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ال�صّيد علي عبا�س املو�صوي

القلب ���ص��ي��ام 

حبِّ  على  الإن�سان  وجل  عّز  اهلل  فطر 

الفطرة  وت�سمل هذه  اإليه.  وال�سعي  الكمال 

واإن  والمعنوّية،  الماّدية  الكمالت  الإلهّية 

�سعيه  الإن�سان  �سيرة  على  يغلب  قد  ك��ان 

لأحد نوَعي الكمال دون الآخر.

ولأنَّ الو�سول اإلى الكمالت غير متي�ّسر 

اهلل  وات��ر  فقد  معرفته  لق�سور  للإن�سان 

عّز وجل اأنبياءه لإر�ساد النا�س اإلى ما فيه 

�سرائع  ر�سله  مع  وبعث  المعنوّي،  كمالهم 

تلك  اإل���ى  النا�س  و���س��ول  تكفل  واأح��ك��ام��ًا 

الكمالت المجهولة.

ومن هذه الأحكام والت�سريعات الإلهّية 

ف��ي هدف  ي�سعى  ال���ذي  ال��ع��ب��ادات  ن��ظ��ام 

عند  المعنوّية  ال�سخ�سّية  لبناء  اأ�سا�س 

مقام  اإلى  به  الو�سول  خلل  من  الإن�سان، 

القرب الإلهّي.

�سوم  من  وتنّوعت  العبادات  وتعّددت 
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و�سلة وحّج وخم�س و�سائر الفرائ�س، لأنَّ 

للنف�س الإن�سانّية جوانب متعّددة ل بّد واأن 

ت�سملها الت�سريعات.

على  عبادته  وج��ل  ع��ّز  اهلل  جعل  وق��د 

وما  بقدر جهده  اإن�سان  كلُّ  لينال  درجات، 

يبذله في �سبيل الو�سول اإلى الكمال. ودعا 

خرى 
ُ
الإن�سان للرتقاء بعبادته درجًة بعد اأ

حتَّى ي�سل فيها اإلى اأعلى ما هو من�سود من 

كماٍل معنوّي.

ال�سوم  فري�سة  ال��ع��ب��ادات  ه��ذه  وم��ن 

الذي جعله  �سهر رم�سان  اأوجبها في  التي 

منها  حكمة  ولل�سوم  ال�سهور.  اأف�سل  من 

تقوية الإرادة الإن�سانّية على الجتناب عن 

المحّرمات.

ال�سهر  ف��ي ه���ذا  ال��م��ف��رو���س  ف��ال��ك��ّف 

الكريم عن بع�س المباحات باٌب للكّف عن 

النف�س  تروي�س  في  لأّن  المحّرمات؛  �سائر 

لإرادة  تقويًة  ال�سهر  هذا  نهار  �ساعات  في 

كان  ولذا  المحّرمات،  عن  للكّف  الإن�سان 

الدين  اأئّمة  عن  ال��ورادة  المرويات  تاأكيد 

�سومه  ُيكمل  اأن  ال�سائم  على  اأّن  على 

بالكّف عن كلِّ ُخلٍق �سيىء ومع�سية، واإل لم 

يكن له من �سومه اإل الحرمان من الطعام 

وال�سراب.

ويرتقي ال�سوم بالإن�سان الذي ياأتي به 

خرى حّتى عن 
ُ
على وجهه ليكفَّ في مرحلٍة اأ

التفكير في تلك المحّرمات، فهي ل تخطر 

بباله ول تاأتي اإلى تفكيره، وبهذا يقي نف�سه 

ورد  ما  معنى  هو  وه��ذا  فيها،  ال��وق��وع  من 

عن الإمام علي Q: »�سيام القلب عن 

الفكر في الآثام ، اأف�سل من �سيام البطن 

)1(

عن الطعام«.

واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رب العالمين.

. عيون الحكم والمواعظ، الليثي الوا�سطي، �س 302( 1)

الهوام�س
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ح���م���ة  ���ُة ال���رَّ ب���ق���يَّ

���ة ���ديَّ ال���ُم���َح���مَّ

اأبيه، قال: »دخلت على ر�سول اهلل  عن علي بن هلل عن 

P وهو في الحالة التي ُقِب�َس فيها، فاإذا فاطمة عند راأ�سه، 

راأ�سه،  اإليها   P ارتفع �سوتها، فرفع ر�سول اهلل  فبكت حتى 

وقال: حبيبتي فاطمة، ما الذي يبكيك؟

يعة من بعدك. فقالت: اأخ�سى ال�سّ

على  لع  اطَّ وجل  عزَّ  اهلل  اأنَّ  علمِت  اأما  حبيبتي،  يا  فقال: 

ثم  بر�سالته،  فبعثه  اأب��اك،  منها  فاختار  اطلعة  الأر���س  اأهل 

نكحك اإياه يا 
ُ
لع اإطلعة فاختار منها بعلك، واأوحى اإليَّ اأن اأ اطَّ

فاطمة؟ ونحن اأهُل بيٍت قد اأعطانا اهلل عزَّ وجل �سبع خ�سال، 

النبيين  اأنا خاتُم  بعدنا:  اأح��دًا  ُيعطي  ول  قبلنا  اأح��دًا  ُيعِط  لم 

اإلى اهلل  المخلوقين  واأح��بُّ  النبيين على اهلل عزَّ وجل  واأك��رُم 

اهلل  اإلى  واأحبُّهم  الأو�سياء  خيُر  وو�سّيي  اأبوك،  واأنا  وجل  عزَّ 

اإلى اهلل  واأحبُّهم  ال�سهداء  و�سهيُدنا خيُر  بعُلك،  عزَّ وجل وهو 

بعلك،  وع��مُّ  اأبيك  عمُّ  المطلب  عبد  بن  حمزة  وهو  وجل  عزَّ 

ة مع الملئكة حيث ي�ساء  ا من له جناحان يطيُر في الجنَّ ومنَّ

وهما  الأم��ة  هذه  �سبطا  ا  ومنَّ بعلك،  واأخ��و  اأبيك  عم  ابن  وهو 

ابناك الح�سن والح�سين وهما �سيدا �سباب اأهل الجنة واأبوهما 

والذي بعثني بالحق خيٌر منهما، يا فاطمة والذي بعثني بالحق 

ومرجًا  هرجًا  الدنيا  �سارت  اإذا  الأمة.  هذه  مهديَّ  منهما  اإنَّ 

واأغار بع�سهم على بع�س،  ال�سبل،  تظاهرت الفتن، وانقطعت 

اهلل  فيبعث  كبيرًا،  ر  يوقِّ �سغيٌر  ول  �سغيرًا،  يرحم  كبيٌر  فل 

 �ل�سيخ نعيم قا�سم
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عند ذلك منهما من يفتح ح�سون ال�سللة وقلوبًا ُغلفًا، 

ل الزمان،  يقوم بالدين في اآخر الزمان كما قمُت به في اأوَّ

ويملأ الأر�س عدًل كما ُملئت جورًا. يا فاطمة ل تحزني ول 

تبكي فاإنَّ اهلل عزَّ وجل اأرحم بك واأراأف عليك مني، وذلك 

زوجك  اهلل  ج��ك  زوَّ قد  قلبي،  من  وموقعك  مني  لمكانك 

بالّرعية  اأعظمهم ح�سبًا واأكرمهم من�سبًا واأرحمهم  وهو 

واأعدلهم بال�ّسوية واأب�سرهم بالق�سية، وقد �ساألُت ربي عزَّ 

وجّل اأن تكوني اأول من يلحقني من اأهل بيتي.

قال علي Q: فلما قب�س النبي P لم تبق فاطمة 

.
)1(

بعده اإلَّ خم�سة و�سبعين يومًا حتى األحقها اهلل به«

بقاء نهج الر�صالة المحمدية

ولوله  للعالمين،  رحمة  محمدًا  تعالى  اهلل  اأر���س��ل 

الهتداء  بالإمكان  يكن  ولم  معنًى،  الدنيا  لهذه  يكن  لم 

 P الأنبياء  َمثَّله خاتم  العظيم الذي  الإن�ساني  بالكمال 

ن�ساء  �سيدة  ت�ساأل  اأن  الطبيعي  ومن   .R البيت  واأهل 

اإليه واقع الأمة من  العالمين الزهراءO عما �سيوؤول 

الكاملة  الر�سالة  نهج  بقاء  الحري�سة على  بعده، فهي 

وترغب  الب�سرية  على  ت�سفق  التي  وهي  ال�سمحاء، 

في توفير �سبل الهداية لها.

وقد �سلَّط جواب الر�سول الأكرم P ال�ضوء 

على الخ�سال ال�سبعة التي اأعطاها اهلل تعالى 

لنبيه P والتي �ساحبت وجوده ال�سريف، 

اإلَّ خ�سلة واحدة م�ستمرة وم�ستقرة تظلل 

ولدة  بعد  المبا�سر  بح�سورها  الب�سرية 

والتي   ،Q ع�سر  ال��ح��ادي  الإم����ام 

المهدي  ع�سر  الثاني  ب��الإم��ام  تتمثل 

الب�سرية  ح��ي��اة  ف��ي  ال��ح��ا���س��ر   ،|

غيبتيه  في  260ه�  عام  اإمامته  منذ 

ال�سغرى والكبرى.

 P لول النبي محمد

ل��م يك��ن بالإمكان 

بالكمال  الهت��داء 

العظيم  الإن�ص��اني 

مّثل��ه خات��م  ال��ذي 

واأهل   P الأنبي��اء 

R البي�����������ت
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قلُب فاطمةOمفعٌم 

بالحب لنجاة الب�سرية، وهي 

قدوة لنا بكمالها ومواقفها، وعلى قلوبنا 

بربطها  لنجاتها  نعمل  ك��ي  الأم���ة  لحال  ت��رقَّ  اأن 

بم�سيرة الإ�سلم المحمدي الأ�سيل، وانتظار �ساحب 

الع�سر والزمان )اأرواحنا لتراب مقدمه الفداء(.

تك اأنِقذ نف�صك واأنِقذ اأمَّ

اأنِقذ نف�سك بموالة النبي P واآله R، والعمل بهديهم، 

وال�ستقامة على نهج الإ�سلم. ول تجعل النعم �سارفًة لك عن 

ْنَيا �إِاَل َلْهٌو َوَلِعٌب َو�إِنَّ  طاعة اهلل تعالى،  {َوَما َهِذِه �ْلَحَياُة �لدُّ

)العنكبوت:  َيْعلَُموَن}  َكاُنو�  َلْو  �ْلَحَيَو�ُن  َلِهَي  �الآَِخ��َرَة  �َر  �ل��دَّ

تدوم  فبال�سكر  اأعطاك،   الذي  اهلل  ت�سكر  اأن  عليك  اإذ   ،)64

النعم وتزداد، {َلِئْن �َسَكْرُتْم الأَِزيَدنَُّكْم} )اإبراهيم: 7(. 

اختبار  فاإنَّه  اأو طال،  كُثر  البلء مهما  تتوقف عند  ل  كما 

فتن  عن  المتواترة  ال��رواي��ات  اأخبرتنا  فقد  اجتيازه،  عليك 

والف�ساد  والقهر  الظلم  وعن  والعامة،  الخا�سة  الزمان  اآخر 

قلوب  م��ن  الرحمة  وان��ق��ط��اع  الطواغيت  وع��ن  والن��ح��راف، 

اإعداد  ي�ستدعي  ما  وهذا  الكثير...  الكثير  وعن  ال�سلطين، 

العدة للمواجهة وال�سبر لجتياز المتحان.

واأقربائك  عائلتك  جذب  على  حري�سًا  وكن  تك،  مَّ
ُ
اأ واأنِقذ 

وجيرانك واأهل بلدتك ومن تتوا�سل معهم اإلى ر�سالة الإ�سلم 

تحدث   .| المهدي  الإم��ام  الأعظم  الولي  وقيادة  العظيمة، 

فهم اإلى جماعته، بدءًا من الولي  فه لهم، وعرِّ عن الإمام، وعرِّ

الفقيه الإمام الخامنئي { ومن قبله الإمام الخميني } 

اأبناء م�سيرة  ال�سرفاء من  المقاومين  المجاهدين  اإلى  و�سوًل 

موا هلل تعالى اأغلى ما عندهم، وذابوا في  حزب اهلل، الذين قدَّ

الإ�سلم اقتداًء بمحمد P واآل بيته R. ل تتوقف عن دعوة 

النا�س ب�سلوكك قبل قولك، وبقدوتك قبل حديثك، واإنما تقوم 

َلى �َسِبيِل َربَِّك  بذلك من موقع الم�سوؤولية والأمر الإلهي، {�ْدُع �إِ

نَّ  �إِ �أَْح�َسُن  ِهَي  ِبالَِّتي  َوَجاِدْلُهْم  �ْلَح�َسَنِة  َو�ْلَمْوِعَظِة  ِباْلِحْكَمِة 
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َربََّك ُهَو �أَْعلَُم ِبَمْن �َسلَّ َعْن �َسِبيِلِه َوُهَو �أَْعلَُم ِباْلُمْهَتِديَن} 

)النحل: 125(، وفي الحديث ال�سريف: »كلكم راٍع وكلكم 

بهم بخيرات وعظمة الظهور  . ورغِّ
)2(

م�سوؤول عن رعيته« 

باأ�سرها،  المعمورة  تعمُّ  التي  الكبرى  العدل  دولة  واإقامة 

فاإنَّ   ،| المهدي  بقية اهلل  اإلى  قلوبهم م�سدودًة  واجعل 

كثرة المحبين والمتعلقين به، وكثرة اللَّهج با�سمه، وكثرة 

الموؤمنة  الثلَّة  وقوة  نمو  عوامل  من  كّلها  لظهوره،  الدعاء 

التي ت�ساهم في الإ�سراع بالظهور، والتي ينتظرها الإمام 

اإلى  �سبيله  وفي  تعالى  اهلل  با�سم  ليقودها   | المهدي 

العدل والخير و�سيادة الحكم الإلهي. 

النعمة الكبرى

اهلل  دي��ن  عن  بالبتعاد  والخ�سران  ال�سلل  يتمثَُّل 

الولية  اإل��ى  بالهداية  الكبرى  النعمة  ق  وتتحقَّ تعالى، 

الدنيا  بلء  اجتمع  لو  وعندها  الإ�سلم،  بدين  واللتزام 

على الموؤمنين، وانت�سر الف�ساد على �سطح المعمورة، وعمَّ 

قة  الظلم والنحراف فاإنَّ القلوب المتعلقة بربها، والمطبِّ

 ،R البيت  واآل   Pللنبي والموالية  الدين،  لأحكام 

تزداد  تعالى،  اهلل  باإذن  الغالب  الحجة  لقيام  والمنتظرة 

بالعلقة  عامرٌة  فهي  لها،  وتحمُّ و�سمودها  بثباتها  اإيمانًا 

مع اهلل تعالى، ول تخ�سى في اهلل لومة لئم، ول تحيد عن 

ال�ستقامة المو�سلة اإلى ر�سوان اهلل تعالى.

 :P اهلل  ر�سول  فعن  بالظهور،  الأكيد  اهلل  وعد  ��ه  اإنَّ

وجل  عزَّ  اهلل  ل  لطوَّ واح��د  يوم  اإل  الدنيا  من  يبق  لم  »لو 

ذلك اليوم حتى يبعث رجًل من ولدي، ا�سمه ا�سمي. فقام 

�سلمان )ر�س( فقال: يا ر�سول اهلل، من اأي ُولدك هو؟ قال: 

.
)3(

 »Q من ولدي هذا، و�سرب بيده على الح�سين

. ك�سف الغمة، ابن اأبي الفتح الإربلي، ج 3، �س: 267 – 268( 1)

. بحار الأنوار، العلمة المجل�سي، ج 72، �س 38( 2)

. ك�سف الغمة، م.�س، ج 3، �س 268( 3)

الهوام�س

اإّن الق��ل����������وب 

بربه��ا،  المتعلق��ة 

والمطّبق��ة لأحكام 

والموالي��ة  الدي��ن، 

للنبي P واآل البيت 

والمنتظ��رة   ،Q

الحج�����ة  لقي�����ام 

اإيمان��ًا  ت��زداد   |

بثباتها و�ص��مودها
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����ص���وم���وا
بعي��دًا ع��ن الذن��وب
لقد ُدعيتم في هذا ال�صهر الف�صيل اإلى �صيافة الحق 

اأنف�صكم  فهيئوا  اهلل،  �صيافة  اإل��ى  فيه  ُدعيتم  تعالى، 

� بالآداب  � على الأقل  لهذه ال�صيافة العظيمة.. تحّلوا 

ال�صورية والظاهرية لل�صيام.

حق ال�صيافة

عن  الإم�����س��اك  يعني  ل  ال�����س��وم  اإن 

ينبغي  ب��ل  فح�سب،  وال�����س��راب  ال��ط��ع��ام 

من  ه��ذا  اإن  اأي�����س��ًا.  المعا�سي  اجتناب 

الآداب الأولية لل�سوم بالن�سبة للمبتدئين. 

اهلل  لرجال  بالن�سبة  ال�سيام  اآداب  )اأم��ا 

فهي  العظمة  معدن  لبلوغ  يتطلعون  الذين 

�سيء اآخر(. فاعملوا � على الأقل � بالآداب 

عن  تم�سكون  فكما  ل��ل�����س��ي��ام.  الأول���ي���ة 

الطعام وال�سراب، فكذلك اأم�سكوا عيونكم 

المعا�سي.  ع��ن  واأل�سنتكم  واأ�سماعكم 

عاهدوا اأنف�سكم من الآن اأن تكفوا الل�سان 

والإ�ساءة،  وال��ك��ذب  والتهمة  الغيبة  ع��ن 

والحقد  الح�سد  قلوبكم  م��ن  واأخ��رج��وا 

القبيحة.  ال�سيطانية  ال�سفات  و�سائر 

معنى  تحققوا  اأن  الم�ستطاع  قدر  حاولوا 

ت���وؤدوا  واأن  ت��ع��ال��ى،  اهلل  اإل���ى  الن��ق��ط��اع 

اأعمالكم بعيدًا عن الرياء، وخال�سة لوجه 

اهلل تعالى، وانقطعوا عن �سياطين الإن�س 

والجن.

لكن يبدو اأننا ل�سنا اأهًل لتحقيق هذه 

ال�سعادة  هذه  وك�سب  الإيمان  من  الدرجة 

الكبرى. فحاولوا � على الأقل � اأن ل يكون 

�سومكم مقرونًا باقتراف الذنوب.

المبارك  رم�سان  �سهر  انق�سى  ف��اإذا 

اأي  و�سلوككم  اأعمالكم  على  ي��ط��راأ  ول��م 
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اإن المرتك����������ب 

للذنوب والمعا�صي 

ينغم�س في الظلم 

نتيج���ة  والجه��ل 

كث����رة الذن����وب 

اإل�ى درج��ة لم يعد 

اإلى  معه��ا بحاج��ة 

ال�صيطان و�صو�صة 

عما  وفعلكم  نهجكم  يختلف  ول��م  تغيير، 

فاعلموا  ال�سيام،  �سهر  قبل  عليه  ك��ان 

يتحقق،  لم  منكم  ُطلب  ال��ذي  ال�سوم  اأن 

�سوم  من  اأكثر  يكن  لم  اأّدي��ت��م��وه  ما  واأّن 

الحيوانات.

ال�سريف  ال�سهر  هذا  في  ُدعيتم  لقد 

لم  ف��اإذا  وتعالى؛  تبارك  اهلل  �سيافة  اإل��ى 

لها  ْف  ُي�سَ لم  اأو  ب��اهلل،  معرفتكم  تتحقق 

�سيء، فاعلموا اأنكم لم تلبوا دعوة اهلل كما 

ينبغي ولم توؤّدوا حق ال�سيافة.

اغتنموا الفر�صة

فاغتنموا الفر�سة وهّبوا قبل انق�ساء 

اأموركم  لإ���س��لح  الأع��ظ��م،  الفي�س  ه��ذا 

وهيئوا  وت��ط��ه��ي��ره��ا،  نفو�سكم  وت��زك��ي��ة 

ول  ال�سيام،  �سهر  واجبات  لأداء  اأنف�سكم 

ُتعّباأ  مثلما   � ال�سيطان  عّباأه  كمن  تكونوا 

� و�سحنه قبل حلول �سهر رم�سان  ال�ساعة 

لكي يقوم بما ل ير�سي اهلل ب�سكل تلقائي 

ال�سياطين  تر�سف  حينما  ال�سهر  هذا  في 

في الأغلل، فيعمل على ارتكاب المعا�سي 

لتعاليم  المنافية  ب��الأع��م��ال  والن�سغال 

الإ�سلم.

للذنوب  ال��م��رت��ك��ب  الإن�������س���ان  اإن 

والجهل  الظلم  ف��ي  ينغم�س  والمعا�سي 

الذنوب  وك��ث��رة  ال��ح��ق  ع��ن  لبعده  نتيجًة 

والمعا�سي، اإلى درجة لم يعد معها بحاجٍة 
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�سلوكه  ينطبع  بل  ال�سيطان،  و�سو�سة  اإلى 

�سبغة  لأن  ال�سيطان،  ب�سبغة  وين�سبغ 

الذي  واأن  ال�سيطان،  �سبغة  مقابل  اهلل 

ي�ساير هوى النف�س ويتبع ال�سيطان يكت�سب 

�سبغته بالتدريج.

حتى ت�صتحقوا عناية اهلل

الأقل في هذا  � على  اأنف�سكم  عاهدوا 

وتجّنب  �سلوككم  مراقبة  على   � ال�سهر 

الأفعال والأقوال التي ل تر�سي اهلل تبارك 

عاهدوا  المجل�س،  هذا  وفي  الآن  وتعالى. 

�سهر  ف��ي  تتجنبوا  اأن  ع��ل��ى  ت��ع��ال��ى  اهلل 

رم�سان المبارك، الغيبة والتهمة والإ�ساءة 

للآخرين، واأن تتحكموا باأل�سنتكم وعيونكم 

الأع�ساء  وب��ق��ي��ة  واأ���س��م��اع��ك��م  واأي��دي��ك��م 

والجوارح، وراقبوا اأقوالكم واأفعالكم ع�سى 

اأن يكون ذلك �سببًا في ا�ستحقاقكم عناية 

بعد  وتكونوا  وتوفيقه،  ورحمته  تعالى  اهلل 

ال�سياطين  وتحرر  ال�سيام  �سهر  انق�ساء 

من الأغلل، قد هذّبتم اأنف�سكم واأ�سبحتم 

من ال�سالحين ولم يعد بمقدور ال�سيطان 

اإغواوؤكم وخداعكم.

اأعود واأكرر: اتخذوا قراركم وعاهدوا 

هذه  في  جوارحكم  مراقبة  على  اأنف�سكم 

الثلثين يومًا من �سهر رم�سان المبارك، 

وكونوا حذرين دائمًا وملتفتين اإلى الحكم 

الإقدام  تنوون  الذي  العمل  لهذا  ال�سرعي 

عليه، والقول الذي تريدون اأن تنطقوا به، 

والمو�سوع الذي ت�ستمعون اإليه.

اأهل ليلة القدر

�ساٍف  ك��ال��م��راآة  الإن�����س��ان  ق��ل��ب  اإن 

على  تكالبه  نتيجة  يتكدر  ولكنه  وم�سيء، 

ا�ستطاع  ف���اإذا  المعا�سي.  وك��ث��رة  الدنيا 

ال�سوم   � الأق��ل  على   � ي��وؤدي  اأن  الإن�سان 

)ول  ال��ري��اء  ع��ن  م��ن��زه��ة  خال�سة  بنية 

اأقول اإن العبادات الأخرى ل ينبغي توافر 

والنية  ال�سدق  اإن  ب��ل  فيها،  الإخ��ل���س 

العبادات(،  جميع  في  �سرطان  الخال�سة 

ال�سهر  ه��ذا  طيلة  يبقى  اأن  تمكن  واإذا 
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اإن قل��ب الإن�ص��ان 

كالم��راآة �ص����اٍف 

ولكن��ه  وم�ص��يء، 

يت���ك���در نتيج����ة 

تكالب���ه على الدنيا 

وكثرة المع��ا�صي

. الكافي، الكليني، ج 4، �س 63( 1)

الهوام�س

مجتنبًا  ال�سهوات  عن  معر�سًا  المبارك 

تعالى،  اهلل  �سوى  عما  منقطعًا  اللذائذ 

فقد  ينبغي،  كما  ال�����س��وم  ب��ع��ب��ادة  وق���ام 

ت�سمله عناية اهلل فيزول عن مراآة قلبه ما 

علق بها من الغب�س وما اعتراها من الكدر 

وما خّيم عليها من ظلم الذنوب، ويكون 

ذلك �سببًا في اأن يعر�س الإن�سان كليًا عن 

الدنيا المحرمة ولذائذها، وحينها يرغب 

في ورود ليلة القدر ويكون قد اأ�سبح اأهًل 

لأن ينال الأنوار التي تتحقق في تلك الليلة 

للأولياء والخل�س من الموؤمنين.

ال�سوم  ه��ذا  مثل  ي��ج��زي  ال���ذي  واإن 

هو اهلل تبارك وتعالى كما قال جّل وعل: 

فلي�س   .
)1(

ب��ه«  اأج���زي  واأن���ا  ل��ي  »ال�سوم 

بمقدور �سيء اآخر اأن يكون ثمنًا لمثل هذا 

�سيئًا  تعني  النعيم ل  ال�سوم؛ حتى جنات 

اأمام �سومه ول يمكن اأن تكون ثمنًا له.

اأما اإذا اأراد الإن�سان اأن يكون �سيامه 

َح��ْب�����َس ال��ف��م ع��ن ال��ط��ع��ام واإط��لق��ه في 

�سهر  ليالي  ق�ساء  وف��ي  النا�س  اغتياب 

المجال�س  تكون  حيث  المبارك  رم�سان 

لتم�سية  اأكبر  الليلية عامرة وتوفر فر�سة 

الوقت اإلى الأ�سحار في اغتياب الم�سلمين 

وتوجيه التهم والإهانة لهم، فاإنه لن يجني 

ال�سوم  بهذا  يكون  بل  �سيئًا،  �سومه  من 

ولي  حق  واأ�ساع  ال�سيافة  اآداب  اأ�ساء  قد 

الحياة  و�سائل  ك��ل  ل��ه  خلق  ال��ذي  نعمته 

حيث  التكامل،  اأ�سباب  له  ووّفر  والراحة، 

اأر���س��ل الأن��ب��ي��اء R ل��ه��داي��ت��ه واأن���زل 

للو�سول  القدرة  ومنحه   ال�سماوية  الكتب 

اإلى معدن العظمة والنور الأبهج، واأعطاه 

العقل والإدراك وكّرمه باأنواع الكرامات.
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في الأدعية �صواٌء في اأدعّية ال�صحيفة ال�صجادية 

حول  الماأثورة  الأدعية  من  غيرها  في  اأو  المباركة 

كل  تدعو  ال�صهر  لهذا  �صفات  ُذك��رت  رم�صان  �صهر 

واحدة منها للتاأمل والتدّبر.

 ف�)�صهر الإ�صالم( الذي ورد في دعاء ال�صحيفة 

ورد  الذي  الإ�صالم  منه  المراد  المباركة  ال�صجادية 

َوُهَو   ِ �للَّ �إَِل���ى  َوْج��َه��ُه  ُي�ْسِلْم  {َوَم���ن  ال�صريفة  الآية  في 

ُمْح�ِسٌن َفَقِد ��ْسَتْم�َسَك ِباْلُعْرَوِة �ْلُوْثَقى} )لقمان: 22(. 

���ص��ه��ر ان��ع��ت��اق

ال�������روح)*(

وال���روح  ال��ق��ل��ب  ت�سليم  يعني  هلل  ال��وج��ه  ف��اإ���س��لم 

�سهر  هو  كذلك  و�سريعته.  وحكمه  اهلل  لإرادة  والخ�سوع 

الذي  ال�سهر  ذل��ك  اأي   � ر  المطهِّ اإم��ا  والطهور  الطهور. 

واإما   � الطهارة  للإن�سان  يعطي  الذي  العن�سر  فيه  يوجد 

اأن يكون ب�سورة الم�سدر، اأي �سهر الطهارة من القذارات 

والملّوثات. ويو�سف هذا ال�سهر المبارك اأي�سًا باأنه »�سهر 

التمحي�س«، والتمحي�س يعني التخلي�س، فالمعدن القّيم 

يو�سع  عندما  الرخي�سة  بالمعادن  الممتزج  كالذهب 

بالتمحي�س  والمق�سود  يمّح�س.  بذلك  فهو  الفرن  في 

ال�سوائب  من  الطاهرة  الإن�سانية  الذات  تخلي�س  هو  هنا 

والقذارات. وهذه خ�سو�سيات ُذكرت ب�ساأن هذا ال�سهر.
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فر�صة لتنّف�س الروح الإن�صانية

واأ�سهر  لأيام  بالن�سبة  رم�سان  ل�سهر  اأن  للمرء  ويبدو 

ال�سنة حكَم اأوقات ال�سلة بالن�سبة لليل والنهار. فكما اأن 

ال�سريعة الإلهية المقد�سة قد جعلت لنا، نحن الماأ�سورين 

ال�سلة  اأوق��ات  هي  فر�سًا  المادة،  بعالم  والمحدودين 

لأجل  لنا  اهلل  جعلها  وق��د  المنبه،  ت�سبه  وه��ي  الخم�سة 

الختلء بالنف�س من اأجل اإيجاد النورانية في القلب وفي 

النف�س، لنتحّرر من اأ�سر المادة للحظة ونتنف�س ال�سعداء 

في  م�ستغرقين  نبقى  ول  المعنويات  على  ونقبل  قليًل، 

بالن�سبة  رم�سان  ل�سهر  اأن  يبدو  ك��ام��ل،  ب�سكل  ال��م��ادة 

الروح  فيه  تتنف�س  حيث  الو�سعّية؛  هذه  مثل  ال�سنة  لأيام 

تنعتق  فر�سٌة  وهو  للإن�سان؛  الملكوتية  والروح  الإن�سانية 

ل�سهر  الممتدة  الطويلة  الريا�سة  وبهذه  النف�س  فيها هذه 

كامل من العوامل المادية التي تحيط بها فتدرك نجاتها 

وتتنّف�س وتكت�سف النورانية.

الخطوة الأولى

رم�سان  �سهر  اأن  المذكورة  الخ�سو�سيات  بين  ومن 

ارتكاب  عن  الرجوع  هي  فالتوبة  والإن��اب��ة.  التوبة  �سهر 

اإلى  الرجوع  تعني  والإنابة  الخاطئ.  التفكير  الخطاأ وعن 

اهلل. فهذه التوبة والإنابة تت�سمن ب�سكل طبيعي معنًى في 

ذاتها. فعندما نقول اإننا تراجعنا عن طريق الخطاأ فهذا 

فهذا  الخاطئ؛  والطريق  الخطاأ  نقطة  حّددنا  اأننا  يعني 

مهمٌّ جدًا. فنحن الذين نتحرك غالبًا ما نغفل عن اأفعالنا 

واأخطائنا وتق�سيرنا؛ ول نلتفت اإلى الم�سكلت الموجودة 

اإلى الآخرين ليذكروا لنا عيوبنا.  في عملنا. لهذا نحتاج 

ف��ي �صه��ر رم�صان 

تتنف���س ال������روح 

الإن�صاني��ة وال�روح 

ت��ي��������ة  لملك��و ا

لالإن�ص����ان، وه��ي 

تنعت����ق  فر�ص����ة 

النف�����س  فيه������ا 

ل�صهر كام���ل من 

المادي�ة العوام��ل 
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اإلى  الأمر  ي�سل  فل  واأ�سلحنا،  باأنف�سنا  ذلك  فهمنا  ولو 

حول  ُذك��ر  فما  لنا.  ليقولوه  اإليهم  نحتاج  ولن  الآخرين، 

التوبة والإنابة يحتاج اإلى خطوة اأولى وهي اأن نلتفت اإلى 

يكمن  اأين  فيه؛  الإ�سكال  يوجد  اأين  وندرك  العمل  عيوب 

نف�سه  من  واح��د  كل  فليبداأ  وتق�سيرنا.  وذنبنا  خطوؤنا 

بداية  الأو���س��ع.  الجماعية  الدائرة  اإل��ى  بعد  فيما  لي�سل 

الخطاأ؛  اأين  ليرى  نف�سه  واحد  كل  يحا�سب  اأن  في  الأم��ر 

فهذه وظيفة الجميع، بدءًا مّنا نحن الأ�سخا�س العاديين 

العمل،  في  والمع�سية  والخطاأ  بالتق�سير  كثيرًا  المبتلين 

اهلل  عباد  اإل��ى  وو���س��وًل  ال��ب��ارزي��ن،  بالأ�سخا�س  وم���رورًا 

ال�سالحين، بل حتى اإلى اأولياء اهلل، فهم كذلك يحتاجون 

اإلى ال�ستغفار واإلى التوبة. 

�سهر  في  اأنف�سنا  نراقب  اأن  علينا  ف��اإن  وبالنتيحة، 

رم�سان مهما اأمكن، ون�سلح �سلوكياتنا واأفكارنا واأقوالنا 

واأعمالنا؛ ونفّت�س عن الإ�سكالت الموجودة فيها لنتخل�س 

منها. ومثل هذا الإ�سلح يكون عن طريق التقوى. فاهلل 

َتتَُّقوَن}.  {َلَعلَُّكْم  ال�سريفة:  ال�سيام  اآية  يقول في  تعالى 

اإليه في �سبيل  ال�سيام لأجل التقوى. لهذا فاإن ما ن�سعى 

�سهر رم�سان المبارك يكون باتجاه التقوى.

موارد التقوى

ففي  هنا:  اأذكرها  جملًة  التقوى  باب  في  دّون��ت  وقد 

ذهن  ين�سرف  ال��ت��ق��وى  ُت��ذك��ر  عندما  الأوق����ات  اأغ��ل��ب 

الإن�سان اإلى رعاية ظواهر ال�سرع والمحرمات والواجبات 

ول  نكذب.  ول  ن�سوم  اأن  ن�سّلي،  اأن  اأمامنا؛  المطروحة 

�سك باأن هذا الأمور مهّمة، لكن للتقوى اأبعادًا اأخرى غالبًا 

ما نغفل عنها؛ ففي دعاء مكارم الأخلق توجد فقرٌة تبّين 

بحلية  وحّلني  واآله  محمد  على  �سلِّ  »اللهم  الأبعاد:  هذه 

لبا�س  هو  فما   ،
)1(

المتقين« زينة  واألب�سني  ال�سالحين 

العدل وكظم  الملفت: »في ب�سط  ال�سرح  المّتقين؟ فياأتي 

الغيظ واإطفاء النائرة« في اإخماد الغ�سب واإطفاء النيران، 

الع��دل  ب�ص��ط  اإّن 

اأرف���������ع  يع����ّد 

اأن�����واع التق����وى
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تلك النيران التي تندلع بين اأفراد المجتمع، 

كانوا  الذين  اأولئك  الفرقة«  اأه��ل  »و�سم 

اأن  اإل��ى  ا�سعوا  عنكم  وانف�سلوا  منكم 

التقوى  م��وارد  من  فهذه  ت�ستعيدوهم. 

ال��ت��ي اأ���س��ي��ر اإل��ي��ه��ا ف��ي دع���اء مكارم 

اأن  علينا جميعًا  الذي يجب  الأخ��لق، 

الملهمة.  م�سامينه  ف��ي  ون��دق��ق  ن��ق��راأه 

اإ�سعال  من  فبدًل  البين«،  ذات  »واإ�سلح 

والتفرقة  الخلف  واإل��ق��اء  والإذاع���ة  النيران 

الموؤمنين  الإخ����وة  بين  البين  ذات  ب��اإ���س��لح  ن��ق��وم 

والم�سلمين ونوجد الئتلف.

المعا�سرة،  ق�سايانا  من  ُتعّد  كلها  هذه  اإن  فانظروا: 

اأن��واع  اأرف��ع  ُيعّد  العدل  فب�سط  وب�سطه،  العدل  اإ�ساعة 

التقوى.

الأع��داء  مقابل  اأم��ا  الأ���س��دق��اء،  تجاه  الغيظ  وكظم 

ُقُلوِبِهْم}  َغ��ْي��َظ  {َوُي���ْذِه���ْب  بالغيظ  نتحّلى  اأن  فيجب 

)التوبة: 15(. ففي مقابل ذاك العدو الذي ينافي هويتكم 

في  اأما  فيه.  اإ�سكال  ول  مقد�سًا  الغ�سب  يكون  ووجودكم 

اأن يكون هناك غيٌظ وغ�سب،  الموؤمنين فل ينبغي  جمع 

فاجتناب هذا الغ�سب الذي يوؤدي اإلى النحراف والخطاأ 

في الفكر والعمل ُيعد من موارد التقوى.

ومن الملفت اأن هذا ال�سيام في هذا ال�سهر هو عمٌل 

في  وداخلون  �سائمون  فكلنا  بالفرد.  ينح�سر  ل  جماعي 

اأفراد  المائدة؛ جميع  ال�سهر، وقد جل�سنا حول هذه  هذا 

نعرف  اأن  فعلينا  الإ�سلمية.  والأم��ة  الإ�سلمي  المجتمع 

قدر هذا ال�سهر. وتقديره هو اأن نكون في الواقع في �سهر 

باتجاه  فنتحرك  والتمحي�س؛  والتطهير  والإنابة  التوبة 

هذه الأ�سياء.

)*( مقتط���ف م���ن خطاب للإم���ام الخامنئي { األق���اه بتاريخ 

2010م.  /08  /18
 ، (1 )Q ال�سحيف���ة ال�سجادي���ة الكاملة، الإمام زي���ن العابدين

�س 103.
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في �صيافة اهلل
ال�صيخ حم�صن قراءتي

ِذَي �أُنِزَل ِفيِه �ْلُقْر�آُن ُهًدى لِّلنَّا�ِس  اَن �لَّ {�َسْهُر َرَم�سَ

ْهَر  �ل�سَّ ِمنُكُم  �َسِهَد  َفَمن  َو�ْلُفْرَقاِن  �ْلُهَدى  َن  مِّ َوَبيَِّناٍت 

اٍم  يَّ
ْن �أَ ٌة مِّ ا �أَْو َعلَى �َسَفٍر َفِعدَّ ْمُه َوَمن َكاَن َمِري�سً َفْلَي�سُ

ُ ِبُكُم �ْلُي�ْسَر َواَل ُيِريُد ِبُكُم �ْلُع�ْسَر َوِلُتْكِمُلو�ْ  �أَُخَر ُيِريُد �للهّ

َ َعلَى َما َهَد�ُكْم َوَلَعلَُّكْم َت�ْسُكُروَن}  َة َوِلُتَكبُِّرو�ْ �للهّ �ْلِعدَّ

)البقرة: 185(.

كلمة رم�سان هي من مادة »الرم�س« 

ي�ستتبع  ل  ح��رٌق  لكنه  »ال��ح��رق«؛  بمعنى 

ت�سمية هذا  في  والوجه  رم��ادًا.  ول  دخانًا 

ُتحرق  فيه  اأّن��ه  هو  رم�سان  با�سم  ال�سهر 

ذنوب الإن�سان وُتمحى. ف�سهر رم�سان هو 

الوحيد  ال�سهر  وه��و  ال��ق��راآن.  ن��زول  �سهر 

ال��ذي ُذك��ر با�سمه ف��ي ال��ق��راآن. واإح��دى 

 P النبي  وع��ن  ال��ق��در.  ليلة  هي  لياليه 

ال�سماوية قد نزلت في هذا  الكتب  اأّن كل 

وقد  اهلل.  عند  �سهر  اأف�سل  واأّن��ه  ال�سهر، 

عظمته  وبيان  ا�ستقباله  في   P خطب 

خطبة  �سعبان  �سهر  م��ن  جمعة  اآخ��ر  ف��ي 

لة نقلها العديد من التفا�سير والكتب  مف�سّ

ال�ّسجادية دعاٌء  ال�سحيفة  وفي  الروائية. 

�سهر  به  ا�ستقبل   Qال�ّسجاد للإمام 

رم�سان، كما وّدعه بمناجاة �سجية.

�سهر رم�سان  الموؤمنون في  ُدعي  لقد 

َعلَْيُكُم  ُك��ِت��َب  �آَم���ُن���و�ْ  ��ِذي��َن  �لَّ ��َه��ا  يُّ
�أَ {َي���ا  ب� 

�سيافة  اإل��ى   )183 )ال��ب��ق��رة:  ��َي��اُم}  �ل�����سِّ

خ�سائ�س  ال�سيافة  ول��ه��ذه  تعالى،  اهلل 

ومميزات، اأهمها:

1� اإن الم�سيف هو اهلل تعالى، وهو قد 
دعا �سيوفه بنف�سه.

القدر،  ليلة  هي:  ال�سيافة  و�سائل   �2
ا�ستجابة  الملئكة،  تنّزل  القراآن،  نزول 

ال���دع���اء، ل��ط��اف��ة ال����روح، والب��ت��ع��اد عن 

جهنم.

