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�ل�سيد علي عبا�ض �ملو�سوي

لو اأردنا اأن ندر�س �سلوك الأفراد والمواقف التي يتخذونها في 

هذه الحياة في �سّتى مجالتها ل يمكننا على الإطالق اأن نتجاهل 

يتبّنونها. فهي الحاكمة على  التي  التي يحملونها والأفكار  الروؤى 

ال��روؤى  ه��ذه  بين  وم��ن  الأف��ع��ال.  اأّول  �سادر عنهم حتى  فعل  ك��لِّ 

والأفكار نجد اأّن لفكرة الم�سير اأو النهاية التي يتوّقعها الإن�سان 

تاأثيرها الأبرز على م�سيرة حياته الدنيوية، وهذا هو معنى العبارة 

المتداولة )النهايات تحّدد البدايات(.

فمن الممكن اأن تحّدد نقطة البداية لأي فرد اأو اتجاه اأو فعل 

الفاعل،  يحمله  الذي  بالم�سير  الإحاطة  اأمكنك  متى  اجتماعي 

وهذا الأمر له فوائده المهّمة في مختلف النواحي:

ففي تربية المجتمع مثاًل، يمكننا اأن نتحّكم بالت�سرف الذي 

اأن نر�سم لأفراده  اأمكن لنا  �سوف ي�سير عليه هذا المجتمع متى 

الم�سير الذي ينتظرهم، �سواء فيما يرتبط بدنياهم اأو باآخرتهم، 

فالمجتمع قابل لأن يتحّمل الكثير من ال�سدائد متى كان الهدف 

المر�سوم له كبيرًا يرى فيه م�سيرًا م�سرقًا موعودًا، ويكفي خير 

 P ساهد على ذلك المجتمع المدني الأّول في حياة ر�سول اهلل�

الذي حّقق انت�سار بدر بثّلٍة قليلٍة.

أول الكالم
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بناء  في  النجاح  يعود  الأ�سرّي  النطاق  في  الأبناء  تربية  وفي 

عليا  اأهدافًا  والأمهات  الآب��اء  امتالك  مدى  اإلى  الإن�سانّي  الفرد 

بدورها  تنعك�س  �سوف  والتي  اأبنائهم  لثقافة  بنائهم  في  تنعك�س 

على �سلوك الأبناء وت�سّرفاتهم، بل وفي ا�ست�سراف حركة عدّوك 

ي�سعى  الذي  بالهدف  تحيط  ما  بقدر  فاإّنك  لمواجهته،  لالإعداد 

عنه،  ي�سدر  �سوف  ما  تتوّقع  اأن  يمكنك  اإليه،  للو�سول  ع��دوك 

وبذلك تكون قادرًا على اإعداد العّدة لمواجهته.

وكما اأن لمعرفة الم�سير تاأثيره المذكور اآنفًا، فاإن ا�ستح�سار 

هذا الم�سير دائمًا في الحياة اليومية له تاأثيره الفاعل. وكثير من 

الم�سير  الن�سيان فال يكون هذا  اأو في  الغفلة  النا�س قد يقع في 

يح�سن  اأن  من  يتمكن  فال  عينيه  ن�سب  وماثاًل  اأمامه  حا�سرًا 

اختيار ال�سلوك اأو الموقف المطلوب.

يوؤمن  اإلى �سخ�سّية الفرد الم�سلم الذي  انتقلنا بالكالم  ولو 

َواإِنَّا   ِ ��ا ِلهّ يقينًا باأن م�سيره اإلى اهلل طبقًا لقول اهلل تعالى: {اإِنَّ

البدايات  تحّدد  النهايات  واأّن   )156 )البقرة:  َراِج��ع��وَن}  اإَِلْيِه 

فاإّن عليه اأن يحّدد مواقفه في �سغار الأمور وكبارها على اأ�سا�س 

مبداأ اأن الكّل راجع اإلى اهلل عزَّ وجل، وعليه اأن ي�ستح�سر دائمًا 

الن�سيان فيخطئ  اأو  اإلى اهلل حتى ل يقع في الغفلة  هذه العودة 

في الم�سار الذي ينبغي اأن ي�سير على اأ�سا�سه، وهذا يف�ّسر ما ورد 

من الحّث ال�سديد على ذكر اهلل دائمًا وتذكر اأّن م�سير الإن�سان 

بيد اهلل عزَّ وجل، قال تعالى: {َوالَِّذي َخلََق اْلأَْزَواَج ُكلََّها َوَجَعَل 

ُظُهوِرِه  َعلَى  ِلَت�ْسَتُووا   * َتْرَكُبوَن  َما  َواْلأَْن��َع��اِم  اْلُفْلِك  َن  مِّ َلُكم 

ُثمَّ َتْذُكُروا ِنْعَمَة َربُِّكْم اإَِذا ا�ْسَتَوْيُتْم َعلَْيِه َوَتُقوُلوا �ُسْبحاَن الَِّذي 

َر َلَنا َهَذا َوَما ُكنَّا َلُه ُمْقِرِنيَن * َواإِنَّا اإَِلى َربَِّنا َلُمنَقِلُبوَن}  �َسخَّ

)الزخرف: 12 - 14(.

واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رب العالمين.
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غالم ر�سا �ساحلي

الترب�وي النظ�ام 
المه�دوي)1( المجتم�ع  ف�ي 

ح�����س��ول ال��ت��ك��ام��ل وال���ت���ط���ّور وال�����س��ع��ادة 

الحقيقّية لالإن�سان. ويمكن البحث عن هذه 

الإ�سالمي  التربوي  النظام  في  الخا�سّية 

والمهدوية.

من جهة اأخرى اإذا ُحّددت الأهداف في 

من  اأحكام  اأ�سا�س  على  معّين  تربوي  نظام 

جهة واحدة وعلى اأ�سا�س الَفهم ال�سخ�سي، 

اأو اهتمت ببعد واحد من الأبعاد الوجودية 

والتعاليم  الإلهي  الفكر  مخالفًة  لالإن�سان 

الروحانّية، فلن تكون النتيجة �سوى �سقوط 

تعّر�ست �لرو�يات �لو�ردة عن �أهل بيت �لع�سمة Rللعديد 

�لتي  �لأه��د�ف  وحددت  �لمهدوي،  �لتربوي  �لنظام  خ�سائ�ض  من 

�سوف ي�سهد �لمجتمع �لمهدوي تحققها. و�سوف نتعّر�ض لها ممّهدين 

للبحث بمقدمة عن خ�سائ�ض �لنظام �لتربوي �لإ�سالمي. 

ير�سم كل نظام تربوي لنف�سه �أهد�فًا تربوية، �سو�ء كان هذ� 

غير  �أو  �سحيحًا  و��سعًا،  �أو  محدودً�  ديني،  غير  �أو  دينيًا  �لنظام 

�سحيٍح. ثم بناًء على تلك �لأهد�ف يخّطط لبر�مجه.

*�لهدف يحّدد �لم�سار
وم�سير  جهة  يحّددان  والغاية  فالهدف 

الأه���داف  ُح���ّددت  اإذا  ال��ت��رب��وي.  النظام 

والحاجات  الواقع  اإلى  باللتفات  التربوية 

ال��وج��ودّي��ة  والأب���ع���اد  الحقيقّية  الب�سرّية 

الإلهّية  التعاليم  على  واعتمدت  لالإن�سان 

ن�سهد  اأن  يمكن  ذل��ك  عند  وال��روح��ان��ي��ة، 

في رحاب بقية اهلل
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والحيوانّية.  النف�سانّية  البيئة  في  الإن�سان 

على  م�سكلة  الإن�����س��ان،  ه���ذا  و���س��ي��واج��ه، 

م�ستوى التكامل الإن�ساني. وهذا ما ن�سهده 

في اأغلب الأنظمة التربوية الغربية.

�لتربوية  �لأنظمة  في  *�لإن�سان 
�لغربّية

في  ال��م��ث��ال،  �سبيل  ع��ل��ى  الإن�������س���ان، 

فرويد  ل�سيغموند  النف�سي  التحليل  مذهب 

نف�سانية  غ��رائ��ز  ذو  م��وج��ود  )1856م(، 

م���ت���ع���ّددة. وه����دف الإن�������س���ان ت��ل��ب��ي��ة تلك 

الجن�سية  الغريزة  وتمتلك  فقط.  الحاجات 

اأهمية خا�سة من بين كافة غرائز الإن�سان 

حيث تلعب دورًا في قوام �سخ�سّيته.

اأم����ا ال���ه���دف الأ����س���ا����س م���ن ال��ت��رب��ي��ة 

الإن�سانية في النظام ذي النزعة الإن�سانية 

ل  التي  الحرية  �سوى  فلي�س  الإف��راط��ي��ة، 

المذهب  ه��ذا  اأ���س��ح��اب  ويعتبر  لها.  ح��ّد 

حقائق  كافة  من  اأكبر  موجود  الإن�سان  اأن 

الوجود، مع اأّنه مقهور للطبيعة ومجبور من 

ِقَبِلها. وهم يعتبرون بع�س المفاهيم اأمثال 

مفاهيم  وغيرها،  الطبيعة  بعد  وم��ا  اهلل 

لخلق  الأ���س��ا���س  ال��ه��دف  اإّن  حيث  عبثّية، 

الإن�سان وحياته لي�س �سوى التحرر من كاّفة 

الميول  ف��ي  وال��غ��رق  والل��ت��زام��ات،  القيود 

بول  ج��ان  وُي��ْع��ت��ب��ر  وال��غ��رائ��ز.  النف�سانّية 

�سارتر )1905م( من موؤ�ّس�سي هذا النظام. 

اإن هذه الأنظمة التربوّية ل تهدف �سوى اإلى 

والقرب  النهائي  الكمال  عن  الب�سر  اإبعاد 

الم�ستوى  اإل���ى  الإن�����س��ان  واإن����زال  الإل��ه��ي، 

 إن األنظمة الرتبوّية الغربّية ال 
تهدف سوى إىل إبعاد البشر عن 
الكمال النهائي والقرب اإللهي

الحيواني، ل بل اإلى ما هو اأدنى من ذلك.

*�لنظام �لإ�سالمي - �لمهدوي
اأم�����ا ال��ن��ظ��ام ال���ت���رب���وي الإ���س��الم��ي 

لكافة هذه  المقابلة  النقطة  والمهدوي فهو 

الأنظمة حيث يحمل اأهدافًا دنيوية، ومادية، 

ويحمل،  والجتماعية،  الج�سدية  كالتربية 

بالإ�سافة اإلى ذلك، اأهدافًا متعالية لتربية 

النظام  في  الإن�سان  على  يجب  الإن�سان. 

التربوي الإ�سالمي والمهدوي الإتيان بكافة 

اأفعاله بحيث يكون لها وجهة اإلهّية ومعنوّية، 

وهدفه الأ�سا�س الح�سول على ر�سا اهلل واأن 

ل يغفل عن التكامل الروحي والعرفاني. اأما 

ف�سيحمل  المقّد�س،  الهدف  لهذا  الترويج 

للب�سرية ال�سعادة والحياة الطيبة. جاء في 

القراآن الكريم:

اأَْو  َذَك�������ٍر  ����ن  ���اِل���ًح���ا مِّ َع����ِم����َل ����سَ {َم������ْن 

َطيَِّبًة  َح��َي��اًة  َفلَُنْحِيَينَُّه  ُم��وؤِْم��ٌن  َوُه��َو  اأُن��َث��ى 

��ُه��ْم اأَْج���َرُه���م ِب��اأَْح�����َس��ِن َم��ا َك��اُن��واْ  َوَل��َن��ْج��ِزَي��نَّ

َيْعَمُلوَن} )النحل: 97(.

نظام  لكّل  الهاّمة  الأرك���ان  جملة  من 
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النظام.  ذاك  اأه����داف  ت��رب��وي،  وم��ذه��ب 

اإيجاد نظام خا�س فال  بّد من  واإذا كان ل 

بّد في الدرجة الأولى من تحديد الأهداف 

التربوية له والتي من خاللها يمكن:

اأ - توجيه كاّفة الن�ساطات التربوية نحو 

وجهة محّددة ودقيقة.

ونقدها  التربوية  العملّية  تق�سيم   - ب 

فيها،  وال�����س��ع��ف  ال���ق���ّوة  ن��ق��اط  واإدراك 

والمبادرة اإلى اإ�سالح اأمد الّتربية وتكاملها.

*معرفة �لمفاهيم
م��ت��ع��ّددة  م��ع��اٍن  للتربية  ال��ت��رب��ي��ة:   -

اإل��ى  ي�سل  اأن  اإل��ى  الطفل  تعليم  اأب��رزه��ا 

الآداب  المكّلف  تعليم  وكذلك  البلوغ،  حّد 

عبارة  التربية  ال�سطالح،  وفي  والأخالق. 

عن ن�ساط منّظم وم�ستمّر في �سبيل التطّور 

الج�سدي، المعرفي، الأخالقي، الجتماعي 

تنمية  ع��ام،  وب�سكل  وللطفل،  والعاطفي. 

نتيجة  تظهر  حيث  المتربي  ا�ستعدادات 

ذلك في �سخ�سيته.

ال���ن���ظ���ام ال���ت���رب���وي: ال��ن��ظ��ام ال��ت��رب��وي  -

المفاهيم  من  مجموعة  عن  عبارة  هو 

والأفكار المنّظمة التي تدور حول التربية 

والتي تحكمها عالقات خا�سة هي عبارة 

كيفّية  وتو�سيح  الداخلي  التما�سك  عن 

التربية.

ال��ه��دف  - ال��ل��غ��وي  المعنى  ف��ي  ال���ه���دف: 

والعبارات المرادفة له اأمثال: »الق�سد، 

ال��غ��اي��ة وال���غ���ر����س«، ه���ذه ال��م��ف��اه��ي��م، 

العمل«.  ف��ي  »النهاية  مفهوم  تت�سمن 

وال��ه��دف، ف��ي ال���س��ط��الح، ع��ب��ارة عن 

نحوها  الإن�����س��ان  يتحرك  التي  النقطة 

ح جهة حياة الإن�سان وعمله. والتي تو�سِ

 مفهوم الهدف في التربية: هو الو�سع  -

واعيًا  يعتبر  ال��ذي  والمطلوب  النهائي 

بن�ساطات  القيام  يتم  وال���ذي  وم��ف��ي��دًا 

تربوية منا�سبة لأجل تحّققه.

تقّدم،  - ما  على  بناًء  الهدف:  خ�سائ�ص 

فاإن اأهم خ�سائ�س مفهوم الهدف، هي:

يتم  الختيارية  الأفعال  اإّن  الختيار:   -  1
القيام بها عن وعي واإرادة. واإّن ماهية 

اأي  والإرادة.  الوعي  ت�ستلزم  الهدف 

اإط��ار  في  معنى  ذا  ي�سبح  الهدف  اأّن 

الأفعال الختيارّية التي تاأتي بعد العلم 

اأّن  على  اأي�����س��ًا  ي��دل  وه���ذا  والإرادة. 

الأفعال غير الختيارية ل هدف لها.

2 - الدافع: بما اأّن الو�سول اإلى الأهداف، 
ويتحرك  ال�سخ�س،  ح��اج��ات  ي��وؤّم��ن 

جملة  م��ن  ف���اإّن  وم��ي��ل،  برغبة  نحوها 

خ�����س��ائ�����س ال���ه���دف اإي���ج���اد ال��داف��ع 

والرغبة.

3 - اختيار الم�سير: مما ل �سك فيه اأنه ل 
يمكن الو�سول للهدف من اأي م�سير، بل 

ل بّد من التخطيط. وعلى هذا الأ�سا�س 

ف��م��ن خ�����س��ائ�����س ال���ه���دف، ام��ت��الك 

وتحديد  والتخطيط  الإرادة  م��ن  ن��وع 

الم�سير.

في رحاب بقية اهلل
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�إّن �سّر �ل�سجود هو عند 

�أهل �ل�سّر: �سّر كّل �ل�سالة، 

و�آخ������ر م���ن���ازل �ل���ق���رب، 

�لو�سول.  نهاية  ومنتهى 

�لوقت  هو  �ل�سجود  فحال 

�ل�ساجد  فيه  ينقطع  �لذي 

ع���ن ج��م��ي��ع �لإ�����س����ار�ت؛ 

�لأل�سن  جميع  فيه  وت�سبح 

خر�سًا؛ ويعجز كّل بيان عن 

)تو�سيح( مقامه.

�لعمر  في  ولو  �ل�ّسجود  *حقيقة 
مرة و�حدة

في م�سباح ال�سريعة، ورد عن الإمام 

ال�سادق Q قوله: »ما خ�سر - واهلل - 

من اأتى بحقيقة ال�سجود ولو كان في العمر 

برّبه في  اأفلح من خال  وما  واح��دًة.  م��رًة 

مثل ذلك الحال اإّل �سبيهًا بمخادع لنف�سه، 

اأعّد اهلل لل�ساجدين من  غافاًل لهيًا عّما 

َبُعد عن  ول  الآج��ل.  وراح��ة  العاجل،  ن�س 
ُ
اأ

ال�سجود،  في  تقّربه  ْح�َسَن 
َ
اأ من  اأب��دًا  اهلل 

و�سّيع  اأدبه،  اأ�ساء  من  اأبدًا  اإليه  قُرب  ول 

ح��رم��ت��ه، ب��ت��ع��ّل��ق ق��ل��ب��ه ب�����س��واه ف��ي ح��ال 

�سجوده. فا�سجد �سجود متوا�سٍع هلل تعالى 

ه الَخلق، 
ُ
ذليٍل، علم اأّنه ُخِلق من تراٍب يطاأ

نور روح اهلل
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بغيره  م�سغوًل  القلب  ك��ان  اإذا  اأّم���ا 

المعّبر عن ترك  ال�ّسجود -  وهو في حال 

في  دخل  فقد   - الأنانّية  ورف�س  الآخرين 

ن�ستعيذ  والمخادعين.  المنافقين  �سلك 

وال�سيطان،  الّنف�س  مكر  اأ�سكال  من  باهلل 

في  وال��خ��زي  وال��خ��ذلن  الخ�سران  وم��ن 

مح�سر الربوبّية.

هي  لل�ساجدين  ك��رام��ًة  ���س��ارت  وال��ت��ي 

حالوة الأن�س مع المحبوب، وهذه )الكرامة( 

هي لأهلها خيٌر من الدنيا وما فيها.

اأّما في الآخرة )فكرامتهم( هي ك�سف 

ة وهي قّرة  الحجب َوبْذل الألطاف الخا�سّ

عين الأولياء.

*�أّمن يجيب �لم�سطّر
وادي  حيارى  الم�ساكين  نحن  ولأننا 

وعبادة  الغفلة  كاأ�س  و�سكارى  ال�ساللة، 

ال��ّن��ف�����س، م���ح���روم���ون م���ن ���س��الة اأه���ل 

فخير  القلوب،  اأ�سحاب  و�سجود  المعرفة 

ق�سورنا  حالة  اأعيننا  ن�سب  ن�سع  اأن  لنا 

وتق�سيرنا وذّلنا ومذّلتنا، واأن ناأ�سف على 

حرماننا، ونلهف على كيفّية احتجابنا، واأن 

نعوذ باهلل – تعالى – من هذا الخ�سران 

اأن  فع�سى  وال�ّسيطان،  الّنف�س  ت�سّلط  ومن 

فت�ستجيب  »ال�سطرار«  حالة  لنا  تح�سل 

»الم�سطّرين«  ل���  المقّد�سة  ال���ذات  تلك 
 

واأّنه اّتخذك من نطفٍة ي�ستقذرها كّل اأحٍد، 

وكّون ولم يكن.

�سبب  ال�سجود  معنى  اهلل  جعل  وق��د 

فمن  وال��ّروح،  وال�سّر  بالقلب  اإليه  التقّرب 

ق���رب م��ن��ه ب��ُع��د ع��ن غ��ي��ره. األ ت���رى في 

اإّل  ال�سجود  ح��ال  ي�ستوي  ل  اأّن��ه  الظاهر 

والحتجاب  الأ�سياء،  جميع  عن  بالتواري 

عن كّل ما تراه العيون؟!

كذلك اأراد اهلل تعالى اأمر الباطن؛ فمن 

كان قلبه متعّلقًا في �سالته ب�سيٍء دون اهلل 

تعالى فهو قريب من ذلك ال�سيء، بعيد عن 

قال  �سالته.  في  منه  اهلل  اأراد  ما  حقيقة 

اهلل عزَّ وجّل: {َماَ َجَعَل ِلَرُجٍل ِمْن َقْلَبْيِن 

4(، وقال ر�سول  َج��ْوِف��ِه} )الأح��زاب  ِف��ْي 

اهلل P: قال اهلل تعالى: ل اأّطلع على قلب 

لطاعتي  الإخال�س  حّب  منه  فاأعلم  عبٍد 

لوجهي وابتغاء مر�ساتي، اإّل توّليت تقويمه 

و�سيا�سته. ومن ا�ستغل في �سالته بغيري، 

ومكتوب  بنف�سه،  الم�ستهزئين  م��ن  فهو 

.
)1(

ا�سمه في ديوان الخا�سرين«

تدّبر هذا الحديث ال�سريف. ول تتوّهم 

اأّن �سالة اأهل اهلل ك�سالتنا.

*ل َخلوة مع �هلل للغافل
اإّن حقيقة الخلوة مع اهلل هي في ترك 

غيره، حّتى النف�س وهي من اأكبر الحجب 

من�سغاًل  الإن�����س��ان  دام  فما  واأ���س��م��ك��ه��ا؛ 

اأن  بنف�سه، فهو غافل عن اهلل ف�ساًل عن 

تكون له الخلوة به.

في  الحقيقّية  الخلوة  له  ح�سلت  ولو 

�سجدٍة واحدٍة طوال عمره لجبرت خ�سران 

األطاف  بيده  ولأخ��ذت  العمر،  اأّي��ام  �سائر 

اهلل واأخرجته من دائرة دعوة ال�سيطان.

جعل اهلل معنى السجود سبب 
التقّرب إليه بالقلب والسّر والّروح، 

فمن قرب منه بُعد عن غريه

نور روح اهلل
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اإَِذا َدَعاُه َوَيْك�ِسُف  َطرَّ  ن ُيِجيُب اْلُم�سْ مَّ
{اأَ

وَء} )النمل: 62(. ال�سُّ

القلق  م��ن  ح��ال��ٍة  ف��ي  -ون��ح��ن  فلنعّفر 

وال�سطراب بقلٍب حزيٍن مغمومٍ- روؤو�سنا 

ونتذّكر  خلقتنا،  اأ�سل  وهو  المذّلة  بتراب 

ن�ساأتنا بالذّل والم�سكنة، ونطلب من اهلل، 

جبران  ال��ح��ال  بل�سان  ال��ّن��ع��م،  ول���ّي  وه��و 

النقائ�س، ونت�سّرع قائلين:

عالم  في حجب  واقعون  نحن  الّلهّم.. 

الكبيرة  ال�ّسباك  وفي  المظلمة،  الطبيعة 

لعبادة الأهواء وحّب الّنف�س، واإّن ال�سيطان 

ودمائنا،  وجلودنا  عروقنا  على  مت�سّلط 

فنحن تحت �سلطانه بكّل كياننا، ول �سبيل 

�سوى  القوّي  العدّو  هذا  من  للخال�س  لنا 

ال�ستعاذة بذاتك المقّد�سة.

*بال�سجود تكتمل د�ئرة �لكمال
اللهّم.. فُخذ اأنت باأيدينا واأعّنا واجعل 

قلوبنا متوّجهة اإليك..

َهنا اإلى غيرك لي�س عن  اإلهنا.. اإّن َتَوجُّ

لن�ستكبر  نكون  ومن  نحن  فما  ا�ستهزاٍء، 

الهداية، ال�سدوق، �س136.( 2)بحار الأنوار، ج82، �س136.( 1)

�لهو�م�ض

ونهزاأ في المح�سر المقّد�س لملك الملوك 

على الإطالق؟!

هي  ونقائ�سنا  الذاتّي  ق�سورنا  ولكّن 

التي �سرفت قلوبنا المحجوبة عنك.

في  لبقينا  وح�سنك  ع�سمتك  ول��ول 

�سبيل  لدينا  فلي�س  الأزل،  اإل��ى  �سقوتنا 

للخال�س.

يكون  )وم��ا  نحن  نكون  وم��ن  اللهّم.. 

حالنا( وداود النبي Q قد قال: »لول 

ع�سمتك لع�سيتك«.

»لّما  اأّن��ه:  ال�سريف  الحديث  في  ورد 

�����َك  َربِّ ���َم  ا����سْ ���ِح  {����َس���بِّ �سبحانه  ق��ول��ه  ن���زل 

اجعلوها   :P اهلل  ر�سول  قال  اْلأَْع���لَ���ى} 

.
)2(

في �سجودكم«

وفي ال�سجود على الأر�س اإ�سارة -لمن 

{َوُه����َو  معنى  تحقيق  اإل��ى  قلب-  ل��ه  ك��ان 

َماء اإَِل���ٌه َوِف��ي اْلأَْر�����صِ اإَِل���ٌه}،  ��ِذي ِف��ي ال�سَّ  الَّ

اِهُر َواْلَباِطُن}. ُل َواْلآِخُر َوالظَّ وَّ
{ُهَو اْلأَ

دائرة  تكتمل  التراب  على  وبال�سجدة 

الكمال الإن�ساني.
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�آَمُنوْ�  �لَِّذيَن  َها  �أَيُّ {َي��ا  كتابه:  في  �لحكيم  �هلل   قال 

َلَعلَُّكْم  َقْبِلُكْم  ُكِتَب َعَلى �لَِّذيَن ِمن  َكَما  َياُم  َعَلْيُكُم �ل�سِّ ُكِتَب 

ُقوَن} )�لبقرة: 183(.  َتتَّ

�لأخيرة  و�لو�سّية  �لأول��ى  �لو�سّية  هي  �لتقوى  �إّن 

�لقر�آن  من  مختلفة  �سور  في  وردت  وقد   .R لالأنبياء 

�لكريم. و�أّول كالم نقله �لأنبياء �إلى �لنا�ض كان �لو�سّية 

�لإلهية.  �لهد�ية  معها  وجدت  توّفرت،  �إذ�  �لتي  بالتقوى 

�ل�سّلم  هو  �ل�سيام  �إّن  بل  �لتقوى)1(،  مقدمة  هذ�  و�ل�سوم 

�لذي يوؤّمن �لو�سول �إلى �لتقوى، و�سمانة تاأمين ذلك تكون 

في وجودكم وقلوبكم.

مع اإلمام الخامنئي
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*ما هي �لتقوى؟
ال��ت��ق��وى ه��ي اأن ي��ك��ون الإن�����س��ان في 

مراقبة  حالة  في  واأفعاله  اأعماله  جميع 

دائمة، ليرى هل اأّن ما يقوم به من عمل، 

موافق لر�سى اهلل تعالى والأوامر الإلهية 

اأم ل.

وما يقابلها هو الغفلة، وعدم اليقظة 

وهو العمل دون ب�سيرة.

