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ال�صيد علي عب��س املو�صوي

وي�سير  حياته  م�ستقبل  ال��ف��ردي  الم�ستوى  على  الإن�سان  ير�سم 

والقلب،  العقل،  بري�سة  ر�سمها  التي  ال�سورة  تلك  اإلى  للو�سول  حثيثًا 

والآمال والطموحات. وي�ست�سرف الإن�سان، دائمًا، م�ستقباًل فيه النجاح 

والفالح. ويبداأ في كّل مرحلة بالبحث عن الطرق التي ت�سل به اإليه. 

وهذا ل يعني عدم الخطاأ في ر�سم �سورة الم�ستقبل اأو في تحديد اآلّيات 

وطرق الو�سول اإليه.

وكذلك الحال في المجتمع الإن�ساني اأو ما ي�سّمى بالإن�سان الكبير، 

واأفكاره، يقوم بر�سم  واآماله  فاإن المجتمع، وطبقًا لمعتقداته وعاداته 

الم�ستقبل للجماعة وا�ستك�ساف طرق الو�سول اإليه.

التجاهات  مختلف  بين  ال��ت��ح��ّدي  يكون  الن��ت��ظ��ار  عامل  واأم���ام 

الفردّية والجتماعّية، فالتحدي يقع بين الأفراد في �سحة تلك اللوحة 

اإليها، وكذلك بين  اأو في طرق الو�سول  المر�سومة للم�ستقبل الموعود 

المجتمعات. 

نف�سه؛  زمام  اإليه  وي�سّلم  قائد  ركاب  في  المجتمع  ي�سير  وعندما 

فذلك لأنه يرى فيه الأهلية لي�سل بهذا المجتمع اإلى اأهدافه المن�سودة.

حتمًا،  �سيوؤدي،  الجتماعي  القائد  �سخ�سّية  اختيار  في  والإخفاق 

أول الكالم
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�سليمًا،  مجتمعًا  تجد  فقد  الغاية.  واإلى  الهدف  اإلى  الم�سير  في  خلٍل  اإلى 

يحمل اأهدافًا نبيلة، ولكنه ابتلي بخيار خاطئ في القائد، انحرف به عن 

م�سير الو�سول اإلى تلك الأهدف.

اإليه هو ما  اأو عدم الو�سول  اإلى الهدف  ومنطق التحدي في الو�سول 

�سار عليه الأنبياء، الذين عانوا الم�ساعب في �َسعيهم لل�سير بمجتمعاتهم 

اإلى الغايات المطلوبة.

فعندما نادى الأنبياء R بدعوة ال�سماء وا�ستخدموا منطق العقل 

الم�ستقبل  في  التحدي  منطق  ُيهملوا  لم  للنا�س،  الحقائق  تعريف  في 

المنتظر. فدعوة الأنبياء قامت على اأ�سا�س العمل للم�ستقبل، لأن الحقيقة 

اأن  الإن�سان  واإن على  الآخرة  للحياة  الدنيا معبر وطريق  الحياة  اإن  تقول 

ا�ست�سراف  م�سيرة  هي  الأنبياء  فم�سيرة  الأخروية،  حياته  معالم  ير�سم 

الم�ستقبل المر�سوم بو�سوح، والعمل على �سمان الو�سول اإليه.

في  بالت�سكيك  لالأنبياء  المكذبين  اأولئك  تحدي  كان  المقابل،  وفي 

الحياة الآخرة، اأو بالت�سكيك في اأن يكتب الن�سر والتوفيق لالأنبياء في هذه 

الحياة الدنيا باأن ي�سلوا بمجتمع، ولو �سغير، اإلى خط الهداية الإلهية.

الم�ستقبل  اإل��ى  الو�سول  اإم��ك��ان  من  غمو�سًا  الموقف  ازداد  وكلما 

في  ه��ذا،  يومنا  حتى  ف��الأم��ة،  التحدي.  من�سوب  ازداد  كلما  المن�سود، 

للوحة  واٍع  اإلى مجتمع  التي تحتاج  المواقف  بالعديد من  معر�س البتالء 

م�ستقبله المر�سومة بري�سة المعَتَقد والأمل؛ واإلى قائد ي�سير به في الطريق 

ال�سحيح.

ويكفي اأن ندرك اأن كل ما ي�سيب الأمة في ع�سر الغيبة من �سدائد، 

بالتمهيد  ال�سالحة  الجماعة  لقيام  الظروف  توفير  �سبيل  في  هو  اإنما 

ري�سة  ر�سمتها  والتي  للمجتمع  الم�سرقة  ال�سورة  تلك  �سي�سع  من  لظهور 

المنطق القراآني، باأحرٍف من نور.

ب�سدق  التحدي  ويواجهون  الموؤمنون  له  يتعر�س  موقف،  كل  وف��ي 

بالنتيجة،  الواثق  القراآن،  منطق  هو  الأ�سا�س  منطقهم  يكون  واإخال�س 

وهو  الأنبياء  اأع��داء  القراآن  به  خاطب  بما  خطابهم  فيكون  وبالم�ستقبل، 

قوله تعالى: {َوَلَتْعلَُمنَّ َنَب�أَُه َبْعَد ِحيٍن} )�س: 88(.

واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رب العالمين.
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ال�صيخ نعيم ق��صم

أعمالنا به مقبولٌة

وكانت  و�سعادتهم،  فالحهم  اإلى  قياَدتهم 

الفعالية  ت�ستمرَّ هذه  اأن  تعالى  حكمُة اهلل 

وقيادة  ولي��ة  خ��الل  من  النا�س  حياة  في 

ْر�ُس 
َ
الأ َبِقَيِت  »لْو   ،R الأطهار  الأئمة 

.
)1(

ِبَغْيِر اإَِماٍم َل�َساَخْت«

الموؤمنين،  بن�سر  الإلهي  الوعد  ومع 

ِعُفوا  ا�ْضُت�ضْ الَِّذيَن  َعلَى  َنُمنَّ  اأَْن  {َوُنِريُد 

َوَنْجَعلَُهُم  ��ًة  اأَِئ��مَّ َوَن��ْج��َع��لَ��ُه��ْم  الأْر�����ضِ  ِف��ي 

اْلَواِرِثيَن} )الق�س�س: 5(، ووعده تعالى 

َوُدع�ءن�  َمْغُفوَرًة,  ِبِه  َوُذُنوَبن�  َمْقُبوَلًة,  ِبِه  الَتن�  �صَ »َواْج��َع��ْل 

ًة,  َمْكِفيَّ ِبِه  َوُهُموَمن�  َمْب�ُصوَطًة,  ِبِه  اأَْرزاَقن�  َواْجَعْل  ُم�ْصَتج�بً�.  ِبِه 

َبن�  ًة. َواأَْقِبْل اإَِلْين� ِبَوْجِهَك الَكِريِم, َواْقَبْل َتَقرُّ يَّ َوَحواِئَجن� ِبِه َمْق�صِ

اإَِلْيَك, َواْنُظْر اإَِلْين� َنْظَرًة َرِحيَمًة َن�ْصَتْكِمُل ِبه� الَكراَمَة ِعْنَدَك, ُثمَّ ال 

� ِبُجوِدك«. ِرْفَه� عنَّ َت�صْ

*االإيم�ن ب�هلل م�صدر طم�أنينة
وم��ح��ت��اج��ًا،  �سعيفًا  الإن�����س��ان  ُخ��ل��ق 

اطماأنَّ  اإليها،  يلجاأ  قّوٍة  اإلى  َرَكَن  ما  فاإذا 

باهلل  الإي��م��ان  ك��ان  ل��ذا،  نف�ُسه.  و�َسَكنْت 

تعالى والرتباط به م�سدَر قوٍة وطماأنينٍة 

للموؤمن في مواجهة البالءات والتحديات.

ي��راه  بمن  ي��ت��اأّث��ر  الإن�����س��ان  اأنَّ  وب��م��ا 

 P للنبي  ويعا�سره في حياته، فقد كان 

في  الكبير  ال��دور  واأن�ساره  اأ�سحابه  بين 

في رحاب بقية اهلل
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بقيادة الإمام المنتظر| لم�سروع اإقامة 

الَغيَبة  لت  الأر�س، تحوَّ الإلهي على  العدل 

الموؤمنون  فعا�س  واع��د،  اأم��ٍل  اإلى  الكبرى 

ح�سور الإمام الحجة | في حياتهم، كما 

لو اأنَّه حا�سٌر ب�سخ�سه بين ظهرانيهم.

*االإيم�ن ب�عُث االأمل
اإلى  يهدي  ال��ذي  هو  بالولي  الرتباط 

يو�سل  ال��ذي  وه��و  الم�ستقيم،  ال�سراط 

اإِْن  {ُق�����ْل  ت��ع��ال��ى:  ت��ع��ال��ى، ق��ال  اإل���ى اهلل 

ُيْحِبْبُكُم اهللُ  ِبُعوِني  َف�تَّ وَن اهللَ  ُتِحبُّ ُكْنُتْم 

َرِحيٌم}  َغُفوٌر  َواهللُ  ُذُنوَبُكْم  َلُكْم  َوَيْغِفْر 

خاتم  بقيادة  والوعد   ،)31 عمران:  )اآل 

في  الأَم��َل  يبعُث  الحق  لم�سيرة  الأو�سياء 

»الأم��ل   :P اهلل  ر���س��ول  ق��ال  النفو�س، 

عت والدة  رحمة لأمتي، ولول الأمل، ما ر�سَّ

.
)2(

ولدها، ول َغَر�س غار�ٌس �سجرًا« 

الإ�سالمية  التربية  منظومة  ترتكز 

ي�ستهدفها  التي  الإن�سانية،  ف�س  النَّ على 

قناعاتهم  بح�سب  عليها  للتاأثير  المربُّون 

ر الرتباط بولّي  وروؤاهم، ولذا عندما نعزِّ

وال��زم��ان  الع�سر  �ساحب  الأع��ظ��م  اهلل 

نا ن�سمُن راحًة نف�سيًة واقيًة من  |، فاإنَّ

والت�سحية،  للفداء  وداف��ع��ًة  المعا�سي، 

وم�ستقرًة على اللتزام بالإ�سالم. فالإمام 

المهدي | و�سيلُة النجاة، وحامُل الراية، 

د الموؤمنين اإلى �سعادتهم في الدنيا  وم�سدِّ

وفالحهم في الآخرة.

*به �صالتن� مقبولة
الَتنا  �سَ »َواْج��َع��ْل  الندبة:  دع��اء  في 

قربًة  �سالتنا  ن��وؤدي  فنحُن  َمْقُبوَلًة«،  ِبِه 

صالتنا قربًة إىل اهلل تعاىل، 
يشهد عليها اإلمام فدعاؤنا هلل 

تعاىل أن يقبلها بوالئنا له

الفح�ساء  ع��ن  لتنهانا  تعالى،  اهلل  اإل��ى 

الإمام  عليها  ي�سهد  التي  وهي  والمنكر، 

اأن  ت��ع��ال��ى  هلل  ف��دع��اوؤن��ا   ،| ال��ح��ج��ة 

َمْغُفوَرًة«،  ِبِه  »َوُذُنوَبنا  له.  بولئنا  يقبلها 

ت�ساعدنا  له  ومناجاتنا  به  ارتباطنا  لأنَّ 

اآثاره  اإمامنا له  على التوبة، فالقرب من 

على  تنعك�س  ال��ت��ي  وال��م��ادي��ة  ف�سية  النَّ

تخل�سنا من اآثامنا.

يختزن  حيث  ُم�ْسَتجابًا«،  ِبِه  »َوُدعاءنا 

محمد  على  بال�سالة  النجاح  �سرَّ  الدعاء 

ْرزاَقنا 
َ
اأ »َواْجَعْل   ،R واآل محمد   P

ًة«، فلجوءنا  ِبِه َمْب�ُسوَطًة، َوُهُموَمنا ِبِه َمَكِفيَّ

التوفيقات  ق  يحقِّ اأمرنا  وولّي  اإمامنا  اإلى 

الإلهّية لنا في حياتنا بع�سق الإمام والتعلق 

به وتو�ّسل عونه و�سفاعته، لتكون »َحواِئجنا 

ًة«. يَّ ِبِه َمْق�سِ

*ال حزن وال ي�أ�س معه |
يترك   | الزمان  ب�ساحب  العتقاد 

ة والمعنوية في حياة الموؤمن،  اآثاره النف�سيَّ

هذه  ف��ي  وم�سيرته  اأدائ���ه  على  وينعك�س 

الدنيا:

�سل�سلة  خ��ات��م   | ال��م��ه��دي  الإم����ام   - 1

ال����ولي����ة ال���ت���ي ت��ج��م��ع ال��م��وؤم��ن��ي��ن 

اهلل«  »ح���زب  راي���ة  تحت  ال�سادقين 
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عنه:  والمر�سي  والمنت�سر  الغالب 

��ِذي��َن  ��ُك��ُم اهللُ َوَر���ُض��وُل��ُه َوالَّ ��َم��� َوِل��يُّ {اإِنَّ

اَلَة َوُيوؤُْتوَن  اآَمُنوا الَِّذيَن ُيِقيُموَن ال�ضَّ

َك�َة َوُهْم َراِكُعوَن * َوَمْن َيَتَولَّ اهللَ  الزَّ

نَّ ِحْزَب اهلِل  َوَر�ُضوَلُه َوالَِّذيَن اآَمُنوا َف�إِ

ُهُم اْلَغ�ِلُبوَن} )المائدة: 55 - 56(.

وهم  لأهلها،  المعطاة  بال�سفاعة  الأم��ل   - 2
ومنهم  بها،  الرحمن  لهم  اأذن  الذين 

المهدي المنتظر|، قال تعالى: {َوَل 

َف�َعَة  َيْمِلُك الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِنِه ال�ضَّ

َيْعلَُموَن}  َوُه���ْم  ِب���ْل��َح��قِّ  �َضِهَد  َم��ْن  اإَِل 

)الزخرف: 86(.

بتمكين  ال��دن��ي��ا  ف��ي  الإل���ه���ي  ال��وع��د   - 3
ين، والن�سر، والأمن من الخوف،  الدِّ

ظهور  عند  ال��ح��ال  عليه  �سيكون  بما 

ليمالأ  للب�سرية،  وقيادته  الحجة| 

ُملئت  اأن  بعد  وع���دًل  ق�سطًا  الأر����س 

ظ��ل��م��ًا وج�����ورًا، ق���ال ت��ع��ال��ى: {َوَع�����َد 

اآَم���ُن���وا ِم��ْن��ُك��ْم َوَع��ِم��ُل��وا  ���ِذي���َن  اهللُ الَّ

َلَي�ْضَتْخِلَفنَُّهْم ِفي الأْر�ِض  �ِلَح�ِت  ال�ضَّ

���ِذي���َن ِم���ْن َق��ْب��ِل��ِه��ْم  َك��َم��� ا���ْض��َت��ْخ��لَ��َف الَّ

ى  اْرَت�ضَ ��ِذي  الَّ ِديَنُهُم  َلُهْم  َننَّ  َوَلُيَمكِّ

��ُه��ْم ِم���ْن َب��ْع��ِد َخ��ْوِف��ِه��ْم  َل��نَّ َل��ُه��ْم َوَل��ُي��َب��دِّ

�َضْيئ�ً  ِبي  ُي�ْضِرُكوَن  َل  َيْعُبُدوَنِني  اأَْمن�ً 

َوَم����ْن َك��َف��َر َب��ْع��َد َذِل����َك َف����أُوَل���ِئ���َك ُه��ُم 

اْلَف��ِضُقوَن} )النور: 55(.

الموؤمنين  عن  تعالى  اهلل  من  ر�سًى   - 4
تحت  والجهاد  وقيادته  الإ�سالم  بنهج 

ِدين�ً}  الإِ�ْضاَلَم  َلُكُم  يُت  {َوَر�ضِ لوائه، 

للفرج،  النتظار  ومنه   ،)3 )المائدة: 

والولء ل�ساحبه وقائده المنتظر |.

فاإذا ما توفرت هذه المعاني المرتبطة 

 ،| الأعظم  اهلل  ول��ي  لقيادة  بالت�سليم 

اإلمام املهدي | هو 
د لنا من عرثات الطريق،  املسدِّ
وهو الهادي إىل طريق احلق 

يف مواجهة الباطل

في رحاب بقية اهلل
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تكون  وال�����س��ع��ادة  الطماأنينة  ح��ال��ة  ف���اإنَّ 

محيطًة بالإن�سان، فال خوف ول حزن ول 

واإنَّما ثقة ورجاء واطمئنان  ياأ�س،  قلق ول 

واأمل، {َل َخْوٌف َعلَْيِهْم َوَل ُهْم َيْحَزُنوَن} 

)البقرة: 38(.

*واقبل تقّربن� اإليك
ثم نعبُر من الولي اإلى اهلل تعالى، طلبًا 

ه ورحمته ومغفرته، ففي دعاء الندبة:  لحبِّ

فاإقبالك  الَكِريِم«،  ِبَوْجِهَك  اإَِلْينا  ْقِبْل 
َ
»َواأ

علينا يا رب هو عنوان القبول، ول قيمة لنا 

يا  اإن لم تقبلنا  لنا  لنا ول حياة  ول مكان 

 ،R واآل محمد P رب، بحق محمد

الدنيا نحو  اجتيازًا لختبار  ليكون قبولك 

ال�سعادة الأبدية.

فمحاولتنا  اإَِل��ْي��َك«،  َبنا  َتَقرُّ »َواْق��َب��ْل 

للتقرب منك يا رب ت�سوبها ال�سوائب. فقد 

ارتباطنا  مع  ولكن  تقبله،  ل  قربانًا  م  نقدِّ

ت�سحيح  نحو  نندفع   | ال��زم��ان  ب��اإم��ام 

م�سارنا، »اْنُظْر اإَِلْينا َنْظَرًة َرِحيَمًة َن�ْسَتْكِمُل 

على  نتَّكل  فنحن  ِع��ْن��َدَك«،  ال��َك��راَم��َة  ِبها 

بحار الأنوار، المجل�سي، ج74، �س173.( 2)الكافي، الكليني، ج1، �س179.( 1)

الهوام�س

»ل  ف���  ع��دل��ك،  نطُلب  ول  رّب  ي��ا  رحمتك 

في  المنادي  اأنت  ِبُجْوِدك«.  ا  َعنَّ ِرْفها  َت�سْ

َمَواِت  كتابك العزيز: {ُقْل ِلَمْن َم� ِفي ال�ضَّ

ْحَمَة  َوالأْر�ِض ُقْل هلِل َكَتَب َعلَى َنْف�ِضِه الرَّ

ِفيِه  َرْيَب  َل  اْلِقَي�َمِة  َيْوِم  اإَِلى  َلَيْجَمَعنَُّكْم 

ِمُنوَن}  الَِّذيَن َخ�ِضُروا اأَْنُف�َضُهْم َفُهْم َل ُيوؤْ

)الأنعام: 12(.

َه� الَِّذيَن  يُّ
واأنت الغفور الرحيم: {َي� اأَ

ُفْرَق�ن�ً  َل��ُك��ْم  َيْجَعْل  اهللَ  َتتَُّقوا  اإِْن  اآَم��ُن��وا 

َئ�ِتُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم َواهللُ ُذو  ْر َعْنُكْم �َضيِّ َوُيَكفِّ

ِل اْلَعِظيِم} )الأنفال: 29(. اْلَف�ضْ

العالقُة مع الإمام المهدي | منجاة 

الإ�سالمية  الم�سيرة  قائد  فهو  الموؤمنين، 

ال��زم��ان،  م��ن  ال��ق��ادم  وف��ي  ف��ي ع�سرنا 

الطريق،  ع��ث��رات  م��ن  لنا  د  الم�سدِّ وه��و 

اإلى طريق الحق في مواجهة  الهادي  وهو 

الباطل والمبطلين، وهو اأني�س المجاهدين 

قبل  الدنيا  ف��ي  الموعود  الأم���ل  بتحقيق 

ي��وم  لمنا�سريه  ال�سفيع  وه���و  الآخ�����رة، 

القيامة.
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من االأمور المهّمة التي يلزم التنبيه عليه�, وينبغي لالإخوان الموؤمنين, 

وال �صّيم� اأهل الِعلم - كثَّر اهلل اأمث�لهم - اأن يجعلوه� ُن�صب اأعينهم, هي اأّنهم 

اإذا �صمعوا اأو قراأوا حديثً� لبع�س علم�ء النف�س واأهل المعرفة عليهم اأاّل 

اأنَّ اآذانهم لم ت�ألفه,  يرموه ب�لف�ص�د والُبطالن بال حّجة �صرعية ولمجّرد 

اأو لكونه يعتمد م�صطلحً� ال حظَّ لهم منه, وال يهينوا اأ�صح�به. اإّنني اأق�صم 

بروح الحبيب اأّن كلم�تهم - غلبً� - هي �صرٌح لم� بّينه القراآن والحديث.

ال تتَّهموا العلماء

*المن�ج��������ة ال�ص�����عب�نية اآم���ل 
الع�رفين

هل َتَلوَت - مرارًا - المناجاة ال�سعبانية 

المع�سومين  واأولده  الأمير  عن  ال��واردة 

في  وت����دّب����رت  ت���ف���ّك���رت  وه����ل  R؟! 

لآم��ال  الُق�سوى  الغاية  ف���اإّن  فقراتها؟! 

ال�سالكين  طموحات  ومنتهى  العارفين 

الفقرة ال�سريفة من هذا الدعاء ال�سريف: 

»اإلهي، هب لي كمال النقطاع اإليك، واأِنر 

حّتى  اإليك  نظرها  ب�سياء  قلوبنا  اأب�ساَر 

تخرَق اأب�ساُر القلوب ُحُجب النور، فت�سل 

اأرواُحنا ُمعّلقة  اإلى معِدن العظمة وت�سير 

.
)1(

بعزِّ ُقد�سك«

م���ا ه���و ال��م��ق�����س��ود ب��ال��ت��ع��لُّ��ق ب���»ع��زِّ 

القد�س«؟!

ف�سعق  »ولح��ظ��ت��ه  حقيقة  اأنَّ  ه��ل 

عق« الوارد   هي غير ذلك »ال�سّ
)2(

لجاللك«

على ل�سان الأولياء؟!

نور روح اهلل
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فُيقنعك  ال�سيطان، 

ب��م��ا ل���دي���ك. ت��ح��ّرك 

الجوفاء  ال�سورة  وت��ج��اوز  قلياًل 

والق�سر الخاوي. اأخ�سع اأخالقك الذميمة 

والُمحا�سبة،  للدرا�سة  النف�سّية  وحالتك 

 R ال��ه��دى  اأئ��ّم��ة  بكلمات  م�ستاأن�سًا 

وكلمات كبار العلماء، ففيها بركات.

بالعظمة  تُقرُّ  ل   - فر�سًا   - كنت  اإذا 

��ب��ع ك��ب��ار علماء  لأح���د م��ن ال��ع��رف��اء؛ ف��اتَّ

العلماء  ُيجمع  ال��ذي  والأخ���الق  المعرفة 

باهلل  العارف  ح�سرة  مثل  قبولهم،  على 

ال�سيد  مولنا  اهلل  �سبيل  في  والمجاهد 

ابن طاوو�س )ر�س( و�سيخ اأرباب المعرفة 

مولنا محمد تقي المجل�سي )ر�س(. 

المعا�سرين،  العلماء  ُكتب  من  واق��راأ 

الحاج  باهلل  العارف  الجليل  ال�سيخ  كتب 

فلعّلك   ،
)4(
{ التبريزي  ج��واد  ميرزا 

ت��خ��رج م���ن ه���ذا الم��ت��ن��اع )ال��رف�����س( 

ف - اإن �ساء اهلل - ول تق�ِس عمرك  والتع�سُّ

بالبطالة خاليًا، كحال الكاتب، من جميع 

ل   - فاإّنك  والإن�سانية؛  المعرفة  مقامات 

�سمح اهلل - لو رحلت عن هذا العالم بهذه 

وندامًة ل  كانت عاقبتك ح�سرات  الحال، 

ُتجَبر، وظلمات وكدورات ل تنتهي.

الثقيلة،  الّنومة  هذه  من  نّبهنا  اللهمَّ 

منبع  وال��ُع��ج��ب،  النف�س  ُح��بِّ  م��ن  نا  ونجِّ

الإن�سانيَّة  �سراَط  واهِدنا  المفا�سد،  كلِّ 

الُم�ستقيم، اإنَّك وليُّ الهداية والتوفيق.

اأيِّ  كلمات  في 

مّما  اأ�سمى  راأيتم  عارف 

المروي  ال�سريف  ورد في هذا الحديث 

ّنة -؟!  في الكتب المعتبرة - لل�سيعة وال�سُّ

وال���ذي يمكن ال��ق��ول اإّن���ه م��ن الأح��ادي��ث 

ال��ح��دي��ث  )ف����ي  ي��ق��ول  اإذ  ال���م���ت���وات���رة، 

القد�سي(:

ُب اإليَّ عبٌد من عبادي ب�سيء  »ما يتقرَّ

اأحبُّ اإليَّ مّما افتر�سُت عليه، واإّنه يتقرُب 

ه، فاإذا اأحببُته، كنُت  اإليَّ بالنافلة حتى اأحبَّ

الذي  وب�سرُه  به،  ي�سمع  الذي  �سمَعُه  اإذًا 

ويده  به،  ينطق  ال��ذي  ول�سانه  به،  ُيب�سر 

واإن  اأجبته،  دعاني  اإن  بها؛  يبط�س  التي 

.
)3(

�ساألني اأعطيُته«

ه��ذا  )م����ن  الأ����س���ا����س  م���رادن���ا  اإّن 

المقد�سة  ال�ساحة  تبرئة  لي�س  الإطناب( 

)لأول���ئ���ك ال��ع��ظ��ام( م��ن ه���ذه الأل����واث، 

عبدًا  ت��ُذلُّ  ل  واحتقاُرهم  الخلق  فاإهانة 

تزيد  اإّن��ه��ا  ب��ل  زك��ّي��ًا،  ك��ان  اإذا  اهلل  عند 

ح�سناتهم.

*االلتف�ت اإلى المع�رف االإلهّية
كانت  اإذا  ال��دن��ي��وّي��ة  ال��ح��ظ��وظ  اإن 

�سئيلًة، قد يجبرها اهلل تعالى في الآخرة 

هو  مق�سودنا  اأكبر  لكّن  الوا�سع،  بف�سله 

جلب النظر اإلى المعارف الإلهّية وتهذيب 

الباطن، فكالهما من المهّمات، بل اإّنهما 

غاية بعثة الأنبياء واإنزال الكتب.

اأي���ه���� ال���ع���زي���ز؛ ل ت��ق��ع ف��ي و���س��او���س 

مقطع من المناجاة ال�سعبانية، بحار الأنوار، ج91، �س97.( 1)

مقطع اآخر من المناجاة ال�سعبانية.( 2)

اأ�سول الكافي، م.�س، ج4، �س53.( 3)

هو الميرزا جواد اآقا، الم�سهور بالملكي التبريزي، عالم فا�سل اأخالقي، ( 4)

توف���ي ع���ام )1344ه����.ق( ف���ي مدين���ة ق���م، ل���ه موؤّلف���ات اأخالقّية 

وعرفانّية منها كتاب )اأ�سرار ال�سالة( ور�سالة )لقاء اهلل(.

الهوام�س
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*معتقدات ثالثة
الجليل}  الخميني  اإم��ام��ن��ا  ك��ان 

ال��ح��زم،  منحته  معتقدات  ث��الث��ة  يحمل 

والح�سم، وال�سجاعة وال�ستقامة:

1 - الإيمان باهلل.

2 - الإيمان بال�سعب.

3 - الثقة والإيمان بنف�سه.

نف�سها  ال��ث��الث��ة  ال��م��ع��ت��ق��دات  ه����ذه 

الخميني}،  الإم���ام  وج��ود  في  تجّلت 

الإم��ام  ت��ح��ّدث  تحّركاته.  وك��ّل  وق��رارات��ه 

ولّبى  بقلبه،  ال��ن��ا���س  م��ع  الخميني} 

النا�س نداءه باأرواحهم. نزلوا اإلى ال�ساحة، 

الحركة  و�سارت  برجولة.  و�سبروا  وقفوا 

بهذا
انتصر 
اإلمام

تكريم  لن�صتطيع  والعمر  الفر�صة  منحن�  اأن  تع�لى  اهلل  نحمد 

اإم�من� الخميني العزيز, ونعلن عن حّبن� واإخال�صن� له )ر�صوان اهلل 

عليه(. مع اأّن ذكرى االإم�م الخميني هي حّية بين اأبن�ء �صعبن� دائمً�.

يد  لها  ُتمّد  ولم  بحنّو،  لها  ُينظر  لم  التي 

�سارت  العالم،  م��ن  مكان  اأّي  م��ن  ال��ع��ون 

نحو النت�سار تدريجيًا اإلى اأن و�سَلت اإلى 

الّن�سر والظفر في نهاية المطاف. 

اأريد اأن اأقف قلياًل عند هذه المعتقدات 

الثالثة التي حملها الإمام الخميني}. 

هذه اأمور واأفكار مهمة، واإذا وجدت مكانها 

في قلوبنا ف�ستنير طريق حركتنا.

*موؤمنً� ب�هلل
اإيمانه  في  الخميني}  الإم��ام  كان 

باهلل م�سداقًا لهذه الآية ال�سريفة: {الَِّذيَن 

َلُكْم  َقْد َجَمُعواْ  النَّ��َض  اإِنَّ  النَّ��ُض  َلُهُم  َق�َل 

َح�ْضُبَن�  َوَق�ُلواْ  اإِيَم�ن�ً  َف��َزاَدُه��ْم  َف�ْخ�َضْوُهْم 

مع اإلمام الخامنئي
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كان اإلمام اخلميني} يعمل 
بـ{َحْسُبَنا الّلُه َوِنْعَم اْلَوِكيُل} 

من أعماق وجوده وكيانه، 
ويعتقد بها من صميم روحه

 .)173 عمران:  )اآل  اْل��َوِك��ي��ُل}  َوِن��ْع��َم   
ُ هّ
اهلل

 
ُ هّ
اهلل ب�{َح�ْضُبَن�  يعمل  الخميني  الإمام  كان 

وكيانه،  وجوده  اأعماق  من  اْلَوِكيُل}  َوِنْعَم 

ويعتقد بها من �سميم روحه. كان يثق باهلل 

الوعد  من  يقين  وعلى  وتعالى،  �سبحانه 

الإلهي، وقد تحّرك وعمل وتكّلم وبادر 

 
َ َّ
ُروا اهلل هلل. وكان يعلم اأّنه {اإِن َتن�ضُ

اإلهّي  7( وعٌد  ْرُكْم} )محمد:  َين�ضُ

حتمّي ل يخُلف.

*موؤمنً� ب�ل�صعب
وفي اإطار اإيمانه بال�سعب، 

كان الإمام الخميني الجليل 

ي��ع��رف ال�����س��ع��ب الإي���ران���ي 

للكلمة.  الحقيقي  بالمعنى 

كان يعتقد اأّن هذا ال�سعب 

العميق  بالإيمان  يتحّلى 

والذكاء وال�سجاعة، واإذا 

ظهر فيه قادة لئقون باإمكانه 

اأن يتاأّلق في الميادين المختلفة كال�سم�س. 

هذا اأمر كان الإمام الخميني} يثق 

ويعتقد به.

فال�سعب اأعّز �سيء في عين الإمام 

كانوا  ال�سعب  واأعداء  الجليل،  الخميني 

اأكثر المبغو�سين اإليه.

*موؤمنً� ب�لذات
الثقة   - ب��ال��ذات  الإي��م��ان  نطاق  وف��ي 

الخميني}  الإم����ام  ع��ّل��م   - بالنف�س 

يلّقن  اأن  وقبل  ق����ادرون«.  »نحن  ال�سعب 

له،  ويعّلمها  الفكرة  ه��ذه  ال�سعب  الإم���ام 

اأحيا »نحن قادرون« في وجوده هو، واأبدى 

بالمعنى  ال�سخ�سّية  ب��ق��درات��ه  اع��ت��ق��اده 

الحقيقي للكلمة.
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من  الخميني}  الإم���ام  ع��اد  ي��وم 

»به�ست  في  بختيار  حكومة  ه��ّدد  منفاه، 

اأ�سفع  »اإنني  فقال:  عال  ب�سوت  زه��راء« 

عّين 
ُ
اأ و�سوف  فمها،  على  بختيار  حكومة 

كان  بنف�سه.  ثقته  كانت  هكذا  حكومة«. 

وبطاقاته  بنف�سه،  ي��وؤم��ن  الإمام} 

اإلى  انتقلت  بالذات  الثقة  هذه  وق��درات��ه. 

وانتقلت  واأق��وال��ه  الخميني  الإم��ام  اأعمال 

اإلى ال�سعب.

غير  اأنكم  تلقيننا  ت��ّم  لقد  اأع��زائ��ي.. 

ول  بلدكم،  اإدارة  ت�ستطيعون  ول  قادرين، 

ت�ستطيعون  ول  عّزتكم،  �سيانة  ت�ستطيعون 

ال�سير  على  تقدرون  ول  والعمران،  البناء 

تقدرون،  ول  تقدرون  ول  العلم،  درب  في 

ونحن �سّدقنا ذلك واآمنا به.

*االإم�م اأع�د لن� ثقتن�
في  ل��الأع��داء  ال��م��وؤث��رة  الأدوات  م��ن 

الإي��ح��اء  ه���ذا  ال�����س��ع��وب.  ع��ل��ى  الهيمنة 

والتلقين اأنكم »ل ت�ستطيعون ول تقدرون«، 

وت�سدق  بالياأ�س  ال�سعوب  ت�ساب  حتى 

اأنها غير قادرة على فعل �سيء. وقد عك�س 

القوى  و�سلب  ال��ف��ك��رة،  الخميني  الإم���ام 

هيمنتها،  اأدوات  من  الأداة  هذه  العظمى 

وت�ستطيع«.  ق���ادر  »اإن����َك  لل�سعب:  وق���ال 

ثقتنا  لنا  واأع��اد  �سجاعتنا،  لنا  اأع��اد  لقد 

باأنف�سنا، وبهذا انت�سرنا في كل ال�ساحات.

الإم��ام  عند  الثالثة  المعتقدات  ه��ذه 

ال��خ��م��ي��ن��ي: الع��ت��ق��اد ب����اهلل، والع��ت��ق��اد 

محور  كانت  بالذات،  والعتقاد  بال�سعب، 

وم��ب��ادرات��ه  ت�سرفاته  وك���ّل  ق��رارات��ه  ك��ّل 

التي  هي  النه�سة  بداية  في  و�سيا�ساته. 

وك��ذا  ال��ق��درة.  الخميني  الإم����ام  منحت 

الحال خالل فترة المنفى، وكذلك حينما 

ان��ت��ق��ل اإل���ى ب��اري�����س، وع��ن��دم��ا ج���اء اإل��ى 

الثالثة هي  المعتقدات  كانت هذه  اإي��ران، 

حين  القوة  الخميني  الإم��ام  منحت  التي 

مع اإلمام الخامنئي
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)*( كلمته{ في مرا�سم الذكرى الرابعة والع�سرين لرحيل الإمام الخميني} في مرقده الطاهر 2013/06/04.

الهوام�س

دخ���ل ط��ه��ران. ف��ي م��ث��ل ت��ل��ك ال��ظ��روف، 

وفي  غربية«،  ول  �سرقية  »ل  اإع��الن  وف��ي 

ق�سايا  ك��ل  وف���ي  ال��م��ف��رو���س��ة،  ال��ح��رب 

الزاخرة  الع�سرة  الأع���وام  تلك  واأح���داث 

الخميني،  الإم����ام  ع��م��ر  م��ن  ب���الأح���داث 

الإمام  في  الثالثة  المعتقدات  هذه  تجّلت 

من  الأخيرة  الأي��ام  واإل��ى  الخميني}، 

حياته.

*قلٌب �ص�ب وروٌح حّية
ل���م ي��ج��د اأح����د ف���ي اأق������وال اإم��ام��ن��ا 

على  موؤ�سرًا  واأعماله  الجليل  الخميني 

اأو  ان���ه���زام  اأو  ت��ع��ب  اأو  ت����ردد  اأو  ك��اآب��ة 

العالم  الثورات في  الكثير من  ا�ست�سالم. 

وت�سل  �سبابها  فترات  عن  تخرج  حينما 

ب��ال��ت��ردد  ت�����س��اب  �سيخوختها،  اأط�����وار 

تتخّلى  بل  المحافظة،  والنزعة  وال�سكوك 

الإمام  ن��داءات  الرئي�سية.  �سعاراتها  عن 

من  الأخيرة  ال�سنوات  في  الخميني} 

كان  وقوة.  و�سدة  ثورة  اأكثر  كانت  عمره، 

حّية.  وروح��ه  �سابًا  ك��ان  قلبه  لكن  ي�سيخ 

وهذه هي ال�ستقامة التي قال عنها القراآن 

ِريَقِة  الطَّ َعلَى  ا�ْضَتَق�ُموا  ��ِو  {َواأَلَّ الكريم: 

 .)16 )الجن:  َغ��َدًق���}  ���ء  مَّ َلأَ�ْضَقْيَن�ُهم 

الَِّذيَن  {اإِنَّ  اأخرى:  كريمة  اآية  في  ويقول 

ُل َعلَْيِهُم  ُ ُثمَّ ا�ْضَتَق�ُموا َتَتَنزَّ َن� اهللَّ َق�ُلوا َربُّ

اْلَماَلِئَكُة} )ف�سلت: 30(.

الإمام  اأبقت  الثالثة  المعتقدات  هذه 

اأفكاره  وثّبتت  و�سابًا،  حّيًا  الخميني} 

ودربه وطريقته لهذا ال�سعب. و�سيئًا ف�سيئًا 

تعّممت هذه المعتقدات الثالثة بين �سعبنا 

الأمل  و�ساع  ال�سرائح،  ومختلف  و�سبابنا 

اهلل،  على  والتوّكل  ب��ال��ذات  الثقة  وف�ست 

والنظرة  الياأ�س  محّل  المعاني  هذه  وحّلت 

المظلمة والمت�سائمة.
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*قبل الجراح
ح��ي��ط 

ُ
اأ ع��ن��دم��ا  ك���ان  الأول  ال��م��وق��ف 

كربالء،  في  معه  وَم��ْن   Q بالح�سين 

وال��م��دد،  ال��م��اُء  عنهم  وُق��ِط��َع  فحو�سروا 

أسوة كل مجاهد وجريح)*(
يوم الرابع من �صهر �صعب�ن هو ذكرى والدة العب��س بن علي L, وهو 

يوٌم وعيٌد لكل من قّدم جراحً� في �صبيل اهلل وفي �صبيل الق�ص�ي� المقّد�صة 

للِعْبَرة  اأذكرهم�   Q للعب��س  �صبيل االأّمة. هن�ك موقف�ن الفت�ن  وفي 

الجراح  العب��س قبل  االأول, درو�س  الموقف  الت�ريخ:  ولي�س ال�صتعرا�س 

التي اأ�صيب به� في كربالء, والموقف الث�ني, بعد الجراح في كربالء.

ال�صيد ح�صن ن�صر اهلل )حفظه اهلل(

ب�سكل  تّتجه  الأم���وَر  اأّن  وا�سحًا  واأ�سبح 

قطعي اإلى المواجهة الدامية التي �ستكون 

الإم��ام  �سهادة  اأي�سًا،  القطعية،  نتيجتها 

Q

من القلب إلى كل القلوب
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معه،  وم��ن   Q الح�سين 

و�َسْبُي ن�سائه، واأ�ْسر اأطفاله.

ع�سائرية  ع��ادات  هناك 

ك���ان���ت م����وج����ودة ف���ي ذل��ك 

واإخ��وت��ه  فالعبا�س  ال��زم��ان، 

الثالثة ينتمون من جهة الأم 

اإلى القبيلة نف�سها التي ينتمي 

�ِسْمر بن ذي الجو�سن،  اإليها 

القائد الأ�سا�سي لجي�س يزيد 

فعر�س  ك��رب��الء،  معركة  في 

العبا�س  على  اأم��ان��ًا  مر  ال�سِّ

واإخ���وت���ه، اأرب��ع��ة ���س��ب��اب في 

العبا�س  ك��ان  العمر،  زه���رة 

اأك���ب���ره���م ���س��ن��ًا. اأت����ى ق��ائ��د 

�سيقوم  ال��ذي  ر،  المَحا�سِ الجي�س 

الآخ��ر  المع�سكر  ب��اإب��ادة  �ساعات  بعد 

في  المطلوب  يكن  ول��م  الأم���ان،  بعر�س 

هذا العر�س اأن يخرج العبا�س واإخوته من 

معركة الح�سين Q اإلى �سّف اأعدائه؛ 

 Q واأن ي�سهروا ال�سيوف على الح�سين

اإنما المطلوب منهم فقط اأن يخرجوا من 

المعركة واأن يذهبوا حيث ي�ساوؤون.

