحاديث التي تهتف ب�صوت عال
بالإخبار عن مقام ه��ذا الإن�سان
وعل ّو منزلته بين �سائر بني الب�شر.
ففي ف�ضل العلم ،يكفي �أن ن�شير �إلى
� َّأن الأحاديث ال�شريفة جعلت طلب
العلم فري�ضة ،ودع��ت �إل��ى ال�سعي
في �سبيله ولو كان في ال�صين ،و� َّأن
المالئكة ت�ضع �أجنحتها تحت �أقدام
ال�ساعي في طلب العلم تكريم ًا له.
�إلى غير ذلك مما ورد وهو كثير.
ف�ضل المعلِّم في ال�سنَّة:
ونختم مقالتنا بالإ�شارة �إلى
بع�ض الأحاديث ال��واردة في ف�ضل
المع ِّلم ب�شكل مبا�شر لنالحظ � َّأن
عمل المع ِّلم من بين �أعظم الأعمال
التي يمكن �أن ي�ؤ ِّديها �إن�سان على
وجه الأر�ض:
عن النبي« :Pيقول اهلل ع َّز
وج َّل يوم القيامة للعلماء� :إني لم
�أجعل علمي وحكمي فيكم� ،إال و�أنا
�أري��د �أن �أغ�ف��ر لكم على م��ا كان

معلّمو الب�شرية
احلاجة عفاف احلكيم
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كبير في توجيه النا�س وبناء
للقدوة ال�صالحة دو ٌر
ٌ
المجتمعات ..وق��د حر�ص الإ���س�لام على ا�ستثمار هذه
الو�سيلة ،و َر َف��� َع من �ش�أن من ي�ستح ُّقون �أن يكونوا قدوة
للمجتمع ،ليهتدي النا�س بهداهم .وق��د حمل لنا كتاب
اهلل ���ص��ور ًة وا���ض��ح� ً�ة لمن ي�ستحقُّ �أن ُي��رف��ع �إل���ى مقام
القدوة ،مب ِّين ًا � َّأن �أولى النا�س بتلك المكانة هم الأنبياء،
وم���ن ���س��ل��ك نهجهم واق���ت���دى ب�����س��ي��رت��ه��م .ق���ال تعالى:
} َو ِتل َْك ُح َّج ُتنَا �آ َت ْينَا َها �إِ ْب َر ِاهي َم َعلَى َق ْو ِم ِه َن ْر َف ُع َد َر َج ٍات َّمن
ُوب ُك ًّ
ال َه َد ْينَا
نَّ�شَ اء �إِ َّن َر َّب َك َح ِكي ٌم َع ِلي ٌم * َو َو َه ْبنَا َل ُه �إ ِْ�س َح َق َو َي ْعق َ
و�سفَ
ُوحا َه َد ْينَا ِمن َق ْب ُل َو ِمن ُذ ِّر َّي ِت ِه َدا ُوو َد َو ُ�سلَ ْي َما َن َو�أَ ُّي َ
َون ً
وب َو ُي ُ
و�سى َو َه��ا ُرو َن َو َك� َذ ِل� َ�ك ن َْجزِي ا ْل ُم ْح ِ�س ِنينَ * َو َز َك� ِر َّي��ا َو َي ْح َيى
َو ُم َ
ال�صا ِل ِحينَ * َو�إ ِْ�س َم ِاعي َل َوا ْل َي َ�س َع َو ُيون َُ�س
ا�س ُك ٌّل ِّمنَ َّ
َو ِع َ
ي�سى َو ِ�إ ْل َي َ
َو ُل� ً
ف�ض ْلنَا َعلَى ا ْل َعا َل ِمينَ * َو ِم��نْ �آ َب��ا ِئ� ِه� ْم َو ُذ ِّر َّيا ِت ِه ْم
�وط��ا َو ُكل�اًّ َّ
َو�إِخْ َوا ِن ِه ْم َو ْاج َت َب ْين َُاه ْم َو َه َد ْين َُاه ْم �إِ َلى ِ�ص َر ٍ
يم * َذ ِل َك
اط ُّم ْ�س َت ِق ٍ
ُه َدى اللهّ ِ َي ْه ِدي ِب ِه َمن َي�شَ اء ِمنْ ِع َبا ِد ِه َو َل ْو �أَ�شْ َر ُكواْ َل َحب َِط َع ْن ُهم
َاب َوا ْل ُح ْك َم َوال ُّن ُب َّو َة
َّما َكانُواْ َي ْع َم ُلو َن * �أُ ْو َل ِئ َك ا َّل ِذينَ �آ َت ْين َُاه ُم ا ْل ِكت َ
َف�إِن َي ْك ُف ْر ِب َها َه��ؤُالء َف َق ْد َو َّك ْلنَا ِب َها َق ْو ًما َّل ْي ُ�سواْ ِب َها ِبكَا ِفرِينَ *
�أُ ْو َل ِئ َك ا َّل ِذينَ َه َدى اللهّ ُ َف ِب ُه َد ُاه ُم ا ْقت َِد ْه{.
(الأنعام)90-83 :
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الأن����ب����ي����اء ق������ادة ال��ب�����ش��ر َّي��ة
وطالئعها:
� َّإن لأنبياء اهلل دور ًا �إيجابي ًا عظيم ًا في
تاريخ الب�شر ّية .وهذا الدور ي�شهد به حتّى
منكرو ال ّدين .باعتبار � َّأن تعاليم الأنبياء
الأخ�لاق � َّي��ة واالج�ت�م��اع� َّي��ة ك��ان ل�ه��ا دور
م�ؤ ِّثر في �إ�صالح المجتمعات وتح�سينها
وتق ّدمها..
فالنبي ي�ب� ِّل��غ ر��س��ال��ة اهلل �إل ��ى خلق
اهلل ،ويوقظ طاقاتهم ويوجهها ،ويدعو
�إل ��ى اهلل و�إل� ��ى م��ا ُي��ر� �ض��ي اهلل .يدعو
�إل��ى ال�سماحة وال�صفاء والإ�صالح،
وع��دم الإي��ذاء ،والتح ّرر من غير
اهلل ،و�إل��ى ال�صدق واال�ستقامة
والحب والعدالة و�سائر الأخالق
ال �ح �� �س �ن��ة ،وي �ع �م��ل ع �ل��ى �إن �ق��اذ
الب�شر َّية من قيد هوى النف�س و�أنواع
الأوثان والطواغيت .وهو تعالى �أر�سلهم
تعم الرحمة الإله َّية َّ
كل الب�شر.
من �أجل �أن ّ
ف� َّإن القر�آن الكريم ُيخبرنا ب� َّأن الم�شيئة
ر�س َل اهلل ِّ
الإله َّية ق�ضت ب ��أن ُي ِ
لكل �أم ٍة
ر�سو ًال من �أنف�سهم ،كي يعلمهم وي�سلك
بهم �سبل الهداية } َو َل� َق� ْد َب َع ْثنَا ِف��ي ُك ِّل

اج َت ِن ُبواْ
�أُ َّم� � ٍة َّر�� ُ�س��و ًال َ�أ ِن ْاع � ُب � ُدواْ اللهّ َ َو ْ
َّ
الطاغُ وتَ {(النحل.)36 :
يبقى � َّأن الآي��ات الكريمة من �سورة
الأن �ع��ام ،التي ا�ستعر�ضت ه��ذا الم�شهد
التاريخي الجليل لم�سيرة الأنبياء منتهي ًة
َّ
ِ
َ
إلهي }ف� ِب� ُه� َد ُاه� ُم ا ْقتَد ْه{،
�إل��ى الأم��ر ال ِّ
تلفتنا �إلى فاعل َّية الت� ِّأ�سي و�أبعاد التطلُّع
واالق�ت��داء في العمل ّية التربو ّية .والوحي
كما تُ�شير الآي��ات ال ُيخرج الأنبياء من
الب�شر َّية بل َيجعلهم نموذج ًا للإن�سان
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الكامل و�أ�سوة للآخرين .ولهذا يكونون
للآخرين قادة وطالئع.
هدف النب ّوات:
للوقوف على هذا المطلب ن�ستعر�ض
الآيات التالية:
 1ـ يقول تعالىَ } :ي��ا �أَ ُّي � َه��ا ال� َّن� ِب� ُّ�ي ِ�إنَّا
�أَ ْر َ�س ْلن َ
َاك �شَ ِاه ًدا َو ُم َب�شِّ ًرا َون َِذي ًرا * َو َد ِاع ًيا
اجا ُّم ِني ًرا{(الأحزاب:
�إِ َلى اللهَّ ِ ِب�إِ ْذ ِن ِه َو ِ�س َر ً
.)46-45
 2ـ } َل � َق � ْد �أَ ْر�� َ�س � ْل � َن��ا ُر�� ُ�س�لَ� َن��ا بِا ْل َب ِّين َِات
َاب َوا ْل� ِ�م�ي�زَا َن ِل َيقُو َم
َو�أَن� َز ْل� َن��ا َم َع ُه ُم ا ْل ِكت َ
َّا�س بِا ْل ِق ْ�س ِط{(الحديد.)25 :
الن ُ
ه��ذه الآي� ��ات �أ� �ش��ارت م��ن ج�ه��ة �إلى
ال �ه��دف ال �ع��ا ّم ال ��ذي ه��و ه��داي��ة النا�س
لتحقيق �سعادتهم ونجاتهم ،لكنَّها من
جهة ثانية ركَّزت على � َّأن تعاليم الأنبياء
مقدمة لأمرين هما:
هي ِّ
 1ـ معرفة اهلل والتق ُّرب �إليه.
 2ـ �إقامة العدل والق�سط في المجتمع
الب�شري.
ِّ
وهنا ُنالحظ � َّأن النب َّوة ،التي بد�أت

المعنوي والدعوة �إلى اهلل ،انتهت
بال�سير
ِّ
كما ُيط ِلعنا القر�آن الكريم �إل��ى �إ�صالح
حياة النا�س وتنظيمها وتوجيهها نحو
الم�سير ال�صحيح.
�أ َّم��ا الآي��ة التالية ف�إنَّها تُ�شير �إلى
ن�ق�ط��ة ه��ا َّم��ة و�أ� �س��ا� �س � َّي��ة ل�ع�م�ل� َّي��ة تت ُّبع
خطى الأنبياء Rوهي تزكية النف�س
وت���ص�ف�ي�ت�ه��ا ا� �س �ت �ع��داد ًا ل�ل�ت�ع� ّل��م ،قال
تعالىَ } :ل� َق� ْد َم��نَّ اللهّ ُ َعلَى ا ْل ُم� ِؤم ِنينَ
�إِ ْذ َب َعثَ ِفي ِه ْم َر ُ�سو ًال ِّمنْ �أَنف ُِ�س ِه ْم َي ْت ُلو
َاب
َعلَ ْي ِه ْم �آ َيا ِت ِه َو ُي َز ِّكي ِه ْم َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم ا ْل ِكت َ
َوا ْل� ِ�ح � ْك � َم � َة َو�إِن َك ��ا ُن ��واْ ِم��ن َق � ْب � ُل َل ِفي
�ضَ اللٍ ُّمبِينٍ {(�آل عمران.)164 :
ميزة الر�سالة الخاتمة:
ت�م� َّي��زت ال��ر��س��ال��ة الخاتمة بميزات
خا�صة تتنا�سب مع ع�صر الخاتمية وذلك
بحكم كونها ال�صورة الكاملة الجامعة
لدين اهلل و�ستكون الهادية للب�شر �إلى
الأبد.
فالتعاليم التي حملها خاتم الأنبياء
توجهت �إلى النا�س كافَّة بخالف
محمدَّ P

1

2
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(((1الدعوات ،قطب الدين الراوندي� ،ص.63
(((2الق�ضاء وال�شهادات ،ال�شيخ الأن�صاري� ،ص.250

3

((�(3ش ��رح ر�س ��الة الحقوق ،الإم ��ام زين العابدي ��ن� ،ص،409
تحقيق ح�سين علي القبانجي.

43

العدد � / 222آذار  2010م

َمن �سبقه من الر�سل الذين �أر�سلوا �إلى
خا�صة .قال تعالىَ } :و َما �أَ ْر َ�س ْلن َ
َاك
�أُ َممهم َّ
�إ اَِّل َكا َّف ًة ِّللن ِ
َّا�س َب ِ�شي ًرا َون َِذي ًرا َو َل ِكنَّ �أَ ْك َث َر
الن ِ
َّا�س اَل َي ْعلَ ُمونَ{(�سب�أ.)28 :
كما و� َّإن اهلل تعالى دعا ر�سوله الخاتم
�إلى �إعالن هذه الحقيقة �إلى النا�س عا َّمة
َّا�س �إِنِّي َر ُ�س ُ
ول اللهّ ِ �إِ َل ْي ُك ْم َج ِمي ًعا
}�أَ ُّي َها الن ُ
ال�س َما َو ِات َوالأَ ْر�� ِ�ض ال �إِ َل َه
ا َّل ِذي َل ُه ُمل ُْك َّ
�إِ َّال ُه َو{(الأعراف.)158 :
يبقى �أ َّن��ه ال ب� َّد من الإ� �ش��ارة �إل��ى � َّأن
ميزات الر�سالة الخاتمة لم تتمكن من
�أن يكون لها وج��ود واقعي في المراحل
ال�سابقة التي �شهدت طفولة ونمو الب�شر َّية
بخالف مرحلة الن�ضج التي َّ
نظمت الحقوق
والواجبات وح َّددت العقوبات وجعلت على
�سبيل المثال الف�ضل والكرامة بين النا�س
رجا ًال ون�سا ًء ب�أمور ثالثة:
 1ـ العلم } َهلْ َي ْ�س َتوِي ا َّل ِذينَ َي ْعلَ ُمو َن
َوا َّل ِذينَ اَل َي ْعلَ ُمونَ{(الزمر.)9 :
 2ـ الجهاد في �سبيل اهلل } َو َف َّ�ض َل
اللهّ ُ ا ْل ُم َج ِاه ِدينَ َعلَى ا ْل� َق� ِ
�اع� ِ�دي��نَ �أَ ْج ًرا
َع ِظي ًما{(الن�ساء.)95 :
َ
 3ـ التقوى والطهارة }�إِ َّن �أ ْك َر َم ُك ْم ِعن َد
اللهَّ ِ �أَ ْتقَا ُك ْم{(الحجرات.)13 :
�أخير ًا وراثة الأنبياء:
ج� ��اء ف ��ي ال��ح��دي��ث ال �� �ش��ري��ف عن
()
النبيَّ � Pأن «العلماء ورث��ة الأنبياء»
ِّ
و«�أم� �ن ��اء الر�سل»( ) .وب��دي �ه��ي القول
� َّإن م��ع العلماء ه�ن��اك رك��ب الم�ؤمنين

العاملين في ِّ
كل ع�صر ممن �أح��رزوا ما
فا�ضل به اهلل تعالى بين النا�س (العلم،
والجهاد والتقوى) ،وحيث اتَّجه تقدير
الأم��م وال�شعوب ِّ
لكل طالب �إ�صالح و�آمر
بمعروف ونا ٍه عن منكر؛ ل َّأن هذه الفري�ضة
التي ُج ِع َلت قاعدة ل�سائر الفرائ�ض تجعل
الم�ؤمنين ف��ي ك� ِّ�ل ع�صر ف��ي حالة ثورة
فكر ّية دائ �م��ة ،وط�ل��ب �إ� �ص�لاح م�ستمر،
وجهاد دائ��ب ال يفتر �ض َّد العبث والظلم
والف�ساد على اختالف �أنواعه.
وك ��ان �أن اتَّ�سعت عنا�صر التقدير
لت�شمل المع ِّلمين المربين ممن تت َّبعوا نهج
الر�سل وخطى الأنبياء ،والتزموا �شريعة
اهلل �سلوك ًا ومنهج ًا وغ��ا��ص��وا ف��ي عمق
الم�س�ؤولية ونه�ضوا بها .وك��ان خيارهم
العمل ال� ��د�ؤوب المثقل ب�أ�سمى معاني
ال�صبر وال�صدق والإخال�ص لأنَّهم علموا
� َّأن بناء الأوطان �إنَّما يبد�أ ببناء الإن�سان
ال�صالح ،وبناء الإن�سان ال�صالح هو من
م�س�ؤول َّية المعلم ،ال��ذي تقترب ر�سالته
كمرب من ر�سالة الأنبياء.R
ٍّ
فالتربية والتعليم كانا وما زاال المه َّمة
الجليلة جد ًا في نظر الإ�سالم ،قال �أمير
الم�ؤمنين علي« Qمن علمني حرف ًا
كنت ل��ه عبد ًا»( ) .وق��د �أراد اهلل تعالى
�أن يكرم المعلم ون�سبه تعالى �إليه و�سماه
رب��ان�ي� ًا ،ق��ال تعالىُ } :ك ��و ُن ��واْ َر َّبا ِن ِّيينَ
�اب َو ِب � َم��ا ُكن ُت ْم
ِب� َم��ا ُك�ن� ُت� ْم ُت� َع� ِّل� ُم��و َن ا ْل � ِك � َت� َ
َت ْد ُر ُ�سونَ{(�آل عمران.)79 :

ال��م��ع � ّل��م ال��ي��وم
بين الوظيفة والر�سالة
ال�شيخ م�صطفى ق�صري

ف��ي �إط����ار اتِّ��ج��اه المجتمعات ف��ي الع�صر ال��ح��ا���ض��ر نحو
التخ�ص�ص� ،أخ��ذت المدر�سة الحديثة على عاتقها جزء ًا
ّ
كبير ًا من الم�س�ؤول ّية التعليم ّية والتربو ّية التي كانت ملقاة
�شك � َّأن المدر�سة
على عاتق الأبوين بالكامل تقريباً .وال ّ
الحديثة ا�ستطاعت �أن تبني ثقافة علم ّية متن ّوعة ووا�سعة،
وعملت على �إك�ساب الطالب ك ّم ًا هائ ًال من المعارف العلم ّية،
�إال �أ َّن��ه��ا ل��م تعمل ب��م��وازاة ذل��ك بالقدر الكافي على بناء
�شخ�ص ّية الطالب ،وتنمية قدراته ،ومهاراته العمل ّية �إال
في ح��دود �ضيقة ،تقت�ضيها �أحيان ًا طبيعة االخت�صا�ص.
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�أ َّما في مجال بناء ال ِق َيم الإن�سان َّية فلم ت َُبذل الكثير من الجهود
لإدخالها في �سياق �أهداف المدر�سة ،رغم � َّأن العالقة بين المعارف
والمهارات وال ِق َيم تجعل التفكيك بينها يمثل تحطيم ًا للإن�سان.
دور المعلِّم في بناء الإن�سان:
المعلم يحت ّل الموقع الأه� ّ�م في عمل ّية التربية والتعليم في
المدر�سة المعا�صرة .و�إي�صال المناهج والو�سائل والأنظمة �إلى
�أهدافها ره��ن ب��دور المعلم وقدرته على اال�ستفادة منها ب�شكل
�صحيح ،وا�ستخدامها بمهار ٍة و�إتقان ،وت�سخيرها لخدمة الهدف.
المعلم �إذ ًا هو �صاحب الدور الأهم والأخطر في العمل ّية ،وهو

الإم��ام الخمين��ي
{« :يج��ب �أن
تنتبه��وا كثي��ر ًا
�إل��ى �أنّك��م ل�ستم
�أنا�س � ًا عاد ّيي��ن،
ف�أنت��م مع ِّلم��ون
لجي��ل �ستو�ض��ع
مق� ّ�درات الب�لاد
ف��ي الم�ستقب��ل
بــيــ��ن يـديـ��ه».
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ال��ذي ُيم�سك ب�أطرافها كافَّة ،وهو ال��ذي َيتعامل مع
التلميذ ب�شكلٍ مبا�شر ،وير�سم بيده معالم �شخ�ص ّيته،
ويغ ّذيه بالعلم والمعرفة يوم ًا بعد يوم ،وهو الذي ي�أخذ
بيده نحو الم�ستقبل.
وهنا تكمن خطورة ال��دور و�أهم ّيته وح�سا�س ّيته .فهو
يختلف تمام ًا عن العامل في الم�صنع �أو المزارع في الحقل �أو
َّ
الموظف في متجر ...فالمع ِّلم �إ َّنما يقوم ب�صنع الإن�سان ،ف�إذا
ق�صر ف�ضاعت الفر�صة� ،أو �أخط�أ الهدف ال
�أ�ساء الطريقة� ،أو ّ
ٍ
منحرف �أو فا�شلٍ ،
�سمح اهلل ،فالنتيجة تزويد المجتمع ب�إن�سان
�أو مف�سد� ،أو عاجز ،حيث ال فر�صة حقيقية للتعوي�ض والجبران
والإ�صالح.
فالمعلم �إ َّم��ا �أن ُيحيي الأنف�س التي ا�ؤت�م��ن على تربيتها
وتعليمها و�إ َّم��ا �أن ُيميتها؛ ل َّأن الحياة الواقع ّية لي�ست بالحركة
والتنف�س وخفقان القلب ،و�إنما هي بالو�صول �إلى �سم ّو الذات
وطهارة النف�س و�صفائها ،هذه الحياة هي التي تترتّب عليها
فاعل ّية الإن�سان و�صالح منهجه ،و�صواب ّية �أهدافه.
يقول الإم��ام القائد ال�سيد علي الخامنئي لجم ٍع من
المعلمين:
ِ
در�س كنتم ،وفي � ِّأي ظرف �أو محيط حللتم،
« ...في � ِّأي حلقة ٍ
في الجامعات و�أمام الطالب ،في المراحل العليا �أو في الثانويات
�أو في المدار�س االبتدائية �أو التمهيدية ،في الحوزات العلمية،
تعليمي ...ف�أنتم محور حركة المجتمع ،و�أنتم �أ ُّيها
وفي � ِّأي محيط
ٍّ
المعلمون ميزان العمل ال�صحيح في المجتمع ،المهم �أن ت�ؤ ّدوا
دوركم في تعليم الآخرين.»...
ح�سا�س ًا
ّثم يقول�« :إ َّن��ه لمه ٌّم ج��د ًا �أن ي ��ؤ ّدي الإن�سان دور ًا ّ
و�أ�سا�س ّي ًا في بلده ومجتمعه ،مه ٌّم جد ًا �أن يعمل على رفع م�ستوى
المجتمع المحيط به ،من هنا كانت حرمة المع ِّلم ومكانته في
المجتمع ،وتكريم النا�س لمقامه».
و ُيخاطب الإمام الخميني{ المع ِّلمين:
ً
«يجب �أن تنتبهوا كثير ًا �إلى �أ ّنكم ل�ستم �أنا�سا عاد ّيين ،ف�أنتم
مع ِّلمون لجيل �ستو�ضع مق ّدرات البالد في الم�ستقبل بين يديه».

المعـ ِّلم يـنــبغي
�إك���������س����اب����ه
ال����م����ه����ارات
وال����م����ع����ارف
الـتــي تـتـط َّلبـها
ال���ك���ف���اي���ات
ال���ت���رب���و َّي���ة.
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التعليم بين الوظيفة والر�سالة:
ال�س�ؤال الذي َيطرح نف�سه هنا بعد ما تق ّدم :هل ُيدرك المعلم
في ع�صرنا الحا�ضر ك َّل ذلك عندما يختار التعليم كعملٍ ووظيفة،
�أو عندما يدخل �إلى قاعة ال�صف� ،أو عندما يت�ص ّرف مع التالمذة
ويتعامل معهم يومي ًا؟!
لن �أجيب على ال�س�ؤال و�أترك ِّ
لكل معلم ح ّرية الإجابة ،ولو
بينه وبين نف�سه ،و�أنتقل �إلى و�صف الواقعّ ،ثم �أب ّين ما نرجوه وما
نتط ّلع �إليه.
لع ّل الق ّلة من المع ِّلمين اختار التعليم لإدراك��ه �أن��ه ر�سال ٌة
وم�س�ؤول ّية .النادر من المعلمين يذهب �إلى المدر�سة مدرك ًا �أ َّنه
يذهب �إلى �ساحة جهاد (بالمعنى الديني للجهاد)� ،أي �أ َّنه تكليف
�شرعي يتعلق بتغيير الواقع الثقافي واالجتماعي والتربوي للأ ّمة،
ّ
و�إ�صالح المجتمع واالرتقاء به ،وبناء الإن�سان وفق ال�صورة التي
�أراده��ا اهلل تعالى ،والتي بها ك ّرمه على بق َّية مخلوقاته ،م�ؤمن ًا
تقي ًا ،عاق ًال مد ّبر ًا ،قوي ًا عزيز ًا ،فاع ًال م�ؤ ّثر ًا� ...إلخ.
على م�ستوى الأداء ،وعلى م�ستوى الأ�سلوب والطريقة ،وعلى
م�ستوى الأه��داف التربوية والتعليمية ،فرق كبير بين ممار�سة
التربية والتعليم كوظيفة وممار�ستها كر�سالة ،الوظيفة ت�ؤ ّدى
للح�صول على الأج��رة ،المادية �أو المعنوية (الراتب والرتبة)،
والر�سالة ت�ؤ ّدى للو�صول �إلى هدف يتب ّناه المر ِّبي والمعلم وي�ؤمن
به ،وي�شعر بالم�س�ؤولية تجاهه ،بقطع النظر عن المردود المادي
والمعنوي.
المعلّم �أو المر ّبي:
قد ُي�ستعمل م�صطلح التربية بمعناه اللغوي الذي هو التنمية،
في�شمل تنمية معارف الإن�سان وقدراته ومواقفه ،بل ي�شمل �أي�ض ًا
تنمية ج�سده وقواه الج�سد َّية ،كما ُيقال تربية ال َّدواجن وتربية
الموا�شي التي ال يبتغى منها �إال الجانب الج�سدي .هذا اال�صطالح
ي�شمل التعليم باعتباره تنمية معارف ومهارات .لكن التربية قد
أخ�ص يقت�صر على الجانب ال�سلوكي وزرع ال ِق َيم
تُ�ستعمل بمعنى � ّ
والمواقف ال�سلوك َّية فح�سب ،ونحن �سن�ستعمل التربية بالمعنى

ف�����رق ك��ب��ي��ر
بـيــن مـمـار�سة
التربية والتعليم
ك���وظ���ي���ف���ة
وم��م��ار���س��ت��ه��ا
ك���ر����س���ال���ة.
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الثاني هنا للتمييز بين دورين يقوم بهما المعلم.
لي�س ب�إمكان المع ِّلم �إال �أن يكون مر ّبي ًا،
حتَّى عندما ُيهمل تحديد �أهدافه التربو َّية
ويحذفها من دائ��رة اهتماماته و ُي�س ِقطها
م��ن ح�سابه عند التخطيط ل�ل��در���س ،فهو
ممنهجة ،ر َّبما
بالحقيقة ُيمار�س تربية غير
َ
تكون تربية �سلب ّية ولو عن غير ق�صد� ،أو من
غير التفات ،ل َّأن � ّأي معلم يحمل بال ّ
�شك جملة
من القناعات وال َق َيم وال�ع��ادات وال�سجايا
الأخالقية (�صحيحة �أو فا�سدة) ،وهي تظهر
في ت�ص ّرفاته و�سلوكه وفي فلتات ل�سانه وطريقة
تعامله مع التلميذ وال ِّنظام والزمالء وك� ِّ�ل ما
يج�سدها في ِّ
كل واقعه،
يحيط به ،وبالتالي فهو ّ
الأمر الذي يترك ت�أثيره المبا�شر �أو غير المبا�شر
على تالمذته ،فهو ُيمار�س التربية عن غير ق�صد ومن
دون وعي ،فهي تربية غير هادفة وغير منهج ّية.
ما هو المطلوب والمرتجى؟
ما يجب على المع ِّلم (المر ّبي) �أن يقوم به ،وعلى المدر�سة
(كم�ؤ�س�سة تربو ّية م�س�ؤولة عن و�ضع المناهج) ،بل على الدولة
أخ�ص
الأمينة والعارفة لم�س�ؤول ّياتها ،هو �إدخال التربية بالمعنى ال ّ
يتم
في جملة االهتمامات ،وو�ضعها على ر�أ���س الأه��داف التي ّ
تحديدها وت�صنيفها والتخطيط لها ،وو�ضع البرامج والمناهج
والأن�شطة التي تو�صل �إليها .ويجب اختيار الطرق والأ�ساليب
المنا�سبة والو�سائل الم�ساعدة وال�م��ؤ ّث��رة ،لت�صبح المدر�سة
والمناهج للتربية كما هي للتعليم.
وعندما يت ُّم �إعداد المع ِّلم �أو ت�أهيله ،ال يكفي �إك�سابه المهارات
والمعارف التي تتط َّلبها الكفايات التعليم ّية ،و�إنما ينبغي �إك�سابه
المهارات والمعارف التي تتط َّلبها الكفايات التربوية.
فنحن ال نريد عالم ًا يعجز عن ت�سخير علمه لخدمة الإن�سان ّية
لأ َّنه يفتقد ال ِق َيم الإن�سان ّية ،ال نريد عالم ًا َي�ستخدم علمه ال�ستغالل
النا�س وزرع الف�ساد في الأر�ض ،و�إ َّنما نريد عالم ًا ي�ضع علمه في
خدمة الب�شر وفي �إعمار الأر�ض و�إقامة العدل ،عالم ًا يكون علمه
رحمة للنا�س ولي�س نقمة عليهم.