اأن  للموؤمن  ير�سى  ل  تعالى  اهلل  اإّن 

اأن  الموؤمن  على  يجب  بل  غافاًل،  يكون 

لأنهما  يقظًا  وقلبًا  ثاقبًا،  نظرًا  يمتلك 

و�سيلة تنّبه الإن�سان الموؤمن اإلى �سرورة 

اهلل،  لإرادة  مخالفة  اأعماله  تكون  ل  اأن 

وف��ائ��دة  واأح��ك��ام��ه...  للدين  ومخالفة 

ال�سيام، تكمن في تحقيق هذا الأمر.

اإّن �سعبًا اأو فردًا يتمتع بملكة التقوى 

�سوف ينعم بجميع خيرات اهلل. ومن يّتِق 

الدنيا  التقوى في  وفوائد  بركات  َيَر  اهلل 

اأي�سًا.

*�لر�حل �إليك قريب �لم�سافة
على  دوم��ًا  تم�سي  الإن�سان  حياة  اإّن 

هو  الطريقين،  اأحد  متوازيين.  طريقين 

والطريق  الكمال،  نحو  العابرين  �سلوك 

عليه  العابرون  يت�سافل  الذي  هو  الآخ��ر، 

ويّتجهون نحو ال�سقوط في جهّنم.

طوال  متجاوران  الطريقان  وه��ذان 

رحلة الم�سير، والنتقال من اأحدهما اإلى 

ل  اأننا،  فلو  ال�سهولة.  منتهى  في  الثاني 

�سمح اهلل، كنا ن�سافر على الطريق الثاني 

ونت�سافل على ال�سعيد الأخالقي، ونتجه 

اإلى  ندخل  اأن  اأردن���ا  ثم  ال�سقوط،  نحو 

الطريق الآخر ونبداأ رحلة التكامل، فاإّن 

»واأن  اآن:  كل  في  مي�ّسر  العمل  هذا  مثل 

.)2(
الراحل اإليك قريب الم�سافة«

�لأه������و�ء  ع��ل��ى  *�ل�سيطرة 
�لنف�سّية �أ�سهل

العزم  نعقد  التي  اللحظة  تلك  ف��ي 

فيها على مخالفة اأهوائنا النف�سّية، وهذا 

العجب والغرور والتبعّية ل�سيطان النف�س 

-وهي )الأمور( التي كان اإمامنا العظيم 

كان  حيث  دائ��م��ًا،  منها  ي��ح��ّذرن��ا   {

يقول لنا: انتبهوا كي ل تقعوا اأ�سرى هذه 

الأمور- في نف�س تلك اللحظة، نكون قد 

و�سعنا القدم من هذه الم�سافة القريبة، 

الم�سافة،  قريب  اإليك  الراحل  اإن  حيث 

قابل  الأم��ر  ه��ذا  ومثل  التكامل.  وب��داأن��ا 

فال�سيطرة  رم�سان.  �سهر  في  للتحقق 

ال�سهر،  هذا  في  النف�سّية،  الأه��واء  على 

.)3(
اأ�سهل من اأي وقت م�سى

ي���زده���ر  �ل����دع����اء  *ببركة 
�لمجتمع

اأيامه  اأحيوا  رم�سان.  �سهر  13اغتنموا 

م
 2

01
4 

ز
و

م
ت
/

 2
74

د 
د

ع
ل
ا



النقطة األساسية يف صوم 
شهر رمضان هي أن ينال 
اإلنسان فرصة يستطيع 
معها أن يسوق الروح إىل 

حيث الكمال

اإّن  والدعاء.  بالذكر  ولياليه  بال�سيام، 

اهلل.  م��ع  القلبية  رابطتكم  ه��و  ال��دع��اء 

الدعاء معناه الطلب والمناجاة، والطلب 

معناه الأمل.

*فر�سة عروج للروح
�سهر  الأ�سا�سية في �سوم  النقطة  اإّن 

-ال��ذي  الإن�����س��ان  ينال  اأن  ه��ي  رم�سان 

حا�سرته دواعي الغفلة عن اهلل وقطعت 

عليه طريقه، والذي ت�سّده دوافع مختلفة 

نحو الت�سافل وال�سقوط- اأن ينال فر�سة 

ي�ستطيع معها اأن ي�سوق الروح -التي تميل 

اإلى العروج والتكامل- اإلى حيث الكمال، 

ب��الأخ��الق  وي��ت��ق��رب م��ن اهلل، وي��ت��خ��ّل��ق 

الإلهية... اإّن �سهر رم�سان هو فر�سة من 

هذا القبيل.

غير  اأخ���رى  ف��ر���س  ت��وج��د  بالطبع، 

ال�سلوات  فمثاًل،  رم�سان.  �سهر  فر�سة 

ن�ستطيع  ُف��ر���س  ه��ي  اليومية  الخم�س 

واأن  اهلل،  اإلى  نعرج  اأن  منها  بال�ستفادة 

ُن�سلح اأنف�سنا.

*�لدعاء نور�نية م�ساعفة
اأو  يومًا  وع�سرين  الت�سعة  هذه  خالل 

ال�سلوات  اإلى  وبالإ�سافة  يومًا،  الثالثين 

الخم�س المفرو�سة والنوافل التي ي�ستطيع 

اأدعية  توجد  دائمًا،  بها  ياأتي  اأن  الإن�سان 

الإن�سان. ولقد  نورانّية  تت�ساعف بتالوتها 

الأدع��ي��ة  Rهذه  ال��ب��ي��ت  اأه���ل  و���س��ع 

الحديث  كيفّية  وعّلمونا  متناولنا،  ف��ي 

والمناجاة مع اهلل.

جوهر الق�سية يكمن في اأننا قادرون 

على تحقيق هذا ال�سير اإلى اهلل في �سهر 

اإلى  ال�سابق  في  اأ���س��رُت  وق��د  رم�سان. 

اأنني اأحيانًا، حين كنت اأت�سرف بزيارة 

} بعد انتهاء �سهر رم�سان،  الإمام 

ازداد  قد  اأنه  وا�سح  ب�سكل  األم�س  كنُت 

واإ�ساراته  ونظراته  كالمه  واأن  نورانّية، 

عما  اختلفت  قد  واآراءه  ي��ده،  وحركات 

كانت عليه قبل بداية ال�سهر. واإنه لمن 

رم�سان  �سهر  ل��دورة  يكون  اأن  الملفت 

بالن�سبة اإلى اإن�سان موؤمن عالي المقام 

.)4(
كالإمام، كل هذا الأثر!

*فلن�سَع لإحياء روح �لعبودية
هلل.  العبودية  ه��ي  العبادة  روح  اإّن 

يجب علينا اأن ن�سعى لإحياء روح العبودية 

مع اإلمام الخامنئي
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حدي���ث وليت، الجزء الرابع، مركز الطباعة والن�س���ر منظمة الإعالم ( 1)

الإ�سالمي، �س 41 - 43.

(2 ) ،Qال�س���حيفة ال�س���جادية )اأبطح���ي(، الإم���ام زي���ن العابدي���ن

�ص215.

م.ن، �س44.( 3)

م. ن، 139 - 140.( 4)

م. ن، �س 143.( 5)

م. ن، �س 151.( 6)

�لهو�م�ض

إّن روح العبادة هي 
العبودية هلل والعبودية 

تعني التسليم هلل

في اأنف�سنا، والعبودية تعني الت�سليم هلل، 

في  الموجود  ال�سنم  ذل��ك  ك�ْسر  وتعني 

نفو�سنا.

اإن�سان  ك��ل  ف��ي  الباطنية  الأن���ا  اإّن 

والظروف،  الأوق��ات  من  كثير  في  تظهر 

في  منافعك  تقع  عندما  وخ�����س��و���س��ًا، 

خطر، اأو عندما يحدث اأمر يوافق رغبتك 

ترى  عندما  اأو  لل�سرع-  مخالفة  –وفيه 
نف�سك على مفترق طريقين -م�سالحك 

جهة  من  والتكليف  جهة  من  ال�سخ�سّية 

اأخرى- في مثل تلك الم�سائق والمزالق، 

وُتظهر  براأ�سها  الباطنية  الأنا  تلك  تعلو 

نف�سها.

هذه  بالكامل  ن��رو���س  اأن  تمكّنا  ول��و 

ت�سلح.  �سوف  الأم���ور  جميع  ف��اإن  الأن���ا، 

وقبل اأي �سيء اآخر، �سوف نتحّول اإلى ب�سر 

حقيقّيين، ون�سل اإلى الفالح.

لهذا  مقّدمة  ه��و  رم�سان  �سهر  اإّن 

التوجه  مع  وال�سالة  فال�سوم  الغر�س. 

اهلل،  �سبيل  في  الجهاد  وحتى  والإنفاق، 

النا�س  اإلى دنيا يكون  الو�سول  هي لأجل 

.
)5(

فيها عبادًا هلل

لتم من �سهر رم�سان *�حفظو� ما ح�سّ
ي��ج��ب ع��ل��ى ال��م�����س��ل��م��ي��ن ف���ي ي��وم 

قد  التي  ال�ستفادات  يتلم�سوا  اأن  العيد 

�سهر  في  الإلهية  ال�سيافة  من  حّققوها 

هو  رم�سان  ف�سهر  المبارك،  رم�سان 

يوم  وف��ي  وال��ت��ق��وى.  النف�س  بناء  �سهر 

لتم ثمرة  العيد، اإْن وجدتم اأّنكم قد ح�سّ

طوال  عليها  تحافظوا  كي  فا�سعوا  م��ا، 

.)6(
العام

* �سهر رم�سان فر�سة ��ستثنائية
فر�سة  هي  رم�سان  �سهر  فر�سة  اإّن 

ا�ستثنائية، ولي�س بالأمر الب�سيط اأن يقول 

ْن  تعالى في القراآن: {َلْيلَُة اْلَقْدِر َخْيٌر مِّ

اأَْلِف �َسْهر} )القدر: 3(.
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�سماحة �ل�سيد ح�سن ن�سر �هلل )حفظه �هلل(

{ُكلُّ  �لموت  بعد  وما  �لموت  عن  مو�سوعنا 

هذه   .)185 عمر�ن:  )�آل  �ْلَمْوِت}  َذ�ِئَقُة  َنْف�ٍض 

�لخليقة  بدء  منذ  ِنقا�ض  مو�سع  كانت  �لم�ساألة 

كثيرة:  ذلك  عن  و�لأ�سئلة  هذ�،  يومنا  وحتى 

هل نفنى؟ هل يتلف �لج�سد في �لتر�ب وتنتهي 

�إلى  ورج��وع  �أخ���رى،  حياة  هناك  هل  �ل���روح؟ 

�إَِلْيَنا  {ُث��مَّ  �لموت  بعد  وتعالى  �سبحانه  �هلل 

ُتْرَجُعوَن}؟

)*(

من القلب إلى كل القلوب
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يف القرآن الكرمي، ويف دعوات 
األنبياء يوجد استدالل 

عقلي، ومنطقي، وعلمي 
للناس عن احلياة بعد املوت

*�لأمثال من حياة �لإن�سان
دع��وات  وف��ي  الكريم،  ال��ق��راآن  في 

الأن���ب���ي���اء ي���وج���د ا����س���ت���دلل ع��ق��ل��ي، 

الحياة  عن  للنا�س  وعلمي  ومنطقي، 

ي�سرب  الكريم  فالقراآن  الموت.  بعد 

الأم���ث���ال م��ن ح��ي��اة ال��ن��ا���س ك��م��ا في 

مو�سوع الأر�س والزراعة والمطر وهي 

م�ساألة حيوّية وحياتّية لكل الب�سر على 

الأم��ث��ال في  ال��ت��اري��خ. في�سرب  م��دار 

الميتة  الأر����س  ع��ن  الكريم،  ال��ق��راآن 

كيف  م��وت��ه��ا.  بعد  اهلل  يحييها  ال��ت��ي 

تنبت، وكيف ت�سير خ�سراء.

�ل��ق��ر�آن  م��ن  ع��ام��ة  *عناوين 
�لكريم

اأريد اأن اأتحّدث عن عناوين تعّر�س 

لها القراآن، والأحاديث ال�سريفة. وبعد 

التربوّية،  الآث��ار  بع�س  اأعر�س  ذل��ك، 

وال��م��ع��ن��وّي��ة، ل��ه��ذه ال��م��ع��رف��ة وه���ذا 

العتقاد بعقيدة الموت وما بعده.

�أ – �أينما تكونو� يدرككم �لموت

اأن  يمكن  ال���ذي   العملي  الجانب 

من  اأو  ال��ق��راآن  م��ن  ه��و  منه  ن�ستفيد 

17الأحاديث ال�سريفة، فكالم القراآن هو:
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اأوًل: عن اأ�سل الموت وحتمية الموت.

الموت  ه��ذا  م��ن  مفر  ل  اأن���ه   ث��ان��ي��اً: 

ُكْنُتْم  َوَلْو  اْلَمْوُت  ُيْدِرُكُكُم  َتُكوُنوا  {اأَْيَنَما 

ِفي ُبُروٍج ُم�َسيََّدٍة} )الن�ساء: 78(.

وفي القراآن الكريم كالم عن �سكرات 

الموت وحالة نْزع الروح، وعن القبر، هل 

حفرٌة  اأم  الجنة،  ري��ا���س  م��ن  رو���س��ٌة  ه��و 

واأح��وال  البرزخ  وعن  النيران؟  حفر  من 

تحكي  القراآنية،  الآي��ات  كذلك  ال��ب��رزخ. 

عن  ال�ساعة،  تلك  في  الكون  اأح��داث  عن 

ال�سماوات، والأر�س، والكواكب، والجبال، 

الحيوانات  الوحو�س،  الإن�سان،  والبحار، 

ُل اْلأَْر�ُص َغْيَر اْلأَْر�ِص  والقبور، {َيْوَم ُتَبدَّ

اِر}  اْلَقهَّ اْلَواِحِد   ِ ِلَّ َوَب��َرُزوا  َماَواُت  َوال�سَّ

)اإبراهيم: 48(.

ب – لكل �مرئ يومئذ �ساأن يغنيه

الجبال  ي���دّك  وت��ع��ال��ى  �سبحانه  اهلل 

ما  فت�سير  وي��م��ّده��ا  ويزلزلها  وي��ه��ّزه��ا 

اإّن���ه  ث��م  المح�سر«  »���س��ح��راء  ب���  ي�سّمى 

ور، فُيبعث  �سبحانه وتعالى ياأمر بنفخ ال�سّ

ويخرجون  الحياة  اإل��ى  وي��ع��ودون  النا�س، 

الخروج«...  »يوم  هو  وهذا  قبورهم،  من 

والأ�سماك  الحيتان،  بطون  من  يخرجون 

اأو الطيور والوحو�س. ويجمع هوؤلء النا�س 

مرعوبين؛  مذهولين،  جديد  من  ويبعثون 

ثم  القراآن،  في  فة  مو�سّ كّلها  الحالة  هذه 

هذه  ف��ي  ال�سحراء،  ف��ي  النا�س  ُيح�سر 

اهلل  يدي  بين  ويقفون  الممدودة.  الأر���س 

ِم��ْن��ُه��ْم  اْم������ِرٍئ  {ِل���ُك���لِّ  وت��ع��ال��ى:  �سبحانه 

ٌن ُيْغِنيِه} )عب�س: 37(. َيْوَمِئٍذ �َساأْ

ج – يوم ل مفّر

ع  يو�سَ بنف�سه.  م�سغول  اإن�����س��ان  ك��لُّ 

النا�س،  ويقف  الكتب  وُتن�سر  ال��م��ي��زان، 

�سبحانه  اهلل  اأم���ام  للح�ساب  يتقّدمون 

وت���ع���ال���ى... ُي��ح��ا���س��ب ال��ن��ا���س اأف������رادًا، 

ك�سعوب  اأي�سًا  اهلل  يحا�سبهم  وجماعات. 

ال��ح�����س��اب تظهر  ف���ي م��وق��ف  وك����اأم����م. 

الموازين والمعايير، والمقايي�س الأخروّية 

غير مقايي�س الدنيا. هناك ل ابن ع�سيرة 

تمامًا.  مختلفة  الموازين  دول��ة،  اب��ن  ول 

لي�س المعيار هناك، كم تملك من المال، 

زعامة،  اأو  ج��اه  اأو  ق�سور،  عندك  كم  اأو 

الإيمان  �سوى  هناك  معيار  ل  األ��ق��اب.  اأو 

والعمل ال�سالح.

ُيعَر�س هذا اأمام الق�ساء الإلهي الذي 

ل مهرب منه ول مفّر.

من القلب إلى كل القلوب
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د – �هلل تعالى يذّكرنا

عقائديًا  مو�سوعًا  لي�س  الأم���ر  اإذًا، 

عليه  يترّتب  واإنما  فقط.  علميًا  معرفيًا 

وب�سعيه،  الإن�سان،  بعمل  عالقة  ول��ه  اأث��ر 

الجّنة  اأه��ل  من  ليكون  يعمل  اأن  و�سلوكه. 

وتعالى  �سبحانه  والقرب من اهلل  والثواب 

اأن يحذر عذاب اهلل ولقاء اهلل.

يريدنا  اأي�سًا،  وتعالى،  �سبحانه  اهلل 

نبقى  واأن  دائمًا،  المعنى  هذا  نتذّكر  اأن 

منتبهين لهذه الحقيقة اّلتي نحن مقبلون 

عليها، الموت وما بعده. واأّل نغفل عن هذا 

والروحي  والنف�سي،  الذهني،  الح�سور 

لفكرة القيامة واأحداث القيامة.

*نتائج �ليقظة و�لنتباه
ربنا،  اأن��ه  وج��ل  ع��زَّ  اهلل  �سفات  م��ن 

درجة  درج��ة  بيدنا  ياأخذ  لنا،  م��ربٍّ  فهو 

كما ُيرّبي الأب والأم ولدهما. هنا، يوجد 

تربية اإلهّية لنا، وهذا النتباه وهذا التذّكر 

الدائم تترّتب عليه مجموعة نتائج تربوية، 

ومعنوية، ونف�سية مهمة وكبيرة جدًا:

�أ – �لنتباه من �لح�ساب �لآتي

وهذا  النتباه  لهذا  الأول���ى،  النتيجة 

لفكرة  وال��ن��ف�����س��ي،  ال��ذه��ن��ي،  ال��ح�����س��ور 

المو�سوعات  من  والح�ساب،  الموت 

اأنبياء  اهتمام  مو�سع  دائ��م��ًا  كانت  التي 

اأنباء  R، وهذا كله من  اهلل عزَّ وجّل 

الغيب التي اأوحى بها اهلل �سبحانه وتعالى. 

وبهذه  الأنباء،  بهذه  نوؤمن  اأن  يريدنا  وهو 

الأخبار، وبهذه الأحداث، اأي اأن نعتقد به 

واأن نوؤمن بذلك بقلوبنا وعقولنا.

�سبحانه  اهلل  ينبئنا  عندما  ث��ال��ث��اً: 

ال��ح��ّج��ة على  يقيم  اإن��م��ا  ب��ذل��ك  وت��ع��ال��ى 

الب�سرية كّلها اإلى يوم القيامة.

ما  اأو  علمت  ما  »اأن��ا  قائل:  يقول  فال 

حجة  ه��و  العقل  �سمعت«.  م��ا  اأو  اأخ��ب��رُت 

اأي�سًا، وحتى نعمل عندما يحّدثنا اهلل عن 

اْلَعاِمُلوَن}  َفْلَيْعَمِل  َه��َذا  {ِلِمْثِل  الجنة 

النار  عن  اهلل  ويحدثنا   )61 )ال�سافات: 

من اأجل اأن نحذر، اأن ننتبه، اأن ل نذهب 

من  والنا�س  واأحّبائنا  واأهلينا  باأنف�سنا 

حولنا اإلى جهنم.

ال معيار يف اآلخرة إّلا اإلميان 
والعمل الصالح
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القيامة وعقيدة القيامة اأن نبقى منتبهين، 

متروكين  ل�سنا  اأننا  ومتيقنين  ويقظين، 

�ُسدًى، و�سنحا�سب.

����س���وؤال وح�����س��اب،  ي��ك��ن م��ن  ل��م  اإذا 

وال�سوابط.  القيود،  من  الإن�سان  يتفّلت 

اإليها  اأ�سف  بال�سوء،  الأم��ارة  النف�س  لأن 

�سياطين الإن�س والجن يو�سو�سون لالإن�سان 

�سبحانه  اهلل  وال��ظ��ل��م.  المع�سية،  فعل 

وتعالى يبداأ تربيته لنا من لحظة التكليف: 

ك��ذا، هنا كذبت،  ك��ذا، وعملت  قلت  اأن��ت 

وهنا اغتبت، وهنا قتلت، وهنا اعتديت... 

لحظة  اإلى  التكليف  لحظة  من  معنا  يبداأ 

 ب��ل��وغ ال�����روح ل��ل��ح��ل��ق��وم. ف���اأي���ن ال��م��ف��ّر؟ 

اإِنَُّهْم َم�ْسُئوُلوَن} )ي�س: 24(.  {َوِقُفوُهْم 

محكمة  في  وبال�سهود  بالحقائق  ُن��واَج��ه 

العدل الإلهي. عندما نتكلم يجب اأن ننتبه 

وه��ذه  ال��وع��ي  ه��ذا  اأي�����س��ًا،  نعمل  وعندما 

المع�سية،  عن  رادَعين  ي�سبحان  اليقظة 

عن الذنب، عن الخطيئة.

ب – �لرجاء للثو�ب �لإلهي

نهج  ف��ي  ورد  وم���ا  ال���رواي���ات  ت��ه��ت��م 

 Q ال��ب��الغ��ة ع���ن اأم���ي���ر ال��م��وؤم��ن��ي��ن

عند  بما  والرغبة  الرجاء  على  بالتاأكيد 

اأعّد اهلل  اهلل عزَّ وجل. فعندما نقراأ عّما 

وللمح�سنين،  للمطيعين،  وتعالى  �سبحانه 

ابرين  ولل�سّ ولل�سهداء،  وللمجاهدين 

وعقله  وقلبه  الإن�سان  نف�س  تتطلع  اإل��خ... 

تلك  في  وتعالى  �سبحانه  اهلل  اأعّد  ما  اإلى 

والأبدية،  الخلود  طبيعتها:  التي  الحياة 

وكل ما يطمح له الإن�سان في هذه الدنيا.

الكرامة  حقيقية،  ة  العزَّ الآخ��رة  وفي 

والعافية،  وال�����س��الم��ة  والأم����ن  حقيقية، 

ما يخطر  وال�سعادة كل ذلك حقيقي. كل 

ببالك من نعمة، راحة بال، عافية.. اأعّده 

اهلل �سبحانه وتعالى لل�سالحين وللموؤمنين 

وللمح�سنين.  وللخّيرين  وللمجاهدين 

عند  لل�سهادة  اللهفة  ه��ذه  ال�سوق،  ه��ذا 

اهلل  اأع��دَّ  ما  عَرفوا  لأنهم  هي  ال�سهداء، 

من القلب إلى كل القلوب
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من النتائج الرتبوية للحضور 
اإلمياين والذهني والنفسي ليوم 

القيامة لدينا، ُحسن االستفادة 
من الدنيا ومن أعمارنا

�سبحانه وتعالى لهم.

يقول اأمير الموؤمنين Q في خطبة 

من  باآية،  يمّرون  عندما  اإنهم  المتقين، 

الجنة  عن  حديث  فيها  الكريم،  ال��ق��راآن 

وفيها ت�سويق تطّلعت نفو�سهم اإليها طمعًا، 

وح��ت��ى اأرواح���ه���م ت��ك��اد ت��خ��رج م��ن �سّدة 

�سوقها اإلى ما اأعّد اهلل �سبحانه وتعالى لها 

ت�ستقّر  لم  الذي كتب عليهم  الأجل  »ولول 

اأب��دًا؛  عين  طرفة  اأبدانهم  في  اأرواح��ه��م 

.)1(
�سوقًا اإلى الثواب وخوفًا من العقاب«

)*( م���ن كلمة ل���ه )حفظه اهلل( بتاري���خ 2013/7/31 الموافق 22 

�سهر رم�سان 1434ه�.

(1 ).)204( Q نهج البالغة، من كالم الإمام

م.ن، خطبة )130(.( 2)

م.ن، خطبة )193(.( 3)

�لهو�م�ض

ج – �لتزّود لالآخرة

الح�سور  لهذا  التربوية  النتائج  من 

للقيامة  والنف�سي  وال��ذه��ن��ي  الإي��م��ان��ي 

هذا  وم��ن  الدنيا  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  ُح�سن 

تغيب  ول  ل��الآخ��رة  نلتفت  عندما  العمر. 

عّنا القيامة ي�سبح لهذا العمر قيمة عالية 

لذلك  للتزّود  فر�سة  اإل��ى  ويتحّول  ج��دًا، 

والأزل��ّي��ة.  الأب��دّي��ة  الحياة  لتلك  ال��ي��وم، 

اأ�ستفيد من هذه الحياة الزائلة، الزائفة، 

الفانية، المحدودة واأتزّود. 

وال��ح�����س��ور  الن��ت��ب��اه  اآث����ار  م��ن  اإذًا، 

ُح�سن  ل��ل��ق��ي��ام��ة  والإي���م���ان���ي  ال��ع��ق��ائ��دي 

لنا  اأتاحه اهلل  ومّما  الدنيا  ال�ستفادة من 

الأمير  دائمًا  كان  ولذلك  الدنيا.  في هذه 

رحمكم  »ت��ج��ه��زوا  للنا�س:  ي��ق��ول   Q

وفي   ...
)2(

بالرحيل« فيكم  نودي  فقد  اهلل 

ال��زاد  »وخير   :Q ��َح  اأو���سَ اآخ��ر  مكان 

.
)3(

التقوى«
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*ع�سنا غربة عن �لإ�سالم
قرن  ق��راب��ة  ع�سنا  لقد  اآخ���ر،  بتعبير 

ُب��ع��ٍد، �سبه ك��ام��ل، عن  ك��ام��ل ف��ي ح��ال��ة 

الإ����س���الم. وم��ن ع��ا���س ب��ع��ي��دًا ع��ن �سيء 

اأو ُغّيب الإ�سالم عن حياتنا  ُغّيبنا  َجِهَلُه. 

فجهلناه.

ل يمكن لنا اأن نفهم �سيئًا من الإ�سالم 

روح  فهمنا  اإذا  اإّل  واأم��ي��ن  دقيق  ب�سكل 

الإ�سالم ب�سكل عام، اإْذ ل يجوز اأن نجزئ 

Mل�سهيد �ل�سيخ ر�غب حرب�

�إّن �سهر رم�سان �لمبارك، هو �سهر �عتدنا �أن ن�ستقبله كل عام 

�أن  �أي�سًا  نعرف  ونحن  حياتنا.  �أنماط  من  عادي  غير  نمط  في 

�سيام هذ� �ل�سهر فري�سة من �هلل �سبحانه تعالى على �لم�سلمين، 

كما كان فري�سة على من قبلهم من �لأمم، وَمن قبلهم من �أ�سحاب 

�سهر  فاإّن  �لأم��ور،  بهذه  معرفتنا  من  �لّرغم  على  ولكن  �لأدي��ان. 