ك���ان م��ط��ل��وب��ًا م��ن ال��ع��ب��ا���س واإخ��وت��ه 

الحياد  على  يكونوا  اأن  فقط،  ال�سباب، 

وزه���رة  �سبابهم  ل��ه��م  وليبقى  ل��ي��اأم��ن��وا 

العبا�س  موقف  كان  ماذا  ولكن  حياتهم، 

هذا  رف�س  معروفًا،  موقفه  كان  Q؟ 

الأم��ان  عليه  طرح  ن  ِممَّ تبّراأ  بل  الأم��ان، 

اهلل  لعَنك  ل��ه:  وق��ال  ولعنه  عليه  واح��ت��ّج 

ولعن اأمانك، اأُتوؤِمُننا وابن بنت ر�سول اهلل 

ل اأمان له؟!

ف��ي م��ع��رك��ة ال��دف��اع ع��ن ال��ح��ق، عن 

يف معركة الدفاع عن احلق، 
عن املقدسات، ال مكان 

للحياد، هكذا كان الشرفاء 
وأهل احلّق طوال التاريخ
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الر�سالة، عن المقد�سات ل مكان للحياد، 

هكذا كان ال�سرفاء والعظماء واأهل الحّق 

طوال التاريخ.

*بعد الجراح
الموقف الثاني للعبا�س Q كان في 

المعركة، وهو يوؤّدي دورًا وا�سحًا ومحّددًا.

الراية  حامل  هو  المعركة،  بداية  في 

اأن  يمكن  اأو  للجي�س،  الع�سكري  والقائد 

نقول عنه ت�سكيل المقاومة المحدود الذي 

� ولكن بعد ا�ست�سهاد  لم يتجاوز 71 رجاًل 

القائد  هذا  تحّول  المجاهدين  ه��وؤلء  كل 

اإلى مقاتل في الميدان، واإلى جانب القتال 

على  لوج�ستية  مهّمة  ي��وؤّدي  اأن  منه  ُطِلب 

اإح�سار  وه��ي  الأهمية،  من  عالية  درج��ة 

الماء.

ليغّير  كان  ما  الماء  اإح�سار  بالتاأكيد 

نتيجتها  م�ستوى  ع��ل��ى  ال��م��ع��رك��ة  م�����س��ار 

ُي��ح��دث  اأن  يمكن  ك���ان  ول��ك��ن  ال��ك��ب��رى، 

هكذا  المعركة...  م�سار  في  كبيرًا  تطّورًا 

كانوا  الذين  المعادي  الجي�س  ق��ادة  َفهم 

الماء  ي�سل  اأن  يعني  ماذا  جّيدًا  يدركون 

الن�ساء،  واإلى  العبا�س،  واإلى  الح�سين  اإلى 

واإلى الأطفال واإلى الأيتام.

المعركة،  اإل��ى  ذه��ب   Q العبا�س 

العودة.  و�سلك طريق  الماء  وقاتل، وحمل 

ولم  اليمنى  يده  ُقِطَعت  معروف  هو  وكما 

يتوقف، بقي يحافظ على قربة الماء، يعني 

اللوج�ستّية«  »المهمة  اأداء  على  اأنه حافظ 

الي�سرى،  بيده  يقاتل  وبقي  اإليه،  الموكلة 

كان يقاتل وهو جريح.

الي�سرى،   Q العبا�س  يد  وُقِطَعت 

يحمل  م��ق��ات��اًل  ي��ك��ون  اأن  اإمكانية  وف��َق��َد 

ال�سيف اأو الرمح اأو ي�سرب بالنبل، بقيت 

واإي�سال  الدعم  اللوجي�ستية،  المهّمة  له 

الماء اإلى الح�سين واإلى حرم الح�سين.

*وا�صل المهمة ولم يتوقف
ل  الموقعة  تلك  ف��ي  بالعبا�س  ك��اأّن��ي 

يديه،  من  بقي  بما  فقط  القربة  يحت�سن 

وبراأ�سه  برقبته  اأي�سًا  يحت�سنها  كان  بل 

تلك  في  العبا�س  حر�س  كل  كان  وبذقنه، 

الدنيا  في  اأنها  يعلم  كان  التي  اللحظات 

اأح�سن  على  ���س��اع��ات،  اأو  دق��ائ��ق  م��ج��رد 

الفر�سيات، كان كّل هّمه اأن ي�سل بالماء 

الح�سين  ُحَرم  واإلى   Q الح�سين  اإلى 

Q. واأكمل الم�سير، ُقطعت يده اليمنى 

يده  وقطعت  العمل؛  ووا�سل  يتوقف،  ولم 

من القلب إلى كل القلوب
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)*( من كلمٍة األقاها �سماحته بمنا�سبة يوم الجريح 2013م.

الهوام�س

الي�سرى ولم يتوقف، ووا�سل العمل؛ �سقط 

عينيه  اإح��دى  انطفاأت  عينه،  في  ال�سهم 

يتوقف،  ول��م  ب��ه��ا،  ي��رى  عين  ل��ه  وبقيت 

انطفاأت  عندما  وح��ّت��ى  العمل.  ووا���س��ل 

مراهنًا  العمل  ووا�سل  يتوقف  لم  الثانية، 

فر�سه  به  ي�سير  الذي  التجاه  �سّحة  على 

تلّقى  اأن  بعد  الفر�س،  عن  �سقط  اأن  اإل��ى 

�سربة بعمود من حديد على راأ�سه. عندما 

المهّمة  تحقيق  اإمكانّية  وان��ه��ارت  �سقط 

نادى مودعًا وموؤكدًا �سدق بيعته: »ال�سالم 

عليك يا اأبا عبد اهلل«.

*من العّب��س نتعّلم
ال��ع��زم،  نتعّلم   Q ال��ع��ب��ا���س  م��ن 

على  والت�سميم  وال��م��ث��اب��رة  والإرادة، 

موا�سلة العمل. حتى ولو فقدنا القدرة على 

القيام ببع�س هذا العمل. في العمل لي�س 

مهمًا اأن تطلق النار اأو ت�سرب بال�سيف اأو 

م  تركب على ظهر الفر�س اأو اأنك في مقدَّ

اأّنك  المهم  الجبهة،  خلف  في  اأو  الجبهة 

نف�سًا  يكّلف  ل  اهلل  لأّن  ت�ستطيع  ما  تعمل 

به  تقوم  الذي  العمل  يكون  واأن  و�سعها  اإل 

خال�سًا لوجه اهلل �سبحانه وتعالى.

وفي خال�سة الفكرة نقول: اإّن ما بقي 

لدى اأّي اإن�سان م�ساب اأو جريح من طاقة 

واإمكانية هي وديعة لديه من اهلل �سبحانه 

هناك  المتبّقية،  الطاقة  وبقدر  وتعالى، 

اأن  ويمكن  عاتقه،  على  ملقاة  م�سوؤوليات 

يقوم بها واأن يوؤديها، وله اأ�سوة بمن قطعت 

يده اليمنى، وقطعت يده الي�سرى، ووا�سل 

موقع  من  ولي�س  الدعم  موقع  من  الجهاد 

 Q العبا�س  مواقف  في  هذه  القتال. 

الذي هو قدوتنا واأ�سوتنا وعنواننا ورمزنا.

يف العمل ليس مهمًا أن 
م  تطلق النار أو أنك يف مقدَّ

اجلبهة، املهم أّنك تعمل وأن 
يكون العمل خالصًا لوجه اهلل
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أبغض عباد اهلل)3(:

َمن وَكله اهلل 
إلى نفسه

اآية اهلل ال�صيخ حممد تقي 

م�صب�ح اليزدي

اإَِلى  َج�ِل  الرِّ اأَْبَغ�ِس  ِمْن  »واإِنَّ 

اإَِلى  اهللَّ  َوَكَله  َلَعْبدًا,  َتَع�َلى  اهللَّ 

ِبيِل,  ال�صَّ ِد  َق�صْ َعْن  َج�ِئرًا  َنْف�ِصه, 

اإَِلى  ُدِع��َي  اإِْن  َدِليٍل,  ِبَغْيِر  �َص�ِئرًا 

اإَِلى  ُدِعَي  واإِْن  َعِمَل,  ْنَي�  الدُّ َحْرِث 

َعِمَل  َم�  نَّ  َك�أَ َك�ِصَل,  االآِخَرِة  َحْرِث 

َوَن��ى  َم���  وَك����أَنَّ  َعَلْيه,  َواِج���ٌب  َل��ه 

��ُس  النَّ َه�  اأَيُّ َعْنه...  �َص�ِقٌط  ِفيه 

ِفيه  ُيْكَف�أُ  َزَم����ٌن,  َعَلْيُكْم  ِتي  �َصَي�أْ

االإِ�ْصاَلُم َكَم� ُيْكَف�أُ االإَِن�ُء ِبَم� ِفيه, 

اأََع�َذُكْم  َقْد  اهللَّ  اإِنَّ  ��ُس,  النَّ َه�  اأَيُّ

ُيِعْذُكْم  وَلْم  َعَلْيُكْم,  َيُجوَر  اأَْن  ِمْن 

ِمْن  َجلَّ  َق�َل  وَقْد  َيْبَتِلَيُكْم,  اأَْن  ِمْن 

ُكنَّ�  ن  َواإِ َلآَي���ٍت  َذِل��َك  {اإِنَّ ِفي  َق�ِئٍل: 

َلُمْبَتِليَن} )الموؤمنون: 30(«)1(.

وصايا العلماء
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حول  ال�سابقة  الحلقات  ف��ي  بحثنا 

جزئين من الخطبة 86 من نهج البالغة، 

و�سف  ح��ول  الأول  ال��ج��زء  تمحور  حيث 

اختارهم  ال��ذي��ن  المخل�سين  العظماء 

بع�س  ح��ول  الثاني  وتمحور  تعالى،  اهلل 

عباد اهلل. واأ�سرنا فيها اإلى اأن اهلل تعالى 

لطفه  من  عباده  من  المحبوبين  يحرم  ل 

وعنايته ول يكلهم لأنف�سهم.

من  ج���زءًا  نختار  الحلقة  ه��ذه  وف��ي 

الإم����ام  ف��ي��ه��ا  ق���ال  وق���د   ،102 ال��خ��ط��ب��ة 

 
َّ

اإَِلى اهلل َجاِل  الرِّ ْبَغ�ِس 
َ
اأ ِمْن  »واإِنَّ   :Q

َجاِئرًا  َنْف�ِسه،  اإَِلى   
َّ

اهلل َوَكَله  َلَعْبدًا،  َتَعاَلى 

ِبيِل، �َساِئرًا ِبَغْيِر َدِليٍل«. ِد ال�سَّ َعْن َق�سْ

*محروٌم من الهداية االإلهية
�سخ�ٌس  اهلل  اإل��ى  النا�س  اأبغ�س  اإّن 

الإل��ه��ي��ة.  التعاليم  وت���رك  وج��دان��ه  ق��م��ع 

من  تعالى  اهلل  حرمهم  الأ�سخا�س  ه��وؤلء 

اأنهم يعتمدون على  عنايته وهدايته، وبما 

وكلهم  فقد  الباطلة،  واأفكارهم  اآرائ��ه��م 

اإلى اأنف�سهم. ومن جملة ما يدّل على عدم 

اهتمام اهلل بهم، اأنهم غفلوا وابتعدوا عن 

الإن�سان  يو�سل  ال��ذي  ال�سحيح  الطريق 

اإلى القرب من اهلل، فيتحركون في الحياة 

من دون مر�سد، ومن دون دليل.

محرومًا  يكون  الذي  اأّن  الطبيعي  من 

الإلهّية  العلوم  حاملي  واإر�ساد  هداية  من 

المع�سومين  والأئ��م��ة  ال��وح��ي  ومف�ّسري 

R، والذي لم ُيْقبل على الدين وقوانين 

وتعاليم ال�سريعة، �سيكون من الهالكين.

*االرتب�ط ب�الأنبي�ء واالأولي�ء
في  تعالى  اهلل  عون  اإلى  بحاجة  نحن 

من  ُحرمنا  واإذا  حياتنا.  م��راح��ل  كافة 

فال  �سن�سقط.  وه��داي��ت��ه  وع��ون��ه  عنايته 

دون  م��ن  المق�سد  اإل���ى  ال��و���س��ول  يمكن 

الهداية  من  المحروم  واأم��ا  اهلل.  عناية 

فلن يوؤول م�سيره �سوى اإلى النحراف عن 

الحق وال�سالل. ل يمكن ل�سخ�س ال�سلوك 

اإذا كانت هدايته عن  اإل  الحق  في م�سير 

أبغض الناس إىل اهلل شخٌص 
قمع وجدانه وترك التعاليم 
اإللهية. هؤالء األشخاص 

حرمهم اهلل تعاىل من عنايته 
وهدايته
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اأنبياءه  تعالى يهدي  الأنبياء، فاهلل  طريق 

النا�س  ويهدي  وا�سطة،  دون  من  مبا�سرة 

وخلفائهم.  والأن��ب��ي��اء  ال��وح��ي  بوا�سطة 

اهلل  ك��الم  اإل���ى  الم�ستند  غير  ف��ال��ك��الم 

المع�سومين  والأئ���م���ة   P وال��ر���س��ول 

ل��ذا،  والحجّية.  لالعتبار  فاقد   ،R

ينبغي لطالبي الهداية والو�سول اإلى الحق 

الذين  بالأ�سخا�س  الرت��ب��اط  وال�سعادة 

ي��اأن�����س��ون ب��ك��الم اهلل واأول��ي��ائ��ه، وال��ذي��ن 

�سرفوا عمرهم في فهمه واإدراكه، وينبغي 

منهم  ال�سحيحة  ال��م��ع��ارف  ن��ي��ل  ل��ه��م 

ليهتدوا اإلى م�سير الهداية ال�سحيح.

*اإذا ُدعي اإلى الدني� اأقبل
واإِْن  َعِمَل،  ْنَيا  الدُّ َحْرِث  اإَِلى  ُدِعَي  »اإِْن 

نَّ َما َعِمَل 
َ
ُدِعَي اإَِلى َحْرِث الآِخَرِة َك�ِسَل، َكاأ

�َساِقٌط  ِفيه  َوَنى  َما  نَّ 
َ
وَك��اأ َعَلْيه،  َواِج��ٌب  َله 

َعْنه«.

نف�سه،  اإلى  تعالى  اهلل  يوكله  الذي  اإّن 

عن  يبحث  هو  بل  ثقٌة،  ه��اٍد  له  يكون  لن 

ويثق  يعتمد  اأن��ه  اأو  بنف�سه  �ساّل  �سخ�س 

بفكره وراأيه غير المعَتبرين. ومن عالمات 

الدنيا  منفعة  اإل��ى  ُدع��ي  اإذا  اأن��ه  �سالله 

ْقَبَل.
َ
والتجارة فيها اأ

هذا ال�سخ�س يعرف قوته في التجارة 

اإل��ى  لي�سل  ال��دن��ي��وي،  والك�سب  والعمل 

الثروة التي يبحث عنها. طبعًا ال�سيطان ل 

يتركه ونف�َسه، بل يحّركه بو�ساو�سه فيدفعه 

اإلى تاأمين حاجاته وميوله عبر طرق غير 

عندما  الإن�����س��ان  ه��ذا  ول��ك��ن،  م�سروعة. 

ر  ويق�سّ يك�سل  الآخ��رة،  تجارة  اإلى  ُيدعى 

الثروة  اإلى  للو�سول  العمل  عن  ويتقاع�س 

الخالدة.

*حرث االآخرة ثروة
Q في  ا���س��ت��خ��دم الإم�����ام ع��ل��ي 

ك��الم��ه ع��ب��ارت��ي��ن ق��راآن��ّي��ت��ي��ن: {َح������ْرَث 

ليلفت  اْلآِخ����������َرِة}  و{َح��������ْرَث  ْن���َي����}  ال���دُّ

انتباهنا اإلى حقيقة وهي اأّن الدنيا عبارة 

اعتبرنا  اإذا  تجارة.  محل  اأو  مزرعة  عن 

للو�سول  ِق��وان��ا  و�سرفنا  اأ�سيلة  الدنيا 

اإليها وبذلنا كل جهودنا لتح�سيلها، فلن 

اأهمية  ل  قليل  متاع  على  �سوى  نح�سل 

الفر�سة  هذه  من  ا�ستفدنا  اإذا  ولكن  له. 

المعنوية  والمقامات  الكمالت  لك�سب 

وللح�سول على ر�سا اهلل تعالى، ف�سن�سل 

اإلى ثروة ل نهاية لها، اأي الآخرة ور�سوان 

ُيِريُد  َك���َن  {َم��ن  تعالى:  اهلل  يقول  اهلل. 

َحْرَث اْلآِخَرِة َنِزْد َلُه ِفي َحْرِثِه َوَمن َك�َن 

ْنَي� ُنوؤِتِه ِمْنَه� َوَم� َلُه ِفي  ُيِريُد َحْرَث الدُّ

يحّذرنا اإلمام Q وينّبهنا 
كي نتعّلم عقائدنا الدينّية من 
العلماء الصاحلني واألتقياء 
فال ندخل أهواءنا وآراءنا يف 

التكاليف والوظائف الدينّية

وصايا العلماء
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يٍب} )ال�سورى: 20(. اْلآِخَرِة ِمن نَّ�ضِ

ثّم بّين الإمام Q اأن هذا ال�سخ�س 

ي�سعى ويجّد للقيام بما لم يكّلف به �سرعًا 

وبما ل يحمل له منفعة. مثال ذلك، التلميذ 

اأو الطالب الذي يبذل جهودًا في مطالعة 

كتب ل فائدة فيها، ل على م�ستوى الدنيا 

ال�سخ�س  ه��ذا  الآخ���رة.  م�ستوى  على  ول 

الأ���س��ول  تعّلم  ف��ي  ويك�سل  ي�سعف  ن���راه 

الأمور  هذه  وك��اأّن  والتكاليف؛  العقائدية، 

لي�ست واجبة عليه.

*االهتم�م بمع�رف الدين الحّقة
َزَم��اٌن،  َعَلْيُكْم  ِتي  �َسَياأْ ا�ُس  النَّ يَُّها 

َ
»اأ

ِبَما  الإَِن��اُء  ُيْكَفاأُ  َكَما  الإِ�ْساَلُم  ِفيه   
ُ
ُيْكَفاأ

زمانًا  اأن   Q الإم���ام  يبّين  ِف��ي��ه...«. 

المجتمع  في  الإ���س��الم  فيه  يفقد  �سياأتي 

اإل  منه  يبقى  فال  والحقيقة،  الم�سمون 

 Q الإم��ام  ويحّذرنا  والظاهر.  ال�سم 

ذل��ك.  ف��ي  ���س��رك��اء  ن��ك��ون  ل  ك��ي  وينّبهنا 

فلنعمل على تقوَية اإيماننا ونتعّلم معارفنا 

ال�سالحين  العلماء  من  الدينّية  وعقائدنا 

والأت��ق��ي��اء ف��ال ن��دخ��ل اأه���واءن���ا واآراءن����ا 

وفي  الدينّية.  وال��وظ��ائ��ف  التكاليف  ف��ي 

على  العتماد  ع��دم  علينا  الإط���ار،  ه��ذا 

اأ�سخا�س كالمهم و�سلوكهم غير حّجة من 

اأن  يجب  بل،  وال�سرعية،  العقلية  الناحية 

الدين،  عظماء  اأ�سار  كما  اأنف�سنا،  نعتبر 

الإل��ه��ي��ة؛  الآي����ات  ت���الوة  عند  مخاَطبين 

رعاية  م��ن حيث  اهلل  اأول��ي��اء  ك��ان  ه��ك��ذا 

تفي�س  اأعينهم  كانت  الإلهي.  الأدب  هذ 

الإلهي،  العذاب  اآي��ات  ن��زول  عند  بالدمع 

وكانوا ي�ستب�سرون اإذا نزلت اآيات الرحمة، 

عم الإلهية. والب�سارة بالجنة والنِّ

الر�سول  كلمات  ن��ق��راأ  عندما  كذلك 

وبالأخ�س   ،R الأطهار  والأئمة   P

هذه  ف��ي   Q الموؤمنين  اأم��ي��ر  كلمات 

الخطبة، يجب اأن نعتبر اأنف�سنا مخاَطبين 

بها، لأن هذا الكالم موّجه للجميع، اإل في 

التقييد  فيها  جاء  التي  الخا�سة  الموارد 

والتخ�سي�س.

والمطلق  والخا�س،  العام  معرفة  اإن 

والمقّيد، والنا�سخ والمن�سوخ في الروايات، 

الفقهاء  اأّن  حتى  ة؛  خا�سّ اأهمّية  يحتّل 

�سنوات  عمرهم  م��ن  ���س��رف��وا  وال��ع��ل��م��اء 

وليتمّكنوا من  الأمور،  لمعرفة هذه  23طويلة 
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نهج البالغة، الخطبة 102.( 1)

الهوام�س

.R تقديم الإرث العظيم لأهل البيت

وقد ُنقلت ق�س�س عجيبة حول عظمة 

ج��ه��وده��م، وم�����س��اع��ي��ه��م ف��ي ت��ع��ّل��م تلك 

جاء  ما  جملة  وم��ن  الخال�سة.  المعارف 

ة �ساحب الجواهر M، وهو من  في ق�سّ

اأركان الفقه والفقاهة الذي ا�ستفاد منه، 

حيث  ع�سره.  فقهاء  كافة  اعترف،  كما 

جاء في ق�سة تاأليف كتابه، الجواهر؛ اأنه 

قد مات له ولد، وبقيت جنازته في البيت 

حتى ال�سباح حيث �سيغ�ّسل ويكّفن وي�سّيع 

ويدفن في اليوم التالي. فّكر الوالد وو�سل 

يقّدمها  هدّية  اأف�سل  اأّن  وهي  نتيجة  اإلى 

حيث  الجواهر  كتاب  تدوين  ابنه،  ل��روح 

ذاك  من  اأبحاث  ي��دّون  الليل  طوال  جل�س 

الكتاب، ثم اأهداها لروح ولده.

اأن  الالئق  اإّن  القول  يبنغي  هنا،  من 

واأحكام  معارف  تعّلم  على  النا�س  ُيْقبل 

الذين  ال�سالحين  العلماء  م��ن  ال��دي��ن 

ا�ستخرجوا معارف الدين باإخال�س بعيدًا 

عن الأهواء والميول والمنافع ال�سخ�سّية.

*لي�س في �ص�حته ظلم
َع��اَذُك��ْم 

َ
اأ َق��ْد   

َّ
اإِنَّ اهلل ��ا���ُس،  ال��نَّ يُّ��َه��ا 

َ
»اأ

ِمْن  ُي��ِع��ْذُك��ْم  وَل��ْم  َعَلْيُكْم،  َي��ُج��وَر  ْن 
َ
اأ ِم��ْن 

َق��اِئ��ٍل: ِم��ْن  َج��لَّ  َق���اَل  وَق���ْد  َيْبَتِلَيُكْم،  ْن 
َ
اأ

َلُمْبَتِليَن}  ُكنَّ�  ن  َواإِ َلآَي���ٍت  َذِل��َك  ِفي  {اإِنَّ 

 Q الإم���ام  ينّزه   .»)30 )الموؤمنون: 

�سبب  واأم��ا  العباد.  ظلم  من  الحق  �ساحة 

عّلة  اأن  فهو  تعالى،  اهلل  من  الظلم  نفي 

ال��ظ��ل��م غ��ي��ر م��وج��ودة ف��ي��ه، لأن���ه الغني 

الظلم  ليرتكب  ل��دي��ه  ح��اج��ة  ل  المطلق 

ب�سببها. وقد اجتمعت فيه كاّفة الكمالت 

لذلك  ونق�س.  عيب  كل  عن  المنّزه  وهو 

القراآنية  الآيات  وت�سهد  الظلم.  يرتكب  ل 

على العدل الإلهي ونفي الظلم عن �ساحة 

َ َلْي�َض  الربوبية. يقول اهلل تعالى: {َواأَنَّ اهللهّ

.)182 ع��م��ران:  )اآل  ��ْل��َع��ِب��ي��ِد}  لِّ ٍم  ِب���َظ���الَّ

َوَل��ِك��نَّ  ���َض��ْي��ًئ���  ������َض  ال��نَّ َي��ْظ��ِل��ُم  َل   َ اهللهّ {اإِنَّ 

.)44 َيْظِلُموَن} )يون�س:  اأَنُف�َضُهْم  النَّ��َض 

لم  اأنه  اإل  عباده،  يظلم  ل  تعالى  اهلل 

يتعّهد عدم اختبارهم. والختبار �سّنة من 

�سنن اهلل القطعّية والثابتة حيث تجري في 

مجال الأعمال الختيارّية التي قّدرها اهلل 

تعالى لالإن�سان. اأما اأدوات الختبار فمنها 

ومنها  الب�سر،  عند  ومقبولة  مطلوبة  اأمور 

يتحقق  اأخرى  وبعبارة  مقبولة.  غير  اأمور 

والأمور  اللذات  وجود  مع  الإلهي  الختبار 

المقبولة.  غير  والأم��ور  والآلم  المقبولة 

النا�س مكّلفون التغا�سي عن بع�س الّلذائذ 

عند  فيجري  الآلم  بع�س  على  وال�سبر 

اللذائذ  اأن  يعني  وه��ذا  الخ��ت��ب��ار.  ذل��ك 

وهي  الدنيوية  الحياة  ف��ي  اأ���س��ل  والآلم 

موجودة في التدبير الإلهي.

24



 قوامه ح�صُن االختي�ر

 زف�ف بال اإ�صراف

 اأعرا�س ال تتج�وز الحدود

 اآداب الزف�ف

أفراحنا
بطاعة اهلل عامرة
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قواُمه ُحسن االختيار
)*(

ف�طمة ن�صر اهلل

اإن الزواج �صرعة اهلل تع�لى في خلقه, وهو اللبنة االأ�ص��صية في 

اأن يكملوا  اأفراده  بن�ء مجتمع ف��صل وحي�ة �صعيدة, حيث يمكن لكّل 

بع�صهم بع�صً�, ويت�آزروا ليكونوا بحّق خلف�ء اهلل على االأر�س.

وقد ح�َول بع�س المجتمع�ت التفّلت من الزواج كعقد �صرعي بغ�س 

النظر عن الدي�نة التي يوؤمن به� اأفراده�, لكنهم ته�ووا اإلى الح�صي�س 

تفكك  اإلى  و�صواًل  االأ�صرة  تفكك  اأقله�  لي�س  كثيرة,  م�ص�كل  وع�نوا 

الّلحمة  الإع���دة  المح�والت  كل  تنفع  ولم  الف�ص�د  فتف�صى  المجتمع, 

واالإلفة.

الملف
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*اأ�ص��س البن�ء الزوجّي
ْن اأَنُف�ِضُكْم  {َوِمْن اآَي�ِتِه اأَْن َخلََق َلُكم مِّ

َبْيَنُكم  َوَج���َع���َل  اإَِل��ْي��َه���  ��َت�����ْض��ُك��ُن��وا  لِّ اأَْزَواًج������� 

��َق��ْوٍم  ًة َوَرْح��َم��ًة اإِنَّ ِف��ي َذِل���َك َلآَي����ٍت لِّ ���َودَّ مَّ

ُروَن} )الروم: 21(. َيَتَفكَّ

من خالل الآية القراآنية الكريمة نرى 

اأمور  عدة  اإل��ى  اأر�سدنا  قد  تعالى  اهلل  اأن 

مهمة بين الزوجين وهي ت�ساعدنا على فهم 

المجتمعات.  في  نعاينها  التي  الم�سكالت 

لأّن  اأَن��ُف�����ِض��ُك��ْم...}  ��ْن  {مِّ تعالى:  فقد قال 

الزوجة هي نف�س الزوج وهو نف�سها، فكّل 

منهما جزء الآخر ل ميزة لأحدهما. واإّن 

اختالف  حيث  م��ن  ه��و  بينهما  التمايز 

الدور، لبناء المجتمع ولال�ستمرار. كذلك 

ورد في الآية ِذكر المودة والرحمة، وهما 

ركنان اأ�سا�سيان للزواج. فال زواج ناجحًا 

ي�ستقيم  اأن  يمكن  ول  موّدة ورحمة،  بدون 

اأمر الزواج دونهما.

*�صي�ع الهدف يعني الف�صل
ب��ن��ي في  »م���ا   :P ع��ن ر���س��ول اهلل 

الإ�سالم بناٌء اأحّب اإلى اهلل عزَّ وجّل واأعّز 

من التزويج«.

ول����ذا، وب��ن��اًء ع��ل��ى م��ا ت��ق��ّدم، يمكن 

�سلبيًا  دورًا  تلعب  التي  العوامل  اإن  القول: 

للزواج،  الختيار  عملية  في  الأف��راد  لدى 

تتمحور حول فقدان الهدف الأ�سا�سي من 

المفهوم  و�سياع  والتزويج؛  الزواج  عملية 

ال����ذي ع��ّب��ر اهلل ت��ع��ال��ى ع��ن��ه ف���ي الآي���ة 

ال��زواج  ع��ن  الإل��ه��ي  فالتعبير  المباركة؛ 

التربوي  المفهوم  عن  اأب��دًا  يبعد  ل  كاآية 

اأي خلل ي�سيب عن�سرًا  له. وبالتالي فاإّن 

عليها  ُتبنى  التي  الأ�سا�سية  العنا�سر  من 

اأ�سل الهتمام  اأّن  الحياة الزوجية، معناه 

في المرحلة التاأ�سي�سية ناق�س وقد يوؤدي 

اإلى نتائج ل تحمد عقباها.

ال زواج ناجح بدون موّدة 
ورحمة، وال ميكن أن يستقيم 

أمر الزواج دونهما
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*اأريد زوجي, زوجتي هكذا...
الحالي،  واقعنا  اإلى  وفي نظرة دقيقة 

من  مختلفة  اأن���واع  ع��ن  الحديث  يمكننا 

�سعيفة  اأ�س�س  على  ُبنيت  التي  الزيجات 

ومختلفة، ومن هذه الزيجات:

اأواًل: الأجل الجم�ل والم�ل

لل�ساب  ي��ح��ق  اأّن����ه  ف��ي��ه  ���س��ك  ل  م��م��ا 

ي�سعا  اأن  ال��زواج  على  المقِبلين  والفتاة 

العامة  المالمح  من  بع�سًا  ذهنْيهما  في 

واحد  كل  يرغب  ال��ذي  الجمال  لم�ستوى 

حق  وه���ذا  الآخ����ر،  ف��ي  ي��ج��ده  اأن  منهما 

طبيعي.

تكون  اأن  ف��ي  تكمن  ال��خ��ط��ورة  ل��ك��ن، 

ال��وق��وف  ف��ي  مح�سورة  ال����زواج  ���س��روط 

ي�سبح  واأن  ذاك،  اأو  ال�سرط  ه��ذا  عند 

لختيار  اأ�سا�سّيًا  �سرطًا  المادي  الم�ستوى 

�سيبحث  عندها  الم�ستقبل،  زوجة  اأو  زوج 

ب��دوام  المعنية  ال�����س��روط  ع��ن  ال��زوج��ان 

العالقة الزوجية ولن يجداها.

ث�نيً�: الزواج من اأجنبي اأو اأجنبية

وال�سابات  ال�سبان  م��ن  العديد  يمر 

بتجربة الزواج باآخر من جن�سية مختلفة، 

التجربة  ه��ذه  على  نحكم  اأن  يمكننا  ول 

ال��واق��ع  ف��ي  لأن��ه��ا  ال��ن��ج��اح؛  اأو  بالف�سل 

اأكبر  بتحقق  مرهونة  الزيجات،  ك�سائر 

التي  الجيدة  الموا�سفات  من  ممكن  قدر 

ل بّد واأن تتوفر في التخطيط لأي تجربة 

من  ك��ل  اعتنى  فلو  و�سعيد؛  ناجح  زواج 

الطرفين بال�سروط المطلوبة، انتفت عند 

هذه  على  للحكم  الموجبة  الأ�سباب  ذلك 

التجربة بالف�سل.

لكن هناك محظور مهم، هو اأن الزواج 

من اأجنبي اأو اأجنبية يفر�س على المرء اأن 

يلتفت اإلى اختالفات جوهرية في الثقافة 

التي  التربية  واأ�ساليب  والعادات  والأفكار 

ن�ساأ عليها كل منهما، وهذا اأمر ل ي�ستهان 

الكافي  الوعي  فقدان  مع  ترافق  اإذا  به 

من  اأي  لتجاوز  كليهما   اأو  اأحدهما  ل��دى 

الملف
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الخالفات التي قد تنتج عن هذا الواقع.

وفي هذا النوع من الزواج هناك �سكل 

للح�سول  ال��زواج  وهو  خطورة،  اأكثر  اآخر 

دون  م��ن  فقط،  الأجنبية  الجن�سية  على 

ال�سعي لتاأ�سي�س بيت الزوجية المقد�س كما 

تنتفي  وهنا  اأي عقد قران،  متوقع من  هو 

العنوان،  هذا  تحت  ال��زواج  هدفية  اأ�ساًل 

الزيجات  لهذه  يكتب  حين  تقع  والكارثة 

ال�ستمرار، فاأي اأ�سرة �ستكون حينها وهي 

�س�ست على هدف م�سلحّي مح�س؟
ُ
اأ

ث�لثً�: الزواج االإلكتروني!

ف��ي ال�����س��ي��اق ذات����ه، ي��اأت��ي��ن��ا ال����زواج 

الإلكتروني الذي �سار متعارفًا عليه موؤخرًا 

من قبل العديد من ال�سبان الذين يعتقدون 

كافية  تكون  قد  الو�سيلة  اأن هذه  خاطئين 

ولكنها  الم�ستقبل،  زوج  اختيار  عملية  في 

م��ن اأخ��ط��ر الأ���س��ال��ي��ب ل��ل��ت��ع��ارف، لأن��ه��ا 

منطقية،  اأ�س�سًا  تعتمد  ل  ب�ساطة  وبكل 

من  العديد  فيه  يف�سل  ال��ذي  الوقت  ففي 

ب�سرط  الهتمام  نق�س  ب�سبب  الزيجات 

واحد من �سروط الختيار، نرى اأننا اأمام 

ا�ستبدلوا  ال��ذي��ن  ال�سباب  م��ن  مجموعة 

الأ�ساليب الأ�سيلة من عادات عائلية 

وت�سبق  عليها،  متعارف  تقليدية، 

بجل�سات  الق����ت����ران،  م��را���س��م 

رين  �سّماء، يم�سيان الوقت مت�سمِّ

ت�ستطيع  ل  عاجزة  ب��اردة  اآل��ة  وراء 

اإب������راز ح��ت��ى ال��م��الم��ح الإن�����س��ان��ي��ة 

لقاء  اأّي  ف��ي  الأه���ّم  ال���دور  تلعب  التي 

الحقائق  م��ن  ك��ّم  ب��ل  �سخ�سين،  بين 

خفيت ولم تظهر اإّل بعد 
ُ
المفجعة التي اأ

فوات الأوان؟

الزواج من أجنبي أو أجنبية 
يفرض على املرء أن يلتفت إىل 
اختالفات جوهرية يف الثقافة 

والعادات وأساليب الرتبية
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رابعً�: زواج االأق�رب

ال�سعبي  بالمفهوم  الأقارب  ي�سنف زواج 

ن�ستطيع  ل  ال��ذي  وهو  تقليديًا.  زواج��ًا  العام 

رف�سه بالمطلق، اإذ اإنه ل يتعار�س مع �سروط 

على  ا�ستمل  اإذا  �سيما  ل  الناجح،  ال���زواج 

البيئات  بع�س  اأّن  اإّل  المطلوبة.  الموا�سفات 

نحو  على  الأ�سلوب  ه��ذا  يعتمد  الجتماعية 

اأبناء  الفتاة، خا�سة  اأو  لل�ساب  الإل��زام �سواًء 

ع��ارًا  المخالفة  تعتبر  حيث  ال��ع��م،  وب��ن��ات 

بقانون العائلة اأو الع�سيرة.وهذا الإلزام غالبًا 

ل  الختيار،  في  العرو�سين  رغبة  يراعي  ل 

وذلك  بالآخر،  منهما  كل  رغبة  يتجاهل  بل 

يعتبرون  العائلتين  النافذين من  اأن  باعتبار 

اأنهم هم القادرون فقط على تحديد م�سلحة 

كل من ال�ساب والفتاة، وهذا النوع من الزواج 

ال�سدفة  لأن  بالف�سل.  ع��ام  ب�سكل  محكوم 

التوفيق  في  اإيجابيًا  دورًا  تلعب  قد  اأحيانًا 

كانا  اقترانهما  اأ�سل  في  هم  �سخ�سين  بين 

مرغمين. وذلك، ربما، ب�سبب ُح�سن الخلق 

في  تتوّفر  اأن  الممكن  م��ن  التي  وال��ك��ف��اءة 

لكننا  اأحدهما.  اأو  الزوجين  ِكال  �سخ�سّية 

ال�سدفة  على  العتماد  يمكن  ل  ذلك  رغم 

كمقّدمة في الزواج الناجح.

خ�م�صً�: زواج البيئة المثقفة

من عادة هذه البيئة، المحافظة على 

اللتزام بكافة التقاليد والعادات المتعلقة 

اأ�سول التعارف، �سواًء  بالزواج، من حيث 

الأ�سرتين  بين  اأو  وال��ف��ت��اة،  ال�ساب  بين 

الهتمام  الواجهة  اإلى  فيبرز  المعنيتين. 

ب����الإج����راءات وال��ت��ق��ال��ي��د ال��ع��ائ��ل��ي��ة من 

زيارات التعارف، اإلى المهلة الزمنية التي 

طباع  درا�سة  اأج��ل  من  للعرو�سين  تعطى 

ذلك،  وغير  ل��الآخ��ر،  منهما  كل  واأخ���الق 

اأو  الخت�سا�س  نوع  التعليمي،  كالم�ستوى 

المهنة، ن�سب الأ�سرة وعراقتها، م�ستواها 

حدود  اإل��ى  ت�سل  قد  والتي  الجتماعي، 

لالأ�سرة  الجتماعي  الو�سط  اإلى  التعرف 

من حيث الأ�سدقاء والمعارف. 

�سَر البيئة المثقفة اإلى 
ُ
وغالبًا ما تعمد اأ

الختيار  �سروط  م�ستويات  اأعلى  تحقيق 

لأبنائها، لإتمام الزواج الالئق والمتوازن.

ال��زواج  اإن  القول:  المفيد  من  ختامًا 

حياة  في  الأه��م  ال�سخ�سي  الم�سروع  هو 

الحيز  اإعطائه  من  لنا  بد  ل  لذا  منا،  اأي 

الأكبر من اهتماماتنا ول نتركه لل�سدف، 

فحياتنا ت�ستحق مّنا كّل وعي وجدية.

ائية تربوية. )*( اأخ�سّ

الهوام�س
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حتقيق: ن�ن�صي عمر

ال��زف���ف,  حفالت  ف��ي  ال��ي��وم  الن��س  يتفّنن 

هذه  اإتم�مه�.  من  طويل  وقت  قبل  له�  ويعّدون 

�ص�ع�ت  �صت  اأو  لخم�س  ت�صتمر  التي  الحفلة 

على االأكثر, ب�تت ُتكّلف العري�س مب�لغ ط�ئلة, 

ينفقه� على م�دّي�ت ال حدود له� وال قيود.