قــدوة العـــالم
وال��م��ت��ع�� ِّل��م

ال�شيخ ا�سماعيل حريري

قال تعالى:
ُ
للهّ
َاب َل ُت َب ِّي ُن َّن ُه ِللن ِ
َّا�س
} َو�إِ َذ �أَخَ َذ ا ِمي َثا َق ا َّل ِذينَ �أُوتُواْ ا ْل ِكت َ
َو َال َت ْك ُت ُمو َنهُ{
(�آل عمران)187 :
48

وقال تعالى حكاية عن مو�سى والخ�ضر :L
و�سى َهلْ �أَ َّت ِب ُع َك َعلَى �أَن ُت َع ِّل َمنِ ِم َّما ُع ِّل ْمتَ
} َق��ا َل َل ُه ُم َ
ُ
للهَّ
}�ستَجِ ُد ِني �إِن �شَ اء ا َ�صا ِب ًرا
ُر�شْ ًدا�{...إلى قوله تعالىَ :
َو اَل �أَ ْع ِ�صي َل َك �أَ ْم ًرا{
(الكهف)69-66 :

الآي��ة الأول��ى من مجموعة �آي��ات تحثّ
وت ��أم��ر بن�شر العلم وع��دم كتمانه وطلب
المع ّلم ال��ذي ي�ستفيد منه الإن�سان ما لم
ي�ستفده من غيره كما في الآية الثانية وبهذا

1

2

3

4
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الم�ضمون وردت جملة من الروايات منها:
النبي الأكرم« :Pمن
ما روي عن ِّ
�سلك طريق ًا يطلب فيه علم ًا� ،سلك اهلل به
طريق ًا �إلى الجنة»( ).
وعنه « :Pم��ن ال�صدقة �أن يتع ّلم
الرجل العلم ويع ّلمه النَّا�س»( ).
وق��د ق��ال ال�شهيد الثاني{ في
منية المريد« :اعلم � ّأن التعليم هو الأ�صل
الذي به قوام الدين ،وبه ُي�ؤ َْمن انمحاق
أهم العبادات و�آ َك ِد فرو�ض
العلم ،فهو من � ِّ
الكفايات»( ).
ولهذا ورد الأمر للنّا�س في رواية عن
�أبي عبد اهلل« :Qاغ ُد عالم ًا �أو متع ّلم ًا
أحب �أهل العلم ،وال تكن رابع ًا فتهلك
�أو � َّ
()
ببغ�ضهم» .
 1ـ المعلّم:
المع ّلم هو ذلك الإن�سان الذي يحوز
علم ًا من �أهله فيع ّلمه للنَّا�س لينتفعوا به
الطبيعي � ّأن
من دنياهم لأخراهم .ومن
ِّ
ً
المع ّلم ال يكون من �أُوتي علما فحب�سه عن
النّا�س فهذا ُيلجم يوم القيامة بلجام من
نار ،في حين �أن المعلم الحقيقي ي�ستغفر
ودواب الب ّر والطير في
له حيتان البحر،
ّ
ال�سماء ،ويقدم على اهلل �س ّيد ًا �شريفاً
ج ّو ّ
حتّى يوافق المر�سلين كما في الخبر عن
ر�سول اهلل.P
ر�سول اهلل Pالمعلّم النموذجي
و�إذا �أردن ��ا �أن نذكر نموذج ًا رائعاً
ُيحتذى به على م�ستوى المع ِّلمَ ،ف َم ْن �أف�ضل
نبي
م��ن الأنبياء Rوف��ي مق ّدمتهم ّ
الرحمة محمدP؟ وقد �أح�سن ال�شاعر
�أحمد �شوقي في ق�صيدته التي نظمها في

حق المع ّلم والتي مطلعها:
ق� ��م ل �ل �م �ع � ّل��م و ّف� � ��ه التبجيال
ك���اد ال �م �ع �ل��م �أن ي �ك��ون ر� �س��وال
�أعلمت �أ�شرف �أو �أج� ّل من الذي
ي�ب�ن��ي وي�ن���ش��ئ �أن �ف �� �س � ًا وع �ق��و ًال
�إلى �أن يقول:
�أر�سلت بالتوراة مو�سى مر�شد ًا
واب� ��ن ال �ب �ت��ول ف �ع � َّل��م الإن �ج �ي�لا
وف� ّ�ج��رت ي�ن�ب��وع ال�ب�ي��ان محمد ًا
ف�سقى الحديث ون��اول التنزيال
النموذجي الرفق
ومن �صفات المع ّلم
ّ
بالمتع ّلم والعمل قبله بما يع ّلمه �إياه ولقد
كان ر�سول اهلل� Pأرفق و�أوفق مع ّلم في
}ه َو
التاريخ ،وقد قال اهلل تعالى في حقّهُ :
الُ ِّم ِّيينَ َر ُ�س اً
ول ِّم ْن ُه ْم َي ْت ُلو
ا َّل ِذي َب َعثَ ِفي ْ أ
َاب
َعلَ ْي ِه ْم �آ َيا ِت ِه َو ُي َز ِّكي ِه ْم َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم ا ْل ِكت َ
َوا ْل ِح ْك َم َة َو�إِن َكانُوا ِمن َق ْب ُل َل ِفي �ضَ لاَ لٍ
ُّمبِينٍ {(الجمعة.)2 :
وقد ذكر ال�شهيد الثاني{ في منية
المريد �شاهد ًا على ذلك وهو �إر�شاد ر�سول
اهللّ P
وتلطفه بالنّا�س ،و�أ�شار في ذلك
�شخ�ص تك ّلم
النبي Pمع
ٍ
�إلى ما فعله ّ
ال�صالة فرماه النّا�س ب�أب�صارهم،
في ّ
فل ّما ق�ضى ر�سول اهلل� Pصالته قال
للرجل�« :إنّما ال�صالة لقراءة القر�آن وذكر

اهلل ج ّل وعزّ ،ف�إذا كنت فيها فليكن ذلك
�ش�أنك» ،فقال الرجل« :ما ر�أيت مع ّلم ًا قط
�أرفق من ر�سول اهلل.) (»P
وقد ُروي عنه � Pأنّه قال« :ع ّلموا وال
تعنّفوا ،ف� ّإن المع ّلم خي ٌر من المعنّف»( ).
وكم كان ي�أ�سف عندما يب ّين لبع�ضهم
ف�لا يقبل م�ن��ه و ُي �ع��ر���ض ع�ن��ه فخاطبه
اهلل تعالىَ } :ف�َل�اَ َت� ْذ َه� ْ�ب َنف ُْ�س َك َعلَ ْي ِه ْم
َح َ�س َر ٍات{(فاطر.)8 :
و�أ ّم ��ا طريقته ف��ي التعليم فقد كان
�إذا ��ُ�س� ِئ��ل �أج� ��اب ،وق��د روي ع��ن �أمير
الم�ؤمنين� Qأنه قال« :كنت �إذا �س�ألته
�سكت عنه وفنيت م�سائلي
�أجابني ،و�إذا ّ
ابتد�أني»( ).
ب��ل كان Pي���س��أل�ه��م ليجيبوا َّثم
يع ّلمهم الجواب ال�صحيح ،ومن ذلك �أنَّه
� Pس�ألهم م ّرةّ � :أي عرى الإيمان �أوثق؟
فقال بع�ضهم :ال�صالة ،وق��ال بع�ضهم:
ال��زك��اة ،وق��ال بع�ضهم :ال�صيام ،وقال
بع�ضهم :الحج والعمرة ،وق��ال بع�ضهم:
الجهاد.
فقال« :Pلك ّل ما قلتم ف�ض ٌل ولي�س
5

6
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7

الحب في اهلل
به ،ولكن �أوثق عرى الإيمان ّ
والبغ�ض في اهلل ،وتو ّلي �أولياء اهلل والتب ّر�ؤ
من �أعداء اهلل»( ).
 2ـ المتعلّم:
المتع ّلم هو الإن�سان الذي يتلقّى العلم
م��ن غ�ي��ره وي�شتغل ف��ي تح�صيل العلوم
النافعة ،والعاقل هو من ي�سعى �إلى التع ّلم
بال خجل وال حرج ،وقد ورد عن ر�سول اهلل
« :Pمن لم ي�صبر على ُذلّ التع ّلم �ساعة
بقي في ذلّ الجهل �أبد ًا»( ).
وع ��ن �أم��ي��ر الم�ؤمنين« :Qال
ي�ستحين �أح� � ٌد �إذا ل��م يعلم ال�شيء �أن
َّ
ّ ( )
يتعلمه» .
وكما كان ر�سول اهلل Pهو نموذج
علي Qهو
المع ّلم الأم�ث��ل ،ف��الإم��ام ٌّ
نموذج المتع ّلم الأمثل ،وقد كان مال�صقاً
ل��ر� �س��ول اهلل Pي���س�ت�ق��ي م ��ن علمه
الر ّباني ،وفي ذلك يقول« :Qولقد
كنت �أتّبعه �إتباع الف�صيل �أثر �أ ّمه ،يرفع
لي في ِّ
كل يوم من �أخالقه َع َلم ًا وي�أمرني
( )
بالإقتداء به» .
النموذجي
وم ��ن ��ص�ف��ات ال�م�ت�ع� ّل��م
ّ
8

9
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المه ّمة والتي يتحتّم عليه التزامها هو
ال �ت ��أ ّدب م��ع مع ّلمه وتعظيمه ،وق��د ذكر
ال�شهيد الثاني{ اثنتي ع�شرة فائدة
من فوائد الأدب د ّلت عليها �آية كليم اهلل
مو�سى Qم��ع الخ�ضر Qعندما
ق��الَ } :ه��لْ �أَ َّت� ِب� ُع� َ�ك َعلَى �أَن ُت َع ِّل َمنِ ِم َّما
ُع ِّل ْمتَ ُر�شْ ًدا{(الكهف.) ()66 :
وه��ذا م��ا ال�ت��زم��ه �أم �ي��ر الم�ؤمنين
 Qب�ي��ن ي��دي ر� �س��ول اهلل ،Pبل
وكان ي�أمر به َّ
كل متع ّلم مع مع ّلمه فقد
ورد عنه� Qأن��ه ق��الّ �« :إن م��ن حقّ
العالم �أن ال تكثر عليه ال�س�ؤال وال ت�أخذ
ب�ث��وب��ه ،و�إذا دخ�ل��ت عليه وع �ن��ده قو ٌم
وخ�صه بالتح ّية
ف�س ّلم عليهم جميع ًا
ّ
دون �ه��م ،واج�ل����س بين ي��دي��ه وال تجل�س
خلفه ،وال تغمز بعينك ،وال ت�شر بيدك،
وال تكثر من القول :قال فالن وقال فالن
خالف ًا لقوله ،وال ت�ضجر بطول �صحبته
ف�إنّما العالم مثل النخلة تنتظرها حتى
ي�سقط عليك منها �شيء ،والعالم �أعظم
�أج��ر ًا من ال�صائم القائم ال�غ��ازي في
�سبيل اهلل»( ).
وقد كان  Qيكثر من قول ع ّلمني

ر�سول اهلل� Pأو هذا م ّما ع ّلمني ر�سول
اهلل.) (P
ول �� �ش � ّدة احترامه Qوتقديره
وتعظيمه لمع ّلمه �أُث��ر عنه �أن��ه ق��ال« :من
ع ّلمني حرف ًا فقد �ص ّيرني عبد ًا»( ).
المعلّم والمتعلم
وبناء ًا عليه نقول:
� ّإن من �أراد �أن يكون مع ّلم ًا نموذجي ًا،
ي�ؤ ّدي واجبه اتجاه من يع ّلمه يجب عليه �أن
يقتدي بالمع ّلم الأمثل ر�سول اهلل.P
ومن �أراد �أن يتع ّلم ويحوز ثواب المتع ّلم
وف�ضله ،ورعاية اهلل تعالى وعونه عليه �أن
يقتدي ب�أمير الم�ؤمنين  Qف�إنّه كان
طوع �أمر مع ّلمه ي�أتمر ب�أمره وينتهي عن
نهيه ،ال يخالف له ق��و ًال وال ي��ر ّد له ر�أي ًا،
ويتعامل معه معاملة العبد مع �سيده.
ف��إذا التقى هكذا مع ّلم بهكذا متع ّلم
نجح الإث�ن��ان في دوره�م��ا ،و�سلكا طريق
ال �ن �ج��اة وال��ف�ل�اح وال��ف��وز ال�م�ح� ّت��م في
الدارين.
ُ
للهَّ
ق ��ال ت �ع��ال��ىَ } :ي � � ْر َف � � ِع ا ا َّل � ِ�ذي ��نَ
�آ َم � � ُن� ��وا ِم �ن � ُك � ْم َوا َّل � � ِ�ذي � ��نَ �أُو ُت� � � ��وا ا ْل ِع ْل َم
َد َر َج ٍات{(المجادلة.)11 :

�أحكام المع ِّلم
وال��م��ت��ع � ِّل��م
ال�شيخ محمد توفيق المقداد*

ي��ق��ول اهلل تعالى ف��ي محكم كتابه الكريم }...
ُق��لْ َه��لْ َي ْ�س َتوِي ا َّل ِذينَ َي ْعلَ ُمو َن َوا َّل� ِ�ذي��نَ اَل َي ْعلَ ُمو َن �إِ َّن َما
َي� َت� َذ َّك� ُر �أُ ْو ُل ��و ْ َ أ
ال ْل َبابِ {(الزمر )9 :وقال تعالى }...
َي ْر َف ُع اللهَّ ُ ا َّل ِذينَ �آ َمنُوا ِمن ُك ْم َوا َّل ِذينَ �أُوتُوا ا ْل ِع ْل َم َد َر َج ٍات
َواللهَّ ُ ِب َما َت ْع َم ُلو َن خَ بِي ٌر{(المجادلة )11 :وقال �أي�ض ًا
}�إِ َّن � َم��ا َيخْ �شَ ى اللهَّ َ ِم��نْ ِع � َب��ا ِد ِه ا ْل ُعلَ َما ُء{(فاطر.)28 :
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وقال ر�سول اهلل« :Pقلب لي�س فيه
�شيء من الحكمة ٍ
كبيت خ��رب ،فتع َّلموا
وع ِّلموا ،وتفقهوا ،وال تموتوا جها ًال ،ف�إن
اهلل ال يعذر على الجهل»( ) ،وق��ال �أمير
الم�ؤمنين« :Qر�أ�س الف�ضائل العلم،
()
النبيP
غاية الف�ضائل العلم»  ،وعن ّ
1

2

�أي�ض ًا قوله« :العلم حياة الإ�سالم وعماد
الإيمان»( ) ،وعن �أمير الم�ؤمنين:Q
«العلم محيي النف�س ،ومنير العقل ،ومميت
الجهل»( ) ،وقد ورد في حديث عن النبي
 Pقوله« :طلب العلم فري�ضة على كل
م�سلم ...به ُيطاع الرب و ُيعبد ،وبه تو�صل
3

4

5

6

7

8
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الأرح ��ام ،و ُي�ع��رف ال�ح�لال م��ن الحرام،
العلم �إمام العمل تابعهُ ،يلهم به ال�سعداء،
و ُيحرمه الأ�شقياء»( ).
� ّإن العلم كله محمود �سواء الديني منه
�أو الدنيوي� ،إال �أن وظيفة الأول �أهم بكثير
من وظيفة الثاني ،فالأول للآخرة والثاني
للدنيا ،وكالهما م��ورد ح��اج��ة الإن�سان
لت�أمين ال�سعادة في الدارين.
عالقة المتعلم بالمعلم:
وال �شك �أن طريق تح�صيل العلم هو
الرجوع �إلى �أهل االخت�صا�ص �أي المعلمين
الذين ق�ضوا �شطر ًا طوي ًال من حياتهم
حتى و�صلوا �إلى مقام ي�ستطيعون فيه تعليم
الأج �ي��ال القادمة لكي تكون ق��ادرة على
حمل الم�س�ؤولية في �شتى نواحي الحياة،
وه��ذا يعني �أن تكون العالقة بين المع ِّلم
والمتع ِّلم مبنية على ركائز وثوابت �أ�سا�سية
حتى ي�ستطيع ك ٌّل منهما �أن يقوم بالمطلوب
منه بال�شكل الذي يحقق الغاية والهدف.
وق��د ورد ع��ن الإم ��ام زي��ن العابدين
 Qفي ر�سالة الحقوق ما ي�شير �إلى
ال�ع�لاق��ة ب�ي��ن ال�م�ع� ِّل��م وال�م�ت�ع� ِّل��م فيقول
« :Qحق �سائ�سك بالعلم ،التعظيم له،
والتوقير لمجل�سه ،وح�سن اال�ستماع �إليه،
والإقبال عليه ،و�أن ال ترفع عليه �صوتك،
و�أن ال تجيب �أح��د ًا ي�س�أله عن �شيء حتى
ي�ك��ون ه��و ال ��ذي ي�ج�ي��ب ،وال ت �ح� ِّ�دث في
مجل�سه �أح���د ًا ،وال تغتاب عنده �أح ��د ًا،
و�أن تدفع عنه �إذا ُذ ِك َر عندك ب�سوء ،و�أن
ت�ستر عيوبه ،وتُظهِ ر مناقبه ،وال تجال�س
له ع��دو ًا ،وال تعادي له ولي ًا ،ف ��إذا فعلت
ذلك �شهد لك مالئكة اهلل ب�أنك ق�صدته

وتعلمت علمه هلل جل ا�سمه ال للنا�س»( ).
ورد ف��ي ا�ستفتاء ل�سماحة الإم ��ام
القائد عن �أ�ستاذ �أ َّن��ب تلميذه �أمام
زم�ل�ائ��ه ف��ي ال �� �ص��ف ب �� �ش��دة ف �ه��ل يحق
للطالب مقابلة �أ��س�ت��اذه بالمثل؟ فكان
الجواب التالي« :لي�س له المقابلة والإجابة
بما ال يليق بمقام الأ�ستاذ والمعلم ،بل
يجب عليه حفظ حرمة المعلم والمحافظة
على النظام في ال�صف ،نعم له المطالبة
بذلك بالطرق القانونية ،كما تجب على
المعلم رعاية حرمة الطالب �أمام زمالئه،
ومراعاة �آداب التعليم الإ�سالمية»( ).
الأحكام الواجب تعلّمها:
ومن �أول ما يجب على الإن�سان الم�سلم
�أن يتعلمه من الأحكام تلك التي تقع مح ًال
لالبتالء المبا�شر حتى ال يقع المك َّلف في
المحذور ال�شرعي ،وقد ورد ا�ستفتاء �آخر
ل�سماحته يقول« :هل ي�أثم الإن�سان بترك
تعلم الم�سائل المبتلى بها»؟ وجاء الجواب
على ال�شكل التالي« :ي�أثم بترك الواجب �أو
بفعل الحرام فيما لو �أدى عدم تعلمه لتلك
الم�سائل �إلى ذلك»( ).
وال يمنع الإ�سالم �أتباعه من تعلُّم كل
العلوم المفيدة والنافعة وال�ضرورية لحياة
النا�س وال ي�ضع العوائق �أمامهم في �سبيل

ذلك؛ بل ي�شجعهم على دخول كل المجاالت
العلمية ،ويقول ال�سيد القائد(حفظه اهلل):
«ال مانع من تعلُّم �أي �شخ�ص لأي علم �أراد،
�إذا كان لغر�ض عقالئي م�شروع ،ولم يكن
له فيه خوف الف�ساد وال الإف�ساد.) (»...
ويجيز الإ��س�لام �أي�ض ًا درا�سة كتب �أهل
ال�ضالل �إذا كان المراد الرد عليهم وعلى
�شبهاتهم و�أباطيلهم و�أكاذيبهم وكل ما
يثيرونه من �شبهات حول الإ�سالم ،ويقول
�سماحته« :ال يجوز بيع و�شراء وحفظ كتب
ال�ضالل� ،إال من �أجل الرد عليها ،ب�شرط
�أن يكون ق��ادر ًا علمي ًا على ذلك»( ) .وال
�شك �أن عدم جواز اقتناء ودرا�سة و�شراء
كتب ال�ضالل لغير القادرين علمي ًا على
فهم ال�شبهات وردها ،قد ي�ؤدي �إلى زعزعة
�إيمانهم وزلزلة يقينهم ،والإ�سالم يريد
حماية عقيدة �أتباعه والم�ؤمنين به ،ولهذا
يحرم عليهم كتب ال�ضالل �إال للقادرين
على فهمها والرد عليها لإبطالها.
وكذلك يجيز الإ�سالم م�س�ألة االختالط
في الجامعات والمعاهد العليا للدرا�سة
ول�ك��ن م��ع م��راع��اة ال���ش��روط وال�ضوابط
ال�شرعية والآداب والأخ�ل�اق الإ�سالمية
ما بين الطالب والطالبات ويقول �سماحة
القائد(حفظه اهلل)« :ال مانع من دخول
المراكز التعليمية للتعليم والتعلم ،ولكن
يجب على الن�ساء والبنات حفظ الحجاب،
وعلى الرجال االمتناع عن النظر �إلى ما
ال يجوز لهم النظر �إليه وعن االختالط
الموجب لخوف الفتنة والف�ساد»( ).
وي�س�ألونه في هذا المجال �أي�ض ًا عن
التقاء الطالب والطالبات في المدار�س
9
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وال �ج��ام �ع��ات وال �ت �ح��دث ف��ي الم�سائل
العلمية وغيرها فيجيبهم بقوله« :لو كان
مع مراعاة الحجاب ،وال بق�صد الريبة،
وم�أمون ًا من المفا�سد ،فال ب�أ�س به و�إال فال
يجوز»( ).
العلوم الدينية والدنيوية
والإ� �س�لام ي��ؤك��د على �أتباعه درا�سة
العلوم الدينية والدنيوية مع ًا وال يميل �إلى
علم دون �آخ��ر ،لأن العلوم كلها مطلوبة،
خ�صو�ص ًا ما كان مرتبط ًا منها بحياة النا�س
ب�شكل مبا�شر ،ولذا ي�س�أل طالب علوم طبية
�سماحة الإم��ام القائد(حفظه اهلل) عن
رغبته في درا�سة العلوم الدينية م�ضاف ًا �إلى
درا�سة الطب فيجيبه« :للطالب الحرية في
اختيار الفرع الدرا�سي ،ولكن هناك م�س�ألة
ينبغي االلتفات �إليها ،وهي �أن درا�سة العلوم
الدينية �إذا كانت ذات �أهمية من �أجل ما
يتوقع منها من القدرة على تقديم الخدمة
للمجتمع الإ�سالمي ،فلدرا�سة الطب بهدف
الت�أهيل لتقديم الخدمات العلمية للأمة
الإ�سالمية وعالج المر�ضى و�إنقاذ �أرواحهم
�أهمية كبرى �أي�ض ًا».
وي�ج�ي��ز الإ�� �س�ل�ام ك��ذل��ك �أن يتعلم
الإن�سان ويع ِّلم ما هو حرام �أحيان ًا ب�شرط
عدم العمل به �أو اتخاذه مهنة ،بل ِّ
لالطالع
والمعرفة ،كما في تدري�س الم�سائل المتعلقة
بالربا في المنهج االقت�صادي حيث ت�ش ِّكل
جزء ًا من المنهج وينبغي للطالب درا�ستها
و ُي�س�أل ال�سيد القائد عن ذل��ك فيجيب:
«مجرد تدري�س ودرا�سة كيفية اال�ستثمار
بالقر�ض الربوي لي�س حرام ًا» ( ) وهذا
الأمر يجوز �أي�ض ًا في علوم �أخرى �إذا كانت
12
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تت�ضمن بع�ض ًا من المحرمات« :كت�شريح
الأم��وات بغر�ض التعلم �شرط �أن ال يكون
الأم��وات من الم�سلمين مع �إمكان ذلك»
( ) ،وه��ذا ما يجري عند درا�سة العلوم
الطبية ب�أنواعها المختلفة.
ويهتم الإ��س�لام كثير ًا بحفظ عقائد
�أت�ب��اع��ه والم�ؤمنين ب��ه ،ول�ك��ن م��ع ذلك
�إذا فر�ضنا �أن �أبناء الم�سلمين يريدون
التع ّلم في مدار�س غير �إ�سالمية ويكون
�أ��ص�ح��اب�ه��ا وال �م��در� �س��ون فيها م��ن ذوي
العقائد الفا�سدة فال�سيد القائد(حفظه
اهلل) يجيز �أن يتعلم �أبناء الم�سلمين في
تلك المدار�س ب�شرط ع��دم وج��ود خوف
على عقيدتهم ال�صحيحة وبحيث ال يكون
التعلُّم ف��ي م��دار��س�ه��م ت��روي�ج� ًا للباطل
والحرام وتجنيب �أبناء الم�سلمين درا�سة
العقائد الفا�سدة التي تكون ج��زء ًا من
المنهج الدرا�سي لتلك المدار�س( ).
ومما ال �شك فيه �أن العلم و�سيلة من
و�سائل المعرفة و�إنتاج معارف جديدة،
وهذا ما ي�ؤكد عليه �سماحة الإمام القائد
ل�ك��ي ي�ستغني ال�م���س�ل�م��ون ع��ن غيرهم
ف��ي �سبيل ت�ق��دم وازده� ��ار ون�م��و العلوم
واالختراعات في العالم الإ�سالمي ،لأن
ع��دم ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى ال�ع�ل��وم ف��ي عالمنا
14

15

16

((1(1الم�صدر ال�سابق� ،ص� ،87س.239
((1(1م�.س� ،س.241
((1(1م�.س� ،ص� ،88س.243
((1(1م�.س� ،س.245
((1(1م�.س� ،ص� ،89س.249
((1(1م�.س� ،ص� ،87س.238
((1(1م�.س� ،ص� ،83س.194
((1(1م�.س� ،ص� ،89س.248
((1(1م�.س� ،ص� ،88س.246
( ) مدير مكتب الوكيل ال�شرعي العام للإمام الخامنئي}
*
في لبنان.
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الهوام�ش

(((1محمدي الري�ش ��هري ،العقل والجهل في الكتاب وال�س ��نة،
�ص ،182من كنز العمال.
(((2محمدي الري�ش ��هري ،العلم والحكمة في الكتاب وال�سنة،
�ص ،49عن غرر الحكم.
(((3الم�صدر ال�سابق� ،ص ،585عن الجامع ال�صغير.
(((4عيون الحكم والمواعظ� ،ص.52
((�(5أمالي ال�شيخ الطو�سي� ،ص ،488-487ح.38-1069
(((6ابن �شعبة الح ّراني ،تحف العقول� ،ص.260
(((7الجامع لل�شرائع� ،ص.627
((�(8أجوبة اال�ستفتاءات ،ج� ،2ص� ،90س.250
(((9الم�صدر ال�سابق� ،ص� ،86س.234

يجعلنا رهينة بيد القوة المعادية للإ�سالم
والم�سلمين �أو للأجانب الذين ي�سرقون
ثرواتنا وينهوبنها با�سم العلم والح�ضارة،
ول� ��ذا ي�ج�ي��ب ��س�م��اح�ت��ه م��ن � �س ��أل��ه عن
االخت�صا�صات العلمية التي تحتاجها الأمة
في هذا الع�صر ويقول« :كل التخ�ص�صات
العلمية المفيدة والتي يحتاجها الم�سلمون،
مما ينبغي �أن يهتم بها العلماء والأ�ساتذة
والطلبة الجامعيون لي�ستغنوا بذلك عن
الأج��ان��ب ،ال �سيما المعادين للإ�سالم
( )
والم�سلمين»

عيدهن..
في
ّ
والدة «ال�س ِّيد»...