�لفكرية  �لغربة  فيها  ع�سنا  �لتي  �لفترة  طو�ل  �ْكُتِنَف  رم�سان 

بالغمو�ض، و�أ�سبح لغزً� محّيرً� للنا�ض.

ك��ل ج��زء منه على  ي��وؤخ��ذ  واأن  الإ���س��الم، 

حدة.

عن  نتحّدث  اأن  اأردن��ا  اإذا  هنا،  وم��ن 

�سوم �سهر رم�سان، ل بد اأن نتحدث عنه 

خالل  ومن  ككّل...  الإ�سالم  من  انطالقًا 

مالحظة اأمرين اثنين:

الأمر الأول: اإنَّ الإ�سالم بكل اأجزائه 

طريق  لإن��ارة  اهلل  اأر�سله  ومتكامل،  واحٌد 

الإن�سانّية  الحياة  م�سيرة  ولجعل  الحياة، 

)*(

منبر القادة
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م�سيرة  تكون  اأن  من  ب��دًل  ه��دى،  م�سيرة 

�سالل.

الأمر الثاني: اإّن اهلل لم ياأمر النا�س 

باأمر ما عبثًا... لم ياأمرنا اهلل ب�سيء، في 

الإ�سالم، لي�س فيه م�سلحة لنا: في حياتنا 

الدنيا، وفي حياتنا الآخرة.

*�إياكم و�لَفهم �لإلحادي
يوجد نمط من الفهم الإلحادي قد 

الدينّية،  العقليات  بين  وت�سّرب  �ساع 

ولئيم  ح���ق���وٌد  خ�����س��ٌم  اهلل  اأنَّ  وه���و 

)والعياذ باهلل(، ويريد اأن ي�سلبنا لّذة 

الحياة!

ي�ساألوا  اأن  م��ن  الكثيرون  يخجل  ق��د 

تحدْثَت  ف��اإذا  الت�سّور،  ه��ذا  حقيقة  عن 

له:  وُقلَت  ف�سقه،  عن  ونَهْيته  فا�سق،  اإلى 

يقول  فاإنَّه  حّرم،  ما  تقترف  ول  اهلل،  اّتِق 

لك: اأريد اأن اأبتهج قلياًل! اأو يقول: دعونا 

ن�سرق بع�س لحظات اللّذة خارج قرار اهلل 

واإرادته!

وثنّي،  اإل��ح��ادي  فهم  ه��و  الفهم  ه��ذا 

نا  ولكنَّ ب���الإ����س���الم،  ع��الق��ة  ل��ه  ول��ي�����س��ت 

نعتقد ب���اأن الإ����س���الم ق��د ن���زل م��ن اأج��ل 

حياة الإن�سان، وبدونه ل يمكن اأن تتحقق 

لالإن�سان حياة �سعيدة.

دين  *�لإ�سالم 
ل�سنع �لحياة

الإ�سالم دين بعث 

ل�سنع حياة الإن�سان. 

اأن  بين  ف��رق  وهناك 

ي��ك��ون الإ����س���الم دي��ن��ًا 

وبين  الإن�سان،  حياة  ل�سنع 

اأن يكون موافقًا لهواه، فلي�س في كل 

ت�سريع هوى الإن�سان، بل على العك�س: 

{ُكِتَب َعلَْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم} 

)البقرة: 216(، رغم اأنه في القتال 

م�سلحة لالإن�سان: {َوَلْوَل َدْفُع اِل 

َواِمُع  �سَ َمْت  َلُهدِّ ِبَبْع�ٍص  ُهْم  َبْع�سَ النَّا�َص 

ا�ْسُم  ِفيَها  ُيْذَكُر  َوَم�َساِجُد  لََواٌت  َوِبَيٌع َو�سَ

اِل َكِثيراً} )الحج: 40(.

لكم  كره  وهي  الزكاة،  عليكم  وكتبت 

الإنفاق،  فينا حّب  يرّبي  فالإ�سالم  اأي�سًا، 

�سيء.  كل  يبتلع  اأن  يهوى  فالإن�سان  واإّل 

لم�سلحة  الإ���س��الم  ت�سريع  لي�س  وعليه، 

اْلَحقُّ  َبَع  اتَّ {َوَل��ِو  للهوى:  موافقًا  الحياة 

َوالأْر����ُص}  َمَواُت  ال�سَّ َلَف�َسَدِت  اأَْه��َواءُه��ْم 

)الموؤمنون: 71(.

اأن  النا�س  بع�س  يت�سّور  هنا،  وم��ن 

اهلل  واأّن  �سططًا،  ُو�سع  التكاليف  بع�س 

�سهرًا  ن�سوم  اأن  يريدنا  وتعالى  �سبحانه 

هذا  فما  ال��ج��وع،  من  نموت  واأن  ك��ام��اًل، 

ُيحّلل  اأن نجوع؟  الدين؟ ولماذا يريد اهلل 

البع�س �سبب هذا التكليف فيقول: عندما 

لذا  الإن�سان،  ج�سم  يتعب  المعدة،  تتعب 

اهلل تعالى �سّرع ال�سوم، لي�سنع لنا نظامًا 

وهذه  الأق���وال،  من  ذل��ك  غير  اأو  غذائيًا 

اأمور لي�ست رئي�سة في الت�سريع.

جاء اإلسالم من أجل حياة 
اإلنسان، وبدونه ال ميكن أن 

تتحقق لإلنسان حياة سعيدة
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اإنَّما المراد من ال�سوم هو بناء اإرادة 

الإ�سالم  يّتبع  اأن  الإن�سان  وعلى  الإن�سان، 

ويحّقق طاعة اهلل.

في  رئي�سًة  خ��ي��وط��ًا  ي��رّت��ب  الإ���س��الم 

الإن�سان  تربية  ويعمل على  الإن�سان،  حياة 

حرٌّ  واأن��ت  وح��ده،  هلل  عبٌد  اأن��ت  الم�سلم: 

اأمام الأ�سياء كلها، والأر�س كّلها م�سّخرة 

ت�سنع  واأن  ت�ستخدمها،  اأن  وعليك  ل��ك، 

مخت�سر  هو  هذا  اهلل؛  اإرادة  وفق  نف�سك 

الإ�سالم. وبهذا اللحاظ يتحرك الإ�سالم. 

اأم��ام كل �سيء ما  اأن يكون ح��ّرًا  ُي��ِرْد  من 

عدا اهلل، َيْحَتْج اإلى ممار�سة فعلّية.

*�لعبودية قر�ر و�إر�دة
الحرية لي�ست كالمًا، واإنما هي قرار، 

والعبودية اأي�سًا قرار.

ال�سهوة،  ت��اأ���س��ره  ال���ذي  الإن�����س��ان  اإنَّ 

اأن  وتاأ�سره اللقمة، وياأ�سره الماء ل يمكن 

يكون عبدًا هلل؛ لأن العبودية هلل تحتاج اإلى 

اإرادة، وتحتاج اإلى ريا�سة.

اإحدى  في   Q الموؤمنين  اأمير  قال 

ته�سُّ  ريا�سة  نف�سي  »لأرو���س��ّن  ر�سائله: 

معها اإلى الُقر�س اإذا َقَدْرُت عليه مطعومًا 

.
)1(

]طعامًا[، وتقنع بالملح ماأدومًا ]اإدامًا[«
 :Q وم���ح���ّل ال�����س��اه��د ه���و ق��ول��ه

اإلى  تحتاج  فالنف�س  نف�سي«،  »لأرو���س��ّن 

�س ل ي�ستطيع  تروي�س، وعقلك اإذا لم يتروَّ

حال  ه��ي  وه��ذه  اأف�سل،  ب�سكل  يعمل  اأن 

اإرادتك اأي�سًا.

تروي�س  �سهر  هو  رم�سان  �سهر  اإذًا، 

الإرادة، هو �سهر تدريب الأمة والفرد.

اأن يدخل الإن�سان في هذا  كيف يمكن 

اأن يخرج منه؟ نحن  يمكن  وكيف  ال�سهر؟ 

ال�����س��اأن،  ه��ذا  ف��ي  كثيرة  اأح��ادي��ث  ن�سمع 

المغفرة،  �سهر  اإّنه  يقول:  َمن  النا�س  فمن 

���ه �سهر  اإنَّ ي��ق��ول:   P ر���س��ول اهلل  وك���ان 

التوبة، و�سهر العتق من النار، و�سهر الفوز 

، و�سهر يمكن اأن يولد فيه الإن�سان 
)2(

بالجّنة

من جديد، كيوم ولدته اأمه، ولكن توجد في 

تقول:  اأخرى  روايات  الروايات  مقابل هذه 

الجوع  اإّل  �سومه  من  له  لي�س  �سائم  »ُربَّ 

ذلك  نفهم  اأن  يمكن  فكيف   ،
)3(

والعط�س« 

في ظل �سيافة اهلل لالإن�سان؟

ال�سهر  هذا  اأن  على  وا�سح  دليل  هذا 

الأ�سخا�س  بع�س  اإنَّ  تدريبية.  دورة  هو 

منبر القادة
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يدخله  اأن  ينبغي  �سهر  رم�سان  �سهر 

ُت�ستحبُّ  اأنه  تعرفون  منه.  ليتعلم  الإن�سان 

قراءة القراآن كله في �سهر رم�سان، ليبني 

اأنَّ  ريب  ول  جديدًا.  بناًء  نف�سه  الإن�سان 

تخرج  التي  هي  للقراآن  الواعية  القراءة 

النف�س من الظلمات اإلى النور.

ال�سهر  ه��ذا  ل  ن��ح��وِّ اأن  ه��و  المطلوب 

اإلى �سهر نتعّلم فيه الإ�سالم ونمار�سه في 

حياتنا، واأ�ساأل اهلل تعالى اأن يوفقنا لذلك 

لنا  يغفر  واأن  العظيم،  ال�سهر  ه��ذا  ف��ي 

ر عّنا �سيئاتنا. ذنوبنا، واأن يكفِّ

يدخلون �سهر رم�سان ويخرجون، وهم ل 

يزالون كما كانوا، ل ي�ستفيدون �سيئًا؛ ومع 

اإلى  دعاكم  وقد  رحيم،  غفور  فاهلل  ذلك 

�سيافته. وهو يعطي الجميع: اأجرالعط�س، 

واأجر الجوع، ول ي�سيع اهلل اأجر اأي عمل. 

ولكن بع�س الأ�سخا�س يخرجون من �سهر 

هلل،  وعبودّية  تقوى  اأ���س��دُّ  وه��م  رم�سان، 

واأكثر حرّية في تفكيره، وفي اإرادته، وفي 

عالقاته، فيغفر اهلل له ما تقّدم من ذنوبه، 

وما �سلف من �سيئاته، ويعامله كيوم ولدته 

اأّمه، اأي: كمن ل ذنب عليه.

ِن�َسب،  توجد  الواقعين،  هذين  وبين 

في  ع�سرين  بن�سبة  ينجح  اإن�سان  فهناك 

المئة، ومنهم َمن ينجح بن�سبة اأقل اأو اأكثر 

من ذلك، ولكن الويل هو لأولئك الذين ل 

ير�سبون  اأو  اأبدًا،  ال�سهر  يدخلون في هذا 

الب�سرية،  الإرادة  �سفة  يملكون  ل  لأنهم 

البهائم  �سفات  من  قربًا  اأ�سّد  و�سفاتهم 

والحيوانات الأخرى.

)*( خطبة األقاها ال�سيخM بتاريخ 1981/7/3، في ا�ستقبال �سهر رم�سان.

نهج البالغة، كتاب45.( 1)

مقتب�س من دعاء ُيدعى به بين كل ركعتين من نوافل �سهر رم�سان. راجع: اإقبال الأعمال، ال�سيد ابن طاوو�س، ج1، �س81.( 2)

�سنن ابن ماجة، القزويني، ج1، �س539.( 3)

�لهو�م�ض

 اإلنسان الذي تأسره الشهوة، 
وتأسره اللقمة، ويأسره املاء 
ال ميكن أن يكون عبداً هلل، ألن 

العبودية حتتاج إىل إرادة
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أبغض عباد اهلل)4(:

جائرٌ عن
قصد السبيل

�آية �هلل �ل�سيخ حممد تقي 

م�سباح �ليزدي

حول  ال�سابقة  الحلقات  ف��ي  تحدثنا 

ثم  البالغة،  نهج  ف��ي  اهلل  عباد  �سفات 

بالعلماء  ين  الُم�سمَّ �سفات  اإل��ى  اأ���س��رن��ا 

اأمير  الإم��ام  و�سفهم  كما  النا�س  واأبغ�س 

Q. ونتابع البحث في جزء  الموؤمنين 

بهدف  البالغة  نهج  في   17 الخطبة  من 

اهلل،  دي��ن  عن  المنحرفين  اإل��ى  الإ���س��ارة 

»�إِنَّ �أَْبَغ�َض �لخالِئِق �إلى �هلل َرُجالِن: 

َرُجٌل َوَكَلُه �هلل �إلى َنْف�ِسِه َفُهَو َجاِئٌر َعْن 

بيِل، َم�ْسُغوٌف ِبَكالِم ِبْدَعٍة  ِد �ل�سَّ َق�سْ

ِلَمِن  ِفْتَنٌة  َفُهَو  �ساللٍة،  وُدع��اِء 

َمْن  َه��ْدِي  َع��ْن  �سالٌّ  ِب��ِه  �ْفَتَتَن 

لٌّ ِلَمِن �ْقَتَدى ِبِه  كاَن َقْبَله، ُم�سِ

اٌل  َحمَّ َوَفاِتِه،  وَبْعَد  في حَياِتِه 

ِبَخِطيَئِتِه  َرْه���ٌن  َغ��ْي��ِرِه  َخَطايا 

ٌع  �ل�سنف �لثاني وَرُجٌل َقَم�َض َجْهاًل ُمو�سِ

ِة، عاٍد في �أَْغَبا�ِض �لِفْتَنِة  اِل �لأُمَّ في ُجهَّ

اه �أ�ْسَباه  َعٍم ِبَما في َعْقِد �لُهْدَنِة، َقْد �َسمَّ

ا�ِض عاِلمًا وَلْي�َض به«)1(. �لنَّ

وصايا العلماء
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ت�سبح المع�سية عنده عادة و»ملكة«. وقد 

يذهب به الع�سيان اإلى م�ستوى ال�سّك في 

ال�سخ�س  هذا  الإيمان.  وفقدان  اهلل  دين 

على  العمل  وع��دم  بالع�سيان  اكتفى  ل��و 

الف�ساد،  في  واإيقاعهم  الآخ��ري��ن  ح��رف 

لكان غ�سب اهلل عليه اأقل.

من  والعا�سي  الكافر  اأن  يعني  وه��ذا 

الخالئق  اأبغ�س  جملة  من  لي�س  النا�س، 

اإلى اهلل، بل اأبغ�س الخالئق، هو الإن�سان 

م���ن موقعه  ا���س��ت��ف��اد  ال����ذي  ال��م��ن��ح��رف 

المذاهب  باإيجاد  و�ساهم  وعلمه  و�سهرته 

والفرق المنحرفة التي اأّثرت طوال �سنوات 

اأدى  ما  الب�سطاء  الأ�سخا�س  على  طويلة 

اإلى انحرافهم.

*محروم من هد�ية �هلل وعنايته
ي�����س��ت��ع��ي��ن  ال�������ذي  ال�����س��خ�����س  اإّن 

والمعنوّية  المادّية  وقابلياته  با�ستعداداته 

والتعالي،  الكمال  م��رات��ب  ف��ي  ل��الرت��ق��اء 

وت�سمله  الإل��ه��ي  الفي�س  بحر  من  يرتوي 

اإذا  ولكن  الربانية.  والعنايات  الألطاف 

النحطاط  �سبيل  ف��ي  ق��درات��ه  ا�ستخدم 

أبغض اخلالئق، هو اإلنسان 
املنحرف الذي استفاد من 

موقعه وشهرته وعلمه ليساهم 
بإيجاد املذاهب املنحرفة

و�سياأتي لحقًا الحديث عن المبتدعين في 

ال�سريعة.

*جائر عن �ل�سبيل
يبداأ الإمام Q كالمه حول اأبغ�س 

ْب��َغ�����سَ 
َ
اأ »اإنَّ  فيقول:  اهلل  عند  الخالئق 

 
َّ

َوَكَله اهلل َرُجٌل  ِن: 
َ

َرُج��ال  
َّ

اإَِلى اهلل اْلَخاَلِئِق 

ِبيِل،  ال�سَّ ِد  َق�سْ َعْن  َجاِئٌر  َفُهَو  َنْف�ِسه  اإَِل��ى 

اَلَلٍة«. َم�ْسُغوٌف ِبَكاَلِم ِبْدَعٍة وُدَعاِء �سَ

اإن اأحبَّ الموؤمنين اإلى اهلل تعالى، اأمر 

ت�سكيكي ذو مراتب، فمحبة اهلل للموؤمنين 

اأبغ�س  وكذلك  واحد،  م�ستوى  على  لي�ست 

واح��دة  درج��ة  في  لي�سوا  اهلل  اإل��ى  النا�س 

اأي�سًا، وغ�سب اهلل على بع�سهم اأكثر من 

غ�سبه على بع�سهم الآخر.

وي��ظ��ه��ر م���ن خ���الل ال�����س��ف��ات ال��ت��ي 

بغ�س  ���س��ّدة  اأّن   ،Q الإم����ام  ذك��ره��ا 

المعا�سي  ب�سبب  هي  تعالى،  اهلل  وغ�سب 

فقد  الآخرين.  اإلى  ت�سري  التي  وال�سيئات 

اأو  �سغيرة،  مع�سية  ال�سخ�س  يرتكب 

المع�سية  ويرتكب  ذلك  من  اأبعد  يذهب 

27الكبيرة، في�سّر على الإتيان بالذنب حتى 
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ويحرمه  نف�سه  اإلى  يكله  فاهلل  وال�سقوط، 

من هدايته وعنايته. هذا ال�سخ�س، وبدل 

العالية  الإن�سانّية  بالقيم  قلبه  يتعلق  اأن 

وال��ك��م��ال ال��م��ط��ل��ق، ي��ت��وّج��ه ن��ح��و الأم���ور 

قلبه  ويتعّلق  العتبارّية  والمادّية  العبثّية 

ال�سيطانية،  بالو�ساو�س  وُيبتلى  بالدنيا 

فتمحى ا�ستعداداته.

الغافل عن محورّية  ال�سخ�س  اأّن  كما 

ذاِت��ه  م��ح��ورّي��ة  نحو  والمتوجه  ال��وج��ود، 

طريق  ع��ن  ينحرف  واأه���وائ���ه،  واأم��ان��ي��ه 

الحّق والعتدال ويكون قد حّدد �سلوكّياته 

مع  تتنا�سب  ل  خ��اط��ئ��ة  ح�����س��اب��ات  ط��ب��ق 

اأ���س��ول وق��وان��ي��ن ال��خ��ال��ق ب���دل الل��ت��زام 

هي  ال��ت��ي  الإل��ه��ّي��ة  والأ����س���ول  بالقوانين 

والنتيجة،  و�سّحة.  اعتداًل  الطرق  اأكثر 

في  الّثبات  بعدم  ُيبتلى  ال�سخ�س  هذا  اإن 

الفكر ويميل نحو البدع والكالم المخالف 

م�ساّلً  فيكون  الثابتة،  والقوانين  لالأ�سول 

للنا�س غير العارفين بالحقائق.

*�سلَّ و�أ�سلَّ
َعْن  الٌّ  �سَ ِبه  اْفَتَتَن  ِلَمِن  ِفْتَنٌة  »َفُهَو 

ِبه  اْقَتَدى  ِلَمِن  لٌّ  ُم�سِ َقْبَله،  َكاَن  َمْن  َهْدِي 

اٌل َخَطاَيا َغْيِره  ِفي َحَياِته وَبْعَد َوَفاِته، َحمَّ

َرْهٌن ِبَخِطيَئِته«.

اأّن من يوقع  اإلى   Q ي�سير الإم��ام 

الآخرين في �سراك خداعه، يحمل اأوزاره 

ف��ي �ساللهم  ���س��اه��م  لأن���ه  واأوزاره�������م، 

و�سينال العقاب الذي يناله ال�ساّلون. وقد 

القراآن  اآي��ات  بع�س  في  المعنى  هذا  ذكر 

 وال���رواي���ات. ج���اء ف��ي ال���ق���راآن ال��ك��ري��م: 

اْلِقَياَمِة  َي��ْوَم  َكاِملًَة  اأَْوَزاَرُه���ْم  {ِلَيْحِمُلواْ 

لُّوَنُهم ِبَغْيِر ِعْلٍم اأََل  َوِمْن اأَْوَزاِر الَِّذيَن ُي�سِ

�َساء َما َيِزُروَن} )النحل: 25(.

ويقول الر�سول الأكرم P: »اأّيما داٍع 

دعا اإلى الهدى فاتُّبع فله مثل اأجورهم من 

واأّيما  �سيء،  اأجورهم  ينق�س من  اأن  غير 

مثل  عليه  فاإن  فاتُّبع  �ساللة  اإلى  دعا  داع 

من  ينق�س  اأن  غير  من  اتبعه  من  اأوزار 

.
)2(

اأوزارهم �سيء«

بناًء على هذه الرواية فالذين اأ�سبحوا 

جذبوا  والذين  لالآخرين،  هداية  م�سعل 

بكتاباتهم  ال��ح��ق  ن��ح��و  ك��ب��ي��رة  اأع������دادًا 

للترويج  بنوها  التي  والمراكز  وكالمهم 

من  اإل��ي��ه��م  ي�سل  ه���وؤلء  الإل��ه��ي،  للدين 

اإلى الذين  الثواب بمقدار الثواب الوا�سل 

اهتدوا ب�سببهم. وفي المقابل الذين رفعوا 

اإلحادّية  مذاهب  واأ�س�سوا  الطغيان  ل��واء 

�سالل  ف��ي  �ساهموا  وال��ذي��ن  منحرفة، 

العقاب  من  ف�سينالهم  وف�سادهم،  النا�س 

بمقدار �ساللهم واإ�ساللهم الآخرين.

 م�ستدرك الو�سائل، الميرزا ح�سين النوري، ج2، �س230.( 2)نهج البالغة، خطبة 17.( 1)

�لهو�م�ض

يشري اإلمام Q إىل أّن من 
يوقع اآلخرين يف شراك خداعه، 

يحمل أوزاره وأوزارهم، ألنه 
ساهم يف ضاللهم

وصايا العلماء

28



رهم  وذكِّ
ام اهلل بأيَّ

  ك�ن�ا ليلة القدر

  اأياُم دهركم: نفحاٌت اإلهّية

  كلُّها اأيام اهلل

  اإحياوؤها باُب قرب

29
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�آية �هلل جو�دي �لآملي

هذه  في  �لمطلوب،  فلي�ض  لنا.  م�سيرّية  لياٍل  هي  �لقدر  ليالي  �إّن 

�لتي  �لفرعية  �لم�سائل  من  وهي  �لأمو�ت،  ذنوب  مغفرة  مجرد  �لليلة، 

�لتي تت�سّدر  �إّن من جملة �لأمور و�لمعارف  �لقدر، بل  ليلة  نطلبها في 

ن�سر   ،| �لع�سر  �ل�سدر، ظهور ولّي  �ن�سر�ح  �لليلة:  ما نطلبه في هذه 

�لذنوب.  مغفرة  و�أي�سًا  �لقلب،  من  �لحقد  �إبعاد  �لإ�سالمية،  �لثقافة 

نكون  ل  و�أن  �لذنوب  تمحى  �أن  �لليلة  هذه  في  دعائنا  في  و�لأ�سا�ض 

بعدها من �أ�سحاب �لمعا�سي و�لذنوب.

�سبيل  �لقبر«  »ليلة  من  *�لتحّرر 
»ليلة �لقدر«

ذاك  اإع���ط���اءن���ا  ت��ع��ال��ى  اهلل  ن�����س��األ 

نحن  لنكون  والمحبة  والمعرفة،  التوفيق، 

كانوا  الذين  اأن  ذلك  القدر.  ليلة  اأنف�سنا 

عن  ج��اء  فقد  ق��دوت��ن��ا.  ه��م  ال��ق��در  ليلة 

كانت  الزهراءOاأنها  فاطمة  ال�سيدة 

ليلة القدر، وهذا الكالم من �سنخ التمثيل 

واحد  كّل  اأّن  يعني،  وهذا  التعيين.  ولي�س 

المع�سومين  الأربعة ع�سر  الأ�سخا�س  من 

هم  ك��ان��وا  واإذا  ال��ق��در.  ليلة  Rهم 

كذلك، فباإمكان تالمذتهم اأن يكونوا ليلة 

معرفة  يمكنك  اإيمانهم.  دائرة  في  القدر 

ليلة القدر اإذا تمّكنت من الخروج من ليلة 

القبر.

اإذا  لنا:  يقولون  العظماء  كافة  ك��ان 

ليلة  اأ���س��ب��ح��ت  ال��ق��ب��ر  ليلة  م��ن  ت��ح��ّررت 

القدر! اأن يكون ال�سخ�س ليلة القبر اأي اأن 

الملف
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نسأل اهلل تعاىل إعطاءنا ذاك 
التوفيق، واملعرفة واحملبة 
لنكون نحن أنفسنا ليلة القدر

يكون باطنه قبرًا للفتن، قبرًا للغيبة، قبرًا 

القبر«  »ليلة  هذه  للحرام،  وقبرًا  لالآمال 

ولي�ست »ليلة القدر«!

�ألف  من  �سهر...  �أل��ف  من  *خير 
�سخ�ض

واأ�سبحت  القبر  ليلة  من  تحّررت  اإذا 

القدر  ليلة  ذلك،  ت�سبح عند  القدر،  ليلة 

 ،)3 �َسْهٍر} )القدر:  اأَْل��ِف  ْن  مِّ {َخْيٌر  لك 

وي�سبح ال�سخ�س اأف�سل من األف �سخ�س، 

ذلك  وعند  مجموعة،  األ��ف  م��ن  واأف�سل 

ن ِفَئٍة َقِليلٍَة َغلََبْت ِفَئًة َكِثيَرًة  يكون {َكم مِّ

ِ} )البقرة: 249(. ِباإِْذِن الهّ

وهذا يكون عند التحّرر من ليلة القبر 

والتحّول اإلى ليلة القدر. هذه الأمور لي�ست 

توقيفّية!  كونها  ف��ي  الإل��ه��ّي��ة  ك��الأ���س��م��اء 

Oفعندما يقولون لنا: فاطمة الزهراء

الن�ساء  اأيتها  اأنكّن  يعني  هذا  القدر،  ليلة 

في العالم باإمكانكن اأن تكنَّ كمولتكّن في 

دائرة اإيمانكّن. واإذا تجّلى القراآن في روح 

اإيمانه  اأن يكون في دائرة  �سخ�س، يمكن 

الخا�س ليلة القدر اأي�سًا.