*عر�صي هو االأجمل!!
حفلة الزفاف التي اأ�سبحت مك�َسبًا تجارّيًا 

كبيرًا لكثير من المعنّيين باإتمامها على اأح�سن 

المزّينين  اإل��ى  ال�سالت،  اأ�سحاب  من  وج��ه، 

الجهة  في  باتت  وغيرها،  الحلويات  ومحالت 

للعرو�سين،  ك��ب��ي��رًا  ه��ّم��ًا  ت�سكل  ال��م��ق��اب��ل��ة، 

يقيم  اأن  عليه  يتوّجب  الذي  ال�ساب  وتحديدًا 

تتباهى  ع��ر���س  اأف��خ��م  ل��ع��رو���س��ه 

ب�����ه اأم������ام 

الأ���س��دق��اء 

والأق�������ارب، 

األ�سنة  من  ي�سَلم  ل  واإّل 

المقارنة  على  اأعينهم  اعتادت  الذين  النا�س، 

ال��راأي حول الأجمل  بين عر�س واآخ��ر، واإب��داء 

والأفخم والأكثر كلفة.

31تعتبر فاتن )30 عامًا( اأن ليلة الزفاف هي 
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»ليلة من العمر لن تتكرر«، لذلك لي�س من 

الخطاأ اأو المعيب اأن ُت�سرف مبالغ طائلة 

- لو توّفرت - لتحقيق كل ما يريده النا�س 

ويحّبون في هذه الحفلة.

*تبذير في غير محّله
اآخر،  راأٌي  لها  لولدين(  )اأم  ن�سرين 

فالتبذير في غير محّله خطاأ كبير، خا�سة 

في الأعرا�س. وتت�ساءل: لماذا ي�ستاأجرون 

قليل؟  المدعوين  وع���دد  كبيرة  ���س��الت 

لأن  فقط  م�سهور،  مزّين  اإلى  يذهبون  اأو 

من  الكثير  اأّن  العلم  مع  معروف،  ا�سمه 

براعة  اأكثر  يكونون  كلفة  الأقل  المزّينين 

في مجالهم؟ وت�سيف: كل هذا ب�سبب حّب 

الوجاهة.

وول���د(  ب��ن��ات  ل��ث��الث  )اأّم  اأّم����ا ع��ال 

ل  الزفاف  حفالت  م�ساريف  اأن  فتعتبر 

ر بكميات  معنى لها، والطعام الذي ُيح�سّ

كبيرة في حفالت اليوم، ُيرمى ن�سفه بعد 

انتهاء الحفلة، وما لزوم ال�سالت بوجود 

البيوت؟! وت�سيف: هل يجب على العري�س 

اأن ي�ستدين ليقيم حفلة عر�سه؟!

»اأ�سبحت  ع��ام��ًا(:   25( ع��الء  ويقول 

الفتاة في يومنا هذا ل تر�سى بالقليل ول 

ما  عليه،  متعارف  اأو  متوّفر  هو  بما  تقنع 

ي�سّكل هّمًا كبيرًا يحمله ال�ساب منذ بداية 

الفتاة«. وي�سيف:  م لخطبة  بالتقدُّ تفكيره 

بع�س  عن  تتنازل  اأن  الفتاة  على  »يجب 

خطيبها  تحب  فعاًل  كانت  اإذا  متطلباتها 

»على  �سعيدة  حياة  معه  تعي�س  اأن  وتريد 

الحلوة والمرة« كما يقال«.

وتعتبر زهراء )20 عامًا - مخطوبة( 

وال��ت��ك��ال��ي��ف  ال���زائ���دة  ال��م�����س��اري��ف  اأن 

الفرح  تجلب  التي  ه��ي  لي�ست  الباهظة 

وال�سعادة للعرو�سين اأو المدعوين، والنا�س 

لن يعجبها �سيء مهما كان العر�س مكلفًا، 

و�سيظّل هناك من يجد ما ينتقده.

مخطوبة(   - ع��ام��ًا   21( ج��ن��ان  اأم���ا 

فترى اأن حفلة الزفاف تقام لمرة واحدة، 

لذا يحق للعرو�س اأن تحلم وتخّطط لأجمل 

اعتادت أعني الناس على 
املقارنة بني األعراس وإبداء 
الرأي حول األجمل واألفخم
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عر�س، ولكنها في المقابل يجب اأن تراعي 

الحالة المادية للعري�س، ولهذا من الممكن 

اأن تتنازل عن مطلب معين لتحقيق مطلب 

بين مطالبها  التوازن  تحقق  وبذلك  اآخر، 

واأحالمها من جهة، وميزانية العري�س من 

جهة اأخرى.

*ال�ول���يم��ة م������ن الم�ص���تح���ّب�ت 
الموؤّكدة

الأعرا�س،  حفالت  في  راأيه  لالإ�سالم 

فبح�سب �سماحة ال�سيخ خليل رزق الم�ساألة 

والتي  الأعرا�س،  في  الم�ستحّبة  الوحيدة 

ي�سجع عليها ديننا، هي اإقامة وليمة طعام 

للمدعّوين لمباركة الزفاف. ويعتبر ال�سيخ 

النا�س  ينفقها  التي  التكاليف  كّل  اأن  رزق 

ع��ل��ى الأع���را����س ه��ي م��ن ب���اب ال��وج��اه��ة 

وحب المظاهر اأحيانًا، والغيرة في اأحيان 

اأخرى. فالبع�س ل ير�سى باأن يقيم غيره 

ي�ستاأجر �سالة  اأو  اأفخم من حفلته،  حفلة 

اأكبر من التي �سيقيم فيها حفلته، وما اإلى 

ذلك من  تكاليف ل لزوم لها.

اأمير  بزفاف  رزق  ال�سيخ  وي�ست�سهد 

ال��زه��راء  ال�سيدة  م��ن   Q الموؤمنين 

O، وهو الذي باع درعه الذي يعتبره 

اأغلى ما يملك ليقّدم مهرًا لل�سيدة الزهراء 

وهو  متوا�سعًا،  زفافًا  لها  واأق��ام   ،O

�سيدة  وعرو�سه   ،Q الموؤمنين  اأمير 

.O ن�ساء العالمين

 R ال��ب��ي��ت  واأه����ل  *الر�صول 
قدوة لن�

العادات  اأن  رزق  خليل  ال�سيخ  ويعتبر 

اأي��ام��ن��ا ه��ذه،  ف��ي  اأ�سبحت دارج���ة  ال��ت��ي 

والتي باتت تحّمل ال�ساب اأكثر من طاقته، 

التي  الرئي�سية  الأ���س��ب��اب  م��ن  اأ�سبحت  

توؤخر زواج ال�سباب، فال�ساب اأ�سبح يفكر 

ميزانية  لها  ويخ�س�س  العر�س  بتكاليف 

اأو  المهر  اأو  المنزل  كحال  حالها  رئي�سية 

بال�سباب  المنزل. وهذا ما يدفع  اأغرا�س 

اإلى تاأخير فكرة الزواج ريثما تتوّفر لديه 

الميزانية التي تر�سي العرو�س واأهلها!

اأه��ل  لكل  بكلمة  رزق  ال�سيخ  ويختم 

يتخذوا  »اأن  وهي:  الزفاف،  تعنيهم حفلة 

R قدوة  P واأهل بيته  من الر�سول 

في هذه الم�ساألة كما نتخذهم قدوة في كل 

اأمور حياتنا، واأن يقتنعوا بالقليل المتوفر 

يكونوا  ول  ال�سباب،  اأم���ور  يي�سروا  حتى 

الم�ساكل  ف��ي  �سببًا  اأو  اأم��ام��ه��م،  عائقًا 

الجتماعية والنف�سية الكثيرة التي ي�سببها 

تاأخر الزواج«.

*االعتق�د يبّرر الو�صيلة
وبالحديث عن التاأثيرات الجتماعية، 

)مر�سدة  عيتاوي  ليلى  الأ���س��ت��اذة  تعيد 

�ضم�حة ال�ضيخ خليل رزق
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اجتماعية( تقييم اأي ت�سّرف ي�سدر عن 

يوؤِمن  ما  اأو  اإلى من�سئه وم�سدره  الأف��راد 

به الإن�سان من معتقد ومبداأ، فمن ل يتبّنى 

ونتقّبل  نتوّقع  اأن  علينا  الإ�سالمي  المنهج 

منه هذا النوع من الإ�سراف والتبذير لأنه 

للحياة  نظرته  مع  وين�سجم،  بل  يتنا�سب، 

اأن  عليه  التي  الفر�سة  باعتبارها  الدنيا 

بملذاتها،  للتمّتع  لديه  ما  كّل  فيها  ي�ستغّل 

وط��ب��ع��ًا ه���ذه ال��م��ل��ّذات ه��ي م��ادي��ة لأن 

م�سدرها الدنيا المادّية.

وي��ّدع��ي  يتبنى  ال��ف��رد  ك���ان  اإذا  اأم���ا 

ال�سامل  الإ���س��الم��ي  بالمنهج  الل���ت���زام 

لجميع �سوؤون الإن�سان في الدنيا والآخرة، 

فالت�سرف على اأ�سا�س التبذير والإ�سراف 

المظاهر  ف��ي  ال�ستغراق  ف��ي  والمبالغة 

يناق�س  ح��ّد  اإل��ى  منافيًا  ي�سبح  المادية 

مبداأه ومنهجه، ومن الطبيعي اأن يتعّر�س 

للنقد في المنظور الجتماعي وللمحا�سبة 

في المنظور الإ�سالمي.

ل��ذل��ك ف��ال�����س��وؤال ال���ذي ي��ط��رح نف�سه 

لماذا  ه��و  عيتاوي-  الأ���س��ت��اذة  -بح�سب 

ُيقدم هذا الفرد على هكذا ت�سرف؟

عك�س  ال�����ص��ل��وك  ي��ك��ون  *لم�ذا 
المعتقد؟

توجد  ال�سريعة  الإج��اب��ة  معر�س  في 

في  الأول��ى  بالدرجة  ت�ساعد  اأ�سباب  عدة 

ال�ّسذوذ  لهذا  المنا�سب  ال��ع��الج  تقديم 

ملتزم،  اإ�سالمي  مجتمع  �سمن  ال�سلوكي 

اأهمها:

1 - الف�سل بين ما يعتقده من جهة وبين 
عف  ل�سَ اأخ��رى،  به من جهة  يلتزم  ما 

في العزيمة والخ�سوع اأمام المغريات 

ال���م���ادّي���ة ال���ت���ي ي���ع���ّززه���ا ال��ت��ف��ك��ي��ر 

الماّدي...

2 - توُفر بع�س الأمرا�س القلبية من قبيل 
وهذا  و�سواهما،  والّرياء  الظهور  حّب 

يعود اإلى عدم اإخ�ساع نف�سه للتهذيب 

ال�سلوكي وفق المنهج الإ�سالمي.

والحدود  ال�سرعية،  بالأحكام  الجهل   -  3

على كل أهل أن يقتنعوا 
بالقليل املتوفر لتيسري األمور

الأ�ضت�ذة ليلى عيت�وي

الملف

34



ال��ت��ي ف��ر���س��ه��ا اهلل ت��ع��ال��ى ع��ل��ى كل 

مكلف، ومنها الأحكام المتعّلقة باإقامة 

الأعرا�س. فالإ�سالم �سّجع على اإحياء 

من  ال�سيوف  واإك��رام  المنا�سبة  هذه 

الفرح  اأج���واء  واإ���س��اع��ة  وليمة  خ��الل 

وال�سرور �سمن حدود الدين من جهة، 

تقتروا«  ول  ت�سرفوا  »ل  قاعدة  وتحت 

من جهة اأخرى.

وع���ن ال��ت��اأث��ي��ر ال�����س��ل��ب��ي ل��م��ث��ل ه��ذه 

تقول  ال��ف��رد  م�ستوى  ع��ل��ى  ال��ت�����س��رف��ات 

يتاأثر  ل  »رب��م��ا  عيتاوي:  ليلى  الأ���س��ت��اذة 

�سواء  المادية  الناحية  من  مبا�سر  ب�سكل 

بالمدى القريب اأو البعيد اإذا كان مقتدرًا 

تبعات  تحّمل  فعليه  يكن  لم  اإن  اأما  ماليًا. 

اإذا كان هناك  ُتثقل كاهله، خا�سة  مادّية 

ديون وقرو�س وغيرها من الأعباء«.

*تراجع في المعنوي�ت
اأول  فاإن  المعنوي،  الم�ستوى  على  اأما 

في  التراجع  ه��و  عنه  الحديث  يمكن  م��ا 

ال��ح��دود  خ��ال��ف  لأن���ه  المعنوي  ال�سلوك 

ال�سرعية ب�سبب اإ�سرافه. اإ�سافة اإلى ذلك، 

الإ���س��راف  في  الزوجية  الحياة  ب��دء  ف��اإن 

اأ�سرية عديدة  اإلى م�ساكل  والتبذير يوؤدي 

البذخ  النوع من  ب�سبب العتياد على هذا 

تقّبل  في  �سعوبات  مواجهة  اأو  وال�سْرف، 

قد  ال��ذي  المادي  للو�سع  المتقلب  الواقع 

يطراأ على الحياة الأ�سرية.

م�ستوى  على  الأ�سعب  الم�سكلة  ولكن 

المجتمع، هي تقديم نموذج خاطئ ي�سجع 

الآخرين على اتباع م�سلكه الخاطئ واإ�ساعة 

الجتماعية  ال�����س��ورة  وت�سويه  المنكر، 

المتوازنة في المجتمع الإ�سالمي.

اأه��ل  م��ن  ن�سيحة  ال��ك��الم  ختام  وف��ي 

وال�سلبيات،  الم�ساكل  لتفادي  الخت�سا�س 

دين  هو  الإ�سالم  اأن  على  التاأكيد  في  هي 

حياة واآخرة، يجب اأن تجري جميع تفا�سيله 

الإن�����س��ان  ح��ي��اة  ف��ي  ال�سرعية  واأح��ك��ام��ه 

الملتزم، وذلك حتى يتحقق الهدف الإلهي 

لأّي  ع��زل  اأو  ف�سل  واأّي  ال��دي��ن.  ه��ذا  من 

حكم دون اآخر �سيوؤدي اإلى اختالل التوازن 

في التزامه ال�سحيح وبالتالي التراجع اإلى 

والحياة  العي�س  اأ�سلوب  في  المادي  النمط 

وما فيه من تناق�سات ومنّغ�سات واإ�سرار 

35بم�سلحة الإن�سان.
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)*(
ال�صيخ حممد توفيق املقداد

الفرح  مظ�هر  من  فيه�  لم�  االأع��را���س  االإ���ص��الم  اأق��ّر 

الأّن  والقلوب,  النفو�س  على  البهجة  واإدخ����ل  وال�صرور 

اإلى  يدخالن  اللذين  لل�صخ�صين  المفت�ح  هي  االأع��را���س 

ال�صع�دة  الإ�صف�ء  الفرح  مظ�هر  خالل  من  الزوجية  ع�لم 

بعدم�  الحي�ة  من  جديد  نمط  اإل��ى  دخولهم�  بداية  على 

اأو في من ك�ن يرعى كاّلً  ك�ن� منفردين كلٌّ في منزل اأهله 

اإلى  مطلقة  لي�صت  لالأعرا�س  االإ�صالم  اإب�حة  لكّن  منهم�. 

تج�وز  خالل  من  العرو�صين  اأهل  اإليه  يذهب  الذي  الحّد 

وال�صلوكية  االأخالقية  واالعتب�رات  ال�صرعية,  الحدود 

والتربوية, وهي اأي�صً� لي�صت مغلقة ب�لمطلق على اأنواع من 

الفرح وال�صرور يالزم�ن كل عر�س بح�صب العرف والع�دة.

الملف
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*اأعرا�س تتج�وز الحدود
من الوا�سح جدًا لأّي ناقد، من منظور 

التي  الأعرا�س  كل  اأّن  و�سرعي،  اإ�سالمي 

تنت�سر اليوم في �ساحتنا الإ�سالمّية لي�ست 

ال�سرعية  ال�����س��روط  اأغ��ل��ب  م��ع  متطابقة 

والموا�سفات المطابقة لالأحكام الفقهّية، 

التي  كالأعرا�س  ال�سكل،  ناحية  من  �سواء 

لذلك،  المعّدة  ال�سالت  في  ُتقام  �سارت 

الزينة  كمظاهر  الم�سمون  حيث  من  اأو 

التي �سارت خارجة عن حدود المتعارف، 

من  ال�سالت  داخل  التعاطي  كطريقة  اأو 

ترتديه  الذي  المحت�سم  غير  اللبا�س  جهة 

اأنها  الأعرا�س  فيه  تعتبر  حّد  اإلى  الن�ساء 

���س��ارت م��ع��ار���س ل��الأل��ب�����س��ة. ف�����س��اًل عن 

ت�سوير الأعرا�س وما قد يوؤدي في الكثير 

ب ال�سور مع ما فيها  من الأحيان اإلى ت�سرُّ

ب�سبب  وخ�سو�سًا  ال��ح��رم��ات  هتك  م��ن 

انت�سار الهواتف القادرة على الت�سوير.

اأ�سف اإلى ذلك ما يرافق العر�س من 

الآخرين  اأمام  والتباهي  التفاخر  مظاهر 

وما  الأح�سن  اأقمناه هو  الذي  العر�س  باأن 

اأخ��رى  ق�سايا  من  هنالك  ما  اإل��ى  �سابه، 

�سنتعّر�س لها.

*زينة واإ�صراف
هو  عنه  �سنتحّدث  �سلبي  مظهر  واأول 

�ساعات  العرو�س  تق�سي  حيث  »الزينة« 

ع��ن��د »ال���م���زّي���ن���ات« م���ع م���ا ي��ك��ّل��ف ذل��ك 

اإل��ى  بالن�سبة  وك��ذل��ك  ووق����ت،  م���ال  م��ن 

العرو�سين  اأرح���ام  ع��ن  ف�ساًل  العري�س، 

العر�س  ح�سور  يرّتبه  وما  واأ�سدقائهما، 

واحد من  لكل  لمالب�س جديدة  �سراء  من 

هذه الأعرا�س؛ فاإذا لحظنا تكاليف هذا 

نفقاته  اأّن  نجد  وح��ده،  ال�سلبي  المظهر 

ت�سل اإل��ى ح��دود »الإ���س��راف« و»الإن��ف��اق 

البع�س  حاول  واإن  الماألوف«  عن  الخارج 

متعارفًا  ���س��ار  الأم���ر  ه��ذا  اأن  ي��ب��ّرر  اأن 

وعاديًا، وهذا غير �سحيح، لأن الخطاأ في 

حالًل  ي�سير  ل  �سائعًا  كان  ولو  الت�سرف 

ال�سرعية،  الناحية  من  اإ�سكال  محل  وهو 

يقول: تعالى  اهلل  لأن  محّرمًا  ي�سبح  بل 

{َوالَِّذيَن اإَِذا اأَنَفُقوا َلْم ُي�ْضِرُفوا َوَلْم َيْقُتُروا 

 ،)67 َقَواًم�} )الفرقان:  َذِل��َك  َبْيَن  َوَك���َن 

َمْغُلوَلًة  َي���َدَك  َت��ْج��َع��ْل  {َوَل  تعالى:  وق��ال 

اإَِلى ُعُنِقَك َوَل َتْب�ُضْطَه� ُكلَّ اْلَب�ْضِط َفَتْقُعَد 

اخلطأ يف التصرف ولو كان 
شائعًا ال يصري حالاًل وهو 
حمل إشكال من الناحية 

الشرعية
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ْح�ُضوًرا} )الإ�سراء: 29(. َمُلوًم� مَّ

*مطلق الغن�ء حرام
الأع��را���س  ف��ي  �سلبي  مظهر  وث��ان��ي 

فقد  والمو�سيقى«،  »ال��غ��ن��اء  ه��و 

انت�سارًا  ال��ع��ادة  ه��ذه  انت�سرت 

وا���س��ع��ًا ج����دًا ف���ي الأع���را����س، 

المغنيات  من  ِف��رٌق  هناك  و�سار 

�سات بالغناء في الأعرا�س،  متخ�سّ

الحالة عن  ولالأ�سف خرجت هذه 

���س��واء  ال�سرعية  ال�����س��واب��ط  ك��ل 

ناحية  اأو من  الغناء،  ناحية  من 

�سار  التي  المحّرمة  المو�سيقى 

المو�سيقى  اآلت  ا�ستعمال  فيها 

»العر�س  ي��ك��ون  وب��دون��ه ل  ع��ادي��ًا،  اأم����رًا 

عر�سًا، بل مجّرد تجّمع للن�ساء ل اأكثر« كما 

رن  تقول عنه غالبّية الن�ساء اللواتي يح�سُ

من  الغناء  مع  يترافق  ما  ومع  الأعرا�س. 

اأه��ل  راق�سات  عند  المتعارف  الرق�س 

الفارق  يعد  لم  بحيث  والفجور،  الف�سق 

ب��اأن  الت�سمية  م��ج��رد  ف��ي  ���س��وى  م��وج��ودًا 

ح��الًل  يعتبرونه  الأع��را���س  ف��ي  الرق�س 

يرتكبن  الراق�سات  بينما  فيه،  حرمة  ل 

ا�ستباه  م����ورد  وه����ذا  ال��م��ح��ّرم،  ال��ع��م��ل 

العظام  مراجعنا  ف��ت��اوى  اأن  م��ع  كبير، 

التمايل  م��ج��رد  بمعنى  ال��رق�����س  تجيز 

ما  اإل��ى  الو�سول  دون  من  الفرح  واإظ��ه��ار 

الف�سق  اأهل  راق�سات  عند  المتعارف  هو 

القائد  الإم���ام  اأن  ن��رى  ول���ذا،  وال��ف��ج��ور. 

ال�سيد الخامنئي  حّرم الغناء مطلقًا 

الأم��ر خرج  الأع��را���س، لأن هذا  حتى في 

كانت  التي  ال�سرعية  ال�سوابط  ك��ل  ع��ن 

الغناء  وكذلك حّرم  الغناء،  ع  وت�سرِّ تنّظم 

اأّيدهم  العظام  مراجعنا  من  اآخ��ر  ع��دد 

ووفقًا  الزفاف،  ليلة  في  حتى  تعالى  اهلل 

للروايات الداّلة على تحريم مطلق الغناء 

من دون ا�ستثناء الغناء في الأعرا�س.

*�صبهة االختالط في االأعرا�س
»الخ��ت��الط«  هو  �سلبي  مظهر  وثالث 

اإّل  الختالط  ح�سل  ولو  اأنه  ذلك  وحّجة 

ال�سرعي  ال��ح��ج��اب  يلتزمن  الن�ساء  اأن 

وك����اأن ه���ذا الأم����ر وح���ده ك���اٍف لي�سبح 

يوجد  وهنا  مباحًا،  اأو  جائزًا  الختالط 

العرس املوافق ألحكام 
الشريعة اإلسالمية الغراء 

يجب أن تراعى فيه كل 
الضوابط الشرعية

الملف
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اللواتي  الن�ساء  لأن  اأي�سًا،  كبير  ا�ستباه 

يظهر  المختلط  ال��ع��ر���س  ف��ي  يح�سرن 

الم�ساحيق  من  الزينة  اآثار  وجوههن  على 

واأدوات التجميل وهذا الأمر يكون ظاهرًا 

تلك  عن  الأج��ان��ب  للرجال  حتى  للجميع 

الفقه  في  عندنا  المعلوم  وم��ن  الن�سوة، 

والأحكام ال�سرعية اأن المراأة ل يجوز لها 

اإظهار الزينة اأمام الرجال غير المحارم، 

ومجّرد ارتداء الحجاب ل يكفي، ومن هنا 

ي�سبح الختالط حرامًا في الأعرا�س لأنه 

وال�سبهات  المحّرمات  في  للوقوع  م��ورد 

ال�سرعية، وبدًل من اأن يكون العر�س اأمرًا 

مباحًا وم�ستحبًا ي�سبح اأمرًا محّرمًا.

اأعرا�سنا  معظم  اإن  القول:  وخال�سة 

ال�����س��ري��ع��ة  ي��ع��د م��ت��ن��ا���س��ب��ًا م���ع ذوق  ل���م 

من  يحتويه  لما  محرمًا  و�سار  الإ�سالمية 

والغناء،  واللبا�س،  الزينة،  في:  محرمات 

وال��م��و���س��ي��ق��ى، وال���رق�������س، والإ����س���راف 

لمجّرد  فقط  المال،  �سرف  في  والتبذير 

الدنيا،  باأهل  والت�سّبه  والتفاخر  التباهي 

اإن  القول  ولي�س  والفجور.  الف�سوق  واأه��ل 

للملتزمين يجعله حالًل، لأن  العر�س  هذا 

الِعبرة في الت�سّرفات ل في الت�سميات.

العر�س  »اإن  نقول:  �سبق  ما  كل  وم��ن 

الإ�سالمية  ال�سريعة  لأح��ك��ام  ال��م��واف��ق 

ال�سوابط  كل  فيه  تراعى  اأن  يجب  الغراء 

الحاليون  فقهاوؤنا  ذكرها  التي  ال�سرعية 

وال�سابقون اأي�سًا«.

*عر�س الزهراء O قدوة لن�
ال��زواج  على  م��ث��اًل  ن��اأخ��ذ  اأن  ويمكن 

الإ�سالمي الموؤاتي للحدود ال�سرعية زواج 

اأمير  الإم��ام  O من  الزهراء  ال�سيدة 

عليه  اأ���س��رف  وال���ذي   ،Q الموؤمنين 

ر�سول اهلل P، وكان على ال�سكل التالي:

الم�ستحبات  من  وهي  الوليمة،  اأوًل: 

��دة ف��ي ال��ع��ر���س الإ���س��الم��ي، وهي  ال��م��وؤكَّ

اأعرا�سنا  في  م  ُيقدَّ عما  المنا�سب  البديل 

اليوم ويمكن اأن تكون تكاليفه اأقّل، ولي�س 

مت�سّمنة  الوليمة  تكون  اأن  ال�سروري  من 

لأنواع كثيرة من الطعام، بل يمكن الكتفاء 
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الوليمة  اأما  توابعه،  مع  واحد  بنوع 

اأمر  فقد   ،P النبي  اأقامها  التي 

لحمهما  م��ن  وج��ع��ل  جملين  بنحر 

وليمة واأطعم النا�س.

في  »العرو�س«  رك��وب  ث���ن��ي���ً: 

النبي  اأرك���ب  كما  م��ث��اًل،  �سيارة 

ع��ل��ى   O ال�����زه�����راء   P

هنا  وال�سيارة  »ال�سهباء«،  فر�سه 

النقل،  و�سائل  تطّور  وفق  الجمل  محّل 

يركب  التي  ال�سّيارات  وراءه��ا  ت�سير  ثم 

فيها اأهل العرو�سين والمدعّوون، والقيام 

النا�س  اإزع����اج  دون  م��ن  ���س��ي��ارة  بجولة 

اليوم  يح�سل  كما  ال�����س��ي��ارات  ب��اأب��واق 

لالأ�سف، ما ي�سبب اإزعاجًا للنا�س 

واإقالقًا لراحتهم.

العر�س،  مكان  ث���ل��ث���ً: 

وهنا لي�س من ال�سروري 

ال��ع��ر���س  ي���ك���ون  اأن 

ف��ي »ال�����س��الت« 

تكّلف  ال��ت��ي 

الطائلة،  المبالغ 

ي��ك��ون  اأن  ي��م��ك��ن  ب���ل 

التخفيف  م��ع  ال��ع��رو���س«  »اأه���ل  بيت  ف��ي 

القيام  من  للتمّكن  المدعوين  اأع��داد  من 

ب��واج��ب ال�����س��ي��اف��ة ع��ل��ى ال��وج��ه ال��ج��ّي��د 

في  العري�س«  »اأه���ل  ويجتمع  والح�سن، 

م��ن��زل��ه��م م��ع م��دع��وي��ه��م، وع��ن��د مجيء 

الموعد ينطلق اأهل العري�س اإلى منزل اأهل 

العرو�س، وينطلق الجميع في جولة �سّيارة 

والد  يكون  واأن  العرو�سين«،  »منزل  اإل��ى 

العرو�س، اأو من هو من اأرحامها المقّربين 

اآخر من يوّدعهما كما فعل النبي P في 

.O زفاف ال�سيدة فاطمة الزهراء

يمكننا  وه���ن���ا  الإن�������س���اد،  راب������ع�������ً: 

والمو�سيقى  ال��غ��ن��اء  ع��ن  ن�ستعي�س  اأن 
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)*( مدير عام مكتب الوكيل ال�سرعي لالإمام الخامنئي{ في لبنان.

اإنها فاطمة الزهراء O، الدكتور محمد عبده.( 1)

الهوام�س

واأهل   P النبي  في  بمدائح  المحّرمين 

في  ورد  كما   ،R المع�سومين  بيته 

�َسَلمة  اأّم  اأّن  من   O ال��زه��راء  عر�س 

�سعرًا  ارت��ج��زت  ق��د   -P النبي  -زوج 

جمياًل جاء فيه:

في  وا�سُكرَنه  جاراتي  اهلل  بعوِن  �ِسْرَن 

كّل حالِت

اأنعم رّب العال من ك�سف  واذك��رن ما 

مكروه واآفاِت

اأنع�سنا رّب  بعد كفر، وقد  فقد هدانا 

ال�سمواِت

ُت��ْف��َدى  ال���ورى  ن�ساء  خير  م��ع  ي�سرن 

بعّماٍت وخالِت

له ذو العال بالوحي منه  يا بنت من ف�سَّ

.
)1(

والر�سالِت

واأفراحن�  اأعرا�صن�  اإل��ى  *لنُعد 
االإ�صالمية

الزمان  ل�سرورات  وطبقًا  هنا،  ونحن 

في  ��ي  ب��ال��ت��اأ���سّ ن��ق��وم  اأن  علينا  وال��م��ك��ان 

اأعرا�سنا بعر�س الزهراء O، من دون 

الوقت  وت�سييع  وال�سخب  ال�سجيج  كل 

والإ�سراف في �سرف المال في الأعرا�س 

الم�سّوهة  ب�سورتها  ال��ي��وم  المنت�سرة 

وتقاليدنا  عاداتنا  عن  والبعيدة  �سرعًا، 

الإ�سالمية التي كانت حتى الأم�س القريب 

اأّن  اإّل  اأعرا�سنا واأفراحنا،  معموًل بها في 

محاولتنا في تقليد الآخرين في اأعرا�سهم 

فيه  خرجنا  الذي  الم�ستوى  اإلى  اأو�سلتنا 

ال�سرعية  �سوابطنا  كل  عن  اأعرا�سنا  في 

والأخالقية.

ال�سمة  ونعطها  اأعرا�سنا  اإل��ى  فلنعد 

 P التي تر�سي اهلل ور�سوله  الإ�سالمية 

قدوتنا  ه��م  ال��ذي��ن   R البيت  واأه���ل 

الدنيا  في  نجاتنا  �سفينة  وربابنة  وقادتنا 

والآخرة.

حماولتنا يف تقليد اآلخرين 
يف أعراسهم أوصلتنا إىل 

املستوى الذي خرجنا فيه 
يف أعراسنا عن كل ضوابطنا 

الشرعية واألخالقية
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*الزواج عب�دة الإعم�ر االأر�س
بين  تجمع  حياتّية  �سّنة  ف���ال���زواج، 

في  اأ�سرة  تاأ�سي�س  بهدف  والمراأة  الرجل 

ِم��ْن  {َخ��لَ��َق��ُك��ْم  تعالى:  ق��ال  مجتمع.  ك��ل 

َن��ْف�����ٍض َواِح�����َدٍة ُث���مَّ َج��َع��َل ِم��ْن��َه��� َزْوَج��َه���} 

)الزمر: 6(.

منذ  عبادًة  ال���زواَج  الإ���س��الم  واعتبر 

اللحظة الأولى لتطبيقه في الحياة العملية 

قال  اإل اهلل«.  اإل��ه  »ل  ب���  الأر����س  لإع��م��ار 

��ْن  مِّ َل��ُك��م  َخ��لَ��َق  اأَْن  اآَي����ِت���ِه  {َوِم����ْن  تعالى: 

َوَج��َع��َل  اإَِل��ْي��َه���  َت�ْضُكُنوا  لِّ ْزَواج�����ً  اأَ اأَنُف�ِضُكْم 

اإِنَّ ِف��ي َذِل��َك َلآَي���ٍت  ًة َوَرْح��َم��ًة  ���َودَّ َبْيَنُكم مَّ

ُروَن} )الروم: 21(. َقْوٍم َيَتَفكَّ لِّ

والخطوة الأولى، تبداأ بالَعقد الذي هو 

آداب الزفاف
تقليد  ي�صوبه�  حي�تن�  اأن  و�صدق  �صراحة  بكل  نعترف  دعون� 

وع�داتن�  �صرعن�  عن  غريبة  علين�,  وافدٍة  بع�داٍت  وت�أّثر  وانهزام 

وذلك لجملة اأ�صب�ب. ومن جملة تلك الع�دات م� نراه في االأعرا�س 

واأعرافه� االجتم�عية وجملة من اآدابه� واآف�ته�.

ال�صيد �ص�مي خ�صرة

الملف
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اإن�ساء الرابط  تطبيق للحكم ال�سرعي في 

بين الرجل والمراأة.

م�ستحّبات  ه��ن��اك  للعقد،  واإ���س��اف��ة 

اجتماعّية  واأع�����راف  ���س��رع��ّي��ة،  واآداب 

وعادات، الهدف منها اإ�سهاُر الزواج على 

المالأ.

*اآداب و�صوابط
ة  الخا�سّ الآداب  ب��ع�����سَ  ه��ن��ا  ن��ذك��ر 

بالأعرا�س ونعّلق على بع�سها الآخر:

اأ - عقُد القران

اأم��ام  عالنيًة  ال��ق��ران  عقُد  ُي�ستحب 

العقد  واإج��راء  ودعوتهم  النا�س،  من  مالأ 

ال�سرعي اأمامهم، ليكونوا �سهودًا على هذه 

العبادة المميزة.

ول���م ي��م��ان��ع الإ����س���الُم ف��ي الح��ت��ف��اء 

الفرح  عن  فيها  والتعبير  المنا�سبة  بهذه 

وال�سرور �سمن �سوابط واأُطر �سرعّية.

ف���ال ت��غ��ل��ب ال��خ��ّف��ُة وال��ع��اط��ف��ُة على 

الأم���ور،  ع��واق��ب  ف��ي  ر  والتب�سّ الت����زان 

وال�����س��رور  ال��ف��رح  ج��ع��ُل  �سحيحًا  فلي�س 

ة، بل اأن يكون الفرح  م�ساويًا للتفّلت والخفَّ

الحقيقي الذي يعود بالخير والبركة.

وذك�����ر ع���ل���م���اء  ال�����س��ل��وك »ال���ف���رح 

المن�سبط« بهداية ال�سريعة، والحائز على 

ر�سا اهلل تعالى.

ب - الغن�ء يبطل الدع�ء

على  البع�س  في�ست�سهله  الغناء  اأم��ا 

وتعلُّمِه  تعليمه  وحرمة  حرمته  من  الرغم 

اآثاره  التك�سب به وا�ستماِعه، ومن  وحرمِة 

العاجلة اأنه يجلب الفجيعَة وُيبعد المالئكَة 

القلب  في  النفاَق  وُينبت  الدعاَء،  وُيبطل 

ُي��ورث  واأن���ه  الخ�سرة،  ال��م��اُء  ُينبُت  كما 

ويرفع  الحياَء،  وينزع  والق�ساوة،  الفقَر 

 من آثار الغناء العاجلة 
أنه يجلب الفجيعَة وُيبعد 

املالئكَة وُيبطل الدعاَء
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النفاق،  ع�س  واأن��ه  البالء  وينزل  البركة، 

واأن الغناء مجل�س ل ينظر اهلل اإلى اأهله، 

واأن ا�ستماع الغناء نفاق.

فهل نعبر اإلى الطاعات اأو العبادات... 

بالمنَكرات المف�ِسدات؟

{َذِل����ُك����م ِب���َم���� ُك��ن��ُت��ْم َت���ْف���َرُح���وَن ِف��ي 

اْلأَْر�ِض ِبَغْيِر اْلَحقِّ َوِبَم� ُكنُتْم َتْمَرُحوَن} 

)غافر: 75(.

ج - التكبير في االأعرا�س

في  »التكبير  المهملة  ��ن��ن  ال�����سُّ وم���ن 

 M الأعرا�س« ففي رواية ال�سيخ الطو�سي

:O في و�سف زفاف �سيدتنا الزهراء

�سبعيَن  في  بَجبرائيَل  هو  ف��اإذا   ...«

فقال  األ��ف��ًا،  �سبعيَن  في  وميكائيَل  األ��ف��ًا، 

 :P ُّالنبي

م��ا اأه��ب��ط��ك��م اإل���ى الأر������س؟ ق��ال��وا: 

بن  علي  زوجها  اإل��ى  فاطمَة  ن��زفُّ  جئنا 

وكّبر  جبرائيُل،  فكّبر  طالب  اأب��ي 

المالئكُة،  وك��ّب��رت  ميكائيُل، 

ف��وق��ع   ،P م��ح��م��ٌد  وك���ّب���ر 

من  العرائ�س  على  التكبيُر 

.
)1(

تلك الليلة«

د - ذكر خطبة ودع�ء

ع��ق��د ال����ق����راآن ي��ك��ف��ي فيه 

معدودات  كلمات  على  الخت�ساُر 

الم�ستحب  اأّن  اإل  الفقهاء،  ذكرها 

فيها  ُت��ْذك��ر  ِخطبٌة  هناك  يكون  اأن 

بع�ُس المبادىء الإ�سالمية كالزواج، 

والأ�سرة  النف�س،  وتح�سين  والعّفة، 

وح�سن  الأولد،  واإن���ج���اب  ال��م�����س��ل��م��ة، 

اأحدهما  الزوجين  واح��ت��رام  المعا�سرة، 

الآخر، والتعاون على اأمر الدنيا والآخرة، 

الح�سن،  وال��خ��ل��ق  ب��ال��ح��ق،  وال��ت��وا���س��ي 

الزوجين،  و�سفات  ال��زواج،  اإلى  والدعوة 

وتربية الأولد، وبع�س الن�سائح عند وقوع 

�سوء تفاهم...

كالقول  للعرو�سين  ال��دع��اء  وك��ذل��ك 

مثاًل:

حامديه،  من  قُرب  الذي  هلل  »الحمُد 

يّتقيه،  َمن  الجنة  ووعد  �سائليه،  من  ودنا 
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على  نحمده  يع�سيه،  َم��ن  بالنار  واأن���ذر 

اأنه  قديم اإح�سانه واأياديه، َحمَد َمن يعلُم 

وُم�سائُله  وُمحييه،  وُمميُته  وباريه،  ه 
ُ
خاِلق�

عن م�ساويه، ون�ستعينه ون�ستهديه، ونوؤمن 

اهلل  اإّل  اإل��ه  ل  اأن  ون�سهد  ون�ستكفيه،  به 

 َتْبُلُغه وُتر�سيه، 
ً
وحده ل �سريك له، �سهادة 

.
)2(

واأن محمدًا عبُده ور�سوله«

فيُكما،  وب���ارك  عليُكما،  اهلل  »ب���ارك 

واأخ��رج  بينُكما،  وجمع  ُكما،  جدَّ واأ�سعد 

.
)3(

منُكما الكثيَر الطيب«

بين  واأّل���ف  ُهما، 
َ
�سمل� اجمع  »ال��ل��ه��مَّ 

ورثة  من  َتُهما  وذريَّ واجَعْلُهما  قلَبْيه�ِما، 

جنة النعيم، وارزقُهما ذريًة طاهرة طيبًة 

��ت��ِه��م��ا ال��ب��رك��َة،  م��ب��ارك��ة، واج��ع��ل ف��ي ذريَّ

واجعلهم اأئمًة يهدون باأمرك اإلى طاعتك، 

.
)4(

وياأمرون بما ُير�سيك«

*ع�دات اجتم�عية ج�ئزة
ل مانع في الإ�سالم من القيام ببع�س 

العالم  في  المنت�سرة  الجتماعية  العادات 

الإ�سالمي من الخروج في جماعة واإظهار 

اأنواع الفرح المختلف )مواكب ا�ستعرا�س 

الّلعب بال�ّسيف، ركوب الجمال اأو العربات، 

على  التام  الحر�س  مع  العرو�س(  تزيين 

عدم تجاوز الحدود ال�سرعّية. ويمكن روؤية 

واأفريقية  اآ�سيوية  عديدة  بلدان  في  ذلك 

وفي المغرب العربي التي ما زالت تحافظ 

على العادات الإ�سالمية المحمودة بجانب 

العادات الح�سنة.