ثم � ّأم
ثم � ٌّأمَّ ...
� ٌّأمَّ ...
حوار :والء �إبراهيم حمود
ت�صوير :مو�سى احل�سيني
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�إ�ستقبلتني ال�س ّيدة العلوية الها�شمية ب�سماحة القلب الكبير ،تعك�سها مالمح
الوجه الذي �أحببناه كوجهها النبيل الطيب ،والذي لم ت�ستطع مرارات ال�سنين
الما�ضية ،وال قلق الأيام الحا�ضرة �أو �أرق الليالي الغابرة� ،أن تفقده �شيئ ًا من
()
ال�سكَّر،
حن ّوه وعاطفته  . 1و�أ�ص َّرت على �أن تذيب لي بيدها المجاهدة م�سحوق ُّ
الحب ...،نعم ،هي
فكان ال�شاي الأطيب مذاقاً ،بطعم العزّ ة ،ونكهة الكرامة ،ولون ّ
متعبة بع�ض ال�شيء ولكن لي�س كما �أ�شيع ،ذكرياتها غزيرة «�أبو هادي» و«طلّته»
أ�شواقهن ،لذلك �شطبت �أ�سئلتي؛ فحديثها �أغلى من كلّ �س�ؤال.
و�أمهات ال�شهداء و�
َّ
المهم �أنني كنت في تحقيقٍ لم �أرغ��ب الو�صول �إلى نهايته؛ لأنَّها �أع��ادت لي
ّ
إن�ساني الدافئ  -وبالإذن من �أبي هادي – دفء �أمي� ،أمي التي لم
با�ستقبالها ال
ّ
ت ِ
أوجاعها في �أيامها الأخيرة �صورة ال�سيد ح�سن(حفظه اهلل) وال �صورة
ُن�سها � ُ
وقدمته قبلي
�شهيديها� ،أمي التي لو كانت معي ،لقا�سمتني فرح هذا اللقاء َّ
تحية عرفانٍ في عيد الأ ّم ،لأ ّمهات مجتمع المقاومة ب�شهدائها ومجاهديها.

العزيزة�« ،أم ح�سن» ،التي ق َّدمت على
قاعدة« :ما �أغلى من الولد �إال ولد الولد».
وبهن تحققت االنت�صارات
بالمدد الإلهي ّ
والآتي �أف�ضل ب�إذن اهلل لأجلهن و�ضع اهلل
�سبحانه الجنة بات�ساعها وعظمتها تحت
�أقدامهن».
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�أم ح�سن جوهرة الحياة:
قبل بدء الت�سجيل ،م�سحت «�أم ح�سن»
دمعتين انحدرتا عنوةً ،ف�س�ألتها« :م�شتاقة
لل�سيد؟» ف�أجابتني بت�أثر بالغ «واهلل يا
َّ
بنتي� ،أنا عطول م�شتاقتلو ،وقليل ل�شوفو».
فاحترمت م�شاعر �أم��وم � ٍة ال تُح ُّد،
وبد�أت مع �أبي ح�سن تحقيقي عنها فقال:
«�إ َّن �ه��ا �أ ٌّم و�أ ٌّم و�أ ّم؛ ج��وه��رة الحياة في
�أ�سرتي ،منذ زواجنا ،لم تُغ�ضب �أحد ًا،
ول��م تظلم �أح� ��د ًا .تاريخها معي ي�شهد
ال�ساد ِة الأ�شراف �أدب ًا
على �أنَّها من ن�سلِ ّ
ون�سب ًا .لقد وفقنا اهلل �سبحانه والتقينا
كعائلتين م�ؤمنتين ،ف َم َّن اهلل علينا بهذا
الخلف الطاهر ،والذرية ال�صالحة .لم
تكن ته ّمها الدنيا في �شيء .هي منذ العام
 1975ت�صبر على غياب �أوالده ��ا عنها.
كانت ك َّلما طم�أنتها عنهم تقول� :س َّلمتهم
هلل� .إنها فع ًال من ال�صابرات على الخوف
والقلق واالنتظار الدائم لر�ؤية �أبي هادي.
ولها ولأمهات ال�شهداء مني تح َّية في
هن
هن كنوز هذه الأمة المقاومةّ .
عيدهنَّ ،
َّ
وتم�س ْكن
�أعطين فلذات القلوب والمهجَّ .
ب��والي��ة �أه� ��ل البيت .Rوك� ��ان اهلل
إنهن �أعلى
و�سيبقى
ح�سبهن ونعم الوكيلّ � .
ّ
مثالٍ للأجيال التي ر َّبينها ،تمام ًا كالوالدة

�أم ح�سن ..مدر�ستنا الأولى:
ت��رف ����ض ال �ح��اج��ة زك �ي��ة ن���ص��ر اهلل
�إعطاء �أمها �شهاد ًة في عيد الأم« ،فهي
من تعطينا جميع ًا �شهادات في الأمومة.
�إنَّها مدر�ستنا الأولى .منها تع َّلمنا ال�صبر
والمثابرة ،وال�ه��دوء والإي �م��ان والكفاح.
هي ك�أمهات ال�شهداء ال�صابرات اللواتي
ي��رف�ع��ن ر�ؤو� �س �ن��ا ع��ال �ي � ًا ،ل �ه� َّ�ن م�ن��ي َّ
كل
التهاني في عيد الأم .ربما انفردت �أمي
عن الأم�ه��ات ،بمعاناة �أل��م الفراق الم ّر
المحتوم ،لفلذة الكبد الغالي ،لكن �أمي
تكابد منذ زمن �ألم الخوف والقلق الدائم
على حياة ال�سيد(حفظه اهلل)َّ � .إن �ألم �أ ّم
ال�شهيد ال يعرفه �إال اهلل و�أم �شهيد مثلها،
و�أم��ي �أي�ض ًا ،ال ي��درك معاناتها �إال اهلل
�سبحانه� ،أ�ضيفي �إلى ذلك �ألمها عندما
توا�سي �أم ال�شهيد .ك�أنها �أ ٌّم ثانية لها �أو
له»� .أ ّما «ال�سيد» فتعتبر زكية �أنّه نموذج لن
يتك َّرر حتّى في �أوالده��ا و�أخوتها« ،كذلك
�أمي �ستبقى نموذج ًا للأمهات ال�صابرات
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اللواتي لن يتك َّررن �إال في مجتمع �شريف،
مقاوم».
�سيدة التوا�ضع �أمنا جميعاً:
ولكي �أراها بعيون �أخرى ،ا�ستمعت �إلى
قريبتها التي ع َّرفتني �إليها �سابق ًا ،ف�أكَّدت
الحاجة �أم ح�سن
ال�سيدة «�أم ها�شم»ّ �« :أن
َّ
هي �سيدة التوا�ضع .تحر�ص على واجباتها
م��ع الأق��رب��ي��ن والأب� �ع ��دي ��ن .ت�شاركهم
�أحزانهم ،فتق�صدهم في قراهم البعيدة.
فهي منهم ولهم .وه��ي ترف�ض في هذه
المنا�سبات محاوالت بع�ض الأخوات تقبيل
يديها( ) الكريمتين ،وتبادر �إلى مبادلتها
بقبل ٍة على الجبين؛ لأنَّها تعتبر نف�سها �أم ًا
ك�سائر الأمهات وهي تن ِّوه دائم ًا بوجوب
�إج�لال وتقدير �أمهات ال�شهداء وه��ي ال
تعتذر عن ع��دم ح�ضور منا�سبة �إال �إذا
كانت تنتظر «ال�سيد» بعد طول غياب ،وهي
تعتبره لي�س ابن ًا لها وحدها .واهلل ال �أبالغ
لو قلت �إنها �أمنا جميع ًا� .ألي�ست هي من
ر َّبت لنا قائد �سفينة االنت�صارات العظيمة،
حتى الوعد ال�صادق وما �سيليه»؟.
�أم���وم���ة �أ���ش��ع��ل��ت �شمعة
ف�أ�ضاءت كوناً:
ح َّدثتني «�أم ح�سن» بعد
�شجون حديث الطائرة.
ق� � ��ر�أت ف ��ي عينيها
ال �� �ش��وق �إل ��ى لحظ ٍة
ت ��ذوب فيها �أم��وم � ًة
ق��رب ذاك ال��ذي �ألقى
اهلل عليه محب ًة منه �سبحانه
ف��ي ق �ل��وب ع��ب��اده �أجمعين،
1
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و�سيذوب فيها حتم ًا بن َّوة بين �أ�ضلع ذلك
القلب الذي فاز ب�شرف �أمومته.
الحاجة� ،أنها ر�أته �أم�س على
�أخبرتني
َّ
�شا�شة التلفاز.
َّثم ح َّدثتني مط َّو ًال عن زمن البدايات
المفعمة ر�ض ًا وه�ن��اء ًة وح� َّب� ًا ق��رب «�أبي
ح�سن»َّ .ثم انطلقت من طفولة «ال�سيد»:
لقد �أم�ضاها رج ًال قبل �أوان الرجولة ،هي
فاهتم ب�أخوته
ح َّملته الم�س�ؤولية باكر ًا،
َّ
ال�صغار في غيابها لم�ساعدة �أبيه .نال
«ال�سرتفيكا» وكان في التا�سعة من عمره.
كان مجتهد ًا ،يل ِّبي دعوتها للدرا�سة ولو
ك��ان ق��د �أن �ه��ى ك � َّل واج �ب��ات��ه .ك��ان يحب
الريا�ض ّيات وال�شعر .كانت تجيبه بدق ٍة
ع��ن �أ�سئلته ف��ي «ال�ح���س��اب» ،م��ن خالل
خبرتها ف��ي �إدارة د َّك��ان�ه��م ف��ي النبعة،
وك��ان ي�شكرها م�سا ًء ل َّأن «فر�ضه» كان
خالي ًا من الأخطاء تمام ًا بين رفاقه .كان

محبوب ًا منهم ومن �أ�ساتذته .وقد حزن
كثير ًا عندما ا�ضط ّر ب�سبب التهجير لترك
مدر�سته الأولى في النبعة «الكفاح» .وقد
فتح الحياة ك َّلها على ا�سمها فيما بعد .هي
حملت له يوم ًا �شمع ًة من �أقا�صي القرية
و�أ�ضاءتها ليتابع در�سه؛ ل َّأن �ضوء القمر لم
يكفه في غياب الكهرباء� .شاركها «ال�سيد»
عناء التهجير و َت ِب َعاته من النبعة وبرج
حمود ،مع مطلع الحرب الأهل َّيةَّ .
غطته
بقامتها كي ال ي�ؤذيه �أحد ،وهما يغادران
المنطقة ال�شرقية ف��ي �شاحنة قديمة،
�شجعته على ال�سفر �إلى العراق
ومع ذلك َّ
توج�سه من الطائرة.
للم َّرة الأولى ،رغم ُّ
ن�صحته باالتكال على اهلل ففعل وم�ضى...
وكانت تلك �أولى محطاتها مع الخوف على
«ال�سيد» .فقد عا�شته ِّ
بكل �ألمه� ،صباح ًا،
عندما �أخبرتها �شقيقتها �أن انفجار ًا
ح�صل في مطار بغداد ولكن ....ف�س َّلمت
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هلل �أم��ره و�أم��ره��ا ...وبعد انتخابه �أمين ًا
عام ًا بعد ا�ست�شهاد «�أبي يا�سر» خامرها
خ��وف ب�سيط« :معقول بكرا ي�صير فيك
مثل ال�سيد عبا�س{؟» ف�أجابها بت�سليم
واطمئنان ع ّلمته �إياه «م�ش بتقوليلي اتكل ع
اهلل و�س ِّلم �أمرك �إلو؟».
لم يجبرها م َّر ًة في طفولته �أو �صباه
على زج��ره �أو ل��وم��ه .ك��ان ي�ساعدها في
«قطف» الزيتون ولو تراكمت عليه الدرو�س.
كان منذ طفولته �شجاع ًا ،م�ص ِّلي ًا .ناداها
�أح��ده��م لتراه ي�ؤ ّم
رف � � ��اق � � ��ه

في ال�صالةَّ ،ثم يعظهم ك�أنَّه على منبر
الجمعة .في �شبابه ،را�سلها من بعلبك،
طالب ًا منها �أن تخطب له َم��ن �أ�صبحت
فيما بعد «�أم ه��ادي» .وق��د ق�صدت بعد
ٍ
بحث طويل منزل والديها في ر�أ�س النبع،
وتم الزواج.
َّ
ٍ
�أح َّبت �أم ح�سن � َّأم هادي كابنة لها وهي
بادلتها حب ًا بحب «اهلل ير�ضى عليها وعلى
كل كنايني و�أ�صهرتي» .وال�شهيد هادي
ك��ان متع ِّلق ًا بها كثير ًا ،ال يتناول فطوره
من دونها ،وعندما �سافر �إلى �إيران للم َّرة
الأول��ى ك��ان ي َّت�صل بها ك� َّ�ل �صباح ،وكان
يمازحها بقوله« :قلب اللي بحبك حبو».
ول � ��م ت��ج��د � �س��وى
ال��دم��ع ت�شارك
به � َّأم هادي بعد
ا�ست�شهاده .وهي
ما زالت ح َّتى اليوم
تبكيه ك َّلما تذكرته.

الهوام�ش

(((1عندم ��ا دخل ��ت ابنتاه ��ا الحاج ��ة زكي ��ة و�أمين ��ة ،قبلتا
يديه ��اَّ ،ثم و�ض ��عتا يدها الكريمة على ر�أ�س ��يهما ،كما
كن ��ا نفعل ف ��ي طفولتن ��ا ،ف�أيقن ��ت �أ ّنها �أ ٌّم ا�س ��تثنائية

مغنية .كما ال تن�سى رفيقة درب �سراج
عمرها� ،أم هادي.
و«لل�س ِّيد» تعلن اطمئنانها �إل��ى � َّأن
اهلل كافله وقلبها وقلوب الم�ؤمنين التي
اع�ت�لاه��ا حبيب ًا ،ت��دع��و ل��ه وت �ن��زل عليه
م��ن اهلل ر� �ض��وان � ًا ،وللمقاومة و�شعبها
و�شهدائها ،دوام الن�صر.
غادرتها واث�ق� ًة ب �� َّأن الن�صر �سيدوم
بف�ضل �سهر عينيها وعينيه المجاهدتين
و�سهر المقاومين ال�شرفاء ،لتق َّر في الدنيا
عينا ِّ
كل � ٍّأم وفي الآخرة عينا كل �شهيد...
�سالم اهلل على ال�شهداء وعلى �أمهات
ُ
ال�شهداء والمجاهدين ،اللواتي ي�صنعن
ب�سهر القلب �أعياد �أجيالنا الآتية ويهبنها
معنى الإباء ،ويروين بدمع ال�شوق ،و�أ�شواق
�أم ال�سيد ورود العيد ،مقاوم ًة و�أمومة
ووفاء.
ت�ض ��م تح ��ت جناحه ��ا الدافئ �أ�س ��رتها ،التي تح�س ��ن
تقدي ��ر �أمومته ��ا ف ��ي زم ��ن تخ َّلى في ��ه ع ��ن تقبيل يد
الوالدي ��ن،كثي ��رون.
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وق��د �أُعجِ َبت �أم ح�سن كثير ًا ب �� ِّأم ثالثة
�شهداء من برع�شيت ،التقتها في رحلة
�إلى �إيران ،كانت متما�سك ًة ،ت�شرح للجميع
عظمة ال�شهداء وال�شهادة ،وعندما � َّألم بها
حزن خفيف �أمام �أحد الأ�سئلة ،غمرتها �أم
ح�سن بحنانها ،ولم تتركها طوال الرحلة.
وفي عدوان تموز خافت �أم «ال�سيد» على
النا�س كا َّف ًة ،ال على «ال�سيد» وحده .كانت
المجازر تحرمها النوم ،وكانت تبكي ِّ
لكل
ما م َّر على النا�س من م� ٍآ�س .تذكَّرت وهي
تقفل بوابة البيت الكبير بالمفتاح ،نزوح
الأخ���وة الفل�سطينيين واحتفاظهم مع
ذلك بمفاتيح بيوتهم .وقد عانت ك�سائر
الخلق ع��ذاب التهجير في هذه الحرب،
والقلق على زكية ابنتها التي حو�صرت في
«مارون الرا�س» وقد غادرتها بعد مرورها
ب�صعوبات ومخاطر كثيرة .وكانت تنتظر
ر�سائل ال�س ِّيد المتلفَزَ ة بلهفة كالنا�س
جميع ًا ،ف�أخباره قد انقطعت عنها .ومع
ذلك �صبرت وفرحت عندما تحقَّق �صدق
ال��وع��د بالن�صر ال��ذي �أطلقه «ال�س ِّيد».
تختتم �أم ح�سن حديث ذكرياتها هذا
بال�شكر ِّ
وتوجه �إلى
لكل عوائل ال�شهداء ِّ
أمهاتهن التحية القلبية في عيد الأم وتدعو
�
َّ
اهلل �أن يجزيهن خير الدنيا والآخرة .وال
تن�سى في بطاقة المعايدة هذه �أن تذكرة
والدة ال�شهداء الثالثة ،الحاجة �أم عماد

الأم في
�شعرنا العربي
�إعداد :في�صل الأ�شمر
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النبي و�أهل بيته عليه وعليهم ال�سالم ف�ضل و�سم َّو مقام
ذكرت الأحاديث ال�شريفة عن ِّ
الأم ,وح َّثت على الب ِّر بها وبالأب .وما ذلك �إال لعظيم الدور الذي لل ِّأم في الحياة� ,إذ
لوالها لما كانت الب�شر َّية جمعاء منذ حواء �إلى يومنا هذا وح َّتى �آخر �أ َّيام الحياة الدنيا.
ويمت ُّد دورها �إلى الحياة الآخرة �أي�ض ًا �إذ � َّإن لها الت�أثير الكبير في زراعة ِق َيم الحقّ والخير
والتقوى في �أبنائها الذين يح�صدون في الآخرة جزاء ما عملوه في الدنيا �سائرين على
عم ما ذكر حافظ �إبراهيم م ِّبين ًا الدور الكبير للأم �إذ يقول:
نهج هذه القيم .ول ِن َ
الأُ ُّم َم � ��د َر� � َ��س� � � ٌة ِ�إذا �أَع � � َ�دد َت� � �ه � ��ا
ا ألُ ُّم �أُ� � �س � �ت� � ُ
�اذ الأَ� � � �س� � ��ا ِت� � ��ذَ ِة الأُل� � ��ى

دت �� َ�ش �ع �ب � ًا َط � � ِّي� � َ�ب الأَع� � � ��راقِ
�أع � � � � َ�د َ
غَ � � َل� ��ت َم� � ��آ ِث� � � ُر ُه � ��م َم � � ��دى الآف� � � ��اقِ

وقد قام ال�شعراء على م ِّر الع�صور ب�إن�شاء ق�صائد كثيرة ج��د ًا ذك��روا فيها �سم َّو
العالقة التي ربطت بينهم وبين �أمهاتهم ,كما �أ�شادوا عظيم الإ�شادة بدور الأم العظيم
في الحياة.
ول َّأن م�ساحة المتوفِّر من ال�صفحات لهذه المقالة �صغيرة ,كان ال ب َّد من الإقت�صار
على ذكر عدد قليل من ال�شعراء الذين جعلوا من الأم مو�ضوع ًا لق�صائدهم.
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الأم مدر�سة الأجيال:
َيعتبر معروف الر�صافي � َّأن ح�ضن ال ِّأم
هو المدر�سة التي تهذِّ ب وتربي النا�س و� َّأن
�أخالق الأبناء �صورة عن �أخالق �أ َّمهاتهم,
فيقول:
ول ��م �أر ل�ل�خ�لائ��ق م��ن ٍّ
محل
ُي �ه��ذِّ ب �ه��ا ك� ِ�ح���ض��ن الأم �ه��ات
ت�سامت
فح�ضن الأ ّم مدر�سة
ْ
ْ
ب�ت��رب�ي��ة ِ ال�ب�ن�ي��ن �أو البنات
ِ
و�أخ�ل�اقُ
الوليد تقا�س ُح�سن ًا
ب ��أخ�لاق ال�ن���س��ا ِء ال��وال� ِ
�دات
ولي�س رب�ي� ُ�ب عالية ِ المزايا
كمثل ربيب �سافلة ال�صفات
ولي�س النبت ينبت في جنانٍ
كمثل النبت ينبت في الفَالة
فكيف ن �ظ� ُّ�ن ب��الأب �ن��اء خير ًا
�إذا ن�ش�أوا بح�ضن الجاهالت؟

وي�صور �أبو القا�سم ال�شابي عالقة الأم
بطفلها قائ ًال:
الأ ُّم ت �ل � ُث� ُ�م ط�ف� َل�ه��ا ،وت�ض ُّمه
�سماوي الجمالِ  ،مق َّد ُ�س
ح َر ٌم،
ُّ
وه ��ي ج ��وا َره
ت�ت��أ ّل��ه الأف� �ك ��ا ُرْ ،
وتعو ُد طاهرة ً َ
هناك الأنف ُُ�س
َح َر ُم الحياة ِ ب ُِط ْهرِ ها َو َحنَا ِنها
أقد�س؟
هل فو َق ُه ح َر ٌم �أج ُّل و� ُ
وال�صبا
َ
بوركت يا ح َر َم الأمومة ِ ِّ
كم فيك تكتمل الحياة ُ وتق ُد ُ�س

وف��ي نف�س الق�صيدة ي�خ��اط��ب ابن
الرومي والدته فيقول:
ع��زي� ٌز علينا �أن تَمو ِتي و�أننا
نعي�ش ولكن ُح ِّكم الموتُ فاحتكم
فا�س َو َّد ْت ِ
ِ
عليك قلو ُبنا
فقدناك ْ
ِّ ()3
وابي�ض ْت الل َمم
وحق َّْت ب�أن ت�سو َّد َّ
ُ
و� ِ
أظلمت الدنيا وباخ �ضيا�ؤها
ً
ال�صح ِو َح ْيرىعلىالق َمم
و�شم�س َّ
نهارا ُ
أر�ضالتي ِ
و� ِ
كنترو�ض ًة
أجدبتال ُ
أبدت َم ْكلح ًا بعد ُم ْبتَ�سم
عليها و� ْ
()4
وناحت ِ
الريح عبرى
ْ
عليك ُ
()5
و�أ�� � �ص� � �ب� � �ح � � ْ�ت ل� � � � � � � � ُد ْن
َع ِد َم ْت ر َّي� ِ
�اك تجري فال ُت�شَ ْم
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رثاء الأم:
وحين تموت والدة ابن الرومي يرثيها
ب�أبيات تفي�ض حزن ًا وح�سر ًة و�ألم ًا قائ ًال:
عت ُث ْك َلها
هي الأُ ُّم يا للن ِ
َّا�س ُج ِّر ُ
ومن يبك �أُ ّم ًا لم تُذَ م َق ُّط ال يذَ م
�إلى اهلل �أ�شكو جهد بلواي �إنه
بم�ستم ِع ال�شكوى و ُم�س َتوهب الع�ص ْم
و�إن��ي ل��م �إي�ت��م �صغير ًا و�إنني
يتمت كبير ًا �أ�سو�أ ال ُي ْتم وال َيتم
ُ
()1
خَ ِلي َّلي هذا قب ُر �أم��ي فو ِّرعا
()2
من ال َعذْ ل عني واجعال جابتي
خليلي ِرقّا لي � ِأعينا �أخاكما
نَعم َّ
الحرم
نَ�شَ ْدتُكما َم ْن َت ْرعيانِ ِم َن ُ

وحين تموت والدة محمود مفلح وهو
بعيد عنها يبكيها قائ ًال:
�أمي تموت و ُيمناها على كبدي
القلب قد ف ُِطرا
يا �أ ُّم ُرحماك � َّإن َ
هزّي �سريري �إني لم �أزلْ ولد ًا
الريح قد ز�أرا..
و ّدثريني �إن َ
فال�صيف �ألهبني
وجفّفي َع َرقي
ْ
و�سل�سلي الما َء كي �أق�ضي به وطرا
ُمدي َي ِ
ديك كما قد كنت �ألثمها
فقد نه�ضتُ َو َو ْج ُه ال�صبح قد �سفرا
وح ّوطيني ..تلك الع ُين خائنة
أيت عيون ًا تقدح ال�شررا
وكم ر� ُ
ول ّوني� ِ
أغنيات ال�صيففي�شفتي
وق ّربي من و�سادي النجم والقمرا

الهوام�ش

(((1و َّرع عن ال�شيء :كف وامتنع.
(((2جابتي� :إجابتي.
(((3اللمة� :شعر الر�أ�س المجاوز �شحمة الأذن.
(((4عبرى :باكية.
(((5لدن :حين.
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حنانٌ بال حدود!
وي�ق��دم لنا �إب��راه�ي��م المنذر �صورة
عظم عطف الأم وحنانها على
م�ؤثرة تُظهر َ
ولدها مع �شدة ظلمه وجنايته ,قائالً:
�أغرى امر�ؤٌ يوم ًا غالم ًا جاه ًال
بنقوده حتى ينال به ال�ضرر
قال ائتني بف�ؤاد �أم��ك يا فتى
ولك الدراهم والجواهر والدرر
فم�ضى و�أغرز خنجر ًا في �صدرها
والقلب �أخرجه وعاد على الأثر
لكنه م��ن ف��رط �سرعته هوى
فتدحرج القلب َّ
المقطع �إذ عثر
ن� ��اداه ق�ل��ب الأم وه ��و معفَّر
ولدي حبيبي هل �أ�صابك من �ضرر؟!
فك�أن هذا ال�صوت رغم حنوه
غ�ضب ال�سماء على الغالم قد انهمر
فارت ّد نحو القلب يغ�سله بما
فا�ضت به عيناه من دمع العبر
حزن ًا و�أدرك �سوء فعلته التي
لم ي�أتها �أح ٌد �سواه من الب�شر
وا�ستل خنجره ليطعن نف�سه طعناً
ف �ي �ب �ق��ى ع� �ب ��ر ًة ل �م��ن اعتبر
وي �ق��ول ي��ا ق �ل��ب ان �ت �ق��م مني
وال تغفر ف�إن جريمتي ال تغتفر
ن � ��اداه ق �ل��ب الأم ُك� � َّ�ف ي ��داً
وال تذبح ف�ؤادي مرتين على الأثر

�شوق وحنين �إلى الأم:
و�أخير ًا لنا وقفة مع مقطع من ق�صيدة
�شهيرة لل�شاعر الراحل محمود دروي�ش
ي�صور فيها �شوقه �إلى �أمه قائ ًال:
أحن �إلى خبز �أمي
� ّ
و قهوة �أمي
ولم�سة �أمي
في الطفولة
وتكبر ّ
يوم
يوم ًا على �صدر ِ
و�أع�شق عمري لأني
مت،
�إذا ّ
�أخجل من دمع �أمي!