رم�سان  �سهر  هو  ال�سيافة:  زم��ان   �3
اأّول���ه رحمة،  اأّن  ال��رواي��ات  ال��ذي ذك��رت 

وو�سطه مغفرة، واآخره اأجٌر وثواب.

ر  4� كيفية ال�سيافة: في ليلة القدر ُتقدَّ
وتتزّين  كاملة،  ل�سنة  ال�سيوف  حاجات 

الأر�س في هذه الليلة بنزول الملئكة.

5� غذاء هذا ال�سهر هو الغذاء اللزم 
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للروح في نمّوها وتكاملها، ل 

هذا  ولطافة  الج�سم.  غ��ذاء 

الغذاء تتمّثل في اآيات القراآن 

التي ُتعادل تلوة اآية منه فيه 

القراآن في غيره  تمام  تلوة 

من ال�سهور.

ت�سابه  ل  ال�سيافة  ه��ذه 

الدنيوية؛  ال�سيافات  اأب���دًا 

فاهلل العالم والغني والخالق 

م�سيف  ه��و  والجليل  وال��ع��زي��ز  وال��ب��اق��ي 

الإن�سان الجاهل والفقير والفاني والمخلوق 

النبي  كما في خطبة   � له  ويقول  والذليل، 

 :� �سعبان  �سهر  من  جمعة  اآخ��ر  في   P

فيه  واأنفا�سكم  م�ستجاب  فيه  »دع��اوؤك��م 

ت�سبيح«.

اآداب ال�صيافة

رواية  في  ال�سيعة(  )و�سائل  في  نقراأ 

واآداب  اأخ��لق��ي��ات  م��ن  ج��م��ل��ًة  لة  مف�سّ

ال�سائم:

»... فاإذا �سمتم فاحفظوا األ�سنتكم عن 

تنازعوا،  ول  اأب�ساركم،  وا  وغ�سّ الكذب، 

تخالفوا،  ول  تغتابوا...  ول  تحا�سدوا،  ول 

ول تغا�سبوا، ول ت�ساّبوا، ول ت�ساتموا، ول 

ت�سافهوا... ول  تنابزوا... ول تظلموا، ول 

تغفلوا عن ذكر اهلل وعن ال�سلة، والزموا 

والحلم  وال�سكوت  ال�سمت 

ومجانبة  وال�سدق  وال�سبر 

قول  واجتنبوا  ال�سّر،  اأه��ل 

م�سرفين  وك��ون��وا  ال����زور... 

منتظرين  الآخ������رة،  ع��ل��ى 

لما  م��ن��ت��ظ��ري��ن  لأّي���ام���ك���م، 

وعدكم اهلل، متّزودين للقاء 

.
)1(

اهلل...« 

ال�سيافة  ه��ذه  ف��ي  الح�سور  و���س��رط 

الإلهية لي�س هو تحّمل الجوع فقط، اإذ نقراأ 

في بع�س الأحاديث اأّن من ل يطيع القادة 

م�سائله  ف��ي  الخلق  ي�سيء  اأو  الإل��ه��ّي��ي��ن، 

ويمتنع  زوجته  مع  والعائلية  ال�سخ�سية 

عن تاأمين حاجاتها الم�سروعة، اأو ل ينال 

ر�سا والديه، فاإّن �سيامه غير مقبول، ول 

يكون اآتيًا ب�سروط ال�سيافة.

ومنافع  فوائد  له  كان  واإن  ال�سوم  اإّن 

بالجوع  ال��ب��دن  تخّل�س  قبيل  م��ن  طّيبة 

القيام في  لكّن  زائ��دة،  مّما فيه من مواد 

الدعاء  وا�ستجابة  ال��روح  ولطافة  ال�سحر 

والمحروم  اآخ��ر.  �سيء  رم�سان  �سهر  في 

هذا  كل  من  نف�سه  يحرم  من  هو  الواقعي 

الخير والبركة.

ال�صهر  غ��ذاء ه��ذا 

ه��و الغ��ذاء الالزم 

لل��روح ف��ي نمّوها 

ل  وتكامله���������ا، 

الج�ص������م غ���ذاء 

. و�سائل ال�سيعة )اآل البيت(، الحّر العاملي، ج 10، �س 166( 1)

الهوام�س

19

م
 2

01
1 

ب
/�آ

 2
39

د 
د

ع
ل
�



اآية اهلل ال�صيخ حممد تقي م�صباح اليزدي

�صفات عباد الرحمن

تذكر  �سريفة  قراآنية  اآي��ات  وجود  عن  م�سى  فيما  تحدثنا 

مجموعة من ال�سفات والخ�سائ�س الممدوحة، فتكلمنا حول 

البحث  نكمل  حيث  التوا�سع  ح��ول  البحث  وب��داأن��ا  المتقين، 

حوله.

خ�صائ�س عباد الرحمان

�سفات  حول  الفرقان  �سورة  من  الأخيرة  الآي��ات  تتحدث 

عباد الرحمان فت�سير اإلى اأنهم:

1� يم�سون على الأر�س هونًا بهدوء وتوا�سع.
2� يتعاطون ب�سكل �سحيح وم�سالم مع الجاهلين، حيث يعمل 
عباد الرحمان على مواجهة الجاهلين بالعبارات والألفاظ التي 

ل تحمل اأي نوع من الفح�س وال�ستهزاء والتحقير. 

َو�إَِذ�  َهْوناً  �الأْر���ِس  َعلَى  َيْم�ُسوَن  �لَِّذيَن  ْحَمِن  �لرَّ {َوِعَباُد 

َخاَطَبُهُم �ْلَجاِهُلوَن َقاُلو� �َساَلماً} )�لفرقان: 63(.

التوا�ص��ع �ص��رُّ الق��رب
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التنا�صب بين العبودية والتوا�صع

اأو�ساف  راأ����س  ف��ي  الخا�سيتان  ه��ات��ان  كانت  ل��م��اذا 

في  كما  الأخ��رى  ال�سريفة  الآي��ات  ففي  الرحمان؟  عباد 

اأنهم  ذكرت  المفلحين  عن  تحدثت  عندما  البقرة  �سورة 

ال�سلة  في  الخ�سوع  فجعلت  ال�سلة،  في  الخا�سعون 

راأ�س  على  هنا  التوا�سع  كان  فلماذا  اأو�سافهم،  راأ�س  في 

ال�سفات؟ لماذا لم تتحدث الآيات لتبين اأن عباد الرحمان 

هم الموؤمنون بالغيب والذين يوؤدون ال�سلة بخ�سوع؟

اهلل  اإن  والقول  قطعي  جواب  تقديم  اأردن��ا  اإذا  طبعًا 

للأ�سباب  النحو  هذا  على  الآي��ات  هذه  في  تحدث  تعالى 

اأن  يحتمل  ولكن  المطلوب  اأ�سبنا  نكون  ل  فقد  الفلنية، 

بهذه  هنا  التعبير  يتم  اأن  البلغة  لقت�ساء  ذل��ك  يكون 

الرحمان«  العبد »عباد  الآية تتحدث عن  اأن  بما  ال�سفة. 

فاإن من الأمور التي تتنا�سب والحديث عن العبد، الحديث 

عن التوا�سع، وطبعًا لي�س بالمعنى المذموم.

الرحمان  عباد  عن  الحديث  ال�سريفة  الآية  تبداأ  اإذًا 

من  طبيعي  ب�سكل  الأر�س  على  يم�سون  متوا�سعون  باأنهم 

دون تكلف. وقد اأ�سار بع�س المف�سرين اإلى اأن هذا التعبير 

كنائي يدل على اأن حياتهم حياة التوا�سع واإل فاإن حدث 

الم�سي المتوا�سع ل خ�سو�سية له.

موقعية التوا�صع في النظام القيمي الإن�صاني

المتوا�سع  الإن�سان  اأن  عن  الأخلقية  الكتب  تتحدث 

محبوب في المجتمع، يقبله النا�س، ويحترمونه وي�ستمعون 

اإلى كلمه لأن توا�سعه يدفعه اإلى ال�ستجابة والعمل على 

من  العك�س  على  المتكبر  والإن�سان  النا�س.  حاجات  رفع 

يجعلهم  وما  النا�س  اإقبال  اإلى  يوؤدي  ما  لنعمل  اإذًا  ذلك. 

يكنون الحب لنا وبالتالي تح�سيل احترامهم.

الإن�صان المتوا�صع 

محب�����وب ف�����ي 

لأن  المجت����م����ع 

توا�صعه يدفعه اإلى 

رفع حاجات النا�س
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القيم  ع��ن  المنطق  كتب  تحدثت  اأخ���رى  جهة  م��ن 

من  فجعلوها  المحمودة«  »الآراء  عنوان  تحت  الأخلقية 

الجدل  في  منها  ي�ستفاد  التي  القيا�س  مقدمات  جملة 

اأن  يعني  فهذا  �سادقين،  كونوا  يقال:  فعندما  والخطابة. 

»الآراء  ذلك  وعك�س  ال�سدق...  بح�سن  يعترفون  العقلء 

المذمومة«.

المعيار الواقعي لقيمة ال�صفات والأفعال

هل قيمة ال�سفات بهذا الأمر فقط؟ وهل عندما نقول 

الحميد  العمل  اأن  يعني  فهذا  محمودة،  ال�سفة  تلك  اإن 

النا�س  احترام  اأ�سا�س  على  مبنّي  الإن�سان  به  يقوم  الذي 

النا�س،  بر�سى  العمل  قيمة  اإن  يقال  وعندما  وقبولهم، 

اأن  الأخلقية  الفل�سفات  بع�س  اأ�سحاب  عند  يعني  فهذا 

فاإن  والتكبر،  الكذب  ُح�سن  على  اجتمعوا  اإذا  العقلء 

الذي  ه��ذا  فهل  مقبولين؟  جيدين  يجعلهما  اجتماعهم 

اأراده الإ�سلم؟

يعتبر الإ�سلم اأن الَح�َسن والقبيح واللتزام بالقيم اأو 

عدمه كلها اأمور ل تعود فقط اإلى اإرادة النا�س، بل الملك 

م�ستوى  على  يتركه  ال��ذي  التاأثير  ذاك  هو  الح�سن  في 

ال�سعادة وال�سقاء الحقيقيين عند الإن�سان، وبما اأن ملك 

القرب  اأثرًا في  يترك  فهو  »القرب من اهلل«  ال�سعادة هو 

منه تعالى.

المعيار هو القرب والبعد عن الحق

وطبقًا لقاعدة اأن الملك هو القرب من اهلل، فقيمة 

اإلى  الإن�سان  و�سول  في  يوؤثران  اأنهما  والتكبر  التوا�سع 

ال�سعادة وال�سقاء اأي اإلى القرب من الحق والبعد عنه، ول 

يكون ح�سنهما وقبحهما لأن العقلء يقبلون هذا ويرف�سون 

ذاك.

ونفهم  الرحمان،  عباد  عنوان  ن��درك  اأن  اأردن���ا  اإذا 

بحث  فهذا  للقيم،  الإ�سلم  الذي جعله  والمعيار  الملك 

اإذا ك������ان طريق 

القرب من اهلل يمر 

فاإن  العب��ادة  عب��ر 

م��ا ينا�صب العبادة 

التوا�ص�����ع  ه����و 

التك���ب����ر ولي���س 
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جميع  اإن  ال��ق��ول  يمكن  ولكن  عميق، 

الأنبياء جاءت  الإ�سلم وهداية  تعاليم 

نطفته،  في  مكنونًا  الإن�سان  يبقى  ل  كي 

كماله  اإل��ى  لي�سل  اأي  وليثمر  ليخرج  بل 

واأين  الكمال؟  ذاك  هو  ما  ولكن  ال��لزم، 

هو؟ واإلى اأين يو�سل الإن�سان بعد ح�سوله؟ 

قد ي�سعب فهم ذلك بداية ولكن ي�سبح من 

وغيرها  الأمثلة  ه��ذه  على  الإط��لل��ة  ال�سهل 

عند الحديث عن مفهوم »القرب من اهلل«، 

{َما  يقولون:  كانوا  الم�سركين  اأن  حتى 

ُبوَنا �إَِلى �لِل ُزْلَفى}  َنْعُبُدُهْم �إِاَل ِلُيَقرِّ

)الزمر: 3(.

المفاهيم  تتحدث 

القرب  عن  الدينية 

حيث  اهلل  م���ن 

زرع الأنبياء 

ه����������������ذه 

ال���ث���ق���اف���ة 

وت���ب���ع���ت���ه���م 

ال���ث���ق���اف���ات 

واأما  الأخ���رى، 

ومفهوم  ال��ع��ب��ادة.  فهو  ذل��ك  اإل���ى  الطريق 

واإذا كان الطريق  الأديان.  اأمر موجود في جميع  العبادة 

اإلى القرب من اهلل يمر عبر العبادة فاإن ما ينا�سب العبادة 

هو التوا�سع ولي�س التكبر. عندما يتحرك العبد في طريق 

القرب من اهلل عليه اأن ينفي جميع الأ�سياء عن نف�سه، واأن 

يعتبر نف�سه متوا�سعًا حقيرًا اأمام عظمة الخالق.

وعلى هذا الأ�سا�س فاإن �سّر كون التوا�سع قيمة اإلهية 

اأو  العامة  الثقافة  في  لوجوده  اأو  عرفية  قيمة  كونه  لي�س 

لقبوله عند العقلء، بل المعيار هو قبول الحق ور�ساه.
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مواجهة  في  والختبار  المتحان  تناولنا   
)1(

�صابق حديث  في 

ِعم الإلهية. الآن ناأخذ الجانب الآخر من المو�صوع، وهو الختبار  النِّ

في  لننجح  الدنيا  حياتنا  في  نواجهها  وكيف  بالم�صائب،  والبتالء 

المتحان، ونفوز بكرامة اهلل في الدنيا والآخرة.

كيف نواجه البالء؟*
�صماحة ال�صيد ح�صن ن�صر اهلل

اهلل  م��ن  ��ع��م  ال��نِّ ك��ّل  اإّن  �سابقًا  قلنا 

ن  ممَّ ���س��وؤال:  ُي��ط��رح  ق��د  وهنا  �سبحانه. 

بحث  ه��ذا  وال��ب��لءات؟  الم�سائب  ت��اأت��ي 

طويل ومعّقد، وله جوانب عقائدية وفكرية 

التاريخ  في  خ�سو�سًا  وفل�سفية،  وكلمية 

الإ�سلمي.

طرح  يهمنا  مو�سوعنا  ينا�سب  بما 

المتوجبة  الأم��ور  هي  ما  التالي:  ال�سوؤال 

علينا لمواجهة الم�سائب ولكي ننجح في 

البتلء؟

كّله باإرادة وعلم اهلل

عّدة  معرفة  علينا  ال�سبيل  ه��ذا  ف��ي 

اأمور:

اًل: يجب اأن نعرف اأّن كّل ما يجري  �أوهّ

في هذا الوجود، هو في علم اهلل عّز وجّل، 

تعالى:  يقول  وال�سهادة.  الغيب  عاِلُم  فهو 

ُهَو  �إِاَل  َيْعلَُمَها  اَل  �ْلَغْيِب  َمَفاِتُح  {َوِعْنَدُه 

َت�ْسُقُط  َوَم��ا  َو�ْلَبْحِر  �ْلَبرِّ  ِفي  َما  َوَيْعلَُم 
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اأن  الل�����ه  اأراد  اإذا 

يحا�صبن��ا على كل 

م��ن  فكثي��ر  خط��اأ 

اأعمالنا �صتكون لها 

نتائج كارثية، لكّن 

اهلل يعفو عن كثير

َواَل  َي��ْع��لَ��ُم��َه��ا  �إِاَل  َوَرَق�����ٍة  ِم���ْن 

ٍة ِفي ُظُلَماِت �الأْر�ِس َواَل  َحبَّ

َرْطٍب َواَل َياِب�ٍس �إِاَل ِفي ِكَتاٍب 

ُمِبيٍن} )الأنعام: 59(.

يحدث  ما  كل  اإن  ثانياً: 

في هذا الوجود خا�سع لإرادة 

وال�سنن  القوانين  حتى  اهلل، 

خا�سعة  ف��ه��ي  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، 

لإرادته تعالى، فالنار تحرق، 

اهلل  ب��اإذن  ُت�سيء  وال�سم�س  ُيغرق  والماء 

يمكن  ل  الإن�سان  اأعمال  وكذلك  وهكذا.. 

هو  لأن��ه  �سبحانه؛  اإرادت���ه  عن  تخرج  اأن 

من اأعطى الإن�سان القدرة ليقوم بالعمل، 

ي�ستخدم  واأن  الخ��ت��ي��ار،  حرية  واأع��ط��اه 

الدفاع  في  العدل،  اأو  الظلم  في  ال�سلح 

النا�س  على  العتداء  اأو  المظلومين  عن 

واإثارة الفتن.. هذا كله باإرادة اهلل.

الم�سائب،  عن  ث  تتحدَّ الآيات  بع�س 

ْذِن  ِباإِ  َ �إِالهّ يَبٍة  ُم�سِ ِم��ْن  ��اَب  �أَ���سَ {َم��ا  منها: 

ِ َيْهِد َقْلَبُه َو�للُ ِبُكلِّ  �لِل َوَمْن ُيوؤِْمْن ِباللَّ

�َسْيٍء َعِليٌم} )التغابن: 11(.

فبما ك�صبت اأيديكم

الم�سائب  ت�سنيف  يمكننا  ث��ال��ث��اً: 

ما  منها  اأ�سناف،  عدة  اإلى 

الإن�سان  اأف��ع��ال  نتيجة  ك��ان 

ق���ام �سخ�س  ف����اإذا  وح����ده، 

الغابة  في  الحرائق  باإ�سعال 

عمله  ف�سيوؤدي  غيرها،  اأو 

هذا اإلى نتائج �سّيئة ت�سيب 

النا�س في منازلهم ومحاّلهم 

و�سياراتهم.. 

ل  ���س��خ�����س  ك����ان  واإذا 

ول  طبيب  اإل��ى  يذهب  ول  ب�سحته  يعتني 

يمر�س.  اأن  الطبيعي  فمن  العلج،  ياأخذ 

الإن�سان نف�سه.  البلء هو نتيجة فعل  فهذا 

ِمْن  ���اَب���ُك���ْم  �أَ����سَ {َوَم������ا  ت��ع��ال��ى:  ي��ق��ول اهلل 

َعْن  َوَيْعُفو  ْي��ِدي��ُك��ْم  �أَ َك�َسَبْت  َفِبَما  يَبٍة  ُم�سِ

َكِثيٍر} )ال�سورى: 30(. حتى في الدنيا، اإذا 

فكثير  يحا�سبنا على كل خطاأ  اأن  اهلل  اأراد 

لكّن  نتائج كارثية.  لها  �ستكون  اأعمالنا  من 

اهلل � �سبحانه � يعفو عن كثير، كما يعفو في 

الآخرة. هذا جزء من المو�سوع. 

يتجاوز  عقابًا  ي�سبح  النتائج  بع�س 

 ،Q نوح  الختبار والمتحان كطوفان 

اإغراق اهلل لفرعون. الآيات التي  اأو كمثل 

في   Q مو�سى  نبيه  على  اهلل  اأنزلها 
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اإ�سماعيل الذي انتظر اإنجابه فترًة طويلة، 

خذهما  له:  قال  �سديدًا،  حّبًا  يحبه  وكان 

اإلى مكة، فهذا جزء من التخطيط الإلهي، 

له علقة بمكة، وم�ستقبلها ولدة الر�سول 

الأعظم P والدعوة الإ�سلمية.

 � واأّمه  اإ�سماعيل  اإبعاد   � الأمر  كان هذا 

ولكّن   .Q اإبراهيم  على  �سديدًا  اأم��رًا 

 � المبين  بالبلء  ابتله  كما  به،  ابتله  اهلل 

ح�سب و�سف القراآن � عندما اأمره اأن يذبح 

اأن نجح في  بعد  البلء  رفع عنه  وقد  ابنه. 

َجاِعُلَك  �����ي  {�إِنِّ درج��ت��ه.  ورف��ع  الم��ت��ح��ان، 

ِللنَّا�ِس �إَِماماً} )البقرة: 124(.

اأو كما اأمر اهلل �سبحانه النبّي محمدًا 

مكة،  ف��ي  دع��وت��ه  ويعلن  يجهر  ب��اأن   P

هو  الأف���راد.  من  القليلة  الِقّلة  معه  وك��ان 

التي  التبعات  وك��ّل  قري�س  ق�سوة  يعرف 

من  واأ�سحابه   P بالر�سول  لحقت 

و�سوًل  وقتل،  وتعذيب  ت�سريد 

اإلى الح�سار في �سعاب مكة 

والتهجير منها.

ك����ذل����ك ع��ن��دم��ا 

حركة  ع���ن  ن��ت��ح��دث 

الح�سين  اأبي عبد اهلل 

Q والتي كانت باأمر 

ة  من اهلل عّز وجّل، وو�سيَّ

وما   P اهلل  ر���س��ول  م��ن 

م�سائب  من  التكليف  هذا  تبع 

ومحن و�سدائد.

م���������س����ر ق���ب���ل 

اإغ������راق ف��رع��ون، 

ك������ان������ت ل���ل���ت���ذك���ي���ر 

الإغراق  اأما  والمتحان. 

في البحر فقد اأ�سبح عقابًا.

عباده  يختبر  تعالى  اهلل 

اأم  ي�سبرون  كانوا  اإذا  ما  ليرى 

الختبار  عرفنا  هناك  يكفرون. 

وهنا  نكفر؟  اأم  اأن�سكر  ��َع��م،  ب��ال��نِّ

الختبار بالم�سائب.

تكاليف اإلهية

بح�سب الآيات والروايات فالآجال 

والأرزاق  الآج���ال  وج��ّل.  ع��ّز  اهلل  بيد 

والطبيعية،  الكونية  الأح��داث  وبع�س 

والتكاليف الإلهية هي من �سنع اهلل.

اإبراهيم  تعالى  اهلل  اأم��ر  عندما 

ينقل  اأن  م��ث��ًل،   ،Q

ه������اج������ر واب�����ن�����ه  26



اأ���ص��ال��ي��ب م��واج��ه��ة 

البالء

ما ذكرُته حتى الآن، كان 

لم�ساعدتنا  مة  مقدِّ د  م��ج��رَّ

هذه  وال��ن��ج��اح.  العمل  على 

الدنيا فيها م�سائب، فكيف 

البلءات؟  تلك  كل  �سنواجه 

على  ي��اأت��ي،  فيما  ال��ج��واب 

التوالي:

اأّوًل: الدعاء

كان  اأّي���ًا   � م�سيبة  اأي��ة  نواجه  عندما 

حجُمها � علينا بالدعاء وذكر اهلل عّز وجّل. 

�إَِل��ْي��ِه َر�ِج��ُع��وَن} )البقرة:  ���ا  نَّ ���ا لِل َو�إِ {�إِنَّ

اهلل  ملك  باأننا  تذكرنا  الآي��ة  هذه   .)156
وعبيده وفي قب�سته، واأننا �سنعود اإليه.

عن  وب��م��ع��زل  ال�سفهي،  ال��ذك��ر  ه��ذا 

مطلوب،  هو  والمعنوية،  القلبية  تاأثيراته 

ورفع  ال��ب��لء،  لتخفيف  بالدعاء  زه  وُن��ع��زِّ

والأدعية  ال�سريفة  الآيات  في  كما  البلء، 

الر�سول  يعلمنا  حيث  ل��دي��ن��ا،  ال��م��اأث��ورة 

اهلل  اإل��ى  نتوجه  اأن   R واأئمُتنا   P

ًة عند الم�سائب، كفقد الولد  تعالى، خا�سَّ

والمال، ولدى الزلزل وال�سيول.. ون�ستعين 

اَك  اَك َنْعُبُد َو�إِيَّ به على تلك البلءات {�إِيَّ

َن�ْسَتِعيُن} )الفاتحة: 5(.

ثانيًا: ال�صبر

اِبِريَن} )البقرة: 155(،  ِر �ل�سَّ {َوَب�سِّ

ل  لتحمُّ اأن تكون لدينا طاقة  ال�سبر يعني 

ال���ب���لءات، واأن ل  ن��ت��ائ��ج وت��ب��ع��ات ه���ذه 

من  هذه  ونكفر.  وننحرف  وننهار  ن�سعف 

لوازم ال�سبر ومعاني ال�سبر.

اأّن  وال��ّرواي��ات  الآي���ات  م��ن  ون�ستفيد 

��ب��ر ن�����س��ف الإي���م���ان،  ال�����سّ

بر ُتحفُة  وراأ�س الإيمان. ال�سّ

وعنوان  وميزُتهم  الموؤمنين 

الآيات  بع�س  وفي  اإيمانهم. 

ال�سريفة نقراأ اأّن هناك نوعًا 

اإذا  ال�سديدة  الم�سائب  من 

�سبر الإن�سان عليها فله اأجُر 

األف �سهيد!

اأن اهلل  ال��رواي��ات  وف��ي 

تعالى ياأتي بال�سابرين والمحت�سبين الذين 

وُيعطيهم  ال��ب��لءات،  امتحان  في  نجحوا 

هوؤلء  وبع�س  اأعمالهم.  وجزاَء  درجاتهم 

تعّر�سوا  وقد  الدنيا  في  اأنَّهم  لو  ون  يتمنَّ

لعظمة  اأك��ب��ر،  وب���لءات  اأ���س��ّد  لم�سائب 

الثواب الذي وجدوه اأمامهم يوم القيامة.

ثالثًا: الدنيا زائلة

����ا  {َو�إِنَّ زائلة  الدنيا  ه��ذه  اأن  نعلم  اأن 

َر�ِج��ُع��وَن}. ل �سيء في الدنيا باٍق،  �إَِل��ْي��ِه 

ل المال ول البنون، حتى الم�سائب فهي، 

ي�ساعدنا  الفهم  ه��ذا  زائلة.  �سيء،  ككلِّ 

على ال�سبر.

رابعًا: الجازع ماأزور

عادًة، عندما تحلُّ م�سيبة، كاأن نفقد 

وما  باإحباط  ون�سعر  ونولول  نبكي  عزيزًا، 

�ساكل. �سواء �سبرنا اأم جزعنا، فالم�سيبة 

الأحاديث  تقول  لذا  الأم��ر.  وانتهى  وقعت 

ال�سريفة اإنك اإن �سبرت جرى عليك القدر 

واأنت ماأجور واإن جزعت جرى عليك القدر 

.
)2(

واأنت ماأزور 

خام�صًا: في علم اهلل

بعلم  هو  عليك  جرى  ما  اأن  تعلم  اأن   

الإم���ام   . اهلل، وف���ي ع��ي��ن اهلل ع���زَّ وج����لَّ

الدنيا  ل �صيء ف��ي 

باٍق حتى الم�صائب 

فه�����ي، كك�����ّل 

�ص��يء، زائل��ة. هذا 

الفه���م ي�صاعدن���ا 

ال�صب�������ر عل���ى 
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ال����ح���������س����ي����ن 

ف�������ي   Q

تتعاقب  كانت  كربلء 

قلبه  ع��ل��ى  ال��م�����س��ائ��ب 

اإخوته  ُقتل  فقد  ال�سريف، 

حتى  واأ����س���ح���اب���ه،  واأولده 

يدي  بين  ُذب��ح  الر�سيع  الطفل 

ن ما  اأبيه. فكان Q يقول: »هوَّ

. فعندما 
)3(

بعين اهلل«  اأنه  بي  نزل 

اأن ما يجري عليه من  الإن�سان  يعلم 

ُيخفف  بعلم اهلل، فهذا  م�سائب، هو 

عنه الم�سيبة. 

�صاد�صًا: كفارة الذنوب

من  عليك  يجري  ما  اأّن  تعلم  اأن   

م�سائب وبلءات هو تطهير لنف�سك، 

لروحك؛  وتزكية  ذنوبك،  عن  وكّفارة 

الدنيا  اأن ُيخرجك من  اأراد  لأّن اهلل 

ول  تبعات  عليك  ولي�س  الآخ��رة  اإل��ى 

ذنوب، كتابك نظيف نقّي، فيبتليك 

يات �سعبة،  اأو تحدِّ اأو خوف  بفقر 

لك و�سبُرك  بهموم واآلم.. فتحمُّ

نف�سك  تطهير  اإلى  بك  يوؤديان 

ارتكبتها.  التي  الذنوب  من 

حتى لقد ورد في الروايات، 

د  ُي�سدِّ الموؤمن  ه��ذا  اأّن 

ج�سده،  من  روح��ه  خ��روج  عند  عليه  اهلل 

اأية  عليه  ولي�س  الدنيا  من  ُيخرجه  حتى 

على  ُي�ساعدنا  اأي�سًا  ه��ذا  ذن��ب.  اأو  تبعة 

ال�سبر.

�صابعًا: البالء باطنه خير

 اأن تعلم اأّن ما يجري عليك من �سّدة، 

هو في ظاهره م�سيبة، ولكن قد يكون فيه 

ُيعطينا  واهلل  الِغَنى  نطلب  نحن  لك.  خير 

الن�سر.  لنا  فيوؤجل  ن�سرًا  نطلب  الفقر، 

وقد جاء في الدعاء: »ولعل الذي اأبطاأ عني 

. فكثير 
)4(

هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور« 

من الأمور التي نكرهها قد يكون لنا فيها 

{َفَع�َسى  خير كثير، ونحن ل ندرك ذلك: 

َخْير�ً  ِفيِه  �للُ  َوَيْجَعَل  �َسْيئاً  َتْكَرُهو�  �أَْن 

َكِثير�ً} )الن�ساء: 19( {َوَع�َسى �أَْن َتْكَرُهو� 

و� �َسْيئاً  �َسْيئاً َوُهَو َخْيٌر َلُكْم َوَع�َسى �أَْن ُتِحبُّ

َوُهَو �َسرٌّ َلُكْم َو�للُ َيْعلَُم َو�أَْنُتْم الَ َتْعلَُموَن} 

)البقرة: 216(.

ل  م�سموُنه:  ما  الروايات  بع�س  وفي 

.
)5(

تكون موؤمنًا حتى تعّد البلء نعمة 

ثامنًا: تربية من اهلل

الم�سائب  ه��ذه  بع�س  اأّن  نعلم  اأن 

وُيحّنننا،  نفو�سنا  تربية  بغر�س  اهلل  من 

فيمنَعنا من اأن نتعلَّق بالدنيا  ونع�سيه من 

عندما  بطبعه،  والإن�سان،  حطامها.  اأجل 

عم وين�سى اهلل،  عم، ين�سى النِّ يغرق في النِّ

فتاأتي ال�سدائد لتذكير النا�س وامتحانهم، 

واعظًا  حولهم  يجري  ما  كل  من  وليجعل 

لهم ولغيرهم. 

تا�صعًا: الموؤمن ي�صتد بالبالء

الم�سائب هي  اأن بع�س هذه  نعلم  اأن 

التجارب  م��ن  بكثير  وت��زوي��دن��ا  لتقويتنا 
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من  ولن�ستفيد  وال��خ��ب��رات 

ون�سبح  الما�سي،  اأخ��ط��اء 

اأقدر على التحديات الآتية. 

بع�س الروايات �سبهت البلء 

يقّوي  الذي  باللبن  بالتغذية 

فالموؤمن  الإن�����س��ان.  ج�سد 

ي�ستّد عوُده بالبلء، ويعظم 

اإيمانه ويقوى قلبه وفكُره..

ع�����ل�����ى ال����م���������س����ت����وى 

حرب  قبل  الأم���ور،  من  كثير  ال�سخ�سي، 

ح�سلت،  ولكنها  منها،  نخاف  كنا  تموز، 

ت تجربتها. ولم نعد نخاف منها، لقد تمَّ

ف��ي ب���در ك���ان ع���دد ال��م��وؤم��ن��ي��ن 313 

�سخ�سًا، فاأطاعوا اهلل ور�سوله بكلِّ �سيء، 

زهم  وعزَّ ال��ن�����س��ر،  عليهم  اهلل  ف��اأن��زل 

بالملئكة، ون�سرهم وهم ِقّلة.

اأّول  الم�سلمون،  انت�سر  ح���د، 
ُ
اأ وف��ي 

الأم���ر، رغ��م اأن���ه ك��ان ه��ن��اك ف���رٌق كبير 

ب��ال��ع��دد. ك���ان ال��ق��ر���س��ي��ون اأك��ث��ر ع���ددًا 

وتجهيزًا.

وتوّلي  تهرب  قري�س  ب��داأت  ذلك  ومع 

ف���ادح من  وب�سبب خ��ط��اأ  ول��ك��ن  الأدب����ار، 

اإلى  الن�سر  دقائق،  في  تحّول،  م��اة،  ال��رُّ

اأن  وك��اد   ،P اهلل  ر�سول  وُج��رح  هزيمة 

ُيقتل ذلك اليوم، و�ساع الموؤمنون وت�سّتتوا. 

 ،P النبي  اإطاعة  عدم  ب�سبب  ذلك  كّل 

يقول  الدنيا!  وبحطام  بالغنائم  والتعلُّق 

�إِْذ  َدَقُكُم �للُ َوْعَدُه  اهلل تعالى: {َوَلَقْد �سَ

وَنُهْم ِباإِْذِنِه َحتَّى �إَِذ� َف�ِسْلُتْم َوَتَناَزْعُتْم  َتُح�سُّ

ِفي �الأْمِر َوَع�َسْيُتْم ِمْن َبْعِد َما �أََر�ُك��ْم َما 

ْنَيا َوِمْنُكْم َمْن  وَن ِمْنُكْم َمْن ُيِريُد �لدُّ ُتِحبُّ

َرَفُكْم َعْنُهْم ِلَيْبَتِلَيُكْم  ُيِريُد �الآَِخَرَة ُثمَّ �سَ

ُذو   
ُ
َو�لل َع��ْن��ُك��ْم  َع��َف��ا  َوَل���َق���ْد 

ِمِنيَن} )اآل  ٍل َعلَى �ْلُموؤْ َف�سْ

وليتعلموا   .)152 ع��م��ران: 

لهم  اأح���دث  اأخطائهم،  م��ن 

ك��ان في  غ��ّم��ًا بعد غ��ّم. لقد 

على  ك��ب��ي��رة  م�سيبة  ح����د 
ُ
اأ

�سورة  في  ون��رى  الم�سلمين. 

اآل عمران عدة اآيات تتحّدث 

عن الآثار النف�سية التي جرت 

حد. 
ُ
في اأ

عا�صرًا: الأ�صوة الح�صنة

والأنبياء   P اهلل  بر�سول  الق��ت��داء 

تعر�س  بما  ��ي  وال��ت��اأ���سّ  ،Rوالأولياء

�سبروا  وكيف  ب��لءات،  من  الموؤمنون  له 

وفازوا بالأو�سمة الإلهية.

 Q اإبراهيم  عن  القراآن  يحدثنا 

ْبَر�ِهيَم  �إِ �أُ�ْسَوٌة َح�َسَنٌة ِفي  َلُكْم  {َقْد َكاَنْت 

َو�لَِّذيَن َمَعُه} )الممتحنة: 4(. كان ذلك 

في زمن نمرود وكانت النتيجة اأنهم اأرادوا 

اإحراق اإبراهيم Q بالنار.

اأ�سحاب  ع��ن  ال���ق���راآن  يحدثنا  ك��م��ا 

طاغية  ملك  ه��ن��اك  ك��ان  فقد  الأخ����دود 

الواحد،  يوؤمن بع�س قومه باهلل  اأن  رف�س 

دهم  ن��ارًا وهدَّ خ���دودًا وم��لأه 
ُ
اأ فحفر لهم 

باإحراقهم اأو يكفروا باهلل. فلم يخافوا، بل 

الأخدود؛  في  اأنف�سهم  اإلقاء  اإلى  �سارعوا 

ولذا جاء ذكرهم في القراآن.

{َلَقْد   :P النبي  عن  القراآن  يقول 

���ْس��َوٌة َح�َسَنٌة}  �أُ َل��ُك��ْم ِف��ي َر���ُس��وِل �لِل  َك��اَن 

P يقول: »ما  21(. والنبي  )الأح��زاب: 

يقول هذا   .
)6(

اأوذي��ت«  ما  نبيٌّ مثل  اأوذَي 

اأحبُّ   � � كما نوؤمن نحن الم�سلمين  اأنه  مع 

ما يجري عليك من 

وبالءات  م�ص��ائب 

تط�هي�������ر  ه����و 

لنف�صك، وكّف��ارة 

ع��ن ذنوب��������ك، 

وتزكي��ة لروح���ك
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الموؤم����ن ي�صت����ّد 

بالب������الء،  ع��وُده 

اإيم�ان���ه  ويعظ��م 

ويقوى قلبه وفكُره

الخلق اإلى اهلل.

وعندما ن�سل اإلى كربلء 

الح�سين  ف���ي  ل��ن��ا  اإن  ن���ق���ول: 

اإخوة  وفي  ح�سنة،  �سوة 
ُ
اأ  Q

واأ�سحابه  واأب���ن���ائ���ه   ال��ح�����س��ي��ن 

R. نحن نتعلم من هوؤلء القوم 

اأو  نحبط  ول  ون��واج��ه  ن�سبر  كيف 

ننهار. قال الح�سين Q في بداية 

اآدم  ُول��د  على  الموُت  »ُخ��طَّ  الطريق: 

 .
)7(

الفتاة«  جيد  على  القلدة  مخّط 

اأهَل  ر�سانا  اهلل  »ر�سا  يقول:  اأن  اإلى 

. وفي اآخر 
)8(

البيت ن�سبر على بلئه«

يقول: »�سبرًا على ق�سائك،  لحظاته 

معبوَد  ل  لأم���رك..  ت�سليمًا  رب..  يا 

بعين  اأن��ه  بي  نزل  ما  ن  ه��وَّ �سواك.. 

اهلل«. 

ه���ذا ه��و ق��دوت��ن��ا، والأ����س���وة 

الح�سنة.

ت�سبر   O زي����ن����ب 

هو  ق��ل��ب  اأيُّ  وت��ت��ح��ّم��ل.. 

والم�ساب  زي��ن��ب؟!  قلب 

تجل�س  ع��ن��دم��ا  الأع���ظ���م 

عند ج�سد اأخيها الح�سين 

Q، وهو يجود بنف�سه، 

يديها:  رافعًة   � �سبحانه   � اإلى اهلل  فتتوجه 

هي  هذه  القربان«.  هذا  منا  تقّبل  »اللهمَّ 

الأ�سوة الح�سنة. هذه هي القدوة بالإيمان 

وال�سبر ورباطة الجاأ�س..

 ،O زينب  بعين  كربلء،  م�سهد 

هو بقاء الإ�سلم وخلوده، كما قالت ليزيد: 

»ِكْد َكْيَدك، وا�سَع �َسْعَيك، ونا�سب جهدك، 

 .
)9(

فواهلل ل تمحو ذكرنا، ول ُتميُت وْحينا« 

لذا قالت لبن زياد: »ما راأيُت اإل جميًل، 

فبرزوا  القتل  عليهم  اهلل  كتب  قوٌم  هوؤلء 

بينك  اهلل  و�سيجمع  م�ساجعهم،  اإل���ى 

وبينهم فُتحاجُّ وُتخا�سم، فانظر لمن الفَلج 

.
)10(

َك، يا بن مرجانة«  يومئٍذ! ثكَلْتَك اأمُّ

هكذا علينا مواجهة الم�سائب بالعلم 

وال�سبر والتاأ�ّسي.

اإلى قدوة، طبعًا  ل كربلء  تتحوَّ هكذا 

باهلل  الإيمان  الأو�سع:  الإ�سلمي  بالمعنى 

اإيمان  يوجد  فحيث   .P ور�سوله  تعالى 

وقدرة  �سبر  يوجد  الآخ��ر،  وباليوم  ب��اهلل 

ل البلءات وال�سدائد. على تحمُّ

* كلمة �سماحة ال�سيد ح�سن ن�سر اهلل التي األقاها في الليلة الخام�سة 
من محرم 1432ه�.