*تحذيرات ومحذورات
من اأخطر الأم��ور في ه��ذه الأي��ام ما 

ديننا  من  لي�ست  مرا�سيم  من  علينا  دخل 

في �سيء خا�سة في العقود الأخيرة والتي 

ينبغي، بل يجب التحذير منها:

اأ - الخ��ت��الط ال��ذي على الأغ��ل��ب الأع��م 

ال�سعوبة  م��ن  حيث  م��ح��ّرم��ًا   ي��ك��ون 

ال��ح��دود  على  المحافظة  ال�����س��دي��دة 

ولم�س  نظر  م��ن  واآداب���ه���ا  ال�سرعية 

واإعجاب وتبّرج وعدم مراعاة م�سائل 

والمزاح  والعطر،  واللبا�س،  الزينة، 

في  �سبطه  ي�سعب  ما  والت�سرفات، 

مجال�س الأعرا�س.

الآخذ  المحرم  الختالط  جملة  ومن 

مجل�س  على  العري�س  دخ���ول  بالنت�سار 

العر�س، اأحيانًا مع تزيُّن الحا�سرات، ومن 

دون حجاب، بل مع زينة مو�سوفة واأحيانًا 

مع حركات ورق�سات معلنة، وقد يدخل مع 

لعون  العري�س بع�ُس اأقاربه من الرجال فيطَّ

على الن�ساء الحا�سرات.

ومن  �سيء  كل  في  الإ�سراف مذموم   - ب 

جملة ذل��ك الإ���س��راف ف��ي الأع��را���س 

ال��دع��وات  وب��ط��اق��ات  المظاهر  على 

والثياب والتزّين المبالغ فيه.

اأذيُة  اإطالقًا  الإ�سالم  اأدب  من  لي�س   - ج 

عليهم  دخيلة  ع��ادات  في  الم�سلمين 

كاإطالق الر�سا�س وما ي�سمى بالألعاب 

النارية، واأبواق ال�سيارات في �ساعات 

ال�سوت  وم��ك��ب��رات  ال��م��ت��اأخ��رة  الليل 

للحفالت دون مراعاة حرمات النا�س 

والمر�سى  وخ�سو�سياتهم  وراحتهم 

منهم والأطفال وكبار ال�سن.

الوافي، الكا�ساني، ج21، �س458.( 1)

بحار الأنوار، المجل�سي، ج43، �س112.( 2)

م.ن.( 3)

�سرح اإحقاق الحق، ال�سيد المرع�سي، ج25، �س468.( 4)

الهوام�س
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ال�صيخ تقي الدين اإبراهيم الكفعمي

يا نفس...
احذري يوم الحساب

ي� نف�ض!

والق�سا للف�سل  الميزان  ن�سب  واأب���ل�������س م��ح��ج��اج واأخ����ر�����س ن��اط��قاإذا 

غيظها وا���س��ت��ّد  ال��ن��ي��ران  وق�����د ف��ت��ح��ت اأب����واب����ه����ا وال��م��غ��ال��قواأج���ج���ت 

وق����ام����ت ب����ه اأ�������س������راره وال���ع���الئ���قوق��ط��ع��ت الأ����س���ب���اب م���ن ك����ّل ظ��ال��م

اأحوالك، فعالَم كّذبِته  باإ�سالح  الدنيا  اأّنه تعالى تكّفل في  ل جرم  ي� نف�ض! 
ِت عن  باأفعالك؟ واأ�سبحِت تتكالبين على طلب الدنيا تكاُلَب المدهو�س الُم�سَتهتر؟ واأعر�سْ

نة! اأو يبتغي الجنة! الآخرة اإعرا�َس المغرور الُم�سَتحقر؟ ما هذا من عالمات من يتبع ال�سُّ

دلل������ٍة اأدلِّ  م�����ن  ه������ذا  ت�سبحيف����ح����ّب����ِك  الجهِل  غ��م��رِة  ف��ي  اأّن���ك  على 

َتمرحيت���روح���ي وَت���غ���دي ف���ي ُغ�����رور وَغ��ف��ل��ٍة الأر���سِ  في  الحّق  بغيِر  واأن��ِت 

واّت�������ِق اهلل وح���ده ه�����واك  تفلحيف��ع��ا���س��ي  ال��ق��ي��ام��ة  ي����وم  ف���ي  ع�����س��اِك 

نصوص تراثية
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ي� نف�ض! اأتح�َسبين اأن ُتتركي �ُسدى، األم تكوني نطفة من منّي ُيمنى، ثم كنت 
علقًة فخلق ف�سّوى، األي�س ذلك بقادٍر ]على[ اأْن يحيي الموتى؟! فما لك ل تعِرفين قدرِك، 

ول تاأُخذين ِحْذَرِك؟ فاإْن كنِت قد اأِمنِت في الح�سر ب�سوؤالك، وَعرفِت جميَع ذلك هنالك، 

فما بالِك ت�سّوفين بالعمل، وقد دنا الأجل؟ ولعّله يختطفِك ِمن غير مهل؟!

ي� نف�ض! لو عزمِت على �سفر، لق�ساء الوطر، ترتجيَن فيِه نيل الظفر، والأمن 
الأقفال،  ياأُخُذ  اأمامِك ل�سًا،  راأى  اأّنه  اأخبرِك  رر، فلقيِت في طريقِك �سخ�سًا،  ال�سّ من 

وي�سَتبيح النف�س والمال، لَرجعِت عن ذلك الطريق المخوف، حذرًا من الل�ّس الع�سوف.

اأفكان قول التوراة والإنجيل، والزبور والتنزيل، باإخبارهم باأخاويف القيامة، واأهاويل 

يوم الطامة، اأقّل من مخبرك �سدقًا، واأنذر منه حقًا؟! ولعّل المخبر غير �سادق، بل اأكذب 

من بارق!!

اأطعمتك  األّذ  اأخبرك في  اأو حكيمًا ن�سرانيًا،  اأّن طبيبًا يهوديًا،  لو  ي� نف�ض! 
وتركته،  عنه  ل�سبرت  ال��غ��ذاء،  بع�س  عن  بالحتماء،  اأَم��رك  ثم  دوائ��ه،  وع��دم  بدائه، 

وجاهدت نف�سك فيه.

اأفكان قول القراآن المبين، والأنبياء والمر�سلين، اأقّل تاأثيرًا من قول يهودي يخبر عن 

تخمين، اأو ن�سراني ينبئ عن غير يقين؟!

والعجب لمن يحَتمي عن الطعام لأذّيته، كيف ل يحتمي عن الذنب لأليم عقوبته!

م�����خ�����اف�����ة ال���������ب���������ارد وال�������ح�������ارج���������س����م����ك ب����ال����ِح����م����ي����ة وق���ي���ت���ه

ت��ح��ت��م��ي اأن  ب����ك  اأول��������ى  ك�����ان  ع�����ن ال���م���ع���ا����س���ي ح���������َذر ال�����ّن�����ارق����د 

ي� نف�ض! ومن العجب اأنه لو اأخبرِك طفل: باأن عقربًا في جيبك لرميت بثوبك، 
اأو حية في اإزارك لرميت باأطمارك.

اأم �سار حّر نار جهنم  اأقّل عندك من قول الأطفال؟!  اأفكان قول الأنبياء والأبدال، 

للبهائم عالنّيتك  انك�سف  فلو  ول جرم  و�سمومها؟!  العقرب  اأحقر عندك من  وزّقومها، 

و�سريَرتك، ل�سِحكوا من َغفلة �ِسيرتك.
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*تمهيد
ق��د ي�����س��ط��ّر ال��م��ك��ّل��ف اإل����ى اج��ت��ن��اب 

الحالت  في  الواجبين  والغ�سل  الو�سوء 

اإل��ى  ف��ي��ل��ج��اأ  ط����ارئ،  ب�سبب  الطبيعية 

اأو  و�سوء  ومنها  ال�سطرارّية،  الطهارة 

ُغ�سل الجبيرة.

الع�سو  على  يو�سع  ما  هي  والجبيرة 

ونحو  المقروح  اأو  المجروح  اأو  المك�سور 

وال�سمادات  والخرق  كالألواح  وهي  ذلك، 

والدواء ونحوها.

الَغ�صل  موا�صع  على  الجبيرة   -  1
)الوجه واليدين(:

اأو  اليدين  على  الجبيرة  ك��ان��ت  اإذا 

الوجه )ب�سبب جرح اأو ك�سر اأو تقّرح( ففي 

الم�ساألة �سورتان:

الجبيرة  اإزال����ة  اأم��ك��ن  اإذا  الأول������ى: 

اأو  المجروح  الع�سو  اإل��ى  الماء  واإي�سال 

بحيث  تحتها  الماء  اإي�سال  اأو  المك�سور 

م�سّرًا  ال��م��اء  يكن  ول��م  الَغ�سل،  ي�سدق 

اإلى  الع�سو، فيجب ذلك، ول يحتاج  بهذا 

التيّمم.

الث�نية: اإذا لم يمكن ذلك فيجب اأن 

اأ اأو يغت�سل مع الم�سح على الجبيرة،  يتو�سّ

بدون حاجة اإلى التيّمم.

2 - الجبيرة على الراأ�س:
اإذا كانت الجبيرة على الراأ�س، واأراد 

الو�سوء، ففي الم�ساألة �سورتان:

اإذا لم تكن م�ستوعبة لمقّدم  الأولى: 

أحكام 
وضوء 
الجبيرة
ال�صيخ علي حج�زي
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الراأ�س فيكفي الم�سح على الجزء المقّدم 

المك�سوف.

لتمام  م�ستوعبة  كانت  اإذا  ال��ث���ن��ي��ة: 

نزع  اأمكن  ف��اإن  وللجبهة،  ال��راأ���س  مقّدم 

اإ�سرار  ب��دون  تحتها  ما  وم�سح  الجبيرة 

يمكن  لم  واإن  ذل��ك،  فيجب  الع�سو  بهذا 

الجبيرة  و���س��وء  اأ  يتو�سّ اأن  فيجب  ذل��ك 

فيم�سح عليها، ول حاجة للتيّمم.

3 - الجبيرة على القدمين:
اإذا كانت الجبيرة على القدمين ففيها 

�سورتان:

والم�سح  نزعها  اأم��ك��ن  اإذا  الأول�����ى: 

وم�سح  نزعها  فيجب  اإ�سرار  بدون  تحتها 

ما تحتها.

فيجب  ذل��ك  يمكن  ل��م  اإذا  ال��ث���ن��ي��ة: 

الم�سح على الجبيرة، ول يجب التيّمم.

4 - ع�صو الغ�صل المك�صوف:
اإذا كان الجرح اأو الك�سر في الوجه اأو 

اليدين، وكان مك�سوفًا، ففيه ثالث �سور:

اأو  ال��ج��رح  غ�سل  اأم��ك��ن  اإذا  الأول�����ى: 

يجب  ب��ه  م�سرًا  ال��م��اء  يكن  ول��م  الك�سر 

غ�سله.

واأمكن  َغ�سله  يمكن  لم  اإذا  الث�نية: 

َغ�سل ما حوله فيجب َغ�سل ما حول الجرح 

يم�سح  اأن  وج��وب��ًا  والأح����وط  الك�سر،  اأو 

اأو  ال��ج��رح  على  الَغ�سل(  غير  )والم�سح 

الك�سر بالرطوبة اإذا لم يكن فيه �سرر، ول 

يجب التيّمم.

ولم  َغ�سله  يمكن  ل��م  اإذا  ال��ث���ل��ث��ة: 

اأن  وجوبًا  فالأحوط  حوله  ما  َغ�سل  يمكن 

اأو الك�سر خرقة طاهرة  ي�سع على الجرح 

ويم�سح عليها، ول يجب التيّمم.

5 - ع�صو الم�صح المك�صوف:
اأو الك�سر على الراأ�س  اإذا كان الجرح 

اأو القدمين فيجب الم�سح عليه مع الإمكان 

عليه  الم�سح  كان  اإذا  واأّما  ال�سرر،  وعدم 

والأحوط وجوبًا  التيّمم،  فيه �سرر فيجب 

بعد و�سع خرقة  التيّمم  اإلى  الو�سوء  �سّم 

والم�سح  الك�سر  اأو  ال��ج��رح  على  ط��اه��رة 

عليها.

إذا أمكن غسل اجلرح أو الكسر ومل 
يكن املاء مضراً به، يجب غسله.
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6 - الح�جب:
حاجب  اأع�سائه  بع�س  على  ك��ان  اإذا 

اإزالته  اأمكن  ف��اإن  الماء  و�سول  من  يمنع 

اإزال��ت��ه فيجب  يمكن  لم  واإن  ذل��ك،  وج��ب 

و�سوء الجبيرة، ول يجب التيّمم.

7 - اإبرة الم�صل:
اإذا كان في يده اإبرة م�سل ف�سورتان:

اإذا اأمكن نزعها بدون �سرر  الأول��ى: 

فيجب نزعها وغ�سل مو�سعها.

كان  اأو  نزعها  يمكن  لم  اإذا  الث�نية: 

في نزعها �سرر اأو م�سّقة فيجب غ�سل ما 

حولها مع الإمكان، واإذا لم يمكن غ�سل ما 

حولها فيجب التيّمم.

8 - الدم المتجّمد:
اإذا تجّمد الدم على الجرح ولم يمكن 

نزف  اإل��ى  موؤّدية  اإزالته  كانت  اأو  اإزال��ت��ه، 

الجرح مجّددًا ف�سورتان:

ال��دم  نجا�سة  تكن  ل��م  اإذا  الأول������ى: 

�سارية ومتعّدية )كما لو تكّون عليه ق�سرة 

الجبيرة،  و�سوء  اأ  يتو�سّ اأن  فيجب  مثاًل( 

فيكون حكم الدم نف�س حكم الجبيرة.

ال��دم  ن��ج��ا���س��ة  ك��ان��ت  اإذا  ال���ث����ن���ي���ة: 

على  طاهرة  خرقة  و�سع  فيجب  متعّدية 

الجرح ويم�سح عليها.

9 - الع�صو المحروق:
حرق  الأع�����س��اء  بع�س  على  ك��ان  اإذا 

ف�سورتان:

الأولى: اإذا كان ا�ستعمال الماء م�سّرًا 

بتمام الع�سو فيجب التيّمم.

الث�نية: اإذا كان الماء ي�سّر بالحرق 

ول ي�سّر بالع�سو فيغ�سل ما حول الحرق، 

اأمكن،  اإن  الحرق  على  برطوبة  ويم�سح 

واإن لم يمكن الم�سح في�سع خرقة طاهرة 

يجب  ول  عليها،  ويم�سح  ال��ح��رق  على 

التيّمم.

10 - الم�صح على  الراأ�س والقدمين:
اإذا لم يتمّكن من الم�سح باإحدى يديه 

يم�سح بالأخرى راأ�سه وقدميه. واإذا عجز 

يم�سح  م��ن  في�ستنيب  بيديه  الم�سح  ع��ن 

في  الم�سح  في�سقط  يمكن  لم  واإن  عنه، 

هذه الحالة.

11 - الجبيرة المتنّج�صة:
الجبيرة  ع��ل��ى  الم�سح  ف��ي  ي�سترط 

متنّج�سة  ك��ان��ت  ف��ل��و  ط��اه��رة،  ت��ك��ون  اأن 

ف�سورتان:

اأو  اإذا اأمكن تطهير الجبيرة  الأول��ى: 

تبديلها وجب ذلك.

الث�نية: اإذا لم يمكن ذلك يجب و�سع 

ل  جبيرة  ويختار  فوقها،  طاهرة  جبيرة 

النايلون،  مثل  خاللها  م��ن  ال��دم  ينزف 

الجبيرة  من  ج��زءًا  تعّد  بحيث  في�سعها 

الأولى، ويم�سح عليها.
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الك�تب: الإمام ال�سيد علي الخامنئي {.

اإعداد: مركز نون للتاأليف والترجمة.

الن��ضر: جمعية المعارف الإ�سالمية الثقافية.

الطبعة: الأولى، 1434ه� - 2013م.

في  �صنة«   250 بعمر  »اإن�ص�ن  الكت�ب  ه��ذا  اأهمّية  تكمن 

لدرا�صة  جديدًا  اتج�هً�  تك�صف  والتي  له,  االأ�ص��صية  الفكرة 

ت�ريخ االأئمة R من خالل م�صيرة واحدة, وفي اإط�ر روؤية 

الزم�نية  المقت�صي�ت  اإلى  ب�لنظر  اإم���م,  كّل  لحي�ة  تحليلّية 

و�صروراته�, بحيث تغدو �صيرتهم الجه�دية  وحدة  مترابطة  

االأجزاء.

إنسان 
بعمر
250 سنة
�صلوى من�صور

قراءة في كتاب
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*اأهمّية الكت�ب
»على   : الخامنئي  الإم���ام  يقول 

ال��رغ��م م��ن الخ���ت���الف ال��ظ��اه��ري بين 

النا�س  بع�س  اأن  ح��ت��ى   R �سيرهم 

والتناق�س  ال�سا�سع  بالختالف  لي�سعر 

وحياة  م�سيرة  عن  عبارة  اأنها  اإل  فيها، 

واحدة ا�ستمرت 250 �سنة ابتداء من �سنة 

11 ه�.ق. اإلى 260 ه�.ق. اأي انتهت بانتهاء 
عام الغيبة ال�سغرى لالإمام الحجة |«.

الكتاب،  على  �سريعة  اإطاللة  وف��ي 

ع�سر  و�سبعة  مقّدمة  على  يحتوي  فهو 

ف�����س��اًل، ُت�����س��ت��ه��لُّ ب��وق��ف��ة م���ع ال��ح��ي��اة 

.P ال�سيا�سّية للّر�سول الأكرم

�ست ع�سرة ف�سول للحديث  وقد ُخ�سِّ

عن الحياة ال�سيا�سّية ل�سائر المع�سومين 

.O ِبَمن فيهم ال�سيدة الزهراء R

اأما الف�سل الأخير، فقد جاء للحديث 

ت�سّمن  ك��م��ا   .| ال��م��ه��دي  الإم����ام  ع��ن 

ال��ك��ت��اب ف�����س��اًل ع��ن م��ف��ه��وم الإم���ام���ة، 

وع���ن ال�����س��ّي��دة زي��ن��ب O وال��ظ��روف 

ال�سيا�سّية والإجتماعّية بعد �سهادة الإمام 

Q، نهايات الع�سر الأموي،  الح�سين 

والجماعات ال�سرّية.

*�صخ�س واحد هدف واحد
عبارة  جميعهم   R فالأئمة  »اإذًا، 

واح��د.  ه��دف  لها  واح���دة  �سخ�سية  ع��ن 

اأن ندر�س حياة الإمام  ولذلك فاإننا وبدل 

 Q الح�سين  وح��ي��اة   Q الح�سن 

ب�سورة منف�سلة اإحداهما عن الأخرى، اأو 

الآخرون  اعتقده  ما  نقع في خطاأ  ل  حتى 

حياتهم  بين  التناق�س  عن�سر  ب��وج��ود 

�سمولية.  ب�سورة  ذلك  فلندر�س   ،R

فمن هذا المنظار ت�سبح كل حركات هذا 

للفهم  قابلة  المع�سوم  العظيم  الإن�سان 

والإدراك«.

الذي  العظيم  الإن�سان  هذا  هو  فمن 

وم��ا  ق�سته؟  ه��ي  م��ا  ���س��ن��ة؟   250 ع��ا���س 

م�سيرته  مّيز  ال��ذي  التاريخي  ال��دور  هو 

الجهادّية؟

Q االإم�م علي*
ن��ب��داأ م��ع ه��ذا الإن�����س��ان م��ن �سنة 11 

 P الأكرم  الر�سول  اأعلن  هجرية، حين 

الإلهي،  الإن�سان  ولدة هذا  للنا�س  ر�سميًا 

واأن��ه  ال�سماء،  ل��ر���س��الت  �سرعيًا  وري��ث��ًا 

الإمام الحاكم. وقد كانت حياته ال�سيا�سية 

وبالرغم  والإي��ث��ار.  ال�سبر  من  نموذجًا 

الدعم  ق��ّدم  الحكم،  في  حقه  �سلبه  من 

ال�سلطة  بمثابة  واأ���س��ح��ى  ب��ه،  غ��در  لمن 

الت�سريعّية للخلفاء، حر�سًا على الم�سلحة 

اإل��ي��ه  ع���ادت  اأن  اإل���ى  العليا  الإ���س��الم��ي��ة 

الخالفة، فانبرى لي�سطلع بدوره الر�سالي 

ِسَيرهم R عبارة عن مسرية 
وحياة واحدة استمرت 250 سنة

قراءة في كتاب

52



الأم���ة  م�����س��ار  ت�سويب  ي�ستهدف  ال���ذي 

ال�سحيح،  النبوي  التجاه  اإل��ى  واإعادتها 

ولكن المكائد لم تتوّقف، فواجه المارقين 

والقا�سطين والناكثين.

O ال�صيدة الزهراء*
الأب��ع��اد  ف��ي  ال�سخ�سية  ه��ذه  ك��ان��ت 

وال��ج��ه��ادي��ة،  والج��ت��م��اع��ي��ة  ال�سيا�سية 

الروحي،  وال�سمو  والتكامل  بالعمل  مليئة 

في  ال��ت��ع��ب  ت��ع��رف  ل  م��م��ي��زة  �سخ�سية 

رحيل  بعد  المهمة  الأح���داث  مع  التعامل 

.P الر�سول الأعظم

Q االإم�م الح�صن*
وم���ع ب��ل��وغ ال��ت��ّي��ار ال��م��ع��ار���س ذروت���ه 

لح  ا�سطر هذا الإن�سان الجهادي اإلى ال�سّ

والمهادنة موؤقتًا، فتحّمل الأذى في �سبيل 

�ساّدًا  الإ�سالمية،  الر�سالة  على  الحفاظ 

بذلك الطريق اأمام تبديل مجرى الخالفة 

نفاق  عن  وكا�سفًا  ملكية،  اإلى  الإ�سالمية 

معاوية.

Q االإم�م الح�صين*
عندما  عظيم،  واج���ب  ب����اأداء  ق��ام 

يزيد  عهد  في  الثورة  مبررات  اأ�سبحت 

اإلى الخط  اإعادة الإ�سالم  متوفرة، وهو 

ال�سمير  فاأقدم على تحريك  ال�سحيح، 

عنيفة  ه��ّزة  اإح��داث  خ��الل  الثوري من 

في الأمة، واإيقاظ وجدان النا�س، فقدم 

وال��ف��داء،  للت�سحية  الأم��ث��ل  ال��ن��م��وذج 

للمّد  اإيقافًا  الكربالئّية  الثورة  وكانت 

ّم�����ة 
ُ
م������وي ال��م��ن��ح��رف ف���ي واق����ع الأ

ُ
الأ

الإ�سالمية.

Q االإم�م ال�صج�د*
بارزًا،  دورًا  الثورة  اأعقاب  في  مار�س 

لأجل اإنجاح واقعة عا�سوراء، ف�سهر �سالح 

الل�سان بالخطب والمواعظ، و�سالح العلم 

الأخ���الق  و���س��الح  والإر����س���اد،  بالتثقيف 

حكيمًا،  منهجًا  واتبع  والتوجيه،  بالتربية 

وذلك  الإ�سالمية،  الحكومة  اإقامة  محوره 

عبر محاور ثالثة:

تدوين الفكر الإ�سالمي ب�سورة  اأوًل: 

�سحيحة.

 R ث�ني�ً: اإثبات اأحقية اأهل البيت

في الخالفة والولية والإمامة.
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المن�سجمة  الت�سكيالت  اإيجاد  ث�لث�ً: 

.R لأتباع اأهل البيت

Q االإم�م الب�قر*
ال�سيا�سي  ال��ج��ه��اد  عن�سر  اأ���س��ب��ح 

ثورته  فكانت  و���س��وح��ًا،  اأك��ث��ر  حياته  ف��ي 

كطليعة  ال�سيعة  �سفوف  لر�س  التنظيمية 

في  منيعًا  �سّدًا  فوقف   . الإ�سالمية  لالأمة 

اإل��ى  تهدف  تحريف  عملّية  اأخ��ط��ر  وج��ه 

اإب���ادة الإ���س��الم م��ن ج���ذوره، ف��ي الحكم 

الأموي الجاهلّي.

Q االإم�م ال�ص�دق*
ال��ت��ن��ازل��ي للحكم  ال��ع��ّد  ب��داي��ة  وم���ع 

عن  الأمويين  الحّكام  وتراجع  الجاهلي 

لتثبيت  ذل��ك   ا�ستغل  تعّنتهم،  من  كثير 

دعائم الإ�سالم والفكر الإمامي عبر تبيين 

واإقامة  اإليها،  وال��دع��وة  الإم��ام��ة  م�ساألة 

فعّد  �سيا�سي،  اأيديولوجي  �سري  تنظيم 

ذلك فتحًا عظيمًا في المعيار ال�سيا�سي.

ف���ك���ان رج����ل ال���ج���ه���اد وال��م��واج��ه��ة 

والمعرفة،  العلم  ورج���ل  وال��م��ن��اظ��رات، 

ورجل التنظيم والت�سكيالت .

Q االإم�م الك�ظم*
بداأ مرحلًة من اأ�سعب المراحل واأهمها، 

والعقائدّية،  الفكرّية  بال�سبهات  مملوءة 

الت�سيع  �سجرة  الحفاظ على  فكانت مهمته 

عبر تر�سيخ مبداأ الإمامة الثني ع�سرية.

Q �االإم�م الر�ص*
في معر�س حرب �سيا�سية خفّية، واجه 

القبول  تاريخية عظيمة من خالل  تجربة 

في  ذل��ك  م�ستغاًل  العهد،  بولية  ال�سكلي 

العالم  كبير في  الت�سّيع على م�ستوى  ن�سر 

الإ�سالمي.

Q االإم�م الجواد*
ال��م��ه��دوي��ة،  ل��ف��ك��رة  للتمهيد  ان��ط��ل��ق 

والوعد  المبكرة  الإم��ام��ة  فكرة  باإثبات 

الإ���س��الم   اإل��ى  بعمله  فاأ�ساف  بالظهور. 

فبذل  ال�سامل،  الجهاد  من  مهمة  دعامة 

عن  التزوير  قناع  ك�سف  اأج��ل  من  الهّمة 

ُبنيان  �سّيد  من  اأّول  وكان  الماأمون،  وجه 

بحث الحرية ب�سورة عالنية.

Q االإم�م اله�دي*
والإر�ساد  الوعظ  اأ�سلوب  ا�ستخدم  ثم 

في معار�سة ال�سلطة التي كانت غارقة في 

المحرمات، فتابع م�سيرته في الدفاع عن 

الدين، عبر رد ال�سبهات ل �سيما المتعلقة 

رواب��ط  المرحلة  ه��ذه  و�سهدت  بالقراآن. 

ال�سيعة وانت�سار ت�سكيالتهم في كل اأرجاء 

العالم الإ�سالمي.  

Q االإم�م الع�صكري*
وفي نهاية المطاف، برز هذا الإن�سان 

ك��األ��م��ع ق��ائ��د اإل��ه��ي ف��ي م��واج��ه��ة اأح��ل��ك 

انطلق للتمهيد لفكرة املهدوية، 
بإثبات فكرة اإلمامة املبكرة 

والوعد بالظهور. فأضاف بعمله 
إىل اإلسالم  دعامة مهمة من 

اجلهاد الشامل

قراءة في كتاب
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الهجمات  واأك��ث��ر  واأ���س��ع��ب��ه��ا،  ال��ظ��روف 

�سراوة واأكثر الحكومات حقدًا وبعدًا عن 

الإ�سالم وبا�سم الخالفة الإ�سالمية. 

*االإم�م المهدي |
�سنة  اإل��ى  الزمنية  رحلتنا  في  و�سلنا 

260ه�.ق. لتتّوج م�سيرة هذا الإن�سان ببدء 
التاريخية  للمحطة  يوؤ�س�س  جديد  تاريخ 

ُتمالأ  زم��ان  اإل��ى  �ست�سل  التي  المنتظرة، 

فيه الأر�س بالق�سط والعدل بعد امتالئها 

بالجور والف�ساد.

*حول الكت�ب
يت�سمن  تحليلي  ع��ر���س  الكتاب  ف��ي 

والدرا�سات  المحا�سرات  من  مجموعة 

علي  الإم��ام  �سماحة  ودّونها  األقاها  التي 

 P الر�سول  �سيرة  في  الخامنئي  

ال�سيعة  لدى   R ع�سر  الثني  والأئمة 

وتبويبها  وتن�سيقها  جمعها  تم  الإمامّية، 

لت�سّكل هذا الكتاب الرائع.

*االإم�مة من�صب اإلهي
نجح الكتاب في تو�سيح اأمور عدة:

لهم  ك��ان   R الأئ��م��ة  اأن  التاأكيد   - 1

وجهادي،  �سيا�سي  وتخطيط  تنظيم 

ال�سيا�سّية  الخطط  اأذك���ى  م��ن  ي��ع��ّد 

المتاحة لمثل تلك الظروف الع�سيبة 

ال��ح��ال��ك��ة، ول��ي�����س ك��م��ا ذه���ب بع�س 

عن  من�سرفون  اأنهم  اإل��ى  الموؤلفين 

ميادين الجهاد وال�سيا�سة اإلى �سوامع 

العبادة والزهد وما اإلى ذلك.

الأئ��م��ة  لحركة  ال�سيا�سي  البعد  اإّن   - 2
الحكومة  اإق��ام��ة  ف��ي  يتجّلى   R

الإ�سالمية.

من�سب  واأنها  الإمامة،  مفهوم  تبيان   - 3
الإم���ام  واأن  رب��ان��ي،  اإل��ه��ي واخ��ت��ي��ار 

القائد  فهو  مع�سومًا،  يكون  اأن  يجب 

الفكري، ومف�ّسر للقراآن، والعالم بكل 

الأنبياء  ه��دف  هدفه  ال��دي��ن،  دقائق 

لأنه امتداد للنبوة.

 R الأئ��م��ة  ات��ج��اه  م�سوؤوليتنا  اإّن   - 4
هي اتخاذهم كقدوة لنا لأنهم المثال 

الأعلى الكامل.

اأم��ام  ال�سمود  يعني  ال��ف��رج   انتظار   - 5
قوى الظلم وال�ستكبار.
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العرب  حي�ة  ف��ي  وال�صعراء  لل�صعر  ك���ن 

القب�ئل  من  قبيلة  ك�نت  وم�  كبيرة.  مك�نة 

تخلو من �ص�عر مجيد ين�صر ف�ص�ئله� ومك�رمه� 

ويهجو اأعداءه�. وقد َعرفت مّكة في الج�هلية �صوق 

عك�ظ الذي ك�ن بمث�بة المهرج�ن ال�ّصعري الكبير, فك�نت الق�ص�ئد 

جدران  على  وتعّلق  الذهب,  بم�ء  ُتكتب  العرب  اإعج�ب  تحوز  التي 

الكعبة؛ وهو م� عرف في االأدب العربي ب�لمعّلق�ت.

حسان بن ثابت:
P شاعر رسول اهلل
ظ�فر قطيع

 :Q طالب  اأب��ي  ب��ن  لعلّي  قائل  فقال 

»اهُج عّنا القوم الذي يهجوننا، فقال: اإْن 

اأذن لي ر�سول اهلل فعلت. فقالوا: يا ر�سول 

اإّن   :P اهلل  ر�سول  فقال  له،  ائ��ذن  اهلل 

عليًا لي�س عنده ما يراد في ذلك منه.

ثم قال: ما يمنع القوم الذين ن�سروا 

ين�سروه  اأن  ب�سالحهم   P اهلل  ر�سول 

باأل�سنتهم ]في اإ�سارة اإلى الأن�سار[؟ فقال 

.
)1(

ح�سان: اأنا لها، واأخذ بطرف ل�سانه«

ر�سول  زمن  الم�سركين،  لهجِو  انُتدب 

ح�ّسان  الأن�����س��ار:  م��ن  ث��الث��ة   ،P اهلل 

ب��ن ث��اب��ت، وك��ع��ب ب��ن م��ال��ك، وع��ب��د اهلل 

حاح  ال�سّ اأ�سحاب  روى  وق��د  رواح��ة.  بن 

يقول  ك��ان   P اهلل  ر���س��ول  اأّن  وال�ّسنن 

يعني   - اه��ج��ه��م  ث���اب���ت:  ب���ن  ل��ح�����س��ان 

*حرب قري�س للنبّي �صعرًا
باقي  �ساأن  �ساأنها  قري�س  كانت 

بال�ّسعراء  تزَخر  العربية،  القبائل 

الذين كانوا اأ�سبه برجالت الإعالم 

في زماننا الحا�سر.

ح��رب  ف���ي  دور  ل��ل�����س��ع��ر  وك�����ان 

كان  حيث   P محمد  للنبي  قري�س 

النبي  بهجاء  �سعرائها  بع�س  يقوم 

واأ�سحابه في محاولة منهم للت�سوي�س 

ع��ل��ى ال��دع��وة ال��ول��ي��دة. وم���ن ه���وؤلء 

الم�سركين عبد اهلل بن الزبعري، واأبو 

المطلب،  عبد  بن  الحارث  بن  �سفيان 

وعمرو بن العا�س و�سرار بن الخطاب. 

شخصية العدد
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وكان  معك.  القد�س  وروح   - الم�سركين 

ر�سول اهلل P يقول لح�سان: »اللهم اأّيده 

.
)2(

بروح القد�س، لمنا�سلته عن الم�سلمين«

*�ص�عر االأن�ص�ر
بن  المنذر  ب��ن  ث��اب��ت  ب��ن  ح�ّسان  ه��و 

حرام من بني مالك بن النجار الأن�ساري، 

واأمه الُفَريعة بنت خالد بن خني�س من بني 

كعب بن �ساعدة الأن�سارية.

الأن�سار  �ساعر  ثابت  بن  ح�سان  كان 

في الجاهلية، وقد اأجمعت العرب على اأّن 

اأ�سعر اأهل المدر ]من ي�سكنون الحوا�سر[، 

فحاًل  ثابت  بن  ح�ّسان  وك��ان  يثرب.  اأه��ل 

عا�س  الجاهلية.  في  عراء  ال�سُّ ُفحول  من 

من عمره، في الجاهلية، �ستين �سنة التقى 

بياني وال�ساعر الأع�سى  خاللها النابغة الذُّ

اأثنى  وكالهما  اأمامهما  �سعره  من  واأن�سد 

عليه. وقد قال الأ�سمعي: �سعر ح�ّسان في 

.
)3(

الجاهلية من اأجود ال�سعر

*حي�ت��ه م����ع 
P ر�صول اهلل

عا�س ح�سان بن ثابت 

الجاهلية  في  �سنة  �ستين 

وقد  الإ���س��الم،  في  ومثلها 

الو�سيلة  ���س��ع��ره  م��ن  ج��ع��ل 

الأق�����وى وال�����س��الح الأم�����س��ى 

الذي يدافع به عن الإ�سالم. ولئن كان 

بع�س الكتب يروي اأن ح�سانًا كان رجاًل 

جبانًا يخ�سى الحروب، واأنه لم ي�سهد 

مواقفه  من  اأّي��ًا   P اهلل  ر�سول  مع 

قد  العلم  اأه���ل  بع�س  ف���اإّن  لجبنه، 

اأنكر ذلك وقالوا لو كان حقًا لهجي 

اأن  المقبول  اإنه لم يكن من  اإذ  به. 

تكون في الرجل نقي�سة ول يتناوله 

بها اأعداوؤه، والجبن نقي�سة واأّيما 

نقي�سة. والحق اأنه لم يكن قادرًا 

�سفوان  �سربُه  منذ  القتال  على 

بن المعّطل بال�سيف.

حسان بن ثابت جعل من 
شعره السالح األمضى الذي 

يدافع به عن اإلسالم
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ر�سول  ثابت  بن  وي�سف ح�سان 

اهلل P فيقول:

متى َيْبُد في الداجي البهيم جبينه

َيُلْح مثل م�سباح الّدجى المتوّقِد

فمن كان اأو َمْن قد يكون كاأحمد

لملحِد ن���ك���اٌل  اأو  ل��ح��ق  ن���ظ���اٌم 

ث��اب��ت مو�سع  ب��ن  ك���ان ح�����س��ان 

ل���ذّب���ه   P اهلل  ر�����س����ول  ت���ق���دي���ر 

هجائه  في   P النبي  عن  بل�سانه 

اهلل  ر�سول  اأعطاه  وق��د  للم�سركين؛ 

�سيرين وهي اأمة قبطية واأخت مارية 

 P القبطّية التي كانت لر�سول اهلل 

فولدت له عبد الرحمن بن ح�سان.

P صعره دف�عً� عن النبي�*
وق���د ك���ان ���س��ع��ره ف��ي دف��اع��ه عن 

النبي عندما عار�س َمن هجا النبي:

ه����ج����وَت م���ح���م���دًا ف����اأج����ب����ُت ع��ن��ه

ال�����ج�����زاُء ذاك  ف�����ي  اهلل  وع����ن����د 

ف��������اإّن اأب�������ي ووال������دت������ي وع���ر����س���ي

ل����ع����ر�����س م���ح���م���د م���ن���ك���م وق�������اُء

العام  ف��ي  تميم  بني  وف��د  ج��اء  ول��م��ا 

التا�سع للهجرة ودخلوا الم�سجد - وفيهم 

يا محمد  قالوا:   - الحجرات  �سورة  نزلت 

جئناك لنفاخرك فاأْذن ل�ساعرنا وخطيبنا 

وخطيبهم  ل�ساعرهم  اهلل  ر���س��ول  ِذن 
َ
ف���اأ

وكان �ساعرهم الزبرقان بن بدر فافتخر 

بق�سيدة مطلعها:

ن���ح���ن ال����ك����رام ف����ال ح�����يٌّ ي��ع��ادل��ن��ا

م��ن��ا ال��م��ل��وك وف��ي��ن��ا ت��ن�����س��ُب ال��ِب��َي��ُع

اإلى ح�سان بن   P فبعث ر�سول اهلل 

ثابت وقال له: قم يا ح�سان فاأجب الرجل.

اهلل  ر�سول  ي��دي  بين  ح�سان  فارتجل 

ال��زب��رق��ان  فيها  ي��ع��ار���س  ق�سيدة   P

ومنها:

واإخ��وت��ه��م ف��ه��ٍر  م���ن  ال����ذوائ����ب  اإن 

���ن���وا ����س���ّن���ة ل���ل���ن���ا����س ُت��ّت��ب��ع ق����د ب���يَّ

ك��ان��ت �سريرته ب��ه��ا ك��ل م��ن  ي��ر���س��ى 

ُي�سطنع ال��خ��ي��ر  وك����ّل  الإل�����ه  ت��ق��وى 

بعدهم �سّباقون  النا�س  في  ك��ان  اإْن 

ف���ك���ّل ���س��ب��ٍق لأدن������ى ���س��ْب��ق��ه��م تبع

�سيعتهم اهلل  ر����س���ول  ب��ق��وم  اأك�����رم 

)4(
يع وال�سِّ الأه�������واء  ت��ف��ّرق��ت  اإذا 

وربكم  ذل��ك:  عند  التميميون  فقال 

واإن  اأخطب من خطيبنا  القوم  اإن خطيب 

�ساعرهم اأ�سعر من �ساعرنا وما انت�سفنا 

.
)5(

ول قاربنا

شخصية العدد
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P في رث�ء ر�صول اهلل*
ولما توّفي ر�سول اهلل P رثاه ح�سان 

بن ثابت بق�سائد عّدة وبع�سهم يراها من 

خير ما رثي به النبي P ومنها:

و�سعت ول  اأن���ث���ى  ح��م��ل��ت  م���ا  واهلل 

م��ث��ل ال��ن��ب��ي ر����س���ول الأم�����ة ال��ه��ادي

اأحد الأر���س من  ف��وق ظهر  م�سى  ول 

ب��م��ي��ع��اد اأو  ج������ار  ب����ذم����ة  اأوف���������ى 

م���ن ال����ذي ك���ان ن�����ورًا ي�����س��ت�����س��اء به

واإر����س���اد الأم������ر ذا ح����زم  م���ب���ارك 

م�����س��دق��ًا ل��ل��ن��ب��ي��ي��ن الأل������ى ���س��ل��ف��وا

واأب�����ذل ال��ن��ا���س ل��ل��م��ع��روف ل��ل��ج��ادي

خ��ي��ر ال��ب��ري��ة اإن�����ي ك��ن��ت م���ن َن���َه���ٍر

)6(
جار فاأ�سبحت مثل المفرد ال�سادي

*وف�ته
ل��ق��د ك���ان ح�����س��ان ب��ن ث��اب��ت �ساعر 

الإ�سالم وقد قيل له: األن �سعرك اأو هرم 

في الإ�سالم يا اأبا الح�سام؟ فقال للقائل: 

يابن اأخي اإن الإ�سالم يحجز عن الكذب 

الكذب.  يزّينه  ال�سعر  واإن 

ن�سرة  على  �سعره  وقف  ولقد 

ر�سوله  ع��ن  وال���دف���اع  اهلل  كلمة 

�سورة  ف��ي  ل��ه  اهلل  اأراد  كما   P

ال�سعراء {اإِلَّ الَِّذيَن اآَمُنوا َوَعِمُلوا 

َك��ِث��ي��ًرا   َ َوَذَك������ُروا اهللَّ ���ِل��َح���ِت  ال�����ضَّ

َوانَت�َضُروا ِمن َبْعِد َم� ُظِلُموا}.