الأم��ه��ا 
ت
�أن�����ش��ودة
ال���ح���ي���اة
مرمي حممود
وت��ع��ود �أ ّي��ه��ا ال��واح��د بعد الع�شرين م��ن �آذار وك��م��ا ف��ي كلِّ
���ح م��ن الجنَّة
ع����ام ،وف���ي ط � َّي��ات��ك ع��ب��قٌ م��ن ال � َق��دا���س��ة وري� ٌ
��ر ال��ي��ا���س��م��ي��ن ي���ذ ِّك���رن���ا ب���ي���وم الأم����وم����ة وع��ي��ده��ا.
وع���ط� ُ
ع���ن ع � ّب��ا���س ب���ن م���ردا����س �أن����ه ق����ال :ي���ا ر����س���ول اهلل �إن���ي
�أري������د ال���ج���ه���اد ،قال�« :Pأل������ك �أم»؟ ق�����ال :ن���ع���م .ق��ال
�« :Pإل�������زم �أم�����ك ف������إن ال��ج��ن��ة ع��ن��د رج����ل �أم��������ك»(.)1
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ويروى � َّأن رج ًال من النُ�ساك كان يق ّبل
ك َّل يوم قدم � ِّأمه ،ف�أبط�أ يوم ًا على �أخوته،
ف�س�ألوه ،ف�ق��ال :كنت �أت �م��رغ ف��ي ريا�ض
الجنة ،فقد بلغنا � َّأن «الجنة تحت �أقدام
الأمهات»( ).
�إنّها الأم ،كلمة كبيرة المعاني ،رغم
ق َّلة حروفها ت�سع بحنانها وعاطفتها كل
الدنيا...
�إنّها نعمة �إلهية.
�إنّها نبع العطاء� ،إنّها في�ض البحار
وان�سياب الجداول �أنهار ًا عذبة ،كعذوبة
2

3

الهوام�ش

((�(1شرح ر�سالة الحقوق للإمام ال�سجاد ،Qح�سن ال�سيد
علي القبانجي ،م�ؤ�س�سة دار التف�سير� ،إيران قم� ،ص .548
(( (2م.ن� .ص .548

�أح��د �أح��د ًا و�أطعمتك من ثمرة قلبها ما
ال ُيط ِعم �أحد �أح��د ًا ،و�أنَّها َوق ْتك ب�سمعها
وب�صرها ويدها ورجلها و�شعرها وب�شرها،
وج�م�ي��ع ج��وارح �ه��ا ،م�ستب�شرة فرحة،
محتملة لما فيه مكروهها ،و�ألمها ،وثقلها
وغمها ...وكان بطنها لك وعا ًء وحجرها
لك حواء ،وثديها لك �سقاء ،ونف�سها لك
وقاء تبا�شر ح ّر الدنيا وبردها لك ودونك
فت�شكرها على قدر ذلك وال تقدر عليه �إال
بعون اهلل وتوفيقه»( ).
حب وتقدير
في عيدها ،ننثر ر�سائل ٍّ
ب�أل�سنة �أق�لام�ن��ا ال�خ��ر��س��اء ،بمكنونات
وجداننا ،على ورق �صامت ،نخط عليه
م�شاعر حقيق َّية في ث��وب ح��روف زاهية
الألوان...
في عيد ال ِّأم ،نقف عند �أعتاب قلبها
ند ُّق الباب لندخل رحابه ،لن�سمع ال�صوت
ال��ذي ينادينا ،لنلج �إل��ى داخله ،فن�شعر
بالحنان والأمان� ...إنَّه �صوت الأم المليء
بالعطف وال�ح�ن��ان وال �ع��ذوب��ة ...ومهما
ق َّدمنا من ت�ضحيات لها ،ال نفي حقها قيد
�أنملة.
4

(( (3مكانة المر�أة في فكر الإمام الخميني.
((� (4شرح ر�سالة الحقوق ،مرجع �سابق� ،ص .545
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حديثها...
هي الأنموذج في الت�ضحية ،والمح َّبة،
والدعاء� ...أنّى للب�شر َّية �أن تعرف قدرها
ورفعة مقامها؟
ك ُّل واحد ُيطلق العنان لقريحته ولقلمه
م�ح��او ًال التعبير ع��ن جلجلة �أف �ك��ار ،عن
انتقاء كلمات و�أو�صاف ،يحاولون ويحاولون
فهي المالك والحياة ،والرفيق وال�صديق،
�إنَّها �أن�شودة الحياة ،وك ُّل البركات...
ف��ي و� �ص � َّي��ة الإم � ��ام الخميني{
لولده ...« :و�صيتي لك يا ول��دي العزيز
�أن ترعى والدتك الوف َّية ج��د ًا .لي�س من
ال�سهل �إح�صاء حقوق الأم الكثيرة .ال
ُيمكن �أدا�ؤه��ا حقِّهاَّ � .إن ليلة واح��دة من
�سهر الأم لطفلها تعادل �سنين من عمر �أب
ملتزم ...لقد مزج اهلل تبارك وتعالى قلوب
الأم�ه��ات و�أرواح �ه� َّ�ن بنور رحمة ربوب َّيته
بما يعجز عن و�صفها �أح��د ،ولن يدركها
غير الأ َّمهات ...و� َّإن هذه الرحمة الأزل َّية
هي التي �أك�سبت الأ َّمهات ك َّل هذه القدرة
على تحمل العذاب والمعاناة منذ لحظة
ا�ستقرار النطفة في الأرحام ،وطوال فترة
الحمل ،ولحظة الوالدة ،ومرحلة الطفولة
�إلى �آخر العمر»( ).
ع �ب��ارات ح��قِّ الأم ��وم ��ة ،ل��م ي�ستطع
�أحد �سبكها �إ َّال المع�صوم الإمام ال�سجاد
 ،Qعبارات ند َّية� ،صافية ،ج َّيا�شة
العواطف والوجدان ،غار�سة الرحمة في
القلوب...
م َّما قاله الإمام ال�سجاد« :Qح ُّق
� ِّأمك �أن تعلم �أنَّها حملتك حيث ال يحمل

ثــورة

«النف�س الزكـ َّية»
حممَّد بن عبد اهلل بن احل�سن املثنَّى بن عليّ بن �أبي طالب

L

�إبراهيم من�صور
ِ
«الر�ضا
قامت الدولة العبا�س َّية عام (132هـ749 -م) تحت �شعار ِّ
من �آل البيت» .وكان للطَّ البيين فيها ف�ضل كبير؛ �إذ هم موالون
ولكن الع َّبا�سيين
لأه��ل البيت ،Rو�أن�صارهم وحوار ُّيوهم.
َّ
أنف�سهم
كانوا ُي�ضمرون الخديعة والمكر .وك��ان��وا يعتبرون � َ
النبي مح ّمد .Pفما
عم
�أه��ل البيت؛ �إذ �إنَّهم �أحفاد الع َّبا�س ِّ
ّ
�إن ت� َّ�م لهم الن�صر على الأم��وي��ي��ن بعد معركة «ال���زاب» عام
(748م) حتَّى تنكّروا لأبناء عمومتهم الطالبيين ،ونكّلوا بهم
وب�أن�صارهم �ش َّر تنكيل ،حتَّى � َّإن �أحد ال�شعراء قال في ذلك:
���������روان دا َم ل��ن��ا
����م ب���ن���ي م�
َ
ف���ل���ي���ت ظُ ����� ْل� َ
()1
���دلَ بني ال��ع� َّب��ا�� ِ�س ف��ي النارِ!
ول � ْي��تَ َع ْ
68

بداية المكا�شفة العدائية:
وا�شت َّدت ال�صراعات ال�سيا�س َّية والمذهبية بين العبا�سيين ،من جهة،
كل من َّ
وبين ٍّ
الطالبيين والخوارج والفر�س ،من جهة ثانية.
بد�أ هذا ال�صراع في عهد الخليفة الع َّبا�سي الثاني �أبي جعفر المن�صور.
ولع َّل �أبرز الحوادث المبا�شرة لهذا ال�صراع كان عندما َح َّج هذا الخليفة
فق�س َم �أموا ًال عظيمة في النا�س ال�ستمالتهم �إليه،
�سنة (140هـ757-م) َّ
على طريقة معاوية الأثيرة.
الحج الم�شار �إليه ،لم يح�ضر مح َّمد بن عبد اهلل بن الح�سن
َ
ويوم ّ

ق�ب��ل ا�ستفحال خطرها،
ب��ن الح�سن ب��ن علي بن
هو
المن�صور،
ف
�ر
�
ت�ص
ُّ
وال �ت �ن �ك �ي��ل ب�أ�صحابها،
�أبي طالب ،Rالملقَّب
عج��ل بظه��ور و�إن ك��ان الطالبيون �أه ًال
بالنف�س الزك َّية ،كما لم ال��ذي ّ
العبا�سي
يظهر �أخ��وه �إبراهيم بن محم��د ب��ن عب��د اهلل ،ل�ل�م�ن���ص��ور
ّ
عبد اهلل .ف�س�أل الخليفة وك�أنه �أراد ل��ه الخروج وبني عمومة.
�أب��اه��م��ا ع�ن�ه�م��ا ف�أنكر (بالثورة) قب��ل ميقاته .ظهور النف�س
معرفته بمكان وجودهما،
الزكية:
ف� �ت� �غ ��ال ��ظ �أب�� � ��و جعفر
ث� ّ�م ب�ع��د ذل��ك،
المن�صور وعب ُد اهلل حفيد الإمام الح�سن عمد �أب��و جعفر �إل��ى َ�س ْجنِ �آل �أبي
 Qفي القول( ).
ط��ال��ب وتعذيبهم ،وذل��ك قبل ظهور
تلك الحادثة جعلت الخليفة الع َّبا�سي «النف�س ال��زك � َّي��ة» محمد ب��ن عبد اهلل،
يتوج�س خيف ًة م��ن �آم��ر �آل �أب��ي طالب ،و�أخيه �إبراهيم( ).
َّ
وم��ا ُي�ضمرون و ُيخَ ِّططون ل��ه .كما كانت
�أ ّم ��ا ظ�ه��ور «النف�س ال��زك � ّي��ة» ثائر ًا
�أي�ض ًا بداية المكا�شفة العدائية ،وفاتحة فكان عام (145هـ762-م) في المدينة
ٍّ
�سجل من ال�صراعات ال�سيا�س َّية ،و�أحيان ًا المن َّورة( ) .وكان «النف�س الزك ّية» متخفِّي ًا
العم ،لم ينط ِو �إال مع م��ن المن�صور ،ول��م يظهر ح� َّت��ى قب�ض
المذهبية ،بين بني ّ
انطواء الدولة العبا�سية على يد التتار عام المن�صور على �أبيه عبد اهلل بن الح�سن
(1258م).
المثنَّى ،وعمومته ،وكثير من �أه��ل بيته
()
م�ن��ذ ت�ل��ك ال �ح��ادث��ة ،ب ��د�أ المن�صور وع َّدتهم .
طالبي ،والتخطيط
بالتر ُّب�ص ب� ِّأي تح ّرك
ت���ص� ُّرف المن�صور� ،إذ ًا ،ه��و الذي
ّ
للق�ضاء على �أ َّية ثورة �شيع َّية ،في المهد،
عجل بظهور محمد بن عبد اهلل ،وك�أنه
ّ
2

3

4

5
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�أراد له الخروج (الثورة) الإم��ام �أب��و حنيف��ة بن م�سلم العقيلي« :خرج
علي رج� ٌل من ولد فاطمة
أقل َّ
قبل ميقاته ،ح َّتى ال تتم َّكن النعم��ان لم يك��ن � َّ
ب�ن��ت ر� �س��ول اهلل ،Pذو
ب��ه ال� �ج ��ذور ،وت �ت �م � َّدد له
«النف�س
�د
�
لمحم
ا
أييد
�
ت
ً
ال� �ف���روع ،وت���س�ت�ف�ح��ل به
ع �ل� ٍ�م وزه � � ٍ�د وورع ،وقد
�ام
�
إم
ل
ا
�ن
�
م
�ة»،
�
الزكي
الدعوة.
علي وولد جعفر
اتَّبعه ُو ْل ُد ّ
�سبب الظهور مال��ك ،ب��ل كان يقول وع �ق �ي��ل ،وول� ��د ع �م��ر بن
كان ذلك َ
َّ
الخطاب ،و ُولد الز َب ْير بن
�ج لحقِّ ه.
ال�م�ب��ا��ش��ر� ،أ َّم� ��ا ال�سبب بف�ضل��ه ويحت� ُّ
المزمن فهو � َّأن «النف�س
ال� �ع� � َّوام ،و��س��ائ��ر قري�ش،
()
الزك ّية» كان م�ؤمن ًا ب�� َّأن �أهل بيت النب ّوة و�أوالد الأن�صار» .
المط َّهرين Rهم ذر ّية الر�سول مح ّمد
ن ََد َب �أبو جعفر لقتال «النف�س الزك َّية»
�أح ��د ق�� � َّواده ال �ك �ب��ار عي�سى ب��ن مو�سى
 ،Pوهم �أحق بالخالفة.
«ف�أخرجه �إليه من الكوفة في �أربعة �آالف
بايعتم مكرهين»
وق��د انت�صر «ال�ن�ف����س ال��زك � ّي��ة» في ف��ار���س» و�أل�ف��ي راج��ل ،و�أتبعه مح َّمد بن
المدينة ،ولم يتخ َّل ْف عنه من وجوه النا�س قحطبة في جي�ش كثيف ،فقاتلوا مح َّمد ًا
خا�صة بعد في المدينة ح َّتى ُقتل»( ).
�إ ّال نف ٌر قليل( ) .وا�شت َّد خطرهَّ ،
�أن ا�ستفتى � ُ
إمام مالك بن
ا���ش��ت��داد �أم��ر �إب��راه��ي��م ب��ن عبد
أهل المدينة ال َ
�أن�س في االلتحاق بثورة النف�س الزك َّية ،اهلل:
فقال لهم« :كونوا مع الحق» .فلم ي�س�ألوه:
ولم َين َْ�س الخليفة المن�صور فتيا الإمام
( )
( )
«ومع من الحق؟»؛ لأنَّهم كانوا يعلمون ..مالك ،بل اغتمرها له �سانحة .
بل قالوا ل��ه« :ول�ك� َّ�ن في �أعناقنا بيع ًة
�أ ّم���ا الإم� ��ام �أب ��و ح�ن�ي�ف��ة النعمان
للرجل»� .أي :لقد �أق�سمنا على مبايعة فلم يكن �أق� َّ�ل ت�أييد ًا لمح َّمد «النف�س
الخليفة
العبا�سي ،فكيف نحنث في ال��زك �ي��ة» م��ن الإم� ��ام م��ال��ك ،ب��ل كان
ِّ
ق�سمنا؟! ..ف�أجابهم الإمام مالك :ي �ق��ول ب�ف���ض�ل��ه وي �ح �ت � ُّج ل �ح � ِّق��ه .و�أ َّدى
«�إنَّما بايعتم ُم ْك َرهين ،ولي�س على موقفه وموقف ابن �أَنَ�س من محمد �إلى
ِّ
كل ُم ْك َر ٍه يمين»!( ).
المحنة تُ�صيبهما على يد المن�صور،
العبا�سي لهذه ح َّتى � ُ��ض��رِ َب مالك بال�سياط فخُ ِل َع ْت
اغ �ت� َّ�م الخليفة
ُّ
مات
وحب َِ�س �أب��و حنيفة �إل��ى �أن َ
الثورة التي ك��ادت تُطيح عر�شه .ويظهر كتفهُ ،
( )
ذلك من خالل قوله لأحد �أعوانه ا�سحق � �ص �ب��ر ًا ف��ي �سجنه ! .وف��ي ال�سنة
8

9

6
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7

12

ن�ف���س�ه��ا� ،أي ( 145ه � � � �ـ762 -م) ظهر
�إبراهيم بن عبد اهلل� ،أخو محمد ،في
الب�صرة وغلب عليها( ) ،ف�أجابه �أهل
فار�س والأهواز( ) ،ووا�سط والمدائن
وال�سواد ( ).
وا�شت َّد �أم ُر �إبراهيم وغَ ُل َظ ،وعانى منه
المن�صور �أ�ش َّد المعاناة( ).
وكان �إبراهيم بن عبد اهلل قد �سار من
الب�صرة في ع�ساكر كثيرة ،ومعه جماعات
من �أهل بيته ،و�أن�صار له من المعتزلة،
ف�س َّير له �أبو جعفر قائديه عي�سى بن مو�سى
و�سعيد بن �سالم في الجند .فحاربهما
الطف ،حيث قتل
قرب الكوفة من �أر���ض ّ
( )
في المو�ضع المعروف بباخَ ْمرى  ،وفي
�سنة خروجه نف�سها( ).
� َّإن المن�صور ك��ان ي�أخذ الطالبيين
بالحيلة وال � َّده��اء ِ
والخ َداع( ) ،بينما
كان «النف�س الزكية» يقابله كاره ًا الغدر
واالغتيال؛ و�آية ذلك � َّأن �أبا جعفر كان قد
وحج �أي�ض ًا �أوالد
حج �سنة (145هـ762-م) ّ
َّ
الح�سن ب��ن علي ب��ن �أب��ي طالب،Q
13
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((1(1اغتمرها� :أخفاها في قلبه حتى امتلأ حقد ًا.
(�(1(1سانحة :فر�صة م�ؤاتية لالنتقام منه.
((1(1تاريخ ابن خلدون.6 :4 :
((1(1تاريخ الطبري 622 :7 :و.635
((1(1مروج الذهب.234 :2 :
((1(1تاريخ الطبري.640 :7 :
((1(1الم�صدر نف�سه.639 :7 :
((1(1مروج الذهب.235 ،234 :2 :
((1(1تاريخ الطبري.622 :7 :
((1(1تاريخ الطبري.559 :7 :
((2(2الم�صدر ال�سابق.643 :7 :
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(((1و�ضوء النبي ،ال�سيد علي ال�شهر�ستاني ،ج� ،1ص.340
(((2الكامل في التاريخ :البن الأثير (دار �ص ��ادر ودار بيروت،
بيروت.)5:517 ،1965 ،
(((3تاري ��خ الطبري ،7:550 ،وقارن ب ��ه ك ًال من مروج الذهب
للم�سعودي  ،237 ،236 :2وتاريخ ابن خلدون .403 :3
(((4مروج الذهب.233 :2 ،
(((5الم�صدر نف�سه.234 :2 ،
(((6تاريخ الطبري.559 :7 ،
(((7تاريخ الطبري ،الطبري ،ج� ،6ص ،190وتاريخ ابن خلدون
.406 :3
(((8مروج الذهب.233 :2 :
(((9الم�صدر نف�سه.234 :2 :

وفيهم محمد و�إبراهيم ،وكانا متخفيين،
فقال لهما الأ�شتر عبد اهلل بن محمد�« :أنا
�أكفيكم �ش َّره» .فقال محمد« :ال واهلل ،ال
�أقتله �أبد ًا ِغيل ًة ،حتى �أدعوه».
وكذلك ك��ان �إبراهيم يتوقَّى،
في حروبه ،قتل ال�ضعيف وال�صغير
والمر�أة� ،أو �أن ُيقتلوا ب�سببه على يد
خ�صومه .وكان َيكره البيات( ).
نالحظ م َّما تق َّدم � َّأن العبا�سيين
لم َي ِ�ص ُلوا �إلى الخالفة �إ َّال بالخديعة
قام ْت �ض َّدهم
والمكر والظلم ،و� َّأن الثورات َ
ف��ي مختلف �أن �ح��اء الأُ َّم� ��ة الإ�سالمية،
خ�صو�ص ًا ثورة النف�س الزك َّية التي عانى
منها الع َّبا�سيون الأم � َّري��ن ،بعدما وقف
�أئ َّمة الم�سلمين و�أتباعهم من ُ�سنَّة و�شيعة،
مع هذه الثورة.
ف�ه�لا وق��ف الم�سلمون ،ال �ي��وم ،من
مختلف �أم�صارهم ومذاهبهم وقف ًة واحدة
و�صف ًا واحد ًا �ض َّد �أعداء الأ َّمة المم َّثلين
بالكيان الإ�سرائيلي ال�غ��ادر وم��ن ُي�ؤ ِّيده
ويدع ُمه من ُدول الغرب!.

�صادق:
هيد الوعد ال محمد
�ش
ال�سيّد ح�سين
ح�سين �سوي)
و
اهيم (الم و�سوي
امة الم
ر
�إب م:يم
نبي
والدة :ال

�سم الأ
ل
ا
خ
ا ل وتاري
 1979م
ح
م ث  02 - 25/عازب
�شي
عائلي:
ل
ا
ع
ض
�
د23 :
الو
وادي
رقم القي �شهاد:
�ست
ن وتاريخ اال  2006م
مكا
 - 08ر13 /
الحجي
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�سجادة �صالته،
ت�سج ُد �سبحته على َّ
وتتلألأ التربة التي طالما الم�ست جبهته.
وال�صمت ال��ذي يجول في �أنحاء غرفته
المو�صدة ي�ض ُّج بالذكريات ،ير ِّدد �صدى
َ
�صوته في �صالة الليل؛ يعيد كلمات ال ّدعاء؛
ُ
يحفظ حفيف �أوراق الكتب المتق ّلبة بين
متن�سك ًا
�أ�صابعه ..هكذا �أح� َّ�ب �أن يكون ِّ
ف��ي غ��رف�ت��ه ال�ت��ي ت�ح��وي مكتبة �صغيرة
ومقعدين و�سجادة �صالة عليها �سبحته،
فما �إن يخطو داخلها ح َّتى يخلع الدنيا عن
كتفيه لي�أن�س بوحدته التي �صقلت �سكينته
وهدوءه..
ب�شرى من ال�سماء:
في ذلك البيت في النبي �شيث ،هوى
كوكب و�َّ��ض��ا ٌء من ال�سماء و�صدح �صوت
�سميه مح َّمد ًا» بينما كانت
في الأفق �أنِّ « :
تتو�ض�أ لل�صالة في مقام �أبي الف�ضل
�أ ّمه َّ
العبا�س ،Qفا�ستب�شرت خير ًا بهذه
ال��ر�ؤي��ا ،ورق�ص قلبها المجاور لجنينها
فرح ًا.
ول��م يخب ظ� ُّ�ن ال ِأم ب��ول��ده��ا مح َّمد
ح�سين ،فكان طف ًال واعي ًا ذكي ًا يقر�أ ما
لفت الآخ��ري��ن بكثرة
ي��دور من حوله ،و ُي ُ
�صمته ،فهو لم يكن يتح َّدث �إال ل�ضرورة،
وي�ستمع للأحاديث بانتبا ٍه �شديد محافظ ًا

على ترابط الأفكار ،وفي م َّرة ر�آه �صديق
وال ��ده  -وه��و رج��ل م�سيحي ،-فتح َّدث
م�ح�م��د ح���س�ي��ن ال� ��ذي ح �ظ��ي ب�إعجابه
ال�شديد ،ويومها ه َّن�أ �صديقه على ابنه
لما يحمله من خ�صال حميدة و�صفات
�ستتج َّلى في ِك َبره �أعما ًال ُيكبر عليها.
وك� ��ان ل ��وال ��ده م �ح��ل ل�ب�ي��ع الفاكهة
وال�خ���ض��ار يجل�س فيه مح ّمد وه��و ابن
ثماني �سنوات لم�ساعدة �أبيه في البيع،
وفي �أحيان كثيرة كان �أب��وه يتركه وحده
لمعرفته ب�� َّأن ول��ده على قدر الم�س�ؤول َّية،
فيحمل مح َّمد كتبه المدر�س َّية ويحفظ
درو�سه وهو يبيع النا�س.
روح نقية و�شخ�صية طيبة:
ت��رع��رع م�ح� َّم��د ح�سين ب�ي��ن �إخوته
الع�شرة الذين غمروه باالهتمام والحنان،
وف��ي كنف وال��دي��ن ملتزمين ل��م يحمال
هم �أي �شيء في هذه الدنيا �سوى تربية
ّ
فجبلت �شخ�ص َّيته
�صالحة،
تربية
أوالدهما
�
ُ
بالطيبة والتوا�ضع والر�ضا بما ق�سم اهلل
عز وجل لهم وبالت�سليم له.
ف��ي � ِ��ص � َغ��ره ر�أى م �ن��ام � ًا ر� �س��خ في
وج��دان��ه ،وه��و �أ َّن��ه مع الإم��ام عليQ
والإمامين الح�سنين Lوال�س ّيد مو�سى
ال�صدر(�أعاده اهلل) ،ف�أعطاه الإمامان
الح�سنان Lكي�س ًا من الحلوى لإخوته،
ولكن �إخ��وت��ه �أع�ط��وه الكي�س وطلبوا من
الإمامين� Lأن يذهبا �إلى مقام النبي
�شيث لأداء ال�صالة مع ج َّديهما .وال ريب
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� َّأن هذه الر�ؤيا �أ�شارت  -مع التي �سبقت دوم � ًا ب��أن ال �صالة لجار الم�سجد �إال في
والدت��ه � -إل��ى � ّأن هذا « ال�س ّيد ال�صغير» الم�سجد ،والتفت كثير ًا �إلى طريقة �صالته
من ال�ساللة الطاهرة ال�شريفة ُ
�شب هي�أ
يحمل �س ّر ًا وواظب على التعقيبات ،لذا عندما َّ
خا�صة به كان يتن�سك فيها وي�ستقبل
غام�ض ًا بتلك الروح َّية النق َّية والعالقة غرفة َّ
المم َّيزة م��ع اهلل ع � َّز وج��ل و�أه��ل البيت فيها رف��اق��ه ،وك��ان ال ي�ح� ُّ�ب �أن يدخلها
.R
�أح��د من دون علمه ،وال يقبل �أن يرتبها
�صالة جار الم�سجد في الم�سجد:
�أو ينظفها �أح��د غيره ،وف��ي ال�سنوات
ف��ي ق��ري��ة ال �ن �ب��ي � �ش �ي��ث؛ عرين
الخم�س الأخيرة كان ال ي�ضع ر�أ�سه
ال� �م� �ج ��اه ��دي ��ن ،وم� �ث ��وى
على و�سادته �إال و�شريط
ال �� �ش �ه��داء ،ع��ا���ش مح َّمد كان �إذا م��ا �سم��ع ال� �ق ��ر�آن ف��ي الم�سجلة،
ح�سين �شاهد ًا على �أبرز
فيغفو وه��و ي�ستمع الآيات
»
�س��ورة «يو�س��فQ
ال �م��راح��ل ال �ت��ي �شهدتها
القر�آنية ،وكان �إذا ما �سمع
الأ ّم�� � � ��ة م� �ن ��ذ ان��ط�ل�اق��ة فا�ضت عين��اه بالدموع �� �س ��ورة «يو�سف»Q
المقاومة الإ�سالم ّية ،فر�أى عل��ى الرغ��م م��ن �أنَّه ال فا�ضت عيناه بالدموع على
ب� ِّأم العين حجم الت�ضحيات يبك��ي �أب��د ًا ب�سهول��ة .الرغم من �أنَّه ال يبكي �أبد ًا
ب�سهولة.
الجِ َ�سام في �سبيل تمكين
�شدة تعلقه ب�أهل البيت:R
فكرة الجهاد والمقاومة في عقول النا�س،
ّ
ح ِفظ محمد ق�ص�ص الأنبياء،R
وكيف �أنَّهم بدمائهم قلبوا الموازين لت�صير
واهتم كثير ًا بقراءة نهج البالغة و�شرحه
المقاومة جزء ًا ال يتج ّز�أ من الأمة .فت�أثر
َّ
محمد ح�سين بهم كثير ًا ،وح َّتى ال يختزل ح َّتى حفظه عن ظهر قلب ،ول�ش َّدة مح َّبته
نف�سه من الحركة الإيمان َّية – الجهاد َّية وتع ّلقه ب ��أه��ل البيت Rال ُي��ذك��ر �أن
ت�ح� ّدث �أح��د ع��ن �أم�ي��ر الم�ؤمنينQ
التحق بك�شافة الإم��ام المهدي| التي
المعرفي� ،إال ودمعت عيناه ،وال �أن �شرب قطرة من
تركت �أثر ًا بارز ًا في تنوير فكره
ِّ
وتغذية روح َّيته الإيمانية ،فواظب دائم ًا ال�م��اء ل��م يذكر بعدها الإم ��ام الح�سين
 ،Qوكثير ًا ما كان يرى الأئ َّمةR
وحث
على ال�صالة والوجود في الم�سجد َّ
رفاقه على �إقامة ال�صالة فيه مذ ّكر ًا �إ َّياهم في منامه.