، »اأفل ي�سكرون«. العدد 237( 1)

. نهج البلغة، ال�سريف الر�سي، ج 4، �س 71( 2)

، ال�سي���خ باقر �سريف القر�سي، ج  (3 )Q حي���اة الإمام الح�سين

1، �س 9.
. اإقبال الأعمال، ال�سيد ابن طاوو�س، ج 1، �س 136( 4)

. بحار الأنوار، العلمة المجل�سي، ج 64، �س 237( 5)

. م. ن، ج 39، �س 56( 6)

. م. ن، ج 44، �س 366( 7)

. اأعيان ال�سيعة، ال�سيد مح�سن الأمين، ج 1، �س 593( 8)

. لواعج الأ�سجان، ال�سيد مح�سن الأمين، �س 231( 9)

. الإر�ساد، ال�سيخ المفيد، ج 2، �س 115( 10)
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ّج الحديث �صُ
متريك علي  ح�صني  الأ���ص��ت��اذ 

���������س��������ّج ال��������ح��������دي��������ُث وُب������������������حَّ ال�����������������س��������وُت وال������ن������غ������ُم

ع���������ن ف������ت������ي������ٍة ل���������������������دروِب ال�������م�������ج�������ِد ق������������ْد ر�������س������ُم������وا

�������س������ّق������وا ط��������ري��������َق ال������ُع������ل������ى ب�����������ال�����������ّدِم َي�������ْح�������ِف�������ُزُه�������م

������������ْوُن ال���������ك���������رام���������ِة والإخ���������������ل����������������سُ وال������ه������م������ُم �������������سَ

�����������س����������ّدوا ال�������ع�������زي�������م�������َة ب����������الإي����������م����������اِن ف��������اْق��������َت��������َرَن��������ْت

����������ْدُق ال�����ف�����ع�����ِل م�������ا َع��������َزُم��������وا ���������ْدُق ال������ن������واي������ا و�����������سِ ����������سِ

�����ُه�����م �����ْع�����َب ُي�����وؤِْن�����������سُ �����َع�����اَب وخ�����ا������س�����وا ال�����������سَّ ج������اب������وا ال�����������سِ

ح������������رُّ ال������ه������ج������ي������ِر وَدْه������������������������ُم ال�������ل�������ي�������ِل وال��������ُظ��������َل��������ُم

دِم�������ِه�������م م��������ن  ال�������ق�������د��������سِ  ال�������ج�������ن�������وِب  ت����������������راَب  رووا 

������َت������ْن������َب������ت������وا ال��������زه��������َر اأن�����������واع�����������ًا وم����������ا ُح��������ِرُم��������وا وا�������سْ

اأرواُح�����������������ه�����������������م ف������ي������ن������ا ف�������������َرا��������������سُ ح������������ْق������������ٍل، غ�������دا

ط���������ْي���������ُب ال������ع������ب������ي������ِر ل��������ه��������ْم وال������������زه������������ُر م���������ا ل����ث����م����وا

ل���������م ي���������ع���������رِف ال�������������ُع�������������ْرُب ق�������ب�������َل ال����������ي����������وِم ������س�����اب�����ق�����ًة

ل�����ل�����ن�����������س�����ِر ط������ع������م������ًا ول���������������لأح���������������داِث م���������ا ف������ِه������ُم������وا

م������ا�������س������ي������ُه������ُم ال���������ع���������زُّ وال����������ت����������اري����������ُخ ي�������������س������اأُل������ُه������م

������م������ُم؟ اأي���������������َن ال������ح������م������ي������ُة؟ اأي���������������َن ال���������������س�������دُق وال�������������سّ

م�������ع�������ذرًة الأْذَن  و��������س�������ّم�������وا  ال�������ع�������ي�������وَن  اأع�����������ُم�����������وا 

�����م�����وا ب�����ئ�����������سَ ال�����������س�����م�����ي�����ُر، وب�����ئ�����������سَ ال����������ُع����������ْرُب م�������ا َو������سَ

ل��������م ي�����م�����������سِ ي������������وٌم ع�����ل�����ى ال������ك������ث������ب������اِن م��������ا ان�����ت�����������س�����رْت

اأ�������������س������������لُء َم���������������ْن ف������ي������ه������ُم الآم������������������������اُل وال��������ِع��������َظ��������ُم

ل���������ّب���������وا ال���������������ن���������������داءاِت ل��������������لأوط��������������اِن م���������ا ب������ِخ������ُل������وا

�����ُم�����وا ب�����������ال�����������ّروِح ب�����������ال�����������ّدِم، ب����������ْل ل������ل������م������وِت ق����������ْد َب�����������سِ

������������ي ال�������������زه�������������وَر غ���������ي���������َر ب������اك������ي������ٍة اأّم�����������������������������اُه، ُر�������������سّ

ل�������ل�������زه�������ِر ���������س��������رٌّ ل������������ُه الأم���������������������������واُت ق������������ْد ف������ِه������ُم������وا

ق����������ذٍر ح��������ا���������س��������ٍر  ِم����������������ْن  ت�������ي�������اأ��������س�������ي  ل  اأّم����������������������������اُه، 

ف������ن������ح������ن اأ��������������س�������������رُف َم����������������ْن �������������س������������ارْت ب�������������ِه ق����������دُم

اأر���������������������سُ ال��������ج��������ن��������وِب ون�������ح�������ن الأ�������������س������������ُل َع�������اِم�������ل�������ٌة

ِم�����������ْن اأف�������������س������ِل ال����������ُع����������ْرِب ف�����ي�����َه�����ا ال�������ُح�������ْل�������ُم وال���������َك���������َرُم

ف��������ي��������َه��������ا ال������������م������������اآث������������ُر ل���������ل���������ت���������اري���������ِخ م�������ف�������خ�������رٌة

ل��������ب��������ي��������ُت ي�������������ع�������������ِرُف والإ��������������������س�������������������لُم وال������������ح������������رُم

ل����������َن����������ا غ����������������ٌد خ������������اف������������ُق ال������������������راي������������������اِت ن�����ح�����م�����ُل�����ه

والأر���������������������������سُ وال���������ق���������د����������سُ والأم���������������ج���������������اُد وال������ع������ل������ُم
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دوا لالآخرة تزوَّ

دار  الدنيا  اإنما  النا�س،  الموؤمنينQ:«اأيها  اأمير  عن 
)1(

كم...«  كم لمقرِّ مجاز والآخرة دار قرار، فخذوا من ممرِّ

الدنيا  حقيقة  في  الإن�صان  يتبناها  التي  الروؤية  اإن 

والآخرة ت�صكل الأ�ص�س الهامة في تحديد حاجاته ونمط 

حياته و�صلوكه. الدنيا والآخرة هما مرحلتان من الحياة 

الم�صتمرة والأبدية لالإن�صانية جمعاء، وهاتان المرحلتان 

مرتبطتان بع�صهما ببع�س ارتباطًا وثيقًا.

ال�صيخ علي ذو علم

اإن �سكل الحياة الدنيوية في النظرية 

عند  الآخ��رة  ي�سنع  ال��ذي  هو  الإ�سلمية 

والعمل  بالإيمان  يتمتع  من  وكل  الإن�سان. 

واأما  يوؤّمن �سعادته الأبدية.  ال�سالح فاإنه 

الفاقد للإيمان اأو العمل ال�سالح فلم يهيئ 

الخا�سرين  من  فيها  وكان  للآخرة  ال��زاد 

الروؤية  بناء على هذه  واأ�سحاب الح�سرة. 

الإلهية  الهداية  اإل��ى  الإن�سان  حاجة  ف��اإنَّ 

اإلى  حاجة  هي  الدين  ق��ادة  تعاليم  واإل��ى 

به  ي  ي���وؤدِّ مطمئن  �سلوك  على  الح�سول 

اإلى  بل  ل  وال�سعيدة،  الأبدية  الحياة  اإلى 

الو�سول اإلى الكمال الحقيقي. لو لم تتمتع 

حاجة  اأي  تبقى  فلن  بواقعية  الروؤية  هذه 

اإلى ال�سرائع ال�سماوية والهداية الإلهية.

جوانب الحياة الإن�صانية

برنامج  بتقديم  الإ�سلم  يقوم  عندما 

ع��م��ل��ي و���س��ل��وك��ي ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��ف��رد 

والجماعة وفي الأبعاد الأخلقية والتربوية 

والق�سائية،  وال�سيا�سية  والق��ت�����س��ادي��ة 

اإل لأن  و... فما ذلك  والحقوقية  والعبادية 

ر في م�سير الإن�سان الأبدي،  هذه الأبعاد توؤثِّ

تاأمين  في  ت�ساهم  الأم��ور  هذه  جميع  ولأن 

ال�سعادة الخالدة للإن�سان. ولن نتمكن من 

بعين  الأخ��ذ  دون  من  حقيقية  اآخ��رة  بناء 

العتبار جميع جوانب الحياة الإن�سانية.

ثم اإّن كل من كان في هذه الدنيا اأعمى 

فهو في الآخرة اأعمى واأ�سّل �سبيًل. ول بد من 

اأجل الخروج من ال�سلل والحيرة والو�سول 

اإلى النجاة، من خلل العمل في هذه الدنيا 

على اأ�سا�س المعرفة والب�سيرة. وهذا العمل 

والر�سالت  ال��دي��ن  ح��رك��ة  اأ���س�����س  م��ن  ك��ان 

به  ا�سطلعت  ال��ذي  ال���دور  وه��و  ال�سماوية. 

لأي  يمكن  ل  وال���ذي  ال�سماوية  ال��ر���س��الت 

معرفة اأو تجربة ب�سرية �سرفة اأن تقوم به.

لتاأمين ال�صعادة الأبدية

في  الإ���س��لم  ت��دخ��ل  نفهم  هنا  وم��ن 

جميع اأمور العالم. فلم يبَق �سي ء له علقة 

الإ�سلم.  وذك���ره  اإل  الإن�����س��ان  ب�سعادة 

يلحق  اأن  يمكن  م��ا  ك��ل  الإ���س��لم  ف��ح��ّرم 

اأمر  كل  واأوج��ب  الإن�سان  ب�سعادة  ال�سرر 
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الدنيا  العم��ل ف��ي 

يجب اأن يقوم على 

المعرف��ة  اأ�صا���س 

وه��ذا  والب�صي��رة، 

ك�����ان من اأ�ص�س 

الدي����ن  حرك�����ة 

والر�ص�����������الت 

ال�صم�������اوي������ة

 P سروري له. ولهذا كان حلل محمد�

حلًل اإلى يوم القيامة وحرامه حرامًا اإلى 

اأو  الثانوية  اأن الأحكام  القيامة. حتى  يوم 

الأحكام الحكومية كانت في اإطار اإ�سلح 

ال��ح��ي��اة ال��دن��ي��ا ل��لإن�����س��ان، وك��ل ه��ذا في 

والخالدة.  الأبدية  ال�سعادة  تاأمين  �سبيل 

 Qالموؤمنين اأمير  الإمام  يطرح  وهنا 

ال�سحيحة  ال��روؤي��ة  الق�سيرة  كلماته  في 

نتزود  لأن  ويدعونا  والآخ��رة،  الدنيا  حول 

اأنَّ الحياة  اأ�سا�س  من دنيانا لآخرتنا على 

الحياة  واأما  الدنيا هي تنق�سي ول تبقى، 

الآخرة فهي الأبدية الباقية.

حياة دنيوية � اأخروية

الفاني  م  نقدِّ باأن  يق�سي  العقل  اإن  ثم 

الموؤقتة  بالأمور  ي  ن�سحِّ واأن  الباقي  لأجل 

يتوجب  هذا  وعلى  الباقية.  الأ�سيلة  لأجل 

على  الدنيا  حياتنا  اأم��ور  م  ننظِّ اأن  علينا 

اأ�سا�س اأن تكون مفيدة ومثمرة في الآخرة.

�سرفهم  يقّللون  الذين  هم  ال�سعداء 

من اأجل راأ�سمالهم، وهم الذين ُيخرجون 

تخرج  اأن  قبل  الدنيا  تعّلقات  من  قلوبهم 

بعد  النا�س  ي�ساأل  ما  اأبدانهم منها. عادة 

ولكن  ت��رك��ه؟«  ال��ذي  »م��ا  ال�سخ�س  م��وت 

 تعالى ت�ساأل »ما الذي قّدمته 
َّ

ملئكة اهلل

وعملته من اأجل نف�سك؟«.

على اأ�سا�س هذه الرواية تنتظم الحياة 

والم�ساواة  ال��ع��دال��ة  وت��ح��ل  الجتماعية 

التعاون  ويكون  الظلم،  مكان  والإن�ساف 

وال�ستعمار،  ال�ستثمار  مكان  والخدمة 

والمحبة مكان الح�سد والبغ�ساء، والزهد 

النهاية  وف���ي  وال��ب��خ��ل.  ال��ح��ر���س  م��ك��ان 

يمكننا اأن ن�سنع من هذه الحياة الدنيوية 

حياة اأخروية.

. نهج البلغة، ال�سريف الر�سي، ج 2، �س 183( 1)
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ال�صيخ علي حجازي

دقة اأهمّية ال�صّ

وردت روايات كثيرة عن المع�سومين 

دقة  ال�سّ ا�ستحباب  ع��ل��ى  دّل���ت   R

والحّث عليها.

وي���ت���اأّك���د ال���س��ت��ح��ب��اب ف���ي اأوق�����ات 

و�سهر  عرفة  ويوم  كالجمعة  مخ�سو�سة، 

رم�سان.

طوائف  على  ال�ستحباب  ويتاأّكد  كما 

كالجيران  ال���ن���ا����س،  م���ن  م��خ�����س��و���س��ة 

والأرحام، حّتى ورد في الخبر: »ل �سدقة 

.
)1(

وذو رحم محتاج« 

دفع البالء

ورد عن ر�سول اهلل P اأّنه قال:

»اإّن اهلل ل اإله اإّل هو ليدفع بال�سدقة 

والغرق،  وال��ح��رق��ة،  وال��ُدَب��ْي��َل��ة،  ال����داء، 

، وعّد �سبعين بابًا 
)2(

والهدم، والجنون...« 

من ال�سوء.

اأح��ك��ام 

دقة ال�صّ

34



وقد ورد: »اإّن الفتتاح بها 

يومه،  نح�س  يدفع  اليوم  في 

 .
)3(

وفي الليلة يدفع نح�سها« 

وورد: »اإّن �سدقة الليل تطفئ 

غ�سب الرّب، وتمحق الذنب 

الح�ساب،  وت��ه��ّون  العظيم، 

المال،  تثمر  النهار  و�سدقة 

.
)4(

وتزيد في العمر« 

وقوعها في يد الرّب

اأثقل  �سيء  »لي�س  ورد: 

ال�سدقة  من  ال�سيطان  على 

في  تقع  وهي  الموؤمن،  على 

يد الرّب )تبارك وتعالى( قبل اأن تقع في 

.
)5(

يد العبد« 

وورد عن الإمام علّي بن الح�سين زين 

)يد  يده  يقّبل  »كان  اأّن��ه   Q العابدين 

له  فقيل  ال�سدقة،  عند  عليه(  المت�سّدق 

اإّنها تقع في يد اهلل قبل  في ذلك، فقال: 

.
)6(

اأن تقع في يد ال�سائل«

كّل معروف �صدقة

»كّل  ق���ال:  اأّن���ه   P ال��ن��ب��ّي  ورد ع��ن 

معروف �سدقة اإلى غنّي اأو فقير، فت�سّدقوا 

ب�سّق  ول��و  النار  واّت��ق��وا  التمرة،  ب�سّق  ول��و 

كما  ل�ساحبها  يربيها  اهلل  ف��اإّن  التمرة، 

يوّفيه  اأو ف�سيله، حّتى  فلوه  اأحدكم  يرّبي 

اإّياها يوم القيامة، وحّتى يكون اأعظم من 

. اإلى غير ذلك.
)7(

الجبل العظيم« 

�صروط المت�صّدق

ي�����س��ت��رط ت���وّف���ر اأرب��ع��ة 

�سروط في المت�سّدق لتكون 

ال�سدقة �سحيحة، وهي:

فل  �ل����ب����ل����وغ:  ل:  �الأوهّ

ال�سبّي  من  ال�سدقة  ت�سّح 

غير البالغ، حّتى لو بلغ ع�سر 

�سنوات.

�ل�������ث�������ان�������ي: �ل�����ع�����ق�����ل: 

ف���ل ت�����س��ّح ال�����س��دق��ة من 

المجنون.

يكون  ل  اأن  �ل����ث����ال����ث: 

اأعلن  فلو  الفل�س،  ب�سبب  عليه  محجورًا 

ُيحجر  المكّلف  اإفل�س  ال�سرعّي  الحاكم 

على ماله، ول ي�سّح له الت�سّرف في ماله، 

ول ت�سّح ال�سدقة منه.

عليه  م��ح��ج��ورًا  ي��ك��ون  ل  اأن  �ل���ر�ب���ع: 

ل�سفه.

وال�����س��ف��ي��ه ه��و ال����ذي ل��ي�����س ل��ه حالة 

بحاله،  والعتناء  ماله  حفظ  على  باعثة 

ويتلفه  ماله في غير موقعه،  فهو ي�سرف 

على  مبنّية  معاملته  ولي�ست  محّله،  بغير 

يبالي  ول  والغ�ّس،  المغابنة  عن  التحّفظ 

بالنخداع فيها.

ق عليه المت�صدَّ

ال���واج���ب���ة  ال�������س���دق���ة  ت���ج���وز  ل   � اأ 

بيت  لأهل  العداء  نا�سب  على  والم�ستحّبة 

»لي�س �ص��يء اأثقل 

ال�صيط�����ان  عل��ى 

م��ن ال�صدق��ة على 

الموؤمن، وهي تقع 

في ي��د الرّب تبارك 

اأن  قب��ل  وتعال��ى 

تقع في يد العبد«
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النبّي )�سلوات اهلل عليهم اأجمعين(، ول 

من  كانا  واإن  حّتى  الحربّي،  الكافر  على 

الأرحام.

الم�ستحّبة  ال�سدقات  اإعطاء  ويجوز 

لمن �ساء المت�سّدق، فيجوز اإعطاوؤها للغنّي 

والأف�سل  وال��ذّم��ّي.  والم�سلم،  والفقير، 

دفعها اإلى الفقير العفيف المتدّين. 

بّد  فل  الواجبة  ال�سدقات  واأّم��ا   � ب 

الوكيل  بوا�سطة  اأو  مبا�سرة  دفعها  م��ن 

الفقراء  منها  التي  المقّررة  مواردها  في 

والم�ساكين.

بع�س اأحكام ال�صدقة

اأ � ي�سترط في ال�سدقة ق�سد القربة.

ب � ل يعتبر فيها العقد الم�ستمل على 

الإيجاب والقبول، بل ت�سّح باأّي لفظ يدّل 

يتّم  ب��اأن  بالمعاطاة،  ت�سّح  كما  عليها، 

الإقبا�س والقب�س ولو بدون لفظ.

ج � ل ت�سّح ال�سدقة اإّل بالإقبا�س من 

ق عليه. ق والقب�س من المت�سدَّ المت�سدِّ

بعد  ال�سدقة  ف��ي  ال��رج��وع  ي��ج��وز  ل 

تحّقق  فاإذا  القب�س،  قبل  ويجوز  القب�س، 

الإقبا�س والقب�س ت�سير ال�سدقة لزمة، 

�سواء اأكانت لذي رحم اأم لغيره.

�صدقة الها�صمّي وغيره

للها�سمّي  الها�سمّي  �سدقة  تحّل   � اأ 

اأكانت  )���س��واء  مطلقًا  الها�سمّي  ولغير 

م�ستحّبة اأم واجبة، وحّتى زكاة الفطرة(.

لغير  الها�سمّي  غير  �سدقة  تحّل   � ب 
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الت�صّول

اأ � يجوز م�ساعدة المت�سّولين 

المف�سدة،  عليها  تترّتب  ل��م  م��ا 

اإي�سال  ي��ك��ون  ح���ال  اأي  وع��ل��ى 

ال�سدقات اإلى الفقراء المتدّينين 

المتعّففين هو الأف�سل.

�سديدة  ك���راه���ة  ي��ك��ره   � ب 

ال�سوؤال من غير احتياج، وقد ورد 

فيه الإزعاج الأكيد، ففي الخبر: 

»م��ن ���س��األ ال��ن��ا���س وع��ن��ده قوت 

ولي�س  القيامة  ي��وم  اهلل  لقي  اأّي���ام  ثلثة 

مع  ال�سوؤال  يكره  بل   .
)9(

لحم«  وجهه  في 

الحاجة اأي�سًا.

�صدقة ال�صّر

اأف�سل،  �سّرًا  الم�ستحّبة  ال�سدقة   � اأ 

غ�سب  تطفئ  ال�سّر  �سدقة  »اإّن  ورد:  فقد 

الماء  يطفئ  كما  الخطيئة  وتطفئ  الرّب، 

.
)10(

النار، وتدفع �سبعين بابًا من البلء« 

نعم لو اتُّهم ال�سخ�س بترك الموا�ساة، 

ق�سد  اأو  نف�سه،  ع��ن  التهمة  دف��ع  ف���اأراد 

اقتداء غيره به فل باأ�س بالإجهار بها.

الواجبة  ال�سدقة  اإظهار  الأف�سل   � ب 

مطلقًا.

اأكانت  �سواء  الها�سمّي، 

م�ستحّبة،  اأم  واج��ب��ة 

غير  ���س��دق��ة  وت���ح���رم 

اإذا  للها�سمّي  الها�سمّي 

الواجبة  ال��زك��اة  كانت 

وال���ف���ط���رة، والأح�����وط 

اإعطاء  عدم  ا�ستحبابًا 

غير الها�سمّي للها�سمّي 

الواجبة  ال�سدقات  من 

الواجبة  ال���زك���اة  غ��ي��ر 

والفطرة، من المظالم والكّفارات ونحوها، 

واإن كان جائزًا.

ج � تحّل �سدقة غير الها�سمّي للها�سمّي 

اإذا كانت م�ستحّبة.

الم�صاعدة في اإي�صال ال�صدقة

في  ��ط  وال��ت��و���سّ الم�ساعدة  ي�ستحّب 

 P اإي�سال ال�سدقة، فقد ورد عن النبي

اأّنه قال في خطبة: »ومن ت�سّدق ب�سدقة 

اأجره،  مثل  له  كان  م�سكين  اإلى  رجل  عن 

اإن�سان ثّم و�سلت  ولو تداولها اأربعون األف 

اإلى الم�سكين كان لهم اأجر كامل، وما عند 

لو  واأح�سنوا  اّتقوا  للذين  واأبقى  خير  اهلل 

.
)8(

كنتم تعلمون« 

ال�ص��ّر  »اإّن �صدق��ة 

غ�ص���ب  تطف�����ئ 

وتطف�����ئ  ال��رّب، 

كم����ا  الخطيئ����ة 

يطف��ئ الم��اء النار، 

وتدف���ع �صبعي��ن 

الب��الء« م��ن  باب��ًا 

. و�سائل ال�سيعة، الحّر العاملي، ج 9، �س 380( 1)

. بيلة: الداهية، و�سائل ال�سيعة، �س 386( 2) الدُّ

. تحرير الو�سيلة، الإمام الخميني، ج 2، �س 90( 3)

. ثواب الأعمال، ال�سيخ ال�سدوق، �س 144( 4)

. الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 4، �س 3( 5)

. و�سائل ال�سيعة، م. �س، ج 9، �س381( 6)

.  م. ن، ج 6، �س 297( 7)

.  ثواب الأعمال، ال�سيخ ال�سدوق، �س 276( 8)

.  و�سائل ال�سيعة، م. �س، ج 9، �س 389( 9)
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ال�صيد �صامي خ�صرا

ال��ب�����ص��م��ل��ة

خ��ي��ر ب��داي��ة

من اآداب الإ�صالم والم�صّلمات الم�صلكية التي ورثناها عن الأنبياء 

كل  عند  وكتابًة  لفظًا  »الب�صملة«  �ُصنَّة  والف�صل،  العلم  واأهل   R

قوٍل اأو عمٍل اأو ر�صالٍة اأو كتاٍب اأو عقد... 

»ب�صم اهلل الرحمن الرحيم« م�صدر لكل اأبواب الخير والبركة، 

تحل  وبها  ال�صياطين  وُتطرد  الذبائح  ُتحّل  وبها  الرزق  تزيد  فهي 

البركة في الماأكل والم�صرب.

ثواب الب�صملة

عن ر�سول اهلل P اأنه قال: »من قال 

الرحمن  اهلل  »ب�سم  م��رات  ع�سر  ي��وم  كل 

العلي  ب��اهلل  اإل  ق��وة  ول  ح��ول  ل  الرحيم، 

اأمه  ولدته  كيوم  ذنوبه  العظيم« خرج من 

ودفع اهلل عنه �سبعين بابًا من البلء منها 

ووّكل  والفالج،  والبر�س  والجذام  الجنون 

اهلل تعالى به �سبعين األف ملك ي�ستغفرون 

.
)1(

له« 

اأنه   Q الر�سا  الإمام  وروي عن 

قال: »من قال ثلثًا حين ي�سبح وحين 

ل  الرحيم  الرحمن  اهلل  »ب�سم  يم�سي 

حول ول قوة اإل باهلل العلي العظيم« لم 

يخف �سيطانًا ول �سلطانًا ول جذامًا ول 

.
)2(

بر�سًا« 

اأ�صرف الأ�صماء واأعظمها

 P اهلل  ر�سول  عن  عبا�س  اب��ن  عن 

اأنه قال:

الأر�س مكتوبًا  »من رفع قرطا�سًا من 

عليه ب�سم اهلل الرحمن الرحيم اإجلًل له 
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من  اهلل  عند  ك��ان  يدا�س  اأن 

ال�سّديقين وخّفف عنه وعن 

.
)3(

والديه العذاب....« 

وعن ابن عبا�س قال: »لم 

اإل  قط  اهلل  لعنه  اإبلي�س  يرّن 

رّن��ة حين لعن  رّن���ات:  ث��لث 

ال�سموات  خ��رج من ملكوت 
ُ
واأ

والأر�س ورّنة حين ولد محمد 

اأنزلت �سورة  P ورّنة حين 

اهلل  ب�سم  اأول��ه��ا  وف��ي  الحمد 

.
)4(

الرحمن الرحيم« 

 P اهلل  ر����س���ول  وع����ن 

ب�سم  اأّوله  ُيرد دعاٌء  »ل  قال: 

.
)5(

اهلل الرحمن الرحيم« 

يوم  ي��اأت��ون  اأم��ت��ي  »واإّن   :P وع��ن��ه 

القيامة يقولون ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 

فتثقل ح�سناتهم في الميزان فتقول الأمم 

ما اأثقل موازين اأمة محمد فتقول الأنبياء 

كلمهم  ابتداء  وال�سلم:  ال�سلة  عليهم 

لو  تعالى  اأ���س��م��اء اهلل  م��ن  اأ���س��م��اء  ث��لث��ة 

�سيئات  وُو�سعت  الميزان  كّفة  في  ُو�سعت 

.
)6(

الخلق في كّفة لرجحت كّفة الأ�سماء« 

فاجعلوا كل اأعمالكم واأقوالكم مقرونة 

بالب�سملة.

بركاتها

ال�سيطان  ياأكل  هل   :P النبي  �سئل 

مع الإن�سان؟ فقال:

ا�سم اهلل  ُي��ذك��ر  ل��م  م��ائ��دة  ك��ل  نعم، 

. م�ستدرك الو�سائل، الميرزا النوري، ج 5، �س 379( 1)

. و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج 6، �س 478( 2)

. الدر المنثور، جلل الدين ال�سيوطي، ج 1، �س 11( 3)

بع����س م���ا ورد ف���ي اأ�سم���اء اهلل تعال���ى، مرك���ز الم�سطفى،  (4 )

الم�ستطرف للأب�سيهي، ج 2، �س 76.

. بحار الأنوار، العلمة المجل�سي، ج 90، �س 313( 5)

. بع�س ما ورد في اأ�سماء اهلل تعالى، م. �س، ج 2، �س 76( 6)

. بحار الأنوار، م. �س، ج 89، �س 258( 7)

. كنز العمال، المتقي الهندي، ج 15، �س 244( 8)

. الآمالي، ال�سيخ ال�سدوق، �س 643( 9)

، �س  عي���ون اأخبار الر�س���ا Q، ال�سيخ ال�س���دوق، ج 1( 10)

9، �س 740.

الهوام�س

قرطا�صًا  رفع  »من 

من الأر�س مكتوب��ًا 

علي���ه ب�ص���م اهلل 

الرحي���م  الرحم���ن 

اأن يدا�س  اإجالًل له 

ك����ان عن����د اهلل 

ال�صديقي�����ن  م��ن 

وخّفف عن��ه وعن 

والديه العذاب....«

ال�سيطان  ي���اأك���ل  ع��ل��ي��ه��ا 

البركة  اهلل  ويرفع  معهم، 

.
)7(

عنها« 

 :P اهلل  ر�سول  وع��ن 

ا�سم  اأحدكم  ن�سي  اإذا   ...«

فليقل  ط��ع��ام��ه  ع��ل��ى  اهلل 

اأوله  اهلل  ب�سم  ت��ذك��ر:  اإذا 

.
)8(

واآخره« 

جواب  في  اأي�سًا  وعنه 

من �ساأله عن ثواب الو�سوء 

 :P ق����ول����ه  وال���������س����لة 

�سربت  اإذا  اأن���ك  »ف��اع��ل��م 

ب�سم  وقلت  الماء  في  ي��دك 

اهلل الرحمن الرحيم تناثرت الذنوب التي 

.
)9(

اكت�سبتها يداك« 

Q قال:  وروي عن الإم��ام الر�سا 

اأقرب  الرحيم(  الرحمن  اهلل  )ب�سم  »اإّن 

اإلى ا�سم اهلل الأعظم من �سواد العين اإلى 

.
)10(

بيا�سها« 

وحكي اأن اأحد العرفاء كتب »ب�سم اهلل 

في  تو�سع  اأن  واأو�سى  الرحيم«  الرحمن 

كفنه ف�سئل عن ذلك، فقال:

اأنزلَت  رب  ي��ا  ال��ق��ي��ام��ة:  ي���وم  اأق����ول 

الرحمن  اهلل  »ب�سم  عنوانه  وجعلت  كتابًا 

الرحيم«، فبعنوان كتابك عاملني.
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الباقيات ال�صالحات

 �صدقٌة جارية 

 ولٌد �صالٌح يدعو له

 علٌم ينتفع به 

   زينة الدنيا اأم زينة الآخرة
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ال�صدقة في اللغة والعرف وال�صرع عطّيٌة يخرجها 

م�صاعدة  بق�صد  التبّرع،  نحو  على  ماله  من  الإن�صان 

الآخرين و�صّد بع�س حاجاتهم،  تقّربًا اإلى اهلل تعالى. 

وقد حر�س نبي الإ�صالم محمد P والأئمة R على 

بيان قيمتها وفوائدها الدنيوية واآثارها الأخروية على 

الفرد والمجتمع، فروي عن ر�صول اهلل P: »ال�صدقة 

.
)1(

جّنة من النار« 

 P للنبي  ال�صخ�صي  الِحر�َس  التاريخ  لنا  ويذكر 

للفقراء  ال�صدقات  اأداء  على   R الأط��ه��ار  واآل��ه 

والأيتام في مختلف المنا�صبات، ولهذا كانت ال�صدقة 

اهلل  ر�صول  �صّنها  التي  والعملية  القولية  ال�صنن  من 

عن  روي  كما  الإ���ص��راف،  ح��ّد  من  يقرب  ما  اإل��ى   P

 P في و�صّية ر�صول اهلل � Q الإمام اأبي عبد اهلل

َقْد  َتُقوَل  َفُجهُدَك َحتَّى  َدَقَة  ا ال�صَّ »اأَمَّ  :�  Q لعلي 

 .
)2(

اأَ�ْصَرْفُت َوَلْم ُت�ْصِرف« 

�صدقٌة جارية
ال�صيخ ح�صن اأحمد الهادي

فل�صفة ال�صدقة

اأخلقيٌة  فل�سفٌة  والم�ستحب  الواجب  بنوعيها  لل�سدقة 

ومن  الأخلقية،  الرذائل  من  تطّهر  فهي  خا�سة،  واجتماعيٌة 

حّب الدنيا وعبادتها، ومن البخل وغيره من م�ساوئ الأخلق، 

الآخرين  حقوق  ورعاية  وال�سخاء  الحب  ِخلل  مكانها  وتزرع 

في النفو�س، وهذا ما ي�ساهم في تقّدم المجتمع وتكامله، وفي 

اإذابة التفاوت الطبقّي الحاّد بين الأغنياء والفقراء. كما يعالج 

الأغنياء،  بطر  عن  تنتج  التي  وال�سرور  المفا�سد  من  الكثير 
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قال  ال��ف��ق��راء،  فقر  و���س��ّدة 

�أَْمَو�ِلِهْم  ِم��ْن  {ُخ��ْذ  تعالى:  

يِهْم  َوُتَزكِّ ُرُهْم  ُتَطهِّ َدَقًة  �سَ

ِبَها } )التوبة: 103(.

وع���ل���ى ه����ذا الأ����س���ا����س 

ك���ان ال���ح���ّث ع��ل��ى الإن���ف���اق 

والت�سّدق مّما يحبه الإن�سان 

تعالى:  اهلل  قال  به،  ويرغب 

وَن} )اآل عمران:  ا ُتِحبُّ {َلْن َتَناُلو� �ْلِبرَّ َحتَّى ُتْنِفُقو� ِممَّ

 L92(. وفي الحديث عن الح�سين بن علي وال�سادق
�ْسَياِء 

َ
حبُّ الأ

َ
ُه اأ ِر، َوَيُقولِن اإِنَّ َقاِن ِبال�ُسكَّ دَّ ُهَما َكاَنا َيَت�سَ نَّ

َ
»اأ

اإَِلْيَنا، َوَقْد َقاَل اهلل َتَعاَلى: {َلْن َتَناُلو� �لِبرَّ َحتَّى ُتْنِفُقو� 

.
)3(

وَن}...« ا ُتِحبُّ ِممَّ

ل�ِيٌّ 
َ
ع� رى 

َ
ت�
ْ
»ا�س� ق��اَل:  الطفيل  اأبي  عن  الحديث  وفي 

َق ِبِه َوَقاَل: �َسِمْعُت َر�ُسوَل اهلِل  دَّ ْعَجَبُه َفَت�سَ
َ
Q َثْوبًا َفاأ

ِة  P َيُقوُل: َمْن اآَثَر َعَلى َنْف�ِسِه اآَثَرُه اهلل َيْوَم الِقَياَمِة ِبالَجنَّ

ِ َقاَل اهلل َتَعاَلى َيْوَم الِقَياَمِة َقْد 
َّ

َحَب �َسْيئًا َفَجَعَلُه هلِل
َ
َوَمْن اأ

َكاِفيَك 
ُ
اأ َنا 

َ
َواأ ِباْلَمْعُروِف  َبْيَنُهم  ِفيَما  ُيَكاِفُئوَن  الِعَباُد  َكاَن 

 .
)4(

ِة«  اْلَيوَم ِباْلَجنَّ

وُروي اأن اأبا طلحة � وهو من الأ�سحاب � ق�ّسم حائطًا 

اأحّب  وكان  الآية  هذه  نزول  عند  اأقاربه  في  له  )ب�ستانًا( 

اأمواله اإليه، فقال له ر�سول P: »ب�ٍخ َب�ٍخ ذِلَك َماٌل َرابٌح 

.
)5(

َلَك« 

في  المخل�س  التطّوعي  الفعل  لهذا  طبيعيٍة  وكنتيجٍة 

المت�سّدقين  اهلل  يكافئ  الآخرين،  وم�ساعدة  الت�سّدق 

ويتلقى  عنهم،  غ�سبه  فيرفع  مكافاأة،  اأعظم  عباده  على 

ال�سدقة � �سبحانه وتعالى � بيده. وفي هذا اأجزل الجزاء 

من المولى على عبده، وقد روَي عن ر�سول اهلل P قوله: 

الإمام  وروي عن   ،
)6(

الرّب«  لتطفئ غ�سب  ال�سدقة  »اإن 

 َلْم َيْخُلْق 
َ
اأبي عبد اهلل Q في حديث اأنه قاَل: »اإنَّ اهلل

َيِليَها  بَّ  الرَّ َف��اإِنَّ  َدَقَة  ال�سَّ اإلَّ  َيْخُزُنُه  َخ��اِزٌن  َوَلُه  اإّل  �َسْيئًا 

ِبي اإَِذا ت�سّدق ب�سيء و�سعه في يد ال�ّسائل 
َ
ِبَنْف�ِسِه؛ َوَكاَن اأ

 .
)7(

ه في يد ال�ّسائل« ه ثم ردَّ له و�سمَّ ثم ارتده منه فقبَّ

 :P النب��ي  ع��ن 

الموؤمن  م��ات  »اإذا 

عمل������ه  انقط��ع 

ث�الث�����ة:  م��ن  اإل 

ول��د �صال��ح يدع��و 

ل��ه، وعل��م ينتف��ع 

ب��ه بع���د موت����ه، 

و�صدق���ة جاري��ة«
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ما هي ال�صدقة الجارية؟ 

ذهب الكثير من الفقهاء اإلى اأن المراد من ال�سدقة 

ابن  عمل  ينقطع  ل  والتي  عليها  الحّث  ورد  التي  الجارية 

التاأبيد  اأن  اأ�سا�س  على  الوقف،  هي  موته،  بعد  منها  اآدم 

في ال�ستفادة الذي من نتائجها واآثارها هو من مقت�سيات 

الوقف ومقّوماته. ويمكن تعميم عنوان ال�سدقة الجارية 

اإلى مطلق فعل الخير ونحوه من اأعمال البّر التي ت�ستمّر 

وتبقى لي�ستفاد منها بعد موت الإن�سان، كعمارة الأبنية من 

اأو  والعبادة،  العلم  ُدور  من  ونحوها  والمدار�س  الم�ساجد 

اأّلفها، و�سائر م�ساهماته الكلية والجزئية في  الكتب التي 

عليهم،  بالنفع  وتعود  والنا�س،  المجتمع  منه  ي�ستفيد  ما 

التي �سّنها. وعليه فاإن كل  نن  ال�سُّ اأي�سًا  اأن ت�سمل  ويمكن 

في  �سينال ح�سناته  تعالى،  الإن�سان خال�سًا هلل  خّلفه  ما 

الآخرة، بل �سيرى الإن�سان اأعماله مح�سرًة في ذلك اليوم 

الذي تزول فيه الحجب، وتكون كالف�سل الدائم عليه بكل 

منافعها.

 :P النبي  عن  المروية  الرواية  من  ُيفهم  ما  وهذا 

�سالح  ولد  ثلثة:  من  اإل  عمله  انقطع  الموؤمن  مات  »اإذا 

 .
)8(

يدعو له، وعلم ُينتفع به بعد موته، و�سدقة جارية« 

وفي خبر ه�سام بن �سالم: »لي�س يتبع الرجل بعد موته 

من الأجر اإل ثلث خ�سال: �سدقة اأجراها في حياته فهي 

بعد  بها  ُيعمل  فهي  �سّنها  هدى  و�سّنة  موته،  بعد  تجري 

 .
)9(

موته، وولد �سالح يدعو له« 

ولد  وفاته:  بعد  الموؤمن  يلحق  »�ستة  اآخ��ر:  خبر  وفي 

ي�ستغفر له، وم�سحف يخلِّفه، وغر�س يغر�سه، وقليب )بئر( 

 .
)10(

يحفره، و�سدقة يجريها، و�سّنة يوؤخذ بها من بعده« 

الإن�سان  اأعمال  بع�س  اأن  الأخبار  هذه  من  فالوا�سح 

بعد  ي�ستمر  الآخ��ر  وبع�سها  بموته،  اآث��اره  وتذهب  ينقطع 

بما  يرتبط  بل  ذاتيًا،  اأمرًا  لي�س  هنا  وال�ستمرار  الموت. 

تركه الإن�سان، ويمكن ال�ستفادة منه ب�سكل دائم.

 :Q الإمام علي

َياُم الَقلِب  »�صِ

َعِن الِفْكِر في 

ُل  الآَثاِم، اأْف�صَ

َياِم  ِمْن �صِ

الَبْطِن َعِن 

الَطَعاِم«.

ميزان الحكمة، 

ج2، �س1687.
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بناء  في  المال  ب��ذل  ب��اأّن  الفقهاء  من  الكثير  اأفتى  وق��د   

ال�سدقة  من  جماعة،  مع  بنائه  في  الم�ساركة  اأو  الم�سجد 

الجارية لمن بذلها اأو نواها عنه اإذا ح�سنت النية، وكان هذا 

المال من َك�ْسٍب طّيب. 

ال�صدقة الجارية ومبداأ التكافل 

والتزامه  الم�سلم  عقيدة  من  جزء  الجتماعي  التكافل 

الديني. وهو نظام اأخلقي يقوم على الحّب والإيثار ويقظة 

حفظ  على  يقت�سر  ول  وج��ل.  ع��زَّ  اهلل  ومراقبة  ال�سمير 

المعنوية.  الحقوق  اأي�سًا  ي�سمل  بل  المادية،  الإن�سان  حقوق 

وغايته التوفيق بين م�سلحة المجتمع وم�سلحة الفرد. وقد 

ُعني القراآن بالتكافل ليكون نظامًا لتربية الفرد في �سلوكه 

الجتماعي. وت�سّكل ال�سدقة الجارية، وغيرها من اأنواع البّر 

والإح�سان، المكّونات الأ�سا�س في نظام التكافل الجتماعي. 