العام  قبل   M ت��وف��ي  ول��ق��د 

الأربعين في خالفة اأمير الموؤمنين 

Q عن  اأب���ي ط��ال��ب  ب��ن  علي 

ع��م��ر ب��ل��غ م��ئ��ة وع�����س��ري��ن ع��ام��ًا 

ون�سفها  الجاهلية  في  ن�سفها 

الآخر في الإ�سالم.

ال�ستيع���اب ف���ي معرف���ة الأ�سح���اب، اب���ن عبد الب���ّر، ج1، ( 1)

�س342.

�سحي���ح البخاري، ج1، الحدي���ث 123.و�سحيح م�سلم، ج4، ( 2)

الحديث رقم 1932.

ال�ستيعاب، م. �س، ج1، �س343.( 3)

تاريخ الطبري، ج2، �س117 - 118.( 4)

ال�ستيعاب، م. �س، ج1، �س350.( 5)

الطبقات الكبرى، ابن �سعد، ج2، �س322.( 6)
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طويلة،  نقا�سات  في  نخو�س  ما  كثيرًا 

في  الحما�سة  تاأخذنا  الأح��ي��ان  اأغلب  وف��ي 

النقا�س، لأن نطلق ع�سرات الكلمات التي ل 

نفّكر بها، والتي تاأتي كرّدة فعل �سريعة على 

فكرة ا�ستفّزتنا، اأو خالفت اآراءنا، اأو مو�سوع 

ن�سعر اأننا متمّكنون من التحّدث فيه.

ث ف���نُّ ال��ت��ح��دُّ
م���ع اآلخ��ري��ن

هل اأنت متحّدث جّيد؟

هل ترّد مب��صرًة على فكرة ُطِرحت اأم�مك؟

التي  فكرته  المتحّدث  يكمل  لكي  االنتظ�ر  تطيق  ال  ب�أّنك  ت�صعر  هل 

ا�صتفّزتك؟

اإّن االإج�بة عن اأّي من هذه االأ�صئلة ب�»نعم« تجعلك متحّدثً� غير لبق.

علي ي��صني

على  تمّر  ل  التي  الكلمات  بع�س  اإّن 

العقل قد تودي ب�ساحبها اأحيانًا اإلى نتائج 

كارثية.

»المرء   :Q الموؤمنين  اأمير  يقول 

فُيقطع  بل�سانه  ويعثر  فيبرى،  برجله  يعثر 

.
)1(

راأ�سه«

مهارات
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كان  اأو  اإذا كان ذكرًا  ويختلف  كبيرًا، 

اأنثى، ويختلف اإذا كان من بيئة متدّينة 

اأو من بيئة علمانية.

المنا�سب  ال��ك��الم  م�سمون  اخ��ت��ر   -  4
بالعتماد على الن�سائح التالية:

اأ - تجّنب المبالغة التي ل ت�ستند اإلى 

وقائع.

فهي  الطويلة  ال��ع��ب��ارات  تجّنب   - ب 

ت�سّبب ملاًل للم�ستمع، وتحرمه من 

َفهم الكالم ب�سكل دقيق.

ج - تجّنب الكلمات المبهمة وال�سعبة.

فهي  معلوماتك  ف��ي  دق��ي��ق��ًا  ك��ن   - د 

م�سداقّية  ك��الم��ك  على  ت�سفي 

وو�سوحًا واإقناعًا.

*هل حديثك مجّرد كالم ع�بر؟
اإّن حديثك وكالمك مع الآخرين هو:

1 - ال���ذي ي��ح��ّدد ن��ظ��رة ال��ن��ا���س اإل��ي��ك. 
يتّم  التي  اأهمية  الأكثر  الو�سيلة  وهو 

تقييمك على اأ�سا�سها: »تكّلموا ُتعرفوا 

.
)2(

فاإّن المرء مخبوء تحت ل�سانه«

2 - اأ�سا�س التوا�سل بينك وبين الآخرين.
3 - الأداة الأ�سا�سّية للجاذبّية والإقناع.

*خّطط لحديثك
ولكي يكون حديثك مثمرًا وخاليًا من 

له  التخطيط  بّد من  ل  وال��زّلت  الهفوات 

عبر مراحل متعّددة، هي التالية:

1 - ا�ستمع جيدًا، فلربما:
اأ - لم تفهم ما قيل.

المق�سود  ه��و  م��ن  تلتفت  ل��م   - ب 

بالحديث.

ج - لم يق�سد ما قال.

اأكثر  هو  المتحّدثين  اأف�سل  اأّن  واعلم 

المن�ستين.

ال��ك��الم: ه��ل تريد  2 - ح��ّدد هدفك م��ن 
تريد  ه��ل  بفكرتك؟  الآخ��ري��ن  اإق��ن��اع 

اإبطال فكرة اأحدهم؟

ف��ل��ك��ل ه����دف ط��ري��ق��ة في 

ومفردات  وتعابير  الكالم، 

��ة، واأ���س��ل��وب اإل��ق��اء  خ��ا���سّ

مختلف.

ما  م�����س��ت��م��ع��ي��ك:  ح��ّل��ل   -  3
ه����ي ث��ق��اف��ت��ه��م؟ م����ا ه��ي 

اأع��م��اره��م؟  ك��م  تقاليدهم؟ 

جن�سهم؟  م��ا  قيمهم؟  ه��ي  م��ا 

ك��ان  اإذا  ي��خ��ت��ل��ف  ف��ال��ح��دي��ث 

رج��اًل  ك���ان  اأو  ط��ف��اًل  الم�ستمع 

جتّنب العبارات الطويلة فهي 
تسّبب ملاًل للمستمع، وحترمه 

من َفهم الكالم بشكل دقيق
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ه� - نّظم اأفكارك واجعلها مت�سل�سلة. 

زمنيًا،  يكون  اأن  اإّم��ا  فالت�سل�سل 

اإلى  النظرّية  من  يكون  اأن  واإّم���ا 

ول  الأهمّية.  يراعي  اأو  التطبيق، 

بّد من الإ�سارة هنا اإلى اأّن الكالم 

اأّول  ف��ي  ي��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  ال��م��ه��م 

الحديث ل في و�سطه اأو اآخره.

5 - حّدد النبرة المالئمة عبر:
اأ - حّدة ال�سوت اأو رخاوته، ارتفاعه 

اأو انخفا�سه، �سرعته اأو بطوؤه.

ب - تعابير الوجه: عبو�س، ابت�سامة... 

بحيث تتوافق مع الموقف.

اأن  يجب  التي  الج�سد  ح��رك��ات   - ج 

وتعابير  ال�سوت  نبرة  مع  تتوافق 

الوجه.

وهنا ن�سير اإلى اأّن المتحّدث قد يخ�سر 

م�ستمعيه اإذا كانت نبرته هجومية، اأو تنّم 

عن ا�ستهزاء بالم�ستمع اأو تحّط من قدره. 

ويربحهم اإذا كانت نبرته تميل اإلى الّدفء 

والجاذبية واحترامهم وتقديرهم.

6 - ف��ّك��ر ب��ن��ت��ائ��ج ق��ول��ك. ف��ك��الم��ك قد 
حياة  اأو  بحياتك  ي��ودي  وق��د  يهينك، 

�سمعتك  تخ�سر  وق��د  رف��اق��ك.  بع�س 

من  حّقها  ُت�ستوف  لم  بكلمة  ورفعتك 

التفكير قبل النطق بها.

7 - تغّلب على انفعالك اإذا كنت منفعاًل. 
وقتًا  خذ  غا�سب.  واأن��ت  تتحّدث  ول 

لتهداأ ثّم تكّلم. »اإن الغ�سب مفتاح كل 

.
)3(

�سّر«

8 - الآن يمكنك اأن تتكّلم.
9 - راقب رّد فعل الم�ستمع، وت�سّرف بناًء 

على ذلك.

*�صم�ت المتحّدث الّلبق
ه��ن��اك ع����ّدة م��ع��اي��ي��ر ل��ل��ت��ع��ّرف اإل��ى 

المتحّدث الّلبق، فهو:

1 - عالم بمو�سوع النقا�س ومتمّكن منه. 
Q قوله: »ل  ورد عن الإم��ام علي 

.
)4(

تقل ما ل تعلم«

2 - ل يتحّدث اإّل بما له عالقة به. ورد عن 
P: »اأعظم النا�س قدرًا  ر�سول اهلل 

.
)5(

من ترك ما ل يعنيه«

3 - مخل�س و�سادق في طرح مو�سوعه.
4 - متحّم�س لمو�سوعه، يدافع عنه بدون 

ب. تع�سّ

5 - دقيق في معلوماته ومعارفه، حيث:
اأ - ي�ستخدم الأرقام بدّقة ومو�سوعية.

ب - ي�ست�سهد باآيات قراآنية واأحاديث 

نبوية.

الخت�سا�سيين  ب��راأي  ي�ست�سهد   - ج 

واأهل الخبرة والعلم.

الخارجي  فالمظهر  المظهر:  ح�سن   -  6
ت�سّور  الآخ��ر.  تقّبل  في  كبير  اأث��ر  له 

بقع  وقد ظهرت  ل�سخ�س  ت�ستمع  اأنك 

الزيت على قمي�سه. هل �ست�ستمع لما 

اإلى  تركيزك  �سين�سرف  اأم  يقوله، 

بقعة الزيت؟

اإن  ال�سوتي:  التلوين  ا�ستعمال  يتقن   -  7
التحّدث  ف��ي  كبيرًا  ت��اأث��ي��رًا  لل�سوت 

اأو  الملل  ي�سّبب  اإّم���ا  فهو  والإل���ق���اء، 

الن�ساط  الم�ستمعين  نفو�س  في  يبعث 

والحيوية والنجذاب اإلى المتحّدث.

على المتحّدث اأن يعرف ُطُرق التلوين 

ال�سوتي، ومن هذه الطرق:

يرفع  بحيث  والنخف��ض:  القوة   - اأ 
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املواقف الوجدانية ال تقبل 
الصوت املرتفع، يف حني 

أّن املواقف البطولية حتتاج 
لصوت جهوري مرتفع

للموقف.  تبعًا  ويخف�سه  �سوته 

تقبل  ل  ال��وج��دان��ي��ة  ف��ال��م��واق��ف 

اأّن  حين  ف��ي  المرتفع،  ال�سوت 

ل�سوت  تحتاج  البطولية  المواقف 

التهديد  وع��ن��د  م��رت��ف��ع.  ج��ه��وري 

اأن نهّدد ب�سوت  اإّل  مثاًل ل يمكن 

ب�سوت  د  ال��م��ه��دِّ اإن  اإذ  ع�����اٍل، 

منخف�س ل اأثر لتهديده.

ب - ال�ضرعة والبطء: اأحيانًا نحتاج 

لأن نبطئ في الكالم عند تعّر�سنا 

ل��م��و���س��وع ف��ل�����س��ف��ي، م��ن��ط��ق��ي، 

المجال  لإف�����س��اح  ف��ي��زي��ائ��ي...، 

وتخزين  لتحليل  الم�ستمع  اأم���ام 

يمكننا  ح��ي��ن  ف���ي  ال��م��ع��ل��وم��ات. 

في  اأو  ة  ق�سّ ���س��رد  ف��ي  الإ���س��راع 

�َسرد واقعة تاريخّية معّينة.

ج - الت�ضديد والتركيز: في اأي كالم 

نتفّوه به هناك بع�س التعابير التي 

ومن  الكلمات،  اأّمهات  من  تعتبر 

بدونها  والتي  ال��ب��ارزة،  المفاتيح 

ل ي��م��ك��ن ف��ه��م م����راد ال��م��ت��ك��ّل��م. 

ذلك،  اإلى  الإ�سارة  من  بّد  ل  لذا 

ع��ب��ر ق����ول: ان��ت��ب��ه��وا م��ع��ي لهذه 

هذه  تحت  خطًا  �سعوا  الجملة، 

هذه  اأذهانكم  في  اأبقوا  الكلمة، 

الكلمة... اإلخ. ولكن يجب النتباه 

اإل��ى ���س��رورة ع��دم الإ���س��راف في 

ذلك  لأن  النمط،  ه��ذا  ا�ستعمال 

و�سي�سرفهم  الم�ستمعين  �سيوّتر 

في  الأ�سا�سّية  المفاتيح  فهم  عن 

الكالم.

لغة  ا�ستعمال  اإن  الج�سد:  لغة  يتقن   -  8
اإي�سال  ف��ي  ي�ساعد  بمهارة  الج�سد 

اأثبتت  وق��د  وي�سر.  ب�سهولة  الأف��ك��ار 

الج�سد  لغة  تاأثير  ن�سبة  اأن  الدرا�سات 

في   ،% 55 هي  الم�ستمعين  اإقناع  في 

ن�سبة  ياأخذ  ال�سوتي  التلوين  اأن  حين 

38 %، وم�سمون الكالم 7 %.

بحار الأنوار، المجل�سي، ج68، �س293.( 1)

نهج البالغة، الحكمة )392(.( 2)

بحار الأنوار، م. �س، ج70، �س263.( 3)

نهج البالغة، الحكمة )382(.( 4)

م�ستدرك �سفينة البحار، ال�ساهرودي، ج6، �س373.( 5)
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الّن��س ذكورًا  الحلوي�ت ف�ز بقلوب ماليين  نوع من  ال�صوكوال, 

ة مع التنوع  واإن�ثً�, على مدى الع�صور, اإذ يقّدم مذاقً� لذيذًا, خ��صّ

لكلِّ  ولكن  االإعالن�ت.  له  ال�صوكوال, وترّوج  الذي تنتجه م�ص�نع 

لذيٍذ �صريبة, فمن اأحّب ال�صوكوال واأدمن عليه�, ك�نت �صريبته, 

البع�س  يبّرر  وقد  اأخ��رى...  م�ص�كل  اأو  ال��وزن  في  زي���دة  غ�لبً�, 

تن�ول ال�صوكوال ب�لقول اإّنه� من االأغذية المفيدة. م� مدى �صحة 

تن�وله  يف�صل  نوع  من  وهل  م�ص�ره�؟  هي  وم�  ال�صوكوال؟  فوائد 

اأكثر؟ وهل من الممكن اأن تكون ال�صوكوال عالجً� للك�آبة؟

س�����وداء...
تجلو الك�آب�ة
)*(

�ص�رة املو�صوي

*م� هي ال�صوكوال؟
اإّن لوح ال�سوكول الذي ي�سل اإلى اأيدينا، 

هو نتيجة مراحل ت�سنيع عديدة. فال�سوكول 

في  غالبًا  تنمو  التي  الكاكاو  نبتة  من  ُت�سنع 

المك�سيك واأميركا الو�سطى وجنوب اأفريقيا. 

بذورها،  ُت�ستخرج  الكاكاو،  ثمرة  فبعد جني 

وتخّمر، ثم ُتجّفف، ثم يتّم تحمي�سها. وبعد 

ذلك ُتطحن البذور للح�سول 

على بودرة الكاكاو الأ�سلّية، 

م���اّدة  منها  ُت�سنع  وال��ت��ي 

ال��ك��اك��او ال��ج��اّف��ة، وزب���دة 

الكاكاو.

تغذية
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 السعرات احلرارّية متساوية 
تقريبًا يف نفس كمّية الشوكوال 

من أّي نوع كانت

*اأنواع ال�صوكوال
ن من ماّدة  1 - ال�ضوكول ال�ضوداء: وتتكوَّ
القليل  الكاكاو،  زبدة  الجافة،  الكاكاو 

المواد  من  ب�سيطة  ون�سبة  ال�سكر  من 

الأخرى.

مادة  من  وتتكّون  البنية:  ال�ضوكول   -  2
زب��دة  اأق���ل،  بن�سبة  ال��ج��اف��ة  ال��ك��اك��او 

ال�سكر  الحليب،  اأق��ل،  بن�سبة  الكاكاو 

ن�سبة ب�سيطة من المواد الأخرى.

3 - ال�ضوكول البي�ض�ء: وتتكّون من زبدة 
الكثير  الحليب،  قليلة،  بن�سبة  الكاكاو 

المواد  من  اأكبر  ون�سبة  ال�سكر،  من 

الأخرى.

وك��ل��م��ا ك��ان��ت ال�����س��وك��ول اأق����ّل دك��ان��ة 

الكاكو  م���اّدة  على  تحتوي  ل  -����س���وادًا- 

والحليب  ال�سكر  ن�سبة  كلما كانت  الجافة، 

والمواد الأخرى اأكثر، ون�سبة المواد الجافة 

مت�ساوية  الحرارّية  ال�سعرات  اأّن  اإّل  اأق��ّل. 

من  ال�سوكول  من  الكمّية  نف�س  في  تقريبًا 

اأّي نوع كانت.

*ال�صوكوال: فوائد اأم م�ص�ر؟
اأ - فوائد ال�صوكوال

تحتوي ال�سوكول على المواد الآتية:

كالماغنيزيوم،  ال���م���ع����دن:  ب��ع�����ض   -  1
والبوتا�سيوم، وهي  النحا�س، الحديد، 

الأعلى منها في  الن�سبة  وتكون  �سئيلة 

ال�سوكول ال�سوداء.

ة ل��الأك�����ض��دة: ه��ي التي  2 - م���واد م�����ض���دهّ
وه��ذه  لل�سوكول.  ال��م��ّر  الطعم  تعطي 

ال��م��واد ت��ح��ارب »ال��ج��زي��ئ��ات ال��ح��ّرة 

ال�سرايين  وت��ح��م��ي  )ال�������س���ارة(«، 

والأوعية الدموّية.

ونتيجة  ق��ل��ي��ل��ة:  ب��ن�����ض��ب��ة  ك���ف��ي��ي��ن   -  3
لكت�ساف هذه العنا�سر في ال�سوكول، 

عليها،  ال���درا����س���ات  ب��ع�����س  ج���ري���ت 
ُ
اأ

لها  ي��ك��ون  ق��د  ال�سوكول  اأّن  ف��وج��دت 

عند  ال���دم  �سغط  تخفي�س  ف��ي:  اأث���ر 

تخفي�س  ال��م��رت��ف��ع،  ال�����س��غ��ط  ذوي 

 .LDL ال�سيئ  الكولي�ستيرول  م��ع��دل 

وت�ساعد في حماية القلب... ولكن هذه 

يمكن  ول  محدودة،  كانت  الدرا�سات 

العتماد عليها.

ب - م�ص�ّر ال�صوكوال

1 - قد ت�سّبب ال�سوكول حرقة في المعدة، 
وين�سح بالبتعاد عنها لمن يعاني من 

هذه الم�سكلة، وذلك لأّنها تحتوي على 

ت�ساعد  التي   Theobromine ال�  م��اّدة 

المعدة  �سّمام  الت  ع�سَ ارت��خ��اء  ف��ي 

اإلى  الأ�سيد  اندفاع  وبالتالي  العلوي، 

المريء ب�سهولة.

الحرارّية،  بال�سعرات  غنية  ال�سوكول   -  2
الدهون، وال�سكر، من اأي نوع كان. فال 

بين  الحرارّية  ال�سعرات  كمية  تختلف 
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الأنواع الثالثة المذكورة رغم اختالف 

النوعّية. لذلك فاإّن َكثرة َتناولها توؤّدي 

اإلى ال�سمنة.

3 - تحتوي ال�سوكول على الدهون الم�سبعة 
الموؤذية لل�سرايين.

بها   معتّد  كمّية  على  ال�سوكول  تحتوي   -  4
اأن  يجب  والتي   oxalate ال�  م��ادة  من 

مر�سى  طعام  لئحة  من  خالية  تكون 

ح�سى الكلى.

*ال�صوكوال عالج للك�آبة؟
قبل الإجابة عن هذا ال�سوؤال، نرى اأّنه 

بالفعل ُوجد علميًا اأّن في ال�سوكول ماّدتين 

معنّيتين بتح�سين المزاج:

اإذ   :Phenylethyamine ال�����  م�����دة   -  1
ناقل  ل�سناعة  الج�سم  ي�ستخدمها 

ال��م��زاج  تح�سين  على  يعمل  ع�سبي 

والتيّقظ.

ي�سبه  ال��ذي   :Anademide ال����  ده���ن   -  2
على  وي�ساعد  الماريجوانا،  عمله  في 

اإفراز الدوبامين الذي يمنح الإح�سا�س 

بالراحة.

اإّل  منها  ي�سل  ل  الأولى  المادة  اأن  اإّل 

ب�سيط.  فاأثرها  لذلك  الدماغ،  اإلى  القليل 

ول نن�سى اأنها تحتوي على الكافيين والذي 

قد توؤدي َكثرته اإلى التوّتر.

تكون  قد  ال�سوكول  اأّن  �سحيح  لذلك، 

م�سادًا للكاآبة لحتوائها على بع�س المواد، 

التوتر  اأو  بالكاآبة  ي�سعر  من  بالمقابل  لكن 

ويلجاأ اإلى ال�سوكول، فاإنه بالطبع �سُي�سرف 

في تناولها، وُيخاف عليه من زيادة الوزن، 

وبالتالي اإ�سابته بالتوّتر من جديد.

*بدائل ال�صوكوال للتوتر
يمكن  الدوامة،  هذه  في  نقع  ل  وحتى 

وتعطي  لل�سّحة  اأ�سلم  اأغذية  اإلى  اللجوء 

لحتوائها  الحالة  ه��ذه  في  الفائدة  نف�س 

هورمون  وهو   serotonin ال�  هورمون  على 

ال�سعادة. ومن هذه الأغذية:

1 - من الفواكه: الموز، الكيوي، الغريفون، 
الم�سم�س، الأنا�س، المانغا...

البروكولي،  ال���ذرة،  ال��خ�����ض���ر:  م��ن   -  2

تغذية
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البطاطا  الخ�سراء،  الخ�سار 

ال���م�������س���وي���ة، ال���ف���ط���ر، 

ال�سويا...

3 - المك�ّسرات والبذور.
4 - البي�س.

*ن�ص�ئح لمحّبي ال�صوكوال
لفوائدها،  ال�سوكول  تاأكل  كنت  اإذا   -  1
مع  فوائدها  ف��ي  ت�سترك  فال�سوكول 

غيرها من الأغذية من خالل احتوائها 

اإذ  لالأك�سدة،  الم�سادة  ال��م��واّد  على 

اإنها توجد بكثرة في الفواكه والخ�سار 

وال�ساي، وهذه الأغذية هي اأقّل د�سامة 

من ال�سوكول.

لال�ستمتاع  ال�سوكول  تاأكل  ُكنت  اإذا   -  2
فال  معتدل  وزن  ذا  وكنت  بمذاقها، 

�سغيرة  �سوكول  قطعة  بتناول  ب��اأ���س 

يوميًا.

الوزن،  في  زيادة  تعاني من  اإذا كنت   -  3
ول��ك��ن ت��ح��ب ال�����س��وك��ول، ف��ال تحرم 

�سوكول  قطعة  بتناول  باأ�س  ل  نف�سك. 

م��ن حين لآخ���ر. ول��ك��ن ات��ب��ع ال��ت��وازن 

بال�سوكول  ت�ستمتع  وحتى  والع��ت��دال. 

ل  اأن  ح���اول  ب��ال��ذن��ب،  ال�����س��ع��ور  دون 

تتناول حلويات اأخرى في اليوم نف�سه، 

ول تنتِق تلك التي تحتوي على كاراميل 

الحرارية  ال�سعرات  م��ن  تزيد  لأن��ه��ا 

فيها.

انتِق  ت��ن��اول��ه��ا،  م��ن  ب��د  ل  ك��ان  واإذا   -  4
اأكثر، فهو  اأو   %  65 ال�سوداء  ال�سوكول 

بالمواد  تحتفظ  لأن��ه��ا  ف��ائ��دة،  اأك��ث��ر 

اأكثر   flavonoids لالأك�سدة  الم�سادة 

من غيرها وهي اأقل غنى بال�سكر، اإذ 

هناك عالقة عك�سية بين كمية الكاكاو 

فكلما  ال�سكر،  وكمية  ال�سوكول  ف��ي 

ال�سكر  كمية  قّلت  الكاكاو  كمية  زادت 

والعك�س �سحيح.

5 - واأخيرًا، للح�سول على مذاق ال�سوكول 
يمكن  اإ�سافية،  �سعرات حرارية  بدون 

اإلى  الكاكاو  اإ�سافة ملعقة �سغيرة من 

كوب حليبك اليومي.

)*( اأخ�سائية تغذية.

الهوام�س

تشرتك أغذية أخرى يف 
فوائدها مع الشوكوال وهي 

أقّل دسامة منها
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األنيميا
)فقر الدم الحاّد(

مروى ح�صين الّدر )*(

الجزء  ت�صّكل  التي  الدموّية  والخالي�  البالزم�  من  ال��ّدم  يت�ألف 

الج�مد منه, والتي تنق�صم اإلى كرّي�ت دم حمراء وبي�ص�ء, ب�الإ�ص�فة 

اإلى ال�صف�ئح المتعّددة. ونتيجة لغن�ه� ب�لهيموغلوبين, تلعب كرّي�ت 

خالي�  ك�فة  اإلى  االأوك�صجين  نقل  في  االأ�ص��س  الدور  الحمراء  الدم 

الج�صم, وت�صّنف هذه الكّري�ت االأكثر عددًا بين خالي� الدم )99  %(. 

لذلك, ُيعتبر الخلل في انت�جه� ال�صبب المب��صر لفقر الدم اأو م� ي�صّمى 

اإنت�جه�؟ واإالَم يوؤّدي  اأبرز العن��صر الم�ص�ركة في  ب�الأنيمي�, فم� هي 

نق�صه�؟ وكيف نتجّنب حدوث م�ص�كل الّدم؟

*اأ�صب�ب فقر الّدم
جراحّية،  عملّية  اإبان  الحاّد  النزيف   -  1

وبالتالي فقدان كمّية كبيرة من خاليا 

الدم.

العظمي  ال��ن��خ��اع  ف��ي  ا���س��ط��راب��ات   -  2

الم�سوؤول عن اإنتاج الكريات الدموّية.

ال��دور  يلعب  ال���ذي  ال��ح��دي��د  نْق�س   -  3

الأ�سا�س في ت�سكيل هيموغلوبين الدم.

4 - الإ�سابة بالأمرا�س المعوّية.

5 - نق�س في الفيتامين ب 12 اأو الفولت.

وانطالقًا من ال�سبب، تّم التمييز بين 

اأنواع مختلفة من فقر الدم واأ�سهرها:

الصحة والحياة

68



.)Tachycardie(

النف�س  وانقطاع  الّتنف�س  في  �سعوبة   -  2

ب�سرعة.

3 - �سحوب الب�سرة وت�سّققات الّلثة.

فه. 4 - ت�ساقط ال�سعر، وتك�ّسره وتق�سّ

5 - ه�َسا�سة الأظافر و�ُسرعة تك�ّسرها.

6 - �سعف ال�سهّية، و�سعف المناعة.

7 - انخفا�س �سغط الدم.

و�سعف  والتعب  ب��الإره��اق،  ال�سعور   -  8

القّوة البدنّية.

*كيف تع�لج م�صكلتك؟
الحديد  نق�س  اأو  الأنيميا  لمعالجة 

الحاد عدة حلول منها:

 -  60 بانتظام  الحديد  حبوب  تناول   - اأ 

120 ملغ يومّيًا.

الحديد  م�سادر  تناول  من  الإك��ث��ار   - ب 

الغذائّية، والتي توجد في: الكبد، اأكثر 

الأطعمة احتواًء على الحديد - اللحوم 

اأ - فقر الدم الحديدي

.)Anémie carentielle ferriprive(

ع��ن نق�س  ال��ن��ات��ج  ال���دم  ف��ق��ر   - ب 

بالفيتامينات 

.)Carence en folate ou B12(

*فقر الّدم الحديدي
نق�س  عن  الحديدي  الدم  فقر  ينجم 

للج�سم،  ال�سروري  الحديد  عن�سر  في 

اإنتاج  عن  المبا�سر  الم�سوؤول  هو  وال��ذي 

الحمراء.  الدم  كرّيات  في  الهيموغلوبين 

في حالته الطبيعّية يجب اأن ي�سّكل الحديد 

 70 يبلغ  ال��ذي  الج�سم  وزن  من  غ��رام   4

كيلوغرام، والن�سبة الأكبر من هذه الكمّية 

م�سوؤولة عن اإنتاج الهيموغلوبين.

*نق�س الحديد
م���ن ع���وار����س ن��ق�����س ال��ح��دي��د في 

الج�سم:

القلب  نب�سات  ���س��رع��ة  ف��ي  ت��زاي��د   -  1

يجب أن يشّكل احلديد 4 غرام 
من وزن اجلسم الذي يبلغ 70 

كيلوغرام

69

م
 2

01
4 

ن
را

ي
ز

ح
/

 2
73

د 
د

ع
ل
ا



جميع املشروبات التي 
حتتوي على الكافيني، 
كالقهوة، تعيق عملّية 

امتصاص احلديد املوجود 
يف الطعام

الحمراء - الأوراق الخ�سراء للخ�سار 

ة - الّتفاح - ال�ّسمندر  كال�سبانخ خا�سّ

- الأ�سماك - التمور - بع�س الحبوب 

كالفول والعد�س.

ذا  الحديد  اأن  هنا،  بالذكر  والجدير 

من  امت�سا�سًا  اأكثر  الحيواني  الم�سدر 

الحديد المتوّفر في الخ�سروات.

*ال�ّص�ي بعد الطع�م..ع�دة �صّيئة
كوب  احت�ساء  اأن  البع�س  يعلمه  م��ا 

)البقول  ط��ع��ام  وج��ب��ة  وراء  ال�����س��اي  م��ن 

خا�سة(، يقّلل من قيمتها الغذائّية. لكن، 

جميع  على  ت�سري  العلمّية  الحقيقة  هذه 

كالقهوة  للكافيين،  الحاوية  الم�سروبات 

امت�سا�س  عملّية  تعيق  لأن��ه��ا  اأي�����س��ًا، 

يجب  كما  الطعام.  في  الموجود  الحديد 

اللتفات اإلى اأّن هناك عوامل اأخرى تحّد 

من امت�سا�س الحديد منها حالة الإ�سابة 

بالإ�سهال الحاّد المزمن.

�سعف  من  يعاني  َم��ن  المقابل،  وف��ي 

اأن  عليه  الحديدي(  ال��دم  )فقر  الحديد 

يتناول مع وجبته المعتادة ع�سير الليمون 

بالفيتامين  غني  غ��ذاء  اأي  اأو  ال�ّسلطة  اأو 

على  ال��ج�����س��م  ي�����س��اع��د  م���ا  وه����و   ،)C(

امت�سا�س الحديد.

والبرغل  والقمح  الأرز  ي�سّنف  كذلك 

والحم�سّيات من العوامل التي ت�ساعد في 

عملّية المت�سا�س.

نق�س  ع��ن  ال��ن���ت��ج  ال����ّدم  *فقر 
B12 اأو الفيت�مين B9 الفوالت

للج�سم  - ج��دًا  ���س��روري   :B9 ال��ف��ولت 

وي�����س��ّم��ى اأي�����س��ًا ال��ف��ول��ي��ك اأ���س��ي��د وه��و 

الأمينّيين  الحم�سين  لإنتاج  الفيتامين 

لذا   .)Mehtionine،  Thymidine(

يلحظ اأّن الحاجة اإليه ت�سبح مزدوجة 

في حالة الحمل.

الكبد،  الأف��وك��ا،  م�����ض���دره فهي:  اأم��� 

الصحة والحياة
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الهليون،  ال��ط��م��اط��م،  ع�سير  ال��ع��د���س، 

في  قليلة  ون�سبة  ال�����س��ب��ان��خ،  ال��خ��م��ي��رة، 

ال�سوكول والبي�س.

B12: وي�سّمى بالكوبالمين  - الفيت�مين 

الكوبالت  ذّرات  على  يحتوي  اإن���ه  اإذ 

 .)DNA( �وُيعرف طبّيًا بال

الفوارغ،  - الأ�سماك،  اللحوم،  م�ض�دره: 

والألبان  الأج��ب��ان  في  منه  ج��دًا  وقليل 

والبي�س.

ال����ف����والت  ن���ق�������س  *عالم�ت 
B12 والفيت�مين

ي������وؤّدي ال��ّن��ق�����س ب��ه��ذي��ن ال��ن��وع��ي��ن 

ال���  ب��اإن��ت��اج  النق�س  اإل���ى  الفيتامين  م��ن 

.)Antianémique( ما يعيق عملّية انق�سام 

اإلى وجود كرّيات  الخاليا الدموّية، ويوؤدي 

.)Macrocytose( دم حمراء كبيرة الحجم

 - الوجه  في  �سحوب  اإل��ى:  ي��وؤدي  كما 

الإح�سا�س   -  )Xerostomie(الفم جفاف 

ب��الخ��ت��ن��اق ف���ي ال�����س��در - ت��ن��م��ي��ل في 

الأطراف - تبرقع الّل�سان و�سّدة احمراره 

في  واآلم   )Dysphagie( البلغ  ع�سر   -

الجزء العلوي من البطن.

خطر   ..B12 الفيت�مين  *نق�س 
يتخّطى فقر الدم

في  ه����ام  دور   B12 ل��ل��ف��ي��ت��ام��ي��ن 

ت�سنيع ميالين الأن�سجة الع�سبّية، فاإّن 

ا�سطرابات  اإل��ى  ي��وؤّدي  الحاّد  نق�سه 

الع�سبي  ال��ج��ه��از  ت�����س��رب  ع�سبّية 

لت�سيب ال�سخ�س ب�سعوبة في الم�سي 

وال���ح���رك���ة، وان��خ��ف��ا���س ف���ي درج���ة 

الإح�سا�س، وعوار�س قد توؤّدي اإلى �سلل 

مفاجئ.

الفوالت  لنق�س  نتعر�س  *متى 
والفيت�مين B12؟

في  للّنق�س  التعر�س  خطر  ي���زداد 

الحالت التالية:

1 - �سوء التغذية.
2 - الإدمان على الكحول.

3 - الحمل والر�ساعة.
يمنع  م��ا  معوّية  ب��اأم��را���س  الإ���س��اب��ة   -  4

امت�سا�س الفيتامينات.

الأ�سخا�س  اأّن  اإل��ى  الإ���س��ارة  وت��ج��در 

لنق�س  ع��ر���س��ة  اأك���ث���ر  ه���م  ال��ن��ب��ات��ّي��ي��ن 

ينح�سر  وج���وده  اإّن  اإذ   B12 الفيتامين 

باللحوم والأ�سماك فقط.

*ت�صخي�س المر�س
1 - اإجراء فحو�سات لتحديد حجم خال
.)NFS-Orientation( الّدم و�سكلها

2 - مراقبة عدد دّقات القلب لدى المري�س 
.)70batt/min( يبلغ العدد الطبيعي

عدد  من  للتاأكّد  طبيعي  دم  فح�س   -  3
الخاليا الحمراء.

)*( ماج�ستير في علوم الحياة

الهوام�س
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ن�صرين اإدري�س ق�زان

احتلَّت محّبته قلوب الآلف، وت�سّدرت 

الإلكترونية  ال��م��واق��ع  �سفحات  ���س��ورت��ه 

العديد  عنه  وُكتب  الجتماعي،  والتوا�سل 

والتقارير  ال�سحفّية،  التحقيقات  م��ن 

ل  ال��ذي��ن  بع�س  اأّن  حتى  التلفزيونّية، 

حربه  ف��ي  اهلل  ح��زب  م�ساركة  ي���وؤّي���دون 

طوَع  كانوا  �سوريا،  في  التكفيريين  �سد 

شهيد الدفاع عن المقّدسات
مهدي محمد حسين ياغي )كرار(

اسم األم: هدى الحجيري
محل وتاريخ الوالدة: بعلبك 

1989/3/21

الوضع العائلي: متأهل وله ولدان
رقم السجل: 8

تاريخ االستشهاد: 2013/7/31

أمراء الجنة
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*موقف من المدر�صة
مهدي  وترعرع  ن�ساأ  بعلبك  مدينة  في 

ياغي. كانت اأمه، وهي من اأهل ال�ُسنة، من 

الحياة،  لم�ست�سفى  مديرة  عر�سال،  قرية 

ة  اأولدهما عناية خا�سّ اأولت وزوجها  وقد 

الخدمات  اأف�سل  تاأمين  على  وحر�ست 

لهم، وعلى تعليمهم في اأف�سل المدار�س. 

في المرحلة المتو�سطة، اأ�سّر مهدي على 

ترك مدر�سته بعد اأن تجاوز اأحد الأ�ساتذة 

حّده، كما قيل، ولم تنفع محاولت الإدارة 

في  اإل��ي��ه،  ب��الع��ت��ذار  الأ���س��ت��اذ  ومطالبة 

عن  يعّبر  ل��م  ال���ذي  ق���راره  على  التاأثير 

ا�ستقاللية مهدي فح�سب، بل عك�س اإدراكًا 

م��ب��ك��رًا ف��ي وع��ي اأب��ع��اد الأم����ور، فانتقل 

المرحلة  اأنهى  حيث  اأخ��رى  مدر�سة  اإل��ى 

الثانوية.

كان مهدي، ومنذ التا�سعة من عمره، 

وجه،  اأكمل  على  الفرائ�س  بجميع  يقوم 

اأن �سالة  بل ويلحقها بالم�ستحبات، حتى 

ال�سبح كان ي�سليها في الم�سجد، وغالبًا 

يقوم  ما  لأن  ح�سرته  عن  لوالده  اأ�سّر  ما 

لم  لأن��ه  اأعماله  �سحيفة  في  ُي�سّجل  ل  به 

�سّن  تجاوز  ما  اإذا  حتى  بعد،  الحلم  يبلغ 

لأنه �سار  كبيرة  �سعادة  التكليف عّبر عن 

اأقالمهم فيما �سّطرته من حقيقة ما راأت 

و�سمعت.. فما قاله مهدي ياغي في و�سيته 

�ُسكب في  وبراءة،  اإك�سيرًا من �سدق  كان 

النفو�س فاأيقظها من غفلتها، وهذه ر�سالة 

ال�سهداء..

*والدة في يوم مب�رك
لحظة  م�ستقلة منذ  �سخ�سّية  �ساحُب 

بفارغ  انتظراه،  ال��ل��ذان  ف��وال��داه  ولدت���ه، 

ت�سميته  ع��ل��ى  ات��ف��ق��ا  ق��د  ك��ان��ا  ال�����س��ب��ر، 

اإل��ى  ال���ذي ج��اء  »ح�����س��ن«، ول��ك��ن الطفل 

الدنيا في  يوم الخام�س من �سهر �سعبان 

فر�س عليهما تغييره اإلى »مهدي«.. ختام 

وفتاتين.  �سبي  بعد  ُيقال  كما  العنقود، 

لم  الذي  الدلل  الأوفر من  الحّظ  له  كان 

يكن  لم  المي�سورة  العائلة  فابن  يف�سده، 

توّفر  الذي  الكثير  من  القليل  �سوى  يهمه 

والوئام  المنزل  ال�سائدة في  فالمحبُة  له، 

كانا الكنز الحقيقي بالن�سبة اإليه..

منذ نعومة اأظافره، كان مهدي �سادقًا 

اإلى درجة لفتة، وهذا ما عك�س �سفاًء على 

ق�سمات وجهه.