ورد ف ��ي ال �ع ��دد � 912أن ال��و� �ص �ي��ة ال �م ��ذك ��ورة ف ��ي ال���ص�ف�ح��ة  44ه ��ي لل�شهيد
«ب� ��� �ش� �ي ��ر ع� � �ل � ��وي � ��ة» ،وال� ��� �ص� �ح� �ي ��ح �أن ال� �م� �ق� �ط ��ع ه � ��و م � ��ن و�� �ص� �ي ��ة ال�شهيد
«م� � � ��روان ط �ل��ال ف � ��اع � ��ور» .وف � ��ي ال �� �ص �ف �ح��ة  66ورد ذك � ��ر ال �� �ش �ه �ي��د «ري ��ا� ��ض
ق �� �ص �ي��ر» وال �� �ص �ح �ي��ح ه ��و «ح �� �س��ن ري ��ا� ��ض ق �� �ص �ي��ر».ل��ذا اق �ت �� �ض��ى الت�صويب.

75

العدد � / 222آذار  2010م

در�س مح َّمد ح�سين مهنة الميكانيك
اللهم ارزقني ال�شهادة:
في المعهد وعمل بها بموازاة تف ّرغه في
ك��ان مح َّمد يتهي�أ للخطوبة حينما
المقاومة الإ�سالمية ،وكان �شاب ًا خدوم ًا ُنفذت عملية الأ�سر في تموز  ،2006وقد
جد ًا ُ
يعمل قدر ا�ستطاعته في �سبيل خدمة ا�شترى �أغلب الحاجيات ،ولكنّه ترك ك َّل
ال�ن��ا���س ،وف��ي م � َّرة طلب �إل�ي��ه �صهره �أن �شيء ليلتحق بعمله ،وقد نذر مبلغ مئة �ألف
ُي�صلح له �سيارته فوافق ،ولكن �صادف ليرة لمقام «النبي �شيث» �إذا ما ا�ست�شهد،
�أن �أوكلت �إليه مهمة في عمله ،فعمل على و�أو�صى �أهله بدفعها ،وقبل �أن َينطلق �إلى
�إ�صالحها لي ًال ح َّتى يفي بوعده.
المحور رف��ع يديه �إل��ى ال�سماء وقال
وق��د َ
ٍ
حمل و َّد ًا كبير ًا للآخرين،
محمد
بحرقة ق�ل��ب « :اللهم ب�ح��قِّ
فكان كثير ال ُّدعاء للنا�س
و�آل محمد (�أ��س��أل��ك) �أن
ُ
بظهر ال �غ �ي��ب،
ويحتاط ن��ذر مبل��غ مئ��ة �أل��ف �أ�ست�شهد».
كثير ًا في التعامل معهم لي��رة لمق��ام «النب��ي وف��ي الجنوب ،الأر�ض
خوف ًا من �أن ُي�ضايق �أحد ًا،
التي طالما ع�شقها و�أحبها،
ا�ست�شهد
ما
إذا
�
�ث»
�
�شي
�أو يزعجه ،و�إذا ما �أخط�أ
ق�ضى �أق�سى �أي��ام الحرب
بدفعها.
أهله
�
�ى
�
أو�ص
�
و
ً
م��ع �شخ�ص الم نف�سه،
مقارعا العدو ال�صهيوني،
ّ
وبادر �إلى طلب الم�سامحة
�إل ��ى �أن ح��ط رح��ال��ه عند
ب� ٍ
أ�سلوب لطيف.
�أط��راف وادي الحجير ،ليعرج من هناك
ا�شتهر محمد بح ِّبه لتح�ضير الطعام� ،إلى حيث �سبقه رفاقه والع�شرات من �أبناء
فما �إن يقف في المطبخ ح َّتى ين�سى َّ
كل �شيء ،بلدته ،الذين ق َّدموا دماءهم في �سبيل
فيهتم ب�أدقِّ التفا�صيل ،وال ُي ُ
الو�ضاء
همل �أي معلومة تحرير الأر���ض ،وليعود
الكوكب ّ
ُ
مد �سفرة �شه َّية من الطعام.
�إلى ف�ضاء الخلود زاهر ًا ال يخبو..
تفيده في ِّ

�أو�صيكم بالجهاد
باب الجنان
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

} َو َال ت َْح َ�س َبنَّ ا َّل ِذينَ ُق ِت ُلوا ِفي َ�سبِيلِ ا ِ
هلل �أَ ْم َواتاً َبلْ �أَ ْح َيا ٌء ِع ْن َد َر ِّب ِه ْم ُي ْر َز ُقونَ{
�صدق اهلل العلي العظيم.
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�أبي� ،أمي� ،أخواتي� ،إخوتي ورفاق دربي� :أكتب �إليكم هذه الكلمات القالئل في �أحد
�أ َّيام عا�شوراء� ،أ َّيام ذكرى ا�ست�شهاد �س ِّيد ال�شهداء �أبي عبد اهلل الح�سين.Q
ولكل �إن�سانٍ ذي فكر وعقيدة عنوان ًا ونهجاً
هذا الإمام الح�سين Qق ّدم لنا ِّ
لل�سير عليه في هذه الحياة الدنيا؛ هذا الإمام ق ّدم �أ�صحابه َّثم �أوالده الواحد تلو
الآخرَّ ،ثم ق ّدم نف�سه مع علمه بما �سيح ّل ب�أهل بيته من الن�ساء والأطفال من بعده.
�إ ّن��ه �سالم اهلل عليه ع ّلمنا �أن ال نر�ضخ للذلّ  ،ع ّلمنا � ّأن العزّة هلل ولر�سولهP
خا�صة �إذا كان
وللم�ؤمنين ،ع ّلمنا � ْأن ال نقف مكتوفي الأيدي �أمام الظلم والجورَّ ،
هناك خطر على الإ�سالم والم�سلمين .لقد ع ّلمنا � ْأن ال معنى لهذه الحياة في ظ ّل
اال�ستبداد والظلم.
�إخواني في الإ�سالم:
يع ّز علينا � ْأن نرى اال�ست�ضعاف فن�سكتْ � ،أن نرى الظلم فال نجابهه ،و� ْأن نرى
اال�ستكبار فال نقاتله .ولكن ،الحمد هلل �إذ بعث �إلينا الإم��ام قائد الأ َّم��ة روح اهلل
المو�سوي الخميني{ ،لذلك� ،أو�صيكم باتّباعه وعدم خذله كما خُ ذل الإمام
الح�سين.Q
�أهلي الأح ّبة:
ِ
ولكن الموت ح ٌّق وال مف َّر منه ،فل َم ال نموت ونحن �أعزاء ،رافعين
� ّإن الفراق �صعب َّ
ر�ؤو�سنا ،غير خا�ضعين لأحد غير اهلل ع َّز وجل؟! فمن هنا� ،إذا �سمح اهلل وق ّدر لي
� ْأن �أ�ست�شهد� ،أ�س�ألكم �أن يكون عزاءكم الح�سين Qو�أ�صحابه ،ف� ُّأي م�صيبة �أعظم
من م�صيبته؟! و�أن تت�أ�سوا بزينب� Oأ ّم الم�صائب غريبة كربالء ،و�أ�س�أل اهلل ع ّز
وعال � ْأن يتق ّبل عملي هذا و�شهادتي خال�صة لوجهه ،و� ْأن يح�شرني مع محمد Pو�آل
بيته ومع ال�شهداء وال�ص ّديقين وال�صالحين ،لع ّلي بذلك �أب ّي�ض وجوهكم غد ًا عند �أمير
الم�ؤمنين وعند فاطمة وعند الح�سن والح�سين وزينب عليهم جميع ًا �سالم اهلل.
ال�شهيد نزار علي �صالح

المكرمة في
ُ

مكَّ ة و�آثارها
حممد خ�شفة
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ق�������ال اهلل ت���ع���ال���ى:
}�إِ َّن �أَ َّو َل َب � � ْي� � ٍ�ت ُو� ِ��ض� � َع
ِللن ِ
َّا�س َل َّل ِذي ِب َب َّك َة ُم َبا َر ًكا
َو ُه � � � � � � ًدى ِّل� � ْل� � َع ��ا َل� � ِم� �ي ��نَ {
(�آل ع�����م�����ران)96 :

نقدم بع�ض ًا من
في بحثنا المتوا�ضع ِّ
�آث��ار وت��أري��خ مكة المكرمة بعدما ق َّدمنا
الحلقة الأولى عن المدينة المنورة تحت
ا�سم (قرى ط ّيبة في جوار مدينة طيبة).
ون�س ِّلط ال�ضوء على العناوين التالية:
خا�صة.
 1ـ �آيات وردت �أو �أحاديث َّ
الجغرافي.
 2ـ الموقع
ِّ
 3ـ الأحداث البارزة تاريخ َّي ًا.
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مكَّة المك َّرمة:
وردت ع َّدة �آيات قر�آن َّية تح َّدثت عنها
بع َّدة �أ�سماء:
 1ـ }�إِ َّن �أَ َّو َل َب ْي ٍت ُو ِ�ض َع ِللن ِ
َّا�س َل َّل ِذي
ِب َب َّك َة{(�آل عمران.)96 :
 2ـ } َو ْل � � � � َي � � � َّ�ط � � � � َّو ُف � � ��وا ِب � ��ا ْل� � � َب� � � ْي � � ِ�ت
ا ْل َع ِتيقِ {(الحج.)29 :
الَ ِمينِ {(التين:
 3ـ } َو َه � �ذَا ا ْل� َب�لَ� ِ�د ْ أ
.)3
 4ـ } ِب َب ْطنِ َم َّك َة{(الفتح.)24 :
 5ـ } َو ُه � � ْم َي �� ُ��ص� ُّ�دو َن َع ��نِ ا ْل َم ْ�سجِ ِد
ا ْل َح َرامِ{(الأنفال.)34 :
6ـ ِ
}عن َد َب ْي ِت َك ا ْل ُم َح َّرمِ{(�إبراهيم:
.)37
 7ـ } ِّل � � ُت � �ن � � ِ�ذ َر �أُ َّم ا ْل � � � ُق � � � َرى َو َم� � ��نْ
َح ْو َل َها{(ال�شورى.)7 :
ولم َّكة المك َّرمة �أ�سماء ع َّدة تعد ب�أكثر
من  35ا�سم ًا(.)1

الأحداث البارزة تاريخ َّي ًا
�آثار م َّكة المك َّرمة تدل على �أهم َّيتها
التاريخ َّية ،و�سنتناولها ِت َباع ًا.
�آثار مكة المكرمة:
 1ـ الكعبة الم�شرفة:
�أ ـ قال تعالى:
} َّر َّبنَا �إِنِّي �أَ ْ�س َكنتُ ِمن ُذ ِّر َّي ِتي ِب َوا ٍد َغ ْي ِر
ِذي َز ْر ٍع ِعن َد َب ْي ِت َك ا ْل ُم َح َّرمِ�({...إبراهيم:
.)37
} َو�إِ ْذ َي � ْر َف � ُع �إِ ْب � َر ِاه �ي � ُم ا ْل � َق � َو ِاع � َد ِمنَ
ا ْل َب ْي ِت َو�إ ِْ�س َم ِاعي ُل{(البقرة.)127 :
ب� -أبرز �أحداثها التاريخ َّية:
 1ـ ق ��َّ��ص��ة �إبراهيم Qواب �ن��ه
�إ�سماعيل Qوزوجته هاجر.O
ق�صة عام الفيل والطيور الأبابيل
َّ -2
ال�ت��ي حمت الكعبة ع��ام والدة الر�سول
.P
ق�صة والدة الإم� ��ام عليQ
َّ -3

2

3

4

5

6

7

8
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داخل الكعبة الم�شرفة.
 -2بئر زمزم
ورد عن الإمام ال�صادق« :Qماء
زمزم �شفاء لما �شرب له»( ).
 -3الحجر الأ�سود:
«الحجر يمين اهلل في الأر�ض ي�صافح
به ع�ب��اده» كما ورد عن الر�سول الأكرم
.) (P
 -4مقام �إبراهيمQ
ع��ن الإم � ��ام ال�صادق« :Qلما
�أوحى اهلل تعالى �إلى �إبراهيم � Qأن
«�أذّن في النا�س بالحج» �أخذ الحجر الذي
فيه �أثر قدميه وهو المقام فو�ضعه بحذاء
البيت.) (»..
ِ -5ح ْج ُر �إ�سماعيل:Q
عن ال�صادق� ...« :Qإن �إ�سماعيل
دفن �أمه فيه فكره �أن توط�أ فحجر عليه
َح ْجر ًا ،وفيه قبور �أنبياء»( ).
الموقع الجغرافي :على �شكل ن�صف
دائ��رة ي�ج��اور الكعبة الم�شرفةُ .يراعى

بالطواف (للحج والمعتمر) عدم ال�سير
فوق حجر �إ�سماعيل �أو من داخله بل حوله
من الخارج( ).
�أب��رز �أح��داث��ه التاريخية� :إن حجر
�إ���س��م��اع��ي��ل  Qف��ي��ه ق��ب��ر النبي
�إ��س�م��اع�ي��ل  Qو�أم ��ه هاجر،O
وفيه قبور كثيرة لأنبياء دفنوا في مو�ضع
الحجر( ).
النبي.P
 -6دار مولد
ّ
 -7دار ال�سيدة خديجة.O
 -8دار الأرقم:
من المعالم الإ�سالمية والتاريخية
المهمة في مكة المكرمة.
()
يقول ال�سيد مح�سن الأمين  ..« :بيت
الأرقم بن �أبي الأرقم عبد مناف بن �أ�سد
بن عبد اهلل بن عمرو بن مخزوم القر�شي
المخزمي ،وكان من ال�سابقين الأولين �إلى
الإ��س�لام ،هو ال��ذي ا�ستخفى ر�سول اهلل
 Pفي داره.»..
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 -9الجعرانة:
ه��ي مو�ضع بين مكة وال�ط��ائ��ف على
�سبعة �أميال من مكة ،وه��ي �إح��دى حدود
ال �ح��رم وم �ي �ق��ات للإحرام( ،)9ورد عن
ال�صادق�« :Qإذا ر�أي��ت الهالل هالل
ذي الحجة ،فاخرج �إلى الجعرانة ف�أحرم
منها بالحج»(.)10
 -10الحديبية:
ه��ي ال�م��وق��ع ال��ذي �صالح ر� �س��ول اهلل
قري�ش ًا فيه على �شروط وعهود.
()11
وهي قرية متو�سطة لي�ست بكبيرة .
 -11م�سجد الجن:
هو المكان الذي التقى فيه الجن بالنبي
الأكرم Pو�أ�سلموا على يديه(.)12
 -12م�سجد العقبة:
العقبة هو الجبل الطويل يعر�ض للطريق
في�أخذ فيه وهي منزل في طريق مكة.)13(..
 -13مقام ال�سيدة ميمونة:O
هي ميمونة بنت الحارث الهاللية خالة
ال�صحابي عبد اهلل بن عبا�س(.)14
 -14دار الندوة:
هي معلم تاريخي من الع�صر الجاهلي
�أ�س�سها ق�صي بن كالب ،كانت تجتمع فيها
قري�ش لتناق�ش �أمور ًا وتحل �أخرى(.)15
�-15شعب �أبي طالب:
ه��و المكان ال��ذي حا�صرت وقاطعت
قري�ش فيه بني ها�شم والم�سلمين ،و�إنما
�سمي بهذا اال�سم لأن �أب��ا طالب داف��ع عن
النبي ،)16(Pوت�شتهر مكة بكثرة �شعابها:
�شعب �أبي طالب� ،شعب بني ها�شم� ،شعب
بني عامر(.)17
 -16مقبرة المعال:
�أم��ا مقابر الم�سلمين ف��ي مكة فهي

كثيرة ،ومنها ه��ذه المقبرة� .أب ��رز من
دف ��ن ب �ه��ا :ع �ب��د م� �ن ��اف(ر� ��ض) ـ عبد
المطلب(ر�ض) ـ �أبو طالب(ر�ض) ـ ال�سيدة
خديجة(ر�ض) ـ القائم ابن الر�سول Pـ
الطيب اب��ن الر�سول  Pـ الطاهر ابن
الر�سول Pـ �سمية �أم عمار بن يا�سر
(ر�ض) وغيرهم...
تقع مقبرة المعال �شمال �شرق حرم
مكة على نحو  2كلم( ).
وقرب مكة:
 -17عرفات:
ق��ال ت �ع��ال��ىَ } :ف� � � � ��إِذَا �أَ َف �� ْ��ض � ُت ��م ِّم ��نْ
َع� � َر َف � ٍ
�ات َف � ��ا ْذ ُك � � ُرواْ اللهّ َ ِع �ن � َد ا ْل َم�شْ َع ِر
ا ْل َح َرامِ{(البقرة.)198 :
�أبرز �أحداثها التاريخية:
�إنما �سميت عرفة بذلك لأن �آدم وحواء
تعارفا بها بعد نزولهما من الجنة .ويقال:
�إن النا�س كانوا يعترفون بذنوبهم في ذلك
الموقف( ).
 -18مزدلفة:
ورد في الحديث عن ال�صادق:Q
«� ..إن جبرائيل انتهى ب��ه �إل��ى الموقف
ف�أقام به حتى غربت ال�شم�س ثم �أفا�ض
18

19

20

21

الهوام�ش

(((1فجر الإ�سالم ،ال�شيخ المدني ،ط� ،2004ص.22
(((2الفقيه القمي ،ج� ،2ص.161
(((3الفردو�س.159/2 ،
(((4علل ال�شرائع ،ال�صدوق ،ج� ،2ص.128
(((5الكافي ،ج� ،4ص.9
(((6فجر الإ�سالم ،م.ن� ،ص.73
(((7م.ن.
(((8ك�شف االرتياب ،الأميني� ،ص.59
(((9فجر الإ�سالم ،ال�شيخ المدني� ،ص.82
((1(1بحار الأنوار ،ج� ،21ص.174
((1(1معجم البلدان ،ياقوت الحموي ،ج( 2بت�صرف).
((1(1معارف القر�آن ،ال�شيخ الم�صباح� ،ص.134
((1(1معجم البلدان ،ياقوت الحموي ،ج� ،4ص.134

((1(1بحار الأنوار ،ج� ،22ص.192
(�(1(1أخبار مكة ،ج� ،1ص.109
((1(1ل�سان العرب ،ج� ،7ص.128
((1(1ال�ش ��عب هو ما انفرج بي ��ن جبلين وقيل �س ��يل الماء في
بطن من الأر�ض ،ل�سان العرب.
((1(1فجر الإ�سالم ،ال�شيخ المدني� ،ص.91
((1(1م.ن.
((2(2علل ال�شرايع ،ال�شيخ ال�صدوق ،ج� ،2ص.143
((2(2م.ن� ،ص.142
((2(2فج ��ر الإ�س�ل�ام ع ��ن (�ش ��فاء الغ ��رام المك ��ي ،ج،1
�ص.)142
((2(2م.ن� ،ص.102
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به ،فقال :يا �إبراهيم ،ازدلف �إلى الم�شعر
الحرام ف�سميت مزدلفة»( ).
 -19منى:
ع��ن الإم ��ام ال�صادق� ..« :Qإن
جبرائيل �أت��ى �إبراهيم  Qفقال له:
ت�م� َّ�ن ي��ا �إب��راه �ي��م ،ف�ك��ان��ت ت�سمى ُمنى
ف�سماها النا�س ِمنى»( ).
 -20الجحفة:
وه��ي �أح��د المواقيت الخم�سة للحج
والعمرة.
 -21غدير خم:
يقع غدير خم بين مكة والمدينة وهو
�أق��رب لمكة المكرمة .فيه خطب النبي
ن�صب فيها �أمير الم�ؤمنين
خطبة �شهيرة ّ
ولي ًا للم�سلمين.

 -22جدة:
تبعد عن غرب مكة حوالي ( 85كلم).
لعل هذا المو�ضع هو المو�ضع الذي يقال
له قبر حواء وهو م�شهور بجدة(.)22
 -23الطائف:
تبعد ع��ن م�ك��ة ال�م�ك��رم��ة  120كلم.
ا�شتهرت بغزوة حنين(.)23
�أخ��ي��ر ًا تعتبر ال �ح �ج��از ع �م��وم � ًا من
المناطق المهمة من حيث الآثار والقد�سية،
لوجود العديد من تلك المقامات والعتبات
المقد�سة .ويكفي �أن ن��ورد بع�ض ًا منها
للإ�شارة �إلى ذلك ..ف�أينما حل مع�صوم
حلت بركته ،وكل مكان ق�صده وتجول فيه
ودافع عن الدين وقاتل وا�ست�شهد من معه
فهو مكان مبارك..

كيف نختار
�ألعاب �أطفالنا؟
حتقيق :فاطمة خ�شاب دروي�ش
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اللعبة و�سيلة يعتمدها الأه��ل لإدخال
الفرحة �إلى قلوب �أوالدهم ،يع ِّبرون من
خاللها عن ح ِّبهم لهم وي�سعون بوا�سطتها
�إلى م�ساعدة الطفل على اكت�شاف الأ�شياء
وتم�ضية �أوقاتهم بفرح ومرح� .أ َّما بالن�سبة
للأطفال فاللعبة تعني لهم الكثير فبها
يتوا�صلون مع العالم الخارجي ومن خاللها
يع ِّبرون عن طاقتهم و�إبداعاتهم .ول َّأن
الحديث عن �ألعاب الأطفال �أ�سا�سه مبد�أ
اللعب عند الطفل ال بد لنا في بداية
هذا التحقيق من تو�ضيح مفهوم اللعب
و�أهميته من مختلف النواحي التربوية
والنف�سية وح � َّت��ى الإ���س�لام��ي��ة .ولكن
بداية هل يعرف الأهل �أهم َّية اللعب عند
الأطفال؟ وهل يعرفون �آثاره وفوائده؟
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مهم ج��د ًا للطفل والأه��م
اللعب ٌ
بماذا يلعب؟
ي��ؤ ِّك��د ح�سين عبد اهلل ٌ � -أب لثالثة
�أوالد  -على �أهم َّية اللعب بالن�سبة للولد،
فهو يتع َّرف �إلى الحياة من خالل اللعب.
يج�سد الواقع كال�سيارة
فكثير من الألعاب ِّ
والبيت وغيرهما وي�ساعد الطفل على
التعرف �إلى العالم الخارجي.
ال�سيدة رندى �ضاهر من جهتها ت�ؤ ِّكد
خا�صة لكونه و�سيلة
على �أهم َّية اللعب َّ
للطفل للتع ّرف �إلى الأ�شياء واكت�شافها ،بقول الإم��ام ال�صادق « :Qدع ابنك
فال �سبيل �أمام �أطفالنا �سوى اللعب الذي يلعب �سبع �سنين وي�ؤ َّدب �سبع �سنين و�ألزمه
يكاد يكون المهارة الوحيدة التي ُيت ِقنُها نف�سك �سبع �سنين ف�إن �أفلح و�إال فال خير
الطفل في عمر مبكر ور َّبما يمكن القول فيه»( .)1لذا ي�ؤ ِّكد �سماحته على �أهمية �أن
�إ َّن �ه��ا ول ��دت م�ع��ه ث��م ت �ط��ورت م��ع م��رور ُيبدي الوالدان والمربون عناية خا�ص ًة في
حثِّ الطفل على االنطالق واللعب و�إعطاء
الوقت.
وت�شارك ال�سيدة دالل م��ورال��ي هذه ذل��ك الأول��وي��ة على ال�ج��وان��ب التعليمية
الآراء ل ّأن اللعب باخت�صار يعتبر �سمة وال�ت��رب��وي��ة ال�ت��ي ينبغي تقديمها للطفل
مالزمة للطفل ترافقه فترة ال ي�ستهان بها بقالب الألعاب الفردية �أو الجماعية التي
تك�سبه مهارات وقدرات متنوعة.
من الزمن.
وفي �إطار مناق�شة مو�ضوع اللعب عند
الإ�سالم يو�صي بحثِّ الطفل على
الأطفال تبرز �إ�شكال َّية هامة ال تقل �أهمية
االنطالق واللعب
تو�صل م��ن خالل ع� ّم��ا ُذك��ر ويمكن مناق�شتها م��ن خالل
�إذا ك��ان العلم ق��د َّ
النظريات المختلفة �إلى �أهمية اللعب عند الت�سا�ؤالت التالية:
هل اللعب بالمطلق مفيد ومثمر عند
الأطفال نظر ًا لفوائده وت�أثيراته االيجابية
الأطفال �أم لذلك قواعد و�شروط؟
ف� َّإن الدين الإ�سالمي لطالما �أكَّد على
ك �ي��ف ن �خ �ت��ار ل �ع �ب��ة منا�سبة
م��ب��د�أ ال �ل �ع��ب م��ن خالل
لأوالدنا؟ وما هي المعايير
الأح���ادي���ث وال���رواي���ات،
ع��ن��د
ال����ل����ع����ب
العلمية لذلك؟
كما ي�شير مدير الإ�شراف
تقليد
��و
�
ه
�ل
�
�ف
�
�ط
�
ال
ه � ��ل ي� �ع� �ن ��ي للطفل
الديني في جمعية التعليم
ال��دي �ن��ي ��س�م��اح��ة ال�شيخ للمجتمع
ب�أ�سلوب �أن ن�ل�ع��ب م �ع��ه؟ وم ��ا هي
�صالح الع�س الذي َي�ست�شهد ب�����ريء وط��ف��ول��ي .الت�أثيرات النف�سية لهذا
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اكت�شفت الحق ًا �أنها لم تكن تنا�سبه .وهو
اليوم يختار لعبه بنف�سه ويحب الأ�سلحة
والم�صارعة.
الخطوة الأهم �أن �أعرف حاجات
طفلي في كل مرحلة عمرية حتى
�أنجح في م�ساعدته
ِّ
لكل عمر لعبة تنا�سبه ،و�أي تجاهل
من قبل الأه��ل للمرحلة العمر ّية ي�ؤ ّدي
ب�شكل طبيعي �إلى عدم ا�ستفادة الطفل
ال�سلوك على الطفل والأ�سرة؟
ت�سا�ؤالت منطقية خا�صة �أنها تعبر م��ن اللعبة ف�لا يتفاعل معها وال يحقِّق
عن ل�سان حال الكثير من الأهالي الذين �أي هدف منها .و ُي�شير الأ�ستاذ محمود
يرغبون بتحقيق �أكبر ق��در من الفائدة غ �ن��وي ال�م��ر��ش��د ال �ت��رب��وي ف��ي مدار�س
ال�م�ه��دي والأخ �� �ص��ائ��ي ف��ي م �ج��ال علم
لأبنائهم ولكنهم ال يعرفون كيف.
ال��م��ع��رف��ة م��ح��دودة واالختيار النف�س التربوي والعيادي �إلى � َّأن الطفل
من عمر �أربعة �أ�شهر ح َّتى عمر �سنتين
غالب ًا خاطئ
َيعتبر ال�سيد ح�سين عبد اهلل � َّأن الأهل يحب الألعاب الفرد ّية وت�ستهويه الألعاب
ال يتم َّتعون بالمعرفة الالزمة التي تخ ِّولهم ذات ال�صورة وال�صوت والحركة .ويبد�أ
اختيار اللعبة المنا�سبة لأوالدهم ،م�شير ًا باللعب مع الأكبر �سن ًا ب�شكل ب�سيط من
�إلى تجربته الأولى في هذا المجال مع ابنه عمر �سنة ح� َّت��ى الأرب ��ع ��س�ن��وات وير ِّكز
علي الذي كان ال َيفرح بلعبته �سوى لب�ضعة في هذه المرحلة على الألعاب الحرك َّية
دقائق ومن َّثم يكون م�صير اللعبة الن�سيان كالرك�ض والم�شي� .أ َّما مع بلوغ الطفل عمر
�أو الك�سر لأنَّها لم تكن تنا�سب حاجاته الأرب��ع �سنوات فيبد�أ باللعب الجماعي.
وه �ن��ا يمكن ال�ح��دي��ث ع��ن الحوار
وعمره .و ُي�ضيف �أنّه �أ�صبح اليوم �أكثر
م��ع ال �ح��رك��ة وت�م�ت��د هذه
عقالن َّية في �شراء الألعاب
المرحلة حتى عمر �ست
خا�صة التربوية منها لأنَّها
ال
������ل
�
أه
ل
ا
ب��ع�����ض
�سنوات� .أما في عمر �سبع
ال ت�ن��ا��س��ب �إال الأط��ف��ال
فوق عمر الثالث �سنوات .يتمتعون بالمعرفة �سنوات فتزداد الرغبة في
�أ َّم��ا ال�سيدة رن��دى فت�شير الالزمة التي تخولهم اللعب الجماعي وي��زداد
الطلب �أي�ض ًا على الألعاب
�إل ��ى تجربتها م��ع ولدها
ال��ل��ع��ب��ة
اخ���ت���ي���ار
الحركية .هذا ويعتبر عمر
جاد ال��ذي يبلغ من العمر
أوالده��م.
ل
المنا�سبة
� 12 - 11سنة عمر الحركة
خم�س �سنوات فقد جلبت
�وج��ه ال ��ول ��د مع
له الكثير من الألعاب التي
ح �ي��ث ي �ت� َّ