*قلٌب ل يعّذبه �هلل تعالى
نقل المرحوم اأمين الإ�سالم الطبر�سي 

ُي���َردُّ  ��ن  مَّ {َوِم��ن��ُك��م  ال�سريفة:  الآي��ة  ذي��ل 

ِعْلٍم  َبْعَد  َيْعلََم  َل  ِلَكْي  اْلُعُمِر  اأَْرَذِل  اإَِل��ى 

"اللَُّهمَّ 
َقرِّْبِني ِفْيِه 

ِإلى َمْرضاِتَك، 
َوَجنِّْبِني ِفْيِه 
ِمْن َسَخِطَك 
َوَنِقماِتَك". 

�َسْيًئا} )النحل: 70( »من قراأ القراآن لم 

 .
)1(

طوياًل« عّمر  واإن  العمر  اأرذل  اإلى  ُيَرّد 

يبتلى  ل  القراآن،  يرى  الذي  الإن�سان  قلب 

لذلك  تعالى.  اهلل  يعّذبه  ول  بالن�سيان، 

يمكن القول اإّن مغفرة الذنوب هي واحدة 

اأما  الأدع��ي��ة.  لهذه  الجزئية  الفوائد  من 

ولّينا،  وظهور  الإ�سالم  ن�سر  فهو  الأ�سا�س 

والأ�سا�س هو رفع النفاق، والطلب من اهلل 

31تعالى مئات الخيرات، والبركات الأخرى.
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*لفتة قر�آنية
الإ�سالم  في  وا�سحة  القدر  ليلة  اإّن 

اأي  الأ���س��ا���س  �ساحبها  اأّن  م�ستوى  اإل���ى 

�سميرًا  فيها  ذكر  المقّد�س«  الإل��ه  »ذات 

من دون مرجع. تارة تقراأون: قل هو؛ هذه 

ال� )هو( قد ُذكرت من دون مرجع �سابق 

َيلزم  ل  اأنه:  ذلك  في  وال�سّر  ال�ّسورة.  في 

)ه��و(!  القول  ثم  تعالى،  اهلل  ا�سم  ِذك��ر 

اأن يقال )هو(، ي�سبح المراد  بل بمجّرد 

معروف  تعالى  ف��اهلل  )ه��و(.  ِم��ْن  معلومًا 

ومحبوب عند كل اإن�سان.

اأي�سًا  والقراآن  القدر  ليلة  م�ساألة  وفي 

بليلة  القراآن  حددها  فقد  المو�سوع،  نف�س 

القدر، من دون ذكر المرجع، فيعود ال�سمير 

اإلى القراآن، قال تعالى: {اإِنَّا اأَنَزْلَناُه ِفي َلْيلَِة 

اْلَقْدِر} )القدر: 1(. )هذه هي الآية الأولى 

من ال�سورة بعد الب�سملة مبا�سرًة(. لم يكن 

الكالم �سابقًا حول القراآن اأو عن الوحي، اإّل 

القدر:  �سورة  الأولى من  الآية  نقراأ في  اأننا 

اأن  اْلَقْدِر}. الوا�سح  َلْيلَِة  اأَنَزْلَناُه ِفي  {اإِنَّا 

ال�سمير يعود اإلى الوحي والقراآن!

درجة  اإلى  م�سهورة  القدر  ليلة  فتكون 

اأنها اأ�سبحت ظرفًا للقراآن.

ومعروفًا  كان محبوبًا  القراآن  اأّن  وبما 

ذكر  ال�سروري  من  فلي�س  الجميع،  عند 

ا�سمه �سابقًا ليعود ال�سمير اإليه.

*�لمالئكة ت�سّلم على �لموؤمنين
القْدر يعني ال�سرف والف�سيلة، ويعني 

والف�سيلة  ال�سرف  الأم���ور.  تدبير  اأي�سًا 

على  با�ستمرار  ي�سّلمون  المالئكة  اأن  في 

ال�سائمين وال�سائمات.

َتنّزل المالئكة من اأّول الليل اإلى مطلع 

من  ال�سخ�س  تمّكن  اإذا  لل�سالم.  الفجر، 

اأدرك  فقد  ه��ذا،  المالئكة  �سالم  �سماع 

تدّل  عالمة  هناك  هل  قالوا:  القدر.  ليلة 

على ليلة القدر؟ قالوا: نعم، تحمل ن�سيمًا 

تارة  الإن�سان  ي�سعر  قد  منا�سبًا.  لطيفًا 

بوجود ن�سيم، ن�سيم ربيعي. ي�سعر بالن�سيم 

الربيعي �سواء كان الف�سل �سيفًا اأو خريفًا 

اأو �ستاًء. يقولون اإّن جميع هذه الأمور هي 

ويكون  القدر،  ليلة  في  الرحمانية  النفحة 

هذا من اأثر �سالم المالئكة.

ل يكون هذا ال�سالم مخت�سًا بالوجود 

المبارك لولّي الع�سر |. المخت�س به، 

هو اأّنهم يقدمون اإليه الحقائق والمقّدرات. 

كل  ت�سّلم على  تنزل  التي  المالئكة  اأن  اإل 

الملف
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هل هناك كمال أفضل وأرقى 
من أن َيصل اإلنسان نفسه إىل 

مقام يسّلم اهلل تعاىل فيه 
عليه، وتسلِّم عليه املالئكة؟

جوامع الجامع، الطبر�سي، ج3، �س809.( 1)

�لهو�م�ض

فهو  ي�سّلمون  ك��ان��وا  واإذا  �سائم.  م��وؤم��ن 

تعالى،  باإي�سال �سالم اهلل  يقومون  لأنهم 

جاء  العر�س.  حاملي  المالئكة  �سالم  اأو 

الَِّذي  {ُهَو  المباركة:  الأحزاب  �سورة  في 

َن  مِّ ِلُيْخِرَجُكم  َوَمَلِئَكُتُه  َعلَْيُكْم  ُي�َسلِّي 

ُلَماِت اإَِلى النُّوِر} )الأحزاب: 43(. الظُّ

*�سالم من �هلل للموؤمنين
وي�سلم  ي�سلي  تعالى  اهلل  اأن  وك��م��ا 

الموؤمنين  على  ي�سّلم  فهو  ر�سوله،  على 

ي�سلي  الذي  هو  قال:  اأي�سًا.  والموؤمنات 

عليكم ومالئكته. اهلل تعالى ي�سلي عليكم 

والمالئكة اأي�سًا ت�سلي عليكم ليخرجوكم 

من الظلمات اإلى النور.

اأن  واأرقى من  اأف�سل  هل هناك كمال 

ي�سّلم اهلل  اإلى مقام  نف�سه  الإن�سان  َي�سل 

المالئكة؟  عليه  وت�سلِّم  عليه،  فيه  تعالى 

اإّن ليلة القدر هي التي تعطينا هذا القدر 

المخاطبين  م��ن  نكون  اأن  ف��ي  وال�سرف 

اهلل،  عر�س  وحملة  اهلل،  و�سلوات  ب�سالم 

والمالئكة الإلهّيين.

والف�سيلة  ال�سرف  يعني  القدر  اإذًا، 

اهلل  ن�ساأل  الأم���ور.  تقدير  اأي�سًا  ويعني 

الإن�ساني  المجتمع  مقدرات  حفظ  تعالى 

ال��ذات  من  ونطلب  وال�سيعي  والإ�سالمي 

بال�سرف  ي��م��ّدن��ا  اأن  المقد�سة  الإل��ه��ي��ة 

والف�سيلة واأن يحفظ ماء وجهنا في الدنيا 

والآخرة واأن ل يكلنا اإلى اأحد �سواه.

"اللَُّهمَّ َوأَِذْقِني 
ِفْيِه َحالَوَة 

ِذْكِرَك، َوأَْوِزْعِني 
ِفْيِه أَلداِء 

ُشْكِرَك ِبَكَرِمَك، 
َواْحَفْظِني 

ِفْيِه ِبِحْفِظَك 
َوَستِرَك". 
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�ل�سيخ �إ�سماعيل حريري

�لأمم  حياة  في  محددة  لأي��ام  �أن  فيه،  �سك  ل  مما 

�أيام  بقية  من  �سو�ها  عن  تمّيزها  ومكانًة  خ�سو�سّيًة، 

�ل�سنة.

*�أيام عّزة عند �ل�سعوب
ّم��ة 

ُ
اأ بين  الأي��ام  خ�سو�سّية  وتختلف 

اأو  قومّية  اأو  دينّية  كونها  وبين  واأخ���رى، 

غير ذلك. ومّما ل �سك فيه اأي�سًا اأّن لهذه 

تربويًا  اأثرًا  الخا�سة،  والليالي  بل  الأي��ام، 

مثاًل  فنرى  بها،  يعتقد  َم��ن  على  ونف�سيًا 

في  والفخر  بالعّز  بلٍد  اأه��ل  ي�سعر  كيف 

غا�سم  احتالل  بالدهم من  ا�ستقالل  يوم 

على  العزم  ويعقدون  عليهم،  م�سّلطًا  كان 

قّدموا  ولو  ال�ستقالل  هذا  على  الحفاظ 

اأنف�سهم في هذا ال�سبيل؛ وكذلك ي�سعرون 

هذا  ف��ي  ق�سى  ال��ذي  �سهيدهم  ي��وم  ف��ي 

لهذا  مدين  منهم  ال��واح��د  واأّن  ال�سبيل، 

وعّزة  ا�ستقالل  من  به  ينعم  بما  ال�سهيد 

وك���رام���ة... وت��ت��رك ه��ذه الأي����ام اآث��اره��ا 

التربوية على كل الأجيال الآتية اأي�سًا.

*�للهم �جعله يوم عيد
لما   Q عي�سى  نبّي اهلل  دع��ا  وق��د 

مائدة من  ينّزل اهلل عليهم  اأن  منه  ُطلب 

ال�سماء اأن يجعل يوم نزولها عيدًا لأّولهم 

اْب��ُن  ِعي�َسى  {َق���اَل  تعالى:  قال  واآخرهم، 

ِمَن  َماِئَدًة  َعلَْيَنا  اأَْن��ِزْل  َربََّنا  اللَُّهمَّ  َمْرَيَم 

ِخ��ِرَن��ا  َواآَ ِل��َن��ا  وَّ
ِلأَ ِع��ي��ًدا  َلَنا  َت��ُك��وُن  َماِء  ال�سَّ

114(، فيكون  ِم��ْن��َك...} )المائدة:  َواآََي���ًة 

به  ُيحتفى  عيدًا  المائدة  هذه  اإن��زال  يوم 

باإجابة  عليهم  اهلل  نعمة  فيه  وي��ذك��رون 

لذلك  التربوية  الآث��ار  اأه��م  ومن  الدعاء. 

اقتناع النف�س اأّن اهلل تعالى مع عبده، اإذا 

بالحق  ومعتقدًا  موؤمنًا  دام  ما  اإليه،  رجع 

وعاماًل له.

الملف

34



ورد احلّث على مالحظة هذه 
املناسبات اإلسالمية والتعّرض 

لها مبا يناسبها من إحياء وأعمال

*�أياٌم مباركات
مواقيُت  الإ���س��الم��ي��ة  ال�سريعة  وف��ي 

لها منا�سباتها و�ساأنها عند  ولياٍل(  )اأيام 

ما  الخ�سو�سيات  من  وتحوي  تعالى.  اهلل 

تربويًا  الإن�سان  باأخذ  وح��ده  كفياًل  يكون 

ال�سالح  وال��ع��م��ل  ال�����س��وّي  ال�سلوك  اإل���ى 

تثبيت  بعد  تعالى،  اهلل  عنه  ير�سى  الذي 

الإن�سانية.  النف�س  في  ال�سليم  العتقاد 

وقد ورد الحّث على مالحظة هذه الأزمنة 

اإح��ي��اء  م��ن  ينا�سبها  بما  لها  وال��ت��ع��ّر���س 

واأعمال ونحو ذلك. حتى اأّن الحّث الخا�س 

الخا�سة،  بالأعمال  لالإتيان  ما  على  اأّك��د 

في هذه الأزمنة، من اآثار دنيوّية واأخروّية 

اإلى  للمبادرة  لالإن�سان  ومحّفزة  مرّغبة 

امتثالها.

النبوي:  ف��ي  ورد  العموم  نحو  فعلى 

األ  نفحات  دهركم  اأي��ام  في  لربكم  »اإّن 

.)1(
فتعّر�سوا لها بكثرة ال�ستعداد«

وت��ه��ذي��ب  ت���اأدي���ب  *�لأولوّية 
�لنف�ض

من الوا�سح لكل مّطلع على اآيات الكتاب 

نة ال�سريفة اأّن الإ�سالم  الكريم وروايات ال�سُّ

اأولى النف�س وتربيتها وتزكيتها اأهمية كبرى، 

بل الأ�سا�س، في كل ت�سريع، مالحظة كمال 

اإلزاميًا  ت�سريعًا  كان  �سواء  ورقّيها  النف�س 

"اللَُّهمَّ 
اْجَعْلِني ِفْيِه ِمْن 

الُمْسَتْغِفِريَن، 
واْجَعْلِني ِفْيِه ِمْن 
اِلحيَن،  ِعباِدَك الصَّ

واْجَعْلِني ِفْيِه 
ِمْن أَْوِلياِئَك 
ِبيَن".  الُمَقرَّ

قال  الترك،  اأو  الفعل  بنحو  اإلزامي  اأم غير 

يِّيَن َر�ُسوًل  مِّ
تعالى: {ُهَو الَِّذي َبَعَث ِفي اْلأُ

��ي��ِه��ْم...}  ِم��ْن��ُه��ْم َي��ْت��ُل��و َع��لَ��ْي��ِه��ْم اآََي���اِت���ِه َوُي��َزكِّ

)الجمعة: 2(، وقال عزَّ وجل: {َقْد اأَْفلََح َمْن 

َربِِّه َف�َسلَّى} )الأعلى:  َوَذَك��َر ا�ْسَم   * ى  َتَزكَّ

14 - 15(. وكل الخطابات التي تاأمر وتنهى 

حكمته  اأو  حكم  عّلة  تفيد  اأو  وتبعث  وتحّث 
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{َق��ْد  وتقواها  النف�س  اإلى  ترجع 

���اَه���ا * َوَق���ْد  اأَْف���لَ���َح َم���ْن َزكَّ

���اَه���ا}  َخ�����اَب َم����ْن َد����سَّ

)ال�سم�س: 9 - 10(.

وق����ال ت��ع��ال��ى: 

�������������������ا َم������ْن  مَّ
{َواأَ

َخ��������اَف َم����َق����اَم 

����������ِه َوَن�����َه�����ى  َربِّ

����ْف���������َص َع����ِن  ال����نَّ

��َة  اْل��َه��َوى * َف����اإِنَّ اْل��َج��نَّ

 ،)41  -  40 )النازعات:  اْل���َم���اأَْوى}  ِه��َي 

َها الَِّذيَن اآََمُنوا ُكِتَب َعلَْيُكُم  يُّ
وقال: {َيا اأَ

َياُم َكَما ُكِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم  ال�سِّ

وغيرها   )183 )البقرة:  َتتَُّقوَن}  َلَعلَُّكْم 

الكثير.

الموؤمنين  اأمير  ق��ول  ال��رواي��ات،  وف��ي 

بالتقوى  اأُرو���س��ه��ا  نف�سي  »ه��ي   :Q

وقول   ،
)2(

الأكبر« الخوف  يوم  اآمنة  لتاأتي 

»وحق   :Q الح�سين  بن  علي  الإم���ام 

 ،
)3(

نف�سك عليك اأن ت�ستعملها بطاعة اهلل«

وعن الإمام ال�سادق Q: »طوبى لمن 

هزم  وم��ن  وه���واه،  نف�سه  اهلل  ف��ي  جاهد 

ومن  تعالى،  اهلل  بر�سى  ظفر  ه��واه  جند 

بالجهد  بال�سوء  الأّمارة  نف�َسه  عقُله  جاوز 

خدمة  ب�ساط  على  والخ�سوع  وال�ستكانة 

.
)4(

اهلل فقد فاز فوزًا عظيمًا...«

التوجيه  م��ن  ال��ك��ث��ي��ر  ف��ي��ه  ذل���ك  ك��ل 

تاأديبًا  بالنف�س  الهتمام  نحو  والإر���س��اد 

اأكبر  جهادًا  النف�س  جهاد  وجعُل  وتزكية. 

 هو خيُر دليل 
)5(P كما ورد عن الر�سول

على  وتاأديبها  النف�س  تهذيب  اأولوية  على 

كل جهاد.

*خ�سو�سّية بع�ض �لأيام
والليالي، ذات  الأيام  ومن هنا، كانت 

الخ�سو�سيات الدينية، لها دخٌل دخيل في 

كل ما تقّدم. فهناك �سهوٌر لها خ�سو�سّيات 

رجب،  الثالثة:  الأ�سهر  وهي  ذاتها،  بحّد 

�سعبان، �سهر رم�سان، وخ�سو�سًا الأخير. 

على  الحّث  من  الأ�سهر  هذه  في  ورد  وما 

ولو  �سام  اأو  �سامها  لمن  وم��ا  �سومها، 

ي��وم��ًا م��ن الأّول��ي��ن ل��ع��دم ال��ل��زوم فيهما، 

فيهما  الأي���ام  بع�س  خ�سو�سّية  واأي�����س��ًا 

ال�سابع  في  المبعث  ويوم  البي�س،  كالأيام 

والع�سرين من �سهر رجب، والخام�س ع�سر 

من �سهر �سعبان؛ فقد ورد في حديث عن 

الإمام ال�سادق Q: ».. ول تدع �سيام 

ما ورد عن الرسول P أن جهاد 
النفس جهاٌد أكرب، هو خرُي دليل 

على أولوية تهذيب النفس 
وتأديبها على كل جهاد

الملف
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يوم �سبع وع�سرين من رجب فاإنه هو اليوم 

 P محمد  على  النبّوة  فيه  نزلت  ال��ذي 

.
)6(

وثوابه مثل �ستين �سهرًا لكم«

�سعبان  من  الن�سف  ليلة  ف�سل  وف��ي 

عن الإمام الباقر Q قال: »هي اأف�سل 

ليلة بعد ليلة القدر، فيها يمنح اهلل العباد 

في  فاجتهدوا  بمّنه،  لكم  ويغفر  ف�سله، 

اهلل  اآلى  ليلة  فاإنها  فيها،  اهلل  اإلى  القربة 

لم  ما  فيها  �سائاًل  ي��رّد  ل  اأن  نف�سه  على 

جعلها  التي  الليلة  واإنها  مع�سية،  ي�ساأله 

.
)7(

اهلل لنا اأهل البيت..«

*�أّيام �سهر �هلل
نبي  ق��ول  رم�سان  �سهر  ف��ي  ويكفينا 

ال��رح��م��ة P: »اأي���ام���ه اأف�����س��ل الأي����ام، 

اأف�سل  و�ساعاته  الليالي،  اأف�سل  ولياليه 

.
)8(

ال�ساعات«

جعلها  التي  القدر  ليلة  خ�سو�س  وفي 

اهلل تعالى خيرًا من األف �سهر عن الإمام 

ال�سادق Q: ».. وفد الحاج يكتب في 

ليلة القدر، والمنايا والباليا، والأرزاق وما 

.
)9(

يكون اإلى مثلها في قابل...«

المحطات  ه��ذه  عند  توقف  م��ن  ف��اإن 

الإيمانية لير�سف من رحيق معينها عماًل 

مجريات  على  �ستنعك�س  وطاعة  وعبادة 

وتربية،  وتاأديبًا،  تهذيبًا،  حياته  تفا�سيل 

و�سلوكًا في طريق القرب والكمال الإن�ساني 

مراتبه  واأعلى  درجاته  اأرق��ى  اإل��ى   و�سوًل 

��َك  ���َك َك���اِدٌح اإَِل���ى َربِّ ��َه��ا اْلإِْن�����َس��اُن اإِنَّ يُّ
{َي��ا اأَ

َكْدًحا َفُمَلِقيِه} )الن�سقاق: 6(.

*تاأكيد �لعقيدة و�لولء
البركة  ذات  الخا�سة،  الأي���ام  وم��ن 

والَعَقدي  بل  وال��روح��ي،  المعنوي  والأث���ر 

"اللَُّهمَّ  ال 
َتْضِرْبِني ِبِسياِط 

َنْقَمِتَك، َوَزْحِزْحِنِي 
ِفْيِه ِمْن ُموِجباِت 

َسَخِطَك".

الحجة  ذي  من  ع�سر  الثامن  يوم  اأي�سًا: 

ب فيه النبي  الحرام، فهو اليوم الذي َن�سّ

P باأمر من اهلل تعالى المولى علي بن 

من  له  وو�سيًا  خليفة   Q طالب  اأب��ي 

خبر  ففي  الم�سلمين،  على  وول��ي��ًا  ب��ع��ده 

الح�سن بن را�سد عن الإمام اأبي عبد اهلل 

ال�سادق Q قال: »قلت: جعلت فداك، 

للم�سلمين عيٌد غير العيدين؟ قال: نعم يا 

ح�سن اأعظمهما واأ�سرفهما. قلت: واأي يوم 

الموؤمنين  اأمير  ب  ُن�سّ يوم  هو  ق��ال:  هو؟ 

�سلوات اهلل عليه فيها علمًا للنا�س. قلت: 

ن�سنع  اأن  لنا  ينبغي  وم��ا  ف��داك،  37ُجعلت 
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ح�سن  ي��ا  ت�سومه  ق���ال:  ف��ي��ه؟ 

وتكثر ال�سالة على محمد 

اإلى اهلل  وتبراأ  واآل��ه، 

م��م��ن ظ��ل��م��ه��م، ف��اإن 

الأن���ب���ي���اء ���س��ل��وات 

اهلل عليهم كانت 

الأو�سياء  تاأمر 

ب��ال��ي��وم ال���ذي 

ي��ق��ام فيه  ك���ان 

عيدًا.  ُيتخذ  اأن  الو�سّي 

�ستين  لمن �سامه؟ قال: �سيام  قلت: فما 

.
)10(

�سهرًا..«

اأث��ر  ال��ك��الم م��ن  ل��ه��ذا  م��ا  ول يخفى 

َعَقدي كما له اأثر تربوي، فاإّن اتخاذه عيدًا 

للتذكير باأنه يوم مبايعة و�سي ر�سول اهلل 

والبراءة  واإمامته  بوليته  ولاللتزام   P

 ،P م��ح��م��د  واآل  م��ح��م��د  ظ��ال��م��ي  م��ن 

والإتيان فيه ب�سوم و�سالة ونحو ذلك 

يوؤثر على نف�س الإن�سان وُي�سهم 

من  وق��رب��ه��ا  �سقلها  ف��ي 

اهلل تعالى.

*عيد وبركة
وهما  ويومها  الجمعة  ليلة  نن�سى  ول 

اعُتبر  حتى  ال��رواي��ات  ف��ي  ورودًا  الأك��ث��ر 

لالأمة  الأرب��ع��ة  الأع��ي��اد  من  الجمعة  ي��وم 

والأ�سحى  الفطر  جانب  اإل��ى  الإ�سالمية 

الغّراء،  بالليلة  ليلته  ف�سميت   .
)11(

والغدير

.
)12(

ويومه باليوم الأزهر

فعن ر�سول اهلل P: »اإّن ليلة الجمعة 

ويوم الجمعة اأربع وع�سرون �ساعة، هلل عّز 

عتيق  األف  �ستمائة  �ساعة  كل  في  وجل 

.
)13(

من النار«

وع������ن الإم����������ام ع��ل��ي 

»اأك������ث������روا   :Q

عن اإلمام علي Q: »أكرثوا 
املسألة يف يوم اجلمعة 
والدعاء، فإن فيه ساعات 

يستجاب فيها الدعاء واملسألة«

الملف
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فيه  فاإن  والدعاء،  الجمعة  يوم  في  الم�ساألة 

�ساعات ي�ستجاب فيها الدعاء والم�ساألة ما لم 

اأو عقوق، واعلموا  اأو مع�سية  تدعوا بقطيعة 

.
)14(

اأّن الخير وال�سر ي�ساعفان يوم الجمعة«

ة *منا�سبات في �أيام خا�سّ
ولو اأردنا اأن ن�ستفي�س في ذكر الأيام 

ال��روح��ّي��ة  الخ�سو�سّية  ذات  وال��ل��ي��ال��ي 

فهناك  ال��م��ق��ام...  بنا  ل��ط��ال  وال��ت��رب��وّي��ة 

كولدة   ،R المع�سومين  مواليد  اأّي��ام 

�سيد الب�سرية وخاتم الأنبياء P و�سيدة 

وغيرهم  الو�سيين  و�سيد  العالمين،  ن�ساء 

R. وهناك يوم دحو الأر�س وب�سطها 

والفطر  ع��رف��ة  وي���وم  الكعبة،  تحت  م��ن 

لو  وكلها  ذل��ك،  وغير  ولياليها  والأ�سحى 

خ�سو�سّياتها  ا�ستغالل  الإن�سان  اأح�سن 

ب��ال��دع��اء، وط��ل��ب ال��م��غ��ف��رة، وال�����س��الة، 

وال�سوم، والت�سّدق، لخرج منها �سخ�سًا 

على  وعاماًل  الحقيقي،  بالإيمان  مفعمًا 

نف�سه بما يليق بها، مقرباً لها اإلى طاعته 

الهوى  م�سالك  ع��ن  لها  م��ب��ع��دًا  ت��ع��ال��ى، 

ومهالك النف�س الأّمارة بال�سوء، وهذا – ل 

�سك – يوؤّثر اإيجابًا في حياته مع محيطه 

من اأهله وعياله واأرحامه واإخوانه في�سلك 

�سلوك العدل والإن�ساف مع هوؤلء جميعًا، 

وتتمثل فيه معاني الف�سيلة والخلق الح�سن 

��ِذي��َن  {َوالَّ تعالى:  لقوله  م�سداقًا  ويكون 

عوالي الالآلي، ابن اأبي جمهور الأح�سائي، ج4، �س118.( 1)

نهج البالغة، كتاب )45(.( 2)

الخ�سال، ال�سدوق، �س566.( 3)

م�ستدرك الو�سائل، النوري، ج11، �س139.( 4)

الكافي، الكليني، ج5، �س12.( 5)

الوافي، الكا�ساني، ج11، �س52.( 6)

م�سباح المتهجد، الطو�سي، �س831.( 7)

ف�سائل الأ�سهر الثالثة، ال�سيخ ال�سدوق، �س108.( 8)

الكافي، م. �س، ج4، �س156.( 9)

و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج10، �س441.( 10)

يراجع: بحار الأنوار، المجل�سي، ج86، �س276.( 11)

يراجع: جواهر الكالم، الجواهري، ج11، �س131.( 12)

الخ�سال، م.�س، �س392.( 13)

المحا�سن، البرقي، ج1، �س58.( 14)

�لهو�م�ض

"اللَُّهمَّ اْرزُْقِني 
ِفْيِه َرْحَمَة اأَلْيتاِم، 
عاِم،  َوِإْطعاَم الطَّ
الُم،  َوِإْفشاَء السَّ
َوُصْحَبَة الِكراِم".