كان مهدي، ومنذ التاسعة من 
عمره، يقوم بجميع الفرائض 

على أكمل وجه، بل ويلحقها 
باملستحبات
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م�سوؤوًل، في هذه الحياة، عن كل ما يقوم 

اجتهد  اإذ  عليه،  رقيبة  نف�سه  وكانت  به، 

ق��در الإم��ك��ان ف��ي الب��ت��ع��اد ع��ن موا�سع 

ال�سبهات، ولم يكن هذا بال�سهل على �ساب 

يمينه،  ملك  زخارفها  بكل  الدنيا  كانت 

ولكن ح�سابات مهدي كانت مختلفة جدًا، 

من  القرب  مقدار  كان  لديه  قيا�سها  لأن 

اهلل اأو البعد عنه.

*ملك القلوب
وينظر  اأم���ه،  يغبط  مهدي  ك��ان  وك��م 

اأه��ل  لخدمة  اهلل  وّف��ق��ه  م��ن  نظرة  اإليها 

اأيام  خالل  تقيم  كانت  اإذ   ،R البيت 

عا�سوراء مجال�س عزاء ح�سينية في قاعة 

للن�سوة،  النقليات  وت��وؤّم��ن  الم�ست�سفى، 

وكثيرًا ما قال لها: اأنت اهلل يحّبك كثيرًا..

م��ه��دي ال�����س��اب الج��ت��م��اع��ي ال���ذي ل 

�سحرًا  حمل  رفاقه،  بين  البقاء  من  يملُّ 

َمَلك  حّل  فاأينما  ن��ادرة،  وكاريزما  غريبًا 

القلوب والنفو�س، بدءًا من والديه واإخوته 

ف��الأق��ارب وال��ج��ي��ران والأ���س��دق��اء.. ولم 

واإل�ساقها  ال�سهداء  ل�سور  جمعه  يكن 

على جدران غرفته هواية اأو محبة عادية، 

ببع�س  باح  معهم حياٌة خا�سة  له  كان  بل 

ل�ست�سهاد  وكان  اأحاديثه،  في  مكنوناتها 

في  �سرارة  علي  محمد  عمته  وابن  رفيقه 

حرب تموز 2006 اأثر خا�س في نف�سه...

*قدرات قت�لية ع�لية
ما اإْن اأنهى مهدي المرحلة الثانوية من 

بمع�سكرات  مبا�سرة  التحق  حتى  درا�سته 

الم�ستوى  التدريب، فخ�سع لدورات عالية 

وظ���ه���رت ل��دي��ه ُق�������ُدرات ق��ت��ال��ي��ة اأث��ن��ى 

اإليه  توكل  كانت  ولهذا  عليها،  المدّربون 

مهاّم ح�ّسا�سة وخطيرة.

بمتابعة  وال��دي��ه  اأمنية  م��ه��دي  ح��ّق��ق 

درا�سته الجامعية، اإذ انت�سب اإلى الجامعة 

ولكن  كومبيوتر،  هند�سة  اخت�سا�س  في 

ظروف عمله حالت دون ذلك.

وك��ان  ب��ول��دي��ن،  وُرزق  م��ه��دي  ت���زوج 

الحرب  ف��ي  ُي�����س��ارك  الفترة  ه��ذه  خ��الل 

اأهله لم  �سد التكفيريين، ولكن اأحدًا من 

اإ�سابة  اأ�سيب  عندما  حتى  بذلك،  يعرف 

اإلى  اأثرها  على  خ�سع  راأ�سه  في  ح�سا�سة 

ارتفع عطشاَن يف ليلة مباركة، 
ودفن ليلة الثالث والعشرين، فكان 

يوم والدته ويوم شهادته ويوم 
دفنه من أعظم األيام وأشرفها

أمراء الجنة
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ع��م��ل��ي��ة ج���راح���ي���ة، ع��اد 

لأهله  وق��ال  المنزل،  اإل��ى 

�سير،  لحادث  تعر�س  اإّن��ه 

و�سرعان ما عاد اإلى المحور بعد 

اأن تماثل لل�سفاء..

*�صه�دة في اأي�م مب�ركة
ات�سل  �سوريا  اإلى  الأخيرة  رحلته  في 

مهدي بزوجته واأو�ساها بنف�سها وبولديه، 

ا�ست�سهاده  قبيل  ول��د  ال���ذي  واآدم  ك���ّرار 

له  الأول��ى  المرة  وكانت  تقريبًا.  ب�سهرين 

منذ زواجهما، فهو لم يكن يت�سل اأبدًا واإْن 

�سنحت له الفر�سة لذلك...

المبارك،  رم�سان  �سهر  اأيام  وكانت 

قال  عندما  ع�سر  التا�سع  ليلة  وك��ان��ت 

هذه  بال�سهادة  راأي���ك  »م��ا  �سديقه:  ل��ه 

الليلة؟« رّد عليه مهدي: »ل.. اأريدها في 

ليلة الواحد والع�سرين، فهي اأهم«. وكان 

ليلة  الإف��ط��ار  وق��ت  فبعيد  تمنى،  م��ا  ل��ه 

الواحد والع�سرين، اأ�سعل مهدي �سيجارة 

ليفطر عليها وما هي اإل لحظات، وبداأت 

�سهيدًا  اأثرها  على  ارتفع  التي  المعركة 

ليلة  ودف���ن  م��ب��ارك��ة،  ليلة  ف��ي  عط�ساَن 

الثالث والع�سرين، فكان يوم ولدته ويوم 

الأي���ام  اأع��ظ��م  م��ن  دف��ن��ه  وي���وم  �سهادته 

اأنه عندما زار قبور  والملفت  واأ�سرفها.. 

كثيرًا  ا�ستاء  بعلبك،  في  ال�سهداء  رفاقه 

وقال  بالرو�سة،  المحيط  الإه��م��ال  من 

هنا  �ستدفنوني  كيف  اأعرف  »ل  لزوجته: 

و�سط هذا الإهمال!«، ولكن عندما دخلت 

ور�سة  كانت  الرو�سة  اإل��ى  مهدي  جنازة 

تح�سين لها قد انطلقت..

التي  مهدي  اأ�سرار  من  الكثير  تك�ّسف 

مهما كثرت ما خفي منها كان اأعظم، وقد 

توافد المهنئون اإلى منزل اأهل مهدي من 

كل المناطق، وكل يحكي ق�سة عن ال�ساب 

الذي كان كغيره من ال�سباب، يقف طوياًل 

اأمام المراآة، ويهتم باأدق تفا�سيل الأناقة، 

ولكن  بلحظاتها،  م�ستمتعًا  حياته  ويعي�س 

ُذخرًا  اإّل  له  بالن�سبة  الأيام ما كانت  تلك 

للحظة ا�ست�سهاده العظيم.
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توارت ال�سم�س كئيبةً وراء ال�سفق وكاأنها 

غابت  ظلمهم.  وكرهت  الب�سر  حقد  ملَّت 

كالمراأة التي اأنحلها ال�سعف والمر�س من 

َكثرة اإجرامهم. غابت ليّت�سَح الليل الأ�سود 

فالقمُر  الحزينة؛  ال�سام  �سماء  في  بنقابه 

دمعهما  �سال  وعيناه  بالخ�سوف،  اأظ��ل��م 

تغفو  اأن  ت�ستطيع  ل  موؤرقة  الأطفال  فعيون 

من �سوت اإرهابهم.

*اأي�ٌم ع�صيبة
ال�سوداء،  خيوطها  الليلة  ه��ذه  حاكت 

اأذان  ت��رف��ع  رق��ّي��ة  ال�سيدة  م��ق��ام  وم����اآذُن 

اٌت  الع�ساء، وتتمّوُج في مقاطع األحانه غ�سّ

غريبٌة وكاأنَّها توّدع حبيبها، فطيوُر المقام 

ُذن���اه���ا 
ُ
��ت اأج��ف��اُن��ه��ا ال��ن��وم ق��ل��ق��ًة! واأ َع�����سَ

ترهفان ال�ّسمع.

لت�سطفَّ  ال�سالة...  اأق��ِم  اأكبر،  اهلل 

جموٍع  اأيُّ  ول��ك��ن  ال��ج��م��وُع،  ع��ب��اءت��ِه  خلف 

فهي  الع�سيبة؟  ال�سورّية  الأي��ام  ه��ذه  في 

حرمت  قد  الغدر  يُد  الع�سرات.  تتجاوز  ل 

عمامته  خلف  و�سجودًا  رك��وع��ًا  الكثيرين 

يوا�سُل  ال��ع��زي��ز  �سيخنا  ل��ك��نَّ  البي�ساء، 

جهاده اإلى الم�سجد رغم كل ال�سعوبات.

*ال�صالم عليِك موالتي
ت�سافح  النبّي...  اأيها  عليك  ال�سالُم 

ترفع  الأخرى  ه  وكفُّ الم�سلِّيَن  الحنوُن  ه  كفُّ

وبالرحمة  للمجاهدين  بالن�سرة  الدعاء 

عليك  ال�سالم  الحزين.  لل�سعب  وال��ف��رج 

ريحانة  َع  ليودِّ كعادته  يتَّجه  م��ولت��ي...  يا 

د روحه بعطر الحنان  الح�سين Q، يزوِّ

ي�ستلُّ  ال�سغيرة،  براعمه  به  ي�سقي  ال��ذي 

الشهيد الشيخ عباس اللحام)*(
حيدر الديراين

تسابيح شهادة
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رحيقًا ف�سيًا من اإكليلها يبل�سُم به جراحاته 

ومعاناته، ولكن في هذه المرة وكاأنَّ عطر 

التي  واأذك��اره  ورَده  ي�ستمُّ  الذي  المقام هو 

روحه  ع  ويودِّ م�سامات عباءته  بين  قت  تع�سَّ

واأ�سترعيك...«  اهلل  »اأ�ستودعك  الطاهرة: 

حزين:  بنغٍم  ال��وداع  كلماِت  نب�ساُته  تقراأ 

اإلى  �سالٌم  الأطهار،  ابنة  يا  وفيُت  هل  »اأَل 

رخام مقامك الم�سّبح وزخارفه المن�سدة، 

�سالٌم لليالي رم�ساَن واأ�سحاره المباركات، 

فجرًا،  قربك  تلتفُّ  اأحبابك  لجموِع  �سالٌم 

�سالٌم اإلى اأيام عا�سوراء والمعّزون يطوفون 

�سالٌم  باكيات،  تلطُم  وعيونهم  بباحتك 

فلقد حان  الحائرات؛  ال�ساكياِت  لدمعاتِك 

ّميني اإلى عطفِك قلياًل قبل  ميعاد الوداع، �سُ

العبد  �سامحي  الّلئام،  اأي��ادي  تقطفني  اأن 

والمنبر  يتيمًا  الم�سجَد  ف�ساأترك  الفقير 

قلبه األيم فا�ستعدي لفجيعتي والب�سي ثوب 

العزاء، فال�سبر ال�سبر الجميل. الوداع.. 

الوداع رقية، الوداع«.

*بين االأزّقة القديمة
وينحني  قلبه  اإل���ى  ��ه  ك��فِّ راح���ة  ي�سم 

اأ�سًى  يتقّطر  بقلب  الأعتاب  ويغادر  م�سلِّمًا 

بخطوات  وي�سير  ال�سام،  ِة  جنَّ ف��راق  على 

وحيدًا؛  القديمة  دم�سق  اأزّق���ة  بين  ثابتة 

مرافقته،  ع��ن  المحبين  اأ���س��غ��ل  ف��ال��ق��در 

اأنفا�سه  وتوؤن�س  ي��ده  في  ح  ت�سبِّ وال�ُسبحة 

مطمئّنًة  َثغره  من  ُل  ترتَّ والآي��اُت  الأخيرة، 

المقاِم  اأّما حماُم  اهلل،  اإلى  قربانًا  وَترتفُع 

خائفًا  َج��ِزع��ًا  اإمامه  فيرافق  الم�سطرِب 

من يٍد غادرٍة تمدُّ اأظافرها اللئيمة لتقطَف 

زهرته. لكنَّ قدر اهلل ل غالب له. فها هي 

تحّلُق  حقدًا  الم�سمومُة  الغدِر  ر�سا�ساُت 

لتغرز  اأنيابها  عن  ُر  وتك�سِّ نحوه  م�سرعًة 

اأ�سنانها في �سفحة جبينه التِربة...

*في اأم�ن اهلل �صيخ عّب��س
ه���وى ج�����س��ده ال��ط��اه��ُر اإل����ى الأر�����س 

الجناحين  المنك�سِر  ال��ج��ري��ِح  كالطائِر 

ُه  لت�سمَّ وق�سوته،  ال�سفر  �سقاُء  اأنهكه  الذي 

الحنون ج�سدًا  كالأمِّ  ذراعيها  بين  الأر�س 

المظلمة،  الدنيا  هذه  من  مته�سمًا  متعبًا 

ُخ الذي ارت�سمت عليه  ُه الم�سمَّ وي�ستريح خدُّ

روُحه  منها  لتهاجر  القاني  دمه  عروٌق من 

من  وتتحّرر  العلياء،  اإلى  �سهيدًا  العطوفُة 

بين اأ�سابعِه المرتع�سِة كتُب علومه واأوراقه 

تحكي  معه  �سهيدًة  ال��ح��روُف  لتت�ساقط 

َة ع�سقه وجهاده. للعالم بلغِة ال�سمِت ق�سَّ

لك  هنيئًا  ع��ب��ا���س،  �سيخ  اهلل  ب��اأم��ان 

وبكل   ، ت���زفُّ المقام  م���اآذُن  ال�����س��ه��ادة... 

ت�سيُر  والجموُع  �سهيدًا،  عّبا�سها  �سرٍف، 

دِة  المتلبِّ كالغيوِم  العقيلة  بقيع  اإلى  بنع�سه 

وعيونهم تحكي حزنهم، اأما الج�سُد فيعود 

م��ن ح��ي��ث ب���داأ ع��ل��وَم��ه ال��ح��وزوي��ة ليرقَد 

َرِتَها �سهيدًا بعد طول  مطمئنًا في تربِة َح�سْ

الم�سير...

)*( اإمام م�سجد ال�سيدة رقية O  في ال�سام، ا�ست�سهد في 22 جمادى الآخرى 1433ه�، الموافق 12 اأيار �سنة 2012.

الهوام�س

ال�ضهيد ال�ضيخ عب��ض اللح�م
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وج���دان  م��ن  ت���ب���داأ...  *الثورة 
االإم�م

 { لقد ارتبط ا�سم الإمام الراحل 

ال��ذي  الحلم  فكانت  الإ�سالمية  بالثورة 

ه��دف اإل��ي��ه ف��ي ال��وق��ت ال��ذي ك��ان العالم 

الأميركي  للطغيان  كبيرة  هيمنة  ي�سهد 

لكن  المنطقة.  �سعوب  على  والبريطاني 

يقول  اأن  المجاهد  الرجل  ه��ذا  ا�ستطاع 

للعاَلم اإّن عهد التدّخل الأميركي في اإيران 

قد وّلى. وعندما نريد اأن نتكّلم عن الثورة 

ل  بطريقة  فاإننا،  اإي���ران  ف��ي  الإ�سالمية 

اأعتاب  على  نقف  اأنف�سنا  نجد  �سعورّية، 

هذه  مفا�سل  كل  لرت��ب��اط   ،{ الإم���ام 

الثورة بوجدان الإمام الخميني }.

*ت�صويه �صورة الثورة
في  ال���س��ت��ك��ب��اري��ة  ال����دول  راأت  ل��ق��د 

يهّدد  خطرًا  نموذجًا  الإ�سالمية  ال��ث��ورة 

دافعًا  وي�سّكل  العالم،  في  م�سالحها  كل 

لالنتفا�س  الم�ست�سَعفة  ال�سعوب  ل��ك��ّل 

الغربية  التدّخل  يد  وقطع  حّكامها  على 

�سعت  فقد  لذلك  الداخلية،  �سوؤونها  في 

هذه  �سورة  ت�سويه  اإلى  الو�سائل  بمختلف 

الثورة اإلسالمية 
في عيون السينما

)*( 
وئ�م اأحمد

لقد ترك انت�ص�ر الثورة االإ�صالمّية في اإيران ع�م 1979 ب�صمة كبيرة 

في �صجّل الت�ريخ الع�لمي, وك�ن م�صداقً� لل�صعوب الحّرة المك�فحة التي 

تتمّرد على حّك�مه� فتزيلهم عن عرو�صهم وتن�صئ دولة اإ�صالمّية اأ�صيلة  

في ظل قي�دة حكيمة وم�صّددة كّر�صه� االإم�م الراحل روح اهلل المو�صوي 

الخميني }.
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عبر  وذل��ك  العظيم،  القائد  وه��ذا  الثورة 

تّمت  ل  التي  الم�سّللة  لالأكاذيب  الترويج 

ذلك  على  دليل  واأ�سدق  ب�سلة.  للحقيقة 

الأجانب  ال�سحافّيين  اأح��د  عنه  عّبر  ما 

عندما  جمران«،  اإل��ى  »الطريق  كتابه  في 

كان يظّن اأن الإمام } - من خالل ما 

الغربية - ذلك  الإعالم  و�سائل  �سمعه في 

يجل�س  الذي  والحاكم  المتغطر�س  الرجل 

قّرر  عندما  ولكّنه  الذهبي.  عر�سه  على 

اأّن  له  تبّين  } في منزله  الإمام  زيارة 

هذا الرجل المتوا�سع، والحكيم، ي�سّكل في 

البعد  كل  بعيد  وهو  البحر،  هدوء  �سكونه 

عن الأكاذيب الغربية.

ال�صينم�  ف��ي  خ���ط��ئ��ة  *�صورة 
الغربية

مو�سوع  العالمّية  ال�سينما  تناولت  لقد 

ال��ث��ورة الإ���س��الم��ّي��ة م��ن ع��دة جوانب، 

فال�سينما الغربّية عامة كانت ت�سّورها 

التي  والم�سّوهة  الخاطئة  بالطريقة 

اّتبعت  اأنها  خا�سة،  م�سالحها.  تخدم 

الحركات  مختلف  م��ع  الأ���س��ل��وب  نف�س 

التحررّية في العالم ومنها دور حزب اهلل 

و�سناأتي  العالمي،  ال�ستكبار  مقاومة  في 

على تو�سيح ذلك في مقالت قادمة.

نبداأ من الفيلم الفرن�سي »بر�سبولي�س« 

عن  م�سّورة  رواية  على  مبنّية  )والق�سة  

اأو   »Persepolis« ب��ع��ن��وان  ذات��ي��ة  �سيرة 

»بالد فار�س« للموؤلفة والمخرجة الإيرانية 

فتاة  ة  الذي يروي ق�سّ �ساترابي(  مرجان 

اأج��واء  تعي�س  متحررة  اأ�سرة  من  اإيرانية 

النقالب الذي قامت به الثورة الإ�سالمية 

 ،{ اإي��ران بقيادة الإم��ام الخميني  في 

عام 1979 على نظام ال�ساه ال�سابق محمد 

ظل  ف��ي  بالقمع  و�سعورها  بهلوي،  ر���س��ا 

الحكم الإ�سالمي، وما تاله من خيبة اأمل، 

النم�سا خوفًا  اإلى  والداها  اأن ير�سلها  قبل 

عليها من الأجهزة الأمنية لتكمل درا�ستها 

هناك.

اأنه  لراأينا  الفيلم،  اأ�سل  اإلى  عدنا  لو 

كانت  اإي��ران��ي��ة  م��واط��ن��ة  راأي  على  مبني 

تعي�س حياة متحّررة في عهد ال�ساه، وهذا 

تناولت السينما الغربية الثورة 
اإلسالمّية بطريقة مشّوهة 

تخدم مصاحلها
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اآنذاك، بالحياة  حال كّل من كان مبهورًا، 

الحياة  مقابل  ال�ساه  قّدمها  التي  الغربّية 

ت�سّور  نراها  ولهذا  الإ�سالم.  قّدمها  التي 

الثورة الإ�سالمية على اأنها كانت قيدًا يحّد 

ولكن،  الحياة.  في  واإرادت��ه��ا  حرّيتها  من 

يِع�سن  اللواتي  الإي��ران��ّي��ات  اإل��ى  نظرنا  لو 

لوجدنا  الإ�سالمية  الجمهورية  في  حاليًا 

اأن المراأة هناك ترافق الرجل في مختلف 

بل  ذلك،  في  وتبدع  الجتماعية  الميادين 

على العك�س فقد زاد الحجاب من تمّيزهن 

الذي  الإيرانيين  بع�س  راأى  ما  على عك�س 

لوا حياة الغرب على الحياة الإ�سالمية،  ف�سّ

فتركوا اإيران وعا�سوا في الدول الغربية.

ت�سليط  م��ن  ال��ه��دف  ك��ان  باخت�سار، 

ليقول  الفيلم  ه��ذا  على  ال�����س��وء  ال��غ��رب 

محمد  النبي  بعثة  اإب��ان  قري�س  قالت  كما 

اإن الدين الجديد هو  للق�ساء على   :P

وقيمه.  م��ب��ادئ��ه  متجاهلين  م�سالحهم 

والثورة الإ�سالمية كانت المخّل�س لل�سعب 

طم�س  م��ح��اول��ة  م��ن  الم�سلم  الإي���ران���ي 

اإ�سالمهم والق�ساء على مظاهره و�سعائره.

*اخدم الم�ص�لح االأميركّية وخذ 
م� تريد

ال��ت��ي ح��ر���س��ت على  الأف����الم  ك���ّل  اإن 

ت�سويه �سورة الثورة الإ�سالمّية كانت محّل 

العالمّية،  ال�سينمائية  المحافل  ترحيب 

وكانت تتلقى الدعم الكبير. كما اأن هوؤلء 

الغرب  �سرب  في  المغّردين  المخرجين 

ك��ان��ت ت�����س��ّرع ل��ه��م اأب����واب ال�����س��ه��رة مثل 

»مح�سن مخملباف« وابنته »�سميرة«، ومثل 

القيم  اأفالمه  ت�سّوه  والذي  قبادي«  »جعفر 

والممثلة  الثورة،  ر�ّسختها  التي  الإ�سالمية 

»كل�سيفته فرهاني« التي تخلت عن حجابها 

اأب���واب  على  بال�سهرة  طمعًا  واإ���س��الم��ه��ا 

هوليوود والأو�سكار.

ال��ت��ي حر�ست  الأف�����الم  ه���ي  ك��ث��ي��رة 

الثورة  اأّن  اأن ُتظهر ولو ب�سكل �سريع   على 

العالم،  في  الإره��اب  اأ�سل  الإ�سالمية هي 

كما في فيلم »�سيريانا« الذي يتحدث عن 

اآخر  اأّم��ا  الخليج.  في  الأميركي  التدخل 

الت�سويه  ف��ي  الغربية  ال�سينما  اإب��داع��ات 

نال  ال��ذي  »اأرغ���و«  فيلم  فكان  والت�سليل 

يبني  اأن  وح��اول  عديدة،  اأو�سكار  جوائز 

ت�سجيل  في  ف�سله  ظّل  في  زائفًا  انت�سارًا 

الجمهورية  على  الواقع،  في  الن�سر،  هذا 

هو  ما  وج��ود  من  الرغم  على  الإ�سالمية 

في  ال�سعد،  كافة  على  فنيًا  منه  اأف�سل 

ال�سر:  كلمة  تبقى  لكن  الأو���س��ك��ار.  حفل 

»اخدم الم�سالح الأميركية وخذ ما تريد«.

كثرية هي األفالم التي حرصت 
على أن ُتظهر ولو بشكل سريع 
أّن الثورة اإلسالمية هي أصل 

اإلرهاب يف العامل

)*( مدير ق�سم الدراما، في جمعية ر�سالت اللبنانية.

الهوام�س

قضايا معاصرة
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*كيف نت�صرف؟
اجتاحت  الن��ف��ج��ارات  م��ن  �سل�سلة 

م��ع��ظ��م الأم���اك���ن ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ف��ي الآون����ة 

النا�س حيث  ل��دى  قلقًا  ووّل��دت  الأخ��ي��رة، 

اإر�سادات  البحث عن  الوحيد  داأُبهم  �سار 

ون�����س��ائ��ح ت�����س��اع��ده��م ف��ي ال��ت��ق��ل��ي��ل من 

مخاطر تبعاتها.

ياأتي في مقدمة هذه الإر�سادات، عدم 

وال�سجاعة  بالهدوء،  والتحّلي  الهلع   اإثارة 

و�سبط النف�س، فالعمل المبني على قواعد 

علمية و�سلوك واٍع قد ينقذ حياة كثير من 

النا�س.

ف���ي ال��م��ق��ال ال��ت��ال��ي ن��ت��ن��اول اأه����ّم 

الإر�سادات التي يجب اتباعها للتقليل من 

اأخطار النفجارات.

*داخل المنزل
قريب  منزل  في  ال�سخ�س  وجود  عند 

من مكان وقوع النفجار، يفاجاأ بعدة اأمور 

عليه مواجهتها. وفيما يلي بع�س الن�سائح 

العملّية:

اأن  1 - في حال وجود دخان كثيف، عليه 
يبّلل قطعة من القما�س بالماء وي�سعها 

على اأنفه وفمه ليتنّف�س عبرها  لحين 

اإل��ى  ال��دخ��ان، وال��ت��وج��ه زح��ف��ًا  زوال 

النقّي  الهواء  لأّن  وذل��ك  اآم��ن؛  مكان 

يكمن في الأ�سفل والّدخان ي�سعد اإلى 

الأعلى ويبلغ اأق�سى كثافته عند �سقف 

الغرفة.

الأب����واب  اأو  ال��زج��اج  ع��ن  الب��ت��ع��اد   -  2
الزجاجّية وكّل ما هو مت�سّدع ومتدلٍّ 

عند حدوث االنفجار...)1(
نبيلة حمزي

اإلى  اإلى جهة م�صدر ال�صوت, واآخرون ي�ص�رعون  اأ�صخ��س يهرولون 

مت�بعة التلف�ز, منهم من يدّقق في ه�تفه المحمول اإم� ليجري ات�ص�اًل 

يطمئن على اأقرب�ئه اأو يدّقق في الوات�س اأب للح�صول على معلوم�ت. 

والهدف من كل ذلك, معرفة موقع االنفج�ر, قّوته وعدد االإ�ص�ب�ت.

إسعافات أولية
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تكون  ربما  لأنها  المنزل،  اأ�سقف  من 

ت�سّدعت جّراء النفجار، وبالتالي فقد 

ت�سقط عليه في اأي لحظة.

في  الموجودين  العائلة  اأف���راد  تفّقد   -  3
المنزل والتاأّكد من �سالمتهم.

4 - في حال ال�سطرار اإلى اإخالء المكان 
يجب عدم التنّقل في و�سط الغرفة، بل 

بجانب الجدران خوفًا من اأّي انهيار.

ا�ستعمال  المخت�سون على عدم  يوؤّكد   -  5
للخروج  و�سيلة  الكهربائية  الم�ساعد 

من المبنى.

6 - في حال اندلع اأّي حريق، يجب تحديد 
مثاًل  الت�سّرف،  كيفّية  لمعرفة  نوعه 

اإثر  الكهربائي  بالما�س  الحريق  عند 

فورًا  المبادرة  يجب  ما،  انفجار  وقوع 

اإلى قطع التيار الكهربائي.

*في مك�ن االنفج�ر
اأن  ال�سخ�س  على  يجب  بدايًة،   -  1

يحاول عدم ا�ستن�ساق  الدخان 

كما  التفجير،  عن  ال�سادر 

ورد �سابقًا، لحتمال احتوائه 

عليه  لذلك  ال�سموم،  على 

ح���م���اي���ة اأن����ف����ه وف��م��ه 

اأو  قما�س  بقطعة 

ب��ب�����س��������������اط��ة 

بمالب�سه.

يبتعد  اأن   -  2
من  الناجي 

الن����ف����ج����ار 

واجهات  عن 

ال������م������ح������ال 

نتيجة  عليه  ت�سقط  قد  التي  ولفتاتها 

ت�سّدعها.

اأم��ام��ه، عليه  3 - ف��ي ح��ال وق��وع جرحى 
الت�سال بالإ�سعاف، والأجهزة الأمنية 

تحريك  عدم  يحاول  واأن  ة،  المخت�سّ

الم�ساب من اأر�سه، لأن اأّي حركة غير 

مدرو�سة توؤدي اإلى زيادة و�سعه �سوءًا، 

وفي  دائمة.  باإعاقة  الم�ساب  كاإ�سابة 

اأحياٍن اأخرى من ال�سروري نقل 

الم�ساب من مكانه، كاإخراجه 

من  اأو  ي��ح��ت��رق،  م��ب��ن��ى  م��ن 

ج��راء  لل�سقوط  اآي���ل  مبنى 

النتباه  فيجب  النفجار،  قوة 

حينئٍذ اإلى كيفّية نقل الم�ساب 

ل�دي���ه   ب��م�����ن  وال���س��ت��ع��ان��ة 

الخبرة في هذا المجال.

الم�ساب  4 - يمكن رفع 
من مكانه بعد:

اأ - التاأّكد من اإ�سناد رقبته 

لتجنب حدوث اختناق.

ب - يجب تثبيت الج�سم، 

على  الم�ساب  كو�سع 

إسعافات أولية
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به  ال��رك�����س  وع���دم  خ�سب  قطعة 

اأثناء نقله، حتى ل نزيد من نزف 

دمه اأو األمه.

الفخذ  في  ك�سور  وج��ود  ح��ال  في   - ج 

وال�ساق، وهو ما يمكن التعرف اإليه 

الم�ساب،  الطرف  وت���وّرم  بت�سّوه 

يمكن تثبيت الطرف المك�سور من 

وربطه  قما�س،  بقطعة  لّفه  خالل 

مع الطرف الآخر. وفي حال وجود 

يجب  ال��ع��ل��وي  ال��ط��رف  ف��ي  ك�سور 

تعليق الّطرف بحامل ذراع اإن وجد 

وتثبيته على الج�سم.

د - حتى ل يغيب الم�ساب عن الوعي، 

واعيًا  ليبقى  اإليه  التحدث  يجب 

يحاول  اأن  ويجب  الم�ستطاع،  قدر 

َنَف�سه  اإيقاظه دائمًا واأن يتاأّكد من 

ونب�سه، فاإذا كان يتنف�س وغاب عن 

ل�سانه  اأن  التاأكد من  الوعي، يجب 

يعيقه،  كان  واإذا  تنف�سه،  يعيق  ل 

جانبيًا  راأ�سه  يدير  اأن  المهم  من 

واأن  الي�سار،  اإل��ى  اأو  اليمين  اإل��ى 

الفم  في  الموجود  الدم  اإزال��ة  تتم 

والأنف لت�سهيل عملّية التنف�س.

يجب التحدث إىل املصاب حتى 
ال يغيب عن الوعي وحماولة 

إيقاظه دائمًا

اإ�سابة الأط��راف، يجب  ه� - في حال 

الجرح  على  ب�سيط  ب�سكل  ال�سغط 

مع  قما�س،  قطعة  اأو  اليد  بوا�سطة 

رفع الطرف الم�ساب فوق م�ستوى 

القلب لمنع النزيف.

والعنق  الوجه  اإ�سابات  ح��ال  في   - و 

المبا�سر على مكان  ال�سغط  يجب 

ال���راأ����س، ويجب  الإ���س��اب��ة ورف���ع 

على مجرى  ال�سغط  لعدم  النتباه 

التنف�س اأو ال�سريان.

المهم  من  ال�سدر  اإ�سابات  وفي   - ز 

ن�سف  و�سعّية  في  الم�ساب  و�سع 

الجلو�س، لأن ذلك يح�ّسن التنف�س، 

رفع  ع��دم  ال�سروري  من  اأن��ه  كما 

ذل��ك  لأن  ال�سفليين،  ال��ط��رف��ي��ن 

�سيزيد من النزيف.

83

م
 2

01
4 

ن
را

ي
ز

ح
/

 2
73

د 
د

ع
ل
ا



���ُع ل����ّم����ا ب������دا ن��������وُر ال������������ولدِة ي�����س��ط��ُع وال�����ح�����قُّ ي���ظ���ه���ر وال���ب���ق���ّي���ة ت���و����سَ

��رًا �����ِة ت��ج��م��ُعوال�����وح�����ُي اأوح�������ى ل�����الإم�����اِم م��ب�����سّ ����ْم����َل ال�����ب�����ريَّ ب����������ولدٍة �����سَ

��ه��ا والأر�����������س ل���ل�������س���ِرّ الإل�����ه�����يِّ ت��خ�����س��ُعوال�����س��م�����ُس ق���د وق���ف���ت ت�����س��ّب��ُح ربَّ

ب����ِه ي�����وم�����ًا  ي�����ا  اأح����������الك  م�����ا   
ُ
�سيطلُعاهلل ال���وج���ود  ع��ل��ى  ال���زم���ان  ق��م��ُر 

ال�ّسما م��ع��ج��زُة  ل��الأر���س  ه���وْت  اإن  ���م���اء ت�������س���ّرُعم��ا  ت�����س��ع��ى واأب���������واب ال�������سّ

ط���اه���ٌر ب����ي����ٌت  ب�����������س�����اِم�����ّراَء  ���ِه ال�����س��ذا ي��ت�����س��ّوعواإذا  م���ن ف�����ْوِح ن���رُج�������سِ

��م��ا ال�����سّ م��الئ��ك��ة  م���ن  ب�������س���ْرٍب  ع���ن���د الإم����������اِم ال���ع�������س���ك���ري ي��ت��ج��ّم��ُعواإذا 

 ع���ظ���ي���ٌم ه�����زَّ اأب����������راَج ال��ف�����س��ا
ٌ
ف����الأر�����س ت�����س��ج��ُد وال���ك���واك���ُب ت��رك��ُعن����ب����اأ

الأذى ت��خ��ت�����س��ر  الأن��������وار  ك�����ادت  ب�����م�����ب�����ارٍك ه�����و ل�����الإم�����ام�����ة م����رج����ُعم���ا 

ي���ا ب��ن��ي ال��ب�����س��ر ا���س��م��ع��وا�����س����اح����ت م����الئ����ك����ُة الإل����������ه ب��م��ك��ة اأك���ب���ر  اهلل 

ُعال�����ي�����وم ق�����د ُوِل���������د الإم����������ام م��ح��م��ٌد ُوِل��������َد ال���ن���ق���يُّ ال���ط���اه���ر ال��م��ت�����س��رِّ

وم����ه����اب����ًة ف���ه���و ال���ح���ب���ي���ُب الأل�����م�����ُعوِل�������َد ال�������س���ب���ي���ُه ب����اأح����م����ٍد اإ�����س����راق����ًة

ول�������ن�������ورِه ف�����ي ك�������لِّ اأر������������سٍ م����وق����ُعوِل�����َد ال��ف��ت��ى ال���م���ه���ديُّ ن�����ورًا ���س��اط��ع��ًا

و����س���ي���ف���ه راأ���������س ال����ظ����الم ���س��ي��ق��ط��ُعوِل�������َد ال������ذي ي��ح��م��ي ر����س���ال���ة اأح���م���ٍد

ِة ال��ف��ج��ر ال���ذي ُي���ْرف���ُعوِل�����َد ال���ُه���دى م���ن غ�����رَّ دوم������ًا  ال�����س��ب��ح  اأذان  ف��ي��ه��ا 

���ُعف�����ت�����اأّل�����ق�����ت ب�����ل�����ق�����اُه �������س������ام������ّراوؤُه وزه��������ا ع���ل���ي���ه���ا ث���وب���ه���ا ال���م���ت�������س���يِّ

الأرب���ُعوِل����َد ال��ّت��ق��ى ف��ال��ك��ون اأ���س��ب��ح ُم�����س��رق��ًا ال��ج��ه��اُت  م�����س��دُره��ا  وال�سم�ُس 

ي�����س��ع�����س��ُعم����ا ظ�����لَّ ف����ي ال���دن���ي���ا �����س����راٌج واح�����ٌد راح  راآُه  وح����ي����ن  اإّل 

���ب���ح���ان���َك ال����ل����ه����ّم ي�����ا رّب����������اُه م��ا ه�����ذا ال���ع���ط���اء ال���ه���ا����س���م���يُّ ال���م���ب���دُع����سُ

�������ن�������َت دن�����ي�����ان�����ا ب�������������اأروع ق����ائ����ٍم الأروُعزيَّ ال����م����ك����ان  ب���اأع���ي���ن���ن���ا  ف����ل����ُه 

��ٍد دي����ن ال�����س��م��اء ق���د اب��ت��دى وب���م���ث���ل���ِه ُخ�����ِت�����َم ال����م����ق����اُم الأرف��������ُعب��م��ح��مَّ

الشمس مصدرها الجهاُت األربع
ال�ص�عر خليل عجمي

شعر
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ن����ي����ا وي������ا م���ه���دّي���ه���ا ت������ودُعي�����ا ق�����ائ�����َم ال����دُّ ب�����ك  ال����ت����ي  اهلِل  �����َة  ُح�����جَّ ي�����ا 

اأو�����س����ُعي���ا م��ن��ق��ذ ال��ب�����س��رّي��ة ا���س��ت��غ��ِف��ْر لها ب���اب���ك  ف�������اإّن  ال�������س���م���اء  ربَّ 

ُم��ب��ط��ٌئ ظ����ه����ورَك  اإل�����ى  ال����زم����اَن  ف��م��ت��ى ال��ظ��ه��ور اإل�����ى ل��ق��ائ��َك ُي�����س��رعاإنَّ 

ف�����الأر������س دون�������َك ي����ا اإم����ام����ي ب��ل��ق��ُعاظ���ه���ْر ع��ل��ى ال��دن��ي��ا واأ����س���ل���ْح ���س��اأن��ه��ا

ت����ت���������س����ّرُعف����اإل����ى ل����ق����ائ����َك ي����ا اإم��������ام زم���ان���ن���ا اأّم�������ت�������ي  ه������ي  ه������ا  هلِل 

ب���ه���ا ول ����س���الم  ي�����س��ف��ُعف�����الأر������س دون������ك ل  َم�����ن  ول  ع�����دل  ول  ِق�������س���ٌط 

وال�����َج�����ْوُر ف���ي ق��ت��ل ال���م���ب���ادئ ُم������ْروُعوال����ظ����ْل����ُم ع�����ّم ال����ك����وَن ف����ي اأرج����ائ����ه

وح���روب���ه���م ����س���ّد ال��ت�����س��ّي��ِع ���س��ّرع��واُح���ّك���ام اأه����ل الأر�������س ق���د ف��ت��ك��وا بها

ف����ي ك�����ّل ي�������وٍم ل��ل��ح��ق��ي��ق��ِة َم�������س���رُعق���د ط����ال ب����اع ال�������س���ّر ف��ي��ه��ا وان���ب���رى

ب����اب ال����ح����رام وب���ال���ج���رائ���م ف��ّظ��ع��واق��د اأو����س���دوا ب���اب ال��ح��الل و���س��ّرع��وا

واإب�����اح�����ِة الأع�����را������س ل����م ي���ت���وّرع���واوع������ن الأذّي�����������ة والإ��������س�������اءة ل���ل���ورى

* * *
ُدْم���������َت ف��ي��ن��ا ق���ائ���م���ًا ل ن���خ���دُعل����ك����ْن ت�������اأّك�������ْد ي�����ا اإم������ام������ي اأّن����ن����ا م����ا 

م��ح��م��ٍد ب���ي���ت  اآل  ق����ائ����َم  دم�������َت  ن���رك���ُعم����ا  ل�����س��ن��ا  ال����ك����ون  رّب  ف��ل��غ��ي��ر 

ن��خ�����س��ُعوب��غ��ي��ر ن��ه��ج ال��م��رت�����س��ى ل���م ن��ل��ت��زْم ل  م���ح���م���د  دي�������ن  ول����غ����ي����ر 

ن��ا ���ْل ف���ي ظ���ه���ورك ف��ال��دُّ ����ْت ك���رام���ت���ه���ا واأن���������َت ال��م��ن��ب��ُعم������ولَي ع���جِّ ج����فَّ

ُي���ب���دُعخ�����س��َئ ال�����ذي ق���د ق����ال اإن�����ك ب��دع��ٌة ل  َم�����ن  الإب�����������داَع  ي����ع����رُف  ل 

ك����اف����ٌر اإّل  ال�����م�����ه�����دّي  ُي����ن����ك����ر  اإ�سبُعل   
)*(

َمْرَحَب ك��فِّ  م��ن  �سْمعِه  ف��ي 

ق����ائ����ٌم ان�����ت�����ظ�����ارك  اهلل  ف���ي���ن���ا واأن���������ت ال����ق����ائ����م ال���م���ت�������س���ّف���ُعاأب�����ق�����ّي�����ة 

ت��رج��ُعي������ا وارث�������������ًا ل�����الأن�����ب�����ي�����اء وح�����ّج�����َة ال���م���راج���ع  ل���ك  ال��ع��ظ��ي��م  اهلل 

��َك ال��رح��م��ن ب��ال��ي��وم ال���ذي ف���ي���ه ُط����غ����اة الأر���������س ����س���وف ت���ْرك���ُعق���د خ�����سَّ

وع����ل����ى ال�����ث�����رّي�����ا ن�������س���ف���ه ي����ت����رّب����ُع���س��ع��ب��ان ف���ي ذك������راك ي���ب���دو ���س��ام��خ��ًا

ف���ال�������س���رُّ ف���ي���ك وق���ل���ب���ك ال��م�����س��ت��ودُعف���ي غ��ي��ب��ت��ك ب��ل��غ��َت اأ�����س����رار ال�����س��م��ا

ُم���ظ���ّف���ٌر ف���ي���ك  ال����دي����ن  اإّن  وظ�������ه�������ورك ا����س���ت���ق���ب���ال���ه ن���ت���ت���ّب���ُعم�������ولي 

اأر����س���ن���ا ت���ط���ّه���ر  ل���ك���ي  الأوان  م���ن ك���ل رج�������سٍ ف��وق��ه��ا ق���د اأوق���ع���وااآَن 

ال����رّك����ُعف���الأر����س ل ي���رث ال���ه���دى م���ن اأه��ل��ه��ا ال�������س���ال���ح���ون  ال���ع���ب���اد  اإّل 

م��ح��م��ٍد ب�����ن�����وِر  ي����زه����و  ل  ت�������س���ّي���ُعوال������ك������ون  ه����������واَك  م�����ن  وف�����ي�����ِه  اإّل 

)*( َمْرَحب: عبد هند بنت عتبة الذي قتل حمزة بن عبد المطلب.
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د. عبد املجيد زراقط

صحبة الخّلان
أغلى من الذهب الرنَّان

ك��ان��ت ت��ق��ام ف��ي ب��ل��دة »ال��خ��ال�����س��ة«، 

الواقعة على مقربة من الحدود بين لبنان 

وفل�سطين وقبل اأن يحتّلها ال�سهاينة، يوم 

ُتباع  ة  �سعبيَّ �سوٌق  اأ�سبوع،  الثالثاء من كل 

حبوب،  من  الب�سائع،  اأن��واع  مختلف  فيها 

واأدوات  وموا�ٍس  وَدج��اج،  وبي�س،  وثمار، 

الزراعة...