الرفاق �إلى الألعاب الحركية والحرة.
وق��د �أ ّك��د على تعليم الأوالد الفنون
الريا�ضية ال�م�ت�ع��ددة ,ق��ال النبي:P
()
«ع ِّلموا �أوالدك ��م ال�سباحة والرماية»
وجعل الإمام الكاظم Qتدريب الطفل
على الأمور ال�شاقَّة من الم�ستحبات فقال:
«ت�ستحب عرامة ال�صبي في �صغره ليكون
حليم ًا في كبره»( ).
متى يكون اللعب مفيد ًا ومثمر ًا
لطفلي؟
ح � ّت��ى ي �ك��ون ال�ل�ع��ب م�ف�ي��د ًا ومثمر ًا
ويحقِّق غايته و�أهدافه التربوية والتعليمية
والنف�سية واالجتماعية ي��ؤك��د الأ�ستاذ
محمود غنوي على ��ض��رورة ت��واف��ر عدة
خ�صائ�ص في اللعبة .ولم�ساعدة الأهل في
عملية التعرف �إليها ال بد لهم من الإجابة
عن الأ�سئلة التالية:
 هل ت�ساعد اللعبة علىا�ستهالك الطاقة الفائ�ضة
لطفلي؟
 ه ��ل ت�� ��د َّرب طفليعلى مهارات جديدة؟
تنمي
 ه ��ل ِّالخيال لديه؟
 ه��ل هناك�إمكان َّية للعب بها
بعدة �أ�ساليب فردية �أو
جماعية؟
 هل تحقِّق اللعبةال� �ت ��رف� �ي ��ه وال� �ح ��رك ��ة
لولدي؟
 هل ت�ساعد الطفل2

3

على التد ّرب على ال ِق َيم والمفاهيم؟
اللعب مع الطفل ينمي المحبة
ويزيد االحترام
م�شاركة الأه��ل �أوالده��م �أثناء عملية
اللعب �أمر �ضروري ومهم من الناحيتين
الإ�سالمية والتربوية .فالإمام ال�صادق
 Qي�ق��ول «�إن اهلل ع��ز وج��ل ليرحم
الرجل ل�ش َّدة حبه لولده»( ) والنبيP
فليت�صاب
ي�ق��ول« :م��ن ك��ان عنده �صبي
َ
له»( )� .أ َّم ��ا بالن�سبة للنظرة النف�س َّية
والتربوية فيعطي الأ�ستاذ محمود غنوي
�أولوية كبرى لم�شاركة الأهل �أوالدهم في
اللعب لأنها تدرب الطفل على ا�ستخدام
الألعاب من جهة وتر�سخ وتح�سن �أوا�صر
الأ�سرة من جهة ثانية.
كيف �أختار لعبة لطفلي؟
بين َمن يعتبر � َّأن �شراء لعبة لطفل �أمر
�سهل وي�سير و�آخ��ر يعتبرها �أم��ر ًا محير ًا
و�صعب ًا �أحيان ًا ُيمكن القول � َّإن الأمر يرتبط
ب�شكل وثيق بمدى وعينا لأهم َّية اللعبة
�أ�سا�س ًا وما يمكن �أن تحقِّقه للطفل �سواء
على ال�صعيد النف�سي �أو التربوي .وح َّتى
ننجح في اختيار الألعاب هناك جملة من
ال�شروط يجب مراعاتها في مق َّدمها جانب
4

5
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وي �� �ش� ِّ�دد غ �ن��وي ع�ل��ى � �ض��رورة �أن تعمل
المدار�س على توجيه الأوالد و�أن ت�ضع
البرامج والمناهج وال�ط��رق والأ�ساليب
لال�ستفادة الق�صوى من عمل َّية اللعب في
تطوير العملية التربوية والمعرفية للطفل
في مختلف مراحل الدرا�سة �إ�ضافة �إلى
توجيه الأه��ل الختيار الأل�ع��اب التربوية
الهادفة لأوالده ��م ح َّتى تتكامل الجهود
وتثمر .ويو�صي مدير الإ��ش��راف الديني
في جمعية التعليم الديني �سماحة ال�شيخ
�صالح الع�س الأهل ب�ضرورة تفريغ طاقة
الأمان ،فاللعبة يجب �أن ال ت�ؤذي الطفل �أو
�أوالده��م في مرحلة الطفولة كي ال
تت�س َّبب ب�أي حادث ،كما يجب مراعاة
ت�ؤثر عليهم في الم�ستقبل
متانتها وم��واد ت�صنيعها
بحيث ال تكون قابل ًة للك�سر يج��ب �أن ُتعطى �أولوية وتجعلهم ك�م��ا ك�ث�ي��ر من
�أو ت�ؤ ِّثر على �سالمة الطفل كبرى لم�شاركة الأهل ال��ن��ا���س ي �ت �� �ص��اب��ون في
كبرهم نتيجة الحرمان
في حال و�ضعها في فمه.
�ب
�
اللع
�ي
�
ف
�م
�
أوالده
�
الذي عا�شوه في �صغرهم.
دون �إغفال لأهمية تنظيم
وق��ت ال�ل�ع��ب ع�ن��د الطفل لأنه��ا ت��درب الطف��ل وفي الخال�صة يمكن
وت �ح��دي��د الأول���وي���ات فال على ا�ستخدام الألعاب القول � َّإن اللعب ح�ضارة
يكون وقت اللعب مفتوح ًا .م��ن جه��ة وتر�س��خ ق��ائ�م��ة ب��ذات �ه��ا مدينتها
ع��ال��م الأط� �ف���ال وتمت ُّد
ال��ل��ع��ب ف��ي ال�صغر
أ�سرة.
ل
ا
أوا�صر
�
وتح�سن
ب�شكل غ�ي��ر مبا�شر �إلى
�أف�ضل من الت�صابي في
المجتمع ،فكما الطفل
الكبر
ويختم الأخ���ص��ائ��ي ف��ي م�ج��ال علم يت�أثر باختيار �ألعابه من المجتمع كذلك
النف�س التربوي والعيادي محمود غنوي المجتمع يدخل �ألعاب الأطفال في �ألعاب
بالت�أكيد على � َّأن اللعب �أ�صبح من الو�سائل الكبار فما علينا �إال �أن نتعامل مع هذه
مكملة لح�ضارة
الأ�سا�سية في النم ِّو الذهني والمعرفي ال�ح���ض��ارة ك�ح���ض��ارة ِّ
واالنفعالي والحركي �إ�ضافة �إل��ى كونه الإن�سان الرا�شد لي�صبح عالم الأطفال
�أ�سلوب التخاطب ما بين الكبار وال�صغار .جزء من عالم الإن�سان.
الهوام�ش

(((1التحفة ال�سنية ،ال�سيد عبد اهلل الجزائري� ،ص.299
(((2الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،6ص.47
(((3الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،6ص.51

(((4مكارم الأخالق ،ال�شيخ الطبر�سي� ،ص.219
(((5و�سائل ال�شيعة ،الحر العاملي ،ج� ،21ص.486

�أخبار من العالم
�إعداد :حوراء مرعي

الأمومة والأبوة تخف�ضان ال�ضغط
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على الرغم من القول ال�شائع � َّإن تربية
الأطفال قد ت�صيب الآب��اء بارتفاع �ضغط
ال��دم ،ك�شفت درا�سة �إح�صائية �أميركية
نتائج عك�س َّية ف��ي ه��ذا ال�صدد .و�أثبتت
الدرا�سة من خالل بحث ميداني � َّأن تن�شئة
الأط �ف��ال تُ�سهِم ف��ي خف�ض معدل �ضغط
الدم ،خا�صة لدى ال�س ِّيدات.
ال��درا��س��ة الإح�صائية ال�ت��ي ن�شرتها
دورية «�أبحاث الطب ال�سلوكي الأميركية»
ك�شفت عن � َّأن تن�شئة الأط �ف��ال ،على ما
فيها من �ضغوط نف�سية ،تُ�سهم بقدر ما
في خف�ض معدل �ضغط الدم ،و�أ ّنها ال تقل
�أهمية ع��ن التمارين الريا�ضية وخف�ض
ن�سب �أمالح ال�صوديوم المتناولة في الأكل
كعوامل طبيعية (ال  -دوائية) في خف�ض
�ضغط الدم.
وق��د �أج��ري��ت ال��درا��س��ة على ع��دد من
المتط ِّوعين البالغين المتزوجين ،يتراوح
معدل �أعمارهم بين  20و 68عام ًا .وقام
ال�ب��اح�ث��ون بتو�صيلهم ب��أج�ه��زة محمولة
تقي�س ال�ضغط قيا�س ًا م�ستمر ًا على مدار

الأربع والع�شرين �ساعة ،مع محاولة معادلة
ظروف حياتهم العامة �أثناء �إجراء التجربة،
وو�ضع معايير لموازنة الظروف الخارجة
عن الإرادة ،كالعمر وكتلة الج�سم وطبيعة
العمل والتدخين وتناول الكحوليات.
وقد �أفادت النتائج � َّأن متو�سط م�ستوى
�ضغط ال��دم ل��دى الآب ��اء ك��ان �أق��ل بن�سبة
 4.5نقطة في �أث�ن��اء انقبا�ض القلب ،و3
ن�ق��اط �أث �ن��اء انب�ساطه م�ق��ارن��ة بغيرهم
من المتز ِّوجين من دون �إنجاب� .أما عن
الأمهات فظهر � ّأن م�ستوى ال�ضغط لديهن
�أق ��ل بن�سبة  12نقطة �أث �ن��اء االنقبا�ض
و 7نقاط �أث�ن��اء االنب�ساط ،مقارنة بغير
الأمهات.
وت�شير الدرا�سة �إلى � ّأن هذا االنخفا�ض
في م�ستويات ال�ضغط يرتبط ب�شعور «الأب ّوة»
�أو «الأمومة» في حد ذاته ،من دون النظر
لعدد الأطفال .وهو ما ُيثبت خط�أ الفكرة
ال�شائعة عن �أن �سلوك الأط�ف��ال ال�سلبي
وطريقة ا�ستقبال الآباء له قد ي�ش ِّكل عام ًال
م�ساعد ًا في ارتفاع �ضغط الدم.

الحبق لعالج
المالريا

تنب�أ علماء من جامعة يورك البريطانية
ب�إمكانية توفير محا�صيل مقاومة للمالريا
تت ُّم زراعتها على نطاق وا�سع في �أنحاء
الدول النامية خالل عامين.
و�أ� �ش��ادوا بك�شف الخريطة الوراثية
للع�شبة الطب َّية الحبق ،المعروفة علمي ًا
با�سم «�أرتمي�سيا �أن��ووا» ،باعتباره تقدم ًا
هام ًا يمكن �أن ينقذ �أرواح ًا ال ح�صر لها.
ومن المعلوم � ّأن مر�ض المالريا يقتل
�سنوي ًا ما ال يقل عن مليون �شخ�ص رغم
�إمكانية الوقاية منه ومعالجته ،وقد تم
ر�صد المزيد م��ن الأم ��وال لتقديم هذه
العالجات التي من المتوقع �أن ت�صل �إلى
 200مليون كل عام بحلول عام  ،2012لكن
هناك حالي ًا نق�ص ًا في نبتة الحبق التي
تعتبر المك ِّون الرئي�سي في هذه العقاقير.
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قائد الحملة على الم�آذن
ُي�شهر �إ�سالمه

�أ� �ش �ه��ر ال���س�ي��ا��س��ي ال �� �س��وي �� �س��ري دانييل
�ستريت�ش ،الع�ضو ال�سابق بحزب ال�شعب ،الذي
قاد في الخام�س من �أيلول من العام  2007منع
بناء الم�آذن في بالده �إ�سالمه .وقد �أثار �إعالن
�إ�سالم دانييل م�ؤخر ًا زوبعة كبيرة في �سوي�سرا
وعلى ال�ساحة ال�سيا�سية فيها خا�صة لمن �أ ّيد
منع بناء الم�آذن.
�ستراي�ش �أخفى خبر اعتناقه للإ�سالم عن
�أع�ضاء حزبه ال�سابق لمدة عامين كاملين ،غير
�أ ّن��ه لم يعد يحتمل موقف الحمالت الإعالمية
المعادية للإ�سالم بح�سب قوله ،وقد �أ�صبح الآن
مدرب ًا ع�سكري ًا وع�ضو في المجل�س المحلي لبلدة
«ب��ال» ،يقر�أ ال�ق��ر�آن وي�صلي الخم�س فرائ�ض
يومي ًا ،ويذهب �إل��ى الم�سجد با�ستمرار .كما
ُي�شارك الآن في ت�أ�سي�س الحزب الديمقراطي
المدني المحافظ في كانتون فريبورج.
�أ َّما عن �سبب اعتناقه الإ�سالم ،فقد نقلت
م�صادر �إعالمية �سوي�سرية عن �ستراي�ش قوله:
«لقد �أجابني الإ�سالم على الت�سا�ؤالت التي طالما
�شغلت بها طوال حياتي والتي لم �أجد لها �إجابات
مطلق ًا في الم�سيحية».
كما قال �ستراي�ش «�أت�ساءل لماذا بذلت نف�سي
�سيا�سي ًا ومهني ًا لأكثر من ثالثين عام ًا من �أجل
هذا النظام ال�سيا�سي ،بينما في المقابل �سوي�سرا
في حاجة ما�سة �إلى مزيد من الم�ساجد ،ولي�س
جدير ًا بها �أن تُج ِب َر الم�سلمين على �أداء ال�شعائر
الدينية في الأزقة الخلفية».

الفري��ز ُيب ّي���ض الأ�سنان

�إي��ران تنجح ف��ي �إطالة
عم��ر الخالي��ا الجذعي��ة
نجح باحث �إيراني في ابتكار �أ�سلوب
جديد لف�صل خاليا المن�ش�أ عن النخاع
حيث نتج عن ذلك �إطالة عمر وق َّوة تمييز
هذه الخاليا �إلى ثالثة �أ�ضعاف.
وق� ��ال ��ص�م��د ن� ��دري ،ال �م��ر��َّ�ش��ح في
مهرجان ال��رازي البحثي الخام�س ع�شر
للعلوم الطب َّيةَّ � ،أن الأ�سلوب الجديد الذي
ابتكره «ف�صل وزراع��ة خاليا المن�ش�أ عن
النخاع ف��ي ال�ف�ئ��ران» ت� َّ�م ان �ج��ازه للم َّرة
الأول� ��ى ف��ي ال �ع��ال��م ،م��و��ض�ح� ًا � َّأن هذا
وال�سرعة
الأ�سلوب يمتاز بتد ِّني ال َّتكلفة ُّ
وال�سهولة مقارنة بالأ�ساليب المعتمدة
الأخرى ،الفت ًا �إلى � َّأن هذا الأ�سلوب جرى
«اختباره على خاليا المن�ش�أ في الفئران»
ال�سبب في ذلك يعود �إلى التماثل
وقال � َّإن َّ
الفيزيولوجي والبنيوي بين هذه الخاليا
وال�خ�لاي��ا الب�شرية «وب �ع��د �إج� ��راء هذه
التجربة على الفئران َّتم اختبارها على
الخاليا الب�شرية �أي�ض ًا».
و�أ َّك ��د ن��دري ،وه��و طالب ف��ي مرحلة
الدكتوراه في حقل طب النانوَّ � ،أن اختبار
هذا الأ�سلوب على الخاليا الب�شر َّية �أ َّدى
�إل��ى ظهور النَّتائج النَّاجحة ذاتها فيما
يتعلق بطول العمر والقدرة على ال َّتمييز
في خاليا المن�ش�أ.
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ن �� �ص��ح ال� �ط � ُّ�ب ال �ح��دي��ث ب �� �ض��رورة
ا�ستغالل فاكهة الفريز ب�ش َّتى الو�سائل
لما تحتويه من فوائد كثيرة ،حيث �أو�ضح
الأطباء � َّأن فرك الأ�سنان بالفريز ي�ساعد
على جعلها �أكثر لمعان ًا و�إ�شراق ًا ،بالإ�ضافة
�إلى قدرتها على تنقية الب�شرة الحتوائها
على بع�ض الأحما�ض المنعِ�شَ ة للب�شرة
المت َع َبة.
و�أ�شارت درا�سة �سابقة �إلى � ّأن ال�صبغة
الحمراء الموجودة بالفريز تحمي القلب،
م �ث��ل ال��ب��ن��دورة ،وت �ح��اف��ظ ع �ل��ى �صحة
الخاليا والأن�سجة ،كما �أنَّها ت�ساعد على
التئام الجروح ،وذلك لوجود ن�سبة عالية
من فيتامين  Cالذي ُيعتَبر من م�ضادات
الأك�سدة.
ومن الجدير بالذكر � ّأن الفريز يحتوي
يح�سن
بوفرة على حم�ض «الفوليك» ،الذي ّ
ال��ذاك��رة ،وين�شّ ط الوظائف الدماغية،
و ُيحافظ على النم ِّو الطبيعي للجنين في
حالة الحمل ،هذا بالإ�ضافة �إل��ى الكثير
من المواد التي يحتاجها ج�سم الإن�سان،
والفوائد العديدة التي تعود عليه.

تطوير مبيدات ح�شر ّية
من ذكور النحل
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تم َّكن علماء من ِّ
فك رموز الخريطة الجينية لثالثة �أنواع
من ذكور النحل التي تقتل الطفيل ّيات مكت�شفين خ�صائ�ص تتيح
تطوير مبيدات ح�شر ّية طبيعية.
وذك��رت مجلة «�ساين�س» الأميركية � َّأن هذا النَّوع ال��ذي ال
َّ
يتخطى حجم عدد كبير منه الميليمترات القليلة يعد مفيد ًا جد ًا
ال�ضا َّرة.
لأنَّه يق�ضي على الح�شرات َّ
وهذه الح�شرات الَّتي ت�ضم � 600ألف نوع ت�ضع بيو�ضها في
النَّبتة التي ت�ست�ضيفها وتق�ضي على هذه النبتة.
و�أو�ضح جون ورن عالم الأحياء في جامعة رو�ش�ستر الأميركية
�أ َّن��ه لوال ذكر النَّحل وغيره من الح�شرات القان�صة َّ
الطبيعية
الأخرى لكانت الح�شرات الم�ضرة اجتاحتنا.
و�أ�شار «ورن» �إلى �أن ذكور النحل كالقنابل الذَّ كية تبحث
وتختار الح�شرات ال�ت��ي تقتلها ،م�ضيف ًا�« :إن ك� َّن��ا ن�ستطيع
اال�ستفادة من هذه الإمكانية ل�صنع مبيد ح�شري طبيعي �سيكون
ذلك �أف�ضل بكثير من المبيدات الكيميائية التي تق�ضي دون
تمييز على �أج�سام حية وت�سممها بما في ذلك ج�سم الإن�سان».

ُّ
ت�ستغل الم�أ�ساة
كعادتها� ..إ�سرائيل
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في الوقت ال��ذي تح�شد فيه كل دول
العالم طاقاتها لإر�سال م�ساعداتها �إلى
المدمر
�شعب هايتي المنكوب بالزلزال
ِّ
الذي �أ�سفر عن مقتل �أكثر من � 150ألف
�شخ�ص وت�شريد م�ئ��ات الآالف ،ك�شف
النَّا�شط الأم�ي��رك��ي «ت .توي�ست» ،وهو
م��داف��ع ع��ن ح�ق��وق ال���س��ودَّ � ،أن عاملين
ب��وزارة الحرب الإ�سرائيلية دخلوا هايتي
بذريعة م�ساعدة المنكوبين ب��ادروا �إلى
�سرقة �أع�ضاء �أج�ساد �ضحايا الزلزال.
وقد ح َّمل النَّا�شط �شريط فيديو على
موقع «ي��وت�ي��وب» الإل�ك�ت��رون� ّ�ي َي�ظ� َه� ُر فيه
ُّ
المتورطون في �سرقة
الجنود الإ�سرائيل ُّيون
الأع�ضاء الب�شرية ،والأج�ه��زة المتقدمة
التي ت�ستخدمها البعثة الإ�سرائيل َّية في
�سبيل ذل ��ك ،م�ع� ِّل�ق� ًا ب�ق��ول��ه � َّإن «هناك

�أ�شخا�ص ًا ال �ضمير لهم ،ي�ستغ ِّلون المواقف
دائم ًا ،ومن بينهم الجي�ش الإ�سرائيلي،
الذي يعمل في هايتي الآن».
ُيذكر � َّأن ال�سلطات الأميرك َّية �ألقت
ال�ق�ب����ض ف��ي ن �ه��اي��ة ��ش�ه��ر ت �م��وز العام
ال�م��ا��ض��ي ع�ل��ى ع ��دد م��ن الحاخامات
الإ�سرائيل ِّيين ف��ي «نيوجير�سي» بتهمة
االتِّجار بالأع�ضاء الب�شر َّية .كما ن�شرت
�صحيفة «�أفتونبالديت» ال�سويد َّية في �آب
الما�ضي مقا ًال تف�صيل ّي ًا ي�ؤ ِّكد قيام الجنود
ال�صهاينة ب�سرقة �أع�ضاء انتزعوها من
جثث ال�شُّ هداء الفل�سطين ِّيين .وقد �ش َّدد
�صحفي �سويدي في م�ؤتمر �صحفي عقده
في الجزائر على � َّأن �أكثر من �أل��ف من
ال�شُّ هداء الفل�سطين ِّيين هم �ضحايا هذا
العمل الإجرامي الذي يرتكبه ال�صهاينة
�ضد ال�شعب الفل�سطيني .وت��اب��ع قائ ًال
«�إن الإ�سرائيليين ب ��د�أوا بيع الأع�ضاء
الرئي�س َّية ف��ي ب��دن الفل�سطينيين بعد
ا�ست�شهادهم منذ عام  1960و�شهد هذا
العمل �سرعة �أكثر بعد االنتفا�ضة الأولى
لل�شَّ عب الفل�سطيني».