 َ الَّ َواإِنَّ  �ُسُبلََنا  َلَنْهِدَينَُّهْم  ِفيَنا  َج��اَه��ُدوا 

َلَمَع اْلُمْح�ِسِنيَن} )العنكبوت: 69(.

النفحات  هذه  ترك  لعاقل  ينبغي  ول 

فال ي�ستفيد منها، وهي فر�ٌس اإلهية ومنٌح 

رّبانية قّدمها الباري الكريم محبًة ورحمًة 

وراأفًة بعباده الذين ل يريد بهم اإل الخير 

وال�سالح وال�سعادة في الدارين.
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�سورة  في  ذلك  اإل��ى  الكريم  القراآن  اأ�سار 

�َسَنٍة  َك��اأَْل��ِف  ��َك  َربِّ ِعنَد  َي��ْوًم��ا  {َواإِنَّ  الحج: 

ت�سير  اأنها  اأو   ،)47 )الحج:  وَن}  َتُعدُّ ا  مَّ مِّ

اإل  ها  اإلى مراحل زمنّية غيبّية ل يعلم �سرَّ

علماء  اإليه  ل  تو�سّ ما  كل  لأنَّ  تعالى،  اهلل 

بدء  �سنّي  في  والأنتروبولوجيا  الجيولوجيا 

الخلق والتكوين، ما هي اإل احتمالت ظنّية 

ين الغيبّية والتي ل  ل ترقى اإلى حقائق الدِّ

يعلم �سّرها اإل اهلل تعالى.

نتيجة  هو  اليوم  ف��اإنَّ  الأح���وال،  وبكلِّ 

لذلك النظام الكوني الذي جعله اهلل تعالى 

متنا�سقًا فيما بينه ومترابطًا ببع�سه بع�سًا 

طبقًا لمنظومة �سم�سّية اإبداعّية ي�سيع العقل 

اأ�سرارها. عن  للك�سف  قدرته  في  الب�سري 

�ل�سيخ حممد حجازي

يحّدثنا �لقر�آن �لكريم عن حقيقة تكوينّية تتعّلق بفل�سفة خلق 

بات و�لقو�نين  �لأ�سياء بمر�حل زمنية متدرِّجة وفقًا لالأ�سباب و�لم�سبِّ

�لمقّدر�ت  وتقدير  �لخلق  لإي��ج��اد  معيارً�  جعلها  �لتي  �لطبيعية 

�لغيبّية، وقد �سّمى هذه �لمر�حل �لمتدّرجة ب� »�لأيام«. قال تعالى: 

��ْسَتَوى  ُثمَّ  اٍم  �أَيَّ ِة  �ِستَّ ِفي  َبْيَنُهَما  َوَما  َو�لأْر�َض  َماَو�ِت  �ل�سَّ َخَلَق  {�لَِّذي 

َعَلى �ْلَعْر�ِض} )�لفرقان: 59(.

*�لأيام... �سال�سل �لزمن
فاليوم، واإن كان بح�سب تعريفه العلمي 

ال�سم�س  طلوع  م��ن  ال��م��ح��ّدد  ال��وق��ت  ب��اأن��ه 

الكريمة  الآي���ة  ه��ذه  اأنَّ  اإّل  غروبها،  اإل��ى 

خ�سو�س  اإل���ى  ت�سير  ل 

الق�سير،  الوقت  هذا 

اإلى  اإ���س��ارة  هي  اإّنما 

ال��م��راح��ل ال��زم��ن��ّي��ة 

ال�سّتة، والتي قد تكون 

كما  ع���ام،  اآلف  �ستة 

الملف
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في  الالمتناهي  التنظيم  لهذا  ووفقًا 

دّقته وعظمته، فقد اختار اهلل تعالى اأيامًا 

من خلقه التكويني والزمني وجعلها �سيدة 

على بقّية الأيام.

*�أياٌم �أف�سل من �أيام
المولى -عّز وجّل- قد جعل  اأنَّ  فكما 

مخلوقاته  جميع  بين  للتفا�سل  م��ع��ي��ارًا 

والجمادّية،  والنباتّية  والحيوانّية  الب�سرّية 

الأي��ام،  بين  للتفا�سل  معيارًا  جعل  كذلك 

والأعياد   ،
)1(

الأيام �سّيد  هو  الجمعة  فيوم 

لة على  الإ�سالمّية هي من اأيام اهلل ومف�سّ

القراآن  ا�ستعمل  وكذلك  الأخ��رى،  الأي��ام 

الكريم هذه التعابير في اأيام الحج كمثل: 

اأيام  باأول  تتعّلق  التي  المعدودات«  »الأيام 

ذي الحّجة. وكذلك نالحظ اأنَّ الأيام هي 

وفق  ومحّددة  معّينة  مواقيت  على  ر  موؤ�سِّ

المقدور  غير  فمن  الإ���س��الم،  ت�سريعات 

�سهر  من  ال�سوم  فري�سة  يغّير  اأن  لأح��د 

المثال  �سبيل  اآخر على  �سهر  اإلى  رم�سان 

من  ه��ي  الأي����ام  لأنَّ  وذل���ك  الح�سر،  ل 

مخلوقات اهلل، وهو وحده �سبحانه وتعالى 

مواقيت  ف��ي  عبادته  فر�س  على  ال��ق��ادر 

محّددة وذلك لما فيها من جلب للم�سالح 

ودفع للمفا�سد.

*�سبب �لتف�سيل
من هنا، يتمّيز بع�س الأيام عن غيره لما 

فيه من ظروف واأحداث لعبت دورًا اأ�سا�سّيًا 

الأن��ب��ي��اء،  كبعثات  ال��ب�����س��ري،  ال��ت��اري��خ  ف��ي 

حوادث  اأو  والظالمين،  الم�سركين  وه��الك 

ابتالء الأنبياء والأولياء. ولكن مهما اختلفت 

فكلها  ومواقيتها  ومنازلها  ب�سفاتها  الأي��ام 

القراآن  في  نجده  التعبير  وه��ذا  اهلل.  اأي��ام 

اِم  يَّ
ْرُهْم ِباأَ الكريم حينما يقول المولى: {َوَذكِّ

ِ} )اإبراهيم: 5(. الهّ

البيت  اأه����ل  اأئ��م��ة  اأنَّ  ن��ج��د  ول��ذل��ك 

الأيام وعدم  اإلى م�سادقة  Rاأر�سدونا 

اأن��ه   P النبي  ع��ن  ج��اء  فقد  معاداتها، 

وعن   .
)2(

فتعاديكم« الأي��ام  تعادوا  »ل  قال: 

الإم��ام علي Q اأن��ه ق��ال: »وك��ل ي��وم ل 

.
)3(

ُيع�سى اهلل فيه فهو عيد«

"اللَُّهمَّ اْجَعْلِني 
ِفْيِه ِمْن 

ِليَن َعَلْيَك،  الُمَتَوكِّ
َواْجَعْلِني ِفْيِه 

ِمْن الفاِئِزيَن َلَدْيَك، 
َواْجَعْلِني ِفْيِه ِمْن 

ِبيَن ِإَلْيَك". الُمَقرَّ
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ول��ك��ن ي��ظ��ه��ر م���ن ب��ع�����س ال���رواي���ات 

بع�س  اإيقاع  م�ساألة  في  ال�ستثناءات  بع�س 

الأعمال في اأوقات ترتبط بحركة الكواكب، 

والقمر  الزواج  ق�سية كراهة عقد  كما في 

ل  الطرح  مثل هذا  ف��اإنَّ  العقرب،  برج  في 

يتعار�س مع فكر الإ�سالم التفاوؤلي، لكن ل 

يتنافى مع كون بع�س الأمور لها اأثر و�سعي 

بحيث يرد على الإن�سان بع�س الأمور التي 

دائمًا  بال�سرورة  لي�س  وبالتاأكيد  يكرهها، 

.
)4(

اأن يقع ذلك المكروه

�أم  حقيق��ة  �لنحو�س��ة:  *�أي��ام 
خيال؟

الأي��ام  بع�س  ت�سوير  الخطاأ  من  ل��ذا، 

عدنا  ول��و  بال�سعد.  واأخ����رى  بالنحو�سة، 

بع�س  ع��ن  ال��ك��ري��م  ال���ق���راآن  تعبير  اإل����ى 

تعالى:  قوله  في  كما  »النح�س«،  ب�   الأي���ام 

 ،)19 )القمر:   { �ْسَتِمرٍّ مُّ َنْح�ٍص  َي��ْوِم  {ِفي 

فال�ستمرار هو �سفة للنح�س ل لليوم نف�سه، 

الكتاب  اآيات  من  ي�سابهها  وما  الآية  وتعني 

وع��اد،  ه��ود  ق��وم  على  م�ستمر  ال��ع��ذاب  اأنَّ 

فالنحو�سة تعود للظروف ل لليوم نف�سه.

ول��و ع��دن��ا اإل���ى اأح��ادي��ث اأه���ل البيت 

اأن��ه��م  ف��ن��الح��ظ   ،R

عقلية  يعالجون  كانوا 

ال��ع��رب اآن���ذاك حول 

والنحو�سة  الت�ساوؤم 

�سائعين  كانا  اللذين 

اأن��ه��م��ا كانا  اإل���ى ح���ّد 

�ِسَمتين بارزتين في عاداتهم وخرافاتهم.

*�آخر �أربعاء في �ل�سهر
اأربعاء  اآخر  اأنَّ  المعتقدات  جملة  فمن 

من كل �سهر هو يوم �سديد النحو�سة لوقوع 

الموؤلمة،  التاريخية  الأح��داث  من  العديد 

لكن الإمام الر�سا Q حينما �ُسِئل عن 

اآخر كّل �سهر جاء جوابه  يوم الأربعاء من 

Q: »م��ن خ��رج ي��وم الأرب��ع��اء ل ي��دور 

اآّفة،  كل  من  ُوقي  الطيرة  اأهل  على  خالفًا 

وق�سى اهلل  وع��اه��ة،  داء  ك��ل  م��ن  وُع��وف��ي 

.
)5(

حاجته«

وم���ا اأج��م��ل م��ا ق��ال��ه الإم����ام ال��ه��ادي 

عليه:  الدهر  غلبة  ي�سكو  ل�سخ�س   Q

»ما ذنب الأيام حتى �سرتم تت�ساءمون بها 

؟
)6(

اإذا جوزيتم باأعمالكم فيها«

وع��ل��ى ���س��وء ال��رواي��ة الأخ��ي��رة ، ف��اإنَّ 

الإف�ساد في الأر�س هو الذي يجلب نحو�سة 

يجلب  َم��ْن  نف�سها  الأي���ام  ولي�ست  الأي���ام 

الت�ساوؤم والنحو�سة.

���اُد ِف��ي  ق���ال ت��ع��ال��ى: {َظ����َه����َر اْل���َف�������سَ

النَّا�ِص}  اأَْي��ِدي  َك�َسَبْت  ِبَما  َواْلَبْحِر  اْلَبرِّ 

اَبُكم  �سَ
)الروم: 41(، وقال تعالى: {َوَما اأَ

َوَيْعُفو  اأَْيِديُكْم  َك�َسَبْت  َفِبَما  يَبٍة  �سِ مُّ ن  مِّ

َعن َكِثيٍر} )ال�سورى: 30(.

إنَّ اإلفساد يف األرض هو الذي 
يجلب نحوسة األيام، وليست األيام 

نفسها َمْن جتلب التشاؤم والنحوسة

الملف
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*عالج �لنظرة �لت�ساوؤمية لالأيام
اأن يربي  ولهذا، ينبغي لالإن�سان الموؤمن 

تعّلق  �سواء  اهلل،  بخلق  التفاوؤل  على  نف�سه 

ذلك بحركة الكواكب والزمن، اأو تعّلق باأفعال 

وفاأل  الخير  اإل  قلبه  في  ي�سمر  ول  الب�سر، 

الخير. وخير ما قدمه الأئمة Rمن عالج 

الإمام  قاله  ما  هو  الت�ساوؤمية  النظرة  لهذه 

ال�سادق Q: »الَطَيرة على ما تجعلها اإن 

هّونتها تهّونت، واإن �سددتها ت�سّددت، واإن لم 

.
)7(

تجعلها �سيئًا لم تكن �سيئًا«

اأنف�سنا، فاإن  اأّنه كما نعّود  ويعني ذلك 

لم ن�سمر  اإل التفاوؤل بالخير وال�سعادة فلن 

َنجني اإل ذلك.

*�أيام بركة... �أيام �لعبادة
بع�س  هناك  اأنَّ  اإل��ى  ن�سير  اأن  يبقى 

ال�سنة،  اأي���ام  ف��ي  المخ�سو�سة  الأوق���ات 

ولياليه،  المبارك  رم�سان  �سهر  ك��اأي��ام 

R والأئمة P واأيام الولدات للنبي

�سعبان،  من  الن�سف  كليلة  اأو  ووفياتهم، 

بقّية  بركتها عن  تزيد  ي�سابهها  وما  فهذه 

اأيام ال�سنة، كما قال تعالى في ليلة القدر: 

َباَرَكٍة} )الدخان: 3(. {اإِنَّا اأَنَزْلَناُه ِفي َلْيلٍَة مُّ

بخ�سو�سّية  حر  ال�سَّ وقت  يتمّيز  وكذلك 

وا�ستحباب  وال���س��ت��غ��ف��ار  ل��ل��ع��ب��ادة  ال��ت��ف��ّرغ 

الت�سّحر في اأيام ال�سوم لما فيها من بركات 

اهلل  اأي���ام  ه��ي  الأي���ام  اأنَّ  ف�سحيح  عظيمة. 

وكّلها خلق اهلل تعالى، لكن بع�س الأيام تزداد 

 "اللَُّهمَّ اْغِسْلِني 
نُوِب،  ِفْيِه ِمَن الذُّ

ْرِني ِفْيِه ِمَن  َوَطهِّ
الُعُيوِب، َواْمَتِحْن 

َقْلِبي ِفْيِه 
ِبَتْقوى الُقُلوِب".

يراجع: ميزان الحكمة، محمد الري�سهري، ج1، �س410.( 1)

بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج36، �س413.( 2)

نهج البالغة، خطب الإمام علي Q، ج4، �س100.( 3)

�س����س ال�س���رعية ( 4)
ُ
يراجع: المفاهيم الدينية عند العوام بين الأ

والم�سهورات العرفية، محمد حجازي.

الخ�سال، ال�سدوق، �س387.( 5)

و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج5، �س161.( 6)

ميزان الحكمة، م.�س، ج2، �س176.( 7)

�لهو�م�ض

تعالى  اهلل  جعل  لما  غيره  عن  ويتمّيز  برَكته 

فيه من مبادئ دينّية توؤّثر على حياة الإن�سان.

ينظر  اأن  الإن�سان  على  الختام،  وف��ي 

اإلى خلق اهلل كّلهم نظرة اإيجابية واأّل يتاأّثر 

ما  هناك  ك��ان  اإذا  اإل  ال�سعبي  بالموروث 

اأُ�سير اإليه في الروايات وُنّبه اإليه.
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عندما  �للحظات  تلك  ه��ي  جميلٌة 

طالبًا  خالقه،  يدي  بين  �لإن�سان  يجل�ض 

عندما  ه��ي  وجميلٌة  �لو��سعة،  رحمته 

خلق  ِلمن  �لجو�رح،  كّل  باإخال�ض  تتكّلل 

هذه �لروح �لتي تزد�د نقاًء عند �لتقّرب 

م�سّرعة  ومغفرته  �إجابته  �أب��و�ب  منه. 

من  وليجعلو�  فليطرقوها،  لقا�سديها 

منه،  للتقّرب  �سبياًل  له،  �هلل  �أر�ده��ا  �أياٍم 

هي  �لجّبار..  �لعزيز  عند  لهم  ومنزلًة 

�أي���ام �هلل فر�سة  وف��ي  ت��ت��و�ل��ى،  �لأي���ام 

ُيعيد  دع��اء  عن  يغفل  ذ�  فمن  لإر�سائه، 

�سفاء  �أو دعاء فيه  �إلى قلبه،  �لطماأنينة 

من �لهموم و�لكروب؟ من ذ� �لذي ل يحلم 

بدو�ٍء لعّلته؟!

�سها له  كل �لأيام له، فكيف باأيام خ�سّ

ولطاعته؟

حتقيق: غدير مطر

الملف
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*هي �أيام �هلل..
»كّل الأّيام هي اأّيام اهلل، ل يوجد يوم هلل 

ويوم لغير اهلل، لكن ُيطلق هذا الم�سطلح على 

الأيام التي لها خ�سو�سّية عند اهلل عزَّ وجّل، 

والتي اأمرنا باإحيائها بالعبادة وبال�سلوات..« 

الرقابة  مدير  الديراني  خ�سر  ال�سيخ  يقول 

الدينية في تلفزيون المنار، معّرفًا اأيام اهلل: 

»هذه الأّيام اأياٌم محّددٌة لها عالقة بمنا�سبة 

اأو مكانّية، كاأيام ولدات الأنبياء  اإّما زمانّية 

كونها  كاأيام  ة  خا�سّ اأيام  اأو   ،R والأئمة 

اأ�سهر النور: رجب و�سعبان ورم�سان، وكذلك 

الأعياد والجمعة..«.

الدكتور  ال��ت��رب��وي  �س  المتخ�سّ اأّم���ا 

اأيام اهلل »محّطات  اأّن  محمد عّليق فيرى 

رئي�سة لتاأكيد م�سارنا«، معتبرًا اأن »الم�سار 

الطبيعي للتربية الدينّية والجتماعية يتّم 

فيه التركيز على هذه الأيام«.

*كيف نحييها؟
بين  اهلل  اأي���ام  اإح��ي��اء  ط��رق  تختلف 

 43( �سبحّية  للحاجة  فبالن�سبة  النا�س، 

 "اللَُّهمَّ َزيِّنِّي ِفْيِه 
ْتِر َوالَعفاِف،  ِبالسِّ

َواْسُتْرِني ِفْيِه 
ِبِلباِس الُقُنوِع 

َوالَكفاِف، 
َواْحِمْلِني ِفْيِه 

َعلى الَعْدِل 
َواإِلْنصاِف".

اأم�سي  التي  الأي��ام  »اأي��ام اهلل هي  عامًا( 

معظم وقتي فيها بالتقّرب اإلى اهلل، موؤدية 

ما اأ�ستطيع من الأعمال الخا�سة بكّل يوم 

عامًا(   52( زينب  الحاجة  اأّم���ا  منها«. 

ولدات  اأي��ام  في  منزلها  »بتزيين«  فتقوم 

الأئمة والأنبياء R، »اإ�سافة اإلى تاأدية 

ال�سيخ خ�سر 

الديراني

45

م
 2

01
4 

ز
و

م
ت
/

 2
74

د 
د

ع
ل
ا



الأعمال الخا�سة بهذه الأيام«.

»ن�ستطيع  اأننا  يرى  الديراني  ال�سيخ 

نف�س  م��ن  الأي���ام  ه��ذه  اأهمّية  نتلّم�س  اأن 

»ن�سبتها  اأن  م�سيفًا  اهلل«،  باأيام  ت�سميتها 

في  لي�ست  خ�سو�سّية  عن  ُتعّبر  اهلل،  اإلى 

بقية الأيام«، معتبرًا اأّن »هذه الخ�سو�سية 

تقوم على عنا�سر، لها ُبعد عبادي خا�س، 

كيوم عيد الأ�سحى اأو الفطر، وهناك اأيام 

لي�ست اأعيادًا بالمعنى المعروف ول تحمل 

الُبعد الذي يحمله مثل يوم الجمعة«.

اإحياء  كيفية  الديراني  ال�سيخ  وُيف�سر 

وزي��ارة  والأذك���ار،  »بالأدعية  الأي��ام  ه��ذه 

قبور الم�سلمين و�سلة الأرحام في الأعياد، 

اأو بزيارة الم�سجد لتاأدية الأعمال«، وُيركز 

�سعبان  رج���ب،  ال��ث��الث��ة  »الأ���س��ه��ر  ع��ل��ى 

عبادّية  اأعمال  فيها  وردت  التي  ورم�سان 

خا�سة«، م�سيرًا اإلى »اأهمية �سهر رم�سان 

الذي جعل اهلل فيه خ�سو�سّيات لي�ست في 

م�ستجاب  الدعاء  ففيه  الأ�سهر...  باقي 

والأعمال مقبولة والنوم فيه عبادة... وفيه 

اأراد اهلل اأن يقول للعبد: اأنت في �سيافتي، 

الأكرمين«،  اأك��رم  فاأنا  �سيفي  يكون  ومن 

كما اعتبر ال�سيخ اأن »ليلة القدر هي ُذروة 

واأعظم  ليلة  اأعظم  وه��ي  الإل��ه��ي،  الكرم 

من  كثيٌر  اإحيائها  ف��ي  ورد  لذلك  زم��ن، 

العبادات المعروفة«.

*في �إحيائها فائدة للجميع..
اأي����ام اهلل  ن���دى )23 ع��ام��ًا(  ُت��ح��ي��ي 

هي  اأك��ث��ر«.  اهلل  من  وللتقّرب  »لأهميتها 

ال�سماء  اأب��واب  الأي��ام  هذه  »في  اأن  ت�سعر 

وُتقبل  ال��دع��اء  فيها  ُي�ستجاب  مفتوحة، 

عامًا(   19( فاطمة  اأم��ا  الأع��م��ال«.  فيها 

فتعتبر اللتزام بهذه ال�سعائر »اأمرًا واجبًا 

اإلهّية  رحمة  م��ن  تحمله  لما  كال�سالة، 

ونورانّية«.

»كّلما  ق��ائ��اًل:  اأردف  عليق  ال��دك��ت��ور 

الملف
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اأحببناها  اأك��ث��ر،  المنا�سبة  ه��ذه  عرفنا 

ينبغي  تربوي  عمل  »كل  اأن  معتبرًا  اأكثر«، 

اأن يراعي ان�سجام �ستة اأبعاد هي:

1 - الُبعد التعليمي، اأي اأتعلم من المنا�سبة 

معرفة ما.

اأي  ال�سيا�سي،   - الج��ت��م��اع��ي  ال��ُب��ع��د   -  2

المنا�سبة  ه���ذه  ت��وؤّث��ر  ك��ي��ف  م��الح��ظ��ة 

اجتماعيًا و�سيا�سيًا على حركة المجتمع.

3 - الُبعد الديني - الأخالقي، اأي المَلكات 

النف�سية.

المتعلق  المهني   - القت�سادي  الُبعد   -  4

بكيفية التعامل مع هذه المنا�سبة من 

ناحية التدبير القت�سادي، مثاًل.

ليلة القدر هي ُذروة الكرم 
اإللهي، وهي أعظم ليلة 

وأعظم زمن، لذلك ورد يف 
إحيائها كثرٌي من العبادات

"اللَُّهمَّ ِإنِّي 
أَْسَألَُك ِفْيِه ما 
يُْرِضيَك، َوأَُعوُذ 
ِبَك ِمّما يُْؤِذيَك، 

َوأَْسَألَُك التَّْوِفيَق 
ِفْيِه أَلْن أُِطيَعَك 

َوال أَْعِصيَك، يا 
اِئِليَن". َجواَد السَّ

من  النابع  البدني،   - الحياتي  الُبعد   -  5

عالقة  ع��ل��ى  المنا�سبة  ه���ذه  ت��اأث��ي��ر 

النف�س والج�سد بها.

اأرى  كيف  الفّني،   - الجمالي  الُبعد   -  6

بلغة  واأقدمها  المنا�سبة،  هذه  جمال 

الفن«.

د. محمد عليق
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*تقّرٌب �إلى �هلل
اأهمية  ع��ل��ى  اأّك����د  ال��دي��ران��ي  ال�سيخ 

ه��ذه  ب��اأع��م��ال  الأف�����راد  م�����س��ارك��ة جميع 

ب��ح��اج��ة لإح��ي��اء  »الإن�����س��ان  لأّن  الأي�����ام، 

الجوانب  في  خ�سو�سًا  المنا�سبة،  ه��ذه 

الغرور  من  نوعًا  فيها  يعي�س  ع��ادة  التي 

»اتخاذ  الإن�سان  على  اأّن  معتبرًا  والِكَبر«، 

قرار بالتقرب من اهلل في هذه الأيام ولو 

باتجاه اهلل خطوة،  يخُط  لأن من  خطوة، 

م�ساعفة،  خ��ط��وات  م��ن��ه  ي��ت��ق��رب  ف���اهلل 

وخا�سة في هذه الأيام، لف�سيلتها«.

»اإي�سال  اأهمية  على  عليق  د.  ي�سّدد 

ل��الأط��ف��ال،  الأي�����ام  ه���ذه  واإف���ه���ام معنى 

وتزيين  ن�ساط،  اأو  ة  ق�سّ ب�سكل  وذل���ك 

كل  يحب  الطفل  لأن  له،  المنا�سبات  هذه 

هذه  »اإح��ي��اء  اإل��ى  م�سيرًا  جميل«،  هو  ما 

الأيام بطريقة تالئم جميع اأفراد الأ�سرة، 

الأطفال في  ي�سارك  فيما  للكبار،  الإحياء 

لهذه  حبهم  فيزيد  للمنا�سبة  التح�سير 

ال�سعائر«.

وي��ت��ف��ق ك����ّل م���ن ال�����س��ي��خ ال��دي��ران��ي 

لي�ست  الأيام  اأن هذه  على  عليق  والدكتور 

ِح���ك���رًا ع��ل��ى الإن�������س���ان ال��م��ل��ت��زم ف��ق��ط، 

الأوام��ر  »ك��ل  الديراني  لل�سيخ  فبالن�سبة 

الإلهية ال�سادرة عن الر�سول P موجهة 

حاجة   »الأكثر  اأن  اإل��ى  وم�سيرًا  للجميع«، 

يع�سي  َم��ن  ه��و  بالتحديد،  الأي���ام  لهذه 

�سرورة  على  عليق  د.  ي�سّدد  فيما  اهلل«. 

للم�ساركة،  النا�س  كل  لجذب  »التخطيط 

وعدم اإقفال الأبواب اأمام غير الملتزم«.

*�أثر �للتز�م بها..
واللتزام  النورانّية  الأيام  هذه  لإحياء 

واجتماعّية  وتربوّية  دينّية  اآث��ار  ب�سعائرها 

هذه  تترك  الديني  الم�ستوى  فعلى  عديدة، 

عالقة  له  واأخالقّيًا،  اإيمانّيًا  »اأث��رًا  الأي��ام 

خالل  من  وجل  عّز  اهلل  اإل��ى  النا�س  بعودة 

الملف
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(1 ).)21( Q نهج البالغة، من حكم الأمير

�لهو�م�ض

"اللَُّهمَّ اْجَعْل 
ِلي ِفْيِه ِإلى 

َمْرضاِتَك َدِلياًل، 
َوال َتْجَعْل 

ْيطاِن ِفْيِه  ِلْلشَّ
َعَليَّ َسِبياًل 

َواْجَعْل الَجنََّة ِلي 
َمْنِزاًل َوَمِقياًل".