كان اأبناء القرى، والبلدات الحدودّية 

اأبناء  من  وكثير  والفل�سطينّية  اللبنانّية 

ال�سوق  هذه  يق�سدون  البعيدة،  المناطق 

ل�سراء ما كانوا يحتاجون اإليه، اأو ليقوموا 

�سفقات  يعقدوا  اأو  ال��ت��ج��اري،  بالتبادل 

ملتقى  ال�سوق  هذه  كانت  كما  تجاريَّة... 

اأمور  في  الآراء  وتباُدل  التعارف  فيه  يتمُّ 

البالد.

في  ال�سداقات  ُتعقد  كانت  ما  وكثيرًا 

من  عدد  مع  حدث  ما  وهذا  ال�سوق،  هذه 

تلك  اأب��ن��اء  من  وع��دد  مركبا  قرية  اأب��ن��اء 

ياأتون  قرية مركبا  اأبناء  كان  فقد  البلدة، 

يوم  قبل  �سوقها  ليح�سروا  الخال�سة  اإلى 

من موعدها، ويبيت كل منهم عند �سديٍق 

الهدايا،  بع�س  معه  ال�سيف  فُيح�سر  له، 

تق�سي  كما  ب��اإك��رام��ه  الُم�سيف  وي��ق��وم 

عادات اأبناء القرى العربيَّة.

م�سطفى  ال��ح��اج  ذه��ب  ة،  م���رَّ ذات 

زراق����ط وال�����س��ّي��د ع��ب��د اهلل ع��ط��وي اإل��ى 

ي��وم  ي�سبق  ال���ذي  ال��ي��وم  ف��ي  الخال�سة 

اأو  بقرة،  �سراء  يريد  منهما  وكلٌّ  وق،  ال�سُّ

كانا  لهما،  �سديق  عند  ون��زل  بقرتين، 

ينزلن عنده عندما ياأتيان اإلى الخال�سة. 

في  ي��ري��د  م��ا  اإل���ى  اهلل  عبد  ال�سّيد  ���ق  وفِّ

قريته،  اإلى  وعاد  فيه،  و�سل  ال��ذي   اليوم 

وبقي الحاج م�سطفى في �سيافة �سديقه 

ليح�سر ال�سوق في اليوم التالي، في�ستري 

ما يحتاجه.

�سيدة  فر�ست  ق�سيرة،  �سهرة  بعد 

قصة
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غرفة  في  جديدة،  فر�سة  لل�سيف  البيت 

ل�ستقبال ال�سيوف، وذهب الجميع للنوم. 

غير اأنها اأرقت وتقّلبت كثيرًا في فرا�سها. 

ذهبّيتين  ليرتين  اأج���ل  م��ن  قلقة  ك��ان��ت 

الجديدة.  الفر�سة  في  خّباأتهما  قد  كانت 

ال�سيف  وبينما كان  الباكر،  ال�سباح  وفي 

الغرفة  دخلت  ال�سوق،  اإلى  للخروج  يتهّياأ 

تجدهما  فلم  ليرَتْيها  وتفّقدت  م�سرعة، 

الغرفة  م��ن  فخرجت  و�سعتهما،  حيث 

حزينة، واأ�سارت اإلى زوجها باأنَّها تريد اأن 

اإليها  اأتى  ولما  انفراد،  على  اإليه  تتحّدث 

يفرك  وراح  فُبهت،  ح��دث،  بما  اأخبرته 

فاأ�سارت  ال�سفلى،  �َسَفته  ويع�ّس  كّفيه، 

وجد  كان  اإذا  عّما  �سيفه  ي�ساأل  باأن  عليه 

ا وا�سلت  الليرتين، رف�س ب�سدة، األّحت ولمَّ

اأمرًا  اأن  الحاج م�سطفى  اإلحاحها لحظ 

وي�سيران  يتحدثان  كانا  اإذ  ي��ح��دث،  م��ا 

اإذا  عما  و�ساألهما  منهما  فاقترب  اإل��ي��ه، 

فاأق�سم  دا،  ت����ردَّ يعنيه،  اأم��ر  هناك  ك��ان 

فابت�سم  ف��ف��ع��ال،  ي��خ��ب��راه،  ب���اأن  عليهما 

وقال  معه،  كانتا  ذهبيتين  ليرتين  واأخرج 

ليرتان وجدتهما  هاتان  »اطمئنا...  لهما: 

لكما...«،  �ساأعطيهما  وكنت  الفرا�س  في 

وخرج قا�سدًا قريته لأنه لم يعد يملك ماًل 

ي�ستري به ما جاء ل�سرائه.

نام  التي  الغرفة  اإل��ى  ال��م��راأة  دخلت 

الفرا�س،  تنف�س  واأخ��ذت  ال�سيف،  فيها 

اأمامها،  تقعان  بالليرتين  وفوجئت  وتلّمه، 

واجر�ستاه«  »واج��ر���س��ت��اه...  ف�سرخت: 

فاأخبرته  ح��دث،  عّما  ي�ساأل  زوجها  ج��اء 

يرك�س  فخرج  الليرتين،  واأرت���ه  ب��الأم��ر، 

وه��و  ف��ن��اداه  م�سطفى،  ب��ال��ح��اج  ول��ح��ق 

يلهث: »يا حاج، يا حاج...« توقف الحاج، 

الرجل:  و���س��األ  وي��ح��وق��ل...،  يب�سمل  وه��و 

»األم تاأخذ ليرَتْيك؟ ماذا تريد بعد؟« قال 

الرجل: »وجهي منك في الأر�س...، عثرنا 

الحاج،  اأ�سارير  انفرجت  ليرتينا«.  على 

فعلت  لماذا  لي:  قل  »لكن  الرجل:  فبادره 

ما فعلته؟« فقال الحاج:

اأج��ده��م��ا... وو�سل  ل��م  ل��ك  »ل��و قلت 

الليرتين  وتجد  تفّت�سني  اأن  اإلى  الأمر  بك 

اأعطيتك  لقد  �سيحدث؟  ك��ان  م��اذا  معي 

الليرتين، وكّلي ثقة باأنك �ستجد ليرتيك... 

وباأّنك �ستعيد اإليَّ ليرَتي وتعتذر مني«.

فعاًل،  منك  اأعتذر  »اأن��ا  الرجل:  ق��ال 

اأ�سابيع،  اأيامًا... بل  و�ستبقى في �سيافتي 

ف�سحبة الخاّلن اأغلى من الذهب الرنَّان«.
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*دليل الحروف
كتابة الأِلف في اآخر ال�سم الثالثي:

ُتكتب الألف في اآخر ال�سم الثالثي ممدودًة اإذا كان اأ�سلها واوًا، ومق�سورًة 

اإذا كان اأ�سلها ياًء، نحو: »ع�سا« و»فتى«. ويمكن ال�ستعانة على �سحة كتابة 

الألف بال�سوابط التالية:

وان - فتى فَتَيان«. 1 - تثنية ال�سم الثالثي، نحو: »ع�سا ع�سَ
وات - فتى ِفْتيان«. 2 - َجْمعه: نحو: »ع�سا ع�سَ

3 - ا�ستقاق �سفة موؤنثة منه، نحو: »َلمى لمياء - ع�سا ع�سواء«.
4 - ال�ستعانة بمفرده، نحو: »ُذرا ُذروة - ُقرى قرية«.

»الأ�سا  المهى«،  »المها -  بالوجهين، ومنها:  ُتكتب  اأ�سماء ثالثّية  وهناك 

- الأ�سى«.

في�صل االأ�صمر

كشكول

 األدب

أدب ولغة
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*نكتة نحوية
قال ابن الجوزي: لقي نحوّي رجاًل واأراد الرجل اأن ي�ساأله عن اأخيه وخاف اأن 

يلحن )اأي يخطئ في الإعراب(، فقال: اأخاك اأخوك اأخيك ها هنا ؟ فقال النحوّي: 

ل لي لو ما ح�سر.

*اأخط�ء �ص�ئعة
كوِنه مري�سًا: هذا  الرغم من  المدر�سة على  اإلى  الطالب  - جاء 

التعبير غير جائز في اللغة، لأَنّ »على الرغم« ت�ستعمل اإذا فعلَت �سيئًا 

وهناك من يكرهه، ولهذا يجب القول: جاء الطالب اإلى المدر�سة مع 

كونه مري�سًا.

فعل  لأن  �سحيح  غير  التعبير  هذا  نجاحه:  بمنا�سبة  له  ب��ارك   -

»بارَك« يعني: اأعطى البركة. والذي يعطي البركة هو اهلل تعالى ولي�س 

الإن�سان. ويمكن القول عو�س ذلك: هّناأه بمنا�سبة نجاحه.

وال�سحيح  �سحيح،  غير  اآخر  تعبير  وهذا  ال�سوؤال:  على  اأجاب   -

القول: اأجاب عن ال�سوؤال.

- هو بمثابة اأخي: ال�سحيح اأن نقول: هو بمنزلة اأخي، اأو بمكانة 

اأخي، لأن المثابة هي المكان الذي يجتمع النا�س فيه بعد تفّرق.

*من ال�صعر العربي
من ال�سعر المن�سوب اإلى اأمير الموؤمنين Q في الحكمة:

ب�������ُت َن��ف�����س��ي َف��م��ا َوَج������دُت َل��ه��ا َدّ
َ
َدِباأ

َ
اأ ِم����ن  الإِل��������ِه  َت���ق���وى  ِب���َغ���ي���ِر 

��َرت َق�����سُ َواإِن  ح��الِت��ه��ا  ُك�����ِلّ  ال��ُك��َرِبف���ي  َع��ل��ى  مِتها  �سَ ِم��ن  ��ُل  ف�����سَ
َ
اأ

غ��ي��َب��َت��ُه��م َنّ  اإِ ال���ن���ا����سِ  َم���ه���ا ذو اَل���َج���الل ف��ي ال��ُك��ُت��ِبَوغ���ي���َب���ُة  َح���َرّ

يا َك���الُم���ِك  ���ٍة  ّ ِف�������سَ ِم���ن  ك����اَن  ��ك��وَت ِم���ن َذَه���ِباإِن  َن��ف�����ُس َف������اإَِنّ ال�����سُ
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*من النثر العربي
الأر���س،  الأر���س على  األ��وان  الربيع تظهر  »في 

الماء  وي�سنع  النف�س،  على  النف�س  األ��وان  وتظهر 

النبات، وي�سنع  تهاويل  الطبيعة فتخرج  �سنعه في 

الدم �سنعه فيخرج تهاويل الأحالم، ويعود كّل �سيء 

يلتمع لأن الحياة كلها ينب�س فيها ِعرق النور، ويرجع 

اأن يرفع �سوته. وفي  كّل حّي يغني لأن الحب يريد 

الربيع ل ي�سيء النور في الأعين وحدها، ولكن في 

ال�سدور فقط،  اإلى  الهواء  ينفذ  ول  اأي�سًا.  القلوب 

ولكن اإلى عواطفها كذلك. ويكون لل�سم�س حرارتان 

كاأنما  الجمال  في�سان  ويطغى  الدم.  في  اإحداهما 

يراد من الربيع تجربة منظر من مناظر الجنة في 

.
)1(

الأر�س«

*من اأمث�ل القراآن الكريم
ْلًدا َل  َفَتَرَكُه �ضَ َواِبٌل  �َبُه  �ضَ

َف�أَ ُتَراٌب  ْفَواٍن َعلَْيِه  {َفَمَثُلُه َكَمَثِل �ضَ قال تعالى: 

� َك�َضُبوا} )البقرة: 264(، �سّبه تعالى المرائي في اإنفاقه  َيْقِدُروَن َعلَى �َضْيٍء ِممَّ

بالحجر الأمل�س الذي يكون عليه تراب، في�سيُبه مطٌر غزير، فيذهُب ِبما عليه من 

تراب، فاأعمال هذا الُمرائي كالتراب الذي كان على الحجر، فاإنَّها تذهب هباء، 

ول يجد لها ثوابًا.

*من غريب القراآن الكريم
رَك�َس: رك�َسه َرْك�سًا: رّده وقلبه. واأرك�َس فالن ال�سيء: رك�سه. ُيقال: اأرك�سه في 

ال�ّسّر، واأرك�س اهلل العدّو. قال تعالى: {واهللُ اأَْرَك�َضُهْم ِبَم� َك�َضُبوا} )الن�ساء: 88(: 

رّدهم اإِلى الكفر.

الثعلب يروغ روغانًا، وطريق  الّروغ: الميل على �سبيل الحتيال، ومنه: راغ  راَغ: 

رائغ: اإذا لم يكن م�ستقيمًا، كاأنه يراوغ، وراوغ فالن فالنًا، وراغ فالن اإلى فالن: مال 

 ،)26 اأَْهِلِه} )الذاريات:  اإَِل��ى  {َف��َراَغ  تعالى:  نحوه لأمر يريده منه بالحتيال، قال 

وقال: {َفَراَغ َعلَْيِهْم �َضْرًب� ِب�ْلَيِميِن} )ال�سافات: 93(، اأي: مال، وحقيقته: طلب 

ب�سرب من الروغان، ونّبه بقوله: )على( على معنى ال�ستيالء.

أدب ولغة
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م�سطف���ى �سادق الرافع���ي - وحي القل���م. »اأديب م�سري ( 1)  

راح���ل ) 1880 - 1937 ( من كتبه: وحي القلم - ال�سحاب 

الأحمر - اأوراق الورد«.

الهوام�س

*االأجوبة الم�صكتة
كان اأعرابيٌّ عند اأمير وكان �سرهًا. -

فقال الأمير: ما لك تاأكل الخروف كاأّن اأمه نطحتك؟  -

فقال الأعرابي: وما لك ت�سفق عليه كاأّن اأمه اأر�سعتك؟ -

قيل لإيا�س بن معاوية: ما فيك عيب غير اأنك ُتكثر الكالم  -

وُتعجب بنف�سك وتقُعد حيث وجدت. 

فقال: اأما الكالم فح�سٌن ما اأقول؟  -

قال: نعم.  -

قال: فكّل ما ُكثر من الح�سن كان خيرًا. واأما القعود حيث  -

وجدت فحيث قعدت كنت. واأما الإعجاب فال اأكذبك اإذا 

اأ�سفت نف�سي اإلى اأمثالك اأعجبتني.

*من ذخ�ئر االأدب
الم�ستطَرف في كّل فّن م�ستظَرف: تاأليف ال�سيخ �سهاب الدين اأحمد الأب�سيهي 

)1388 - 1448م(. و»الم�ستطرف«  كتاب م�ستوعب لح�سارة العرب والإ�سالم في كل 

لوا اإليها. ويحتوي على اأربعة وثمانين بابًا منها: فنون المعرفة التي تو�سّ

والِحكم  الآداب  في   - والأدب  العلم  في   - وحرمته  وف�سله  العظيم  القراآن  في 

الُم�سكتة  الأجوبة  في   - والف�ساحة  والبالغة  البيان  في   - ال�سائرة  الأمثال  في   -

و�سرقاتهم  وال�سعراء  والخلفاء  الُخطب  ذكر  في   - الل�سان  ور�سقات  والم�ستح�سنة 

وكبوات الجياد وهفوات الأمجاد.

*ا�صٌم ومعنى
َرّيان:

ِرَواء. والريان هو: المرتوي بعد  انة والجمع:  ا وَريَّ َريَّ اُن وهي  َريَّ َيرَوى فهو  رِوَي 

عط�س، اأو الذي �سرب حتى ارتوى، اأو الأخ�سر الناعم من اأغ�سان ال�سجر.
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موقع واحة المعلق�ت

 www.almuallaqat.com

بق�سايا  ُيعنى  اإلكتروني  اإخباري  منبر 

وم��واج��ه��ة  والم�ست�سعفين،  ال��م��ق��اوم��ة 

الأجنبي،  والعدوان  ال�سهيوني،  الحتالل 

ت�ستهدف  التي  الفتنة  لم�ساريع  والت�سّدي 

ّمتين العربّية والإ�سالمّية.
ُ
الأ

ال��وح��دة  تعزيز  اإل���ى  ال��م��وق��ع  َي��ه��دف 

والمجتمعات  ال����دول  ب��ي��ن  وال��ت�����س��ام��ن 

التفاهم  وتكري�س  والإ���س��الم��ّي��ة  العربّية 

وفي  الكبرى،  الق�سايا  حول  �سعوبها  بين 

مقدمها الق�سّية الفل�سطينية.

و�ساملة  �سريعة  تغطية  »العهد«  يوّفر 

والعالمية،  والإقليمية  المحلية  لالأحداث 

ة وم�سّورة،  بالإ�سافة اإلى تحقيقات خا�سّ

وخلفّياتها  الأح�����داث  لأه���م  وت��ح��ل��ي��الت 

الإنكليزّية،  ال��ع��رب��ّي��ة،  الأرب����ع:  باللغات 

الفرن�سّية، والإ�سبانّية. 

لل�سور  خا�س  باأر�سيف  الموقع  يتمّيز 

 ،1986 العام  منذ  المقاومة  عمل  يغطي 

كما  الموقع«.  خدمات  »�سريط  وبخدمة 

لأنظمة  تطبيقات  حديثًا  »العهد«  اأطلق 

ونظام  »اأن��دروي��د«  من  المحمول  الهاتف 

.»IOS« الت�سغيل

اإعداد: ف�طمة �صعيتو حالوي

موقع »العهد« االإخب�ري

www.alahednews.com.lb

ال�سعر  ب��ت��راث  ت��ه��ت��ّم  ث��ق��اف��ّي��ة  واح���ة 

ال��ع��رب��ي، وت�����س��ت��ع��ر���س اأه�����ّم ق�����س��ائ��ده 

ُكتب  م��ا  واأب���رز  ومعّلقاته، 

عنه من مقالت.

الموقع  ي��ق��ّدم 

اأه�������ّم ال�������س���روح 

ح�����ول الأب����ي����ات 

في  ال��ب��ح��ث   بخدمة  ويتمّيز  ال�سعرية، 

الق�سائد، بح�سب العبارات والقوافي. كما 

يمّكن الموقع مت�سّفَحه من تحميل ملفاٍت 

م�سموعة لأ�سهر الق�سائد العربية.

مجموعة متنّوعة من المواقع االإلكترونية نطلعكم في 

هذا العدد على اأبرز م�ص�مينه� وخدم�ته� وميزاته�:

انترنت
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جديد  على  ال�سوء  يلقي  ِتقني  موقع 

الأجهزة اللكترونية، من هواتف محمولة 

ُم�ستعر�سًا  لوحية،  واأج��ه��زة  وحوا�سيب 

�سكل  على  واإ�سداراتها  اأخبارها  اأح��دث 

تقارير وفيديوهات.

قائمة  لمت�سّفحيه  »اإلكتروني«  يقّدم 

والأجهزة  »الموبايالت«  باأف�سل  محّدثة 

كما  وال�سعر.  النوعّية  حيث  من  الّلوحية، 

التي  التقنّية«  »الأج��ن��دة  بخدمة  يمتاز 

اأب��رز  على  الط��الع  من  المت�سّفح  تمّكن 

العالم،  في  التقنّية  والمعار�س  الأح��داث 

بح�سب تواريخها، ف�ساًل عن خدمٍة اأخرى 

ت�سمح بمقارنة الهواتف المحمولة، لناحية 

حداثتها وخياراتها وميزاتها التقنّية.

موقع »اإلكتروني«

www.electrony.net

ال��ط��ّب،  حقل  ف��ي  �س  متخ�سِّ م��وق��ع 

ي��ع��ال��ج ���س��ّل��ة ه��ام��ة م���ن ال��م��و���س��وع��ات 

بالجراحة  المتعّلقة  �سّيما  ل  ال�سحّية، 

والأم���را����س ال��م��ت��ن��ّوع��ة، م��ق��ّدم��ًا م��اّدت��ه 

فيديو  �سور،  اأخبار،  مقالت،  �سكل  على 

وا�ست�سارات طبّية.

ي��وّف��ر ال��م��وق��ع اإم��ك��ان��ي��ة ال��ب��ح��ث في 

محتواه الغني، وخدمة »الم�سّخ�س الطبي« 

التي تتيح معرفة الأمرا�س المحتملة بناء 

»مو�سوعة  اإلى  بالإ�سافة  الأعرا�س،  على 

الأدوية«.

ك���م���ا ي��ت��م��ّي��ز ب���خ���دم���ة »ال���ع���ي���ادة 

التي ت�سمح بالح�سول على  الإلكترونّية«، 

وخدمة  �س،  متخ�سّ طبيب  ا�ست�سارة 

عن  البحث  تتيح  التي  الطّبي«،  »الدليل 

ع�سرة  اثنتي  ف��ي  طبّية  وم��راك��ز  اأط��ب��اء 

دولة.

موقع »الطّبي«

www.altibbi.com
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دمي� جمعة فواز

لسُت أنانّية!!
ال�سالم عليكم، اأنا فتاة في التا�سعة ع�سرة من العمر، ا�سمي وعد. كانت 

وتوفيت  والدتي  الما�سي، حين مر�ست  العام  وطبيعّية حتى  م�ستقّرة  حياتي 

لتترك خلفها م�سوؤولية اأثقلت كاهلي.

لطالما كنت الفتاة الكبرى المدّللة، ولكنني اليوم اأم�سيت معنّية بالهتمام 

باأختي واأخي الأ�سغر �سنًا مني. ومع ذلك، ا�ستطعت التاأقلم مع ظروفي. فلله 

كمل في اخت�سا�س ل يتطّلب 
ُ
الحمد، تخّرجت من المدر�سة والتحقت بمعهد لأ

اأتوقعه منذ رحيل اأمي، فرغم كل ما   ح�سورًا م�ستمرًا. ولكن، حدث ما كنت 

بداأت  بفكرة  فوجئت  ووال��دي،  باإخوتي  والهتمام  المنزل  تدبير  في  به  اأقوم 

تتردد في المنزل وفي العائلة وهي »زواج اأبي«.

ولإخوتي  للمنزل  واأتفرغ  الدرا�سة  اأترك  اأن  م�ستعدة  اأنني  والدي  اأخبرت 

اأن  اأخبرني  ما  �سرعان  ولكن  بالتفكير،  فوعدني  راأي��ه  عن  يعدل  اأن  ورجوته 

زواجه اأم�سى واقعًا و�سروريًا ل�ستقرار المنزل واأنه كان منذ اأ�سهر يمّهد لي 

الزواج مع بداية  اأما الآن فقد قرر  اأي تجاوب،  اأظهر  الفكرة ولكني لم  هذه 

ف�سل ال�سيف، حين ياأخذ اإخوتي عطلتهم المدر�سية!

وقع قرار والدي كالطامة على راأ�سي، فاأنا منذ وفاة والدتي اأ�سّحي بكل 

�سيء واأ�سعى للتعوي�س عن غيابها... فكيف اأمنعه من م�ساركة امراأة غريبة 

وجود  اأتقبل  اأن  �ساأ�ستطيع  وكيف  حياتنا؟ 

تخنقني،  الفكرة  اأم��ي؟  منزل  في  اأخ��رى 

اإنني  وحين ت�ساجرت مع عمتي قالت لي 

يغّير  كي  اأبي  على  اأ�سغط  لأنني  اأنانية 

اأن  اأري��د  ل  ولكني  اأنانية  ل�ست  راأي��ه.. 

نن�سى اأمي اأو اأن تحّل اأخرى مكانها.. 

ماذا اأفعل؟

شباب

94



1 - ل بد اأن رحيل والدتك اأوجد فراغًا في المنزل ول اأحد ي�ستطيع اأن ي�سغل 
اأباك يدرك ذلك ولن يطرح زوجته كبديل عنها  اأن  ذاك المكان. واأعتقد 

ين�سيك  اأو  اأمك  ذكر  يمحو  اأن  من  �سيتمكن  ما  اأح��دًا  اأن  تعتبري  ل  لذلك 

اإياها.

اأبيك  ف��زواج  والجتماعي  والعملي  العلمي  لم�ستقبلك  تنظري  اأن  ينبغي   -  2
�سي�سمح لك بالهتمام بم�ستقبلِك، وممار�سة هواياتك.

3 - من الطبيعي اأن يوؤلمك المو�سوع، خا�سة في الفترة الأولى، ولكن مع مرور 
الوقت �ستجدين اأن هذه الخطوة اأ�سا�سية ل�ستقرار والدك النف�سي ولم�سيرة 

الأ�سرة ب�سكل عام.

4 - ل تقفي موقف الراف�س للمو�سوع، بل �ساركي في اختيار امراأة ح�سنة الخلق 
ومربية جيدة كي ت�سير �سندًا للوالد ومرجعًا لك ولإخوتك.

المنزل  جّو  على  �سينعك�س  بد  ل  فعلك  رد  لأن  باإيجابية  الأمر  مع  تعاملي   -  5
ب�سكل عام.

6 - فكري اأنك بعد ب�سع �سنوات �ستتزوجين وتن�سئين حياتك الخا�سة و�سيبقى 
اأبوك وحيدًا.. اإذا نظرت اإلى الأمر من هذه الزاوية �ستتفهمين كالم عّمتك، 

واأنها لم تق�سد اأن توؤذيك اإنما حاولت اأن تر�سدك اإلى الم�ستقبل.

7 - في الختام، الأيام تمر �سريعًا، ومن اأبرز نعم اهلل علينا الن�سيان. ل اأقول 
والوجدان،  القلب  في  حية  �ستبقى  لأنها  اأنجبتك  من  يومًا  �ستن�سين  اإنك 

ولكنك �ستتمكنين من الم�سي ُقُدمًا في حياتك.

خطوات الحل

الدالل  فُرغم  تربيتك,  اأح�صنت  التي  والدتك  اهلل  رحم  وعد,  �صديقتي 

تك به ا�صتطعت اأن تتحّملي الم�صوؤولّية. واأن� اأكيدة اأنك نجحت اإلى  الذي خ�صّ

حّد بعيد واأّن اأمك فخورة بك.. لقد اأوردت في ر�ص�لتك اأن قرار زواج والدك 

اأو  ك�ن متوقعً� منذ البداية و�صدقيني هذه الخطوة لي�صت نتيجة تق�صيرك 

اإهم�لك كي تلومي نف�صك... لذا, دعيني اأورد لك ب�خت�ص�ر بع�س الن�ص�ئح:
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��ه غ��ا���س��ب��ًا، لم  ان��ت��ف�����س ع��ن ك��ر���س��يِّ

اأخته  وتو�سالت  وال��دت��ه  ب�سيحات  ي��ب��اِل 

ال�سغيرة، لقد فات الأوان ولم يعد يحتمل 

ال�سغوط المتزايدة!  

وال��دم��اء  ال���درج  على  م�سرعًا  ه��رول 

ممنوعات  لئحة  هي  ع��روق��ه..  في  تغلي 

يحّطمها:  اأن  واح��دة  م��ّرة  فقّرر  اأرهقته 

ممنوع اأن ي�ساحب الأكبر �سنًا، ممنوع اأن 

دفتر  على  يح�سل  اأن  قبل  ال�سيارة  يقود 

اأ�سخا�س  اإلى  يتعّرف  اأن  ممنوع  القيادة، 

الجتماعي  التوا�سل  �سبكة  عبر  غرباء 

وموؤخرًا ممنوع اأن يدّخن ال�سيجارة!  

وي�سدر  غ��زي��رًا  يهطل  المطر  ك��ان 

�سبيهة  الر�سيف  على  ح���ادة  طرطقات 

واأكمل  يباِل،  لم  المت�سارعة.  قلبه  بدقات 

�سْيره بخطى واثقة. لأول مرة يعرف تمامًا 

ماذا ينبغي اأن يفعل ويقول. وكم كان من 

ال�سحيح  الموقف  اتخذ  اأن��ه  لو  الأف�سل 

منذ البداية.. حين التقى ماهر لأول مرة، 

اإليه  تعّرف  الذي  الع�سريني  ال�ساب  ذاك 

عبر �سبكة التوا�سل الجتماعي، وجد فيه 

كاريزما �سخ�سية، لفتته: واثق من اأقواله، 

حاد في طباعه، يم�سي يومه مت�سكعًا مع 

با�ستقاللّية  متمتعًا  وحده  ويعي�س  الرفاق 

تامة.

على  المقهى  ذاك  في  هناك،  تعارفا 

الأمتار  ع�سرات  ُبعد  على  البحر،  �ساطئ 

من منزله. لّقنه اأ�سول الّتعامل بحزم مع 

بحقه  يخطئ  من  ي�ستم  كيف  الآخ��ري��ن، 

ويقابل الإ�ساءة باأ�سواأ منها! هو من قّدم له 

�سيجارته الأولى و�سمح له بقيادة دراجته 

النارية ب�سرعة قيا�سّية، عّلمه كيف يتحّدى 

الأكبر �سنًا ويقول: »ل« ب�سوت مرتفع حتى 

لوالده..

فوقف  الأل����م  يعت�سره  بقلبه  �سعر 

اأن  ي��ت��خ��ّي��ل  ي��ك��ن  ل��م  اأن��ف��ا���س��ه.  ليلتقط 

ال�سلبية.  بهذه  تت�ساعد  �سوف  الأح��داث 

حّذره والده من مرافقة ماهر، وعّبر له عن 

يكن  لم  لكنه  ال�سوء،  �سحبة  من  مخاوفه 

الدرجة.  اإلى هذه  �سيتاأثر  اأنه  يومًا يدرك 

للن�سيحة  ي�ستمع  لم  اأن��ه  حقًا  يوؤلمه  وما 

وكان يعتبرها تدخاًل �سافرًا. رمق ال�سماء 

من  �سادقة  اآهة  واأ�سدر  التائهتين  بعينيه 

القلب قبل اأن يدخل الم�ست�سفى..

ممنوع... 
   ممنوع... 
      ممنوع

شباب
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نف�س  الدخول،  ق�سم  في  لثواٍن  وقف 

البلل عن �سترته لي�ستقّل بعدها الم�سعد، 

و�سل اإلى الغرفة، طرق الباب بيد مرتجفة 

من  ردًا  ي�سمع  ل��م  ح��ي��ن  وخ���وف���ًا،  ب����ردًا 

الداخل، فتح الباب..

 وج���د وال�����ده غ��اف��ي��ًا ع��ل��ى ال�����س��ري��ر 

يكن  لم  يبكي.  وب��داأ  قربه  جثا  الأبي�س، 

يخال اأن خروجه بالأم�س من المنزل بعد 

لقاء  �سيعقبها  معه  حادة  كالمّية  م�سادة 

غا�سبًا  �ساح  حين  ي��درك  لم  هنا!  ب��ارد 

وال��ده  اأن  بيته  اإل��ى  العودة  بعدم  متوّعدًا 

وهو،  �سحي  بعار�س  الليلة  تلك  �سي�ساب 

ابنه البكر، الذي من المفتر�س اأن ي�سعفه، 

لم يكن قربه.. 

اأم�سك  وال���ده،  مالمح  يتاأمل  واأخ���ذ 

اليد  يده بامتنان، وقّبلها، كم حملته تلك 

كم  الأعلى،  اإلى  ورفعْته  كان �سغيرًا  حين 

راأ�سه حين كان يخطئ وكم  م�سحت على 

وبالأم�س هي  يتعب،  كان  حَنت عليه حين 

نف�سها تلك اليد التي �سفعته.. كيف يمكن 

اأن يتقبل منها العطاء ول يحتمل توبيخها 

حين ي�ستحق ذلك؟

تمتم ب�سوت منخف�س: »�سامحني، 

اأنا اأخطاأت بحقك..« فتح الوالد عينيه 

»اأب��ي،  ق��ائ��اًل:  الفتى  اأردف  وابت�سم، 

اأنم ليل  اأنا لم  اأمرًا،  اأخبرك  اأن  يجب 

بيننا!!  ح�سل  فيما  اأفكر  وبقيت  اأم�س 

اآيات  لقد افتقدت �سوتك ال�سجي يتلو 

الفجر  اأ�سّل  لم  م��رة،  ولأول  ال��ق��راآن. 

لأّن اأمي لم تكن لتوقظني... كان يومي 

�سيئًا للغاية، اأدركت اأنني ظلمت نف�سي 

بابتعادي عنكما. واأدركت اأّنكما البركة 

واأنني تائه دونكما، ف�سامحني..«.

»كنت  وه��م�����س:  وال����ده  ل��ه  ابت�سم 

ب��ان��ت��ظ��ارك، ع��رف��ت اأن���ك ح��ت��م��ًا اآٍت 

بحب  يخفق  ال��ذي  القلب  لأن  الليلة.. 

اأن يحتمل غ�سبه،  ، ل يمكن 
ّ
اهلل، بني

الإيمان  ح��الوة  اعتادت  التي  والنف�س 

ت��ت��ج��رع ك��اأ���س  ت��ت��األ��م ح��ي��ن  اأن  ب���ّد  ل 

ملتقطًا  العجوز  �سمت  المع�سية«. 

م�سحف  اإل��ى  م�سيرًا  واأردف  اأنفا�سه 

�سغير قربه: »الليلة اأنت �ستتلو القراآن، 

ف��ق��د ا���س��ت��ق��ت ل�����س��وت��ك ي��رت��ل اآي���ات 

الرحمة ويلهج بذكر اهلل«.
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اإعداد: حوراء مرعي عجمي

الدالفين تعود للخدمة في القرم 
القرم  في  القتالية  الدلفين  �ستدخل 

الرو�سي،  الحربي  الأ���س��ط��ول  خدمة  ف��ي 

ح��ي��ث ي�����س��ت��ع��د ال��ح��و���س ال��ح��ك��وم��ي في 

»�سيفا�ستبول« للبدء بتدريبها على البرامج 

الجديدة لخدمة الأ�سطول الرو�سي.

الحكومي  الحو�س  في  موّظف  واأف��اد 

وفق  �سابقًا،  ت��دّرب��ت  ال��دلف��ي��ن  ه��ذه  اأن 

البحرية  قّوات  قوام  �سمن  ة  خا�سّ برامج 

وقام  ال�سوفيتية.  الحقبة  اأثناء  الأوكرانية 

بعد  تدريبها،  بتجديد  الأوكراني  الجي�س 

ان�سمام  وبعد  ال�سوفيتي.  التحاد  انهيار 

الحو�س  فاإن  التحادية  رو�سيا  اإلى  القرم 

لرو�سيا.  تابعة  اأ�سبحت  اأي�سًا  والدلفين 

الحو�س  مهند�سي  »اإن  ال��م��وّظ��ف:  وق��ال 

ي�����س��ّم��م��ون م���ع���دات ج���دي���دة ل��ل��ب��رام��ج 

ال��ج��دي��دة، ب��ه��دف ال���س��ت��خ��دام الأك��ث��ر 

اإلى  م�سيرًا  الماء«،  تحت  للدلفين  فعالية 

ت�ستخدم  �سوف  والفقمات  الدلفين  اأن 

الغارقة  الأج�سام  عن  البحث  عمليات  في 

العثور  ف��ي  وك��ذل��ك  الحربية،  والتقنيات 

ا�ستخدام  عبر  القتالّيين،  الغّوا�سين  على 

رموز  ف��ّك  في  �ست�ساعد  جديدة،  معّدات 

الموجات ال�سوتّية، التي ي�سدرها الدلفين 

عند العثور على الأهداف تحت الماء.

م��ي��رور«  »دي��ل��ي  �سحيفة  اأ����س���ارت 

البريطانية اإلى اأن »ال�سرطة الإيرلندية 

���س��ي��ب ب��ج��روح ج��راء 
ُ
ت��ط��ارد رج���اًل اأ

انفجار قنبلة بوجهه، كان يحاول زرعها 

لأن��ه  اأع��م��ال؛  رج��ل  يملكها  �سيارة  ف��ي 

ال�سيفي  التوقيت  على  �سبطها  ن�سي 

قبل  بريطانيا  في  به  العمل  ب��داأ  ال��ذي 

يوم واحد«.

من طرائف
التوقيت الشتوي 

حول العالم
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توفيت بعد لحظات من نشر صورة »Selfie« على »الفايسبوك«
من  لحظات  بعد  �سيدة  توفيت 

على   »Selfie« لها  ذاتية  �سورة  ن�سر 

الموقع الجتماعي »فاي�سبوك«، تعّبر 

عن �سعادتها وهي تقود �سّيارتها، اإلى 

�سانفورد«  »كورتني  وك��ان��ت  العمل. 

الفاي�سبوك  على  �سورتها  ن�سرت  قد 

تم  فيما  �سباحًا،  ال�8:33  تمام  في 

ا�ستدعاء ال�سرطة اإلى مكان الحادث، 

بعد وقوعه بدقيقة واحدة فقط.

وع���ق���ب ال��ت��ق��اط��ه��ا ل��ل�����س��ورة 

»�سانفورد«  �سيارة  عبرت  الذاتية، 

ح����اج����زًا م���رك���زي���ًا، وا���س��ط��دم��ت 

النيران.  فيها  فا�ستعلت  ب�ساحنة 

التي  ال�ساحنة  �سائق  ي�سب  لم  فيما 

ا�سطدمت ب�سجرة، باأذى.

ال�����س��ي��دة  اإن  ال�����س��رط��ة:  وق���ال���ت 

»���س��ان��ف��ورد« ك��ان��ت ت��ق��ود ع��ل��ى ط��ول 

85 في ولية كارولينا  الطريق ال�سريع 

اآخر تحديث  ن�سرت  ال�سمالية، عندما 

لها على الفاي�سبوك، ولي�س هناك دليل 

على اأنها تعاطت المخدرات اأو الكحول 

وو����س���ف �سابط  ال���وق���ت.  ذل���ك  ف���ي 

واأنه  ب�»الماأ�ساوي،  الحادث  ال�سرطة، 

عندما  ي��ح��دث  اأن  يمكن  ل��م��ا  م��ث��ال 

كتابة  ف��ي  ال�سيارات  �سائقو  ين�سغل 

الر�سائل على الهواتف اأثناء القيادة«.