التو ّتر:

ك������ي������ف
تتعامل معه؟
مقابل��ة م��ع الدكتور خال��د الم�صري
�إعداد :نبيلة حمزي
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�إنَّها الحياة ،وكلُّ فرد ينظر فيها بعين واع��دة لل�سير
على طريق النجاح .و�أول��ى خطوات هذه الطريق هي
معرفة كيف ّية التعامل مع النف�س بفعال ّية ،فالإن�سان
هو الوحيد ال��ذي َيعي مكامن �شخ�ص ّيته و َيعي نقاط
�ضعفها ونقاط ق ّوتها .وكلّنا نعلم � َّأن التوتّر الذي
هو �ضريبة ال�ضغوطات والأع��ب��اء الواقعة من �أكبر
الم�شاكل الم�ؤثِّرة على هذه ال�شخ�ص ّية ،ف�إ َّما �أن تغلب
َ
فيتم التخلّ�ص من التوتّر،
نقاط الق ّو ُة
نقاط ال�ضعف ُّ
و�إ ّم��ا الوقوع في �شباك ال�ضغوطات .فما هو التوتّر،
الحد منه؟ هذا
وم��ا هي الطرق الأمثل للتخلّ�ص �أو
ِّ
ال�س�ؤال و�أ�سئلة �أخ��رى� ،أجابنا عنها الدكتور خالد
الدماغ والأع�صاب
الم�صري ال
أخ�صائي في �أمرا�ض ِّ
ّ
والأ���س��ت��اذ في الجامعة اللبنان ّية – كل ّية ال�صحة.
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ً
بداية ما هو التوتّر؟
 التوتّر هو ِّبكل ب�ساطة �إ�ستجابة بدنّية
وذهن ّية من الج�سم كر ِّد فعل على �أحداث
وم�ؤ ّثرات خارجية .وقد يكون هذا التوتّر
�إيجابي ًا �أو �سلبي ًا .وفي ٍّ
كل من النوعين،
ي��ؤ ِّث��ر على م�ستوى �أداء ال�ف��رد ،فترتفع
درج ��ة ال �ك �ف��اءة وال� �ج ��ودة� ،أو ينخف�ض
م�ستوى تحقيق النتائج في فعال ّية الأداء.
ما هي عوار�ض التوتّر؟
تنق�سم عوار�ض التوتّر �إل��ى ق�سمين:
ال��وق��ت واالل �ت��زام بالمواعيد واالزدح ��ام
ج�سد ّية ونف�سية.
 الج�سديّة :هي �ألم في الر�أ�س ,دقَّات في العمل ،الإزع��اج والفو�ضى ,انخفا�ضّ
قلب �سريعة ,خدر في الأط��راف ,جفاف م�ستوى النظافة.
وبالمخت�صر ظ ��روف اقت�صاد ّية,
الريق« ,ه ّبات» ب��اردة و»ه ّبات» �ساخنة,
اجتماع ّية و�صح ّية� ...سيئة.
تع ُّر ٌق بدون �سبب.
عجلة ،فهي �أي خبر
�أ ّم��ا الأ�سباب ال ُم ّ
 �أ ّم ��ا النف�س ّية فهي ق� َّل��ة التركيز,مفاجئ ،كخبر وف��اة �شخ�ص ع��زي��ز� ،أو
االنفعال ,ر ّدات غير متنا�سبة ,وقلة نوم.
و�أ�سباب التوتّر تنق�سم �إل��ى ق�سمين خبر ر�سوب.
هناك العديد من مراحل التوتّر،
�أي�ض ًا:
هناك الأ��س�ب��اب المهي َئة والأ�سباب ما هي هذه المراحل؟
ِّ
 تنق�سم ح��ال��ة ال �ت��و ّت��ر �إل ��ى ثالثالمعجلة.
ِّ
والمهيئة تتع َّلق بالتكوين ال�شخ�صي ,مراحل:
ِّ
ّ
(�أ) حالة التهي�ؤ :التي تحدث عند
البيئة المحيطة ,العامل الوراثي.
�سماع الخبر.
فيما يلي بع�ض هذه الأ�سباب:
(ب) ح��ال��ة ال� ِّ�دف��اع,
ت� �خ� � ّوف ال� �ف���رد من
�داث الم�ستقبلية ,لتفادي ح��دوث التوتُّر ،وهي مرحلة المقاومة في
الأح � �
َّ
إجهاد يج��ب :تنظي��م الوقت ,ال�م�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى الهدوء
العمل الإ�ضافي وال
وتق ُّبل الخبر.
دائم ًا ،فقد ي�سعى بع�ضنا عدم الإجه��اد والعمل
(ج) ح��ال��ة االنهيار,
لتحقيق ع ��دد ك�ب�ي��ر من
الأه��داف في فترة وجيزة الزائ��د ,و�ض��ع �أهداف عندما ال ينجح الفرد في
من الوقت ,ترك الأعمال معقول��ة ومنا�سب��ة ال�م��رح�ل��ة ال�ث��ان�ي��ة ،ي�صل
ال�م�ت��وج��ب �إن �ج��ازه��ا �إلى لقدرات وظروف الفرد ،تلقائي ًا �إلى مرحلة االنهيار
ّ
(التوتّر).
تنظيم
�صعوبة
دقيقة,
�آخر
ُّر.
ت
التو
م�صادر
عن
عد
الب
ُ
�إذ ًا م��ا ه��ي الطرق
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الأمثل للتخلّ�ص من التوتّر؟
 في لحظة حدوث التوتّر يجب علىالمتوتِّر:
 - 1االن�سحاب من مكان حدوث
أهم).
التوتّر (الخطوة ال ّ
 - 2اال�سترخاء ،ويكون عبر هذه
الطرق:
* التنزّ ه �سير ًا على القدمين.
* ق�ضاء وقت في الطبيعة.
* م���م���ار����س���ة ال���ت���م���اري���ن
الريا�ضية.
* اال�ستحمام.
*النوم.
* الخلوة مع اهلل:
 ال�صالة (نوافل). ق��راءة ال �ق��ر�آن واال�ستماع�إليه.
 قراءة الأدعية الم�أثورة.* اال����س���ت���م���اع للمو�سيقى
الهادئة.
و�إذا ل���م ي�����س��ت��ط��ي��ع ال��م��ت��وت��ر
اال�سترخاء وال�سيطرة على و�ضعه؟
�إن لم يتمكن من عمل ّية اال�سترخاء ،فمن
الج ِّيد �أن يكون لديه �صديق و�شخ�ص يثق به
ليتك َّلم معه حول ما ي�شعر به� ،أو ما يزعجه،

وبالتالي ،عدم الكبت في نف�سه والم�ساعدة
على الو�صول �إل��ى الحلول� .أ َّم��ا ف��ي حال
عدم القدرة على ال�سيطرة الذات َّية ،فيمكن
اللجوء �إل��ى �أدوي ��ة ق�صيرة الأم��د تعرف
بم�ضا ّدات القلق والتوتّر ،ومن الأف�ضل عدم
الإدمان على مثل هذه الأدوية.
هذا عند حدوث حالة التوتّر لكن
لتفادي التوتّر ماذا نفعل؟
 لتفادي حدوث التوتّر ،يجب :تنظيمال��وق��ت ,ع��دم الإج �ه��اد والعمل الزائد,
و�ضع �أه��داف معقولة ومنا�سبة لقدرات
وظروف الفرد ،البعد عن م�صادر التوتّر
(�إذا كانت م�شاهدة التلفاز فمن الأف�ضل
بال�صحة ,ب�شكل
االبتعاد عنها) ،االهتمام
ّ
وعقالنيّ � .إن عدم القدرة على
مو�ضوعي
ّ
ّ
ال�سيطرة على التوتّر قد ي�ؤ ِّدي �إلى التعب
والإنهاك ,الإحباط والغ�ضب الم�ستمر.
ال��ب��ع�����ض ي���رب���ط ب��ي��ن ال��ت��و ُّت��ر
والتغذية ،هل من عالقة بر�أيك؟
 قد ت�س ِّبب بع�ض �أنواع الأطعمة التييتناولها الفرد الكثير من التوتّرِ ،ل َما فيها
م��ن كيمياو َّيات وم�ك� ِّون��ات غير �صح َّية،
وم��ن �أمثلة ذل��ك :الكافيين ,ف �� َّإن تناول
الكافيين بكثرة يزيد من تكوين هرمونات
التوتُّر ،م َّما ي�ؤ ِّدي �إلى �صعوبة النوم و�سرعة
الغ�ضب ،ال�سكر َّيات التي تفرز من الحلويات
وال�شكوالتة ،ف� َّإن لتناول كم َّيات كبيرة من
هذه ال�سكريات ت�أثير ًا على �شعور الفرد
بزيادة طاقته على المدى الق�صير ،فيعمل
الكميات الكبيرة من
الج�سم على ح��رق ِّ
ال�سكر بفرز الأن�سولين ،عندئذ ،تنخف�ض
الطاقة بعد م َّدة ق�صيرة ثم ت�ضعف القدرة
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« »12و« »13م��وج��ة في
على القيام ب�أية �أعمال،
في لحظة حدوث التوتُّر الثانية� ،إلى الن�سق البطيء
م َّما ي�ؤ ِّدي �إلى التوتّر.
ت� �ن ��اول وج� �ب ��ات غير يج��ب عل��ى المتو ِّت��ر »8« :و« »10م ��وج ��ات في
متوازنة وغير �صح ّية ي�ؤ ِّدي االن�سح��اب م��ن مكان الثانية ،وهي حالة الهدوء
العميق داخل النف�س.
�إلى مر�ض الفرد .وحدوث
(الخطوة
ّر
ت
التو
�دوث
�
ح
كما تبين �أن الأ�شخا�ص
خلل ما قد ي�سبب التوتّر.
المتحدثين بالعرب َّية
�م) ,واال�سترخ��اء .غير
ِّ
ومن ناحية �أخرى ،ف� َّإن الأه� ّ
�شعروا بالطم�أنينة والراحة
تناول اليان�سون والحليب
الدافئ وال�شاي والقهوة (بكم َّية قليلة) وال�سكينة �أثناء اال�ستماع لآيات كتاب اهلل
رغ��م ع��دم فهمهم لمعانيه ،وه ��ذا من
ُي�ساعد على تخفيف حالة التوتّر.
ق��د ي�ستغرب كُ � ُث��ر الحديث عن �أ�سرار القر�آن العظيم و�إعجازه ...فكيف
�إيجاب َّيات التوتّر ،ما تعليقك؟
بالإن�سان الم�سلم الذي يتحدث لغة القر�آن
 وهذا ال يعني �أن التوتُّر ب�شكلٍ عام ويفهمها؟!ودائ��م �سلبي ،لكن بع�ض ح��االت التوتّر
قد تجعل الفرد قو َّي ًا ق��ادر ًا على مواجهة
الأم��ور ب�شكل عقالني ومنطقي ,مندفع ًا
نحو الأمام للو�صول �إلى الأهداف بطريقة
َّ
منظمة ،لكن هذا ال يب ِّرر �أن يكون التوتُّر
خبزنا اليومي.
وقد �أكَّد الدكتور الم�صري على �أهم َّية
ق��راءة القر�آن واال�ستماع �إليه ف �� َّإن ذلك
ُي�ساعد كثير ًا في ِّ
حل م�شكلة التوتُّر .وهذا
ُ
�أي�ض ًا ما �أ َّك��دت��ه �أبحاث جديدة �أجر َيت
على مجموع ٍة من المتط ِّوعين في الواليات
المتحدة الأميركية و�أظهرت � َّأن اال�ستماع
�إلى القر�آن المرتَّل ُي�ساعد على تخفيف
حاالت التوتّر .وقد ر�صد الباحثون تغ ُّير ًا ال
�إرادي ًا في الأجهزة الع�صب َّية للمتط ِّوعين,
ا�ستخد َمت
و�أظ �ه��رت االخ�ت�ب��ارات التي
َ
للدماغ �أثناء اال�ستماع
ر�سومات تخطيط ِّية ِّ
للقر�آن الكريم � َّأن الموجات الدماغية
انتقلت من النمط ال�سريع الخا�ص باليقظة

تلوث الغذاء
ّ
روال فقيه

نتج عن التط ّور التكنولوجي في �إنتاج الغذاء لمالحقة
الأع����داد ال��م��ت��زاي��دة م��ن ال�سكان وق���وع بع�ض الآث���ار
ال�سلب ّية لمك ّونات الطعام .وق��د ا�ستدعى ه��ذا الأم��ر
توجيه بع�ض الإر�شادات للأُ َ�سر لمعاونتها في الحفاظ
أ�سري.
على �سالمة الغذاء و�صالح ّيته لال�ستهالك ال ّ
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�أنواع وم�سببات تلوث الغذاء:
ال ّ
�شك في � َّأن م�س ِّببات التل ّوث و�أنواعه
عديدة ،ونكتفي فيما يلي بذكر �أه ِّمها و�أكثرها
انت�شار ًا وخطورة على �صحة الإن�سان:
�أو ًال :التل ّوث البكتيري:
يعتبر ه��ذا النوع من التل ّوث من �أقدم
�أن��واع التل ّوث التي عرفها الإن�سان و�أكثرها
انت�شار ًا� ،إذ تعمل البكتيريا على �إفراز �سموم
في الطعام تنتج عنها �أعرا�ض م َر�ض َّية مثل
الإ�سهال والقيء و�آالم البطن.
�أ َّم� ��ا الأغ ��ذي ��ة الأك��ث��ر ع��ر��ض��ة للتلوث
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ب��ال �ب �ك �ت �ي��ري��ا ال� ��� �ض ��ا َّرة ترجع خطورة المبيدات الزراعي من مختلف الآفات
ب��ه��دف زي� � ��ادة الإن� �ت���اج.
فهي :اللحوم ومنتجاتها
الجهاز
على
ؤثر
�
ت
َّها
ن
�
أ
إلى
�
وتوجد متبق ّيات المبيدات
وال � � َّدواج� ��ن والأ� �س �م��اك
والأل � �ب� ��ان ومنتجاتها ،الع�صبي ب�صفة خا�صة .ف��ي معظم �أن���واع الخ�ضر
والفاكهة وده ��ون اللحوم
وكذلك الأغذية الم�صنعة
والمطهوة والمعلبات الفا�سدة والوجبات والطيور والأ��س�م��اك والأل �ب��ان والأح�شاء
الداخلية وبع�ض الغدد الغن َّية بالدهن مثل
ال�سريعة.
ثانياً :التل َّوث ب�سموم الفطريات المخّ والكلى والكبد.
(العفن):
وت��رج��ع خ�ط��ورة المبيدات �إل��ى �أنَّها
خا�صة،
تنمو بع�ض �أن� ��واع ال �ف �ط��ر َّي��ات على ت�ؤ ِّثر على الجهاز
الع�صبي ب�صفة َّ
ّ
الأغذية وتفرز �سموم ًا �شديدة الخطورة وت ِ
ُحدث خل ًال في وظائف �أع�ضاء الج�سم
�صحة الإن�سان حيث ت�سبب �سرطان المختلفة م�ث��ل ال�ك�ب��د وال �ك �ل��ى والقلب
على َّ
ً
الكبد وخلال في وظائف القلب والأن�سجة و�أع�ضاء التنا�سل.
المختلفة ،وكذلك ت�ؤدي �إلى حدوث تغ ّيرات
ن�صائح و�إر�شادات:
وراث َّية وت�شوه في الأجنة.
للح�صول على طعام خال من المل ّوثات
�صحة الإن �� �س��ان يجب �إتباع
والأغ� ��ذي� ��ة الأك� �ث ��ر ع��ر� �ض��ة للتلوث و�آم ��ن على َّ
بالفطريات (العفن) هي الحبوب مثل :الإر�شادات التالية:
القمح وال ��ذرة ،والبقوليات مثل :الفول
 - 1يــــجــــــب االهــــتــمــــام بالنــــظافة
والعد�س والفا�صوليا واللوبيا ،وهكذا الخبز ال�شخ�ص َّية وغ�سل الأيدي بالماء النظيف
�إلى جانب الأنواع المختلفة من المك�سرات وال�صابون قبل تجهيز الطعام ،والت�أ َّكد
والفواكه المجففة مثل :التين والم�شم�ش من نظافة �أدوات و�أماكن �إع��داد الطعام
والزبيب وغيرها.
قبل ا�ستخدامها.
بالمبيدات:
ث
ثالثاً :التل ّو
 - 2يجب غ�سل الخ�ضر والفاكهة غ�س ًال
ت�ستخدم المبيدات لحماية الإنتاج جيد ًا مع ا�ستخدام فر�شاة غ�سيل خا�صة

98

وم��ع تق�شير الخ�ضر وال�ف��اك�ه��ة القابلة
للتق�شير حيث ي�ؤ ِّدي ذلك �إلى تقليل التلوث
بالميكروبات والمبيدات والمعادن الثقيلة.
ف�ضل الإقالع عن عادة ا�ستخدام
ُ - 3ي َّ
ق�شر البرتقال في عمل الكيك والمرب َّيات؛
نظر ًا �إل��ى � َّأن ه��ذه المناطق من الثمرة
تتركز فيها المبيدات.
 - 4يجب االمتناع عن تناول �أو �شراء
البقدون�س الم�صاب بالأمرا�ض الفطرية
ال�ب�ط��اط����س الم�صابة ب��ال�ح���ش��رات �أوالمخ�ضرة -البقوليات التي تحتوى على
ال�سو�س.
ُ - 5ين�صح ب��الإق�لال م��ن ا�ستهالك
الأ�سماك الغنية بالدهون ,وغ�سلها جيد ًا
قبل الطهو.
ُ - 6ين�صح ب�إزالة تج ّمع الدهون في
كل من اللحوم وال � َّدواج��ن حيث ثبت �أن
بقايا المبيدات تتر َّكز في الدهون ،ولذلك
يجب التقليل من ا�ستهالك الأجزاء الغنية
بالدهون مثل :المخ – الكبد – الكلى –
الأح�شاء الداخلية.
يف�ضل ا�ستهالك الألبان قليلة �أو
َّ - 7
منزوعة الد�سم مع مراعاة غلي كافة �أنواع
الألبان ال�سائلة.
يف�ضل م��راع��اة الآت��ي عند طهو
َّ - 8
الطعام:

�أ -الطهو الجيد للطعام على درجات
ح� ��رارة ع��ال �ي��ة ،ول �م��دة ط��وي�ل��ة ل�ضمان
التخل�ص م��ن ج��زء كبير م��ن م�سببات
التلوث.
ب� -سلق الخ�ضراوات ب�صفة عامة قبل
طهوها وبخا�صة الورق َّية منها مع التخ ّل�ص
من ماء ال�سلق.
ج -ع �ن��د ت�ح�م�ي��ر �أو ق �ل��ي الأطعمة
ت�ستخدم كم َّية �صغيرة من الزيت على �أال
ُيعاد ا�ستخدامها �أو ت�سخينها م َّرة �أخرى
بعد انتهاء القلي ،مع م��راع��اة ع��دم رفع
درج ��ة ح ��رارة ال��زي��ت ل��درج��ة التدخين
لتقليل تكوين المركبات ال�سامة الناتجة
عن ت�سخين الزيت .ويجب ع��دم �إ�ضافة
الزيت النظيف الجديد �إلى الزيوت ال�سابق
ا�ستخدامها في القلي.
د -عدم ا�ستخدام ورق الألومنيوم في
طهي الأطعمة وا�ستخدامه فقط في حفظ
الأغذية الباردة.

لأكثر من مرة مع عدم ا�ستخدام الأكيا�س
القاتمة ال�ل��ون الحتوائها على مركبات
الكربون ال�ضارة بال�صحة.
 - 14ي�م�ن��ع م �ن �ع � ًا ب��ات�� ًا ا�ستخدام
الأي��رو��س��والت في المطابخ �أث�ن��اء �إع��داد
الطعام �أو في �أي وقت حيث �إن هذا النوع
من م�ستح�ضرات المبيدات م�ؤهل لأن يظل
معلق ًا في الجو فترات طويلة ،وله القدرة
على النفاذ في الأعماق حتى الحيز المغلق
منها ،وف��ي النهاية ي�ستقر على الأطعمة
ويلوثها .ويمكن التركيز على مكافحة
ال��ذب��اب م��ن خ�ل�ال تقييد الإ���ض��اءة في
المطابخ والت�أكيد على النظافة وعدم ترك
متبقيات الطعام التي تعمل على جذب
و�إعا�شة الح�شرات المنزلية الأخرى.
م َّما �سبق يت�ضح � َّأن الح�صول على
مادة غذائية خالية من ال�سموم �أ�صبح من
الملحة للحفاظ على �صحة الإن�سان.
الأمور َّ
ومن الأمور الم�سلم بها �أنَّه �إذا ما اتُّبعت
الإر�شادات ال�سابقة والمبن َّية على �أُ�س�س
علم ّية مدرو�سة ،ف�إنَّه يمكن تفادي العديد
من المخاطر الناتجة عن وج��ود العديد
من م�س ِّببات التلوث ال�سامة في وجباتنا
الغذائية ،وهذا هو دور الأ�سرة في المقام
الأ ّول.
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 - 9يجب ع��دم ا�ستهالك �أي��ة �أغذية
معلبة فيها �أية درجة من درجات االنتفاخ
�أو الت�شوهات� ،أو في حالة وجود �صد�أ على
العلبة من الداخل �أو من الخارج.
 - 10ي �ج��ب ع� ��دم ت� �ن ��اول اللحوم
الم�صنَّعة �إذا حدث فيها �أي تغ ّير في اللون
�أو الرائحة� ،أو �إذا �أ�صبح ملم�سها لزج ًا.
ُ - 11ي��راع��ى الآت��ي عند حفظ �أنواع
الأغذية المختلفة في الثالجة �أو الفريزر:
�أ -و�ضع الخ�ضر والفاكهة ف��ي درج
الثالجة قبل اال�ستهالك وذلك لوقف نم ِّو
ما قد يكون داخلها من َي َرقات الح�شرات
والتقليل من �أ�ضرارها.
ج -ع ��دم ت�ج�م�ي��د و�إذاب� � ��ة اللحوم
وال� � َّدواج ��ن والأ� �س �م��اك �أك �ث��ر م��ن م�� َّرة،
ويف�ضل و�ضعها ف��ي ع�ب��وات نظيفة بعد
َّ
تجزئتها �إلى �أجزاء �صغيرة منا�سبة لعدد
�أف��راد الأ��س��رة بحيث يمكن طهوها وهي
مجمدة مبا�شرة.
د -ت�ف��ادي حفظ الأطعمة الطازجة
مع الأطعمة المطه َّوة �أو ال�سابق �إعدادها
مع مراعاة تنظيف وتغطية كل منها على
حدة.
ه �ـ -ع��دم ت��رك ال�ط�ع��ام بعد الطهو
لفترة تزيد على ال�ساعتين قبل و�ضعه في
الثالجة ،مع تجنّب تكرار ت�سخين الطعام
المحفوظ في الثالجة ع ّدة م ّرات.
 - 12يجب عدم ا�ستخدام ورق الجرائد
في التعامل مع الأغذية ب�أي حال من الأحوال
(التحمير – التجفيف – التغليف...الخ)
وذل��ك الحتواء الأحبار على بع�ض المواد
ال�سامة التي ت�ضر ب�صحة الإن�سان.
 - 13ي�ج��ب ع��دم ت �ك��رار ا�ستخدام
الأكيا�س البال�ستيك في حفظ الأغذية

معهد ال�س ِّيدة رق َّية

O

دور ثقافي واعد
�إميان خليفة

لقد حقّق معهد ال�س ِّيدة رق َّية في منطقة �أن�صار َّية واح��د ًا من
الأه��داف التي لأجلها �أُ ِّ�س�ست المعاهد الن�سائ َّية الثقافية في
مختلف المناطق اللبنانية ،حيث ت��خ� َّر َج منه في العام 2009
المتخرجات
�زي �شاركت فيه
ثلَّة من المبلّغات في حفل م��رك� ّ
ِّ
كافّة من مختلف المعاهد في لبنان خ�لال �شهر �آب الما�ضي.
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نبذة عن معهد ال�سيدة رق َّية
افتتح معهد ال�س ِّيدة رق َّية في �أن�صار َّية
في العام
الدرا�سي  2005 - 2004وانت�سبت
ِّ
�إليه �سبع و�أربعون طالبة منذ العام الأ ّول
لت�أ�سي�سه .ويعود �سبب هذا الإقبال الج ِّيد
الما�سة في المنطقة لمراكز
«�إلى الحاجة َّ
توجه الأخ ��وات في تدبير
ثقاف ّية دين ّية ّ
�أمورهن العائل ّية واالجتماع ّية والعباد ّية»
كما تقول الحاجة زهرة عامر التي تتو ّلى
�إدارة المعهد منذ ت�أ�سي�سه في �أن�صارية.
� ّإن الأم ��ر ال�لاف��ت ف��ي تجربة معهد
ال�س ِّيدة رق َّية هو � َّأن الأخوات اللواتي �أنهين
المراحل الدرا�س ّية الخم�س في المعهد

دورهن
بد�أن منذ العام الما�ضي بممار�سة
َّ
الثقافي في المنطقةْ � ،إن في المعهد حيث
يقمن ب�س ّد ف��راغ ح�ص�ص التعليم �أثناء
عملهن
غ�ي��اب �أح��د المدر�سين� ،أو ف��ي
ّ
الثقافي �ضمن الهيئات الن�سائية في
المنطقة� ،أو مع النا�شئة.
�أجواء الدرا�سة في معهد ال�س ِّيدة
رق َّية
� ّإن الإعالن عن المعهد لم يتط َّلب �أي
تقن َّية حديثة ،بل اقت�صر على الطريقة
الب�سيطة ج��د ًا والعفو َّية ،حيث � َّإن َّ
«كل
� ٍ
أخت كانت تخبر �أخت ًا �أخرى عن انت�سابها
للمعهد وع��ن تجربتها ،وكانت الأخ��وات

1

الهوام�ش

(((1العل ��م والحكمة في الكتاب وال�س� � ّنة ،محمد الري�ش ��هري،
�ص.229
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ي�ت�ح�م���س��ن ال� ��واح� ��دة تلو
موعد الدرا�سة.
الأخ��رى وينت�سبن للمعهد»
وت� �خ� �ب ��رن ��ا م ��دي ��رة
أ���س��رع
�
و
أه����م
�
�
إنَّ
َّ
تقول مديرة معهد ال�سيدة
المعهد ق�ص�ص ًا ع َّدة حول
التحديات التي َّ
ت����أث���ي���ر ل���ل���درو����س
رقية.
تتخطاها
ِّ
الدرا�سة الدين َّية ف��ي المعهد الأخ��وات من �أجل متابعة
«� َّإن �أج� ��واء ِّ
في المعهد فيها كثير من يظهر ف��ي التعامل ال� ِّ�درا���س��ة وك �ي��ف �أن �ه� َّ�ن
ال��روح��ان� َّي��ة ال�ت��ي ُي�ضفيها
يوفّقن بين الم�س�ؤول َّيات
للطالبات
�ي
�
�اب
�
�ج
�
إي
ل
ا
ف��ري��ق م��ن العلماء الذين
المختلفة ال� ُم�ل� َق��اة على
ي��د ّر� �س��ون ف��ي المعهد ،ما ���ض��م��ن م��ح��ي��ط��ه��نَّ  ،ع��ات �ق �ه� َّ�ن «م � َّم��ا ال ّ
�شك
يجعل الأخ� ��وات
ي�صممن ���س��واء م��ع الأه���ل �أو فيه � َّأن الت�سديد الإلهي
ِّ
ع�ل��ى م�ت��اب�ع��ة ال��درا� �س��ة» ،ال����زوج �أو الأوالد ،ي���س��اع��د الأخ� � ��وات على
�اج��ة زه��رة
االنت�ساب للمعهد ومتابعة
وت���ض�ي��ف ال �ح� َّ
موا�ضع
في
ا
وتحديد
ً
الدرا�سة فيه
ه ��ذه ال�م���س�ي��رة العلمية
«كما �أن ج� ّو ِّ
ال�ك�ث�ي��ر م��ن الأخ� � � ّوة فيما االب��ت�لاءات ال�صعبة .وال��روح��ان�ي��ة» كما وت�ؤكد
بين ال�ط��ال�ب��ات� .أ َّم ��ا عني
الحاجة زهرة عامر على
هن �أهل لذلك!.
كمديرة ،ف�إ ِّني �أح��اول دائم ًا �أن �أوفق في � َّأن الأخوات ّ
ما تعلَّمته الطالبات من المعهد
التعامل ما بين الحزم واللين».
أهم و�أ�سرع ت�أثير للدرو�س الدين َّية
وت�شرح م��دي��رة المعهد � َّأن المنهاج
� َّإن � َّ
الدرا�سي في المعهد �سهل ووا�ضح «من في المعهد يظهر في التعامل الإيجابي
ِّ
محيطهن� � ،س��واء مع
يوم في المعهد ن�شرح للطالبة الموا ّد للطالبات �ضمن
َّ
�أ َّول ٍ
الدرا�سي ،الأه��ل �أو ال��زوج �أو الأوالد ،وتحديد ًا في
التي �ستدر�سها خ�لال العام
ّ
م ّما ي�ساعدها على تكوين ر�ؤية عن العام م��وا��ض��ع االب��ت�ل�اءات ال�صعبة .ك�م��ا � َّأن
والم�ستوى الذي �ستبلغه» .كما وتو�ضح � ّأن النواحي العباد َّية تنعك�س ب�شكل وا�ضح
خياراتهن.
�شخ�صياتهن وع �ل��ى
تق�سيم المواد غير مك ّثف ،فالح�ص�ص ع�ل��ى
َّ
َّ
للنبي مح َّمد
ت�ت��وزَّع على �أرب�ع��ة �أي��ام ول�ث�لاث �ساعات وت�ست�شهد ال�س ِّيدة زهرة بقول ِّ
 Pعن �أهم َّية طلب العلم لطالما ر َّددته
فقط.
ف��ي المعهد �أي�ض ًا كما ف��ي المعاهد على م�سامع الأخ� ��وات ف��ي المعهد «� َّإن
خا�صة طالب العلم لي�ستغفر له ك ُّل �شيء ،ح َّتى
الثقافية الن�سائ َّية كافَّة دار ح�ضانة َّ
ب�أطفال الطالبات ت�شرف عليها حا�ضنة حيتان البحر ،وهوا ُّم الأر�ض و�سباع الب ّر
تعتني ب ��أوالد الطالبات �إل��ى حين انتهاء و�أنعامه»( ).
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الجائزة الأولى :ندى �أحمد الزين150000.ل.ل.
الجائزة الثانية :لينا ح�سين حمدان100000 .ل.ل.
 8جوائز ،قيمة كل منها 50000ل.ل .لكل من:
منى محمد �صغير.
بديعة محمد مرت�ضى.
محمد علي حميد �سرور.
�إلهام نجيب ترم�س.
نجيبة ح�سين �سرور.
ح�سين ح�سن طحيني.
زهراء كمال الأ�شهب.
منى علي العوطة.