ِديُكم  ِ َوال ُتلُقو� ِباأيهّ قال اهلل عزَّ وجل: {و�أنفقو� في �َسِبيل �للهّ

�إَلى �لتهّهُلَكِة َو�أَح�ِسُنو� �إِن �للهّ ُيِحبُّ �لُمح�ِسِنين} )البقرة: 

195(. وروي عن الإمام اأبي عبد اهلل Q: »واهلل ل يكون 
عليه  �سرب  اإذا  الَج�َسد  مثل  لأخيه  يكون  حتى  موؤمنًا  الموؤمن 

 .
)11(

عرق واحد تداعت له �سائر عروقه« 

جزاء ال�صدقة واآثارها

لل�سدقة اآثار دنيوية واأخروية. ويق�سد بالآثار الدنيوية 

ق في الحياة  ما يتحّقق وينعك�س خيرًا وبركًة على المت�سدِّ

والزيادة  ال�سوء،  ميتة  ودف��ع  عنه،  البلء  كدفع  الدنيا، 

 :P اهلل  ر�سول  روي عن  فقد  الفقر.  ودف��ع  ال��رزق  في 

وقد  الق�ساء  وتدفع  دواء،  وهي  البلء،  تدفع  »ال�سدقة 

وال�سدقة«  الدعاء  اإّل  ب��الأدواء  يذهب  ول  اإبرامًا،  ب��رم 
ُ
اأ

ُتطّول  ال�سدقة  باأن  الروايات  من  طائفة  وت�سّرح   .
)12(

عن  روي  فقد  ال��رزق،  في  وتزيد  الفقر  وتدفع  العمر 

الإمام الباقرQ: »البّر وال�سدقة ينفيان الفقر، 

ويزيدان في العمر، ويدفعان عن �ساحبهما �سبعين 

، وعن الإمام عليQ: »ا�ستنزلوا 
)13(

ميتة �سوء« 

عن الإمام ال�صادق

Q: »اإّن �صدق��ة 

الليل تطفئ غ�صب 

وته����ّون  ال����رّب، 

الح�صاب، و�صدق��ة 

الم�ال،  تثمر  النهار 

العمر« ف��ي  وتزيد 
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.
)14(

الرزق بال�سدقة« 

ويق�سد بالآثار الأخروية لل�سدقة، تلك التي َوَعَد اهلل 

اإل  النا�س  ينفع  ل  يوم  الآخرة،  في  للمت�سّدقين  باإيفائها 

اأعمالهم ال�سالحة، كالتظّلل بظّل ال�سدقة من النار، كما 

جاء عن ر�سول اهلل P: »اأر�س القيامة نار، ما خل ظّل 

القبور،  حّر  تطفئ  واأنها   ،
)15(

ُتظلُّه« �سدقته  فاإّن  الموؤمن 

فقد قال ر�سول اهلل P: »اإن ال�سدقة لتطفئ عن اأهلها 

.
)16(

حّر القبور...« 

ّر والعالنية  �صدقتا ال�صِّ

والليل، ولكن لم  ال�سّر  لقد حّثت الأخبار على �سدقة 

ورد  بل  والنهار،  الَعَلن  �سدقة  عن  ال�سريح  النهي  يرد 

الحثُّ عليها اأي�سًا. ولعّل ذلك فيه اإ�سارة اإلى كون ال�سدقة 

ذات اأبعاد اجتماعية وتربوية.

تطفئ  الليل  �سدقة  »اإّن   :Qال�سادق الإم��ام  قال 

الح�ساب،  وتهّون  العظيم،  الذنب  وتمحو  ال��رّب،  غ�سب 

وقال   ،
)17(

العمر«  في  وتزيد  المال،  تثمر  النهار  و�سدقة 

كما  الخطيئة  )تذيب(  تميث  النهار  �سدقة  »اإّن   :Q

الرّب  تطفئ غ�سب  الليل  �سدقة  واإّن  الملح،  الماء  يميث 

على  تت�سّدق  »ل  اأي�سًا:   Q وق��ال   ،
)18(

جلله«  ج��ّل 

وك؛ فاإّنك اإن فعلت ذلك فقد ا�ستوفيت  اأعين النا�س ليزكُّ

اأجرك، ولكن اإذا اأعطيت بيمينك فل ُتطلع عليها �سمالك؛ 

.
)19(

فاإّن الذي تت�سّدق له �سّرًا يجزيك علنية...« 

 :Q الإمام ال�صادق

َبْحَت  »اإَِذا اأَ�صْ

م  اِئَمًا فْلَي�صُ �صَ

ُرَك  �َصْمُعَك وَب�صَ

ِمَن الَحَرام، 

وَجاِرَحُتَك

 وَجميُع 

اِئَك ِمَن  اأْع�صَ

الَقِبيح«.

بحار الأنوار،

 ج93، �س293.

و�سائل ال�سيعة )الإ�سلمية(، الحر العاملي،  (1 )

ج 6، �س 258، ح 17.

، ح  الكاف���ي، ال�سي���خ الكليني، ج 8، ����س 79( 2)

.33
 ، التف�سي���ر ال�سافي، الفي�س الكا�ساني، ج 1( 3)

�س 355.

م. ن. (4 )

تف�سي���ر مجمع البيان، ال�سي���خ الطبر�سي، ج  (5 )

2، �س 342.
ميزان الحكمة، ال�سيخ محمد الري�سهري، ج  (6 )

2، �س 1594.
و�سائل ال�سيع���ة )اآل البيت(، الحر العاملي،  (7 )

ج 9، �س 407، ح 2.

 ، م�ست���درك الو�سائل، الميرزا النوري، ج 12( 8)

�س 230.

 ، و�سائل ال�سيع���ة )اآل البيت(، م. �س، ج 19( 9)

�س 171، ح14.

و�سائ���ل ال�سيع���ة )الإ�سلمي���ة(، م. �س، ج  (10 )

13، �س 292، ح 5.
 ، م�ست���درك الو�سائل، م. �س، ج 9، �س 42( 11)

ح10.

. بحار الأنوار، م. �س، ج 96، �س 137( 12)

ث���واب الأعم���ال، ال�سي���خ ال�س���دوق، ����س  (13 )

.141
 ، نه���ج البلغ���ة، ال�سري���ف الر�س���ي، ج 4( 14)

�س 34.

 . الكافي، م. �س، ج 4، �س 3( 15)

، �س  كن���ز العم���ال، المتقي الهن���دي، ج 6( 16)

.348
 ، تهذيب الأح���كام، ال�سي���خ الطو�سي، ج 4( 17)

�س 105، ح 34.

. بحار الأنوار، م. �س، ج 93، �س 176( 18)

. م. ن، ج 75، �س 284( 19)
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ولٌد �صالح يدعو له
ال�صيخ م�صطفى ق�صري

ُجِل  َقاَل َر�ُصوُل اهلِل P: »ِمْن �َصَعاَدِة الرَّ

.
)1(

اِلُح«  اْلَوَلُد ال�صَّ

اأن  وفطري  غريزي  بدافع  الإن�صان  يحب 

ُيرزق بالأولد، واأن يكون له ذّرية. فقد يجد في 

اأولده نوعًا من المتداد له، فهم يرثون ا�صمه 

وماله، واأحيانًا يرى فيهم عونًا له على حياته 

يوم عجزه، اأو غير ذلك.. {�ْلَماُل َو�ْلَبُنوَن ِزيَنُة 

َربَِّك  اِلَحاُت َخْيٌر ِعنَد  َو�ْلَباِقَياُت �ل�سَّ ْنَيا  �ْلَحَياِة �لدُّ

الأهم  لكن   .)46 )الكهف:  �أََم����اًل}  َوَخ��ْي��ٌر  َث��َو�ب��اً 

وكيف  اأبناءه،  يربي  كيف  الإن�صان  يعرف  اأن 

ين�صئهم ن�صاأًة �صالحًة، ليكون في وجودهم خير 

ال�صالح في  اأهل  من  وليكونوا  والآخرة،  الدنيا 

مجتمعاتهم وع�صائرهم.

الموؤمنين  اأمير  عن 

Q: »َوالل�ِه َم����ا 

َوَل��دًا  ��ي  َربِّ ْل��ُت  �َصاأَ

َول  اْلَوْج��ِه  ي��َر  َن�صِ

��َن اْلَقاَمِة  َوَلدًا َح�صَ

َوَلِك��ْن �َصاأَْل��ُت َربِّي 

ُوْل����دًا ُمِطيِعي����َن 

هلِل َخاِئِفي�����������َن 

َوِجِلي�����َن ِمْن�����ُه« 

46



اأن  ربهم  من  يطلبوا  لم   R والأو�سياء  الأنبياء  اإّن 

واإنما  الب�سرّية،  الغريزّية  للنزعة  اإر���س��اًء  ذرّي���ًة  يرزقهم 

حكى  فقد  �سالحين.  واأولدًا  طيبًة  ذّري��ًة  تعالى  اهلل  �ساألوا 

اهلل �سبحانه وتعالى عن نبيه زكريا عليه ال�سلم في القراآن 

ا َربَُّه َقاَل َربِّ َهْب ِلي ِمن  الكريم قائًل: {ُهَناِلَك َدَعا َزَكِريَّ

َعاء} )اآل عمران: 38(. َبًة �إِنََّك �َسِميُع �لدُّ ًة َطيِّ يَّ ُدْنَك ُذرِّ لَّ

اً َيِرُثِني  وقال في مو�سع اآخر: {َفَهْب ِلي ِمْن َلُدْنَك َوِليهّ

اً} )مريم: 6(. يهّ َوَيِرُث ِمْن �آِل َيْعُقوَب َو�ْجَعْلُه َربِّ َر�سِ

َما  »َواهلِل  عنه:  روي  فيما  َقاَل   Q ِمِنيَن  اْلُموؤْ ِميُر 
َ
واأ

َوَلِكْن  اْلَقاَمِة  َح�َسَن  َوَلدًا  َول  اْلَوْجِه  يَر  َن�سِ َوَلدًا  ي  َربِّ ْلُت 
َ

�َساأ

اإَِذا  َحتَّى  ِمْنُه  َوِجِليَن  َخاِئِفيَن  هلِل  ُمِطيِعيَن  ُوْلدًا  ي  َربِّ ْلُت 
َ

�َساأ

.
)2(

ْت ِبِه َعْيِني«  َنَظْرُت اإَِلْيِه َوُهَو ُمِطيٌع هلِل َقرَّ

على  الحفاظ  في  اهتمامه  يكون  اأن  للموؤمن  ينبغي  فل 

تاأمين  على  وحر�سه  الج�سدية،  و�سلمتهم  اأولده  �سّحة 

حاجاتهم المعي�سّية وم�ستلزمات راحتهم، اأكبر من اهتمامه 

واأ�سّد من حر�سه  الأخروية،  الروحّية و�سلمتهم  ب�سحتهم 

�سمان  على  العمل  لأن  وتقواهم،  و�سلحهم  اإيمانهم  على 

اآخرتهم اأولى من الهتمام ب�سلمة دنياهم، »الدنيا دار ممّر 

 كما ورد في 
)4(

 و»الدنيا مزرعة الآخرة« 
)3(

والآخرة دار مقّر« 

الماأثور عن اأهل بيت الع�سمة والطهارة.

الولد من ثمرات الأعمال

الح�سن ول���ده  مخاطبًا   Qالموؤمنين اأم��ي��ر  ي��ق��ول 

�سيئًا  ك��اأّن  حتى  كلي  وجدتك  بل  بع�سي  »وجدتك   :Q

بالخ�سائ�س  هنا  العبرة  لي�ست   .
)5(

اأ�سابني« اأ�سابك  لو 

اأولده  الج�سدّية وال�سكلّية، فلي�س الإن�سان م�سوؤوًلً عن طول 

وق�سرهم ول عن لون ب�سرتهم و�سعرهم ون�سارة وجوههم 

 لذلك 
ً
اأو عدمها، واإن كانت خ�سائ�سه الوراثية ت�سّكل من�ساأ

وراثية ل  اأمور خلقية  والطبيعية. فهذه  العلمية  الناحية  من 

تقع غالبًا في دائرة اختيار الأبوين ليتحّكموا بها في الجملة. 

اأن يفتخر الوالدان ب�سيء من ذلك  ولذا لي�س من ال�سواب 

اأّي منهما على عدم و�سامة الوليد اأو عدم امتلكه  اأو يلم 

القامة اأو الطلعة اأو ما �سابه.

الختيار  دائ��رة  و�سمن  التكليف  دائ��رة  �سمن  يقع  ما 

من  يتاأّتى  الذي  والأخلقي  وال�سلوكي  المعرفي  الجانب  هو 

:Q الإمام ال�صادق

اِئَمًا...  َبْحَت �صَ »اإَذا اأ�صْ

ِلَيُكْن َعَلْيَك َوَقاُر 

َيام، واْلَزْم َما  ال�صِّ

ْمِت  ا�صَتَطْعَت ِمن ال�صَّ

ُكوِت اإَلّ َعن ِذْكِر  وال�ُصّ

اهلِل، ول َتْجَعْل َيوَم 

وِمَك كَيوِم ِفْطِرَك،  �صَ

اَك والُمَبا�َصَرَة،  واإَيّ

والُقَبَل والَقْهَقَهَة 

 
َ
ْحِك، فاإَنّ اهلل بال�صِّ

َمَقَت َذِلك«.

بحار الأنوار،

 ج93، �س292.
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خلل التعليم والتربية والتن�سئة، مع 

الموؤثرة في  العوامل  الت�سليم بتعدد 

لل�سخ�سّية  النهائية  تكوين ال�سورة 

اإّل  وال�سلوكّية،  والأخلقّية  العلمّية 

اأّن البيئة التربوّية الداخلّية الّل�سيقة 

تبقى الأقوى والأكثر تاأثيرًا، وهي بيئة 

وت�سكيلها  اختيارها  للأبوين  يمكن 

بها،  والتحّكم  واإرادة،  ب��وع��ي 

اإّن  ي��ق��ال  اأن  ي�سّح  فعندئذ 

م�سوؤولية  يتحّملن  الأب��وي��ن 

الفعل  على  المترّتبة  النتائج 

التربوي والمنهجية المعتمدة واختيار 

العوامل الموؤثرة والبيئة الملئمة اأو غير الملئمة.

اإدخال الأولد وما ينتج عنهم من  وعلى هذا الأ�سا�س يمكن 

قول وفعل وموقف �سمن دائرة الأفعال العائدة للأبوين اأو اأحدهما 

بح�سب ن�سبة التاأثير، فينطبق على ذلك ما ورد من ن�سو�س كثيرة 

في الم�سمون الآتي:   

ِبي َجْعَفٍر Q َقاَل: »َمْن َعِمَل َباَب ُهدًى َكاَن 
َ
َعْن الإمام اأ

َوَمْن َعِمَل  ُجوِرِهْم 
ُ
اأ ِمْن  وَلِئَك 

ُ
اأ ُيْنَق�ُس  ِبِه َول  ْجُر َمْن َعِمَل 

َ
اأ َلُه 

وَلِئَك ِمْن 
ُ
لٍل َكاَن َعَلْيِه ِمْثُل ِوْزِر َمْن َعِمَل ِبِه َول ُيْنَق�ُس اأ َباَب �سَ

  .
)6(

ْوَزاِرِهم« 
َ
اأ

ولحوق  ال�سالح  الولد  خ�سو�س  في  ورد  فقد  ذل��ك  وم��ع 

الوالدين من الأجر الناتج عن عمل الخير الذي يقوم به الأولد 

عدة ن�سو�س نتناول بع�سًا منها:

ِمْن  اإِل  َعَمُلُه  اْنَقَطَع  اْلُموؤِْمُن  َماَت  »اإَِذا   :P بيِّ  النَّ عن 

َيْدُعو  اِلٍح  �سَ َوَلٍد  ْو 
َ
اأ ِبِه،  ُيْنَتَفُع  ِعْلٍم  ْو 

َ
اأ َجاِرَيٍة،  َدَقٍة  �سَ َثلٍث: 

.
)7(

َلُه«

ُجَل  الرَّ َيْتَبُع  »ل  َق��اَل:   Q اهلِل  َعْبِد  ِب��ي 
َ
اأ الإم��ام  وَع��ْن 

ْجَراَها هلِل ِفي َحَياِتِه َفِهَي 
َ
َدَقٌة اأ اٍل: �سَ َبْعَد َمْوِتِه اإِل َثلُث ِخ�سَ

التربوية  البيئ��ة  اإن 

الل�صيقة  الداخلي��ة 

الأق����وى  تبق�����ى 

تاأثي���رًا،  والأكث���ر 

وه��ي بيئ��ة يمكن 

لالأبوي��ن اختياره��ا 

وت�صكي���له���������ا 

ب�وع�������ي واإرادة
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ُة ُهدًى  َو�ُسنَّ َمْوِتِه،  َبْعَد  َلُه  َتْجِري 

َوَفاِتِه،  َبْعَد  ِبَها  ُيْعَمُل  َفِهَي  َها  �َسنَّ

 .
)8(

اِلٌح َيْدُعو َلُه« َوَوَلٌد �سَ

وَعنه Q َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل 

اهلِل P: »َمرَّ ِعي�َسى اْبُن َمْرَيَم 

ُثمَّ  اِحُبُه  �سَ ُب  ُيَعذَّ ِبَقْبٍر   Q

ُب،  َمرَّ ِبِه ِمْن َقاِبٍل َفاإَِذا ُهَو ل ُيَعذَّ

اْلَقْبِر  ِبَهَذا  َم��َرْرُت  َربِّ  َيا  َفَقاَل: 

ُب،  ُب َوَمَرْرُت ِبِه اْلَعاَم َفاإَِذا ُهَو َلْي�َس ُيَعذَّ َل َفَكاَن ُيَعذَّ وَّ
َ
اأ َعاَم 

َلَح َطِريقًا َواآَوى  �سْ
َ
اِلٌح َفاأ ْدَرَك َلُه َوَلٌد �سَ

َ
ُه اأ نَّ

َ
 اإَِلْيِه اأ

ُ
ْوَحى اهلل

َ
َفاأ

 .
)9(

َيِتيمًا َفِلَهَذا َغَفْرُت َلُه ِبَما َفَعَل اْبُنُه«

الولد ال�صالح ي�صفع لوالديه

�ِسْقَطُه  َيْلَقى  َحَدُكْم 
َ
اأ نَّ 

َ
اأ »اْعَلُموا   :P اهلِل  َر�ُسوُل  َقاَل 

َحتَّى  اإليها(  الدخول  )م�ستبطئًا  ِة  اْلَجنَّ َباِب  َعَلى  ُمْحَبْنِطئًا 

َذا  اإِ َحِدُكْم 
َ
اأ َوَلَد  َواإِنَّ  َة  اْلَجنَّ ُيْدِخَلُه  َحتَّى  ِبَيِدِه  َخ��َذُه 

َ
اأ َراآُه  اإَِذا 

.
)10(

ْن َبِقَي َبْعَدُه ا�ْسَتْغَفَر َلُه َبْعَد َمْوِتِه«  ِجَر ِفيِه َواإِ
ُ
َماَت اأ

ال�سالح؟  بالولد  فكيف  ال�سقط  ح��ال  ه��ذا  ك��ان  ف��اإذا 

اإذا كان من  اأول��ى، خا�سًة  باب  يكون كذلك من  اأن  فينبغي 

اأهل المنزلة كال�سهيد الذي ورد اأّنه من اأهل ال�سفاعة، ففي 

الحديث عن ر�سول اهللP اأنه قال:

عون: الأنبياء ثم  »ثلثة ي�سفعون اإلى اهلل عّز وجّل فُي�سفَّ

.
)11(

العلماء ثم ال�سهداء« 

الولد ال�صالح يدعو لوالديه

 Qِبي
َ
اأ »َكاَن  َقاَل:   Q اهلِل  َعْبِد  ِبي 

َ
اأ الإمام  َعْن 

َوَتَعاَلى:  َتَباَرَك  بِّ  الرَّ َعِن  ُيْحَجْبَن  ل  َدَع��َواٍت  َخْم�ُس  َيُقوُل: 

َوَجلَّ  َعزَّ   
ُ
اهلل َيُقوُل  اْلَمْظُلوِم  َوَدْعَوُة  اْلُمْق�ِسِط،  الإَِماِم  َدْعَوُة 

ِلَواِلَدْيِه،  اِلِح  ال�سَّ اْلَوَلِد  َوَدْع��َوُة  ِحيٍن،  َبْعَد  َوَلْو  َلَك  ْنَتِقَمنَّ 
َ
لأ

ِبَظْهِر  ِخيِه 
َ
لأ اْلُموؤِْمِن  َوَدْع��َوُة  ِلَوَلِدِه،  اِلِح  ال�سَّ اْلَواِلِد  َوَدْع��َوُة 

 .
)12(

اْلَغْيِب َفَيُقوُل َوَلَك ِمْثُلُه« 

:P ر�صول اهلل

وَم َلي�َس ِمَن  »اإَنّ ال�صَّ

َراِب،  َعاِم وال�َصّ الَطّ

واإَنَّما َجَعَل اهلل 

َذِلَك ِحَجاَبًا 

َعْن �ِصواُهَما ِمَن 

الَفواِح�ِس ِمَن 

الِفْعِل والَقوِل 

اِئَم، ما  ُيَفّطُر ال�صَّ

اَم واأكَثَر  َوّ اأَقَلّ ال�صُّ

اَع«. الُجَوّ

بحار الأنوار،

 ج93، �س293.
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. الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 6، �س 3( 1)

. بحار الأنوار، العلمة المجل�سي، ج 24، �س 133( 2)

. (3 )Q م. ن، ج 75، �س 67. عن اأمير الموؤمنين

. عوالي اللآلي، ابن اأبي جمهور الأح�سائي، ج 1، �س 267( 4)

. نهج البلغة، ال�سريف الر�سي، ج 3، �س 38( 5)

. و�سائل ال�سيعة )اآل البيت(، الحر العاملي، ج 16، �س 175، ح 9( 6)

. بحار الأنوار، م. �س، ج 2، �س 22( 7)

. الكافي، م. �س، ج 7، �س 56( 8)

. م. ن، ج 6، �س 3( 9)

. و�سائل ال�سيعة، م. �س، ج 21، �س 357، ح 13( 10)

. الخ�سال، ال�سيخ ال�سدوق، �س 156( 11)

. و�سائل ال�سيعة، م. �س، ج 7، �س 116، ح 1( 12)

الهوام�س

قلٍب  من  خال�سٍ  دع��اء  اإل��ى  الوالد  حاجة 

موته  بعد  والعفو  بالمغفرة  له  يدعو  خا�سٍع 

وانقطاعه عن الدنيا اأ�سّد واآكد من حاجته 

لأّنه في ذلك  اإلى ذلك في حال حياته، 

عالم  ويدخل  العمل  عن  ينقطع  العالم 

الجزاء، لذا ل تبقى له �سوى نافذة ما 

به  ينتفع  علم  اأو  جارية  �سدقة  من  تركه 

المدد  ينتظر منهم  اأهله ومحبيه، فهو  اأو دعاء 

والدعاء الخال�س والهدية التي يبعث اإليه بثوابها من العبادات 

العالم  ذل��ك  في  تنفعه  فاإنها  البّر،  اأب��واب  اأو  ال�سدقات  اأو 

ف عنه. وتخفِّ

تتّم  ل  ال�سالحة  التربية  اأن  اإلى  الإلفات  يجب  واأخيرًا..   

فالإ�سلم  وم�ستلزماتها.  �سروطها  توفير  على  عملنا  اإذا  اإل 

ال�سريك  اختيار  ال��زواج في  القادم على  يلحظ  اأن  يحّث على 

الحا�سنة  الأ�سرة  لأن  الولد؛  �سلح  على  الم�ساعدة  ال�سروط 

تنطبع  التي  وال�سفات  الأخ���لق  من  الكثير  تك�سبه  للطفل 

الجتماعية  البيئة  اختيار  على  اأي�سًا  ويحث  �سخ�سيته،  بها 

اإبراهيم  فهذا  ال�سليمة،  التربية  على  ت�ساعد  التي  المنا�سبة 

معلًل  اأر�س مقطوعة  في  وي�سكنهم  بيته  باأهل  يهاجر   Q

ذلك:

ِعنَد  َزْرٍع  ِذي  َغْيِر  ِب��َو�ٍد  ��ِت��ي  يَّ ُذرِّ �أَ�ْسَكنُت ِمن  ��ي  �إِنِّ ��َن��ا  بَّ {رَّ

َن  مِّ �أَْف��ِئ��َدًة  َفاْجَعْل  اَلَة  �ل�سَّ ِلُيِقيُمو�ْ  ��َن��ا  َربَّ ِم  �ْل��ُم��َح��رَّ َبْيِتَك 

َن �لثََّمَر�ِت َلَعلَُّهْم َي�ْسُكُروَن}  �لنَّا�ِس َتْهِوي �إَِلْيِهْم َو�ْرُزْقُهم مِّ

)اإبراهيم: 37(. 

من  وا�سعة  ح��الت  الحا�سر  ع�سرنا  ف��ي  ن�ساهد  نحن 

اأكثر  حياة  عن  والبحث  الرزق  طلب  �سبيل  في  ب  والتغرُّ الهجرة 

البيئة  عن  البحث  بدافع  هجرًة  نرى  قّلما  ولكن  واأمنًا،  رفاهّية 

دينهم  و�سلمة  الأولد  �سلح  ل�سمان  والآم��ن  الأن�سب  التربوّية 

واآخرتهم، مع اأن هذا هو الواجب وهو الذي ينبغي اأن ُي�سحى من 

اأجله بالمال والراحة والغالي والنفي�س ولي�س العك�س.

قّلم��ا ن��رى هج��رًة 

بداف��ع البحث عن 

التربوّي����ة  البيئ���ة 

ل�صم���ان  الأن�صب 

�ص��������الح الأولد 

و�صالم��ة دينه����م 

م��ا  ه��ذا  اأن  م��ع 

ينبغ��ي اأن ي�صح�ى 

بالراحة  اأجل��ه  م��ن 

والغال��ي والنفي�س
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ع����ل����ٌم 
به ُي��ن��ت��ف��ع 

حوار: جومانة عبد ال�صاتر

َوَم��ا  َواْل��َق��َل��ِم  {ن  المحكم:  الكتاب  ف��ي  ج��اء 

َي�ْصُطُروَن} )القلم: 1(. 

انقطع  اآدم  اب��ن  م��ات  »اإذا  اأن��ه  الحديث  وف��ي 

�صالح  وول��د  جارية،  �صدقة  ث��الث:  من  اإل  عمله 

. ما هي اأبرز م�صاديق 
)1(

يدعو له، وعلم ُينتفع به«

في  مفيدًا  ويكون  به  ينتفع  ال��ذي  العلم  ون��م��اذج 

الروايات  اأب��رز  هي  وما  واآخ��رت��ه؟  الإن�صان  حياة 

والأحاديث الواردة بهذا الخ�صو�س؟ �صوؤالن �صّكال 

محور الحديث في اللقاء مع �صماحة العاّلمة ال�صيد 

عبا�س علي المو�صوي.

مقابلة مع ال�صيد عبا�س علي المو�صوي

:Q الإمام علي

اِئِم  »َنْوُم ال�صَّ

ْمُتُه  ِعَباَدٌة، َو�صَ

َت�ْصِبيٌح، وُدَعاوؤُه 

ُم�ْصَتَجاٌب، 

اَعٌف، وَعَمُلُه ُم�صَ

اِئِم ِعْنَد   اإَنّ لل�صَّ

اإِْفَطاِرِه َدْعَوًة

.»  َل ُتَرُدّ

بحار الأنوار،

 ج90، �س360.
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بد�يًة �سماحة �ل�سيد و�نطالقاً مما ذكرنا في �لمقدمة، 

ما هي �أهمية �لعلم بالن�سبة لالإن�سان؟ وكيف يكون 

�لعلم نافعاً؟

قال تعالى: {ن َو�ْلَقلَِم َوَما َي�ْسُطُروَن} وقال: {�ْقَر�أْ 

القراآن  اآي��ات  اأول  دعت  لقد  َخلََق}.  ��ِذي  �لَّ ��َك  َربِّ ِبا�ْسِم 

ُيكتب  ال��ذي  بالقلم  اهلل  واأق�سم  ال��ق��راءة.  اإل��ى  الكريم 

الأجيال  لأن  دائمة  ذخيرة  العلم  من  ل  يتح�سّ لأنه  به 

له  فالعلم  ولذلك  ظلم.  والجهل  نور  فالعلم  تتناقله. 

الأول  الموؤثر  وهو  الإن�سان،  حركة  في  الأدوار  اأعظم 

 والزدهار. وكذلك فاإن كل 
ّ
النمو والتقّدم والّرقي على 

ل  التي  الأمة  واإّن  خلله.  من  تتج�ّسد  الطيبة  المعاني 

تملك قلمًا ول فكرًا اأو ثقافة هي اأّمه جاهلة تعي�س على 

والوجدان.  بالواقع  م��دَرٌك  اأم��ر  وه��ذا  الحياة.  هام�س 

 
ّ
فاإن م�سيرة الأمم وتقّدمها وما تح�سل عليه من الرقي

تمتلك من علوم  لما  نتيجة طبيعية  والعظمة هو  والعلّو 

وثقافة.

تالزم العلم مع الإيمان

اأن  ال�سماء،  عنان  ي�سّق  اأن  الإن�سان  ا�ستطاع  بالعلم 

ي�سل اإلى الكواكب واأن يرتفع فوق الغيوم، كما ا�ستطاع اأن 

اإلى باطن الأر�س في�ستخرج كنوزها ومعادنها وما  يدخل 

رًا  فيها من خيرات. والعلم اإذا كان �سحيحًا و�سليمًا وم�سخَّ

لخدمة الب�سرية كانت عطاءاته عظيمة جدًا. ولذلك ينبغي 

اأن يتحول لي�س للزينة واإنما لخدمة الإن�سان. 

الأي��ام  م��ن  ي��وم  ف��ي  يكون  اأن  يمكن  ل  العلم  كذلك 

�سيئًا، واإنما الذي ي�ستعمل العلم هو الذي ي�سيء اإليه واإلى 

الإن�سانية. نحن بحاجة اإلى اأيٍد اأمنة تت�سلم هذا العلم. ل 

ت�ستطيع اأن ت�سف العلم فتقول اإنه �سيئ، على �سبيل المثال 

العيب  لي�س  هيرو�سيما  على  األقيت  التي  النووية  القنبلة 

ينبغي  ولذلك  القنبلة.  هذه  واألقى  اأمر  َمن  في  بل  فيها، 

اأن  تح�سين العلم بالإيمان لئل يكون هناك خلل. ينبغي 

هذا  يتحّول  لئل  والإيمان  العلم  بين  تلزم  هناك  يكون 

العلم اإلى اآلة للدمار والتخريب.

ع�����ن الإم��������ام 

 :Q الح�ص���ي���ن

اإذا  العال�������م  »اإن 

بعلمه  يعم��ل  ل��م 

زّل��ت موعظته عن 

يزل  كم��ا  القلوب 

المطر ع��ن ال�صفا«

 نح��ن بحاج��ة مع 

العلم اإلى اأيٍد اأمينة 

العلم تت�صلم ه��ذا 
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م��ا ه��ي �أب����رز �ل���رو�ي���ات �ل�����و�ردة ف��ي �ل��ح��ث ع��ل��ى طلب 

�لعلم؟

يقول النبي P: »طلب العلم فري�صة على كل 

. وعن الإمام الباقر Q: »زكاة العلم اأن 
)2(

م�صلم«

. وفي كتاب الكافي باب ا�صمه 
)3(

تعّلمه عباد اهلل« 

ف�صل  الكليني  يذكر  الأّول  جزئه  في  العلم.  باب 

الأئمة  عن  وردت  مختلفة  اأحاديث  ويذكر  العلم، 

R والر�صول P وهي كنز ثمين.

فالعاِلم اإذا زّل زّل العاَلم. فتح�سين النف�س بالعلم، 

الطيبة  بال�سيرة  ال�سلوك،  وح�سن  والإي��م��ان  بالتقوى 

وب��الق��ت��داء ب��اأه��ل ال��ب��ي��ت R، اأم���ر م��ط��ل��وب. وفي 

العالم  »اإّن   :Q الح�سين  اأبي عبد اهلل  الحديث عن 

يزّل  كما  القلوب  عن  موعظته  زّلت  بعلمه  يعمل  لم  اإذا 

عندما  الأمل�س  الحجر  هذا  اأي   .
)4(

ال�سفا«  المطر عن 

ينزل عليه الماء ل يعلق عليه �سيء وكذلك العالم اإذا لم 

ع�سر  في  ونحن  خا�سة   � به  وعمل  العلم  مقت�سى  ي��راِع 

التطور والتكنولوجيا � كان تاأثيره �سعيفًا ن�سبيًا نتيجة اأن 

من  خرج  وما  الأذنين،  يتجاوز  لم  الل�سان  من  خرج  ما 

علماء  اإلى  بحاجة  نحن  لذلك  القلب.  في  يدخل  القلب 

العمل.  اإل  العلم  ربانيين مّت�سلين باهلل. فلي�س مقت�سى 

ظللها  يتفياأ  ثمر  بل  كال�سجرة  عمل  بل  فالعامل  واإل 

:P ر�صول اهلل

»َيُقوُل اهلُل َعَزّ 

ْم  : َمْن َلْم َت�صُ َوَجَلّ

َجَواِرُحُه َعْن 

َمَحاِرِمي

َفاَل َحاَجَة ِلْي

في اأَْن َيَدَع

َطَعاَمُه

َو�َصَراَبُه ِمْن 

اأَْجِلي«.

ميزان الحكمة، 

ج2، �س1688.
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فح�سب واأما اأكثر فل.

العلم يقّيد بالكتابة

مات  »�إذ�  �أن����ه  �ل��ح��دي��ث  ف���ي 

�إال من  �آدم �نقطع عمله  �بن 

ث��الث: �سدقة ج��اري��ة وولد 

وكتاب  ل��ه  ي�ستغفر  ���س��ال��ح 

�لنفع  ه���ل   .
)5(

ب�������ه« ُي��ن��ت��ف��ع 

ي�سمل  �أم  ب��االآخ��رة  يخت�س 

�لدنيا؟ 

يعني  ب��ه  ُي��ن��ت��ف��ع  ع��ل��م 

م�سادر  في  ورد  التدوين. 

الحديث  ف��ي  ك��م��ا  ال�����س��ي��رة 

فراأى  الم�سجد  دخل   P النبي  اأنَّ 

من  ���س��األ  اأح��ده��م،  ح��ول  يتحلقون  النا�س 

ابة، قال: وما ن�ّسابة؟ قالوا: هذا  هذا، قالوا: اإنه ن�سَّ

رجل ين�سب العرب، قال: هذا علم ل ُينتفع به. اأي اإن العلم 

الذي ل ُينتفع منه هو الذي ل ثمرة منه.

ك�سر  في  كبير  ف�سل  له  كان   M الحّلي  اإدري�س  ابن 

بعد  والعلماء  والمتفقهة  ال�سيعة  عا�سه  الذي  الجمود  طوق 

ع�سر ال�سيخ الطو�سي M. جاء ابن اإدري�س M وك�سر 

باب  وفتح  جديدة  م�ستحدثة  فتاوى  واأخ��رج  الحاجز  هذا 

الجتهاد وكان له ف�سل كبير في هذا التجاه. وعندما كتب 

الكتاب،  كتابة هذا  اأ�سباب  اأورد في مقدمة  ال�سرائر  كتاب 

قوله: اأوًل تخليد هذا العلم. فالعلم ُيقيَّد بالكتابة. وقد دعا 

الأئمة R اإلى هذا المعنى وحّثوا �سيعتهم على كتابة ما 

ي�سمعون من الحديث، فعن الإمام ال�سادق Q في كتاب 

 Q وقال .
)6(

ف�سل العالم قال: »القلب يّتكل على الكتابة« 

في مو�سع اآخر لبع�س اأ�سحابه: »اكتبوا فاإنكم ل تحفظون 

. وفي حديث اآخر: »احتفظوا بكتبكم فاإنكم 
)7(

حتى تكتبوا« 

.
)8(

�سوف تحتاجون اإليها« 

ل بن عمر: »اكتب  ويقول الإمام ال�سادق Q للمف�سَّ

فاإنه  بنيك  فاأورث كتبك  فاإن مّت  اإخوانك،  وُبّث علمك في 

.
)9(

ياأتي على النا�س زمان هرج ل ياأن�سون فيه اإل بكتبهم« 

ه����ذا التق�������دم 

ال�صري��ع والنوع�ي 

ف��ي الجمهوري����ة 

الإ�ص��المي����������ة 

ببرك���ة  ك������ان 

العل����م والإيم��ان 

���س  خ��������ال لإ ا و

والعم��ل ال��دوؤوب
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R مدر�صة اأهل البيت

في  كانت  والتي  الكتابة  اإلى  دعوا   R الأئمة  لذلك 

وقت متقّدم عند ال�سيعة، بينما عند ال�سّنة كانت في ع�سر 

العزيز بحدود  اأو عمر بن عبد  الماأمون  متاأخر، في ع�سر 

بعد  اإل  ال�سّنة  عند  وال�ُسّنة  الحديث  ُيكتب  لم  100ه�.  �سنة 

منذ  الأح��ادي��ث  كتابة  كانت  عندنا  بينما  �سنة.  مئة  م�سي 

علي  اأي  الأوائ���ل  فالأئمة   R والأئ��م��ة   P اهلل  ر�سول 

والح�سن والح�سين Q كتبوا. كما كانوا جميعهم ياأمرون 

كانت  التي   400 ال���  الأ���س��ول  اأن  حتى  ب��ذل��ك،  اأ�سحابهم 

معتمدة عند ال�سيعة كانت موجودة عندهم في ع�سر الأئمة 

R: الكافي للكليني 300ه� في ع�سر الإمام الحجة |، 

زمن  في  ولذلك حتى   .| الإم��ام  زمن  في  كان  ال�سدوق 

مدر�سة  موجودًا.  وتقييده  وكتابته  العلم  كان   R الأئمة 

اأهل البيت R لي�ست مدر�سة منح�سرة بالفقه، بل هي 

مت�سعبة الجوانب، جامعة لها فروع متعددة. الإمام ال�سادق 

والأ�سول،  الفقه  على  تقت�سر  ل  جامعة  لديه  كان   Q

التوحيد،  الطبيعية،  العلوم  اإلى  العلمين  هذين  تتجاوز  بل 

اآراء  مناق�سة  ذلك  اإلى  اأ�سف  والفل�سفة،  المعاد،  المبداأ، 

الإلحاد، الكفر، الزندقة. كان يعطي كل م�ساألة حّقها.

العلم النافع

ما هي �أبرز م�ساديق ونماذج �لعلم �لذي ُينتفع به ويكون 

مفيد�ً في �لحياة �الآخرة؟

ما  كل  اأن  نعرف  الإن�سان  هو  المحور  اأن  نعرف  عندما 

اأكان  �سواء  الإ�سلم  في  مطلوب  هو  الإن�سان  �سعادة  يحقق 

اأن  يجب  الم�سلم  والإن�سان  الدنيا.  اأم  الدين  م�ستوى  على 

خلل  ومن  الآخ��رة،  مزرعة  فالدنيا  الآخ��رة،  غايته  تكون 

اأن  الإن�سان  ي�ستطيع  ل  الآخ��رة.  نقّرر  اأن  ن�ستطيع  الدنيا 

هذا  ُيكتب  لم  الجنة.  يدخل  اأن  يريد  ثم  اللمبالة  يعي�س 

للأبرار  ول   R للأو�سياء  ول   R للأنبياء  ل  الأم��ر 

الإن�سان.  يخدم  ما  كل  لفعل  مفتوحة  الحياة  للأخيار.  ول 

لي�س فقط في  الإن�سان،  اأن يخدم  العلم  يريد من  الإ�سلم 

الدنيا، بل اأن يكون هلل اأي�سًا، فعندما يتعلم الإن�سان م�ساألة 

اأن  الم�ساألة يبقى قائمًا طالما  اأجر هذه  فاإن  ُيعّلمها  ما ثم 

:P ر�صول اهلل

اِئٍم  »َما ِمْن �صَ

ُر َقوَمًا  َيْح�صُ

َيْطَعُموَن اإَِلّ 

اوؤُُه،  َحْت اأَْع�صَ �َصَبّ

اَلُة  َوَكاَنْت �صَ

الَمالِئَكِة َعَليِه، 

اَلُتُهم  َوَكاَنْت �صَ

ا�ْصِتْغَفاَرًا «.

بحار الأنوار،

ج93، �س247.
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هناك من يتعّلمها.

ول���ذل���ك ف�����اإّن زك���اة 

غيرك.  تعّلمه  اأن  العلم 

وم��ط��ل��وب م��ن الأم���ة اأن 

عن  ت��ق��راأ  اأن  ت�ستفيق، 

والمخترعين  المبدعين 

علمهم  ق���ّدم���وا  ال���ذي���ن 

للإن�سانية. يجب اأن يكون 

في  ور�سة  نه�سة،  لدينا 

كل �سيء: العامل في عمله وال�سانع في م�سنعه والتاجر 

في متجره، كل واحد يتحول اإلى جزء من هذا الكيان عليه 

اأن ي�ساهم في بنائه.