تسمم 100 شخص في مؤتمر عن السالمة الغذائية
بت�سمم  �سخ�س   100 من  اأكثر  اأ�سيب 

تناولهم  بعد  والأمعاء،  بالمعدة  والتهاب 

ال�سالمة  ع��ن  موؤتمر  ف��ي  فا�سدًا  طعامًا 

ال��غ��ذائ��ّي��ة ُع��ق��د ف��ي م��دي��ن��ة »ب��ال��ت��ي��م��ور« 

الأم���ي���رك���ي���ة. وق����د اأ����س���ار ال��ح��ا���س��رون 

 اإل����ى اإ���س��اب��ت��ه��م ب��ال��غ��ث��ي��ان والإ����س���ه���ال.

ال��ذي  المركز  ف��ي  م�سوؤولون  اأ���س��ار  فيما 

ا�ست�ساف الموؤتمر اإلى اأن »العمل جاٍر على 

تقييم ال�سرر واإجراء الختبارات لتحديد 

ال�سبب الذي اأّدى اإلى الت�سّمم«. وي�سار اإلى 

ممّثلون  هم  الموؤتمر،  في  الم�ساركين  اأّن 

والدواء، ومراكز طبّية،  الغذاء  اإدارة  عن 

وممثلون عن �سل�سلة من المطاعم.
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����س���در ح���دي���ث���ًا، خ���ات���م اإل��ك��ت��رون��ي 

اأ�سابعهم  اأحد  في  الب�سر  فاقدو  يرتديه 

ل��الط��الع ع��ل��ى ال��ن�����س��و���س ال��م��ط��ب��وع��ة. 

وال���خ���ات���م ال��ج��دي��د ال����ذي ي��ح��م��ل ا���س��م 

»Finger Reader«، هو من تطوير باحثين 
 ف��ي م��ع��ه��د »م��ا���س��ات�����س��و���س��ت�����س« ال��ّت��ق��ن��ي.

الكتب  محدودية  اإلى  ابتكاره  �سبب  ويعود 

المطبوعة عبر تقنية برايل والم�سّجلة في 

ملفات �سوتّية، ما يعني عدم توّفر كمّية كافية 

المب�سرين. لغير  العلمّية  المحتويات   من 

ول يزال خاتم Finger Reader في مراحله 

اأما  التجارب،  من  للعديد  ويخ�سع  الأول��ى 

الن�سو�س  ق��راءة  اإتاحة  فهي  فكرته  عن 

ب��ت��ح��ري��ك الإ���س��ب��ع ع��ل��ى ال�����س��ط��ور التي 

�سا�سات  على  تظهر  اأو  الكتب  تت�سمنها 

الخاتم  تزويد  وبف�سل  الذكية.  الأجهزة 

بكاميرا مدمجة، باإمكانه قراءة الن�سو�س 

يكفي  بما  ذك��ي  اأّن��ه  كما  م�سموع،  ب�سوت 

لتحديد تعّثر القارئ اأو تحريكه اإ�سبعه في 

�سطر غير �سحيح.

المشي يعّزز التفكير اإلبداعي
 % 60 اإلى  معدله  ي�سل  الإبداعي  الإنتاج 

عند هوؤلء الأ�سخا�س.

واأو����س���ح ال��دك��ت��ور دان��ي��ال ���س��وارت��ز، 

اأ�ستاذ في كلية �ستانفورد للدرا�سات العليا 

في التعليم، اأنه »ل يهم ما اإذا كان الم�سي 

في داخل المنزل اأو في الهواء الطلق، لأن 

تعزيز  في  نف�سه  التاأثير  لديهما  الثنين 

الإلهام الإبداعي«.

اأ�سرف  حديثة،  طبية  اأبحاث  اأظهرت 

في  »�ستانفورد«  باحثون من جامعة  عليها 

ولية كاليفورنيا، اأن »الم�سي يعزز التفكير 

اإجراء عدد  نتيجة  الإبداعي«. وجاء ذلك 

باحثون من خالل  بها  قام  التجارب،  من 

النا�س  بين  الإب����داع  م�ستويات  م��ق��ارن��ة 

على  يوميًا  الم�سي  على  يعتمدون  الذين 

اأن  لون الجلو�س. حيث وجدت  الذين يف�سّ

خاتم يتيح لفاقدي 
البصر قراءة 
المطبوعات

حول العالم

100



اأجرتها  درا���س��ة  اأو�سحته  م��ا  رغ��م 

جامعة »مي�سوري الأميركية« اأن »و�سائل 

ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي ط�����ّورت ط��رق 

الجديدة  ال��درا���س��ات  لكّن  ال��ت��وا���س��ل«، 

اأو�سحت اأن موقع »تويتر« له القدرة على 

تدمير العالقات«.

ف��ق��د اأج��ري��ت ال��درا���س��ة ع��ل��ى 581 

�سخ�سًا من م�ستخدمي تويتر. 

ح���ول طريقة  الأ���س��ئ��ل��ة  وت��م��ح��َورت 

اأي  ح�سل  واإذا  والت�سّفح،  ال�ستخدام 

خالف ب�سبب الموقع. 

الدرا�سة  »هدف  اأن  الجامعة  وذكرت 

الجتماعي  التوا�سل  مواقع  اأن  تاأكيد  هو 

توؤدي اإلى تدمير العالقات، وجاء ذلك بعد 

درا�سة �سابقة عن الفاي�سبوك الذي يوؤدي 

اإلى ف�سل العالقات واإلى الطالق«. 

لذلك ن�سحت الدرا�سة »بالتقليل من 

ال�ستخدام اليومي لهذه المواقع«.

مواقع التواصل االجتماعي تدمر العالقات
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�صح اأم خط�أ؟

اإذا كان على بع�س اأع�ساء الو�سوء حاجب يمنع من و�سول الماء ولم يمكن اإزالته، يجب التيّمم ول  اأ - 

يجب و�سوء الجبيرة.

من اآثار الغناء العاجلة على الإن�سان اأنه يجلب الفجيعة وُيبعد المالئكة، وُيبطل الدعاء، ويورث  ب - 

الفقر والق�ساوة، وينزع الحياء.

جاء في نتيجة درا�سة اأجرتها اإحدى الجامعات الأمريكية اأن الفاي�سبوك يوؤدي اإلى ف�سل العالقات،  ج - 

واإلى الطالق.

امالأ الفراغ:

الختالط حراٌم في ........ لأنه مورد للوقوع في المحّرمات وال�سبهات ال�سرعية. اأ - 

حال  في  المبنى  من  للخروج  و�سيلة  الكهربائي  الم�سعد  ا�ستعمال  عدم  على  ون  المخت�سّ يوؤّكد  ب - 

حدوث ........

»والعجب لمن يحتمي عن الطعام لأذّيته، كيف ل يحتمي عن ........  لأليم عقوبته«. ج - 

من الق�ئل؟

»�سالم اإلى رخام مقامك الم�سّبح وزخارفه المن�سدة، �سالٌم لليالي رم�سان واأ�سحاره المباركات«. اأ - 

»المرء يعثر برجله فيبرى، ويعثر بل�سانه فُيقطع راأ�سه«. ب - 

نظاٌم لحق اأو نكاٌل لملحِد«. »فمن كان اأو َمن يكون كاأحمدٍ  ج - 

�صحح الخط�أ ح�صبم� ورد في العدد:

اأ - تعتبر الم�ساألة الوحيدة الم�ستحّبة في حفالت الأعرا�س اإقامة الزينة للمدعّوين لمباركة الزفاف.

ب - التحادث الإلكتروني هو من اأخطر اأ�ساليب التعارف لأنه، وبكل ب�ساطة، ل يعتمد اأ�س�سًا منطقية.

ج - اإن تناُول الم�سروبات الحاوية لالأ�سيد، يعيق عملّية امت�سا�س الحديد الموجود في الطعام.

من هو/هم؟

اأ - ل يمكن ال�سلوك في م�سير الحق اإل اإذا كانت الهداية عن طريقهم.

ب - ما قاله في و�سّيته كان اإك�سيرًا من �سدق وبراءة، �ُسكب في النفو�س فاأيقظها من غفلتها.

ج - عندما �سقط وانهارت اإمكانّية تحقيق المهمة، نادى موّدعًا وموؤكدًا �سدق بيعته »ال�سالم عليك يا 

اأبا عبد اهلل«.

أسئلة مسابقة العدد 273

اأ�سئلة الم�سابقة ُيعتمد في الإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي. ٭ 

ُينتخب الفائزون �سهريًا بالقرعة من بين الذين يجيبون اإجابات �سحيحة عن كل اأ�سئلة  ٭ 

الم�سابقة وتكون الجوائز على ال�سكل الآتي:

الث�ني: مئة األف ليرة لبنانية الأول: مئة وخم�سون األف ليرة لبنانية 

بالإ�سافة اإلى 8 جوائز قيمة كل واحدة منها خم�سون األف ليرة.

يعتبر  بالقرعة،  اإجابات �سحيحة ولم يوفق  اثني ع�سر عددًا ويقّدم  ي�سارك في  كل من  ٭ 

فائزًا بالجائزة ال�سنوية.

ُيعلن عن الأ�سماء الفائزة بالم�سابقة ال�سهرية في العدد مئتين وخم�س �سبعين ال�سادر في  ٭ 

الأول من �سهر اآب 2014م بم�سيئة اهلل.
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في اأي مو�صوع وردت الجملة االآتية:

»اإن القلب الذي يخفق بحب اهلل ل يمكن اأن يحتمل غ�سبه، والنف�س التي اعتادت حالوة الإيمان ل 

بد اأن تتاألم حين تتجّرع كاأ�س المع�سية«.

اختر االإج�بة ال�صحيحة:

ُي�سنع ال�سوكول من نبتة الكاكاو التي تنمو غالبًا في:

ج - �سوي�سرا. ب - المك�سيك.  اأ - البرازيل. 

م� هي؟

اآية قراآنية كان يعلم الإمام الخميني } اأّنها وعٌد اإلهّي حتمّي ل يخُلف؟

اأكمل العب�رة الن�ق�صة:

»اإّن المعارف الإلهّية وتهذيب الباطن هما غاية بعثة الأنبياء واإنزال ........«.

كلمة تكّررت مّرتين في الحديث ال�صريف, م� هي؟

عت والدة ولدها، ول غر�س غار�ٌس �سجرًا«. »... رحمة لأمتي، ولول ...، ما ر�سّ

الج�ئزة االأولى: نبيه� خ�صر الجم�ل. 150000 ل.ل.

الج�ئزة الث�نية:  كوثر ح�صن محمود. 100000 ل.ل.

8 جوائز, قيمة كل منه� 50000 ل.ل. لكل من:

هال محمد �صليم�ن.* 

ف�طمة عبد علي ج�بر.* 

ق��صم عبد الكريم عوا�صة.* 

فريد ح�صين الجم�ل.* 

محمد ب�قر اأحمد حري�صي.* 

كم�ل غ�زي االأ�صهب.* 

�صكينة محمود ح�ري�صي.* 

ندى عبد اهلل ق��صم يو�صف.* 

أسماء الفائزين في قرعة مسابقة العدد 271

ل من تموز  2014م اآخر مهلة ال�صتالم اأجوبة الم�ص�بقة: االأوَّ

من  اإلى حرمانها  يوؤدي  ما  القرعة  �سحب  بعد  المجلة  اإلى  الق�سائم  من  العديد  ت�سل  ٭ 

ال�ستراك بال�سحب لذا يرجى الإلتزام بالمهلة المحددة اأعاله.

ُتر�سل الأجوبة عبر �سندوق البريد)بيروت، �س.ب: 24/53(، اأو اإلى جمعية المعارف  ٭ 

الثقافية  الإ�سالمية  المعارف  اإلى معر�س جمعية  اأو  المعمورة  الثقافية-  الإ�سالمية 

-النبطية- مقابل مركز اإمداد الإمام الخميني}.

كل ق�سيمة ل تحتوي على ال�سم الثالثي ومكان ورقم ال�سجل تعتبر لغية. ٭ 

يحذف ال�سم المتكّرر في ق�سائم ال�ستراك. ٭ 

مهلة ا�ستالم الجائزة ثالثة اأ�سهر من تاريخ اإعالنها في المجلة، واإّل فتعتبر ملغاة. ٭ 
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بين غ�سون الإيمان، وينابيع الألم تالألأ نجٌم 

باأنوار  الأر���س  ينّور  ال�سماء  بدر  حول  �ساطٌع 

ال�سهادة، وعّزة الن�سر، وملّبيًا نداء العقيلة، 

ب�سوت الإيمان.

جواد... ا�سٌم هوى الجهاد، واعتلى بالفرو�سية 

والجتهاد، ليح�سل على ال�سهادة.

َكُبَر على محبة اأهل البيت، و�سار على خطاهم، 

مقيمًا العزاء للعقيلة، حاماًل �سالحه، �ساهرًا 

ل��ي��ل��ه، ب��ع��ي��دًا ع��ن اأط��ف��ال��ه، ل��ح��م��اي��ة مقام 

فهي  العقيلة،  ُت�سبى  لن  مناديًا:  ال�سريفة، 

القدوة وبعدها تفنى الحياة المهينة.

واأهاًل و�سهاًل بالموت، وُيتم الأطفال، وترّمل 

الأحباب، على اأن ننعم بالحياة مع اأهل البيت 

ال�سرفاء.

اإن كان الفراق األيمًا، فالحياة بالجنة مع الطاهرين 

فخرًا  فيكفيهم  محزنًا،  الُيتم  كان  واإن  عظيمة. 

اأنهم اأولد ال�سهيد، فال�سهداء في عليين.

ل  ج��واد  يا  مثلك  ولكن  الإن�سان،  يموت  قد 

يحيا  وج��ودك  ولكن  رحلت،  تكون  قد  يموت. 

وجواد...  الر�سا،  علي  محّمد،  اأبنائك  بكبر 

و»ال�سهداء اأحياٌء عند رّبهم يرزقون«.

فقد  المقّد�س  الدفاع  �سهيد  اأن��َت  كنت  واإن 

جنود  من  اأطفالك  يكون  اأن  في  اأَم��ُل��َك  ك��ان 

 :| لهم  ليقول  ال��ن��داء،  ملّبين  المنتظر، 

»بارك اهلل في تربيتكم، ورحم اأباكم«.

زينة ن��ضر الدين

مهداة إلى شهيد الدفاع عن المقدسات 
الحاج قاسم محمد حرب »جواد«

إلى شهيد الدفاع عن المقدسات الشهيد 
قاسم عبد الرؤوف علو »ياسر« )*(

لبيِك يا زينب...

)*( ا�ست�سهد دفاعًا عن المقّد�سات بتاريخ 2014/2/14.

الهوام�س

أحياء

تركَت  ِل��َم  الرحيل؟  عّجلَت  ِل��َم  يا�سر...  اأخ��ي 

الأحبة بال وداع وبال عناق وبال كفيل؟

يا من عهدناك تحمل همومنا باأهداب عينيك..

وتر�سم الب�سمة على وجوهنا ب�سحكة وجنتيك..

كيف ل واأنت للحب عنوان وللرقة والتوا�سع ل�سان..

ولل�سجاعة والباأ�س والإقدام مقدام..

اأخي يا�سر.. قل لي من اأنت.. واأي طريق �سلكت.. 

واأّي مناجاة ناجيت.. واأّي و�سال و�سلت.. 

اأخي يا�سر.. هل تاألمت؟ هل وقعت عن �سهوة 

الجواد؟ هل ناديت ولم تلَق الجواب؟

ول  تتاألم  �سماعك  على  حتى  اأق���وى  ل  ف��اأن��ا 

اأحملك بين يدّي.. بين جفوني يا نور عينّي.. 

فهنيئًا لك ال�سهادة يا حبيبنا..

َنْم قريَر العين فنحن قوم مدر�ستنا الح�سين 

مهدي  ورايتنا  حيدر  وقوتنا  زينب  و�سرختنا 

ونداوؤنا: لّبيك يا ح�سين، لّبيك يا زينب...

رفيق ال�ضهيد - مج�هد

بأقالمكم
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مهداة إلى الشهيد محمد علي أمهز »رضا«)*(

رحلَت بهدوء كما ع�ست بهدوء...

لكن مهاًل، لم تنتِه الحكاية..

بداأت  اأبطالها،  ال�سهداء  وجميع  اأنت  حكايٌة 

اليوم...

الحياة  بداية  هي  بل  فناًء،  لي�ست  فال�سهادة 

ونهاية الحكاية.

اأول  من  ب��داأت  التي  الزينبي  الع�سق  حكاية 

قطرة دم نزَلت من ج�سدك الطاهر، لت�سقي 

من  ب��دم��اِء  ��اأت  ت��و���سّ التي  ال�سام  اأر����س  بها 

�سبقوك اإلى ال�سهادة.

ان�سممت اإلى القافلة ال�ّسائرة على ال�سراط 

وغيرة  الح�سين  بحب  مهتديًة  الم�ستقيم، 

العبا�س... فهنيئًا لك ولروحك ال�ساعدة اإلى 

جنان اهلل.

غدًا، وكما زينب في يوم كربالء، �ستقف اأمك 

ل مّنا هذا القربان«..  موّدعة قائلة: »اللهّم تقبَّ

والأكبر.  القا�سم  ُزفَّ  كما  �سهيدًا  �ستزّفك 

يوم  ليكون  نع�سك  على  والأرز  ال��ورد  �ستنثر 

ت�سييعك عر�سًا يليق بعري�س ال�سهادة.

�ستكون  لكنها  لفراقك،  واألمًا  �سوقًا  �ستبكيك 

في  ما عندها  اأغلى  قّدمت  فقد  بك،  فخورًة 

�سبيل الحق.

اللقاء في جنة  اإل��ى  بل  وداع��ًا،  تقول لك  لن 

المختار  ن��ب��ّي��ه  ب��ج��وار  ور���س��وان��ه  ال��رح��م��ن 

و�سفيعك الكرار.

عبير اأمهز

ح����ف����ي����دُة اأح�����م�����د خ����ي����ِر الأن���������اِم

ل����ه����ا ح�����������س�����دوا ج�������ن�������ودًا ل����ئ����اِم

ف���ث���ار ال���ج���م���ُع م����ن اأح�����ف�����اِد ه��ن��ٍد

وم������ن اأب������ن������اِء ف����ا�����س����دِة ال����ظ����الِم

ل����ه����م ث����������اأٌر دف�����ي�����ٌن م�����ع اأب���ي���ه���ا

������وا لأج���������ل الن�����ت�����ق�����اِم ل��������ذا ه������بُّ

و������س�����اَر اأم����ام����ه����ْم ����س���م���ٌر ل��ع��ي��ٌن

���ظ���اِم وخ������طَّ ���س��ت��رح��ل��ي��َن م����ع ال���نِّ

وج���������اوؤوا ي���ح���م���ل���وَن �����س����الَح ح��ق��ٍد

����وا ع���ن���ده���ا م����ا م����ن م��ح��ام��ي وظ����نُّ

ْل����َف����وا
َ
وم����ا و����س���ل���وا ل��م��رق��ده��ا َف����اأ

����ٍد ح�������وَل ال����َم����ق����اِم ج����ن����وَد م����ح����مَّ

َرح����اه����ا دارت  ب���ي���ن���ه���ْم  وح��������رٌب 

و������س�����ولت ا�����س����ت����ب����اٍك وال����ت����ح����اِم

ف�������س���دَّ رج�������اُل ح����ي����درة الأع�������ادي

ف������راح������ْت ب����ان����ك����ف����اٍء وان������ه������زاِم

ُه���������ُم اأب��������ن��������اُء ف�����اط�����م�����ٍة ب����ت����وٍل

ُه��������ُم اأب������ن������اُء ح�����ي�����درة الإم���������اِم

رع����ٌد ال����م����ي����داِن  ف����ي  اهلِل  رج�������اُل 

ل���ه���م ب�����اأ������سٌ ����س���دي���ٌد ك���ال���ُح�������س���اِم

وع�����ن ن���ه���ج ال�����ولي�����ِة ل����م ي��ح��ي��دوا

ول���و ف�����س��ل��وا ال��ل��ح��وَم ع���ن ال��ع��ظ��اِم

وم����ا ه���اب���وا ال�������ّردى ول����ق����اَء ح��ت��ٍف

ال���ِح���َم���اِم ب����ع����َد   ح���ي���اَت���ه���ْم  لأنَّ  

اِر ب���اأ����ٌس ل���ه���م م����ن ح���ي���در ال������ك������رَّ

وف���ي���ه���م األ���������ُف ع����ب����ا�����سٍ ُه�����َم�����اِم

وف����ي اأر�������سِ ال���ج���ن���وِب ل��ه��م ف��خ��اٌر

وم����رق����ُد زي���ن���ٍب ف���ي اأر��������سِ ���س��اِم

ح�ضن �ض�لح

حفيدة أحمد
خير األنام

رحلت بهدوء...
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فوزكم  محمد...  اآل  قب�س  م��ن  ن���ورًا  ي��ا 

بال�سهادة  اهلل  اأكرمكم  قاهرين،  موتكم  في 

و�سامًا.

عّز  ب�سائر  وزغ��اري��د  الأع��را���س  ق��واف��ل 

من  طيفًا  المقام  ح��ول  تحوم  وانت�سارات، 

مجد الكرار، وعبق م�سك فاح

عند العتبة الزينبّية.

العا�سر  يوم  اأ�سداءه،  يرّدد  علوّي  �سوت 

من المحرم: هل من نا�سر ين�سرني؟!

لبيك داع��ي  م��ج��ي��ب��ًا:  ال��زم��ن  ف��ان��ط��وى 

اهلل...  ن�سر  اأن�سار  اهلل،  ر�سل  نحن  اهلل، 

�سنعت  الباأ�س  ح��روف  من  اهلل.  حزب  نحن 

اأمجادنا، وعلى اأريج الوفاء �سبغت جراحنا، 

واأفئدة  النجاة،  �سفينة  وتبقى  الأنبياء.  ورثة 

لل�سادقين... والح�سين نهوى

الجريح الح�ج اأيمن �ضالمي

كلنا عباسك يا زينب
من كربالء الجنوب إلى الدفاع عن المقدسات،  بيارق زينبية

أخي... لن ننسى!
بين  �سامخًا  راأ�سي  واأرفع  اأبًا  بك  اأفتخر  »اإّني 

يدي اأبي عبد اهلل الح�سين، فقد كنَت قدوتي اإذ 

بر...  كنت اأ�سيرًا عّلمتني درب المقاومة وال�سّ

فكل ال�ّسكر والمتنان لك... �سامحني! واأفتخر 

لدى  وزغ��ردي  عاليًا  راأ�سِك  فارفعي  اأّم��ًا!  بِك 

الجنوب!  اأر���س  على  �سهيٍد  جثمان  ح�سوري 

كنت  َمْن  يا   .. ناظريَّ اأم��ام  �سمعة  يا  اأختي.. 

اإخوتي الأحّبة،  اإلى جانبي.. �سامحيني!  دومًا 

الجهاد  درب  وع��ل��ى  ال�����س��الة  على  ح��اف��ظ��وا 

وارفعوا ب�سهادتكم راأ�س الأّمة...«.

بعد  وال�سهداء  الأح���رار  ويختم  ي��ب��داأ  هكذا 

ذكرتهم  اأخي...  و�سّيتهم!  والّت�سليم  الب�سملِة 

باأ�سمائهم! بكيت وذرفت دموع المحّبة حينما 

انبثقت تلك الكلمات من اأعماق قلبك...

فيه..  ا�سُت�سهدت  ال���ذي  المكان  ف��ي  ُوِل���دت 

وثمرة  الجنوب  اأر���س  مرجعيون..  م�ست�سفى 

�سهر  ذات���ه..  ال�سهر  ف��ي  ا�سُت�سهد  الجمال! 

اآذار!! �سهر ربيع العمِر ينب�س بالحرّية والأمِل 

وتن�سر  تتفّتح  قريتي  زه��ور  هي  ها  والمحّبة! 

�سذاها ودمك ل يزال.. يا اأخي.. ين�سر �سذاه 

عند مفارق ت�سرين!

ق��رب...  عن  قبرَك  اإل��ى  اليوم  اأنظر  اأخ���ي.. 

لحتفال  راي��ة  الأخ��ي��رة:  الّلحظات  ف��اأت��ذّك��ر 

ال�سّيدة الّزهراء... ثّم �سورة �سهيٍد في نف�س 

ال�سماء والأر�س... نع�ٌس..  المكان معّلقة بين 

قبٌر.. ووداع!

�سوء  فوق  جبينك  فارفع  �سامتًا،  ا�سُت�سهدت 

ال�سم�س لأّنك ل زلت حّيًا فينا!!

حناجرنا..  في  ال��م��دّوي  �سوتك  نن�سى..  لن 

لن  ابت�سامتك!  من  المنبعثة  الخير  ورائحة 

�سباٍق  في  تنطلق  واأنت  طّلتك  اأخي،  يا  نن�سى 

مع الرياح للو�سول اإلى ال�سهادة!

لن اأن�سى.. وردًة قطفتها لي! ول �سم�سًا اأطّلت 

كلمات  لتنهمر  روؤو�سنا  ف��وق  الأح���الم  تن�سج 

الأخّوة الحّقة! ففي يدك يتكّد�س ال�سوء وفي 

قلبك تجتمع حّبات المطر!

ف�طمة ح�ضن برك�ت

مهداة للشهيد حسين حسن بركات

بأقالمكم
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مهداة إلى أخي وصديقي الشهيد القائد محمد حسن حمادة »الحاج بشار« )*(

َم ُم����ْذ غ������اْدرَت ُدْن��َي��ان��ا ���رَّ وَح�����رُّ َه��ج��ي��ِره��ا ف���ي الأْك����ب����اِد ن��ي��ران��اَح�����وٌل َت�������سَ

َكِبدِي ِمْن  الَجَدَب   ُبلِّي  ال��روِح   ديمَة  ظماآنا يا  ف��ال��َق��ْل��ُب  ال��غ��ي��ِث  َوَدَق  وْاْن�����ُث��ري 

باإطناٍب العاِرفيَن  ِذْكِر  ِبَم�ْسرى  تبيانا�ساأرقَى  ال��غ��ي��ِب  لأْه������ِل  ب����اَت  ��ُق  وال��ِع�����سْ

اأجنحتِي الَممدوِد  ك��وِن��َك  في  ��َف��ِر ال������روِح، وك�����اَن ال��ل��ي��ُل اإي���ذان���ااأط�لقُت   ل�����سَ

َج��ْم��ٍع ف��ي  الأْح���ب���اِب  حَبَة  �سُ ��رُت  َرْيحاناَف��َب�����سِ ال��َرو���سَ  ُيحاكي  فيِهْم  وَب�����ّس��اُر 

��ي��ِخ��ِه م��َا ك��ان ظ��ّن��ي ي��ا اأن��ي�����َس ال���روح تن�سانان��اج��ي��ُت��ُه ُم���ن���اج���اَة ال���ُم���ري���ِد ِل�����سَ

اأح��زان��اول����ي����ع����ف����ُو ال������زم������ان ع����ل����ى ُع����م����ري ال�سوَق  �سِئمُت  وَع��ْم��ُرَك  ف��اإن��ي 

اأف����رُّ اإل��ي��ه��ا ِم����ْن ف��ن��اِء ال��ُب��ع��ِد اأزم��ان��اواإن�����ي ل��ُم�����س��ت��اٌق ل��ج��ن��ٍة اأي��ن��ع��ت ِب��ُك��م

اأ�سرعتِي ال��ج��وِد  ِل��َب��ْح��ِر  ��ددُت 
َ
م��� َن��ْح��و  َمْلقاناَف��َق��ْد  َف��اْدَف��ْع ب��ِم��ْج��داِف ال��ُق��رِب 

وِر���س��وان��اح��ق��ي��ق��ُة ال���ُدْن���ي���َا ُت���ث���ِم���ْر ب��م��ا ُزِرع�����ْت رو���س��ًا  �َسطَئَك  َزَرْع����َت  وق��د 

الزاهي ��َك  َرو���سَ ُتناغي  الق�ِفاُر  ��ج��اِر اأْف��ن��ان��اه��ذي  ل��ُت��ْن��ِب��َت ال����روُح ِم���َن الأ���سْ

�ساخ�سٌة  الَمَلكوِت  في  الم�وازيِن  ��ه��ي��ِد ف��ال�����س��ه��ادُة م��ي��زان��ااأب�ه�ى  ن���ْح���و ال�����سَ

��َت��ٌق ��ُم ِم����ْن ���س��ف��اِت ال���َح���ِق ُم�����سْ ُق��ْرب��ان��اف��ال���سْ ال�������ْروَح  اأنَّ  ك�����اٍف  وال���ِف���ْع���ُل 

اأ�ْسعاري فيِك  �ساَخْت  ال���روِح  دي��م��َة  وَظ�������لَّ ك��ت��اُب اهلل ُم�����وؤَْت�����ل��ق��ًا وُف��رق��ان��اي��ا 

ُق��ِت��َل واإْن  م���اَت  ��ارًا  ب�����سَ ��َب��َنّ  َت��ْح�����سَ ب��ان��اف��ال  اأن  وْق������َت  ف����ِب����ْدُء ح���ي���اِت���ِه ح���ق���ًا 

خ���اِل���ِق���ِه ِع����ْن����َد  َل����ن����وٌر  ال�����س��ه��ي��َد  َم�ْسرانااإَن  َدْرَب  ُي��ن��ي��ُر  ن����وِرِه  ِم��ن  وَق��َب�����ٌس 

 اأخوك المنتظر )اأبو حيدر(

في موكب ذكرى العاشقين

)*(  ا�ست�سهد دفاعًا عن المقّد�سات بتاريخ 2013/5/20.

الهوام�س
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)soduku( س�����ودوك�و 
مكّونة  ال�سبكة  هذه  اللعبة:  �ضروط 

كبير  مربع  وك��ل  كبيرة  مربعات   9 م��ن 

مق�ّسم اإلى 9 خانات �سغيرة. من �سروط 

9 �سمن  اإلى   1 من  الأرق��ام  و�سع  اللعبة 

كل  في  الرقم  يتكرر  ل  بحيث  الخانات 

مربع كبير وفي كل خط اأفقي اأو عامودي.

1 7 4 6
7 6 8
6 5 4
8 9 2 1

9 5
7 8 5

9 8
8 6 4 2

5 2 1 7

لماذا؟
 L عن عبد اهلل بن الف�سل الها�سمي قال: »�سمعت ال�سادق جعفر بن محمد 

يقول: اإّن ل�ساحب هذا الأمر غيبة ل بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: وِلَم جعلت 

فداك؟ قال: ِلأمر لم ُيوؤذن لنا في َك�سفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ قال: 

وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقّدمه ِمن حجج اهلل تعالى ذكره، 

اإّن وجه الحكمة في ذلك ل ينك�سف اإّل بعد ظهوره، كما ل ينك�سف وجه الحكمة لما اأتاه 

الخ�سر Q من خرق ال�سفينة، وقتل الغالم، واإقامة الجدار لمو�سى Q اإّل وقت 

افتراقهما. يا بن الف�سل: اإّن هذا الأمر اأمٌر من اأمِر اهلل، و�سرٌّ من �سّر اهلل، وغيٌب من 

غيب اهلل، ومتى عِلمنا اأّنه عزَّ وجلَّ حكيم �سّدقنا باأن اأفعاله كّلها حكمة، واإن كان وجهها 

غير ُمنك�سف لنا«.

)علل ال�صرائع, ال�صيخ ال�صدوق, ج1, �س246(.

ما هو؟
اأن  تريد  ل  عندما  اإليك  تجذبه  ولكن  ت�ستعمله  اأن  تريد  عندما  عنك  تبعده  �سيٌء 

ت�ستعمله؟

َمْن؟
الفلك  ف��ي  ب��رع  واللوغاريتمات،  الجبريات  علم  اأ�س�س  ال�سفر،  اخ��ت��رع  َم��ن  اأول 

المو�سوعات  اإحدى  اأوردت  الم�سلمين.  الريا�سيات  علماء  اأوائل  من  ويعتبر  والجغرافيا، 

الفرن�سية، لرو�س، اأن العالم مدين بعلم الجبر لهذا الرجل. ومن علمه انطلقت نه�سة 

اأوروبا بالعلوم الريا�سّية.

)الجواب: الخوارزمي 847 – 781م(.

الواحة
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كيف؟
كيف تنهين طفلك عن �صيء م�؟

اأمام الأطفال ومئات المرات خالل النهار �سوف تجعله يرّددها  اإن تكرار كلمة »ل« 

وراءك ب�سكل تلقائي، فال تتعجبي من ذلك، لذا، من الأف�سل تجّنب ال�سلبية عندما تنهين 

طفلك عن فعل ما ويمكنك ا�ستعمال مخيلتك وتفكيرك، لذلك، تحدثي بهدوء وب�سورة 

اأكثر اإيجابية قولي له مثاًل: »اترك المنف�سة... انتبه... �سوف توؤذي نف�سك، اب�سق ما في 

فمك فهو لي�س طيبًا...«.

يتدّبرون
 {َواْذُكْر ِفي اْلِكَت�ِب َمْرَيَم اإِِذ انَتَبَذْت ِمْن اأَْهِلَه� َمَك�ًن� �َضْرِقيًّ�} )مريم: 16(.

لحظ: انتَبَذْت ِمْن اأهِلها.

ي�سغلها عنه... حتى  قد  �سيء  كّل  فا�ستوح�َست من  باهلل،  ا�ستاأن�َست  الع�بدة:  مريم 

الأهل...

)اإّنها رحلٌة من الخلِق اإلى الحق(.

ٍة بغيِر ذكِرك، ومن كلهّ راحٍة بغير اأن�ِضك. اللهمهّ اإنهّي اأ�ضتغفرَك من كلِّ لذَّ

صورة وتعليق
ٍب لم َيخُل ِمّن� بنف�صي اأنت من مغيَّ

)�ضرداب الغيبة �ض�مراء(
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12345678910

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة

اأفقيً�:

ممر م�ئي ي�ضل البحر الأحمر بخليج عدن . 1

وبحرالعرب.

مدينة �ضورية - اأرغب.. 2

اأو ال�ضيء رهن�ً لدى �ضخ�ض - . 3 و�ضع الم�ل 

عين م�ء.

حرف�ن مت�ض�به�ن - ق�ضطل م�ء.. 4

جمع� - للتعريف.. 5

ب�ضط - اأم�ضي�ت.. 6

من الحبوب -ركل الح�ض�ن ال�ضخ�ض - ا�ضم اإ�ض�رة.. 7

ي��ك��ون على مك�ن . 8 ب��ه البن�ء - م���  ُي��دع��م  م��� 

الو�ضوء ويمنع من الو�ضوء.

�ضمير منف�ضل - خ�طب�.. 9

فريق كرة قدم لبن�ني -ن�ضف كلمة تنور.. 10

عموديً�: 

منطقة في �ض�حية بيروت الجنوبية.. 1

من اأ�ض�بع اليد - اأحذية.. 2

ع�.. 3 مدينة األم�نية - توجهّ

حرف عطف - مدينة �ضودانية.. 4

عندن� - ك�ضر الخبز اإلى قطع �ضغيرة.. 5

ن�ضف كلمة نب�ل - من الأمرا�ض )معكو�ضة( . 6

- ن�ضف كلمة ملك�.

مدينة اإيط�لية -�ض�خن.. 7

طرق�ت - �ضب التراب على الحفرة.. 8

�ضد �ضراء - فريق كرة قدم لبن�ني.. 9

دولة اآ�ضيوية.. 10

الواحة
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حل الكلم�ت المتق�طعة ال�ص�درة في العدد 272

من يرغب من الإخوة القراء ب�لم�ض�ركة في �ضحب قرعة الم�ض�بقة؛ 

فلي�ضتعلم عن الت�ريخ من مركز المجلة.

Soduku ح����ل شب��ك�ة
الصادرة في العدد 272

2 1 7 5 9 8 6 4 3

4 8 3 2 1 6 9 5 7

9 6 5 3 4 7 8 2 1

8 5 4 7 2 9 3 1 6

1 7 2 4 6 3 5 8 9

6 3 9 1 8 5 4 7 2

5 9 1 8 3 2 7 6 4

3 4 8 6 7 1 2 9 5

7 2 6 9 5 4 1 3 8

جواب م� هو: مر�ض�ة  ال�ضفينة

اأجوبة م�ص�بقة العدد 271

12345678910

نليمكااعد1

براقعوبني2

اوةلا�سرن3

حالمتيتا4

اانا�سرق�س5

للبااادو6

جلامه�ل�سار7

وه��ساريرخ8

�سلماناله�9

نجلفامةا10

1 - �ضح اأم خط�أ؟

اأ - �ضح.

ب - خط�أ.

ج - �ضح.

2 - امالأ الفراغ:

اأ - الحق.

ب - الإ�ض�عة.

ق. ج - الت�ضوهّ

3 - َمن الق�ئل؟

اأ - الإم�م الخ�منئي{.

.Q ب - الإم�م علي

.P ج - الر�ضول

في  ورد  ح�ضبم�  ال��خ��ط���أ  ��ح  ���ض��حهّ  -  4

العدد:

اأ - الظ�هرية.

ب - الزهد.

ج - الب�ضل.

5 - من المق�ضود؟

اأ - ال�ضهيد ح�ض�م الزركلي.

ب - ال�ضهيد �ضالح غندور.

ج - العلم�ء المنحرفون.

6 - ملغى.

7 -  ج.

8 - ب.

9 - الأنف.

10 - البالء.
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ثالثة أخطاء.. فقط!

�سدره  �ساق  عندما  لكن  ووق��اره،  تديُّنه  على  التجار  كبير  حافظ  لطالما 

بحال النا�س وف�سادهم وغ�سهم، تو�سل اإلى الإمام الحجة | اأن َيْظَهَر ليحّقق 

لينال  للقاء واحد؛  اإليه  تو�ّسل  انتظره طوياًل،  اإليه.  النا�س  اأحوج  العدل، فهم 

�سرف روؤيته والح�سور في مح�سره، قطع على نف�سه العهود والمواثيق واألزم 

نف�سه بالطاعة، وبالحر�س على ر�سا �سيده، موؤماًل  نف�سه اأن هذا زمانه وقد 

ملئت الأر�س ظلمًا وجورًا... لكنه لم يح�سر.. 

عن  تاأخر  لما  موجودًا،  كان  فلو  ال�سّك،  اإليه  وت�سرب  ذرع��ًا،  �ساق  حتى 

اإحقاق حّق �سائع، واأن�ساره يتوّقدون �سوقًا لح�سوره وب�سط �سلطته.

العهد  دعاء  ليقراأ  الكتاب  وتناول  فري�سته  �سلى  الجمعة،  يوم  �سباح  في 

كعادته، لكنه تردد قلياًل قبل اأن يغلق الكتاب دون اأن يقراأه، واأعاده اإلى مكانه 

كان �سيف  داره.  باب  على  �سمعه طرٌق خفيٌف  اإلى  تناهى  مباٍل، حينها  غير 

ال�سباح �سابًا ح�سن المحيا، اأخبره اأنه خادٌم لالإمام | الذي لن يح�سر حتى 

ولم  التاجر  انده�س  اإليه.  ر�سالة خا�سة  يحمل  واأنه  اأولً،  اإخال�سه  يتاأكد من 

ي�سّدق نف�سه، دعاه اإلى الدخول، وطلب منه بلهفة واإلحاح اأن ي�سلمه الر�سالة، 

لكن ال�ساب طلب منه اأوًل ت�سحيح ثالثة اأخطاء في حياته: تجارته يخالطها 

ماٌل حرام، ومنزله مبنٌي على اأر�س وقف، والثالثة... قاطعه التاجر ليخرج من 

منزله، وفجاأة �سرخ في النا�س: �سارٌق في منزلي. ا�ستيقظ التاجر من نومه 

وهو ما زال ي�سرخ.

اإحدى الق�س�س الم�سهورة في اأدبيات النتظار، بغ�س النظر عن �سحتها، 

اإل اأنها تمثل عبرة لكل من يدعي الإخال�س دون ت�سحيح اأخطائه.

نهى عبد اهلل

آخر الكالم
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