�أ�سماء الفائزين بالجائزة ال�سنوية
محمد ح�سين يو�سف �سرور
فاطمة �سليمان خازم
فاتن �أحمد �سرور

�سارة ح�سين ع�صمان
فاطمة يو�سف �سرور
علي غازي ال�شرتوني

عماد عفيف �سرور
عماد غازي ال�شرتوني
منى محمد �صغير
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1

�صح �أم خط�أ:

2

�إملأ الفراغ:
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.أجعل الإمام ال�صادق Qتدريب الطفل على الأمور ال�شاقة من الواجبات.
.بت�ؤثر المبيدات على الجهاز الع�صبي وتحدث خل ًال في وظائف �أع�ضاء الج�سم.
.ج�أن �سلوك الأطفال ال�سلبي وطريقة ا�ستقبال الآباء له ي�شكل عام ًال م�ساعد ًا في انخفا�ض �ضغط
الدم.

.أ�إن تناول القهوة (بكمية قليلة) ي�ساعد على تخفيف حالة.....
.ب كل الأهداف الكبرى بحاجة للـ ......و......
.جالقانون الإلهي هو وحي يوحى ال ينطق عن الهوى ،و ............هو المعني بتطبيق هذا
القانون.

3

من القائل؟

4

من المق�صود؟

5

.أ«الإمام الح�سين ق ّدم لنا ولكل �إن�سان ذي فكر وعقيدة عنوان ًا ونهج ًا لل�سير عليه في هذه الحياة
الدنيا».
.ب «من �آثر على نف�سه �آثره اهلل يوم القيامة».
.ج«اللهم بحق محمد و�آل محمد �أ�س�ألك �أن �أ�ست�شهد».
.أبد�أ بالترب�ص والتخطيط للق�ضاء على �أي ثورة �شيعية.
.ب كان يقال له «�إبراهيم الثاني» وهو �أول من طلى الكعبة بالذهب في �أبوابها.
.جكان لهم دور م�ؤثر في �إ�صالح المجتمعات وتح�سينها.

�صحح الخط�أ ح�سبما ورد في العدد:

توجه وال ي�ستفيد القلب منها.
.أالعبادة التي خلت عن ال ّلذة والحالوة عبادة بال ّ

.ب على الم�ؤمن المحافظة على �أمر �أ�سا�س وهو :اختيار طريق العلم.
.جللمدر�سة ت�أثير كبير في زراعة قيم الحق والخير والتقوى في �أبنائها.

6

في �أي �صفحة وردت الجملة التالية؟

7

ما ا�سم المكان الذي حا�صرت وقاطعت فيه قري�ش بني ها�شم والم�سلمين؟

8

في �أي مو�ضوع ورد الحديث التالي:

9

�إن «�أول» ما يجب على الإن�سان تعلّمه من الأحكام هي:

10

�أكمل الرواية:

تذكرت وهي تقفل بوابة البيت الكبير بالمفتاح ،نزوح الأخوة الفل�سطينيين واحتفاظهم مع ذلك
بمفاتيح بيوتهم.
.أالجعرانه.
.ب �شعب �آل �أبي طالب.
.جالجحفة.

أحب �أهل العلم ،وال تكن رابع ًا فتهلك ببع�ضهن».
.أعن �أبي عبد اهلل�« :Qأغد عالم ًا �أو متعلم ًا �أو � ّ
وال�سنة.
.بمكانة المع ّلم في القر�آن ّ
.ج زاد الم�سير العزم والإرادة.
.دقدوة العالم والمتعلم.
.أ�أحكام الطهارة.
.ب الأحكام التي تقع مح ًال لالبتالء المبا�شر.
.جالأحكام التي تقع مح ًال لالبتالء المبا�شر وغير المبا�شر.

.أ«�شارب الخمر كـ.».....................

�آخر مهلة ال�ستالم �أجوبة الم�سابقة:
الأ َّول من �شهر ني�سان 2010م

٭ تُر�سل الأجوبة عبر �صندوق البريد(بيروت� ،ص.ب� ،)24/53 :أو �إلى مكتبة
جمعية المعارف الإ�سالمية الثقافية.
٭ كل ق�سيمة ال تحتوي على اال�سم الثالثي ومكان ورقم ال�سجل تعتبر الغية.
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٭ �أ�سئلة الم�سابقة ُيعتمد في الإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي.
٭ ُينتخب الفائزون �شهري ًا بالقرعة من بين الذين يجيبون �إجابات �صحيحة عن كل
�أ�سئلة الم�سابقة وتكون الجوائز على ال�شكل التالي:
الأول :مئة وخم�سون �ألف ليرة لبنانية ـ الثاني :مئة �ألف ليرة لبنانية بالإ�ضافة �إلى
 8جوائز قيمة كل واحدة منها خم�سون �ألف ليرة.
٭ كل من ي�شارك في �إثني ع�شر عدد ًا ويقدم �إجابات �صحيحة ولم يوفق بالقرعة،
يعتبر م�ستحق ًا لجائزة القرعة ال�سنوية.
٭ ُيعلن عن الأ�سماء الفائزة بالم�سابقة ال�شهرية في العدد مئتين و�أربع وع�شرين
ال�صادر في الأول من �شهر �أيار 2010م بم�شيئة اللهَّ .

�إليك يا �أخي
مهداة �إلى روح ال�شهيد ح�سين علي بلح�ص
�أخ ��ي ...ي��ا ق�م��ر ًا غ��اب ف��ي غفلة من
ال�ع�م��ر ،ت��ارك � ًا فينا غ�صة ل��ن يمحوها
ال��زم��ن ،م�ضيت ي��ا ح�سين ورح�ل��ت �إلى
جنان الخلد� ،أخ��ي ...يا بل�سم ًا للجراح،
يا �أني�س ال��روح يا ريحانة ال��وادي وعبق
اليا�سمين والأقحوان.
�أخ � � ��ي� ...أف��ت��ق��دك � �ص �ب��اح � ًا حين
ي�ت��را��ص��ف رف��اق��ك ل �ي �ن��ادوا الحجة|
�أفتقدك بقب�ضات رفاقك الأبية يرفعونها
عالي ًا :الموت لأمريكا ،الموت لإ�سرائيل...
تفوقت وك��ان تف ّوقك ال�شهادة� ،أفتقدك
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حين �أج��د �أخ�ت��ك زينب ترقب �صورتك
با�شتياق� ،أفتقدك بعد الظهر في المنزل،
حين كنت ت���س��أل «��ش��و عنا غ��دا اليوم»
�أخي ...يا حبيبي ...ا�شتقت �إليك� ...إلى
عينيك� ...إلى �صوتك الحنون...
و�أخ �ي��ر ًا ،يا �أخ ��ي ...تبقى في عيون
رفاقك جمرة ،ولهيب ًا من كوى الغيب َّ
كل
�آنٍ بطلٍ جهاد ًا وحما�س ًا و�إبا ًء وعنفوان ًا.
�إلى جنان الخلد يا ح�سين �أختك التي
�أحبتك �أخ ًا ،وانحنت لكل مقاوم ًا مقدام ًا.
مريم بلح�ص

ِ
حنانيك �أمي
�إل� � � � � �ي�� � � � � ِ�ك ي� � � � ��ا ن� � � �ب � � ��ع ال� � �ح� � �ن�� ��ان
�درب �أدرك� � � � �ن � � � ��ي
�إل�� � � � �ي� � � � � ِ�ك ال� � � � � � � � � � ُ
وي � �ع � �� � �ش� ��ق ال� � �ك� � �ل� � �م � ��ات ال � � ��وردي � � ��ة
�إل� � � � � �ي � � � � � ِ�ك �� � � �ش � � ��وق� � � � ًا ي � � ��أخ� � ��ذن� � ��ي
ف� � � ��أغ� � � �ف � � ��و ع � � �ل� � ��ى ��� � � �ص� � � ��د ِر �أم� � � ��ي
ف � �ت � �ط � �ف� ��و ك� � �ل� � �م� � � ٌة ع� � �ل � ��ى ل� ��� �س ��ان ��ي

ي�� ��ا ف� ��ائ � �� � �ض � � ًا ب� ��ال � �ح� ��ب والأم� � � � ��ان
ف� � �ك� � �ي � ��ف ال� � � � �ح � � � � ُ�ب ي � �ه � �ج� ��رن� ��ي
والأح� � � � � �ل � � � � ��ام ال � ��روم� � �ن� � ��� � �س� � �ي � ��ة
وي� � �ه� � �ج � ��رن � ��ي �إل � � � � ��ى �أي م� �ك���ان
وت� �ح� ��� �ض� �ن� �ن ��ي �أي� � � � � ��دي ال� ��� �س� �م ��اء
�أح� � � � �ب � � � � ِ�ك ي�� � ��ا زه� � � � � ��رة الأي� � � � � ��ام

بتول محمود حبحب

خذي عمري هد ّية
بل�سان كل طفل فقد �أ ّمه في حرب
تموز 2006

روى الأ�سعد عطية

�ضميني �أمي
�ضميني يا �أمي �إلى ال�صدر الذي �أهواه
ف � � ��أي � � �ص� ��د ٍر ي� ��ا �أم � � ��اه ل� ��ي ���س��واه
عندما نادى الزهر للحنان قال� :أمي
عندما نادى الأريج والريحان قال� :أمي
عندمانادتال�شم�سال�سنابلقالت�:أمي
عندما نادى الحجر الأر�ض قال� :أمي
�أر�أيت الحجر ينادي؟ نعم ينادي يا �أماه
عندما نادى الغ�صن ال�شجر قال� :أمي
فما ر�أيت �إال الهواء قد انبهر فنادى� :أمي
�أمي؟ �آه �أمي
حن دمي
قد َّ
قد زاد حبي
لأمي لأمي
مريم يو�سف عبيد
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عي ٌد ب�أية ح��ال ع��دت يا ع�ي� ُد ...هذا
ف�صل ال��رب�ي��ع ق��د ه � ّل ع�ل�ي�ن��ا ...حام ًال
ف��ي غ�� ّرت��ه ال �ب �ه � ّي��ة ع �ي��دك ي��ا �أ ّم� � ��اه...
لب�ست الأر�� ُ�ض حلتها الخ�ضراء ...و�إذا
بالفرا�شات والطيور المغ ّردة تعلو �إلى
ال�سماء ...والزهور تلتف حول الزهور وقد
ملأت الكون عطر ًا ...كلها تتبادل الهدايا
في هذا اليوم الأجمل...
لم �أحت ْر يا �أ ّم في اختيار الهد ّية...
�أقدم لك عمري فقط لتعودي � ّإلي� ...أقدم
ل��ك قلبي لينب�ض ف��ي قلبك الحنون...
فيعيد لي الحياة...
�أنت يا �أم لي �أحلى و�أغلى هدية ...من
يم�سح لي دمعة الليل الطويل؟ من يتحمل
�شقاوة طفل �صغير؟ من غيرك �أماه؟ من
غيرك �أماه؟...
افتقدتك في ه��ذا ال��وج��ود ...يا من
الحب في قلبي ال�صغير ...يا من
زرعت ّ
ر�أي��ت فيك الأم��ل الكبير ...خذي عمري
واقبليه مني هدية ...فقط لتعودي � ّإلي...
�شفتي...
وتعود الب�سمة على ّ

�أم ال�شهيد يا حبيبتي
قومي �أم ال�شّ هيد في عيد الأم ول ّوحي
ِ
بكفيك
ُ
وت�صل
ع�سى قبالتي ت�صعد من لحدي
ِ
لوجنتيك
حب الح�سين كيف � ِ
أكافيك
يا ُملهمتي َّ
يا من �س ّلمني كفني قبل �سالحي �أُ ِ
هنيك
ِ
ناظريك
ولتكن العقيلة زينب دائم ًا �أمام
ي��ا زه��رة �أزك ��ى �شذى م��ن زه��ر الربيع
افتحي ذراعيك
ليفوح عطر ال�شهادة من تنهدات الجرح
في ِ
قلبك

ال تن�سي � َّأم ال�شَّ هيد في عيد الأم ،لوحي
بكفيك ومن بعيد لهما تحياتي
ال ت�ن��دم��ي لرحيلي �إن ��ي �أه�ن�ي��ك ي��ا �أم
ال�شهيد يا حبيبتي
زهرة �سليم �سرور

«الدنيا � ّأم»
106

�أن يكون الكلم للأم في عيدها فتلك
حكاية زمان وحياة ...فالأم حقل الن�ش�أة
الأول ��ى وح� ّ�ب ح�صيد الدنيا .ه��ي رواية
العي�ش التي ال تنتهي ونعمة الوجود الدائمة
ال�شكر .هي زيت �سراج ال ين�ضب .نورها
متج ّدد كما حال زهرات العمر .عطا�ؤها
كمن يعطي بال تعب وال منّة مع � ّأن لها
ال ّمنة والتعب.
�أت �� �س��اءل على ال���دوام ع��ن ��س� ّر تلك
ِ
الخلقة في�أتيني ال�ج��واب ،وك� ّل ما تركن
�إليه نف�سي �أنّها نوع خّ لق له فرادة تدلّ على

عظمة الخالق حين �أب��دع خلقها و�ش�أنها
وحنانها.
�أال ترى �أن لم�سة منها تمنح ال�شفاء،
و�ض ّمة �إليها تُ�سكن الف�ؤاد؟ �ألم ّ
يعظمها
ر ّبي وقرن ر�ضاها بر�ضاه؟ �أال ترى �أنها
�شريكة الإح�سان مع الأب؟
�صدق من قال � ّإن الدنيا «�أم» و� ّإن الجنة
تحت قدميها .هذا بع�ض حقّها .بع�ض من
في�ض حكمة وجودها ،ولأنها الأم ،كانت
حكاية زمان وحياة...
علي ح�سن

يا بل�سم الآالم
�أ ّماه يا �شم�س ًا قائم ًة في العالء...
يا من منحتني الدفء والهناء...
�أماه يا زهر ًة ّ
ال�سماء
تعطر جو ّ
يا من هدتني �إلى طريق الإباء...
يا من م�سحت بكفّها �ألم الزّمان...
�أماه يا �شمعة �آذار

يا من ت�سهر على راحتنا في �آناء الليل
و�أطراف النهار
�أماه يا بل�سم الآالم
يا �أجمل الأ ّمهات...
زهراء جبق
ابنة ال�شهيد غ�سان جميل جبق
(�ساجد)

افتقدتك ولدي
افتقدك محمد و�أختك الحنون فرح
�أم��ا �أ� �ص��دق��ا�ؤك فتال�شوا ف��ي زواي��ا
المنزل يبحثون عنك
ع��ن ح�سين الرفيق والأخ والتلميذ
ليزفوا �إل�ي��ك خبر نجاحك ف��ي المعهد
فنلت بذلك فرحة ال�شهادتين
�شهادة في الدنيا و�شهادة في الآخرة
�أولي�ست هذه �أمنيتك
�أن تلحق ب��رك��ب العا�شقين براغب
والعبا�س وعماد
المقاومين؟ فهنيئ ًا لك جوارهم في
جنتك وهنيئ ًا لي بك ول��د ًا ب��ار ًا �شرفتني
بموا�ساة الزهراء
ن�شكر كل من وا�سانا بهذا الم�صاب
الأل �ي��م وال �أراك� ��م اهلل م �ك��روه � ًا بعزيز
وال�سالم عليكم
والدة ال�شهيد
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مهداة لل�شهيد ح�سين �سبيتي
ولدي ...يا قرة عيني ويا ثمرة ف�ؤادي،
�شفتي ،ي��ا �شمع ًة
ترت�سم على
ي��ا ب�سم ًة
ُ
َّ
أنارت حياتي وانطف� ْأت قبل �أوانها.
� ْ
وتركت في
رحلت باكر ًا ،يا نو َر عيني
َ
القلبِ غ�ص ًة وفي الأح�شا ِء لوع ًة.
لو تدري يا ولدي كم انتظرتك
كنت �أعد ال�ساعات والدقائق لعودتك
ُ
ِ
ال�سبت كنَّا على الموعد مع لقياك
ويوم
ما كنت �أدري �أن��ك �ستعود في بذل ِة
ُع ِ
ر�س َك مخ�ضب ًا بالدماء ،محمو ًال على
أكف ،تز َ
ُفك المالئكة عري�س ًا �إلى الجنة،
ال ّ
وت�ستقبلك الحور العين
ول��دي كم �أح�سد تلك ال�شجرة التي
كنت تتفي�أ ظاللها �أفتلونت �أغ�صا ُنها
بدمك الطاهر الندي؟
ول��دي افتقدتك �أن��ا ،افتقدك �أبوك
الذي كان يحلم �أن تكون �سند ًا له ،افتقدك
�أخوك ح�سن فقد كنت الأخ وال�صديق له،

�أحجية

ي � � � � ��ا خ� � � � �ب� � � � �ي � � � ��ر ًا ب� � ��ال � � �م � � � َع � � � ّم� � ��ى

ه�� � � � � � ِ
�ات ق� � � ��ل ل� � � ��ي �أ ّي� � � � �م�� � � ��ا ا� � �س� ��م

خ � � � � �ب� � � � ��رة ت�� � �ع�� � �ل� � ��و وت� � ��� � �ص� � �ف � ��و
ع� � � �ن�� � ��دم�� � ��ا ُي� � � �ق� � � �ل�� � ��ب ح � � � � � ُ
�رف

ومعان
�أ�سماء
ٍ
هارون :ومعناه (موطن القوة) .وقال �أهل اللغة العبرية �إن �أ�صل الإ�سم يحتمل �أن يكون
قبطي ًا وذلك لت�أثر �أم مو�سى وهارون  Lبالبيئة الم�صرية التي �سكن فيها بنو
�إ�سرائيل.
يو�شع بن نون :وقد ت�س ّمى به فتى مو�سى الذي ذكره اهلل في �سورة الكهف في ق�صة
و�سى
�أفراييم بن يعقوب بن ا�سحق بن �إبراهيم الخليل الخ�ضر في قوله } َو�إِ ْذ َقا َل ُم َ
ِل َفتَا ُه اَل �أَ ْب َر ُح َحتَّى �أَ ْب ُل َغ َم ْج َم َع ا ْل َب ْح َر ْينِ �أَ ْو �أَ ْم ِ�ض َي ُح ُق ًبا{(الكهف.)60 :
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ومعناه يهوه وهو الخال�ص «ويهوه» هو ا�سم من �أ�سماء اهلل عند اليهود ولذلك
تجد فرقة من فرق الن�صارى ت�س ّمت با�سم الذين زعموا �أنهم �شاهدوا الرب لما
ك ّلم مو�سى وهم (�شهود يهوه) ،ومعنى ا�سم يو�شع قريب من ا�سم الم�سيح الآرامي
(ياه – �سوع) �أو (ي�سوع) الذي يعني (اهلل يخ ّل�ص) و�أي�ض ًا من (�ألي�شع) والذي
يعني (الرب هو خال�ص).

من م�ستحبات �شهر ربيع �أول
 17ربيع الأول:
والدة خاتم الر�سل والأنبياء محمد بن عبد اهلل Pعلى الم�شهور بين الإمامية في
مكة المعظمة في بيته عند طلوع الفجر من يوم الجمعة في عام الفيل ومن م�ستحبات
هذا اليوم:
ال�صالة عند ارت�ف��اع النهار ركعتين ،يقر�أ في كل ركعة بعد الحمد �سورة }�إنا
�أنزلناه{ع�شر مرات ،والتوحيد ع�شر مرات ،ثم يجل�س في م�صاله ويدعو بالدعاء «اللهم
حي ال تموت» � -إلى �آخره  -وهو موجود في زاد المعاد.
�أنت ّ

من و�صايا لقمان
بني ...اقنع بق�سم اهلل لي�صفو عي�شك ،ف�إن �أردت �أن تجمع عزّ الدنيا
يا ّ
وال�ص ّديقون ما بلغوا
فاقطع طمعك مما في �أيدي النا�س ،ف�إنما بلغ الأنبياء ّ
بقطع طمعهم(.)1

من حكم �أمير الم�ؤمنين
 �إذا ل ّوحت للعاقل فقد �أوجعته عتاباً( ). فقد الحاجة خير من طلبها من غير �أهلها( ). �إذا زادك اللئيم �إجال ًال فزده �إذ ًالال( ).
1

2

الهوام�ش

(((1م�ستدرك الو�سائل ،الميرزا النوري� ،ص.69
(((2عيون المواعظ والحكم ،علي بن محمد الليثي الوا�سطي،
�ص.136

(((3عيون المواعظ والحكم� ،ص.358
(((4عيون المواعظ والحكم� ،ص.132

العدد � / 222آذار  2010م

4

109

الكلمات المتقاطعة
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

�إعداد :في�صل الأ�شمر

�أفقياً:
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عمودياً:

1.1م��ن �أ� �ص �ح��اب الإم � ��ام الح�سين Qالذين 1.1مدينة لبنانية في البقاع – م�ش ّيد المنزل.
�2.2أعلى الج�سد – مطرود من رحمة اهلل تعالى.
ا�ست�شهدوا معه في كربالء.
2.2م��ن �أ� �ص �ح��اب الإم � ��ام الح�سين Qالذين 3.3يناف�سونك – للتذمر.
4.4حبل يو�ضع للح�صان – �أعوم في الماء.
ا�ست�شهدوا معه في كربالء.
5.5حرفان مت�شابهان – يدقون ال�شيء ويمع�سونه.
3.3لغة – اقترب.
6.6ن�أ�سف – بيوتهم.
4.4بحر – ظهرتْ .
�7.7ضد ناعم – للتمني.
5.5جراحه – للت�أوه.
8.8غيم يغطي الأر� ��ض وي�ك��ون ك��ال��دخ��ان – من
6.6حرف جر – �أجوبتهم.
الآالت الع�سكرية.
7.7ر�سام �إ�سباني �شهير – من الحبوب.
9.9ح��رف��ان مت�شابهان – خ��دع وغ ��� ّ�ش �أو �أظهر
�8.8أداة ن�صب و�شرط – دولة عربية.
خالف ما ي�ضمر – للنهي.
9.9ولده  -ثمر النخلة قبل يبا�سه.
��1010س�ه��رت ع�ل��ى ت��رب�ي�ت�ه��م – يق�صد الأماكن
1010يعفو عن – فقير.
المقد�سة.

Soduku

�شروط اللعبة :هذه ال�شبكة مك ّونة من  9مربعات
مق�سم �إلى  9خانات �صغيرة.
كبيرة وكل مربع كبير ّ
من �شروط اللعبة و�ضع الأرق��ام من � 1إلى � 9ضمن
الخانات بحيث ال يتكرر الرقم في كل مربع كبير
وفي كل خط �أفقي �أو عامودي.
2

7
9
1

3
5

2

6
7

3

4

8
1

4

9

6
5

8

8

5
9

6

7
1

4

5
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 1ـ �صح �أم خط�أ:
�أ ـ �صح.
ب ـ خط�أ.
ج ـ خط�أ.
 2ـ �أ ـ ال�صالة.
ب ـ الماء.
ج ـ مكارم الأخالق.
 3ـ �أ ـ الإمام ال�صادق.Q
ب ـ الإمام الخامنئي}.
ج ـ الإمام ال�سجاد.Q
 4ـ �أ ـ جمعية ال���س�ي��دة زينب
الخيرية( .ملغى)
ب ـ ال�سيدة رق ّية.O
ج ـ ال�شهيد حيدر الفيتروني.
 5ـ �أ ـ الجهاد.
ب ـ ال�شهيد علي مرمر.
ج ـ �سبعة �أ�ضعاف.
 6ـ �صفحة .64
 7ـ ج ـ قرية الربذة.
 8ـ الرواية والق�صة.
 9ـ مدينة ال�سامرة.
 10ـ ال�شيخ محمد تقي بهجت
{.
جواب الأحجية :فرح

من يرغب من الإخوة القراء بالم�شاركة في �سحب قرعة الم�سابقة؛
فلي�ستعلم عن التاريخ من مركز المجلة.
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�أ�سعد �إن�سان

112

من هو �أ�سعد �إن�سان في هذه الدنيا؟
�إيفا علويّة نا�صر الدين
لي�س هو بالطبع ذاك ال��ذي يكتنز في
معمرة ،تد ّر عليه ب�أموال يحتار
خوابيه ثروة ِّ
كيف ينفقها ،و�أي ��ن؟ .فهي تُوافيه بكل ما
ي�شتهي� ،إ ّال �أنها ال تُغنيه عما يفتقر �إليه في
خلوات نف�سه من الحاجة �إلى �سعادة �أ�صيلة
ال تُ�شترى وال تُباع.
ولي�س هو �أي�ض ًا ،ذاك الذي يتربع على
عر�ش وجاهة �أو �سلطة زائلة ،يخالها باقية
له �أب��د ال��ده��ر ،فيختال بها م��زه��و ًا بعدما
تطبع ع�ل��ى جبينه ت��اج م��ن ال��رف�ع��ة وعلو
المقام ،وتزيده �ش�أن ًا عند النا�س ،لكنها ال
تكفي نف�سه الباحثة عن مالمح �سعادة حقيقية ال تُنال بالمنا�صب �أو
الدرجات.
�أي�ض ًا لي�س هو �صاحب ال�شهرة وال�صيت الذائع ،ال��ذي ي�ش ِّرع
نوافذ عينيه لأ�ضواء المجد ،فت�سطع �شم�سها في �سماء وجدانه ،لكنها
ال تُدفئ �صقيع نف�سه المتلهفة �إلى �سعادة غير �آن ّية بعيدة عن المظاهر
الب ّراقة.
�أ�سعد ال�ن��ا���س ،ه��و �صاحب القلب النا�صع ال��ذي تعك�س م��راي��اه طهارة
روحه،ونقاوتها ،و�شفافيتها ،فتن�ساب كقطرات مياه عذبة مترقرقة في نبع
ال�صفاء.
المتوهج بنور الإيمان الذي يل ِّون �صفحات الروح
هو �صاحب القلب الدافئ،
ِّ
ب�إ�شراقة الحياة التي ال طعم لحالوتها �إ ّال في ظالل القرب والعبودية.
هو �صاحب القلب الواعي الذي ال يغرق نف�سه في وحول الذنوب والمعا�صي،
فهو ي�ش ُّق طريقه في دروب الحياة متن ّبه ًا ومتيقظ ًا لم�سير رحلته من دار الممر
�إلى دار المقر.
�إ ّن��ه �صاحب القلب الهادئ الهانئ ال��ذي ينب�ض بالعفة والزهد والقناعة
وال�سكينة واالطمئنان ،وال يهنئ له بال �إ ّال في ال�سعي لطلب ر�ضا اهلل ور�ضوانه.