الديراني،  ال�سيخ  يقول  وال�ستقامة«  التوبة 

الأيام  هذه  تتركه  الذي  »الأث��ر  اإلى  م�سيرًا 

على تنقية الروح، والأثر المعنوي والنف�سي 

عليق  د.  اأّم��ا  وال��م��وج��ودات«،  الأنف�س  على 

فيرى اأن لهذه الأيام اآثارًا اجتماعّية وتربوّية 

تتلخ�س »بتوحيد نمط حياة النا�س، وتقِوية 

الُلحمة  واإع���ادة  لديهم  الم�ستركة  القيم 

الحب  م�ساعر  »تقوية  اإلى  اإ�سافة  بينهم«، 

العدوانية،  ن�سبة  وتخفي�س  النا�س،  بين 

وت�سكيل هوية ولغة م�ستركة لكل النا�س«.

*ع�سر ذهبّي
»اأهم �سيء  اأّن  الديراني  ال�سيخ  يعتبر 

لي�س الكّم الذي ناأتي به، واإّنما النوع، لذا 

هذه  في  لنا  نفع  فيه  بما  نعمل  اأن  علينا 

المخل�سة هلل  بالأعمال  نقوم  باأن  الأي��ام، 

عزَّ وجّل والتي ل ت�سوبها �سائبة«.

اأن  »علينا  ب��ال��ق��ول:  عليق  د.  ويختم 

نقّدم �سعائرنا كما هي، فنحن، كموؤمنين، 

تعبير،  ح��ري��ة  لدينا  ذه��ب��ي،  ع�سر  ف��ي 

�سعائرنا  ع��ن  ال�سبهات  نزيل  اأن  ويجب 

ونك�سر الحواجز، اإ�سافة اإلى اأهمية تحّلينا 

بالثقة بما نقوم به، والعتماد على البتكار 

والإبداع لتقديم �سعائرنا اإلى كل النا�س«.

)1( كما ورد 
»فالفر�س تمر مرَّ ال�سحاب«

...Q عن اأمير الموؤمنين الإمام علي

خطوة،  اهلل  باجتاه  يخُط  »من 
فاهلل يتقرب منه خطوات 

مضاعفة، وخاصة يف هذه 
األيام، لفضيلتها«
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يا نف�ص!...
ال�ساهرة، ول تكوني مّمن يعجز عن  اأر�س  ا�ستعدي لالآخرة، على قدر هول 

�سكر ما اأوتي، ويبغي الزيادة فيما بقي، وينهى النا�س ول ينتهي.

يا نف�ص!
ما المانع لك من المبادرة اإلى �سالح الأعمال، وما الباعث لك على الت�سويف 

موؤالفة  عن  و�سعفك  �سهوتك،  مخالفة  عن  عجزك  اإل  �سببه  وه��ل  والإه��م��ال، 

اأئمتك؟ وهبي اأّن الجهد في اآخر العمر نافع، واأنه مرق اإلى اأ�سعد المطالع، فلعّل 

اليوم اآخر عمرك، ونهاية دهرك...

ل���ع���ل غ�������دًا ي����اأت����ي واأن��������ت ف��ق��ي��دول ت����رِج ف��ع��ل ال�����س��ال��ح��ات اإل����ى غ��ٍد

يا نف�ص!
 غالبي ال�سهوة قبل قّوة طراوتها، فاإّنها اإْن قويت لم تقدري على مقاومتها، 

العبد  تعبد  التي  الثابتة،  وال�سخرة  النابتة،  كال�سجرة  ال�سهوة  اأّن  ذلك:  ومثل 

بقلعها اأو اأمر بنزعها، فمن ترك قلعها وعجز عن نزعها، كان كمن عجز عن قلع 

�سجرة وهو �ساب قوي الهّمة، فاأّخرها بعد اأّمة اإلى ال�سعف وابي�سا�س اللّمة، مع 

العلم باأن طول المدة يزيد ال�سجرة قّوة وثباتًا، وتولي القالع �سعفًا و�ستاتًا.

وم������ن ال����ع����ن����اء ري����ا�����س����ة ال���ه���رماأت���رو����س ع��ر���س��ك ب��ع��د م��ا هرمت

�ل�سيخ تقي �لدين �إبر�هيم �لكفعمي

يا نفس... غالبي الشهوة

نصوص تراثية
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يا نف�ص!

البارد  الماء  بترك  عليه  اأ�سير  الأ�سقام،  غمره  مري�س  في  قولك  ما 

ثالثة اأيام، لي�سح ويتهناأ ب�سربه مدى ال�سهور والأعوام، فما مقت�سى العقل 

في افتعال اأمر ال�سبوة، وق�ساء حق ال�سهوة، اأي�سبر الثالثة اأيام ليتنعم 

طول عمره؟ اأم يق�سي في الحال �سهوة وطره؟!

اأاألم ال�سبر عن ال�سهوات، وكظم الغيظ عن العقوبات،  وليت �سعري 

اأعظم �سدة، واأطول مدة، اأم األم النار، وغ�سب الجبار؟!

يا نف�ص!

من ل يطيق ال�سبر عن ق�ساء الوطر، كيف ي�سبر يوم العر�س على 

حّر �سقر؟!

اأمنية  من  فكم  اأورث��ت حزنًا طوياًل،  قد  �ساعٍة  �سهوِة  ولربَّ  نف�س!  يا 

جلبت منّية. 

اأ���س��ق��ط��ت الأي�����ام م��ن��ه��ا الأل���فم����ن ن�����ال م����ن دن����ي����اه اأم��ن��ي��ة

واإّياِك اإّياِك اأن تر�سي غير اهلل وتعر�سي عنه، فاإّنه مانعِك من الغير 

الملُك  الغير منه، والعجب منِك كيف تذنبين وال�ساهد عليِك  ول يمنعِك 

ار؟! الجبار؟! وت�سحكين ولعّل اأكفانِك قد خرجت من عند الق�سّ

يا نف�ص!

 ومّما اأعظِك به من كالم اأمير الموؤمنين، و�سّيد الو�سيين: اأن الفكر 

يهدي، والهوى يردي، وال�سهوات اآفات، والّلذات مف�سدات، والرزق مق�سوم، 

واليقظة  اغترار،  والأمن  يغّر،  والأمل  ت�سّر،  والدنيا  محروم،  والحري�س 

ا�ستب�سار، والغفلة �ساللة، والغّرة جهالة.

يا نف�ص!

العقل،  عدو  والهوى  بال�ستحقاق،  والآخ��رة  بالإنفاق،  الدنيا  مكا�سب 

اأف�سل  وال�سدقة  النيات،  ثمار  من  والأع��م��ال  الجهل،  ثمار  من  واللهو 

الح�سنات، والطمع فقر ظاهر، والياأ�س غنى حا�سر.

يا نف�ص!

 ال�سالمة في التفّرد، والراحة في التزّهد، وفي ال�ساعات تكمن الآفات، 

الأم��ان،  دار  والجّنة  الخ�سران،  �سوق  والدنيا  اللحظات،  تفنيه  والعمر 

الأ�سقياء،  دار  والدنيا  الح�ساب،  بعد  والثواب  العقاب،  قبل  والح�ساب 

والجّنة دار الأتقياء.
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أحكام 
مصرف 
الخمس
�ل�سيخ علي حجازي

أحكاٌم
في الصوم

�ل�سيخ علي حجازي

يعتر�ض �ل�سائم في �سهر رم�سان وغيره حالت 

مختلفة يحار فيها �أيبقى �سائمًا �أم يعتبر قد �أفطر 

)ولو عن غير ق�سد( فال ُيقبل �سومه، وفي �لتالي 

بع�ض �لم�سائل:
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1 - بقايا �لطعام في �لفم:

اإذا كان في فم ال�سائم بقايا طعام 

بين الأ�سنان فثالث �سور:

الأولى: اإذا لم يكن على علم بها وقد 

ول  الجوف ف�سومه �سحيح،  اإلى  �سبقت 

�سيء عليه.

يعلم  ولم  بها  يعلم  كان  اإن  الثانية: 

ف�سبقته  الجوف،  اإلى  تنزل  �سوف  باأّنها 

اإلى الجوف، ولم يكن نزولها اإلى الجوف 

فال  عمد  عن  ول  اإليه،  منه  التفات  عن 

�سيء عليه، و�سومه �سحيح.

ف�سومه  عمد  عن  كان  اإذا  الثالثة: 

باطل، فاإن كان في �سهر رم�سان فيجب 

مع  يق�سيه  ث��ّم  النهار،  باقي  الإم�ساك 

كّفارة كبيرة.

2 - ذوق �لمرق ونحوه:

وم�سغ  المرق،  ذوق  لل�سائم  يجوز 

الطعام، ب�سرط عدم تعّمد ابتالع �سيء. 

بالم�سواك  الأ�سنان  تنظيف  يجوز  كما 

ونحو ذلك حّتى  و)المعجون(  والفر�ساة 

يتعّمد  لم  ما  حلقه  في  بطعٍم  اأح�ّس  واإن 

الريق  بلع  ويجوز  كما  منه.  �سيء  ابتالع 

خرج  اإذا  نعم  الفم،  داخل  في  الموجود 

ولو  ال�سفتين  اإلى خارج  الريق )اللعاب( 

عبر خيط اأو خاتم اأو فر�ساة اأ�سنان فال 

عمدًا.  وابتالعه  ُمجّددًا  اإرجاعه  يجوز 

اإن  الفجر  قبل  الأ�سنان  تنظيف  ويجب 

علم بوجود بقايا طعام وعلم اأّنها �ستنزل 

اإلى الجوف.

3 - �لأكل ن�سيانًا:

اإذا ن�سي ال�سائم اأّنه �سائم فاأكل اأو 

�سوم  بين  ف��رق  بال  �سومه،  �سّح  �سرب 

اأّي �سوم اآخر  اأو  �سهر رم�سان وق�سائه، 

حّتى الم�ستحّب.

4 - �لدو�ء:

اأ - الأحوط وجوبًا اجتناب ال�سائم عن 

اأو المقّوية حّتى  جميع الإبر المغّذية 

ولو كانت في الع�سل.

ب - الأحوط وجوبًا اجتناب ال�سائم عن 

غير  كانت  لو  حّتى  الوريد  في  الإب��ر 

ال�سرورة  مع  نعم  مقّوية،  ول  مغّذية 

تجوز، ثم يق�سيه لحقًا على الأحوط 

الم�سّكن  اأو  الدواء  اإبرة  واأّما  وجوبًا، 

في الع�سل فال ت�سّر ال�سوم.

اأو  ال���دواء  ك��ان  اإذا  الربو  ط�ّسا�سة   - ج 

للهواء  م�ساحبًا  فيها  الم�سحوق 

الحلق  اإل��ى  يدخل  وك��ان  الم�سغوط، 
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ال�سائم  ع��ل��ى  ت��ع��ّذر  اإذا  الأول�������ى: 

فيجوز  ا�ستعمالها  دون  م��ن  ال�����س��وم 

ا�ستعمالها، والأحوط وجوبًا اأن ل يتناول 

تمّكن  اإذا  بعد  وفيما  معها.  اآخر  مفطرًا 

الط�ّسا�سة  ه��ذه  دون  م��ن  ال�سيام  م��ن 

يق�سي تلك الأّيام، واإّل فال.

بدونها  ال�سوم  اأم��ك��ن  اإن  ال��ث��ان��ي��ة: 

فالأحوط وجوبًا اجتنابها على ال�سائم.

والأذن  والأن���ف  الفم  ف��ي  القطرة   – د 

اإلى  ال�سائل  ال�سوم مع و�سول  تبطل 

ال��ج��وف، واأّم���ا ف��ي العين ف���اإذا كان 

لدخول  موجبًا  فيها  ال���دواء  تقطير 

�سيء في الحلق فال يجوز، واأّما مجّرد 

دخول الطعم فال ي�سّر بال�سوم.

5 - رم�ض �لر�أ�ض في �لماء:

اأ - الأحوط وجوبًا عدم تعّمد رم�س تمام 

ال�سيام،  اأث��ن��اء  ال��م��اء  ف��ي  ال��راأ���س 

ي�سّر  القهر فال  اأو  الن�سيان  واأّما مع 

بدون  البدن  رم�س  ويجوز  بال�سوم. 

ال���راأ����س، ك��م��ا وي��ج��وز رم�����س بع�س 

الراأ�س.

ب - اإذا غط�س ال�سائم في الماء بلبا�س 

الراأ�س  غطاء  يكن  ولم  الغّوا�سين، 

الغّطا�س(  )طا�سة  بالراأ�س  ل�سقًا 

في�سّح �سومه. والأحوط وجوبًا ترك 

رم�س الراأ�س بلبا�س ل�سق بالراأ�س.

6 - �لغبار و�لدخان:

اأ - تعّمد اإي�سال الغبار الغليظ اإلى الحلق 

وابتالعه اأثناء ال�سوم يوجب بطالن 

فيجب  وجوبًا،  الأح��وط  على  ال�سوم 

اإلى  واأّما مجّرد دخوله  التحّرز عنه. 

الفم والأنف دون اأن ي�سل اإلى الحلق 

اإلى  ودخوله  لل�سوم.  مبطاًل  فلي�س 

الجوف بغير اإرادة ل يبطل ال�سوم.

ال�سائم  يتجّنب  اأن  الأحوط وجوبًا   - ب 

اأن���واع ال��دخ��ان وال��م��واّد  تدخين ك��ّل 

طريق  عن  ت�ستن�سق  التي  رة  المخدِّ

تن�ّسق  واأّم��ا  الل�سان.  تحت  اأو  الأن��ف 

ُيبطل  ف��ال  التدخين  غير  ال��دخ��ان 

ال�سوم.

7 – �لحتقان:

لمر�س  ولو  بالمائع  الحتقان  تعّمد   - اأ 

فقه الولي
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ي��ب��ط��ل ال�������س���وم. واأّم������ا الح��ت��ق��ان 

ي�سّر  ف��ال  )كالتحميلة(  بالجامد 

بال�سوم.

ب - بع�س الأ�سخا�س يعانون من اإم�ساك 

حاّد، ول �سبيل اإلى اإخراج الغائط اإّل 

الأمعاء  في  الماء  اإدخ��ال  خالل  من 

لأّنه  لل�سوم؛  فهو مبطل  الدبر،  عبر 

ق�ساء  فيجب  بالمائع،  الحتقان  من 

اإليه  م�سطرًا  يكن  لم  واإن  ال�سوم، 

وجبت الكّفارة اأي�سًا.

8 – �لقيء:

ل  ال�سوم  ن�سيان  مع  اأو  �سهوًا  التقّيوؤ 

ي�سّر بال�سوم، واأّما مع التعّمد فهو يبطل 

ال�سوم حتى لو كان م�سطرًا اإليه.

9 - �لإغماء:

اأثناء  وفي  ال�سوم،  المكّلف  نوى  اإذا   - اأ 

النهار، اأغمي عليه، ف�سورتان:

اإل��ى  الإغ��م��اء  ا�ستمّر  اإذا  الأول������ى: 

الغروب �سّح �سومه، ول يجب ق�ساوؤه.

يجب  الوقت  في  اأف��اق  اإذا  الثانية: 

ق�ساء  ول  الإم��ك��ان،  م��ع  ال�سوم  اإت��م��ام 

اإتمام ال�سوم يفطر  عليه. ولو لم يمكنه 

ثّم يق�سيه.

ب - اإذا ح�سل الإغماء قبل طلوع الفجر 

�سهر  من  اليوم  �سوم  ينوي  اأن  قبل 

رم�����س��ان، وا���س��ت��م��ّر اإغ���م���اوؤه ط��وال 

ال�سوم،  وجوب  عنه  في�سقط  النهار 

ول يجب عليه الق�ساء.

بفعله  الإغماء  يكن  لم  اإذا  كله  هذا 

واإل فيجب الق�ساء.

10 – �لم�سم�سة:

غاية(  )لأّي  لو�سوء  تم�سم�س  اإذا 

فال  تعّمد  ب��دون  جوفه  اإل��ى  الماء  و�سبق 

يبطل �سومه.

التقّيؤ سهواً أو مع نسيان 
الصوم ال يضّر بالصوم، وأّما 

مع التعّمد فهو يبطل الصوم 
حتى لو كان مضطراً إليه
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�إذ� حّل �ل�سهر �لف�سيل، وبد�أت بركات لياليه، يجتمع �لموؤمنون؛ 

ويبرز  و�لبتهال.  و�لمناجاة  بالدعاء  �لمغفرة  �ساعات  ليغتنمو� 

�لثمالي«.  حمزة  �أبي  »دعاء  با�سم  م�سهور  عالية  م�سامين  ذو  دعاٌء 

فمن هو هذ� �لناقل �لأمين؟

�ل�سيخ تامر حممد حمزة

القدماء منهم والمتاأخرون، فذكره ال�سيخ 

بن  ثابت  ح��م��زة،  »اأب���و  بقوله:  ال�����س��دوق 

دينار الثمالي، ودينار يكون اأبا �سفية، وهو 

من حي من بني ثعل، ون�سب اإلى ثمالة، لأّن 

.
)2(

داره كانت فيهم وهو ثقٌة عدٌل«

 { القمي  عبا�س  ال�سيخ  وذك���ره 

الثمالي،  حمزة  اأبو  الجليل،  »الثقة  فقال: 

ثابت بن دينار، �ساحب الدعاء المعروف 

زّهاد  من  كان  رم�سان،  �سهر  اأ�سحار  في 

عربيًا  وك���ان  وم�سايخها  ال��ك��وف��ة  اأه���ل 

. وكان له ثالثة من الذكور وهم: 
)3(

ْزِدّيًا«
َ
اأ

الرجال  جملة  من  الثمالي  حمزة  اأبو 

ومن   .R الأئمة  من  لأربعة  الأوف��ي��اء 

كما  ���س��ادق��ًا،  يكن  ال��وف��اء  ب�سفة  يتحلَّ 

نهج  في   Q الموؤمنين  اأمير  عن  ورد 

فكانت   .
)1(

ال�سدق« تواأم  »الوفاء  البالغة 

البيت  اأه��ل  علوم  بخدمة  ع��ام��رة  حياته 

R، وق�سى نحبه من دون اأّي تبّدل اأو 

ا�ستقامة و�سدق  تحّول عما كان عليه من 

ووفاء.

*�لّثقُة �لعْدل
الرجال،  علماء  معظم  له  ترجم  لقد 

كسلمان في زمانه

شخصية العدد
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.
)4(

نوح ومن�سور وحمزة قتلوا مع زيد

*مقامه �لعلمي
لقد ت�سّرف اأبو حمزة الثمالي ب�سحبة 

علي  الإم��ام  Rوهم  الأئمة  من  اأربعة 

بن الح�سين والإمام محمد الباقر والإمام 

الإم��ام  مع  وجيزة  وفترة  ال�سادق  جعفر 

له  وّف��رت  ولقد   .R جعفر  بن  مو�سى 

من  عابقًا  ج��وًا  ال�سريفة  ال�سحبة  ه��ذه 

فحمل  والزهد  والتقوى  والمعرفة  العلم 

نقلها  ثم  والأدع��ي��ة،  الروايات  من  الكثير 

اإلى الأجيال، ول زالت م�ستمّرة اإلى زماننا 

اأبو  الحا�سر عبر الرواة والمحّدثين. قال 

عمرو الك�سي: »�ساألت اأبا الح�سن حمدويه 

بن ن�سير عن علي بن اأبي حمزة الثمالي 

ومحمد  الثمالي  حمزة  اأبي  بن  والح�سين 

.
)5(

اأخويه واأبيه فقال: كلهم ثقاة فا�سلون«

*ك�سلمان في زمانه
لقد نقل في حقه اأنه ك�سلمان في زمانه. 

خر كلقمان، وكالهما على خير. 
ُ
وفي كتب اأ

اأربعة  لخدمة  يوّفق  من  اأّن  الحال  وبطبيعة 

معهم  Rيكن  ال��ب��ي��ت  اأه���ل  اأئ��م��ة  م��ن 

اإّنه  اآ�سوب  �سهر  ابن  فيه  قال  وقد  ومنهم. 

 ،
)6(
Q ال�سادق  اأ�سحاب  خ��وا���ّس  م��ن 

في  ال��ط��و���س��ي  ال�سيخ  ل��ه  ت��رج��م  اأن  وب��ع��د 

والباقر  ال�سجاد  اأ�سحاب  في  ذكره  رجاله 

بقائه  على  اختلف  وق��د   .R وال�سادق 

الك�سي  واأم���ا   .
)7(
Q الكاظم  زم��ن  اإل��ى 

فقال: »وجدت بخّط اأبي عبد اهلل محمد بن 

اأحمد بن نعيم ال�ساذاني قال: �سمعت الف�سل 

�سمعت  يقول  الّثقة  �سمعت  قال:  �ساذان  بن 

في  الثمالي  حمزة  اأبو  يقول:   Q الر�ضا 

وذلك  زمانه  في  )ك�سلمان(  كلقمان  زمانه 

اأنه خدم اأربعة مّنا: علي بن الح�سين ومحمد 

بن علي وجعفر بن محمد Rوبرهة في 

.
)8(

»Q ع�سر مو�سى بن جعفر

*كتبه ورو�ياته
ذك���ر ل���ه ث��الث��ة ك��ت��ب وه���ي ال���ن���وادر 

تناقلها  وق��د  ال��ق��راآن،  وتف�سير  وال��زه��د 

العلماء اأمثال: ال�سيخ الطو�سي، وال�سدوق 

�سعيفة  منها  معلومة،  بطرق  وغيرهما 

العامة  عنه  نقل  وق��د  �سحيحة.  ومنها 

ُنقل  ما  اأهّم  ومن  ة،  الخا�سّ عنه  نقل  كما 

تشّرف أبو حمزة الثمايل 
بصحبة أربعة من األئمة 

وهم اإلمام علي بن احلسني 
وحممد الباقر وجعفر 

الصادق وفرتة وجيزة مع 
R اإلمام موسى بن جعفر
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�سهر  اأ�سحار  في  ُيقراأ  ال��ذي  الدعاء  عنه 

»دعاء  اأي  با�سمه  ا�ستهر  وال��ذي  رم�سان 

من  و�سلنا  وكذلك  الثمالي«،  حمزة  اأب��ي 

المو�سومة  القانونية  ال��ر���س��ال��ة  طريقه 

العابدين  زي��ن  ل��الإم��ام  الحقوق  بر�سالة 

.Q

*�ساحب كر�مة 
اأن  حمزة  اأبي  اأمثال  عن  غريبًا  لي�س 

الكرامات،  بع�س  يديه  على  اأو  له  تجري 

��ي ع��ن ه�����س��ام بن  م��ن��ه��ا م��ا ن��ق��ل��ه ال��ك�����سّ

�سبّية  »كانت  قال:  اأبي حمزة  الحكم عن 

بها  فاأتيت  يدها  فانك�سرت  �سقطت  ل��ي، 

التميمي، فاأخذها، فنظر اإلى يدها فقال: 

واأن��ا  الجبائر،  ي��خ��رج  ف��دخ��ل  منك�سرة، 

ال�سبية،  على  رّقة  فدخلتني  الباب،  على 

فتناول  بالجبائر  فخرج  ودع��وت،  فبكيت 

نظر  ثم  �سيئًا،  بها  ير  فلم  ال�سبّية،  بيد 

اإل��ى الأخ���رى، ف��ق��ال: م��ا بها ���س��يء. قال 

اهلل  عبد  لأب��ي  ذل��ك  فذكرت  حمزة:  اأب��و 

اأبا حمزة وافق  الدعاء  Q، فقال: يا 

الر�سا فا�سُتجيب لك في اأ�سرع من طرفة 

.
)9(

عين«

*عالم بزمان موته
موته،  ب��زم��ان  يعلم  اإن�سان  ك��ل  لي�س 

ومن يعلم بذلك فمن اهلل �سبحانه وتعالى، 

R المع�سومين  الأئمة  اأّن  وباعتبار 

فقد  والباليا،  المنايا  علم  على  مّطلعون 

موتهم  زم��ان  على  مواليهم  بع�س  اأطلعوا 

لقد وصلنا تراثان ضخمان عن 
اإلمام السجاد Q عن أبي 
حمزة الثمايل وهما: رسالة 
احلقوق، والدعاء الذي يقرأ 

يف أسحار شهر رمضان

شخصية العدد
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الثمالي«  حمزة  »اأب���و  اأول��ئ��ك  جملة  وم��ن 

الذي عّرفه الإمام ال�سادق Q بتاريخ 

ب�سير،  اأبي  عن  الك�سي  نقل  فقد  رحيله؛ 

 Q اهلل  عبد  اأب��ي  على  دخلت  »ق���ال: 

قلت:  الثمالي؟  حمزة  اأب��و  فعل  ما  فقال: 

خلفته علياًل، قال: اإذا رجعت اإليه فاأقرئه 

�سهر  في  يموت  اأنه  واأعلمه  ال�سالم،  مني 

اأب��و ب�سير: قلت:  ك��ذا ف��ي ي��وم ك��ذا ق��ال 

ن�س، 
ُ
جعلت فداك، واهلل لقد كان لكم فيه اأ

�سدقت،   :Q ق��ال  �سيعة،  لكم  وك��ان 

معكم؟  �سيعتكم  قلت:  له.  خير  عندنا  ما 

نبّيه  وراق��ب  اهلل  خ��اف  هو  اإن  نعم  ق��ال: 

وت��وّق��ى ال��ذن��وب، ف��اإذا هو فعل ك��ان معنا 

في درجاتنا، قال: فرجعنا تلك ال�سنة فما 

 
)10(

توفي« حتى  ي�سيرًا  اإل  حمزة  اأب��و  لبث 

واتفقت الروايات على اأن وفاته كانت عام 

150 للهجرة.

*تر�ثان �سخمان
لقد و�سلنا تراثان �سخمان عن الإمام 

الثمالي  حمزة  اأب��ي  عن   Q ال�سجاد 

ال��ذي  وال��دع��اء  ال��ح��ق��وق،  ر�سالة  وه��م��ا: 

في  جاء  رم�سان.  �سهر  اأ�سحار  في  يقراأ 

مطلع ر�سالة الحقوق، قوله Q: »اعلم 

اأن هلل عليك حقوقًا محيطة  رحمك اهلل، 

�سكنة  اأو  ت��ح��ّرك��ت��ه��ا  ح��رك��ة  ك��ل  ف��ي  ب��ك 

�سكنتها اأو منزلة نزلتها اأو جارحة قلبتها، 

واآلة ت�سّرفت بها بع�سها اأكبر من بع�س، 

واأكبر حقوق اهلل عليك ما اأوجبه لنف�سه«.