العلم يحقق اأهداف الإ�صالم

في  و�خ��ت��ر�ع��ات  �كت�سافات  من  �إي���ر�ن  ت�سهده  ما  �ليوم 

مجاالت عديدة، هل ُيعتبر م�سد�قاً لما ذكرنا؟

الثورة  اأح��رزت��ه  ما  العلم  تقدم  م�ساديق  اأظهر  من 

الجديد  النموذج  هذا  قّدمت  حيث  اإي��ران  في  الإ�سلمية 

للعلم واأن الإ�سلم قد ك�سف اأن له وجهًا م�سيئًا ي�ستطيع 

اأن يجاري الأمم وال�سعوب ويحقق اأهداف الإ�سلم. ولذلك 

الإ�سلمية  الجمهورية  في  والنوعي  ال�سريع  التقدم  هذا 

الدوؤوب؛  والعمل  والإخل�س  والإيمان  العلم  ببركة  كان 

فالإيمان ل يعني اأن يكون المرء معقدًا وزاهدًا. الإ�سلم 

لقهر  بقوة  ي�سغط  ال��ذي  بال�ستعمار  اإل  يتجزاأ  ل  ك��ّل 

ال�سعوب العربية والإ�سلمية. وبالقوة والقدرات الع�سكرية 

نواجه هذا ال�ستعمار، حتى اأن انت�سار المقاومة كان من 

نتاج هذا الإيمان.

م����ا ه����و دور �الإخ�����ال������س ف����ي ب���ق���اء �ل���ع���م���ل ب���ع���د موت 

�الإن�سان؟

الآخ��رة.  في  وينعك�س  الدنيا  في  ينعك�س  الإخ��ل���س 

نتائج الإخل�س في الآخرة تكون اأو�سح، لأنَّه عملية قلبية 

وحالة نف�سية ل ي�ستطيع الإن�سان اأن ي�سّخ�سها. الإخل�س 

اأن  اإخل�سه  خلل  من  الإن�سان  يكت�سف  انعكا�سات،  له 

اهلل ي�سّدده، ويعطيه القوة، يفتح ب�سيرته والطريق اأمامه 

اأدعو جيل اليوم اإلى 

الق��راءة؛ فالكت��اب 

له مكانت��ه وميزته

الزميلة جومانة عبد ال�صاتر حتاور ال�صيد عبا�س املو�صوي
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حيث ل منفعة �سخ�سية وما اإلى ذلك.

موؤلفات اأخالقية

ذك��رت��م �أن ل��دي��ك��م م��وؤل��ف��ات ع���دي���دة، ك��ي��ف ت��ك��ون هذه 

�لموؤلفات بتجربتكم وتجارب �لعلماء �ل�سابقين باباً 

في مجال تقريب �لعلم �لذي ُينتفع منه؟ وما �لذي 

هدفتم �إليه بكتابتها؟ 

علي   الإم��ام  »و�سية  كتاب  مثل  اأخلقية  كتابات  هي 

و»ال�سحيفة  الحقوق«  و»ر�سالة   ،»Q الح�سن  للإمام 

في  المو�سوع  واأكملت  �سرحتها  م��واد  ه��ذه  ال�سجادية«. 

كتاب »الأ�سدق في ق�س�س الأنبياء« وكتاب »اآية وق�سة«. 

ا الإمام علي Q فكان له دور كبير في نف�سي حيث  واأمَّ

اأج��زاء ثم في مجلد مع  البلغة في خم�سة  �سرحت نهج 

المعنى اللغوي. وقد جمع هذا المعنى فيه فاأ�سبح مو�سوعة 

لغوية بحيث اإن ال�سيخ �سبحي ال�سالح كان له 500 كلمة 

كلمة   15،000 بحدود  هو  جمعته  ما  بينما  تقريبًا،  لغوية 

لغوية جديدة م�ستوفية المعنى اللغوي كامًل.

هذه  لن�سر  �لحديثة  �لتكنولوجيا  ت�ستخدمون  ال  لماذ� 

�لكتب خا�سة في ظل �لتر�جع في �لقر�ء؟

تف�سير  في  البيان  »اأو���س��ح  لكتاب  بالن�سبة  ذل��ك  تم 

ون�سف  �سهر  خ��لل  ت�سجيله  يتم  �سوف  ال��ذي  ال��ق��راآن« 

بحيث اإن ال�سخ�س ي�سمع الآية والتف�سير ب�سوت المذيع.

ر في م�سيرتكم؟ من �لذي �أثهّ

اإلى  الذهاب  اإل��ى  المتدينة  وعائلتي  اهلل  وفقني  لقد 

النجف لطلب العلم وا�ستفدنا من العلماء هناك كالإمام 

الخميني } وال�سيد محمد باقر ال�سدر }. 

ما هي دعوتكم لجيل �ليوم؟

اأدعوه لكي يقراأ، فالكتاب له مكانته وميزته ويجب اأن 

نعتمد كل الو�سائل الممكنة لخدمة الإن�سان.

:P ر�صول اهلل

»َمْن َمَنَعُه 

ْوُم ِمْن َطَعاٍم  ال�صَّ

َي�ْصَتِهيِه، َكاَن 

ًا َعَلى اهلِل اأَْن  َحَقّ

ُيْطِعَمُه ِمْن َطَعاِم 

ِة وَي�ْصِقيِه  الَجَنّ

ِمْن �َصَراِبَها«.

بحار الأنوار،

 ج40، �س331.

 ، بح���ار الأن���وار، العلم���ة المجل�س���ي، ج 2( 1)

�س 22.

. الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 1، �س 30( 2)

. م. ن، �س 41( 3)

. بحار الأنوار، م. �س، ج 2، �س 39( 4)

. م. ن، �س 22( 5)

و�سائل ال�سيع���ة )اآل البيت(، الحّر العاملي،  (6 )

ج 7، �س 81.

. منية المريد، ال�سهيد الثاني، �س 340( 7)

جامع اأحاديث ال�سيعة، ال�سيد البروجردي،  (8 )

ج 1، �س 244.

. الكافي، م. �س، ج 1، �س 52( 9)
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زهرة بدر الدين*

انطالقًا  ن،  والتزيُّ الزينة  حّب  على  الإن�صان  ُفطر   

اإزالة  اإلى  من كونه اجتماعيًا بالطبع، واأّنه ي�صعى دائمًا 

العيوب وما ي�صينه من خالل الزينة. وقد يترك العرف 

اختيار  في  البالغ  الأث��ر  البيئّية  والتربية  والثقافة 

خاطئ  تحديد  على  اأحيانًا  يوؤّثر  ما  ومفهومها،  الزينة 

للمفهوم ولنف�س الزينة.

منها  الظاهرية  بين  ال��ف��رق  وم��ا  الزينة؟  ه��ي  م��ا   

عر�س  خ��الل  وم��ن  عنها  �صنجيب  اأ�صئلٌة  والباطنية؟ 

نموذجين، اختار اأحدهما الزينة الظاهرية فيما الآخر 

بذلك  نق�صد  الباطنية،  الزينة  ر�صد،  عن  عليها،  رّج��ح 

.O قارون وال�صيدة خديجة

ال�دني�ا زي�ن�ة 

الآخ��رة؟ زين��ة  اأم 

تعال�ى  جع��ل  لقد 

ين��ة و�صيل��ة من  الزِّ

و�صائ��ل التَّما�ص��ك 

الجتماع��ي، وف��ي 

الوق��ت نف�ص��ه قد 

د الأماك������ن  ح��دَّ

والط��رق والكيفية 

ت�صتخ���دم  الت���ي 

الزينة ه��ذه  فيه��ا 
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تعريف

ين )وهو ما ُيعاب به الإن�سان(.  ين مقابل ال�سَّ  الزينة من الزَّ

.
)1(

فالزينة ما يرتفع به العيب ويذهب بنفرة النفو�س 

ولهذا   .
)2(

به  ُيتزيَّن  �سيء  لكل  ا�سم جامع  فالزينة  وكذا 

والتي  للزينة،  المختلفة  ال�سور  اأورد  قد  الكريم  القراآن  فاإن 

تاأتي بمعان متعّددة:

ِللَِّذيَن َكَفُرو�  ��َن  {ُزيِّ 1� الُح�سن: كما في قوله تعالى: 
َو�لَِّذيَن  �آَمُنو�  �لَِّذيَن  ِمَن  َوَي�ْسَخُروَن  ْنَيا  �لدُّ �ْلَحَياُة 

َقْو� َفْوَقُهْم َيْوَم �ْلِقَياَمِة َو�للُ َيْرُزُق َمْن َي�َساُء ِبَغْيِر  �تَّ

ِح�َساٍب}  )البقرة: 212(.

�ْلَقْوِم...}  ِزيَنِة  ِمْن  �أَْوَز�ر�ً  ْلَنا  ُحمِّ {َوَلِكنَّا  الُحلّي:   �2
)طه: 87(.

َو�أَْمَو�اًل}  ِزيَنًة  َوَم��الأَُه  ِفْرَعْوَن  �آَتْيَت  ��َك  {..�إِنَّ الثروة:   �3
)يون�س: 88(.

4� الملب�س: {َيا َبِني �آَدَم ُخُذو� ِزيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َم�ْسِجدٍ} 
)الأعراف: 31(.

نَّاَها  َوَزيَّ ُب��ُروج��اً  َماِء  �ل�سَّ ِف��ي  َجَعْلَنا  {َوَل��َق��ْد  التلوُّن:   �5
ِللنَّاِظِريَن} )الحجر: 16(.

ِفي  َنُه  َوَزيَّ �الإِيَماَن  �إَِلْيُكُم  َحبََّب   
َ
�لل {َوَلِكنَّ  الإيمان:   �6

ُقُلوِبُكْم} )الحجرات: 7(.

�لنِّ�َساِء  ِم��َن  َهَو�ِت  �ل�سَّ ُح��بُّ  ِللنَّا�ِس  ��َن  {ُزيِّ ال�سهوات:   �7
َو�ْلَبِنيَن...} )اآل عمران: 14(.

وبما اأن الإن�سان يعي�س في هذه الدنيا وبين بني جن�سه 

وو�سط مجتمعه الإن�ساني، فاإّنه يحتاج اإلى الزينة لما تمثله 

. ولهذا فاإنها 
)3(

من الآداب العريقة التي تلزم المجتمعات 

تعتبر و�سيلة من الو�سائل التي ت�ساعد في ا�ستمرار الحياة 

والتلقي الجتماعي.

زينة الدنيا وزينة الآخرة

بناء  على  ت�ساعد  واآل��ًة  و�سيلًة  ة  الدنيويَّ الزينة  تمثِّل 

 :Q الإمام الر�صا

� ِفي ِعَلِّة ُوُجوِب 

وِم �:»ِلَكْي َيْعِرُفوا  ال�صَّ

اأََلَم اُلُجوِع واْلَعَط�ِس، 

َوَي�ْصَتِدُلّوا َعَلى َفْقِر 

الآِخَرِة، َوِلَيُكوَن 

اِئُم َخا�ِصَعًا َذِلياَلً  ال�صَّ

ُجوَرًا  ُم�ْصَتِكيَنًا َماأْ

اِبَرًا  ُمْحَت�ِصَبًا َعاِرَفًا �صَ

اَبُه ِمَن الُجوِع  ِلَما اأ�صَ

والَعَط�ِس، َفَي�ْصَتوِجَب 

َواَب َمَع َما ِفيِه  الَثّ

ِمَن الإِْم�َصاِك َعِن 

َهَواِت«.  ال�َصّ

بحار الأنوار،

 ج 6، �س79.
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بالزوال  تت�سف  فاإّنها  ولهذا  وتما�سكه.  الب�سري  المجتمع 

فاإنها  للبقاء،  كهدف  منها  ا�ستفيد  ما  واإذا  البقاء.  وع��دم 

العديد  مع  ح�سل  كما  للإن�سان،  تدميرية  اآلة  اإلى  �ستتحول 

من النا�س خ�سو�سًا قارون.

وبما اأن الزينة ما يترفع به الإن�سان عن العيب والنفور، 

فاإّن لها حّظًا من الظاهر كما الباطن، وبهذا تنق�سم اإلى زينة 

الباطن وزينة الظاهر، فالأولى ممدوحة وهي زينة الآخرة، 

نيا. والثانية مذمومة وهي زينة الدُّ

التَّما�سك  و�سائل  م��ن  و�سيلة  ينة  الزِّ تعالى  جعل  لقد 

والطرق  الأم��اك��ن  د  ح��دَّ قد  نف�سه  الوقت  وف��ي  الجتماعي، 

{ُخُذو�  تعالى:  فيقول  الزينة،  فيها  ُت�ستخدم  التي  والكيفية 

ِزيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َم�ْسِجٍد} )الأعراف:  31(.

اهلل  جعلها  التي  الزينة  مون  يحرِّ الذين  اأولئك  ذمَّ  كما 

َم ِزيَنَة �لِل �لَِّتي �أَْخَرَج  تعالى لعباده الموؤمنين: {ُقْل َمْن َحرَّ

ْزِق} )الأعراف: 32(. يَِّباِت ِمَن �لرِّ ِلِعَباِدِه َو�لطَّ

و�سيلة  يكون  اأن  يجب  الظاهرية  الزينة  ا�ستخدام  ف��اإن 

 Q علي  الإم��ام  وقد حذر  تعالى.  اهلل  تر�سي  التي  للأمور 

من ا�ستخدامها لغير ذلك: »اإياك اأن تتزين للنا�س وتبارز اهلل 

. كما واأكد على جمالية الزينة الظاهرية واأهميتها 
)4(

بالمعا�سي«

للإن�سان، وبالغ في جمالية الزينة الباطنية اأكثر »زينة البواطن 

. ومن م�ساديق الزينة الظاهرية: 
)5(

اأجمل من زينة الظواهر«

اللبا�س، المال، الف�سة، الذهب، الق�سور، الريا�سة، الطعام...

زينة الأخالق

اأما الزينة الباطنية، فهي ت�سمل كل �سفة اأخلقية يمتلكها 

اإلى زينة كل  اإ�سارة    P الإن�سان. ففي الحديث عن الر�سول 

�سفة بالخ�سو�س: »العفاف زينة البلء، والتوا�سع زينة الح�سب، 

وال�سكينة زينة  الإيمان،  والف�ساحة زينة الكلم، والعدل زينة 

العلم،  زينة  الَحَجاج  وحفظ  الرواية،  زينة  والحفظ  العبادة، 

والإيثار  الحلم،  زينة  الوجه  وب�سط  العقل،  زينة  الأدب  وح�سن 

زينة الزهد، وبذل الموجود زينة اليقين، والتقلل زينة القناعة، 

ال�صّي��دة خديج����ة 

كان��ت تعتق��د اأن 

المال والثروة هم�ا 

تعال����ى،  اهلل  م��ن 

وينبغ��ي جعلهم��ا 

في �صبيل��ه، بينم��ا 

قارون اعتقد اأنهما 

من نف�صه وب�صبب 

جه��ده ال�صخ�ص��ي
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وترك المّن زينة المعروف، والخ�سوع زينة ال�سلة، وترك 

.
)6(

ما ل يعني زينة الورع«

ول يوجد اأح�سن من زينة الطاعة هلل تعالى: » ما تزّين 

.
)7

متزّيٌن بمثل طاعة اهلل«

نموذجان قراآنيان

  ذكر لنا القراآن الكريم نموذجين، واحدًا لزينة الدنيا 

الناتجة  والآث��ار  النتائج  لنا  وبيَّن  الآخ��رة،  لزينة  والآخ��ر 

.O عنهما، وهما زينتا قارون وال�سيدة خديجة

ابن  ك��ان  ق��ارون  اأن   
)8(

البيان مجمع   �ساحب  يذكر 

للتوراة،  وتاليًا  عالمًا  وك��ان   Q مو�سى  النبي  خالة 

وكان لديه علٌم ل نظير له، وكان بدايًة من اأن�سار النبّي 

مو�سى Q ومن جملة ال�سبعين رجًل الذين اختارهم 

 Qمو�سى للنبي  ملزمًا  وك��ان  للميقات،  تعالى  اهلل 

ور. ولكن عندما اآتاه اهلل  المال  عندما ذهب اإلى جبل الطُّ

اأمر اهلل تعالى،   والثروة والكنوز، ا�ستخدمها في غير ما 

 ،O خديجة  ال�سيدة  اأما  وجّل.  عّز  غ�سبه  في  فوقع 

فكانت تحتلُّ مكانًة مرموقًة بين �سيدات المجتمع المكي 

ن�سبًا و�سرفًا وماًل وجماًل ومكانًة اجتماعية، فهي قر�سية 

اأبوها خويلد بن اأ�سد بن ق�سي... وبالجد ق�سي تلتقي مع 

P ن�سب الر�سول

اهرة و�سيدة قري�س، ول �سيما مع  وكان ُيطَلق عليها الطَّ

كونها تاجرًة ثريًة ومعروفًة بالكفاءة الإدارية والمالية، وهذا 

اإ�سافة  وا�ستقلليتها،  القوية  �سخ�سيتها  من  جانبًا  يعك�س 

لم وما �سابه، لكنها  �سوة والظُّ با والرَّ اإلى اأنها لم تتعامل بالرِّ

تعالى،  اهلل  �سبيل  في  وو�سعته  تملكه  ما  كل  من  ا�ستفادت 

وا�ستخدمته كو�سيلة من اأجل الو�سول اإلى طاعة اهلل تعالى 

ور�ساه، فنالت بذلك �سمو الّدرجة والّرفعة في الآخرة.

والجاه  والمال  للقدرة  مثاًل  النموذجان  ه��ذان  يمثل 

والنفوذ، وكل مظاهر الزينة الدنيوية الظاهرية. فنجد اأن 

: P ر�صول اهلل

ُه َكاَن اإَِذا اأَْفَطَر  � اإَنّ

َيُقوُل �:»الَلُّهَمّ َلَك 

ْمَنا َوَعَلى ِرْزِقَك  �صُ

َلُه  اأْفَطْرَنا، فَتَقَبّ

َماأُ،  ا، َذَهَب الَظّ ِمَنّ

واْبَتَلِّت الُعُروُق، 

َوَبِقَي الأَْجُر«.

بحار الأنوار،

 ج93، �س315.
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قارون قد جعلها هدفًا لتحقيق ماآربه ال�سخ�سية، فاأ�سبحت اأداًة 

تدميريًة له في الدنيا قبل الآخرة، اإذ خ�سف اهلل به الأر�س، 

تعالى؛  اهلل  ر�سا  لنيل  و�سيلًة  جعلتها  خديجة  ال�سيدة  بينما 

ًا  فنالت بذلك الزينة الباطنية، فزادها اهلل تعالى �سرفًا وعزَّ

ومكانًة في الدنيا قبل الآخرة.

هاتين  حياة  من  ا�ستخل�سها  يمكن  التي  النقاط  اأه��مُّ 

ال�سخ�سيتين هي:

1� اإن العلم والمال ل يمنعان من وقوع العذاب والهلك 
َوِب����َد�ِرِه  ِب��ِه  {َفَخ�َسْفَنا  اأب��دًا:  ينفعانه  ل  وقد  الإن�سان  على 

ة  للعزَّ �سببًا  يكونان  قد  بينما   ،)81 )الق�س�س:  �الأْر����َس} 

ال�سيدة  مع  ح�سل  كما  الب�سرية،  واإن��ق��اذ  الإلهية  والنُّ�سرة 

دعوته،  ون�سر  اهلل  �سبيل  في  مالها  كل  اأنفقت  حينما  خديجة 

وجعلت العلم يدير المال لديها بما ير�سي اهلل تعالى.

2� اإن ال�سّيدة خديجة كانت تعتقد اأّن المال والثروة هما من 
اهلل تعالى، وينبغي جعلهما في �سبيله، بينما قارون اعتقد اأّنهما 

من نف�سه وب�سبب جهده ال�سخ�سي، وكذا علمه الذي ا�ستخرج 

ِعْلٍم  َعلَى  �أُوِتيُتُه  {�إِنََّما  به الكنوز والمعادن من الأر�س قائًل: 

ِعْنِدي} )الق�س�س: 78(.

الحقيقّية  ال�سعادة  اأن  خديجة  ال�سّيدة  راأت   �3
ر الذات من  اإّنما هي في ر�سا اهلل تعالى وتحرُّ

اأ�سر ال�سهوات واللذات، وخ�سو�سًا �سهوة 

يراها  قارون  كان  بينما  والجاه،  المال 

المال  وام��ت��لك  والتجبر  ال��ق��درة  في 

{�أََوَل������ْم  تعالى:  قوله  نا�سيًا  وال��ج��اه 

ِمَن  َقْبِلِه  ِمْن  �أَْهلََك  َقْد   
َ
�أَنَّ �لل َيْعلَْم 

َو�أَْكَثُر  ًة  ُق��وَّ ِمْنُه  �أَ�َسدُّ  ُهَو  َمْن  �ْلُقُروِن 

َجْمعاً} )الق�س�س: 78(.

اأجل  من  ك��ان  ق��ارون  عند  المال  اإن 

{َفَخَرَج  النا�س  اأم���ام  والتفاخر  التباهي 

وقد   ،)79 ِزي��َن��ِت��ِه} )الق�س�س:  ِف��ي  َق��ْوِم��ِه  َع��لَ��ى 

الحقيقية  ال�صعادة 

ف��ي  ه��ي  اإنم�����ا 

تع�ال���ى  اهلل  ر�ص��ا 

ال����ذات وتح�����ّرر 
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اهلل،  بوجود  العتراف  من  منعه  اأنه  لدرجة  ذلك  امتلكه 

الر�سول  لموا�ساة  كو�سيلٍة  المال  ا�ستخدمت  بينما خديجة 

P ولأهل  P، خ�سو�سًا عند محا�سرة الم�سركين له 

بيته Q في �سعب اأبي طالب Q، والذي دام ثلث 

ن�سر  في  ونموذجًا  حقيقيًة  بطلًة  بذلك  لت�سبح  �سنوات، 

الدعوة ون�سرة الر�سول P بعد اأبي طالب Q. حيث 

كانت تت�سرف بالمال من اأجل توفير المدادات اللزمة 

ل�سمود الم�سلمين في وجه الم�سركين.

4� اإّن قارون ومن اأجل اإخفاء عجزه، قام اأمام الجماهير 
ه  بخطٍة لإلهائهم بالخروج من بيته بكل ماله وذهبه وُحليِّ

وهو  النا�س،  وقلوب  اأعين  به  لي�سحر  وح�سمه؛  وزخارفه 

منه  ظّنًا  والقت�سادّية،  المادّية  لقّوته  عار�سًا  كان  بذلك 

اأّنها اأ�سا�س الن�سر وال�سعادة، ولم ياأخذ الِعَبر من القرون 

تها  الما�سية وما حّل بهم. بينما ال�سيدة خديجة كانت خطَّ

باإظهارها نقاط القوة لديها، حيث اأظهرت توا�سعها اأمام 

كانت  بل  يمتلكها،  المال  يكن  ولم  والمحتاجين،  الفقراء 

هي تمتلكه، واأظهرت اأن قيمة الإن�سان باإن�سانيته وب�سفاته 

المال  بعك�س  الإن�سان،  تخّلد  والتي  والأخلقية  الح�سنة 

فيما لو ا�ستخدم بغير الغر�س الأ�سلي له، وعلمت اأن المال 

والقدرة ل يخلِّدان الإن�سان؛ معتبرًة بالقرون الما�سية.

اأخيرًا ي�سير اهلل تعالى اإلى اأن الحياة الآخرة اأبقى من 

ْنَيا  �أُوِتيُتْم ِمْن �َسْيٍء َفَمَتاُع �ْلَحَياِة �لدُّ متاع الدنيا: {َفَما 

َوَما ِعْنَد �لِل َخْيٌر َو�أَْبَقى} )ال�سورى: 26(.

: P ر�صول اهلل

� ِفي َحِديِث 

الِمْعَراِج �:»َيا َرَبّ 

وِم ؟  وَما ِمْيَراُث ال�صَّ

وُم ُيوِرُث  َقاَل: ال�صَّ

الِحْكَمَة، والِحْكَمُة 

ُتوِرُث الَمْعِرَفَة، 

والَمْعِرَفُة ُتْوِرُث 

الَيِقيَن، فاإَِذا ا�ْصَتْيَقَن 

الَعْبُد َل ُيَباِلي َكْيَف 

َبَح، ِبُع�ْصٍر  �صْ
اأَ

اأَْم ِبُي�صٍر«.

بحار الأنوار،

ج74، �س27.

* اأ�ستاذة وباحثة اإ�سلمية.
 ، تف�سير الميزان، ال�سي���د الطباطبائي، ج 8( 1)

�س 80 )بت�سّرف(.

. ل�سان العرب، ابن منظور، ج 6، �س 130( 2)

. تف�سير الميزان، م. �س، ج 8، �س 80( 3)

مي���زان الحكمة، ال�سيخ محم���د الري�سهري،  (4 )

ج 4، �س 317.

م. ن. (5 )

 ، بحار الأن���وار، العلم���ة المجل�س���ي، ج 74( 6)

�س 131.

عيون الحكم والمواع���ظ، الليثي الوا�سطي،  (7 )

�س 481.

انظ���ر: مجم���ع البيان ف���ي تف�سي���ر القراآن،  (8 )

ال�سيخ الطبر�سي، ج 7، �س 459.
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اأب�����و ط��ال��ب

ح�������ص���ن ال���ن���ب���وة 
ال�صيخ تامر حممد حمزة                                                                          

واأخ  المطلب  عبد  بن  مناف  عبد  هو  طالب  اأبو 

فاطمة  واأمهما   ،P محّمد  النبّي  والد  اهلل  عبد 

بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم. وقد ولد 

، واأنجب من 
)1(

قبل النبي P بخم�س وثالثين �صنة 

فاطمة بنت اأ�صد اأربعة ذكور طالب وعقيل وجعفر 

)اأم هاني(  الإناث فاختة  Q ومن  والإمام علي 

.
)2(

وجمانة واأعقبوا جميعًا اإل طالبًا 

لقد اأ�سحى اأبو طالب Q بعد اأبيه عبد المطلب زعيم 

مكة و�سيد البطحاء ورئي�س بني ها�سم. واإلى جانب ذلك كان 

والفداء  والمحبة  والعطف  والعطاء  والبذل  بال�سماحة  معروفًا 

التوحيدية  والعقيدة  المقد�س  الهدف  �سبيل  في  والت�سحية 

.
)3(

المباركة 

اأبو طالب الكفيل والن�صير

 Q طالب  اأب��ا  ول��ده  اأو�سى  المطلب  عبد  توّفي  حينما 

�سنوات.  ثمان  العمر  من  له  كان  ال��ذي  محمد  حفيده  بكفالة 

وبالفعل كان خير كفيل حيث تولى العناية بالمو�سى به والقيام 

واندفاع  كبير  باإخل�س  والح�سر  ال�سفر  في  وحفظه  ب�سوؤونه 

اأخيه  لبن  رعايته  اإن  القول  يمكن  بل  لهما.  نظير  ل  وحر�س 

طالب  اأبي  وفاة  حين  اإلى  ولدت��ه  قبل  من  بعيد  لزمن  امتدت 

Q. ول بد من الإ�سارة اإلى المواقف التي ظهرت فيها هذه 

الرعاية:
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اأب��ي  م��واق��ف  اإن 

 Q ط����ال�������ب

اأخيه  لبن  ورعايته 

بعيد  لزمن  امتدت 

من قب���ل ولدت��ه

الموقف الأول: موؤازرة النبوة 

كانت  الطفولة  حين  من   P للنبي  التامة  الرعاية  اإن 

فقد  بنيانها،  وت�سييد  اأركانها  وتثبيت  النبوة،  لموؤازرة  مقدمة 

ذكر فقيه الحنابلة اإبراهيم الدينوري عن ابن عبا�س اأن النبي 

اأنباأني  وقد  اأمري  باإظهار  اأمرني  اهلل  »اإن  للعبا�س:  قال   P

وا�ستنباأني فما عندك؟ فقال له العبا�س: يا ابن اأخي تعلم اأن 

اإلى عمك  اأبيك... ولكن قّرب  اأ�سد النا�س ح�سدًا لولد  قري�سًا 

اأبي طالب... فاأتياه فلما راآهما اأبو طالب قال:... ما جاء بكما 

في هذا الوقت؟ فعّرفه العبا�س ما قال له النبي P وما اأجابه 

به العبا�س، فنظر اإليه اأبو طالب وقال له: اخرج ابن اأبي، فاإنك 

الرفيع كعبًا، والمنيع حزبًا والأعلى اأبًا، واهلل ل ي�سلقك ل�سان 

اإل �سلقته األ�سن حداد، واجتذبته �سيوف حداد. واهلل لتذلّن لك 

العرب ذّل البهم لحا�سنها. ولقد كان اأبي يقراأ الكتاب جميعًا 

اأدركت ذلك الزمان  اأني  اإّن من �سلبي لنبيًا لوددت  ولقد قال 

.
)4(

فاآمنت به، فمن اأدركه من ولدي فليوؤمن به« 

الموقف الثاني: المبّلغ ال�صادق 

لما نزلت {َو�أَْنِذْر َع�ِسيَرَتَك �الأْقَرِبيَن} )ال�سعراء: 214( 

لي  واطبخ  لي طعامًا  »ا�سنع   :Q لعلي   P الر�سول  قال 

الفراغ من  وبعد  اأربعين رجًل.  وكانوا  ثم دعا ع�سيرته  لحمًا 

اأبو  P الكلم فاعتر�س عليه  اأراد النبي  تناول الطعام 

لهب فقال: لهذا دعوتنا، ثم قالوا: قوموا، فقاموا وتفّرقوا 

الأول  اليوم  في  �سنع  ما  �سنع  الغد  من  كان  فلما  كلهم. 

خطيبًا   P النبي  فيهم  وق��ف  الكلم  دور  ج��اء  وحين 

 Q طالب  اأب��و  تدّخل  وهنا  اأي�سًا  لهب  اأب��و  فاعتر�سه 

اأنت  ما  اأعور  يا  ا�سكت  قائًل:  لهب  اأبي  اإلى  ووجه كلمه 

للنبي  اأحد، ثم قال  وهذا ؟ ثم قال للجال�سين: ل يقومّن 

P: قم يا �سيدي فتكّلم بما تحب وبّلغ ر�سالة ربك فاإنك 

.
)5(

ادق الم�سدق«  ال�سّ

الموقف الثالث: عيٌن حار�صة 

بالرغم من �سعوبة الح�سار في �سعب اأبي طالب فاإنه 

ما فّت من ع�سده في حماية الر�سول P، ولم ي�سبه الملل، 

بل كان يزداد اإيمانًا وتتر�سخ عقيدته في وجوب حماية ابن اأخيه 
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حتى ولو طالت المدة الزمنية. وقد روي اأن النبي P اإذ اأخذ 

اأبو طالب فاأنه�سه عن م�سجعه  العيون جاءه  م�سجعه ونامت 

واأ�سجع عليًا مكانه، فقال عليQ: يا اأبتاه اإني مقتول ذات 

ليلة، فقال اأبو طالب Q: ا�سبرّن يا علي فال�سبر اأحجى، 

. 
)6(

كل حّي م�سيره ل�سعوب قد بذلناك والبلء ع�سير 

 P الر�سول  عن  يدافع   Q طالب  اأب��و  زال  ل  اأق��ول: 

اإلى  يوؤّدي  اأي �سيء  والر�سالة ولم يهن ولم يحزن، بل لم يدع 

تقوية النبي P وتعزيز الّر�سالة ون�سرها اإل وفعله حتى اأظهر 

اأركانه حتى وهو في النزع الأخير على فرا�س  اهلل دينه وثّبت 

الموت، بل دافع عنه بعد موته من خلل ما اأو�سى به اأولده 

وبني عبد المطلب حتى خمدت اأنفا�سه.

اأبو طالب موؤمن قري�س

Q �سخ�سية جدلية قديمًا  اأبي طالب  اإن �سخ�سية 

وحديثًا، اإذ لم نقراأ عن حياة اأحد قد كثر الحديث والنق�س 

اأبي طالب  نقراأ عن  كما  وكفره  اإيمانه  فيها حول  والإب��رام 

الإيماني  ارتباطه  عمق  عن  يك�سف  ذك��رن��اه  وم��ا   .Q

العتقادية  خلفيته  عن  مواقفه  وتنبئنا   .P النبي  بنبوة 

التوحيدية. و�سن�سلط ال�سوء على هذا الجانب من �سخ�سيته 

الر�سالية �سمن محورين. 

ورمية  للم�صركين  هدف  طالب  اأبو  الأول:  المحور 

المنافقين

الكفالة  Q من  اأب��و طالب  به  ق��ام  ال��ذي  ال��دور  اإن 

والرعاية والعناية والدفاع حتى �سّكل من نف�سه ح�سنًا منيعًا 

لر�سول اهلل P اأثار الم�سركين وجعلوه هدفًا في حربهم، 

تربى  الذي  الِحجر  اأنه  اأحد  على  يخفى  فل  اأخرى  ومن جهة 

المنافقين  ل�سهام  غر�سًا  جعله  مما   Q علي  فيه  وترعرع 

بغ�سًا وحنقًا منهم على ولده الإمام علي Q. ومن هنا فقد 

ُرمي بالكفر واأنه في �سح�ساح من نار وهذا خل�سة ما جاء في 

بع�س كتب ال�سانئين له.

المحور الثاني: ما ورد عن اأبي طالب Q في حديث 

R اأهل البيت

اأبي  للدفاع عن  R جهودًا جبارة  البيت  اأهل  لقد بذل 

 P رث����اه ال��ن��ب��ي

بقول��ه: واحزن����اه 

علي���ك! ربيتن����ي 

�صغيرًا واجتبيتن��ي 

كبي����رًا، وكن���ت 

عن���دك بمن��زل���ة 

العين من الحدق��ة 

والروح من الج�ص�د
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طالب حفظًا ل�ساأنه واإزاحة لل�ستار عما كان ي�سمره في اأعماق 

فكره ونف�سه من اإيمان را�سخ باهلل وبنبيه P. وجاء دفاعهم 

و�ساأ�سير   ،P الأعظم  الر�سول  عن  هو  دفاعه  بم�ستوى  عنه 

اإلى بع�س الكلم الذي ورد في حقه:

ترّحم النبي P وال�صتغفار له 

ويدل عليه ما اأخرجه ابن �سعد عن علي Q: »اأخبرت 

ر�سول اهلل P بموت اأبي طالب Q فبكى ثم قال: اذهب 

.
)7(

فاغ�سله وّكفنه وواره، غفر اهلل له ورحمه« 

ممن يفتخر بهم 

معاوية  اإلى   Q لعلي  المفاخرة  ر�سائل  واحدة من  في 

اأمية كها�سم ول  Q حيث قال: »لي�س  اأبا طالب  ذكر فيها 

المهاجر  ول  طالب  كاأبي  �سفيان  اأبو  ول  المطلب  كعبد  حرب 

.
)8(

كالطليق ول ال�سريح كالل�سيق« 

 Q لأبي طالب P رثاء النبي

ال�سريف:  ق��ب��ره  على  وه��و  وف��ات��ه  حين   P النبي  رث���اه 

يا من  اأ�سلو عليك  واحزناه عليك،.يف  وااأبا طالباه،  »وااأبتاه، 

ربيتني �سغيرًا واجتبيتني كبيرًا وكنت عندك بمنزلة العين من 

.
)9(

الحدقة والروح من الج�سد« 

 Q على ل�صان جبرائيل

نزل جبرائيل Q على النبي P فقال: »يا محمد اإن 

ربك يقرئك ال�سلم ويقول لك:..... اإن اأ�سحاب الكهف اأ�سّروا 

اأبا  واأن  اأجرهم مرتين  فاآتاهم اهلل  ال�سرك  واأظهروا  الإيمان 

طالب اأ�سّر الإيمان واأظهر ال�سرك فاآتاه اهلل اأجره مرتين وما 

.
)10(

خرج من الدنيا حتى اأتته الب�سارة من اهلل تعالى بالجنة« 

ونختم بما ورد عن النبي P من اأن اأبا طالب ُيح�سر يوم 

.
)11(

Rالقيامة في زي الملوك و�سيماء الأنبياء

. كنز العمال، المتقي  الهندي، ج 14، �س 36( 1)

. بحار الأنوار، المجل�سي، ج 22، �س 260( 2)

. العمدة، ابن البطريق، �س 6( 3)

اأبو طال���ب حامي الر�س���ول ونا�سره، نجم الدي���ن الع�سكري،  (4 )

�س 12�13. 

الطرائف في معرف���ة مذاهب الطوائف، ال�سيد ابن طاوو�س،  (5 )

�س 299 � 300.

. رو�سة الواعظين، الفتال الني�سابوري، �س 54-53( 6)

 . الطبقات ابن �سعد، ج 1، �س 105( 7)

. التذكرة، ابن الجوزي، �س 339( 8)

. تف�سير الأمثل، ج 4، �س 252( 9)

. و�سائل ال�سيعة، الحّر العاملي، ج 16، �س 231( 10)

. الإمامة والتب�سرة، ابن بابويه، �س34( 11)

الهوام�س

م
 2

01
1 

ب
/�آ

 2
39

د 
د

ع
ل
�

67



ا�صم الأم: عال اأبو العال عبد الروؤوف اأحمد ن�صار )م�صلم(�صهيد الوعد ال�صادق: 
النبطية 20 � 6 � 1987محل وتاريخ الولدة:

الو�صع العائلي: 

عازب
تاريخ ال�صت�صهاد: 

2006 � 8 � 3
ن�صرين اإدري�س قازان

بالتفكير  وقته  ال��روؤوف  ياأخذ عبد  لم 

ال�سفر  عليه  ُع��ِر���سَ  حينما  الإج��اب��ة  ف��ي 

في  والعمل  الجامعية  درا���س��ت��ه  لمتابعة 

لي�س  »ل«،  قطعًا  ك��ان  فجوابه  اأبيدجان، 

لأنه  بل  م�ستقبله،  بتاأمين  مهتم  غير  لأنه 

بنى دعائم را�سخة الجذور لم�ستقبٍل اأراد 

68



والداه  راأى  به كثيرًا، وقد  فتعّلقوا  اإخوته، 

وا�ست�سفا  غريبًا،  �سيئًا  وجهه  ق�سمات  في 

بالمحبة  متميزًا  تدينًا  معهما  تعامله  من 

والحنان والطاعة.

كانت  والك�صافة  الم�صجد  بين 

البداية

عبد  ب���داأ  التكليف،  ���س��ّن  بلوغه  قبل 

الروؤوف بالتردد اإلى الم�سجد يوميًا لأداء 

واإن  اأول وقتها، حتى  ال�سلة، ودائمًا في 

كان الطق�ُس ممطرًا وباردًا جدًا، فالم�سجد 

في  الأ�سا�س  المنطلق  هو  اإليه  بالن�سبة 

كان  ولطالما  والجهادية.  العملية  الحياة 

فينظر  المجاهدين،  ببع�س  هناك  يلتقي 

األف  ي���دور  وف��ي ذه��ن��ه  بعيد  م��ن  اإل��ي��ه��م 

اإلى  طلب  يوم  وفي  حولهم،  و�سوؤال  �سوؤال 

بك�سافة  التحاقه  على  يوافقا  اأن  والديه 

المعارف  يكت�سب  كي  المهدي|  الإم��ام 

الإ�سلمية الأ�سيلة، فهو حمل هّمًا حقيقيًا 

بدقة،  ال�سرعية  الأح��ك��ام  معرفة  ت��ج��اه 

واجتهد في تح�سيلها وتطبيقها. 

بين  تمّيزه  القادُة  لم�س  الك�سافة  وفي 

ووعيه  حركته،  و�سرعة  بمبادرته  الفتية، 

على  وكان  خيرًا،  به  فا�ستب�سروا  وتدينه، 

�سفوف  في  تدرج  اإنه  اإذ  الثقة،  هذه  قدِر 

الأفواج،   لأحد  عميدًا  �سار  حتى  الك�سافة 

والواثقة،  الر�سينة  �سخ�سيته  وعك�ست 

وروحه المرحة في اآن، القدوة للفتية الذين 

ت�سييده بين القلم وال�سلح.

حينما  ع��م��ره   م��ن  ال�سابعة  ف��ي  ك��ان 

ع���اد ع��ب��د ال�����روؤوف م��ن اأب��ي��دج��ان حيث 

مرارة  فعاي�س  النبطية،  بلدته  اإل��ى  ُول��د، 

العدو  �سّلط  �سوارع  في  الم�سلوب  الأم��ن 

من  ق��ذائ��ف��ه  ن��ي��ران  عليها  الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

ف�سرق  بها،  والمحيطة  الم�سرفة  المواقع 

الخوُف جزءًا من فرحة طفولته، التي لم 

�سار  بل  الحقول،  في  اللعب  ير�سيها  يعد 

على  اإل  العالية  المواقع  تلك  اإل��ى  يتطّلُع 

اأقدام رجال المقاومة الإ�سلمية.

يحلم بيوم الجهاد

ر  المبكِّ ال�ستيقاظ  يفرحه  كان  َلَكْم   

فذلك  والر�سا�س،  القذائف  �سوت  على 

ون  ينفذِّ المقاومة  رج��ال  اأنَّ  على  دليل 

ترحم  لم  التي  المواقع  تلك  على  عملية 

فكان  اأمهاتهم.  اأرح��ام  في  الأج��ّن��ة  حتى 

يدعو بقلبه ال�سغير لهم بالنت�سار، وتملأ 

ويحلُم  عينيه  يغم�س  وه��و  كيانه  الغبطة 

الأي���ام، �سيرتدي تلك  ي��وم م��ن  ب��اأن��ه ف��ي 

�سوته:  بعلو  و�سي�سرخ  الطاهرة،  الثياب 

»اهلل اأكبر«.. »يا زهراء«.

الفتى الذي لمع ذكاوؤه منذ �سغره، لم 

ان�سحب  بل  درا�سته،  على  تفوقه  يقت�سر 

ذلك على علقاته المميزة بينه وبين اأهله 

واأ�سدقائه. فبوعيه المبكر وفهمه للأمور، 

ا�ستطاع عبد الروؤوف لعب دوٍر مميٍز بين 
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عّلمهم باأعماله اأكثر بكثير مما وعظهم 

بل�سانه، فر�سخت تعاليمه في 

وجدانهم وقلوبهم.

في  طريقه  القناعة 

الحياة

�سيء  اأي  الدنيا  تعِن  لم 

ل���ذل���ك ال�������س���ابِّ ال�����ذي ك��ّد 

الغربة  م��رارة  وتحّمل  وال��ده 

م�ستقرة  حياة  تاأمين  لأج��ل 

لأ�سرته،  ال��ح��ال  وم��ي�����س��ورة 

تلفزيونيًا  مخرجًا  عمل  حيث 

فاأحب  ل�سنوات،  اأفريقيا  في 

خلف  م���ن  اأولده  ي���رى  اأن 

الكاميرا في �سورة زاهية ومطمئنة، ولكن 

عبد الروؤوف �ساحب العينين الحزينتين، 

ما  اإل  باأخذ  يهتم  لم  الغريب،  وال�سكون 

القناعة  متخذًا  بالزهد،  متجلببًا  يكفيه، 

طريقًا في الحياة.

ل��م ي��ت��رك ع��ب��د ال�����روؤوف ع��م��ًل في 

تاركًا  لم يخ�س غماره،  والتعبئة  الك�سافة 

للتجارب �سقل �سخ�سيته، فاأدى ذلك اإلى 

فكان  والإدراك،  الوعي  من  �سنواٍت  طيِّ 

الثلثين،  في  وكاأنه  ع�سرة  ال�سابعة  بعمِر 

لما حمله من �سفات الفهم والحكمة. 

في  بالعمل  ال��ت��ح��ق  اإن  م��ا  ف��ه��و 

دخوله  بعد  التربوية  التعبئة 

يعدُّ  ب��داأ  حتى  الثانوية،  اإل��ى 

العمل  اإل���ى  ل��ل��ت��وج��ه  ال��ع��دة 

ال��ع�����س��ك��ري، وه����ذا م��ا كان 

فرحة  كانت  واإذا  ينتظره. 

 ،2000 العام  اأيار في  تحرير 

الجنوبيين،  حياة  زّينت  قد 

حلق  في  علقت  ًة  ُغ�سّ اأن  اإل 

الخوف  وهي  ال���روؤوف،  عبد 

للجهاد  ال��ت��وف��ي��ق  ع���دم  م��ن 

في �ساحة المعركة مع العدو 

ال�سهيوني.

الحقيقي،  العا�سق  ولكن 

وقد  مع�سوقه.  اإل��ى  ي�سعى  ال��ذي  ذلك  هو 

نهار  ليل  �سعيه  اأّن  ال���روؤوف  عبد  ع��رف 

فتزود  ختام،  له  يكون  واأن  بّد  ل  للو�سول 

اأن  عين  ط��رف��ة  ين�َس  ول��م  ال����زاد،  بخير 

عنها  ُي�ساأل  التي  الأم��ور  تلك  من  يخفف 

يوم القيامة، فحر�س على اأن تكون �سلته 

�سحيحًة، وكان في قنوته كاأنه م�سافر عن 

ال�سلة  اأنهى  ما  اإذا  حتى  الدنيا،  ه��ذه 

لنف�سه  و�سع  وق��د  ال��ق��راآن،  ليقراأ  جل�َس 

برنامجًا عباديًا خا�سًا التزم بتنفيذه ولم 

حمل عبد الروؤوف 

هم�����ًا حقيقي����ًا 

تج��اه معرف������ة 

ال�صرعية  الأحكام 

بدق����ة، واجته��د 

ف��ي تح�ص��يل�ه���ا 

تطبيق�������ه����ا و
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القيام  عن  ي��وٍم  في  يتهاون 

ده لنف�سه.  بما حدَّ

»�صهيد باإذن اهلل«

كان يوم التحاقه بالتعبئة 

اأي��ام  اأج��م��ل  م��ن  الع�سكرية 

وق����د لح����ت على  ح���ي���ات���ه، 

ج��ب��ه��ت��ه ال�����س��م��راء راي�����اُت 

لحظ  وقد  والنتماء.  الفخر 

دقة  ال��م��ج��اه��دون  الإخ������وة 

بها،  تمّيز  ال��ت��ي  الملحظة 

والروؤية التي ينطلُق منها لإبداء راأيه، وكان 

اإل  به  يقوم  بما  اأحد  يعرف  ال�سّر ل  عميق 

العديد  في  �سارك  وقد  المبا�سر،  م�سوؤوله 

على  والمرابطة  الجهادية  المهمات  من 

الثغور..

 .2006 العام  في  تموز  ح��رب  وكانت 

وفي بدايات عامه التا�سع ع�سر، راأى عبد 

الروؤوف فر�سة تحقيق حلمه، الحلم الذي 

�سئل  ما  اإذا  وك��ان  �سيء،  كل  لأجله  ت��رك 

عّما يريُد اأن يكون عليه، رّد بكل اطمئنان: 

» �سهيد باإذن اهلل«. 

خدمة  في  نف�سه  ال���روؤوف  عبد  و�سع 

للحرب،  الأول  ال��ي��وم  منذ  المجاهدين 

الخطوط  ف��ي  المبا�سر  م�سوؤوله  نه  فعيَّ

الخلفية.. وقف عبد الروؤوف اأمامه باكيًا، 

ي�سعه  اأن  عليه  يتمنى  وراح 

وبعد  المواجهة،  خطوط  في 

اإلحاح م�ستمر، ر�سخ م�سوؤوله 

خطوط  اإل���ى  ون��ق��ل��ه  لطلبه، 

كم�سعٍف  ليرابط  المواجهة، 

الدفاع  في  رفاقه  مع  حربي 

المدني التابع للهيئة ال�سحية 

الإ�سلمية.

وت���ح���ق���ق���ت ف��ر���ص��ة 

العبور

ط���وال ف��ت��رة ال��ح��رب ل��م ي��ه��داأ عبد 

الروؤوف، كان كالطير يتنقُل من مكاٍن اإلى 

اآخر بخفٍة وبغبطة، فهو لم يَر من الحرب 

اإل اأنها فر�سة العبور اإلى اهلل عّز وجّل.

وكان يوم الثالث من �سهر اآب، حينما 

على  الإ�سرائيلي  الحربي  الطيران  اأغ��ار 

قنابل  األ��ق��ى  وق��د  ورف��اق��ه،  مكان وج���وده 

ع��ن��ق��ودي��ة ع��ل��ى ال��م��ك��ان، ف��اأ���س��ي��ب عبد 

خا�سرته  م��ن  دخ��ل��ت  ب�سظية  ال�����روؤوف 

ل�ساعٍة  ينزُف  وبقي  قلبه..  في  وا�ستقرت 

نظَر  ولكنه  اإ�سعافه،  يحاولون  رفاقه  فيما 

خفي�س:  ب�سوٍت  وتمتم  باطمئنان،  اإليهم 

واأغم�س  زه���راء«.  يا  اهلل..  عبد  اأب��ا  »ي��ا 

عينيه ليرتفع اإلى اأحبائه؛ محمد واآل بيته 

�سلى اهلل عليهم اأجمعين.

كان يتنق��ل م��ن 

اآخ��ر  اإل��ى  م��كاٍن 

وبغبط��ة،  بخف��ٍة 

فه��و ل��م ي��َر م��ن 

اأنه����ا  اإل  الح��رب 

العب�����ور  فر�ص��ة 

اإل��ى اهلل ع��ّز وجّل
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لأجلها... 

نجاهد
ولء اإبراهيم حمود

جيدًا،  فركهما  عينيه،  »ب���در«  فتح 

يرى.  م��ا  ي�ستوعب  ك��ي  هنيهات،  اح��ت��اج 

الزاوية  ف��وق،  المفتوحة  الفجوة  اأيقظت 

�س بهما راأ�سه،  ك يديه، تح�سَّ حوا�ّسه، حرَّ

لنف�سه  وابت�سم  �ساقيه،  ج�سده،  جبينه، 

مهنئًا: »الحمُد هلل كل �سيء على ما يرام؛ 

ل  اأ�ست�سهد،  لم  اإذًا،  دم��اء،  ل  ج��راح،  ل 

باأ�س، ثمة فر�ٌس قادمة اإن �ساء اهلل. اأين 

»كميل«؟ اأما كان معي منذ قليل«؟

النهو�س.  اإل���ى  »ك��م��ي��ل«  ذك���ُر  ودف��ع��ه 

فيه  غ��رق  ال��ذي  الرهيب  ال�سمت  لح��ظ 

المكان بعد هدوء اأ�سوات القذائف، فوقف 

بقعة  فاجاأته  ملب�سه.  عن  الغبار  ناف�سًا 

عتمته.  من  المكان  انت�سلت  التي  ال�سوء 

اأنيٌن متوجٌع قاده نحو الجدار. كان كميل 

يتمدد قربه بعيدًا عن الفجوة اأمتارًا قليلة. 

ب�سوٍت  بدر  تاأّوه  �ساحبًا، في غيبوبٍة.  بدا 

اأنت  ه��ل  كميل،  وه����ّزه:  ح���ذر،  خفي�س، 

جوابًا،  منه  ي�سمع  لم  اأت�سمعني؟  بخير؟ 

اإ�سابته،  فانحنى عليه، يبحث عن مو�سع 

بقعتا  كانت  وكتفه.  �ساقه  ف��ي  فوجدها 

الدماء تحت مو�سع الإ�سابتين، مت�سعتين؛ 

دمعه.  تمالك  ي�ستطع  فلم  »بدرًا«،  اأخافتا 

كانا �سديقين، بل اأكثر، معًا في المدر�سة 
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ورحلتها، وال�سهرات و�سبابها. وهما الآن 

معًا في ظرف جهادي واحد. »يا اهلل � اتجه 

بدر اإليه �سبحانه � اللهم احِم كميًل، نّجه 

اإليك بحق محمد  اأتو�سل  اأرجوك،  يا رب، 

واآل محمد. كميل اأت�سمعني؟ افتح عينيك، 

اأدرك  ا كلِّمني«.  ل ت�ست�سلم للنوم هنا، هيَّ

حقيبة  نا�سيًا  الموقع،  بدخول  خطاأه  بدر 

الإ�سعافات الأولية، فنزع عن عنقه »�ُسلكه« 

الأثير لديه، دون تردد، �ستاأتيه اأمه ب�سواه 

نف�سها  وهي  الأغلى،  هو  ُكميل  حين،  بعد 

لن تغفر له حر�سه عليه، اإزاء جراح اأحد 

اإخوة  من  اآخر  اأحد  اأي  اأو  اأ�سدقائه  اأعز 

مزقه  ب��اإح��دى  يربط  ب��در  وراح  الجهاد. 

�ساق كميل مبتعدًا عن جرحه مبا�سرة، كي 

ي�سغط  راح  ثم  المتوا�سل،  النزف  يوقف 

وتابع  كتفه،  ج��رح  عن  نف�سه  البعد  على 

حديثه معه: »كميل« اأرجوك افتح عينيك، 

نحن وحيدان، ل تنم. وعندما لحظ بدر 

وهداأ  توتره،  خّف  الجرحين،  نزف  توقف 

وب�سوٍت  عينيه،  كميل  فتح  حين  اأك��ث��ر 

انُج  اأنت.  اأخرج  بدر  خاطبه:  واٍه  �سعيٍف 

بنف�سك، واق�ِس عني �سلوات هذا النهار، 

ر بدر اأن الق�سف  اأرجوك ل تن�سها. وتذكَّ

ا�ستهدفهما قبل وقت ال�سلة وتذكر اأي�سًا 

�سلواتهما معًا في الم�سجد، وحر�س كميل 

�سواه،  من  اأكثر  موعدها  في  اأدائها  على 

بلهجٍة  �سديقه  على  المتزايد  فكتم خوفه 

اأعلم  اأنت  اأرج��وك،  كميل،  حا�سمة:  قويٍة 

بالمكان مني، و�سنق�سي ال�سلة معًا باإذن 

اهلل. �ساعدني قبل اأن يبداأ الق�سف ثانية 

باأي  تلهج  اأن  ح��اول  هيا  حقًا،  ون�ست�سهد 

معًا  اأب��دًا،  وحيدًا  اأتركك  لن  لأنني  دع��اء 

ننجو اأو ن�ست�سهد معًا. � معك حق � األ يوجد 

هنا ولو ورقة �سغيرة، نكتب عليها و�سيتنا 

بق�ساء ال�سلوات؟ ماذا لو ا�ست�سهدنا معًا، 

من �سيعلم بها؟ من �سيخبر اأمي اأو اأمك؟ 

راح  لأن��ه  تبقى،  ما  بدر  ي�سمع  لم  م��ن..؟ 

يبحث في جيوبه عن ق�سا�سة ورٍق وقلم، 

يعثر  فلم  المكان،  زوايا  ثم في  فلم يجد، 

على �سيء، لكن هيكل هاتٍف خلوي قديم 

مرمي فوق الركام اأعاده اإلى كميل قائًل: 

لنا  م�سموحًا  كان  ليته  �سيئًا...  اأج��د  »لم 

نريد.  ما  عليه  �سجلنا  كنا  الخلوي،  حمل 

ب�سمٍت، مّد كميل يده اإلى جيبه وا�ستخرج 
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)*( هذه ق�سة واقعية رواها لي الثنان معًا بدر وكميل وقد حدثت في

 اإحدى المواجهات البطولية التي خا�ساها معًا. 

الهوام�س

يناديه  ال�سوت  ك��ان  الفجوة،  اأعلى  من 

وهبَّ  عزيمته  فا�ستدت  ناداه  عنه،  باحثًا 

دون  و�سار  كميل  مع  وج��وده  معلنًا  واقفًا 

حامًل  ال�����س��وت   تعليمات  ح�سب  ت���ردد 

على  حمل  الأخرى  وباليد  بيد  �سلحيهما 

كتفه  كميًل وم�سى في نفٍق خرج منه اإلى 

غروبها،  نحو  تميل  ال�سم�س  كانت  حيث 

تاركًة بع�سًا من اأ�سعتها تنير وجوهًا يقظة 

اإ�سعاف.  عليها غبرة جهاٍد كبير، و�سيارة 

واأيقظ الم�سعفون »كميًل« بالأم�سال التي 

ففتح  ق��واه  من  وبع�سًا  وعيه  اإليه  اأع��ادت 

ال�سكر  نظرات  �سديقه  مع  متبادًل  عينيه 

»كميل«  يد  على  بدر  و�سّد  هلل.  والعرفان 

»هذا  قائًل:  الم�سل  اأنبوب  من  الخالية 

الكي�س �سيفرغ و�سنتو�ساأ بالماء بدل الدم. 

اهلل،  ب��اإذن  نف�سك  عن  ق�ساًء  و�ست�سلي 

�سنق�سيها معًا يا بدر فنحن ما جاهدنا اإل 

لأجلها وما نجونا اإل في ظلها. لقد راأيتك 

و�سعرت  ب��دم��ائ��ي،  و�سيتنا  تكتب  واأن���ت 

بالتجاهات  ت�سلي  واأن����ت  بخ�سوعك 

الأربعة. وابت�سما ب�سعادٍة متفهمًا اأحدهما 

عينيه  المرة  ه��ذه  كميل  اأغم�س  الآخ���ر. 

اأما بدر الذي رمى خوفه عليه  م�ستريحًا، 

اأحد  ف��وق  ك��ان  ق��راآن��ًا  تناول  فقد  جانبًا، 

اآيات  يتلو  وراح  الإ�سعاف،  �سيارة  رف��وف 

بّينات من كتاب اهلل الكريم الذي اعتمده 

اليوم  يقرر  اأن  قبل  للحياة  د�ستورًا  دائمًا 

اعتماد ال�سلة هدفًا للجهاد.

وناوله  لأنه مقفٌل  فيه  المن�سي  منه هاتفه 

هذا  ف�سرخ  ق��واه،  ان��ه��ارت  اأن  بعد  لبدر 

يا   � بالدماء:  غارقًا  يت�سلمه  وهو  الأخير 

مدركًا  و�سمت  ثالثة«.  اإ�سابة  اإنها  اإلهي 

هاتفه  لأن  �سيئًا؛  حيالها  يملك  ل  اأن���ه 

ذاتها  الإ�سابة  ثقبته  قد  بدمائه  الغارق 

بدر  ووق��ف  توا�سل.  لأي  �سالحًا  يعد  ولم 

عن  عاجز  اأنه  م��رٍة،  لأول  اأح�ّس،  حائرًا، 

فجل�س  اإ�سعافه،  اأو  ب�سديقه  الحتفاظ 

يحادثه،  يديه  بين  يم�سكه  راأ���س��ه  ق��رب 

عني  اق�ِس  تن�َس  ل  ب�سعف:  يكّرر  و�سمعه 

ال�سلة.. فور خروجك. فجاأة نه�س بدر 

و�سمد ببع�س المزق الجرح الثالث وجمع 

تحت  و�سعها  و�سادة  ال�ُسلك،  من  بقي  ما 

حجرًا  غم�س  يريحه  وك��ي  كميل،  راأ����س 

على  يكتب  وراح  الدماء  بقعة  في  م�سننًا 

»نرجو  التالية:  العبارة  المقابل  الجدار 

ق�ساء �سلة الظهرين عن روح ال�سهيدين 

بدر وكميل« ثم تيّمم بغبار الركام  ووقف 

لل�سلة متجهًا اإلى اهلل وحده وراح يوؤدي 

يوؤدِّ  لم  خا�سعتين،  ركعتين  اتجاه  كل  في 

قنوتهما  في  اهلل  من  طالبًا  يومًا  مثلهما 

مددًا، ي�سعف رفيق طفولته، و�سقيق �سباه 

عدم  على  �سبحانه  اإياه  معاهدًا  وجهاده، 

اليوم.  بعد  للحظة  ول��و  ال�سلة  اإه��م��ال 

جل�س  الرابعة  الزاوية  ركعتي  اإنهائه  وبعد 

قرب راأ�س كميل الغارق في �سمته ودمائه. 

بدُر  خالها  بطيئة،  ثقيلًة  الثواني  وم��رت 

دهرًا، ولم ي�سدق كيف انتهت بنداٍء جاءه 
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فر�صان الجب�ل 

ال���ج���ن���وب���ي
نور كميل حجازي

و�سع راأ�سه المثقل ما بين ال�سريحين 

وغ������اب... غ���اب ف���ي م��ت��اه��ات ال��ذك��رى 

م�سافرًا اإلى ع�سّية ذلك اليوم:

نائٌم  كّله  ال��ك��ون  ه��ادئ��ة،  ليلًة  كانت 

وو�ساٌح من ال�سكون قد التحفت به الغياهب. 

القمر حا�سٌن �سويداء الليل بنوره والنجوم 

مكّللٌة العتمة بومي�سها. وهم، ثلثًة كانوا، 

القمر  بنور  ير�سمون  يت�سامرون،  جل�سوا 

اأن  اأعينهم  اأبت  وقد  واأمانيهم.  حكاياهم 

تغفو، فهي عاهدت، وما عاهدت وحدها، 

القلوب  في  تبعث  حّتى  �ساهرًة  تبقى  اأن 

النائمة �سلمًا وطماأنينة.

بين  م��ا  المختبئة  ال��م��غ��ارة  تلك  ف��ي 

اأعماق  في  الراب�سة  ال�سنديان،  اأ�سجار 

الفجر  بخيوط  يغزل  جل�س...  هناك 

بندى  �سوقه  ظماأ  ي��روي  ومناجاة،  اأنينًا 

ال�سحى  ن�سائم  م��ن  ي�ستح�سر  عينيه، 

باألٍم وعذاب...  روحه  تلج  دفينًة  ذكريات 

�سريٍح  اأّي  ي����دري  ل  ه���ن���اك...  ج��ل�����س 

يرجوها:  نجواه،  يبّثها  تربٍة  اأّي  يناجي... 

عاد  ما  فواهلل  عندك،  مكانًا  لي  »ا�سنعي 

اأيا خالقي  البعد عنك  البقاء. هو  يعنيني 

قد اأ�سناني، حّطم �سبري اإلى لقياك وما 

متناٍه،  غير  اأرق��ًا  جفنيَّ  في  يهم�س  انفّك 

يجمع اآلمي وينثرها على �ساطئ الحنين، 

فترتّد ال�سفن اإلى عينّي محّملًة باآلٍم تجرح 

وملكوتك،  روحي  بين  ما  القائم  ال�سمت 

اأنفا�سي  اأو�سالي، يخطف  هو البعد يقّطع 
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الجبل الجنوبّي، غا�س الثلثة في بحٍر من 

المناجاة، كلٌّ منهمٌك في ترتيله و�سجوده. 

في  نظرت  ما  اإذا  �سّنًا،  اأكبرهم  ج��واد، 

تحملنها،  التي  المعاني  حّيرتك  عينيه 

جلُّ حديثه عن علّي، ثمرة فوؤاده وحياته، 

الذي ما تجاوز عمره العامين، ف�سنع منه 

ل  الذي  الرجل  ح�سين،  بطًل...  مقاومًا 

ال�سّبحة يديه،  تفارق البت�سامة وجهه ول 

ل ما اأخبر به  اقترن بابنة خاله حديثًا واأوَّ

عرو�سه هو اأّن عمله، جهاده، ياأتي قبل اأّي 

بن�ساٍط ل  المفعم  ال�ّساب  ورائد،  �سيء... 

يطمح  الذي  الجامعّي  الطالب  له،  حدود 

اإلى �سهادٍة من نوٍع اآخر، مكتوبٍة بالّدم ل 

بالحبر...

بينهم  جمع  ث��لث��ة،  ه��م 

وتعّلٌق  هلل  غريٌب  ع�سٌق 

�سديٌد ب�سّيد ال�ّسهداء

Q فاختاروا المقاومة مركبًا، لَيقيِنهم 

باأّن �سراعها يقودهم اإلى من يع�سقون.

الظلمة،  �سكون  يك�سر  ب�سوٍت  واإذ 

مناجاتهم.  عالم  من  الرفاق  ي�ستح�سر 

وي��ع��ود ال�����س��وت م��ن ج��دي��د، اإّن����ه �سوت 

ر�سا�س! اأم�سك كلُّ واحٍد بندقّيته الملقاة 

من  بالخروج  وه��ّم  المحراب  جانب  اإل��ى 

المغارة.

تعالى التكبير وملأت الف�ساء �سرخاٌت 

اأبا عبد اهلل...  اعتنقتها نجوم العتمة »يا 

يا زهراء... يا �ساحب الزمان...«.

ك��ان رائ���د ق��د اأخ���ذ م��وق��ع��ًا ل��ه خلف 

�سخرة قرب باب المغارة، وقد ا�ستعل قلبه 

ال�ساّب حما�سًة اأّججت فيه نيران الّن�ساط 

ال��وق��ت ون��ف��دت ذخيرة  وال��ح��ي��وي��ة. م���ّر 

من  للتزّود  المغارة  بدخول  فاأ�سرع  رائ��د 

الّر�سا�س، لكّن �سيئًا ا�ستوقفه، اأح�ّس باألٍم 

تكوي  وح��رارٍة  اليمنى  كتفه  في  رهيٍب 

 
ً
اإلى كتفه فوجدها ملجاأ ج�سده. نظر 

لر�سا�سٍة، ر�سا�سٍة غادرٍة فتحت 

الباب للدم الجنوبّي الّناب�س. 

حاول اإيقاف النزيف، ولكن 

الأر���س،  اإل��ى  عبثًا، ه��وى 

ب�سيء،  ي�سعر  ع��اد  ما 

رغمًا  عينيه  اأغ��ل��ق 
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ما  ولكن  ال�ست�سلم،  تاأبى  اأجفانه  عنه، 

في اليد حيلة. دخل ال�ّساب دّوامًة اأو�سلته 

اإلى مكاٍن غريٍب، مكاٍن ل اأبعاد له، ل اأفق، 

ل بداية ول نهاية. �سمع وقع اأقدام خلفه، 

منه،  يقتربان  وح�سينًا  ج��وادًا  وجد  نظر، 

محاطين بهالة من نور تكاد تحجب ملمح 

ا�سطدم  لكّنه  اإليهما  اأ���س��رع  وجهيهما، 

بتلك الهالة وما عاد ي�ستطيع القتراب. ثّم 

و�سرى  البعيد،  �سداُه  اخترَقه  �سوتًا  �سمع 

ِرَجاٌل  �ْلُموؤِْمِنيَن  {ِم��َن  ج�سده  اأنحاء  في 

ن  َفِمْنُهم مَّ َ َعلَْيِه  َدُقو� َما َعاَهُدو� �للَّ �سَ

ُلو�  ن َينَتِظُر َوَما َبدَّ ى َنْحَبُه َوِمْنُهم مَّ َق�سَ

َتْبِدياًل} )الأحزاب: 23(. ثّم بداأ كّل �سيٍء 

يتل�سى وكاأّن ال�ساعة حانت. فتح عينيه، 

ولكّن  الأر����س،  على  ملقًى  ي��زال  م��ا  ك��ان 

توّقف  الّر�سا�س  واأزي���ز  ه���ادئ،  المكان 

الجرح،  اآلمه  تحّرك،  ع��ادت.  وال�ّسكينة 

حوله  نظر  ونه�س.  ق��واه  ا�ستجمع  لكّنه 

عّل نور القمر المت�سّلل من بين الأغ�سان 

مّتكئًا  �سخ�سًا  لمح  ���س��يء.  اإل���ى  يهديه 

كتفه  يجّر  منه  اقترب  �سجرة،  جذع  على 

جواد،  اإّنه  النظر،  اأمعن  وراءه،  الم�سلولة 

فِرَح.. ناداه.. لم يجب. اأعاد النداء وجواد 

ل يحّرك �ساكنًا... و�سل اإليه، جل�س عنده، 

خاطبه: »جواد، اأظّنهم ذهبوا، هّيا بنا نعد 

اإلى المغارة... قم يا اأخي، قم يا كبيرنا.. 

اأَول تريد العودة؟! عليٌّ بانتظارك، عليٌّ يا 

جواد، مقاومك ال�سغير.. األن تعود اإليه؟! 

الجهاد؟!  طريق  في  به  ال�ّسائر  تكون  األن 

�سّيد  حبيبك  ب��ح��ّق  اأخ�����ي..  ي��ا  ك��ّل��م��ن��ي 

الح�سين  حبيبك  بحّق  كّلمني..  ال�سهداء 

اأجبني...«.

وقام  بالياأ�س،  نف�سه  اأوه��م  بل  يئ�َس، 

بحث  هو.  يجيبه  عّله  ح�سين،  عن  يبحث 

ع��ن��ه ف��ي ك���ّل م��ك��ان. ل��م ي���ج���ده... ق��ّرر 

العودة... في طريقه ا�سطدم ب�سيء، نظر 

الّتراب،  متو�ّسدًة  جثًة  وجد  الأر���س،  اإلى 

وجهها،  عن  التراب  م�سح  نحوها،  ه��وى 

وطماأنينٍة،  �سلٍم  بكّل  راق��ٌد  ح�سين،  اإّن��ه 

على  قاب�سًة  وجدها  يده،  على  نظره  وقع 

ح�سا�سة  من  اأخ��رَج  رائ��د،  بكى  ال�ّسّبحة، 

روحه اآهًا عميقًة، اآهًا اختزنت بين طّياتها 

األمًا يتعّدى جرحه، يتعّدى فقدانه اأخويه. 

بكّل  و�سرخ  ال�ّسماء  اإل��ى  يديه  كلتا  رف��ع 

اأعتق  اإليك...  خذني  رّب،  »اأي��ا  جوارحه: 

روحي من هذه الدنيا.. اأيا اإلهي.. اأيا مالك 

اإّني نذرت نف�سي الذليلة قربانًا  وجودي.. 

لك، فاقبلها يا رّب، تقّبلها يا رّب...«.

عاد من متاهات الذكرى، كانت رحلًة 

متعبًة وما كانت المّرة الأولى التي ي�سافر 

به  كّلما عادت  الليلة  تلك  يعي�س  فيها. هو 

للمّرة  يعي�سها  وكاأّنه  ال��وراء  اإلى  الّذاكرة 

قمرها،  ب�سوء  ب�سكونها،  يعي�سها  الأول��ى، 

بمحراب مناجاتها، باألمها، ب�سياعها...

ال�سريح  اإلى  نظر  المثقل،  راأ�سه  رفع 

على  يطبع  �سغيرًا  �سبّيًا  وجد  يمينه  عند 

حّتى  الم�سهد  اخ��ت��رق��ه  ق��ب��ل��ًة،  ال�سريح 

بعد  م�سى..  ونه�س..  تنّهد..  ال�سميم، 

وعاهد  التربة  وعاهد  ال�سبّي  عاهد  اأن 

ال�سريح اأمام عين اهلل اأّنه لن يتوارى عن 

هذا النهج، واأّن دمه �سيروي تراب الّطهر 

في عاملة يومًا، واأّنه من المنتظرين الذين 

لن يبّدلوا تبديًل.
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حتى ل ي�ص��ي�ع 

�صه��ر رم�ص�ان
حتقيق: مينى املقداد اخلن�صا

المبارك  الكثيرين في �صهر رم�صان  اأن  مما ل �صك فيه 

درج��ات  باأعلى  ال�صهر  ويعي�صون  ب��اهلل   تعلقًا  ي���زدادون 

الذاتية  مناعتهم  لتعزيز  ويجتهدون  والتعبد  الروحانية 

وتعمل  باأفكارهم   العبث  تحاول  اإعالمية   مغريات  اأم��ام 

على  مقت�صرًا  لجعله  الكريم  ال�صهر  جوهر  برمجة  على 

الغنائية  والبرامج  الم�صل�صالت  وح�صور  وال�صرب  الأك��ل 

وال�صتعرا�صية...

 ولكن مما ل �سك فيه اأي�سًا اأن لهذه المغريات �سدى عند 

الممدوحة  الرم�سانية  ال��ع��ادات   بع�س  بّدلوا  ممن  الكثيرين 

الفاخرة،  الموائد  لإعداد  الت�سابق  فحل  مذمومة،  باأخرى 

و�سار  منه  الخجل  ب��دل  بالإفطار  المجاهرة  وحّلت 

عن  ب��دي��ًل  والم�سل�سلت  اللهو  ل��ب��رام��ج  ال��ت��ف��رغ 

الهتمام بالعبادات في هذا ال�سهر الف�سيل  

العامة  ال��م��ق��اه��ي  زي����ارة  و���س��ارت 

�سمة  ه��ي  الرم�سانية  والخيم 

ال�سهرات بدل ارتياد الم�ساجد 

وزيارة الأرحام.

بع�سًا  ي��ل��ي  ف��ي��م��ا  ون��ذك��ر 

م���ن ال���ع���ادات ال��م��ت��غ��ي��رة من 
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جهة والعادات ال�سيئة المدن�سة لحرمة �سهر اهلل من جهة 

اأخرى على ل�سان اأ�سخا�س يفتقدون غياب الأولى وي�سّهرون 

بانتهاكات الثانية.

 اأين ب�صاطة المائدة؟

الب�ساطة  الفاخرة  الرم�سانية  الموائد  طبيعة  غّيبت 

الإفطار  الآخرين على  موؤالفة  الفرد من  تمّكن  كانت  التي 

الآن  اأما  ماديًا،  بتكلفة غير مرهقة  والثواب  الأجر  وك�سب 

فتغير الأمر بنظر �سميرة )40 عامًا، اأم لأربعة اأبناء( التي 

تقول: »ل اأ�ستطيع  دعوة اأحد  على الإفطار لأني يجب اأن 

اأقيم مائدة فاخرة واإل �ساأتعر�س للنتقاد وهذا �سعب في 

ظل الغلء المعي�سي الفاح�س«.

 وت�سيف �سميرة: »اأ�سبح �سهر رم�سان بالن�سبة لبع�س 

لفتة  والتبذير«  والإ���س��راف  وال�سرب  الأك��ل  �سهر  النا�س 

اإعداد  في  الرم�ساني  وقتهم  يق�سون  النا�س  بع�س  اأن  اإلى 

القمامة  في  منه  يتبقى  ما  ويرمون  التعبد،  بدل  الطعام، 

بدل الت�سدق به على الفقراء.

�صعف �صلة الرحم

افتقاده  فيعبر عن  مهنة حرة(  عامًا،  اأما  علء )30 

والأقارب  الأهل  تجمع  التي  الرم�سانية  العائلية  لل�سهرات 

الماديات،  ب�سبب  النا�س  نفو�س  تغّير  اإل��ى  �سعفها  معيدًا 

متحدثًا  اأي�سًا عن دور المقاهي العامة ومحلت الكومبيوتر 

في اإ�سعاف �سلة الرحم باعتبار اأنها باتت الو�سيلة المف�سلة 

عند بع�س النا�س للخروج والترفيه بعد الإفطار. ويرى في 

الختام اأن للم�سل�سلت دورها ال�سلبي اأي�سًا اإذ يت�سمر النا�س 

اأمامها ل�ساعات طويلة فتقل هّمتهم عن زيارة اأرحامهم. 

ت�صونامي الم�صل�صالت  

»اأ���س��ب��ح ���س��ه��ر رم�����س��ان ع��ن��د ب��ع�����س ال��ن��ا���س �سهر 

ل��م��ى )20 ع���ام���ًا، طالبة  ت���راه  ال��م�����س��ل�����س��لت«  ه���ذا م��ا 

جامعية( م�سيرة اإلى اأن بع�سهم يق�سون وقتهم في متابعة 

الدينية  اأعمالهم  تقت�سر  بينما  الرم�سانية  الم�سل�سلت 

على ليالي القدر فقط. 

اإ�سافة اإلى ذلك ترى لمى اأن بع�س الأقنية الإعلمية  

تدن�س حرمة ال�سهر الف�سيل عبر م�سل�سلت وبرامج  فيها 
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م�ساهد رق�س وغناء... وال�سبب يعود براأيها اإلى 

اأ�سحاب هذه القنوات مع ال�سهر الف�سيل  تعامل 

من  ع��دد  اأك��ب��ر  ولكت�ساب  ت��ج��اري��ة   ناحية  م��ن 

الم�ساهدين. 

المجاهرة بالإفطار 

اأم  منزل،  رب��ة  عامًا،   35( فاطمة  اأم��ا   

لثلثة اأبناء( فتتحدث عن تهرب بع�س النا�س من 

ال�سيام لأب�سط الأ�سباب مجاهرين باإفطارهم،  فهي ترى 

رم�سان  �سهر  في  ال�سارع  في  وياأكلون  يدخنون  اأ�سخا�سًا 

دون اأي خجل، في حين كان النا�س في الما�سي ي�سومون 

المفطر  وك��ان  الآن  كما  مرفهة  وغير  �سعبة  ظ��روف  في 

قائلة:  وتختم  بذلك.  المجاهرة  من  ب�سدة  يخجل  منهم 

»في الما�سي كانت قلوب النا�س طاهرة وكان ال�سيام اأمرًا 

مقد�سًا اأما الآن فاإن بع�س القلوب تلوثت وتعلقت بمغريات 

الدنيا اأكثر من اأمور دينها«.

�صوء الخلق بحجة ال�صيام  

في  ملفت  ب�سكل  تظهر  �سيئة  واأخ��لق  ع��ادات  هناك   

تلوث  و�ستائم  و�سبابًا  م�ساكل  فتترجم  الف�سيل  ال�سهر 

�ساحب  ع��ام��ًا،   40( قا�سم  عنه  تحدث  ما  ه��ذا  �سمعنا، 

اإلى �سعوبة  ال�سبب  اأبناء( معيدًا  لثلثة  اأب  محل تجاري، 

في  م�ساكل  »تح�سل  وم�سيفًا:  للنا�س  المعي�سية  الأو�ساع 

و�سرعة  ال�سائمين  بع�س  خلق  �سوء  ب�سبب  رم�سان  �سهر 

غ�سبهم وانفلت اأع�سابهم بحجة ال�سيام«.

من اأهداف ال�صوم

للإ�ساءة على ما �سبق وعلى كيفية اإحياء الروح العبادية 

الرم�سانية و�سبل مواجهة المغريات الإعلمية التي تهدف 

اإلى تفريغ �سهر اهلل من م�سمونه، اأجرينا لقاء مع ف�سيلة 

ال�سيخ محمد خاتون.

�ل��م��ب��ارك وكيف  ���س��ه��ر رم�����س��ان  �آد�ب و�أه������د�ف  م���ا ه���ي 

نحققها؟          

هو  الكريم  ال��ق��راآن  في  ورد  كما  ال�سيام  ه��دف  اإن   

ال�سهوات  للنف�س عن  اإم�ساك  اأنه  باعتبار  التقوى  تح�سيل 

من طعام و�سراب واأ�سياء اأخرى. والإن�سان في حالة ال�سوم 

اإن ه��دف ال�صيام 

ف��ي  ورد  كم��ا 

القراآن هو تح�صيل 

والإن�صان  التقوى 

ف��ي حال��ة �صيامه 

اأق��در عل��ى ذل��ك 

التي ل  الأي��ام  من 

يكون فيها �صائمًا

 ف�صيلة ال�صيخ حممد خاتون
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اأقدر على تح�سيل التقوى والطهارة الذاتية من الأيام التي 

ل يكون فيها �سائمًا. 

اإذًا فالتقوى هي من مظاهر ال�سوم المقبول ونح�سل 

على  الواجبة  العامة  ب���الآداب  الل��ت��زام  خ��لل  من  عليها 

ربه  وبين  بينه  موؤدبًا  الإن�سان  يكون  اأن  اأي  النف�س  م�ستوى 

فل يتطرق �سمعه وب�سره اإلى حرام ول يتذوق ل�سانه لحم 

فيه  ما  وهو  وال�ستائم  وال�سباب  والنميمة  بالغيبة  النا�س 

اإبطال حقيقي لل�سوم. 

يقول الر�سول P في خطبة ال�سهر الف�سيل »من ح�ّسن 

منكم في هذا ال�سهر خلقه كان له جوازًا على ال�سراط يوم 

تزل فيه الإقدام«. 

»واذك���روا  القيامة  ي��وم  ت��ذّك��ر  ال�سوم  اأه���داف  وم��ن 

مما  وعط�سه«  القيامة  ي��وم  ج��وع  فيه  وعط�سكم  بجوعكم 

في ذلك  الوقوف  والخوف من  التقوى  على  الإن�سان  يبعث 

الحترام  على  الت�سجيع  اإلى  ال�سوم  يهدف  واأي�سًا  اليوم. 

اأيتامكم«،  اإلى  النا�س يتحنن  اأيتام  اإلى  والرحمة »وتحننوا 

»ووقروا كباركم وارحموا �سغاركم«.

هجمة �صيطانية

�لهجمات  تكثيف  �ل��م��ب��ارك  رم�����س��ان  �سهر  ف��ي  ن��الح��ظ 

�ل�سهر  جوهر  تحريف  على  تعمل  �لتي  �الإع��الم��ي��ة 

�لكريم، َمن �لم�ستفيد وما هو �لهدف منها؟ 

�سهر  في  المنّظمة  اللاأخلقية  الإعلمية  الهجمة  اإن 

اأعداء  لم�سلحة  �سيطانية  هجمة  هي  المبارك  رم�سان 

هذه  تهدف  كما  الخير.  لأمتنا  ي��ري��دون  ل  الذين  الدين 

الهجمة اإلى ن�سف قواعد واأهداف ال�سيام اإذ يريد بع�سهم 

لهذا ال�سوم اأن يكون �سومًا ظاهريًا خاليًا من كل المعاني 

وال�سراب  الطعام  عن  امتناعًا  فيكون  والأدبية  الأخلقية 

»رّب  بقوله:   P النبي  عنه  عّبر  لما  وم�سداقًا  فقط، 

�سائم لي�س له من �سيامه اإل الجوع  والعط�س«. 