واأم�����ا ال���دع���اء »دع�����اء اأب�����ي ح��م��زة 

الثمالي« فقد ت�سّمن الكثير من المفاهيم 

العقلية والمعاني الروحية، وبيان الطريق 

لل�سلوكيات العملية.

نهج البالغة، الخطبة )41(.( 1)

من ل يح�سره الفقيه، ال�سدوق، ج4، �س444.( 2)

الكنى والألقاب، عبا�س القمي، ج2، �س132.( 3)

تاريخ الكوفة، ال�سيد البراقي، �س451.( 4)

رجال الك�سي، ترجمة اأبي حمزة الثمالي.( 5)

المناقب، ابن �سهر اآ�سوب: ج4، ترجمة اأبي حمزة.( 6)

(7 ).R رجال الطو�سي، اأ�سحاب الأئمة الأربعة

رجال الك�سي، اأبو عمرو الك�سي، ترجمة اأبي حمزة الثمالي.( 8)

م.ن.( 9)

رجال الك�س���ي، ترجمة اأبي حمزة الثمالي؛ وخال�سة الأقوال، ( 10)

الحّلي، �س86.

�لهو�م�ض
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ث فنُّ التحدُّ
مع اآلخرين )2(

علي يا�سني

�أ - �لعيون

تتكّلم  فهي  خا�سًا  �سحرًا  للعيون  اإن 

عن بعد، وتفعل فعلها بدون تدّخل الجوارح 

لغة  المتحّدث  ي�ستخدم  ولكي  الأخ���رى. 

عينيه ب�سكل متقن ل بّد له من مراعاة ما 

يلي:

1 - النظر اإلى عيون الم�ستمعين مبا�سرة، 
اأّما في حالة التوتر، والقلق، والخوف 

اإل��ى  ال��ن��ظ��ر  ل  فُيف�سّ ال��ج��م��ه��ور  م��ن 

اأنوفهم اأو اأ�سفل جبين كل منهم.

2 - عدم ت�ستيت اأنظار الم�ستمعين بحيث 
ينظر اإلى ال�سباك اأو �سقف الغرفة.

النظر  اإط��ال��ة  وع��دم  النظر،  تنويع   -  3
 8 اإل��ى   5 اأكثر من  اإل��ى �سخ�س واح��د 

اإلى  ثوان تقريبًا، لأّن النظرة الطويلة 

التحّدث  عند  ���س��واء  الآخ���ر  ال��ط��رف 

توحي  ن��ظ��رة  ه��ي  ال���س��ت��م��اع  عند  اأو 

بالمتحّدث  ُيفتر�س  ل��ذا،  ب��الإرب��اك. 

الم�ستمعين  جميع  على  نظراته  توزيع 

لإي�سال  اأح��ده��م  اإل���ى  ينظر  بحيث 

اإلى  ينتقل  ثم  اأو جملة �سغيرة،  فكرة 

بجملة  فكرته  ليكمل  اآخ���ر  م��ت��ح��ّدث 

جديدة.

)ال��م��روح��ة(:  النظر  تراتبية  ع��دم   -  4

يكون  وكيف  �لتحّدث،  فّن  مهارة  عن  �ل�سابق،  �لعدد  في  تحّدثنا، 

�لتو��سل في �إي�سال �لفكرة لالآخر باأ�سلوب لبق وغير منّفر. ونكمل، في 

نف�ض �ل�سياق، �سكل �لتو��سل وما يتعلق بلغة �لج�سد.

عندما نتحّدث عن لغة �لج�سد فاإننا نعني: �لعيون، �ليدين، و�سعّية 

�لج�سد، �لوجه...

مهارات
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بحيث يبداأ بالنظر اإلى اأّول من بقربه، 

يعرف  م�ستمع  ك��ل  الحالة  ه��ذه  وف��ي 

اإليه. لذا، من  متى يحين وقت النظر 

الأف�سل النظر يمينًا وي�سارًا وبطريقة 

م�ستمع  كّل  يعرف  ل  بحيث  ع�سوائية، 

ويبقى  اإل��ي��ه  ال��م��ت��ح��ّدث  ينظر  م��ت��ى 

منتبهًا.

ب- و�سعية �لج�سد

ال��ج�����س��د و���س��ع��ّي��ات  ي��اأخ��ذ  اأن  ي��ج��ب 

الآخ��ري��ن،  م��ع  ال��ت��ح��ّدث  اأث��ن��اء  �سحيحة 

منها:

1 - الوقوف بطريقة منت�سبة.
2 - التجاه نحو الم�ستمع.

كان  ف��اإذا  الم�ستمع:  اإي��م��اءات  ن�سخ   -  3
اإذا  اأو  الوقوف،  المتحّدث  على  واقفًا 

كان جال�سًا، اأو... اإلخ، وذلك اعتمادًا 

حتى  ب��ال��م��ث��ل،  المعاملة  م��ب��داأ  ع��ل��ى 

يتحّقق الوئام بين الطرفين.

ذل��ك:  ي�سلح  حيث  ال��ك��الم  موافقة   -  4
النخفا�س  عن  المتكلم  تحّدث  فعند 

يتحّدث  وعندما  ينخف�س،  اأن  يجب 

عن الجلو�س يجب اأن يجل�س... اإلخ.

ج – �ليد�ن

الكالم.  اإيحاءات  مع  تتوافقان  بحيث 

جبل،  �سعود  ع��ن  المتكّلم  ت��ح��ّدث  ف���اإذا 

وعند  ذل���ك.  اإل���ى  ب��ي��ده  ي�سير  اأن  فيجب 

التحّدث عن رجل طويل يجب اأن يرفع يده 

لالإ�سارة اإلى طول هذا الرجل... اإلخ.

ُيفرتض باملتحّدث توزيع 
نظراته على جميع 

املستمعني
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عدم  اإل��ى  اللتفات  المتحّدث  وعلى 

ا�ستعمال اليدين في:

1 - لم�ص الذات: كاأن يبقى طوال الوقت 
اإحداهما  يديه  يفرك  اأو  راأ�سه  يحك 

لحيته  على  ي��ده  ي��م��ّرر  اأو  ب��الأخ��رى، 

و�ساربيه.

وجده  بما  يلعب  كاأن  الأ�سياء:  لم�ص   -  2
اأمامه من اأقالم اأو اأدوات.

يوؤّدي  الخطاأين  هذين  في  الوقوع  اإّن 

ما  متابعة  عن  الم�ستمعين  ان�سراف  اإلى 

يقوله المتحّدث.

د - �لوجه: 

ع�سرات  ي��اأخ��ذ  اأن  ال��وج��ه  ي�ستطيع 

وجود  ب�سبب  تقدير،  اأق��ّل  على  الأ�سكال 

اآلف الع�سالت ال�سغيرة فيه، فما هو دور 

وجه المتحّدث في تو�سيل اأفكاره؟

ي�ستخدم  اأن  المتحّدث  على  يجب   -  1
اإق��ن��اع  ف��ي  اأف��ك��اره  لم�ساعدة  وج��ه��ه 

�سبيل  على  يبدو  بحيث  الم�ستمعين، 

المثال:

تثير حزن  فكرة  عند طرح  اأ- حزينًا 

الم�ستمعين.

ُتفرح  ف��ك��رة  ط��رح  عند  �سعيدًا  ب- 

الم�ستمعين.

ج- متفاجئًا عند طرح فكرة غريبة.

قراءة  يفهم  اأن  المتحّدث  - يجب على   2
الموجودة  فالوجوه  الم�ستمعين،  وجوه 

عن  ت��ع��ّب��ر  الحقيقة  ف��ي  ه��ي  اأم��ام��ه 

هي  وب��ال��ت��ال��ي  اأ���س��ح��اب��ه��ا،  م�سمون 

المتحّدث.  يقوله  لما  عك�سية  تغذية 

فاإذا راأى وجهًا �سعيدًا فهذا دليل على 

واإذا  ي�سمع.  لما  م��رت��اح  �ساحبه  اأن 

راأى وجهًا عاب�سًا غا�سبًا فعليه اإعادة 

النظر بما يقوله، اأو معرفة ما يدور في 

راأ�س �ساحب هذا الوجه.

و�لإ�������س������ار�ت  �ل���ح���رك���ات   - ه����� 

�لال�إر�دية: 

الإ�سارات  المتحّدث  يعرف  اأن  يجب 

عن  ت�سدر  التي  ال��الاإرادي��ة  وال��ح��رك��ات 

حال  كثيرة  اأحيانًا  تف�سر  والتي  الم�ستمع 

الم�ستمع:

الم�ستمع  اأن  تو�سح  الوجه:  احمرار   -  1
خجل.

الم�ستمع  اأن  تو�سح  ال��ق��دم��ي��ن:  ه��زهّ   -  2
متوّتر وقلق.

مرتبك  الم�ستمع  اأن  تو�سح  رج��ف��ة:   -  3
وخائف.

الم�ستمع  اأن  تو�سح  الأظ��اف��ر:  ق�سم   -  4
مرتبك.

كما اأّن هذه الإ�سارات اإذا �سدرت عن 

المعاني  نف�س  اإلى  ت�سير  فاإنها  المتحّدث 

التي ذكرناها، لذا يجب عليه اللتفات اإلى 

تجّنبها وعدم اإظهارها قدر الم�ستطاع.

�أثناء  �لعاّمة  �ل�سالمة  *قو�عد 
�لحديث

ت�ساعدك  التي  القواعد  بع�س  اإليك 

اإق��ام��ة ح��دي��ث جيد مع  ع��ام على  ب��وج��ه 

الأفراد والمجموعات:

مهارات
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اأكثر  وا�ستمع   )%  30( اأق��ل  تحّدث   -  1
علي  قال  باهتمام.  وا�سِغ   )%  70(

كُثر خطاأُه،  كُثر كالمه  Q: »من 

قّل  ومن  حياوؤه،  قّل  خطاأُه  كُثر  ومن 

حياوؤه قّل ورعه، ومن قّل ورعه، مات 

.
)1(

قلبه، ومن مات قلبه دخل النار«

الإمام  عن  والجدال:  النقا�س  تجّنب   -  2
اأبي عبد اهلل جعفر بن محمد ال�سادق 

Q اأنه قال لأ�سحابه: »ول يماريّن 

من  فاإنه  �سفيهًا،  ول  حليمًا  اأح��دك��م 

مارى حليمًا اأق�ساه ومن مارى �سفيهًا 

.
)2(

اأرداه«

{َوَل��ْو  الرقيقة:  العبارات  ا�ستخدام   -  3
واْ ِمْن  ا َغِليَظ اْلَقْلِب َلنَف�سُّ ُكنَت َفظًّ

َحْوِلَك} )اآل عمران: 159(.

الح�سين  ب��ن  ع��ل��ي  الإم����ام  ع��ن  ورد 

يثري  الح�سن  »ال��ق��ول  ق���ال:  اأن���ه   Q

الأج��ل،  في  وين�سئ  ال��رزق،  وينّمي  المال 

.
)3(

ويحبب اإلى الأهل، ويدخل الجنة«

4 - اعترف باأخطائك ول تحاول التبرير، 
فالعتراف بالخطاأ ف�سيلة.

5 - ار�سم على وجهك ابت�سامة: فالبت�سامة 
وهي  الآخ��ري��ن،  ق��ل��وب  اإل���ى  طريقك 

اإح����دى اأه����م ط���رق ك�����س��ر ال��ح��واج��ز 

الفا�سلة بين المتحّدث والم�ستمع.

6 - اأعِط الفر�سة لالآخر لينقذ ماء وجهه: 
ع��ن ر���س��ول اهلل P: »ت��ج��اوزوا عن 

بذلك  اهلل  َيِقُكم  الخاطئين  عثرات 

.
)4(

�سوء الأقدار«

في كثير من الأحيان ي�ستطيع متحّدث 

على  ويق�سي  جلي�سه  راأي  ُي�سقط  اأن  ما 

المتين،  وبرهانه  القوّية  بحججه  فكرته 

اإظهار  عدم  عليه  يجب  الحالة  هذه  وفي 

انت�ساره وخ�سارة الطرف الآخر، بل يجب 

ترك م�ساحة للطرف الآخر حتى ينقذ ماء 

اإنقاذ  ن�ساعده على  اأن  وجهه، ل بل يجب 

اللطيفة:  العبارات  بع�س  عبر  وجهه  ماء 

اأنك  »يبدو  نحترمها«،  نظر  وجهة  »ه��ذه 

المو�سوع«،  جوانب  كافة  على  مّطلع  غير 

»اأحترم راأيك ولكن لي راأي اآخر«... اإلخ.

الآخر على  الطرف  اإّن عدم م�ساعدة 

ال�ستماتة  اإلى  �سيدفعه  وجهه  ماء  اإنقاذ 

يجب على املتحّدث أن 
يستخدم وجهه ملساعدة 

أفكاره يف إقناع املستمعني
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و�سائل ال�سيعة، الحّر العاملي، ج8، �س531.( 1)

الأمالي، الطو�سي، �س225.( 2)

م. ن، �س49.( 3)

ميزان الحكمة، الري�سهري، ج3، �س2013.( 4)

الوافي، الكا�ساني، ج26، �س194.( 5)

�لهو�م�ض

عن النبي P يف وصيته 
ألبي ذر: »... يا أبا ذر، اترك 

فضول الكالم، وحسبك من 
الكالم ما تبلغ به حاجتك...«

وع��دم  ع��ن فكرته  ال��دف��اع  ف��ي 

مع  المقابلة حتى  الفكرة  قبول 

وبطالن  ب�سدقيتها  اقتناعه 

فكرته.

7 – نحن جّديون... فال داعي لل�سخرية: 
الأخ���ذ  ع���دم  وع��ن��د   - البع�س  ي��ل��ج��اأ 

بفكرته اأو عند عدم قدرته على اإقناع 

الآخرين - اإلى توجيه مو�سوع الحوار 

لذا  خ�سره،  عّما  تعوي�سًا  الهزل  نحو 

بتمييع  له  ال�سماح  اإيقافه وعدم  يجب 

الحوار.

د اإلى الم�ستمعين عبر: 8 - تودَّ
الحواجز  يك�سر  فذلك  م�سافحتهم:   - اأ 

بينك وبينهم.

ب - التربيت على الكتف: فهذا ي�سعرهم 

بالطمئنان والأمان.

ن��اداك  اإذا  باأ�سمائهم:  مناداتهم   - ج 

ل��ك:  ق���ال  اأو  ا���س��م��ك  بغير  اأح���ده���م 

ذكر  في  اأخطاأ  اأو  با�سمك«،  »ذّكرني 

التقيتما مّرة  اأن تكونا قد  ا�سمك بعد 

تنفر  األ  �سعورك؟  يكون  فكيف  اأول��ى 

ويغ�سبك  اإّن هذا يزعجك  من ذلك؟ 

وقد تلجاأ اإلى عدم التعاون معه نتيجة 

با�سمك  ن��اداك  اإذا  بينما  تلك.  فعلته 

اهتمامه  مو�سع  باأنك  ي�سعرك  فهذا 

واإّل لما حفظ ا�سمك.

9 – ليكن ج�سدك:
اأ - ابت�سامة دافئة، ل �سحكة عري�سة ول 

تك�سيرة مريبة.

ب - ذراعان منب�سطان.

ج - اعتدال ال�ساقين اأثناء الجلو�س.

د - النظر الدافئ اإلى عيون الم�ستمعين.

ه� -انب�ساط راحتي اليد، ل اأخفي �سيئًا ول 

يوجد نزاع مع الآخرين.

10 - ل تقل كل ما يتبادر اإلى ذهنك: عن 
و�سيته  P -في  النبي  ذر، عن  اأبي 

ف�سول  ات���رك  ذر،  اأب���ا  ي��ا   ...« ل���ه-: 

الكالم، وح�سبك من الكالم ما تبلغ به 

اأبا ذر، كفى بالمرء كذبًا  حاجتك. يا 

ث بكّل ما �سمع. يا اأبا ذر، اإنه  اأن ُيحدِّ

من  ال�سجن  بطول  اأح��ق  �سيء  من  ما 

اإّن اهلل عند ل�سان  اأبا ذر،  الل�سان. يا 

ما  وليعلم  ام��روؤ  اهلل  فليّتق  قائل  كل 

.
)5(

يقول«
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الصائمون الصغار
د�ليا فني�ض

رم�سان  �سهر  لمجيء  بالحما�سة  �سنو�ت(  )�سبع  محمد  ي�سعر 

مع  يقول.  كما  فيها،  �سي�سوم  �لتي  �لأول��ى  �لمرة  فهي  �لعام،  هذ� 

�لعلم �أن و�لديه ل يفر�سان عليه ذلك لأنه �سغير لكنه ي�سّر على 

وم مثلهما. فهل يدرك محمد معنى �ل�سيام؟ وكيف يمكن لالأهل  �ل�سّ

تعويده على �ل�سوم؟

*�سوم �لطفل �إنجاز كبير
قديمًا كان ل�سوم الأطفال 

ي�سّر  ك��ان  حيث  خا�سة  نكهة 

الأه���ال���ي ع��ل��ى اإي��ق��اظ��ه��م وق��ت 

ر  الم�سِحّ لم�ساهدة  ال�سحور،  لي�س 

الذي  يحب الأطفال روؤيته فح�سب، 

يجمع  التي  و�سّلته  وطبلته  بفانو�سه 

بل  ل�سحوره،  الأطعمة  األ���وان  فيها 

اأج���واء  ع��ل��ى  الأط���ف���ال  ليعتاد 

لهم،  ذل��ك  وتمهيد  ال�سوم 

وك����������ان الأه��������ل 

لإقناع  ي�سعون 

اأولده������������م 
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�سام  واإذا  الظهر،  حتى  فقط  بال�سوم 

الطفل نهارًا بكامله تحتفل اأ�سرته بهذا 

الإنجاز.

المعنى  لأب��ن��ائ��ن��ا  نو�سح  اأن  علينا 

الحقيقي لل�سوم واأنه لي�س فقط البتعاد 

يت�سّور  قد  كما  وال�سراب  الطعام  عن 

فوائد  ال�سوم  في  اإن  بل  النا�س،  بع�س 

على  ال�سائم  فيعتاد  وخلقية،  اجتماعية 

والعزيمة  والإرادة  التحّمل  وقوة  ال�سبر 

والمراقبة والن�سباط الذاتي، اأ�سف اإلى 

الغني  اإح�سا�س  وهو  اأ�سا�سًا  اأم��رًا  ذلك 

يومه.  ق��وت  يجد  ل  ال��ذي  الفقير  ب��اآلم 

�سرورية  ال�����س��وم  ع��ن  المعرفة  وه���ذه 

للم�سلم ال�سغير.

و�سن  �ل�����س��وم  على  *تعويدهم 
�لتكليف

ل بّد من اإعداد الأبناء نف�سيًا وج�سديًا 

على ال�سوم عند بلوغ �سبع �سنوات. ُيطلب 

وال�سراب  الطعام  عن  المتناع  الولد  من 

البدء  ل  ويف�سّ يوميًا،  �ساعات  ثالث  لمدة 

يتّم  اأن  على  الإف��ط��ار،  حتى  الع�سر  من 

نزيد  ثم  اأ�سبوع،  كّل  مرتين  اأو  مرة  ذلك 

الو�سول  حتى  بالتدريج  ال�ساعات  ع��دد 

اإلى �سن التكليف فيقدر على ال�سيام دون 

تعب.

عي�سى طفٌل يبلغ من العمر 8 �سنوات، 

ال�سوم  على  تعّودني  اأم��ي  »ب���داأت  يقول: 

اأ���س��وم حتى  ال��م��ا���س��ي. كنت  ال��ع��ام  م��ن 

الطعام  اأتناول  ثم  الواحدة ظهرًا  ال�ساعة 

اأ�سوم  �سوف  العام  ولكني هذا  وال�سراب، 

واإخ��وت��ي  واأم���ي  اأب���ي  مثل  ال��م��غ��رب  حتى 

و�سوف اأقراأ القراآن«.

تقول:  �سنوات،  ال�سبع  نجوى ذات  اأما 

»اأحب ال�سوم كثيرًا واأنا �ساأ�سوم مثل ماما 

راأي  فلها  نجوى   اأم  اأما  اليوم«.  كل  وبابا 

�سعيفة  بنية  ذات  ابنتها  اأن  ترى  اإذ  اآخر 

جدًا، لذا �ستحاول اأن تبداأ معها بالتدريج 

وتقول: »�ساأحاول التدرج معها حتى الظهر 

هذا العام«.

�ل�سيام  لحظات  نجعل  *كيف 
�سعادًة في قلوبهم؟

وي�سمع  ي��رى  اأن  ج���دًا  المهم  م��ن 

ال��ح��ف��اوة  م��ظ��اه��ر  ال��ب��ن��ت  اأو  ال���ول���د 

ي�ساهد  الكريم.  ال�سهر  والبتهاج بهذا 

ه���ذه ال�����س��ع��ادة ال��ك��ب��ي��رة م��ن وال��دي��ه 

محفورة  الذكريات  هذه  فتظل  واإخوته 

في داخله، تجعله يحبُّ ال�سهر ويترّقبه 

بكل �سوق و�سغف.

علينا أن نوضح ألبنائنا 
املعنى احلقيقي للصوم 

وأنه ليس االبتعاد عن 
الطعام والشراب فقط

تربية
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�ل�سائمين  لإع���ان���ة  *ن�سائح 
�ل�سغار

الطفل  تعين  التي  الأم���ور  اأه��م  اإليك 

على ال�سوم في �سهر رم�سان:

 1  - تحفيزه باإعطائه مكافاأة عن كل يوم 

ي�سومه . 

2  - التدّرج معه ح�سب �سّنه . 
الأ�سرة  اأمام  عليه  الثناء  من  الإكثار   -  3

حين ي�سوم  . 

ل  4 - عدم و�سع الحلويات والطعام المف�سّ
ت�سعف  ل  حّتى  الإف��ط��ار  قبل  اأم��ام��ه 

عزيمته . 

ي�سعر  حتى  وبهجة  ديني  جّو  اإ�ساعة   -  5
باأهمّية هذا ال�سهر واختالفه عن باقي 

ال�سهور . 

ب�سيام  للطفل  ال�سماح  ع��دم  يجب   –  6
الأيام التي لم يتناول فيها ال�سحور.

7 - النتباه اإلى قدرات الأطفال المتفاوتة 
بينهم فال نكّلفهم نف�س التكاليف.

و�سرب  الفواكه،  تناول  على  ت�سجيعه   -  8
الماء اأو الع�سائر خالل الفترة ما بين 

ما  لتعوي�س  وال�سحور،  الإفطار  وجبة 

خالل  و�سوائل  فيتامينات  من  فقده 

يوم طويل.

اأثناء  ف��ي  الطفل  ن�ساط  �سبط  ���س��رورة   -  9

يجب عدم السماح للطفل 
بصيام األيام التي مل يتناول 

فيها السحور.

�ساعات ال�سوم، وتجنيبه الأن�سطة البدنية 

التي تزيد من اإح�سا�سه بالعط�س والجوع.

على  تحتوي  التي  الأط��ب��اق  تقديم   -  10
غير  والدهون  والبروتينات  الن�سويات 

وال��خ�����س��راوات،  وال��ف��واك��ه  المعقدة 

احتياجاته  كاّفة  الطفل  تمنح  بحيث 

الغذائّية.

الإفطار،  مائدة  في  الإ�سراف  عدم   -  11
اإل��ى رم��ي الطعام ال��زائ��د،  ي���وؤدي  م��ا 

»كيف  الطفل،  تفكير  ُي�سّو�س  فذلك 

اأه���م معاني  اإن م��ن  اأه��ل��ي  ل��ي  ي��ق��ول 

ال�سيام ال�سعور مع الفقراء، وها هم 

يرمون الطعام الفائ�س؟« فال ن�ستخّف 

بقدراته الذهنّية.

واأخيرًا ، �سهر رم�سان فر�سة عظيمة 

تربية  وفي  لنا،  منها:  ن�ستفيد  اأن  ينبغي 

67اأبنائنا.
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ن�سرين �إدري�ض قاز�ن

كان �سيئًا م�ستغربًا �أن يرجع علي 

من حرب تموز على قيد �لحياة، فقد 

تناهت �إلى �أهله �أخبار عن ��ست�سهاده، 

ولكنه عاد حاماًل معه �سيئين: غ�سة 

لبقائه حيًا في حرب �نتظرها لتكون 

مكثت  و�سظية  �ل�سماء،  �إلى  معر�جه 

من  �لكثير  له  �سببت  خا�سرته،  في 

�أن  بعد  فا�ستاأ�سلها  لح��ق��ًا،  �لآلم 

كانت قد فعلت فعلتها بج�سده.

شهيد الدفاع عن المقدسات

علي جمال جشي )الحاج حيدر(

اسم األم: رباب أحمد
محل وتاريخ الوالدة: جوّيا 

1984/1/20

الوضع العائلي: متأهل وله ولدان
رقم السجل: 131

تاريخ االستشهاد: 2013/4/3
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ت�ساهم  لكنها  الظاهر  تافهة في  قد تكون 

تموز  ح��رب  خ��الل  فهو  المرء،  �سفاء  في 

اأ���س��ي��ب في  ال���ذي  ب��اإ���س��ع��اف رفيقه  ق��ام 

في  ما  يعطيه  و�سار  بالغة،  اإ�سابة  راأ�سه 

جعبته من م�سكٍن لالألم، بانتظار نقله اإلى 

الم�ست�سفى، لكن الأيام طالت، وجعبة علي 

يتو�سل  الجريح  ف�سار  ال��دواء،  من  خلت 

حدة  من  يقّلل  �سيء  اأي  يعطيه  اأن  اإليه 

باإعطائه حقنة »مهدئة«  الألم، فقام علي 

اأخبره  بعدما  فقط،  واح��دة  مرة  يوم  كل 

اأنه ل ي�ستطيع اأن يفّرط بالكمية التي معه، 

وكانت تلك الحقنة ت�ستجلُب النوم والهدوء 

بالغة،  ب�سفقة  اإليه  ينظر  وعلي  للجريح، 

وقد اعترف له علي بعد انتهاء الحرب اأن 

تلك الحقنة كانت حقنة ماء فح�سب!

*�سقاوة جر�ح �لطفولة
ابن قرية جوّيا تعّود منذ �سغره زيارة 

بل  المر�س،  ب�سبب  لي�س  الم�ست�سفيات، 

ب�سبب الم�ساغبات التي حفلت بها حياته، 

ف��ه��و غ��ال��ب��ًا م��ا ي��ك��ون اأح���د اأط���راف���ه في 

يعرفه  �سار  المعالج  فالطبيب  الجب�س، 

وي�سّجل  يلزم،  بما  ي�سعفه  فكان  ج��ي��دًا، 

الفاتورة با�سم الوالد.. وعندما رزقه اهلل 

التق�سير،  وقت  وحان  الحرام  البيت  حج 

في  بليغ  ج��رح  التئام  خ��ارط��ة  م��ن  خجل 

راأ�سه لم يمحها الزمن. 

������س����م����ي..  ي�������س���األ���ن���ي  *لن 
بالفرن�سّية!!