�لرم�سانية  �ل���ع���اد�ت  ب��ع�����س  �ن��ت�����س��ار  �أ���س��ب��اب  ه���ي  ���س��م��ا 

�ل�����س��ل��ب��ي��ة؟ وم������اذ� ع���ن ���س��ب��ل م��و�ج��ه��ت��ه��ا م���ع كثرة 

�لمغريات �الإعالمية؟

حالة  في   كبير  دور  لها  الإعلمية  القنوات  بع�س  اإن 
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عملية  هناك  لي�س  وبالمقابل  الأخلقي.  الفلتان 

وجه  في  كافية  المنكر  ونهي عن  بالمعروف  اأمر 

نواجهها من  اأن  ينبغي  لذا هناك مظاهر  ذلك. 

خلل تفعيل م�ساألة الأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر، على �سبيل المثال: 

ل  وهذا  بالإفطار  يجاهر  من  هناك   �  1
يجوز حتى ولو كان ال�سخ�س مري�سًا. 

على  وال�سافرات  ال�سائمات  الفتيات  ت�سجيع  يجب   �2
مراعاة م�ساألة الحجاب واللتزام به اإكرامًا لطاعة اهلل في 

هذا ال�سهر.  

3� البتعاد عن ح�سور الم�سل�سلت التي ت�سر بالأخلق 
والآداب.

4� تحري�س النا�س على الح�سور اإلى الم�ساجد اأو متابعة 
البرامج الدينية والأدعية ولو من خلل �سا�سات التلفزة.            

�لمو�ئد  �إع��������د�د  ف����ي  و�ل���ت���ب���ذي���ر  �الإ������س�����ر�ف  ع����ن  م������اذ� 

�لرم�سانية؟

الرم�سانية  الموائد  ب�ساطة  على  المحافظة  ينبغي   

القمامة  في  يتبقى من طعام  ما  رمي  اإلى عدم  واللتفات 

{�إِنَّ  ي��ق��ول:  وج���ّل  ع��ّز  واهلل  وتبذير  اإ���س��راف  فيه  ف��ه��ذا 

َياِطيِن} )الإ�سراء: 27(. ِريَن َكاُنو�ْ �إِْخَو�َن �ل�سَّ �ْلُمَبذِّ

ل �سلة �لرحم في �ل�سهر �لكريم؟   كيف نفعهّ

اإن �سلة الرحم اأمر واجب دائمًا لكنها في �سهر رم�سان 

اأوجب، ويجب تفعيلها.

واأي�سًا هناك نماذج جميلة يقوم بها بع�سهم فيذهبون 

للإفطار كل يوم عند اأحد الأرحام وياأخذون طعامهم معهم 

الأرحام  واأخرى مع  الأهل  الأيام مع  اأو يفطرون في بع�س 

اأو الأيتام.

برنامج لتنظيم الوقت

كيف ننظم وقتنا �سمن برنامج عبادي 

ال في �سهر رم�سان �لمبارك؟  فعهّ

ينبغي اأن يجعل الإن�سان من 

Pبرنامجا  النبي  خطبة 

عمليًا في �سهر رم�سان 
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المبارك ليكون �سومه كامًل. 

محددًا  وق��ت��ًا  تخ�س�س  اأن  مثًل  المنزل  رب��ة  وعلى   

المخ�س�س  الوقت  عن  ي�سغلها  ل  الإفطار  طعام  لإع��داد 

محددة  �ساعات  الليل  في  بالنوم  اللتزام  وعلينا  للعبادة. 

وعدم الغفلة عن ال�ستيقاظ في وقت ال�سحر.

والهتمام  النهار  للنوم طيلة  ال�ست�سلم  وينبغي عدم 

باأوقات ال�سلة. وهذا ل يعني اأن يمتنع ال�سائم نهائيًا عن 

النوم فنوم ال�سائم عبادة في هذا ال�سهر الف�سيل. 

معينة  �ساعات  والأولد  الأه��ل  يخ�س�س  اأن  وينبغي 

الأدنى.  بالحد  اليوم  في  الكريم  القراآن  من  جزء  لقراءة 

اآي��ة  كان كمن ختم  فيه  ق��راأ  »وم��ن   :P النبي  قال  فقد 

القراآن في غيره من ال�سهور«.

الأف�سل تجنب النوم بعد الإفطار وال�ستفادة من هذا 

الوقت بارتياد الم�سجد اأو زيارة الأقارب.    

اأف�سل من قراءتها في  اإن قراءة الأدعية في الم�سجد 

بيته  واأهل  اأبنائه  م�ساركة  الوالد  اأراد  في حال  اإل  المنزل 

بهدف تعويدهم على ذلك.

هل من ن�سائح �أخرى توجهونها؟              

ن�سيحتي لكل اإن�سان اأن يعلق خطبة النبي P في بيته 

بداية ال�سهر واأن يقراأها  يوميًا ويق�ّسم  وقته �سمن خطة 

معينة فاإذا ما اأتى على اآخره يكون قد حقق ما اأراده النبي 

P من الأجر والثواب.

ميزة  ال�سهر  هذا  من  الأواخ��ر  الع�سر  للأيام  اأن  كما 

لم  من  تقول:  الروايات  فبع�س  القدر  ليالي  وفيها  كبرى، 

ُيغفر له في ليلة القدر لم ُيغفر له اإلى ليلة القدر من قابل 

)اأي العام المقبل(. 

في  عربي  اإع��لم  مع  م�ستمرة  مواجهة  في  اأّننا  نعلم 

فكرنا  اإع��دام  محاوًل  ويمل  يكل  ل  فعله  في  غربي  ا�سمه 

وتراثنا الرم�ساني مما يوجب علينا محاربته ب�سلح الإرادة 

P حين  اأو�سانا به ر�سول اهلل  اإلى ما  للو�سول  والإيمان 

اأن  وقلوب طاهرة  بنّيات �سادقة  »فا�ساألوا اهلل ربكم  قال: 

يوفقكم ل�سيامه وتلوة كتابه فاإن ال�سقي من حرم غفران 

اهلل في هذا ال�سهر العظيم...«.
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دميا جمعة

�إعد�د:

هذا 
�صكلي..

هذا اأنا!

يعتر�س الكثير من الأهل على ال�سكل 

الخارجي لأبنائهم ويعتبرون اأنه يدل على 

التربوية  اأ�سرته  واأجواء  ال�ساب  �سخ�سية 

الأهل  يرف�س  كثيرة  واأح��ي��ان��ًا  والدينية، 

ب�سكل كامل نمط ملب�س ابنهم وت�سريحة 

التالي ن�سمعه  اأن الحوار  �سعره.. ول �سك 

في بع�س المنازل:

�� الأب: متى �سوف تق�س �سعرك؟ لقد 

اأ�سبح �سكلك مخيفًا!

حتى  قليًل  اأط��ّول��ه  اأن  اأوّد  ال�ساب:   ��

اأتمكن من ربطه اإلى الخلف.

لماذا  ثم  كالفتيات!  تربطه  الأب:   ��

بال  وما  خ�سرك؟  اإل��ى  �سروالك  ترفع  ل 

لأخيك  اأع��ط��ه  �سيقًا؟  اأ�سبح  قمي�سك 

ال�سغير وا�ستِر ملب�س تنا�سبك!
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اأب�����ي، هذه  )ي�����س��ح��ك(:  ال�����س��اب   �

ه��ي ال��م��و���س��ة. ك��م��ا اإن��ه��ا ت��ت��م��ا���س��ى مع 

�سخ�سيتي..

�� الأب: ولكنها ل تتما�سى مع التزامنا 

مع  تتوافق  ول  الإ�سلمي  وديننا  الأ�سري 

جو اأ�سرتك المن�سبط.

�� ال�ساب: ل تكّبر المو�سوع. اإنه ال�سكل 

الخارجي فقط ولي�س له اأي علقة بتدّيني 

و�سلتي و�سيامي! هذا حكم على الق�سور 

ولي�س على الداخل!

بع�س  ن��ق��دم  اأن  ال��م��ف��ي��د  م��ن  وه��ن��ا 

الن�سائح للأهل وال�سباب.

ن�صيحة لالأهل

يّروج  الإع���لم  اأن  ننكر  اأن  يمكن  ل 

مدّمر،  باأ�سلوب  لأبنائنا  الخارجي  لل�سكل 

اأبنائنا  محاورة  في  مهمتنا  ي�ساعف  مما 

وتمرير ر�سائلنا بالتالي ب�سكل خفي وغير 

منّفر.

ملب�س  لبنكم  ت��خ��ت��اروا  اأن  ح��اول��وا 

مع  وتن�سجم  ال��ع��ام  ذوق���ه  م��ع  تتما�سى 

�سكًل  عليه  تفر�سوا  ول  الديني  التزامكم 

ولكن  ذوقه  تقّبلوا  اإّنما  لونه،  تف�سّ نمطيًا 

�سمن حدود ت�سعونها بالتوافق معه.

المفاهيم  بتركيز  نبداأ  اأن  المفيد  من 

مبكر،  عمر  في  اأبنائنا  ل��دى  الإ�سلمية 

هويتنا  على  الحفاظ  باأهمية  ونقنعهم 

ومو�سة  النا�س  راأي  ع��ن  بعيدًا  الدينية 

المجتمع.

ن�صيحة لل�صاب

المو�سة  م��غ��ري��ات  وراء  ت��ن�����س��ْق  ل 

مع  ملب�سك  ت��واف��ق  ب��م��دى  تفكير  دون 

�سخ�سيتك. ول تقع رهينة الألوان والأزياء 

عبر اإهمال ذوقك الخا�س.

يدل على  ال�سكل ل  اأن  نف�سك  تقنع  ل 

الم�سمون. وتذّكر اأن الإ�سلم دعانا لنكون 

للواجبات  اأدائنا  لي�س فقط في  ر�ساليين  

و�سلوكنا  بكلمنا  اأي�����س��ًا  اإن��م��ا  الدينية 

و�سكلنا الخارجي.

خلل  من  �سّنة  ت�سّن  اأنك  دومًا  تذكر 

مظهرك واأنك نموذج للعديد من ال�سباب 

بجيرانك  م��رورًا  اإخوتك  ب��دءًا من  حولك 

و�سوًل اإلى اأ�سدقائك. ومن �سّن �سّنة �سيئة 

تحّمل تبعات اإثمه واإثم من حوله.

الأزياء  تلك  ابتدع  من  اأن  دومًا  تذكر 

واأن  اإلينا  ت�سل  اأن  الأ�سا�س  هدفه  ك��ان 

يميزنا  ما  اأروع  من  ليجردنا  بها  يقنعنا 

اإلى  نتحول  وحتى  بهويتنا،  التم�سك  وهو 

بوق اإعلمي لذوقه المنافي لديننا.
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الناجحة  ال�ّسخ�سية  �سمات  اأب��رز  من 

الثقة بالنف�س. ولكن هل هي موهبة فردية 

اأن  الممكن  م��ن  ح��ي��اة  ون��م��ط  �سلوك  اأم 

له ببع�س الممار�سة؟  نح�سّ

اإلى  تحتاج  بالنف�س  الثقة  اأن  �سك  ل 

موؤهلت عديدة ورغبة داخلية بامتلكها. 

ثقتك  هي  تتخذها  اأن  ينبغي  خطوة  واأه��م 

بع�س  واإليك  بالثقة!  التمتع  على  بقدرتك 

الخطوات العملية كي تنمي ثقتك بنف�سك: 

1� ابتعد عن جلد الذات:
الخطاأ.  في  للوقوع  �سون  معرَّ جميعنا 

ونقّدر  الأ���س��ب��اب  ن��ع��رف  اأن  الجيد  وم��ن 

العواقب، ولكن ل ينبغي اأبدًا اأن نق�سو على 

الندم  وحول  في  ونغرق  الحكم  في  ذواتنا 

غير المجدي، لذلك حاول اأن ت�ستفيد من 

تجاربك، حتى اإذا تكرر الموقف ذاته مرة 

الخطوات  اتخاذ  على  ق��ادرًا  تكون  اأخ��رى 

المنا�سبة وتفادي الوقوع في الخطاأ نف�سه.

2� تقّبل النقد:
ه من حولنا اأحيانًا كثيرة باآراء  ُيتفوَّ

وغير  ج��ارح��ة  ت��ك��ون  �سلبية 

العقل  تملك  ولكنك  لبقة، 

والح�سا�س الذي يمّكنك 

من التعرف اإلى ما هو 

مفيد و�سحيح وما هو 

�سلبي ومدّمر.

من  هو  والأ�سا�س 

اأط���ل���ق ت��ل��ك الأح���ك���ام 

على  اأه���ل���ي���ت���ه  وم������دى 

الحكم عليك ومعرفته بك.

3� تعّرف اإلى نف�صك:
�سخ�سيتك،  في  القوة  نقاط  على  ركز 

ن  على مواهبك ودرا�ستك وثقافتك. تح�سّ

�سوف  حينها  نف�سك،  وط��ّور  واق��راأ  بالعلم 

اإلى  ت��ت��ع��رف  و���س��وف  عقلك  ب��ق��وة  ت�سعر 

قدراتك الذاتية. 

4� اأجب عن الأ�صئلة التالية:
ماذا تريد من نف�سك؟ ماذا تتمنى اأن 

قوتك  نقاط  ما هي  الم�ستقبل؟  في  ت�سير 

ونقاط �سعفك؟ اإذا وجدت الأجوبة �ستبداأ 

في رحلة �سناعة الذات مدركًا اأن اهلل عّز 

وجّل خلقنا واأوجد في كل واحد منا نواق�س 

تلك  اإتمام  على  نعمل  اأن  والمهم  وعطايا، 

النواق�س وتنمية تلك العطايا.

5� كّرر تلك الكلمات دومًا لنف�صك: 
�سخ�س  اأه��م  اأك��ون  اأن  المطلوب  لي�س 

عند النا�س. ل اأ�ستطيع اأن اأقوم بكل �سيء 

اأكون  اأن  م�سطرًا  ول�ست  واح���دة.  دف��ع��ة 

ن�سخة عمن هم حولي. اإنما اأنا قادر 

والقيام  اأولوياتي  على تحديد 

بم�سوؤولياتي. 

على  رك�����زت  اإذا 

الب�سيطة  النقاط  هذه 

ت���ت���ح���ول مع  �����س����وف 

الأيام اإلى �ساب منتج 

ولمن  لنف�سه  ومفيد 

هم حوله.

ِثق باأنك واثق!
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تمارين ال�صغط.. تزيل ال�صغط

تمارين  اأن  ال�سباب  من  الكثير  يعتبر 

ال�سغط اأو ما ُيعرف ب� »البو�س اآب« �سعبة 

ب�سكل  مار�سوها  اإذا  خ�سو�سًا  ومتعبة 

حال  في  ولكن  كبيرة.  وب��اأع��داد  م�ستمر 

ممار�سة  اأث��ن��اء  وال�سبر  عليها  العتياد 

تمارينها يمكنك اأن تبني م�ستويات عالية 

نتائجها  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة  ال��ت��ح��ّم��ل  م��ن 

المذهلة لتقوية ع�سلت اليدين وال�سدر.

الكثير  اإلى  تحتاج  ل  ال�سغط  تمارين 

ولكنك  خا�سة،  اأدوات  اإلى  اأو  الوقت  من 

يوميًا  تخ�س�سها  دقائق  بب�سع  ت�ستطيع 

�سكل  على  الكبيرة  التغيرات  ملحظة 

النف�سية  تداعياتها  تلم�س  واأن  ج�سمك 

خا�سة اإذا كنت ت�سعر بالغ�سب اأو التوتر، 

فل �سيء اأف�سل من القيام ببع�س تمارين 

التوتر  ح��دة  من  تخفف  و�سوف  ال�سغط 

ب�سكل كبير.

كيف تقوم بتمارين ال�صغط؟

واجعله  الأر�����س  ع��ل��ى  ج�سمك  م���دد 

اأ�سبه بخط م�ستقيم من راأ�سك اإلى كعبي 

قدميك، اأبِقِ الكوعين قريبين من جذعك 

على الأر����س، وّج��ه راأ���س��ك اإل��ى الأم���ام، 

 90 زاوي��ة  ب�سكل  المرفقين  على  ا�سغط 

العلوي من ج�سمك  الق�سم  وارف��ع  درج��ة، 

والتركيز  كفيك  راح��ة  على  ال�سغط  عبر 

تبقي  اأن  والأ�سا�س  البطن.  ع�سلت  على 

قدميك معًا ثابتتين على الأر�س.

اأبرز فوائد تمارين ال�صغط

�سغط اليدين ي�ساعد على تجنب وقوع 

اإ�سابات عند القيام بمختلف التمرينات. 

���س��وف ت��ح��رك ع�����س��لت ���س��درك، 

اليدين وال�ساعدين، الكتفين، اأعلى واأ�سفل 

اأوت���ار  ال�ستة،  البطن  ع�سلت  الظهر، 

الركبة والرباعية وحتى ع�سلت القلب.

مميزات تمارين ال�صغط

مكان  اأي  ف��ي  بها  القيام  يمكنك   �1
وزمان.

2� ل تحتاج اإلى اأي معدات تقنية.
ناٍد  في  لل�ستراك  م�سطرًا  ل�ست   �3

ريا�سي لممار�ستها.

منتظم  ب�سكل  ال�سغط  تمرين  اأداء   �4
يعطيك ما يقرب من اأج�سام لعبي كمال 

اأف�سل.  ب�سحة  تبدو  ويجعلك  الأج�سام، 

واأهم ميزة هي اأن هناك العديد من اأنواع 

ال�ستفادة  ت�ستطيع  التي  ال�سغط  تمارين 

منها.
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ك�صكول

 الأدب
اإعداد: في�صل الأ�صمر

اأخطاء �صائعة

� يقال: زعَم باأنَّ الرجل و�سل، وال�سحيح اأن 

يقال: زعم اأن الرجل و�سل، قال تعالى: {َزَعْمُتْم 

�أَنَُّهْم ِفيُكْم �ُسَرَكاُء} )الأنعام: 94(

� يقال: اأزمع فلن على الرحيل، وال�سحيح اأن 

يقال: اأزمع فلن الرحيَل، اأي عزم على الرحيل، 

�سرمي  اأزم��ع��ِت  ك��ن��ِت  واإن  القي�س:  ام���روؤ  ق��ال 

فاأجملي.

� يقال: �سافرت كي اأ�سوَح في اأوروبا، وال�سحيح 

اأن يقال: �سافرت كي اأ�سيَح في اأوروبا، قال تعالى: 

{َف�ِسيُحو� ِفي �الأْر�ِس} )التوبة: 2( ويخطئ من 

يقول: ال�سواحة، فال�سحيح: ال�سياحة.

� يقال: اأر�سل اإليه ُم�ْسَوّدة المقال، وال�سحيح 

والجمع  المقال،  دَة  ��وَّ ُم�����سَ اإليه  اأر���س��ل  يقال:  اأن 

دات ولي�س: ُم�ْسَوّدات. ُم�َسوَّ

فائدة اإعرابية

� »ف�سًل« يقال: ل اأملُك �سيارًة 

»ف�سًل«  ُتعَرب  دراجة.  عن  ف�سًل 

لفعل  م��ط��ل��ق  م��ف��ع��ول  ك��ال��ت��ال��ي: 

محذوف تقديره »يف�سل« من�سوب 

بالفتحة الظاهرة.

� »َف��ي��ن��ة« ت��اأت��ي ظ���رف زم��ان 

الفينَة  قريتي  اأزور  نحو:  من�سوبًا، 

بعد الأخرى. )الفينة: ظرف زمان 

من�سوب بالفتحة الظاهرة على اأنه 

مفعول فيه لفعل »اأزور«(. كما تاأتي 

كنت  نحو:  مجرورًا،  ا�سمًا  »فينة« 

والفينِة.  الَفينِة  بين  قريتي  اأزور 

اإل��ي��ه مجرور  م�����س��اف  )ال��ف��ي��ن��ِة: 

بالإ�سافة(.
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»اإياِك اأعني وا�سمعي يا جارة«

يريد  ال��ف��زاري  مالك  بن  �سهل  خ��رج 

طيء،  اأحياء  ببع�س  فمّر  النعمان،  زيارة 

بن  حارثة  له  فقيل  الحي  �سيد  عن  ف�ساأل 

اإل  اأحدًا  اإلى دياره فلم يقابل  لأم، فتوجه 

اأخته، فقالت له: انزل في الرحب وال�سعة، 

خبائها  من  خرجت  ثم  فاأكرمته،  فنزل 

فراأى جمالها، وكانت عقيلة قومها و�سيدة 

الزواج منها، وهو ل يدري  ن�سائها فاأحّب 

كيف يخبرها بذلك، فجل�س بفناء الخباء، 

وهي ت�سمع كلمه وجعل ين�سد ويقول:

والح�سارة ال��ب��دو  خير  اأخ���ت  ي��ا 

ك���ي���ف ت���ري���ن ف����ي ف���ت���ى ف�����زارة

اأ����س���ب���ح ي���ه���وى ح�����رة م��ع��ط��ارة

اإي����اك اأع��ن��ي وا���س��م��ع��ي ي��ا ج��ارة

فلما �سمعت قوله عرفت اأنه يعنيها.

على  نزل  النعمان  عند  من  رجع  فلما 

اإلى  بها  و�سار  وتزوجها  فخطبها  اأخيها 

قومه.

يتكلم بكلم  المثل ي�سرب لمن  وهذا 

ويريد به �سيئًا غيره.

»اإنََّك ل تجني من ال�سوك العنب«

في  ���س��ج��رًا  ي��غ��ر���س  اأب����اه  �سبي  راأى 

عنبًا  ثماره  ظهرت  م��دة  وبعد  الب�ستان، 

حلوًا لذيذًا، فظن ال�سبي اأن كل ما يغر�سه 

ُيخرج العنب، وذات يوم وجد �سجرة �سوك 

فغر�سها وانتظر مدة فوجد ال�سوك يظهر 

في اأغ�سانها، فقال له اأبوه : اإنََّك ل تجني 

من ال�سوك العنب، فل تنتظر ال�سيء من 

غير اأهله.

ُي�����س��رب ه���ذا ال��م��ث��ل ف��ي م��ن يرجو 

المعروف من غير اأهله اأو من يعمل ال�سر 

فينتظر من ورائه الخير.

»تع�ست العجلة«

عائ�سة  مولى  »فند«  هذا  قال  من  اأول 

عائ�سة  وكانت  وقا�س،  اأبي  بن  �سعد  بنت 

قومًا يخرجون  بنار، فوجد  ياأتيها  اأر�سلته 

اإلى م�سر فخرج معهم فاأقام بها �سنة ثم 

ن��ارًا وج��اء يرك�س  ق��دَم فاأخذ 

فقال:  الجمر،  وتبدد  فعثر 

)ي�سبُّ  ال��ع��ج��ل��ة  تع�ست 

العجلَة(.

من اأمثال العرب
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من غريب القراآن الكريم

� »بتَك«: قال اهلل تعالى في �سورة الن�ساء الآية 

قطع  هو  البْتك  �الأْن��َع��اِم}.  �آَذ�َن  {َفلَُيَبتُِّكنَّ   :119
الأع�ساء وال�سعر، يقال: بتك �سعره واأذنه.

� »التبتُّل«: قال اهلل تعالى في �سورة المزّمل الآية 

في  انقطع  اأي:  َل  تبتَّ َتْبِتياًل}.  �إَِل��ْي��ِه  ��ْل  {َوَت��َب��تَّ  :8
العبادة واإخل�س النية هلل تعالى انقطاعًا يخت�ّس 

به.

� »اأبل�َس«: قال اهلل تعالى في �سورة الروم الآية 

�ْلُمْجِرُمون}.  ُيْبِل�ُس  اَعُة  �ل�سَّ َتُقوُم  {َوَي���ْوَم   :12
الباأ�س،  �سدة  م��ن  المعتر�س  ال��ح��زن  الإب��ل���س: 

يقال: اأبل�َس، ومنه ا�سُتقَّ اإبلي�س فيما قيل.

كلمات عامية اأ�صلها ف�صيح

فلٌن  دف��ع  العامة:  تقول  »رع��ب��ون«:   �

رعبون هذا ال�سيء، وكلمة »رعبون« محرفة 

الم�ستري  يقدمه  ما  وه��و  »العربون«  من 

للبائع من الثمن ليوؤكد له اأنه ملتزم بعقد 

البيع.

التي  الأداة  العامة  ت�سمي  »الرف�س«:   �

ُيرفع بها التراب وغيره »الرف�س«. وقد يكون 

لهذه الكلمة اأ�سل في اللغة الف�سيحة، فقد 

رف�َس  ج��رَف:  يعني  »رف�َس«  الفعَل  اأن  ورَد 

: جرَفه. والرف�س: ما ُرف�َس به. الُبرَّ

اأو  كفًا  رقعه  العامة:  تقول  »رق��ع��ه«:   �

بها،  �سربه  اإذا  بالع�سا،  ورقعه  بالكّف، 

بال�سوط  الف�سيحة يقال: رقعه  اللغة  وفي 

هذا  ف���اإن  وع��ل��ي��ه  ���س��رب��ه.  اأي  ب��ك��ف��ه:  اأو 

ال�ستعمال العامي ف�سيح اأي�سًا.

P من بالغة الر�صول الأكرم

اهلل  »اإن   :P اهلل  ر����س���ول  ق����ال   �

التمرة واللقمة، كما يرّبي  ليربّي لأحدكم 

وف�سيله  ال�سغير(  )الفر�س  فلوه  اأحدكم 

ا�ستعارة.  وهذه   ،
)1(

ُحد«
ُ
اأ مثل  يكون  حتى 

والمراد اأن اهلل �سبحانه يجمع القليل اإلى 

ُقَربكم  من  والنزر  �سدقاتكم  من  القليل 

ويكبر  ي�سيرها،  يعظم  حتى  وطاعاتكم 

بح�سبه  الجزاء  عظيم  فيكون  �سغيرها، 

 P ق���دره، فجعل  ال��ث��واب على  وج��زي��ل 

وتربية  والف�سيل،  الفلو  كتربية  ذل��ك 

الطفل ال�سغير، لأنه نقٌل من حال ال�سعف 

وال�سغر اإلى حال ال�ستداد والكبر.

الفلو: بك�سر الفاء و�سكون اللم، وبفتح 

وب�سم  ال��واو،  وت�سديد  ال��لم  و�سم  الفاء 

الفاء: ولد الفر�س )المهر( ال�سغير الذي 

له عاٌم.
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من نوادر العرب

ي���ّدع���ي  ك�����ان رج�����ل   �

قومه،  له  ياأبه  ول  ال�سعر 

تاأبهون  ل  اإنما  لهم:  فقال 

الح�سد.  ط��ري��ق  م��ن  ل��ي 

وبينك  ب��ي��ن��ن��ا  ف���ق���ال���وا: 

فذهبوا  ��ار.  ب�����سّ ال�ساعر 

اأن�سدني!  ل��ه:  فقال  اإل��ي��ه، 

قال  ف��رغ،  فلما  فاأن�سده، 

من  لأظنك  اإن��ي  ب�سار:  له 

اأه����ل ب��ي��ت ال���ن���ب���وة. قال 

ل��ه: وم��ا ذل���ك؟ ق���ال: لأن 

{َوَم����ا  ي��ق��ول:  تعالى  اهلل 

َيْنَبِغي  َوَما  ْعَر  َعلَّْمَناُه �ل�سِّ

69(. ف�سحك  َلُه} )ي�س: 

القوم، وخرجوا عنه.

قال ال�صعراء

� قال �سالح بن عبد القدو�س:

فاإن�ُه ال��َخ�����وؤُوَن  ه�����َر  ال��َدّ ت��اأَم��ِن  ل 

ُب ُي�وؤِدّ ج�اِل  للِرّ ِقْدم�ًا  زاَل  م�ا 

اِته�ا َغ�سََ ف��ي  الأي�����اِم  وع���واِق���ُب 

��ٌس ُي�َذُلّ ل�ُه الأع�ُزّ الأْنَج�ُب َم�سَ

تف�ْز  فالزْمه�ا  اهلِل  تقوى  فعليَك 

الأهَي�ُب الَبه�يُّ  ه�َو  الَتّق�َيَ  اإّن 

�س�ا الِرّ من�ُه  تنْل  بطاعِتِه  واعمْل 

ُب ُمق�رَّ لدي�ِه  ل�ُه  المطي�َع  اإن 

راحٌة القناعِة  بع�ِس  ففي  واق��ن��ْع 

والياأ�ُس مّما ف�اَت فه�َو الَمْطل�ُب

مذَلٍّة ث���وَب  ُك�سيَت  َط��ِم��ع��َت  ف���اإذا 

�ِة اأ�سع�ُب فلق�ْد ُك�س�َي ث�وَب الَمذَلّ

. ميزان الحكمة، الري�سهري، ج 2، �س 1595( 1)

الهوام�س
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انقطاع الَنَف�س وال�صخير
الدكتور حممد �صومان )*(

العلوي  التنف�صي  المجرى  ان�صداٍد جزئي في  ال�صخير على  يدّل 

اأثناء النوم. ويعّد �صعف ع�صالت الحنك وقاعدة الل�صان والجدار 

لل�صخير.  ال�صائعة  الأ�صباب  اأكثر  من  النوم  اأثناء  للبلعوم  الجانبي 

وُيعتبر ال�صخير اأي�صًا عر�صًا ثابتًا لنقطاع النَف�س اأثناء النوم.

و�صنبحث فيما يلي: انقطاع النَف�س اأثناَء النوم، انقطاع النَف�س 

الن�صدادي اأثناء النوم ثم ال�صخير.

 SleeP aPnea انقطاع النَف�س اأثناء النوم

الفم  ف��ي  ال��ه��واء  انقطاع ج��ري��ان  ه��و 

واإذا  ث��واٍن،   10 عن  تقل  ل  لفترة  والأن��ف 

تكرر هذا النقطاع 30 مرة خلل �ساعات 

النوم فت�سّمى الحالة انقطاع النف�س اأثناء 

النوم.

�سديدًا،  ال�سطراب  ه��ذا  ك��ان  واإذا 

حال  كل  وعلى  النف�س.  انقطاع  اإل��ى  اأّدى 

مع  يترافق  قد  منه  الخفيف  ال�سكل  ف��اإّن 

نوبات من نق�س التهوية.

النف�س  ان��ق��ط��اع  ي��ح��دث  وق���د  ه���ذا 

المركزي في حالت �سلل الأطفال والتهاب 

ت�سيب  التي  الأورام  ح��الت  وفي  الدماغ 

جذع الدماغ.
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يعتم��د الت�صخي�س 

عل����ى الفح������س 

وال�ص��امل  الدقيق 

والأن����ف  ل����الأذن 

ة  لحنج������������ر ا و

وتخطي��ط القل���ب 

اأثن�������اء الن������وم 

ال�ص��رورة عن�����د 

عند  ال�سيارة  ق��ي��ادة  على 

الأطفال  عند  اأما  الكهول. 

ب�سبب  ���س��ع��وب��ة  ف��ه��ن��اك 

الن�سداد الفموي والبلعومي 

الت�سوير  ويك�سف  الأنفي. 

ال�سعاعي عادة �سخامة في 

اللوزات الناميات. 

واأك��������ث��������ر ال����ك����ه����ول 

الم�سابين بانقطاع النف�س 

البدينون  هم  الن�����س��دادي 

وذوو الرقبة الكثيفة والعنق 

ال��ق�����س��ي��ر. واأك���ث���ر ه���وؤلء 

حيث  القلب  اأط��ب��اء  ي��راج��ع��ون  المر�سى 

القلب،  ق�سور  اأع��را���س  عندهم  تظهر 

وارتفاع التوتر ال�سرياني.

ويعتم����د الت�سخي�����س عل����ى الفح�س 

الدقيق وال�سامل للأذن والأنف والَحْنجرة 

وتخطي����ط القل����ب والت�سوي����ر ال�سعاعي 

ان����ق����ط����اع ال��ن��ف�����س 

الن�صدادي اأثناء النوم

 Obstructive sleep aPnea
 syndrome )OSas(

وهو �سائع الحدوث و�سببه 

الّتنف�سي  الطريق  في  ان�سداد 

ال���ع���ل���وي ف����ي ح���ال���ة ال���ن���وم 

ان�سداد  هي:  كثيرة،  واأ�سبابه 

الأنف، انحراف حاجز الأنف، 

اأورام  ال��ل��وزات،  في  �سخامة 

ال��ب��ل��ع��وم الأن���ف���ي، ك��ت��ل خلف 

الل�سان،  �سخامة  ال��ب��ل��ع��وم، 

في  رخ���اوة  ال�سفلي،  ال��ف��ك  حجم  �سغر 

الل�سان  اأورام  البدانة،  البلعوم،  ع�سلت 

والحْنجرة والبلعوم... 

الأعرا�س ال�صريرية

يترافق انقطاع النف�س الن�سدادي مع 

عاٍل  �سخيري  �سوت  في:  تتمّثل  اأعرا�س 

النف�س،  انقطاع  م��ن  ف��ت��رات  م��ع  يترافق 

وتملمٌل  تنف�سي  جهٌد  يرافقه 

ف��ي ال��ن��وم، وت��ظ��ه��ر في 

ال��ن��ه��ار ف���ت���رات من 

ال���ن���ع���ا����س وع�����دم 

ال��������ق��������درة ع���ل���ى 

التركيز، وال�سداع، 

وعدم القدرة الكافية 
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العلوي اأثناء النوم عند ال�سرورة. ويجري 

الت�سوير ال�سعاعي للعنق والبلعوم الأنفي 

خا�سة عن����د الأطف����ال. ويمك����ن مراقبة 

الحال����ة اأثناء النوم ع����ن طريق تخطيط 

 .PO2 القلب وقيا�س الأوك�سجين في الدم

وهذه ال�ستق�ساءات تمّيز الحالت التي 

تتطلب عند الأطفال ا�ستئ�سال اللوزات. 

كم����ا اأّنه����ا ت�سّخ�����س التغي����رات القلبي����ة 

المر�سية المهمة.

الم�سكوك فيها، يخ�سع  الحالت  وفي 

النوم  اأث��ن��اء  تامة  مراقبة  اإل��ى  المر�سى 

لهم  ُيجرى  حيث  متخ�س�سة  مراكز  في 

تخطيط القلب وتخطيط الدماغ وتخطيط 

حركات  وت�سجيل  الكهربائي  الع�سلت 

اأوك�سجين  ُيقا�س مقدار �سغط  العين كما 

في  الهوائي  الجريان  ل  وي�سجَّ  PO2 ال��دم 

الفم والأنف.

Snoring ال�صخير

من  ال�����س��ادر  ال�����س��وت  ه��و  ال�سخير 

ان�سداٍد جزئٍي  خلل الأنف والفم  نتيجة 

في مجرى الهواء.

لل�سخير  الم�ساحب  ال�سوت  ويرجع 

التنف�سية  الم�سالك  في  الهواء  مرور  اإلى 

ينتج  حيث  البلعوم،  م�ستوى  على  ال�سيقة 

يف�سل  )ح��اج��ز  الَغْل�سمة  اه��ت��زاز  ع��ن 

الحنك عن البلعوم( واأغ�سية البلعوم تحت 

اأي�سًا  ه��ذا  ويحدث  ال��ه��واء.  م��رور  تاأثير 

عبر  ونتنف�س  مخنوقًا  الأنف  يكون  عندما 

الغل�سمة  ت�سترخي  النوم  فاأثناء  الفم. 

بع�س  عند  فتحب�س  وال��ل�����س��ان،  وال��ل��ه��اة 

مرور  وتعرقل  التنف�س  مجرى  الأ�سخا�س 

الق�سبة  عبر  ب�سعوبة  يمرُّ  ال��ذي  الهواء 

الغل�سمة  اه��ت��زاز  اإل��ى  وي���وؤدي  الهوائية 

�سوت  اله��ت��زاز  ه��ذا  عن  وينتج  واللهاة، 

ال�سخير المعروف.

انقطاع  ف��ي  اأ���س��ا���س  عر�س  ال�سخير 

النف�س الن�سدادي اأثناء النوم، اإل اأنه لي�س 

بال�سرورة اأن يترافق مع انقطاع التنف�س. 

واأكثر اأماكن ال�سخير ال�سائعة هي البلعوم 

رخاوة  اأن  كما   ،OroPharynx الفموي 

الحنك  و�سراع  للبلعوم  الجانبي  الجدار 

رئي�س  م�سدر  الل�سان  وق��اع��دة  ال��رخ��و 

مكان  تحديد  من  بد  ل  ولذلك  لل�سخير، 

ال�سخير قبل المعالجة الجراحية له.

ويكون ذلك عن طريق التنظير الفموي 

 Video بالفيديو  المراقبة  مع  والبلعومي 

fluoroscoPy
الأعرا�س

المر�سية  الأ�سباب  اأكثر  البدانة  تعّد 

ال�سخير  اأن  كما   .50% بن�سبة  لل�سخير 

يظهر ويزداد كلما تقدم الإن�سان بال�سن. 

م�ساعدة  عوامل  والمنومات  والمهدئات 

والمديد  ال�سديد  وال�سخير  ال�سخير.  على 

اإلى  ي��وؤدي  النف�س  انقطاع  من  فترات  مع 

مزمن  قلب  ق�سور  م��ع  رئ��وي  توتر  ف��رط 

عدم  اأي�سًا  وُي�سّبب  كما  الأك�سجة  ونق�س 

انتظام في �سربات القلب.

معالجة انقطاع النف�س 

اإن معالجة انقطاع النف�س اأثناء النوم 

وال�سخير تتم عبر طرق عدة، منها:
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1� اإنقا�س الوزن.

اأثناء  المنومات والمهدئات  � تجنب   2

الليل.

المركزية  الأ����س���ب���اب  ف���ي  وت��ع��ط��ى 

الطبيب  قبل  من  المفيدة  الأدوي���ة  بع�س 

المخت�س.

الإيجابي  الهوائي  ال�سغط  اإعطاء   �3

 continous Positive airway الم�ستمر 

)Pressure )CPAP ويتم عن طريق قناع 

بجهاز  يو�سل  النوم  عند  المري�س  ي�سعه 

ي�سّخ �سغطًا هوائيًا اإيجابيًا يوؤدي اإلى فتح 

البلعوم بتوتر الرخوة.

4� الجراحة وهي:

والناميات عند  اللوزات  ا�ستئ�سال   � اأ 

الأطفال.

ب � عملية لإزالة الن�سداد الأنفي.

ج� � عملية عند مو�سع اللهاة وال�سراع 

)*( اأخ�سائي باأمرا�س الأذن والأنف والحنجرة.

الهوام�س

طبي  اإجماع  هناك 

الراح���ة  اأن  عل���ى 

بي��ن  تمت��د  لفت��رة 

يومي��ن اإلى اأ�صبوع 

ت�صاعد في تخفيف 

الت�زام  م��ع  الأل���م 

الع��الج بالأدوي���ة

والبلعوم

 Uvulo Palato Pharyngo Plasty

ا�ستئ�سال  ع��ل��ى  وت���ق���وم   )UVPPP(

اللوزتين واللهاة واإزاحة الأن�سجة المتدلية 

وجانبي  العلوية  التنف�سية  ال��ط��رق  ف��ي 

البلعوم.

في  الليزر  حديثًا  ��ق  ُط��بِّ اأن���ه  كما   � د 

 Laser assisted الحنك  و���س��راع  اللهاة 

 .uvuloPlasty )LauP(

اإب��رة  اإدخ����ال  على  ت��ق��وم  عملية   � ه��� 

اهتزازات  واإح����داث   )SomnoPlasty(

الحنك  حجم  تخفيف  اأج��ل  من  رادي��وي��ة 

الرخو واللهاة.

واأخيرًا، ُتجرى الجراحات التي ت�سلح 

والوجه  الفك  في  الموجودة  الت�سوهات 

والم�سببة لل�سخير.     
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اإعداد: حوراء مرعي

ر اأعرق  الحتالل الإ�صرائيلي يدمِّ

مقبرة اإ�صالمية في القد�س 

جرف  على  الإ�سرائيلية  الع�سكرية  الموؤ�س�سة  ج��راف��ات  اأق��دم��ت 

اأكبر  وهي  القد�س،  في  اهلل«  »ماأمن  مقبرة  في  قبر   100 نحو  وتدمير 

واأعرق مقبرة اإ�سلمية في المدينة، من اأجل بناء متحف اأطلقت عليه 

ا�سم »الت�سامح« وذلك لمت�سا�س اأي غ�سب اأو ردود فعل دولية.

لها  بيان  في  والتراث«  للوقف  الأق�سى  »موؤ�س�سة  وذكرت 

بالبلدية  ممثلة  التنفيذية  واأذرعها  الإ�سرائيلية  الموؤ�س�سة  »اأّن 

العبرية في القد�س، قامت بهدم وجرف القبور في ثلث مناطق 

متفرقة مما تبقى من مقبرة ماأمن اهلل، حيث كانت الجرافات 

اأو  ال�ساحنات،  �سناديق  في  بتحميلها  وتقوم  القبور  تهدم 

تجمعها اأكوامًا، لتحميلها في ال�سناديق الحديدية«.

و�سبق اأن ردت محكمة ال�سلح الإ�سرائيلية قبل عدة اأ�سهر، 

في  القبور  هدم  �سد  الأق�سى«  »موؤ�س�سة  به  تقدمت  التما�سًا 

مقبرة ماأمن اهلل.

لكنها  دونم،  ب�200  تقدر  كانت  المقبرة  م�ساحة  اأن  ُيذكر 

تعر�ست منذ العام 1948 اإلى جرائم متوا�سلة من قبل الموؤ�س�سة 

الإ�سرائيلية، اإذ حولت اأغلبها اإلى حديقة وطنية با�سم »حديقة 

على  ال�سيارات  ومواقف  الفنادق  وبنت  ال�سوارع  و�سّقت  ال�ستقلل«، 

اأجزاء اأخرى منها، ولم يتبق منها اإل نحو 24 دونمًا.

المقبرة،  اإ�سرائيلية ت�ستهدف  3 مخططات  الأيام هناك  وفي هذه 

لبناء مجمع محاكم  الت�سامح«، وخطط  ب�»متحف  ي�سّمى  ما  بناء  وهي 

اإ�سرائيلي، ومخطط لإقامة موقف �سيارات اإ�سافي.
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اأ�صعار الأغذية 

في العالم �صترتفع 

بن�صبة30% 
القت�سادي  ال��ت��ع��اون  منظمة  توقعت 

والتنمية اأن ترتفع اأ�سعار المواد الغذائية في 

العقد المقبل باأكثر من %30، وقال الأمين 

العام للمنظمة اأنغيل غويريا اإّن اأي زيادات 

�ستكون  عالميًا  الأغذية  اأ�سعار  في  اإ�سافية 

لها اآثار كارثية على فقراء العالم، وقد تقود 

ل�سطرابات �سيا�سية ومجاعات.

منظمة  بين  م�سترك  تقرير  وخل�س 

الفاو ومنظمة التعاون القت�سادي والتنمية 

اإلى اأن اأ�سعار الحبوب �سترتفع بن�سبة 20%، 

باأكثر   � ال��دج��اج  لحوم  �سيما  ل   � واللحوم 

اأ�سعار المواد الغذائية  %30، علمًا باأّن  من 

باأ�سعار  مقارنة   40% بنحو  مرتفعة  حاليًا 

العام الما�سي.

التي  والفي�سانات  الجفاف  م��وج��ات 

ت�سكل  العالم  مناطق  م��ن  ع���ددًا  ت�سرب 

الجاري،  العام  لمحا�سيل  جديًا  تهديدًا 

ال��م��ذك��ور و�سعها  ال��ت��ق��ري��ر  و���س��ف  ح��ي��ث 

الأغذية  اأ�سعار  اأن  اإل��ى  م�سيرًا  بالحرج، 

تم  اإذا  اإل  الت�ساعدي  منحاها  �ستوا�سل 

تعوي�س المخزونات التي تم ا�ستنزافها.

الدولر يحتوي

على الكوكايين!!

قرر علماء من جامعة ما�سات�سو�سيت�س 

الدولر  على  فحو�سات  اإجراء  الأميركية 

وقت  في  اأ���س��ارت  معلومات  من  للتحقق 

على مخدر  يحتوي  الدولر  اأن  اإلى  �سابق 

الكوكايين.

وبالفعل اأثبتت الفحو�سات �سحة هذه 

الفحو�سات  بف�سل  اأكدت  بل  المعلومات، 

بوا�سطة الموجات فوق ال�سوتية اأن 90% 

تحتوي  الأمريكية  النقدية  الأوراق  من 

على الكوكايين!

ال����دولر  ي��ق��ت�����س��ر الأم�����ر ع��ل��ى  ول 

الأمريكي فح�سب، فلقد اأجريت اختبارات 

مماثلة في البرازيل، حيث ات�سح اأن 80% 

على  تحتوي  هناك  النقدية  الأوراق  من 

اختبارات  اأثبتت  حين  ف��ي  الكوكايين، 

ن�سبة  اأن  ال�سين  ف��ي  اأج��ري��ت  �سبيهة 

بلغت  المخدر  هذا  تت�سمن  التي  الأوراق 

تم  فحو�سات  لنتائج  وفقًا  وذل��ك   ،20%
اإجراوؤها علنًا.

ويوؤكد العلماء اأن كمية الكوكايين التي 

ول  ج��دًا  �سئيلة  العملت  في  عليها  عثر 

ت�سبب الإدمان، دون الإ�سارة اإلى الهدف 

من و�سع المخدر في الأوراق النقدية.
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قال عميد محرري �سحيفة فرانكفورتر 

الألمانية، فولفغانغ غونتر لير�س، اإنه ما كان 

للعالم اليوم اأن يرى الإنترنت اأو الحا�سوب 

ومفاهيم  ن��ظ��ري��ات  م��ن  ���س��ط��ره  م��ا  ل���ول 

موؤ�س�س علمي الجبر واللوغاريتمات ووا�سع 

الحديث،  الح�ساب  لعلم  الأ�سا�س  القواعد 

اأبو جعفر محمد بن مو�سى  الم�سلم  العالم 

الخوارزمي.

وقال لير�س: »اإن رواد علوم الريا�سيات 

الألمانية الحديثة اآدم ريزا وكارل فريدري�س 

اأبحاثهم  غاو�س وكورت جويديل بنوا نتائج 

تو�سل  نتائج  من  اأخ���ذوه  ما  على  الباهرة 

اإليه مفهوم  الذي ين�سب  الخوارزمي،  اإليها 

الخوارزمية في الريا�سيات ويعد عند بع�س 

لعلم  الروحي  الأب  الريا�سيات  كبار علماء 

لول الخوارزمي لما كان الإنترنت

الحا�سوب«.

واأ�ساف: »ل تجري الآن مناق�سة علمية 

فيها  ي�ستدل  اأن  دون  الإنترنت  اأهمية  حول 

الفلكي  اإل��ي��ه��ا  تو�سل  ال��ت��ي  ب��ال��خ��وارزم��ي��ة 

والريا�سي الم�سلم الكبير«.

ونّبه ال�سحفي الألماني اإلى اأن ترجمة 

اأعمال الخوارزمي اإلى اللتينية في الع�سور 

اإلى  الو�سول  في  اأوروب��ا  �ساعدت  الو�سطى 

في  حديثة  نظريات  من  الآن  ت�ستخدمه  ما 

اإلى  م�سيرًا  والح�ساب،  الريا�سيات  علوم 

اأن �ساحب كتاب »ح�ساب الجبر والمقابلة« 

وح�ساب  الجبر  علمي  اأ���س�����س  وا���س��ع  ه��و 

في  ال�سفر  اأدخ��ل  من  واأول  اللوغاريتمات 

العمليات الح�سابية ومبتكر علمة الت�ساوي 

وحا�سل �سرب علمات الجمع والطرح. 
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الأميركيين  العلماء  من  فريق  تو�سل   

اإلى اأن الأكواب الم�سنوعة من مادة الفوم 

با�سم  يعرف  كيميائي  مرّكب  على  تحتوي 

�سحة  على  كبيرًا  خطرًا  ي�سكل  »�ستيرين« 

الم�سرطنة  المواد  من  يعّد  حيث  الإن�سان 

م�ستخدميها  اإ�سابة  فر�س  من  تزيد  التي 

بال�سرطان.

وقد قام الم�سوؤولون في وزارة ال�سحة 

�سمن  »�ستيرين«  م��ادة  ب��اإدراج  الأميركية 

قائمة المواد ال�سامة الم�سببة لل�سرطان.

وزارة  ع��ن  ال�سادر  التقرير  واأو���س��ح 

لهذا  ال��ت��ع��ر���س  اأن  الأم��ي��رك��ي��ة  ال�����س��ح��ة 

ال��م��رّك��ب ال�����س��ام ل ي��اأت��ي فقط ف��ي اإط��ار 

اأي�سًا من عادة  بل  الأكواب  ا�ستخدام هذه 

التدخين  ظ��اه��رة  اأو  ال��م��دم��رة  التدخين 

الم�سرطنة  المادة  ن�سب  اإن  حيث  ال�سلبي 

ت�سل  التدخين  عند  ا�ستن�ساقها  يتم  التي 

نتعر�س  التي  الن�سب  اأ�سعاف  ع�سرة  اإل��ى 

لها من اأي م�سدر اآخر.

  Foam�اأكواب ال

�صم قاتل لالإن�صان
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في  العزيز  ال��ق��ارئ  اأيها  لك  نقدم 

هذه ال�صفحة معلومات عن مواقع ناأمل 

ت�صفحك  في  مهمًا  رافدًا  لك  ت�صكل  اأن 

والحذر  ال�صتفادة  وكيفية  لالإنترنت 

منه في اآن واحد.

www.balagh.org

الموقع  ه��ذا  موا�سيع  تتمحور 

حول كل ما يخت�س بالقراآن الكريم 

كاملة  ن�سخة  المت�سفح  يجد  حيث 

اإمكانية  م��ع  ال��ك��ري��م  ال���ق���راآن  م��ن 

م���ن خلل  ك��ل��م��ة  اأي  ع���ن  ال��ب��ح��ث 

كتب  يجد  وكذلك  القراآني  المنقب 

كتب  اإل��ى  اإ�سافة  المهمة  التفا�سير 

القراآن  اإل��ى  التعرف  ح��ول  متنوعة 

والترتيل  التجويد  واأحكام  وعلومه 

ومقالت  تتحدث عن القراآن والعلم. 

وهناك اأبواب مخ�س�سة للأحاديث 

موقع البالغ 

اهتمامات  لتلقي  الموقع  اأب��واب  تتنوع 

المت�سفحين في جميع جوانب الفكر والثقافة 

القائمة  تت�سمن  حيث  المجتمع  وق�سايا 

www.holyquran.net موقع القراآن الكريم

المعلومات  من  وباقة  القراآن  حول  والأدعية 

هو  ح�سريًا  برنامج  الموقع  ويوفر  القراآنية. 

حافظ ال�سا�سة الذي يعر�س الآيات باأ�ساليب 

مختلفة مع اإمكانية تغيير الخطوط والألوان.

والحياة،  الدين  التالية:  العناوين  الرئي�سة 

تكنولوجيا  وف��ك��ر،  ثقافة  �ساخنة،  ملفات 

وق�سائد،  ق�س�س  ال�سباب،  ق�سايا  النجاح، 

اإلى  بالإ�سافة  ه��ذا  اجتماعية.  ا�ست�سارات 

والطفولة.  والأ���س��رة  بالمراأة  خا�سه  قائمة 

الإ�سلمية  ال��ب��لغ  مو�سوعة  هناك  واأي�����س��ًا 

القران  علوم  في  عناوين  على  ت�ستمل  التي 

والأخلق  والتربية  والفكر  والتاريخ  وال�سيرة 

الجتماع  وع��ل��م  ال��ك��لم  وع��ل��م  والفل�سفة 

والفنون ومعجم  والأدب  والتنمية  والقت�ساد 

الم�سطلحات وغيرها من اأبواب المعرفة.
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www.masoumeh.org
 O موقع ال�صيدة فاطمة المع�صومة

يخ�س�س الموقع �سفحته لعر�س �سيرة ال�سيدة المع�سومةO والتعريف بهويتها و�سخ�سيتها 

ومكانتها وق�سة حياتها من خلل اأبواب متعددة تت�سمن الحديث عنها وعن كراماتها وزيارتها 

ورو�ستها ال�سريفة و�سدانتها واأبنيتها واأوقافها والمتحف الذي تحتويه وكذلك تت�سمن  التعريف 

بمدينة قم المقد�سة وخ�سو�سيتها. وهناك اأق�سام مخ�س�سة لعر�س المن�سورات والأفلم المرئية 

.Oوال�سوتيات وال�سور والن�سو�س الأدبية المتعلقة بال�سيدة المع�سومة

www.mahdifamily.net

يحتوي موقع اأ�سرة مهدي اللكترونية على 

متخ�س�سة  وتربوية  ك�سفية  مواقع  مجموعة 

في مجال الإعلم الك�سفي وهي:

موقع عائلة مهدي 

www.almahdiscouts.net موقع جمعية الإمام المهدي |

درو�س  اإلى  اإ�سافة  الك�سفية  الأخبار  ويت�سمن  الجمعية  وبرامج  اأن�سطة  عن  يعبر  وهو 

�سور  ومعر�س  والأنا�سيد  لل�سرخات  وب�سرية  �سمعية  ومكتبة  ودينية  تربوية  ومقالت 

واألبومات.

www.mahdirePorters.net موقع وكالة مهدي لالإعالم الك�صفي

والقادة  والدليلت  الجوالة  من  ال�سباب  المرا�سلين  من  كبيرة  مجموعة  فيه  وي�سارك 

والقائدات ويت�سمن تحقيقات ومقابلت وتقارير م�سورة باأ�سلوب اإعلمي.

www.mahdimagazine.net موقع مجلة مهدي

وهو يهتم بن�سر اأعداد المجلة واأر�سيفها واأن�سطتها واأخبارها ويفتح الباب لم�ساهمات القراء.

www.almahdiguides.net موقع مر�صدات مهدي

 ويعنى بن�سر تعاليم الحركة الإر�سادية الك�سفية ويت�سمن اإ�سداراتها.

منتدى مهدي الك�صفي

وهو منتدى تربوي ي�سم خيمًا تمّكن المت�سفحين من الم�ساركة في الموا�سيع المختلفة.
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الجائزة الأولى: ح�صن المجتبى اأحمد مخ. 150000ل.ل.

الجائزة الثانية:  محمد منتظر علي يو�صف. 100000ل.ل.

8 جوائز، قيمة كل منها 50000ل.ل. لكل من:

اأ�صئلة م�صابقة العدد 239

اأ�صماء الفائزين في قرعة م�صابقة العدد 237

* ريما بهيج ال�صاحلي.
* محمود غ�صان عيا�س.

* رودينة عقيل حمدان.
* زكية ح�صين مبارك.

* �صارة هيثم مخلوف.
* اإبراهيم ح�صن زين الدين.

* اإ�صراء جواد فح�س.
* محمد الجواد اأحمد مخ.
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3

4
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�صح اأم خطاأ؟

 لم ُيكتب الحديث وال�ّسنة عند ال�سيعة اإل بعد م�سي مئة �سنة.

 ال�سفيه هو الذي ي�سرف ماله في غير موقعه ويتلفه في غير محّله.

 اإن �سرط ح�سور ال�سيافة الإلهية هو تحمل الجوع فقط.

اإمالأ الفراغ:

 ورد في بع�س الروايات ما م�سمونه » ل تكون موؤمنًا حتى تعّد ... نعمة«.

 اإن ... ... اأمر واجب دائمًا ولكنها في �سهر رم�سان اأوجب، ويجب تفعيلها.

 يظهر... ويزداد كلما تقّدم الإن�سان بال�سن.

َمْن القائل؟

 »قم يا �سيدي فتكّلم بما تحب وبّلغ ر�سالة ربك فاإنك ال�سادق الم�سّدق«.

 اإن الإن�سان نتيجة لبعده عن الحق وكثرة الذنوب ل يعود بحاجة اإلى و�سو�سة ال�سيطان بل ينطبع 

�سلوكه وين�سبغ ب�سبغة �سيطانية.

موارد  من  ُيعد  والعمل  الفكر  في  والخطاأ  الن��ح��راف  اإل��ى  ي��وؤدي  ال��ذي  الغ�سب  اجتناب  »اإن   

التقوى«.

ح الخطاأ ح�صبما ورد في العدد �صحِّ

 لل�سوم حكٌم منها تقوية الإرادة الإن�سانية على الجتناب عن الطعام.

 ل ينبغي للموؤمن اأن يكون اهتمامه في الحفاظ على �سحة اأولده و�سلمتهم اأقل من اهتمامه 

ب�سحتهم الروحية و�سلمتهم الأخروية.

  تتحقق النعمة الكبرى بالهداية اإلى ال�سلة واللتزام بدين اهلل.

من اأو ما المق�صود؟

 جعلها اهلل و�سيلة من و�سائل التما�سك الجتماعي وحّدد اأماكنها وكيفية ا�ستخدامها.

 هما يوؤثران في و�سول الإن�سان اإلى ال�سعادة وال�سقاء اأي اإلى القرب من الحق والبعد عنه.

 عك�ست �سخ�سيته الر�سية والواثقة وروحه المرحة في اآن، القدوة للفتية الذين عّلمهم باأعماله 

اأكثر مما وعظهم بل�سانه.

في اأي مو�صوع وردت هذه الجملة؟

»ال�سبر ن�سف الإيمان وراأ�س الإيمان. ال�سبر تحفة الموؤمنين وميزتهم وعنوان اإيمانهم«.



٭ اأ�سئلة الم�سابقة ُيعتمد في الإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي.

اإجابات �سحيحة عن كل  الذين يجيبون  بين  بالقرعة من  الفائزون �سهريًا  ُينتخب  ٭ 

اأ�سئلة الم�سابقة وتكون الجوائز على ال�سكل الآتي:

 8 اإلى  لبنانية بالإ�سافة  ليرة  األف  الثاني: مئة   � لبنانية  ليرة  األف  الأول: مئة وخم�سون 

جوائز قيمة كل واحدة منها خم�سون األف ليرة.

٭ كل من ي�سارك في اثني ع�سر عددًا ويقّدم اإجابات �سحيحة ولم يوفق بالقرعة، يعتبر 

م�ستحقًا لجائزة القرعة ال�سنوية.

واأربعين  وواح��د  مئتين  العدد  في  ال�سهرية  بالم�سابقة  الفائزة  الأ�سماء  عن  ُيعلن  ٭ 

ال�سادر في الأول من �سهر ت�سرين الأول 2011م بم�سيئة اهلل.

اآخر مهلة ل�صتالم اأجوبة الم�صابقة:

ل من اأيلول 2011م الأوَّ
مالحظة:

٭ ت�سل العديد من الق�سائم اإلى المجلة بعد �سحب القرعة ما يوؤدي اإلى حرمانها من ال�ستراك 

بال�سحب لذا يرجى الإلتزام بالمهلة المحددة اأعله.

مكتبة  اإلى  اأو   ،)42/35 �س.ب:  البريد)بيروت،  �سندوق  عبر  الأجوبة  ُتر�سل  ٭ 

 - المعارف  جمعية  معر�س  اإلى  اأو  المعمورة   - الثقافية  الإ�سلمية  المعارف  جمعية 

النبطية - مقابل مركز اإمداد الإمام الخميني}.

٭ كل ق�سيمة ل تحتوي على ال�سم الثلثي ومكان ورقم ال�سجل تعتبر لغية.

9

8

7

10

تطّهر من الرذائل الأخالقية ومن حب الدنيا وعبادته، ما هي؟

 قراءة القراآن.

 ال�سدقة.

  �سلة الرحم.

اإن �صبيل الخروج من ال�صالل والحيرة والو�صول اإلى النجاة يكون من خالل:

 العمل في هذه الدنيا على اأ�سا�س الطاعة وعدم ال�سوؤال.

 العمل في هذه الدنيا على اأ�سا�س المعرفة والب�سيرة.

  �سوم �سهر رم�سان.

اإن ن�صب المادة الم�صرطنة التي يتم ا�صتن�صاقها عند التدخين ت�صل اإلى ... ... 

الن�صب التي نتعر�س لها من اأي م�صدر اآخر.

 ع�سرة اأ�سعاف.

 خم�سة اأ�سعاف.

  ثلثة اأ�سعاف.

روي اأن الإمام الر�صا Q قال اإنها اأقرب اإلى ا�صم اهلل الأعظم من �صواد العين اإلى 

بيا�صها، ما هي؟
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ترقبنا هلل �سهر اهلل، فحّل وفي نوره كلٌم 

وكلم...

حزٌن اأبدًا ل ينام رغم جللة �سهر الطاعات 

و�سهر الخيرات...

هي ليلة الواحد والع�سرين منه، يودعنا فيها 

ال�سحر ليت�سلم مكانه الفجر ويليه ال�سبح، ولكن 

اأي �سبح هذا؟

 اأ�سبح اليتم؟ اأم البلء؟

كبرت  الأي��ام  هذه  مثل  ففي  م��وؤذن،  يا  اأّذن 

عيون الماآذن... اآخر �سلة للمولى علي...

اهلل اأكبر... اهلل اأكبر �سربة اأ�سابت محراب 

ال�سلة.

علي يا نجف الروح...

حكمة  من  عجب  ول  ال�سهادة،  وق��ت  اآن  قد 

الرحمان، فمن كان بيت اهلل مهده ل بد واأن يكون 

اأحد بيوت اهلل لحده...

داليا قا�سم بو�سي

اأذوب في ع�سقك علّيا

اأطيُر في الأفق الأعلى

فل اأجُد �سواك ولّيا

اأ�سير في الحياة

وا�سمك في قلبي ثريا

اأقراأ نهج بلغتك

فاأعلم اأنك بالعلم والدين بهّيا

فتبًا ل�سقيٍّ قتل نف�سًا زكّية

اأذرف الدمع عليك

في ليلة قدٍر خفية

فيا من كنت هلل وفّيا

ول�سيعتك و�سّيا

�ستبقى اإمامي يا علي

تبقى قائدًا وولّيا

�سفاء علي ترم�س

اأذوب في ع�صقك
م����ه����داة اإل�������ى اأم���ي���ر 

Q الموؤمنين الإمام علي

علي يا نجف الروح 104



حّدثُت اأبجديات ال�سعوب

وقّلبت �سفحات المعاجم

بحثا عن معنى لمفردة يمر ذكرها 

مرة كل عام

فل اأبجدية اأجابت

على  م���ّر  م��ا  اأدرك  ق��ام��و���س  ول 

م�سمعه

ما عاتبكما اأحد على التق�سير

معدن  اإل���ى  ت�سل  اأن  لكما  اأّن����ى 

العظمة

اإذ اإن اإعجازًا اخت�سر تلك المفردة 

باأحرفها الأربع

تاٌء، ميٌم، واٌو، زال

ما عرف الكون مثيًل ل�سانعيه

هوؤلء

و�سكان  ملئكته  بهم  اهلل  ب��اه��ى 

�سماواته

�سنعوا تموز العز المكلل بالغار

وفتح  اهلل  من  ن�سر  تبا�سير  ت���اوؤُه 

قريب

رهبان  هم  اأبطال  منازلت  ميُمه 

الليل اأ�سود النهار

واُوه  وهج من فوهات البنادق

اأح����رق وج���وه���ًا ���س��ّودت��ه��ا م���رارة 

الهزيمة والنك�سار

زاُل�����ه  زغ����ردة ن�����س��وة اغ��رورق��ت 

اأعينهن بالدموع

فرحًا بالح�سنيين

ن�سر موؤزر و�سهادة مباركة

رباب جمول

مو�سى  ال�سّيد  القائد  الإم��ام  �سماحة  �سّيدي 

و�سمالّيًة  جنوبّيًة  تحّيات  اإل��ي��ك  اأر���س��ُل  ال�سدر 

وب��ي��روت��ّي��ًة ع��ب��ر ال��ب��ح��ار وال���ج���ب���ال... والأن���ه���ار 

وال�سم�س... تحّيات مغّلفًة بال�ّسوق وحنين النتظار. 

ع�سر  في  كبارًا  نكوُن  كيف  �سّيدي  يا  عّلمتنا  لقد 

اأبا  يا  والفداء،  الّتحّدي  لقد عّلمتنا حّب  الأقزام، 

وطال  الحنان  وَكُبر  ال�ّسوق  عُظم  لقد  الأح��رار... 

الغياب ولكّن المنفى في غابات الأمل الواعد لي�س 

بمنفى اإمامي... 

على  �سنبقى  المحرومين...  اإم��ام  يا  �سّيدي 

الم�سير  و�سنتابع  ح�سينيين  موؤمنين  دائمًا،  العهد 

على خطاك يا اإمام المقاومة وروحها الّناب�سة...

الأمل  �سعلة  يا  در  ال�سّ مو�سى  يا  لك  عهدًا 

الأخ�سر �سنبقى كالبركان الثائر حّتى ل يبقى اأّي 

محروم، ولن نتخّلى عن ق�سّيتك الأ�سمى، و�سلٌم 

اأجياًل  �سجنك  من  ت�سنُع  واأن��ت  قائدي  يا  اإليك 

مقاومة.

مريم ح�سن زبيب

اأحرف اأربع

ر�صالٌة اإلى المنفى

اإلى ال�صّيد مو�صى ال�صدر
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زرعوا هاماتهم قلئد تبٍر وياقوت.

الن�سر  يغرفون  فهّبوا  يتعبوا  ولم  التعب  مّلهم 

فهذا الحاج محمد )جهاد( القائد الهمام

جاء من باري�س لير�سم الن�سر لعرين الأوطان.

وذاك اأبو محمد الذي اعتدنا على حلوى الأعياد 

من يديه المباركتين.

م لنا هذا العام عيدية الحرية والنت�سار. اأّما  قدَّ

الحاج وجيه المعلم المعطاء فقد اأ�ساء دروب القوافل 

وبيراع التحدي قاد اأمة اإلى الن�سر.

الخوف  هزمت  دم��اوؤه  ه�سام  الحرُّ  والها�سمي 

وا�سمه ه�ّسم الظلم والتحدي.

عنه  الجامعة  �سْل  كنَت جاهله  اإن  وذاك محمد 

مهند�ٌس  اإّنه  والمرابطين  الم�سجد  �سّل  والمميزين، 

�سديٌد على الكفار رحيم بالموؤمنين.

وادي  في  دمه  خّباأ  �سادي  الفر�سان  فتى  وه��ذا 

الحنين وعاد عري�سًا حّنته الدماء.

اأّما محمد فهو برعٌم اأ�سد عودًا من وتد الجبال 

نراه دمًا يلقي الدم وبل�سمًا يقّطع اأو�سال الهّم.

واأبو علي فار�ٌس اأقوى من الجبل. كان ول زال في 

فرقته الك�سفية بطًل �سّطر القلب على بيادر العّز وما 

ارتحل.

يو�سف  الحرُّ  وال�سّيد 

قمٌر �سرى في ليل الجنوْب 

و�سقَّ  بالنار  النار  هاجم 

اأبطال التحدي  للن�سر دروب ول نن�سى 

في عيتا...

ل  والكرامة  ال�ست�سهاد،  غير  يبنيها  ل  فالعزة 

تحييها اإل دماء الأبطال الُخّل�س.

ف�سة ح�سين جميل

اإلى �صهداء الوعد ال�صادق في  مهداة 

عيتا ال�صعب ت�صعة فوار�س جاوؤوا يروون 

عط�س الأر�س.

ت�صعة فوار�س

106

�سالت اأوديٌة بقدٍر... وفاح العبير

لكن ما �سال لم يكن ماًء من غدير

بل.. دماء �سخت بها مهٌج.. طابت 

عن ع�سٍق يجير

وا�ستحال النزُف كوثرًا.. يروي كل 

�سائٍق.. قد طال به الم�سير

حقٌّ  بها  ليحيا  �سالت..  دم��اٌء  هي 

وخلٌق.. وديٌن منير

كلمًة  اأك��ب��ر«  »اهلل  لتبقى  ���س��ال��ت 

عليا... و�سدًى في الأثير

ه��ي دم����اٌء.. ق��د ج���ادت بها قلوٌب 

نّورت بهدى الب�سير

بات  اإذ  ع�سقًا...  بكماله  وتّيمت 

النور نارًا..

زمانها  ليعبق  �سالت...  دم��اٌء  هي 

باأريج الجهاد.. وريحان ال�سهادة

وذكرى كلِّ والٍه وفار�ٍس اأمير..

اأوديٍة..  دم��اٌء.. قد رعفت من  هي 

كربلء كانت لها البداية

واآٍه ندري... �سرها الأخير

عبد العزيز

�صرُّ الدماء
مهداة اإلى �صهداء حرب تموز 2006



باقة ورد ووردة...
ر�صالة اإلى �صهيد الوعد ال�صادق

علي حاتم ر�صا.

اللقاء  وبناتها  وق��ررْت  الأم...  عيد  اإنه 

للحتفاء  الجنوب..  في  العائلة  منزل  في 

لوٌن  ول  له طعٌم  يكن  لم  ال��ذي  العيد،  بهذا 

قبل باقة ورِد علّي الأولى ...

المتعبتين  بعينيها  ت�سخ�س  ه��ي  وه��ا 

من النتظار اإلى باب الدار، تنتظر الحبيب 

اآب )2006(،  تموز وفجر  القادم من ن�سر 

مخ�سبًا بدمائه... حامًل بين اأ�سلئه.. باقة 

ورده... ليقدمها لها.. وينثرها تحت قدميها 

ليزرع الر�سا في جنة الخلد...

وما هي اإل لحظات و�سعَّ نوٌر من الباب 

وردُة  ودخ��ل��ْت  ال�سهادة...  برفعة  ال�سامخ 

باأنامِلها  قطفْتها  وردِه...  باقَة  تحمُل  علٍي  

تحَت  وردًة  ونثرْت  لها  متها  وقدَّ الناعمتين 

تحت  المثمر  وال��ده��ا  عمل  لتزرع  قدَمْيَها 

عر�س الرحمة...

ووحيدته  علٍي  وردُة  »فاطمة«  وت�سحُك 

لب�سمة ونظرة الأمل في عيني جدتها، ولنظرة 

ولم�ساعر  اأم��ه��ا..  عيني  في  الر�سا  وب�سمة 

من  كل  قلوب  في  الملتهب  وال�سوق  الفخر 

اأحبَّ وعرف ال�سهيد علي ر�سا )ر�سوان(...

بلل عي�سى

فجر مارون الرا�س
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وعادت  ج��دي��د...  ب�سبح  مب�سرًا  الأف��ق  لح 

الذكرى لتجدد عزًا مديد... 

ثوب  وارت���داء  وال��ح��دي��د...  القيد  ك�سر  بعد 

الفخر الجديد...

قومي مارون... 

الوطن  كللت  التي  بالدماء  ال��ذك��رى  ج��ددي 

كرامة... 

جددي الذكرى بدموع اليتامى والثكالى التي 

�سقت ترابك عزًا وفخرًا...

ذكراك مارون...

تروي ظماأ المتعط�س للحرية...

اأ�سواك الطواغيت...  اأباة تنتزع  تقفين وقفة 

رافعة راية �سيد الأباة “هيهات منا الذلة”...

فارفعي رايات عزك فوق بيادر الع�سق...

مارون...

يا عرو�س القرى الجنوبية... يا منارة الجهاد 

ونب�س العطاء.. عطاء الدم والروح..

يا �سعار الحب ومنار الدرب.. يا �سعاع القلب 

وعنوان الحب... 

عذرًا مارون.. 

فكل كلماتي ل تعبر عن رو�س من عطاياك... 

بطولتك  اأم��ام  حائرًا  يقف  الأبكم  ويراعي 

التي كانت عنوان ن�سرك...

اأديم  على  ليبكي  الغيم  �سفحة  على  ن�سر 

الأر�س نجيعًا ...

اأحيا فينا حما�سًا وثباتًا.. فاأيقظنا من �سباتنا 

..

ورفعنا بيارق العز والفتخار... فلحت بوادر 

النت�سار...

وال��روؤو���س...  بحلوة  الهامات     فعلت بك 

الن�سر في تموز.  

اأبو جعفر علوية



ن�صيحة طبيب

�� ن�سح الطبيب اأحد 

دقائق  ي��وم  ك��ل  بال�سير  المر�سى 

ي�سير  الطبيب  �ساهده  التالي  اليوم  وفي  معدودة، 

وفوق كتفه دودة.

ف�ساأله: لماذا ت�سع دودة فوق كتفك؟

اأجاب: األم تقل لي اأن اأ�سير كل يوم دقائق 

مع دودة؟!

:)soduku( ���ص��ودوك��و 

�سروط اللعبة: هذه ال�سبكة مكّونة من 

كبير مق�ّسم  وكل مربع  كبيرة  9 مربعات 
اإلى 9 خانات �سغيرة. من �سروط اللعبة 

و�سع الأرقام من 1 اإلى 9 �سمن الخانات 

بحيث ل يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط اأفقي اأو عامودي.

17
5496
1253

65
719

53
3912
2867

87

اأحجية:

طرائف

�صوؤال اآخر

� �ساأل الأ�ستاذ اأحد التلميذ:

لماذا كلما طرحت عليك �سوؤاًل 

تجيبني ب�سوؤال اآخر؟

اأجاب التلميذ:

من قال ذلك يا اأ�ستاذ؟

يقترب  عندما  ري�سها  تنف�س  البومة   �

منها اأحد اأعدائها لتبدو اأكبر حجمًا.

ال�ساعة  دقات  �سماع  ي�ستطيع  الكلب   �

وهو على بعد 12 مترًا.

� الأفعى وال�سلحفاة والذبابة ل تمتلك 

حا�سة ال�سمع.

� على النحلة اأن تتنّقل بين األفي زهرة 

كي تنتج ملعقة من الع�سل.

 84 � ط��ول الأم��ع��اء عند ال��زراف��ة يبلغ 

مترًا.

هل تعلم اأن:

وم�������������������ا م��������������ّي��������������ٌت ك�����������ّف�����������ن�����������ُت�����������ُه ودف�����������ن�����������ُت�����������ُه

ف����������ق����������اَم اإل����������������ى ح�������������يٍّ �������س������ح������ي������ٍح ف���������اأوَق���������َع���������ه
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ي�ستحب في كل ليلة من ليالي �سهر رم�سان �سلة ركعتين، تقراأ في كل ركعة الحمد 

من  �سبحان  يغفل  ل  حفيظ  هو  من  »�سبحان  تقول:  �سلمت  ف��اإذا  مرات  ثلث  والتوحيد 

هو رحيم ل يعجل �سبحان من هو قائم ل ي�سهو �سبحان من هو دائم ل يلهو« ثم ت�سبح 

بالت�سبيحات الأربع �سبع مرات ثم تقول: »�سبحانك �سبحانك �سبحانك يا عظيم اغفر لي 

الذنب العظيم« ثم ت�سلي على محمد واآله ع�سر مرات.

)مفاتيح �لجنان، �س 219(

من اأدعية القراآن الكريم

عند لقاء العدو

ْرَنا  ْبًر� َوَثبِّْت �أَْقَد�َمَنا َو�ن�سُ ا َبَرُزو�ْ ِلَجاُلوَت َوُجُنوِدِه َقاُلو�ْ َربََّنا �أَْفِرْغ َعلَْيَنا �سَ {َوَلمَّ

َعلَى �ْلَقْوِم �ْلَكاِفِريَن}  )�لبقرة: 250(.

من م�صتحبات �صهر  رم�صان:

Q من حكم اأمير الموؤمنين

ـ »ليكن �سميرك �لقر�آن«.

)عيون �لحكم و�لمو�عظ، �لليثي �لو��سطي، �س  405(.

في  فيقرها  �لعباد،  لمنافع  بالنعم  يخت�سهم  عبادً�  تعالى  لله  »�إنَّ  ـ 

�أيديهم ما بذلوها، فاإذ� منعوها نزعها منهم ثم حّولها �إلى غيرهم«.

)بحار �الأنو�ر، ج 71، �س 418(. 

ـ »قاتل هو�ك بعلمك وغ�سبك بحلمك«.

)عيون �لحكم و�لمو�عظ، �س 396(. 

من و�صايا لقمان:

»يا بني �سافر ب�سيفك وخّفك وعمامتك وخبائك و�سقائك واإبرتك وخيوطك ومخرزك، 

وتزّود معك من الأدوية ما تنتفع بها اأنت ومن معك، وكن لأ�سحابك موافقًا اإل في مع�سية 

اهلل عّز وجّل«.

)�لكافي، �لكليني، ج 8، �س 303(
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اإعداد: في�صل الأ�صمر

اأفقيًا:

من  م��ن��ط��ق��ة ����س���وري���ة ي��ح��ت��ل��ه��ا �ل����ع����دو – . 1

�الأطر�ف.

بار�ه في قول �ل�سعر �أو جادله. متخيهّل – . 2

ورود. مذياع – . 3

تائهان. ن�سف كلمة )ومي�س( – . 4

�أح�سنة. قطَع – . 5

�أنكر� وجهال �الأمر. �أ�سجنه – . 6

من �الأقارب. مدينة �يطالية – . 7

�رتفاع. الِعب وعابث – . 8

�سديق �أو �سيد. �أقوى من غيره – . 9

تو�ظبي على �لعمل. �أفَرَحه �الأمر – . 10

عموديًا:

ب�سر.  �إحدى �لقار�ت – . 1

عبَر. معاتبتان – . 2

ك��ت��اب��ه �ل����ذي ي��ر���س��ل��ه �إلى  ت��ع��ب وم�����س��ق��ة – . 3

�سخ�س وفي �أخبار ما.

قبطان. لمعان �لبرق – . 4

قابلوه وجهاً لوجه. 5 .

�أُ�ُسود. �أ�سا�س �لبيت – للتف�سير – . 6

للنهي. خا�سماني في مو�سوع ما – . 7

عار. قتالك في �سبيل �لل – . 8

قَدم. يتبعون – . 9

زمان طويل - خا�سموني. 10 .

12345678910

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة
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حل الكلمات المتقاطعة ال�صادرة في العدد 238

12345678910

انيهاربلا1

�سردمنادن�س2

لاروت�سدت3

ا�سماهاتار4

ملعريلبج5

اواالخبلا6

باتغنيلاع7

اماعمال8

دهددرةنج9

اورم�سراد10

من يرغب من �الإخوة �لقر�ء بالم�ساركة في �سحب قرعة �لم�سابقة؛ 

فلي�ستعلم عن �لتاريخ من مركز �لمجلة.

Soduku ���ص��ب��������ك�����ة  ح��������������ل 

238 ال�����ع�����دد  ف�����ي  ال�����������ص�����ادرة 

581469237

279318654

463527981

712983546

854276319

936145728

198732465

345691872

627854193

�لجو�ب: �لفخ

1- �سح �أو خطاأ؟

�أ � �سح

ب � خطاأ

ج � �سح

2- �إمالأ �لفر�غ:
�أ � تابعاً

ب � �الإرهاب

ج � �لعفة

3- من �لقائل؟

�أ � مع �الإمام �لخامنئي�س

Q ب � �الإمام علي

Q ج � �الإمام �لع�سكري

ح �لخطاأ: 4-  �سحهّ

�أ � من �الأ�سماك

ب � �لمرحلة �لثالثة

ج � �لكثير

5- من / ما �لمق�سود؟

Qأ � �الإمام علي�

�سم�س  ع��ل��ي  �ل�����س��ه��ي��د   � ب 

�لدين

ج � �ل�سفاعة

�أفال ي�سكرون  -6

7-  �لعفة و�لطهارة

8-  �لمال

9- لعبة كرة �لقدم

10-  رجب

اأجوبة م�صابقة العدد 237
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اإيفا علوّية نا�صر الدين

غ���ن���يٌّ وف��ق��ي��ر

في بلد واحد، بل في محافظة واحدة، بل في ق�ساء واحد، 

بل في مدينة واحدة، يقع هذان البيتان:

اأ�سلعه  بين  تترعرع  الأرج����اء،  رح��ب  وا���س��ع  بيت 

روعة الهند�سة والت�سميم، وفخامة الأثاث والمقتنيات. 

ت�سكن فيه اأ�سرة موؤلفة من اأب واأم واأولد، يعي�سون 

في بحبوحة من المال، و�سعة من الرزق، تمّدهم 

حياة  م�ستلزمات  جميع  لهم  وتوّفر  ورغبت،  اأنف�سهم  ا�ستهت  ما  بكل 

الرفاهية والترف والعي�س الرغيد.

من  ر  تي�سَّ ما  مع  الب�ساطة،  رونق  ثناياه  في  يرت�سم  متوا�سع،  وبيت 

اأب  من  موؤلفة  عائلة  فيه  ت�سكن  والمقتنيات.  الأث��اث  في  اأنيقة  لم�سات 

واأم واأولد، يعي�سون في بحبوحة من الكفاف ووفرة من �سيق الحال الذي 

والكدح  الفقر  حياة  �سروريات  بع�س  من  ويمنعهم  اأنف�سهم،  ت�ستهي  مما  كثير  من  يحرمهم 

والكفاح.

ي هذين البيتين في جل�سة يتقا�سمان فيها هّمًا واحدًا  لحظات كثيرة تجمع في طياتها ربِّ

م�ستركًا: المال. جل�سة عن بعد ومن دون اأن يلتقيا، يجل�س طرفاها كلٌّ على حدة في ركن من 

اأركان بيته.

ذلك يجل�س متنهدًا، يراجع دفاتر ح�ساباته المت�سخمة، ويعّد اأر�سدته الحالية والمتوقعة. 

وذاك يجل�س متاأوهًا، يراجع دفاتر ديونه المتراكمة، ويعّد احتياجاته الحالية غير المتوقعة.

اأي�سًا:  م�ستركًا  همًا  فيها  يتقا�سمان  التقيا،  اإذا  بينهما  تجمع  اأن  يمكن  اأه��م  لحظٌة 

ال�سعادة.

دنياه  في  الفقير  و�سعادة  دنياه،  اأمر  في  الفقير  م�ساعدة  في  اآخرته  في  الغني  ف�سعادة 

م�ساعدة الغني في اأمر اآخرته.

 وتبقى المبادرة في يد الغني، لأّنه هو وحده من يملك مفتاح ذلك اللقاء.
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