لم يكمل علي درا�سته الأكاديمية، لأنه 

المقعد  خلف  المكوث  تحمل  ي�ستطيع  ل 

*�سر �ل�سهادة
الخوف  ت�سّلل  حياته  ف��ي  م��رة  ولأول 

ال��خ��وف  ي��ع��رف  ل��م  ف����وؤاٍد  ت�سّعبات  اإل���ى 

فر�سة  تفوته  اأن  من  خوٌف  ال�سغر،  منذ 

تكون  واأن  زمانه،  اإمام  يدي  بين  ال�سهادة 

ب�سبب  المر�س،  فرا�س  على  حياته  نهاية 

من  كغيرها  تكن  ل��م  التي  ال�سظّية  تلك 

لأنها  اأ���س��اب��ت��ه،  ال��ت��ي  الكثيرة  ال�سظايا 

م�سرطنة.. وقد قّلل هذا الخوف من وجع 

العالج الكيميائي، الذي اأف�ست اآثاره �سّره 

الدفين، فكان ل بّد له من اإخبار والدته، 

وي�سّد  بيديها،  ُمم�سكًا  اأم��ام��ه��ا  فجل�س 

اأن تدعي  »اأريد منك فقط  عليهما قائاًل: 

اهلل لي اأّل اأموت على الفرا�س«.

على  ت  وع�سّ بدموعها  الأم  ت  غ�سّ

وج��ع��ه��ا ق��ائ��ل��ة: »م���ن ك���ان م��ث��ل��ك ه��زم 

اإ�سرائيل، لن تهزمه �سظية«.

... قويٌّ على �لمر�ض *ذكيٌّ
كان علي  قويًا على المر�س، و�سجاعًا، 

اأن هزيمة  َخبر  َمن  يكون كذلك  ل  وكيف 

اأ�سياء  ثمة  واأن  با�ست�سالمه،  تركن  المرء 

قال ألمه: »أريد منك فقط أن تدعي 
اهلل يل أّلا أموت على الفراش«
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لأكثر من �ساعة، وكانت تلك ال�ساعة �سعبة 

يتذكرون  يزالون  ل  الذين  الأ�ساتذة  على 

اللغة  معلِّمي  وخ�سو�سًا  وم��زاح��ه،  عليًا 

اإذ كان علي يفتح كتاب القراآن  الفرن�سية، 

اأو الدعاء ويقراأ فيهما اأثناء �سرح الدر�س، 

وعندما ي�ستنكرون عليه ذلك، كان يجيبهم 

بهدوء: ولكن اهلل يوم الح�ساب لن ي�ساألني 

ما ا�سمك بالفرن�سية!

*في جو�ر �ل�سيدة زينب O.. طفاًل
ببنيته  متميزة  �سخ�سية  لعلي  ك��ان 

مدماكه  وك���ان  ال���روح،  و�سجاعة  ال��ق��وّي��ة 

لأهل  ق��وي  وح��بٌّ  فطري  ال��ت��زاٌم  الأ�سا�س 

R، ف��ل��م ت��غ��ْب ع��ن ب���ال علي  ال��ب��ي��ت 

التي جاوروا  الأني�سة  اللحظات  لحظة تلك 

ال�سام  زينبOفي  ال�سيدة  مقام  فيها 

من  عائلته  تهجير  اإث��ر  طفاًل  ك��ان  عندما 

بعد  لل�سام،  تركهم  يعني  ول  جويا،  قرية 

فترة، ابتعادهم عنها، فجّده ي�سكن هناك، 

يم�سك  زي��ارت��ه،  اإل��ى  يذهُب  ك��ان  ولطالما 

بيده ليرافقه اإلى المقام..

الكبير هلل هو ما دفع عليًا  الحبُّ  هذا 

وليلمع  ال��م��ق��اوم��ة،  ب�سفوف  ل��الل��ت��ح��اق 

�سجاعًا.  قويًا  مجاهدًا  �سمائها  في  نجمه 

وبين  للهدف،  اإ�سابته  بدقة  ا�ستهر  فقد 

طوى  التدريب  ومع�سكرات  القتال  خنادق 

علي  كان  �سغره،  في  وكداأبه  اأيامه،  علي 

لعمليات  ليخ�سع  الم�ست�سفى  اإل��ى  يذهب 

بها  اأ�سيب  التي  الإ�سابات  اإث��ر  جراحية 

اأهله  في القتال. ومن هناك يّت�سل ليخبر 

فاإنه  بالغة  الإ�سابة  كانت  ومهما  بذلك، 

لم يمكث في المنزل. فَمن قاتل في حرب 

تموز واأربطة رجله ممزقة، ي�ستطيع تحّمل 

ال�سظايا الموزعة في اأنحاء ج�سمه!!

*عن �ل�سّيدة زينب O.. مد�فعًا
كان  �سوريا،  اإلى  التكفيرين  دخول  مع 

لهم دفاعًا عن حرم  اأّول من ت�سّدى  علي 

�سعادته  كانت  وكم   ،O زينب  ال�سيدة 

فكيف  للجهاد،  بابًا  له  اهلل  فتح  اإذ  كبيرة 

كم كانت سعادته كبرية إذ فتح 
اهلل له بابًا للجهاد، فكيف إذا 

كان هذا الباب هو مقام عقيلة 
بني هاشم
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بني  عقيلة  مقام  هو  الباب  ه��ذا  ك��ان  اإذا 

ها�سم؟!

على  ميتة  من  عليًا  اهلل  ا�ستنقذ  لقد 

الفرا�س وا�ستجاب لرجائه وطول تو�سالته، 

اإذ قبلت قيادة المقاومة طلبه في الذهاب 

ف�سّطر  بدايًة.  رف�ست  اأن  بعد  هناك  اإل��ى 

محفورة  �ستظلُّ  بطولت  ال�سام  اأزّق��ة  في 

المجموعات  ���س��ّي��اُد  ف��ه��و  ال���ذاك���رة،  ف��ي 

خابت  ما  التي  الرمية  �ساحُب  التكفيرية، 

يتوقفون  ك��ان��وا  اأح��ي��ان��ًا  رف��اق��ه  اأّن  حتى 

اإحدى  ي�سّدد  وهو  اإليه  للنظر  القتال  عن 

�سرباته الموفقة والممّيزة.

ل���م ت��غ��ب رق���ة ق��ل��ب ع��ل��ي ف���ي �ساحة 

يعاملهم  كان  �سروا 
ُ
اأ فكثير ممن  المعركة، 

الرقيقة،  بكلماته  ويعظهم  وه��دوء  بلطف 

خ�سو�سًا واأنه وجد اأن اأغلبهم من ال�سباب 

ريثما  بهم  يهتم  فكان  بهم،  ر  الُمغرَّ الفتّي 

يتّم ت�سليمهم اإلى ال�سلطات المخت�سة.

*»يا زهر�ء«
علي  حياة  ف��ي  ُتن�سى  ل  لحظة  كانت 

Oعندما اأعلنت منطقة ال�سيدة زينب

اآمنة، وكم كانت جميلة  ال�سام منطقة  في 

ال�سفراء.  القبة  ت�سرُق على  ال�سم�س وهي 

ترقد  داريا فهناك  اإلى  انطلق  ال�سام  ومن 

�سكينة،  ال�سيدة   Q علي  الإم��ام  ابنة 

الح�سار  لفك  م��رك��زًا  هجومًا  ق��اد  حيث 

قنا�سًا  علي  لمح  المواجهة  واأثناء  عنها، 

ناحيته  ف��رك�����س  رف��ي��ق��ه  ن��اح��ي��ة  ي�����س��ّوب 

القنا�س  القاذف ليطلقه �سوب  واأخذ منه 

قنا�سًا  اأن  غير  ال��ف��ور،  على  اأرداُه  ال��ذي 

فا�ستقرت  علي،  على  ر�سا�سة  اأطلق  اآخر 

ال�سماء  ناحية  يده  رفع  عندها  عنقه،  في 

و�سقط  »يا زهراء«،  باأعلى �سوته:  �سارخًا 

وقد  بدمائه.  م�سرجًا  الأر�س  على  ج�سده 

لكنهم  الجثمان  اأ�سر  التكفيريون  ح��اول 

اإلى جوّيا،  الجثمان  وعاد  ي�ستطيعوا...  لم 

بوالدهما  ال�سغيرتان  الطفلتان  لتحتفل 

تاريخ  من  اإرث���ًا  لهما  ت��رك  ال��ذي  ال�سهيد 

ن�سالّي م�سّرف.

و�ستظل الجملة التي كتبها علي ت�سف 

الأر�س..  على  �سرفاء  »اإما  جميعًا:  حالتنا 

اأو عظماء تحت التراب«.

ستظل اجلملة التي كتبها 
علي: »إما شرفاء على األرض.. 
أو عظماء حتت الرتاب« - تصف 

حالتنا جميعًا
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)�أميركا  �ل�سّر  ومحور  �لإ�سالمّية  �لمقاومة  بين  �لحرب  �إّن 

�نت�سارً�  ي�سّجل  �أن  �لمحور  لهذ�  يمكن  ل  �أنه  �أثبتت  و�إ�سر�ئيل( 

يعتبر  �لتي  �لأر�سّية  �إلى  �لجبهة  نقل  �إلى  عمد  لذلك،  ميد�نيًا. 

نف�سه فيها متفّوقًا وهي: عالم �لإعالم و�لفن �ل�سابع.

حزب اهلل
في عيون
السينما الغربية
)*(

وئام �أحمد

خالل الثمانينيات كانت معظم الأفالم 

الأميركّية تتحدث عن العملّيات المجهولة 

يكن  لم  اأن��ه  وم��ع  لبنان.  في  حدثت  التي 

الوليات  اأّن  اإّل  تتبّناها،  جهة  من  هناك 

اإلى حزب  التهام  اأ�سابع  المتحدة وجهت 

المارينز،  مقّر  تفجير  عملية  مثل:  اهلل، 

ع��م��ل��ي��ات خ��ط��ف ط���ائ���رات ف��ي ال��خ��ارج، 

العالم.  في  واأميركّيين  اإ�سرائيلّيين  قتل 

ق�س�س  حول  الأف��الم  هذه  تمحورت  وقد 

يح�سرون  الذين  اإي«  اأي  ال�»�سي  �سّباط 

اأو  عمليات،  هكذا  في  للتحقيق  لبنان  اإلى 

للقيام بعمليات اغتيال �سيا�سي، ومن هذه 

...spy games ، the insider :الأفالم

*فيلم »�لعمليات �لخا�سة«
�سورة  م�سخ  اإل��ى  هوليوود  �سعت  وقد 

ح����زب اهلل ف���ي الأف�������الم. ف��ف��ي اأف����الم 

نرى  اأجزائها  بكافة  الخا�سة«  »العمليات 

ال��ب��ح��ري��ة الأم��ي��رك��ي��ة  ال��ق��وات  اأن ف��رق��ة 

مالئكة  كاأنها  ُت�����س��ّور  الخا�سة  للمهام 

عملّيات  بعّدة  تقوم  اإنها  حيث  الرحمة، 

العالم  دول  مختلف  ف��ي  اإن�سانّية  اإن��ق��اذ 

اأول  ب�سكل محترف ونظيف. ودائمًا تكون 

عملية في مع�سكرات حزب اهلل في النبي 

من  مجموعة  باإظهار  الفيلم  ويبداأ  �سيت. 

الكوفية  ي�سعون  مع�سكر  داخ��ل  ال��رج��ال 

غير  اأ�سكالهم  ي��دّخ��ن��ون،  الفل�سطينّية، 

قضايا معاصرة
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يقولون للُمشاِهد إن هناك 
حركة إرهابية اسمها حزب 

اهلل تفعل كذا وكذا، وعليك أن 
ُتصَدق فقط

رجل  دائ��م��ًا  هناك  ال��داخ��ل  وف��ي  مرتبة، 

ال�����س��وداء(،  العمامة  )ي�سع  �سيد  دي��ن، 

ل��الإ���س��اءة اإل���ى اأ���س��ل ه���ذا ال��ح��زب وه��و 

يجل�س   ،R البيت  اأهل  بنهج  ارتباطه 

ال�ستخبارات  �سباط  بطريقة  مكتب  على 

بطريقة  بالتحقيق  اأمامه  عن�سر  ويقوم 

وح�����س��ّي��ة م���ع اأح����د رج����ال ف��رق��ة ال��ق��وة 

لتفّجر  فرقته  تدخل  قتله  وقبل  البحرية، 

المع�سكر عن بكرة اأبيه بطريقة هوليوودّية 

مبتكرة...

*»جاك باور«
ال�سهيرة  الأم��ي��رك��ي��ة  ال�سل�سلة  وف��ي 

المخ�سرم  العميل  ذل��ك  ب����اور«،  »ج���اك 

الحركات  يالحق  ال��ذي  ال��خ��ارق  والبطل 

الإرهابّية في العالم ومنها حزب اهلل، نرى 

في بع�س الأجزاء اأن حزب اهلل متوّرط مع 

�سواريخ  نقل  في  القاعدة  من  اإرهابيين 

الوليات  �سد  اإرهابية  باأعمال  والقيام 

المتحدة. ولكننا ل نرى في الفيلم ما يدل 

للُم�َساِهد  على حزب اهلل، وكاأنهم يقولون 

اإن هناك حركة اإرهابية ا�سمها حزب اهلل 

فقط  ت�سدق  اأن  وعليك  وك��ذا،  كذا  تفعل 

اأّن  اإل��ى  م��رده  تناق�س. وذل��ك  اأن  من دون 

المجتمع الغربي بات يعرف حاليًا من هو 

واأن  تمامًا،  يجهله  كان  بعدما  اهلل  حزب 

و�سائل  في  عنه  �سائعات  من  يبث  ما  كل 

وحتى  ق،  ملفَّ باأنه  معروفًا  اأ�سبح  الإعالم 

مجتمعه  ب��اأن  يعترف  ال�سهيوني  ال��ع��دو 
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ن�سر  ح�سن  ال�سيد  العام،  اأمينه  ي�سّدق 

اهلل، اأكثر من قادتهم...

)red 2( فيلم*
ال�سينما  حر�ست  التي  الأف���الم  م��ن 

الهوليوودّية من خاللها على ربط مفهوم 

الإرهاب بحزب اهلل، فيلم )red2( للممثل 

برو�س ويل�س حيث ُي�سّور للعالم اأن اإيران 

وت�ستخدم  العالم  في  الإره��اب  راأ���س  هي 

وتغطية  الإره�����اب  لت�سدير  ���س��ف��ارات��ه��ا 

رجاله مقابل المال وتجارة الدم. وكما في 

بتمرير  الفيلم  اكتفى  ال�سابقة،  الأعمال 

في  خفيًا  دورًا  اهلل  لحزب  اأّن  اإلى  اإ�سارة 

الُمثلى  الأداة  واأن��ه  الأر���س  على  التنفيذ 

بت�سليل  المتعلقة  اأهدافها  كافة  لتحقيق 

ال�سعوب وقتل المدنّيين الأبرياء )بح�سب 

ما حاول الفيلم اأن يقّدم ال�سورة(.

*ي�سطادون في �لماء �لعكر
ه��ذه  وراء  م���ن  ال���ه���دف  ك����ان  ل��ق��د 

منيت  التي  الف�سل  عقدة  تغطية  الأف��الم: 

بها الوليات المتحدة من العمل البطولي 

الذي تعّر�ست له، وكان �سببًا في خروجها 

من لبنان، كتفجير مقر المارينز الذي لم 

ت�ستطع فيه اإثبات التهمة على جهة معينة. 

النا�س  على  راأيها  تفر�س  اأن  لذا، حاولت 

الم�ساهد  تقنع  لأفالم  الترويج  خالل  من 

ب���اأن ح���زب اهلل ه��و ح���زب اإره���اب���ي وه��و 

ال�سبب في قتل عوائل هوؤلء الجنود... ول 

الأف��الم من  لهذه  ما  نتجاهل  اأن  ن�ستطيع 

اأن  خا�سة  الم�ساهدين  عقول  على  تاأثير 

ال�سينما الهوليوودية قد دخلت كل منازلنا 

�سحر  خ���الل  م��ن  عقولنا  ف��ي  وت��ح��ّك��م��ت 

ال�سينما.

ت�سويه  اأي�سًا،  الم�ستهدفة  الأم��ور  من 

�سورة العن�سر في حزب اهلل، مقاتاًل كان 

اأم رجل دين، ودمج �سورته مع التكفيري 

من الإ�سالميين المت�سّددين الذي ينتمون 

اإل���ى ال��ق��اع��دة اأو م��ا ظ��ه��ر م��ن ح��رك��ات 

والدولة  الن�سرة  كجبهة  موؤخرًا  جهادّية 

العلم  مع  والعراق،  ال�سام  في  الإ�سالمية 

الحركتين  هاتين  بين  �سا�سع  الفرق  اأن 

وحزب اهلل. 

*�سناعة �لقر�ر �لعالمي

قضايا معاصرة
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لقد بات معروفًا اأن الّلوبي ال�سهيوني 

ال��م��راف��ق  ك��اّف��ة  ع��ل��ى  ي�سيطر  ال��ع��ال��م��ي 

ال��ق��رار  �سناعة  ف��ي  وال��م��وؤث��رة  ال��ح��ي��وّي��ة 

��ة الأم���ي���رك���ي، ون��ع��رف  ال��ع��ال��م��ي وخ��ا���سّ

فنيًا  ق�سمًا  اأ�ّس�س  قد  البنتاغون  اأن  اأي�سًا 

ك��اّف��ة  ع��ل��ى  الإ����س���راف  ف��ي  �سًا  متخ�سّ

واأن هناك  تنتجها هوليوود،  التي  الأفالم 

م��ج��م��وع��ة م���ن ���س��ّب��اط ال���س��ت��خ��ب��ارات 

بعملّية  ت��ق��وم  والإ���س��رائ��ي��ل��ّي��ة  الأم��ي��رك��ّي��ة 

على  وُت�سرف  ال�سيناريوهات،  كل  تقييم 

الأف��الم،  لأه��ّم  الإنتاجية  المراحل  كاّفة 

مرتبطًا  �سيكون  هوليوودي  فيلم  اأّي  يعني 

بالِفكر وال�ّسيا�سات التي تنظر من خاللها 

الوليات المتحدة ومعها الكيان ال�سهيوني 

لكاّفة الموا�سيع، ومنها حزب اهلل.

*�لحرب �لناعمة.. خفّية
ما وددنا اإظهاره من خالل هذا العر�س 

ال�سريع اأن الوليات المتحدة التي ت�سيطر 

على حركة ال�سينما في العالم، تحاول اأن 

المجالت من  المفاهيم في مختلف  تغّير 

الناعمة.  بالحرب  معروفًا  بات  ما  خالل 

اأ�سبحت  بداأته  ال��ذي  الثقافي  الغزو  اإن 

ومعتقداتنا  ِقيمنا  اأب���واب  على  جحافله 

وطم�س  عالمنا  بدخول  مهّددة  الإ�سالمية 

هي  الع�سكرّية  الحرب  تعد  فلم  معالمه. 

كان  )وقد  اإ�سرائيل  ف�سلت  فقد  الأ�سا�س، 

جي�سها الذي ل يقهر( في ت�سجيل انت�سار 

ع�سكري فانتقلت موّظفة كّل مقدراتها اإلى 

الحرب الخفية، وها هي تنجح اإلى حّد ما.

عندما ن�ساهد اأّي فيلم، علينا اأن ننظر 

فيلم  اأّي  لأّن  المنتجة،  الجهة  خلفّية  اإلى 

�سينمائي ل بد من جهة خفية تقف وراءه، 

في  ي�سّدقه  العالم  جعل  عن  عجزت  وما 

الواقع، تقنعهم به في العالم الفترا�سي.

الواليات املتحدة التي تسيطر 
على حركة السينما يف العامل، 

حتاول أن تغّير املفاهيم يف 
خمتلف اجملاالت من خالل ما 

بات معروفًا باحلرب الناعمة

)*( مدير ق�سم الدراما في الجمعية اللبنانية للفنون )ر�سالت(.

�لهو�م�ض
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العلم: يلهمه اهلل للسعداء
�إعد�د: �إيفا علوية نا�سر �لدين

يوم  �إلى  �سيء  ي�سّدها  ل  ثلمة  �لإ�سالم  في  َثُلَم  �لعالم  مات  »�إذ� 

�لقيامة«.)حديث �سريف(.

لفقد  �لعز�ء  �آي��ات  باأ�سمى  قر�ئها  من  �هلل  بقية  مجلة  تتقّدم 

�سماحة �ل�سيخ م�سطفى ق�سير �لذي �أم�سى عمره في خدمة �لر�سالة 

�لإ�سالمية �لأ�سيلة وتربية �لأجيال في �إد�رة �لموؤ�س�سة �لإ�سالمية 

للتربية و�لتعليم – مد�ر�ض �لمهدي|، وت�ساأل �هلل تعالى �أن يتغمده 

حول  معه  �لمقابلة  هذه   تن�سر  لذكر�ه  و�إحياًء  �لو��سعة،  برحمته 

طلب �لعلم، و�لتي لم ي�سبق ن�سرها من قبل.

»طلب  �ل�سريف:  �لحديث  في  ورد 

�لعلم فري�سة على كل م�سلم وم�سلمة«)1(، 

ِلَم �عُتبر فري�سة؟

ثالثة  عنا�سر  ال�سريف  الحديث  في 

هي:

العن�سر الأول: طلب العلم: لم يجعل 

الر�سول P العلم فري�سة واإنما طلبه هو 

و�سبل  مقّدمات  له  العلم  لأن  الفري�سة، 

للح�سول عليه، والطلب يدخل في الأفعال 

التكليف.  ب��ه  فيتعلق  لالإن�سان  الإرادي����ة 

والتعبير بالطلب ي�ستبطن �سرورة ال�سعي 

ومعرفة الم�سادر.

اأدرك����ه،  �سيئًا  ط��ل��ب  م��ن  ك��ل  ول��ي�����س 

فعلى  التي�سير  اأم��ا  الطلب  هو  فالواجب 

Mمقابلة مع ف�سيلة �ل�سيخ �لعاّلمة م�سطفى ق�سير

مجتمع
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العمر، ول على م�ستوى المراحل، ول على 

العمر فقد  اأما  والو�سائل.  المكان  م�ستوى 

»اأطلب  ق��ال:  اأن��ه   P النبي  عن  ا�ستهر 

.
)5(

العلم من المهد اإلى الّلحد«

واأم����ا ال��م��راح��ل ف��ع��ن اأب���ي ع��ب��د اهلل 

َي�ْسَبَعاِن  ل  »َم��ْن��ُه��وَم��اِن  ق��ال:  اأّن��ه   Q

قطع  فكلما   
)6(

َماٍل« َوَمْنُهوُم  ِعْلٍم  َمْنُهوُم 

ازداد  العلم  طلب  ف��ي  ���س��وط��ًا  الإن�����س��ان 

ما  اأن  واكت�سف  للمزيد،  بالحاجة  �سعورًا 

ح�سل عليه لي�س �سوى قطرة ماء في بحر 

من المعارف والعلوم التي ل زال يجهلها، 

 – ع�سرنا  في  – كما  المراحل  وتق�سيم 

الحاجة  من  تنطلق  تعليمية  ���س��رورة  هو 

لي�سهل  زمانيًا  وتوزيعها  الأهداف  لتجزئة 

بالكتفاء  المتعّلم  لي�سعر  ل  تح�سيلها، 

عند نهاية المرحلة.

واأم����ا ال��م��ك��ان وال��و���س��ائ��ل ف��ق��د روي 

َوَل��ْو  الِعْلَم  »اْط��ُل��ُب��وا  ق��ال:   P النبّي  اأّن 

، و�سيرة العلماء الكبار زاخرة 
)7(

يِن« بال�سِّ

ال�سفر  م�سّقة  تحّملهم  على  بال�سواهد 

والغ���ت���راب وط����ول ال��غ��ي��اب ع��ن الأه���ل 

اهلل  ر�سول  عن  المريد«  »ُمنية  ففي  اهلل، 

P اأنه قال: »من طلب علمًا فاأدركه كتب 

علمًا  ومن طلب  الأج��ر  ِكْفَلين من  له  اهلل 

.
)2(

فلم يدركه كتب اهلل له كفاًل من الأجر«

يعني  ما  الفري�سة:  الثاني:  العن�سر 

اأنه تكليف، وواجب، ولي�س اأمرًا داخاًل في 

المباحات اأو المندوبات.

ال��ع��ن�����س��ر ال���ث���ال���ث: ال���ع���م���وم: ه��ذه 

اأو  ب�سريحة  خ��ا���س��ة  لي�ست  ال��ف��ري�����س��ة 

الكفائية  الواجبات  من  ولي�ست  جماعة، 

التي اإذا قام بها بع�س الم�سلمين �سقطت 

عن الباقين، بل هي فري�سة على كل م�سلم 

وم�سلمة.

طلب  على  �لتاأكيد  ه��ذ�  ك��ل  ل��م��اذ� 

�لعلم في �لإ�سالم؟

العلم  ف�سل  ف��ي  الآي����ات  ف��ي  ورد  م��ا 

الإن�سانية،  ال��ك��م��الت  راأ����س  على  يجعله 

بها،  التحّلي  على  ُيَحّث  التي  والف�سائل 

ومن ذلك:

اأبي  بن  علي  الموؤمنين  اأمير  عن  روي 

طالب Q اأنه قال: »العلم راأ�س الخير 

.
)3(

كله والجهل راأ�س ال�سر كله«

َح�َسَنٌة  َتَعلَُّمُه  َفاإِنَّ  الِعْلَم  »َتَعلَُّموا  وقال: 

ِجهاٌد  َعْنُه  َواْل��َب��ْح��ُث  َت�ْسِبيٌح  ��َت��ُه  َوُم��داَر���سَ

َوِبالِعْلِم  َدَقٌة...  �سَ َيْعَلُمُه  ل  ِلَمْن  َوَتْعِليَمُه 

ْرَحاُم، 
َ
ُل الأ ُد، وبالِعْلِم ُتو�سَ  َوُيَوحَّ

ُ
ُيْعَرُف اهلل

اإَِماُم  والِعْلُم  َوالَحراُم،  الَحالُل  ُيْعَرُف  َوِبِه 

َعداَء  ال�سُّ  
ُ
اهلل ُيْلِهُمُه  َتاِبُعُه،  َوالَعْقُل  الَعْقِل 

.
)4(

�ْسِقَياَء«
َ
َوَيْحِرُمُه الأ

طلب  عنده  يقف  �لذي  �لحد  هو  ما 

�لعلم؟ في �أي عمر وفي �أي مرحلة؟

لي�س لطلب العلم حّد، ل على م�ستوى 

مع �سماحة ال�سيد ح�سن ن�سر ال )حفظه ال( 
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والأوطان في �سبيل طلب العلم.

طبيعية  �إل�����ى  �ل���ع���ل���وم  ُت��ق�����س��م 

هل  )ح��وزوي��ة(،  ودينية  )�أكاديمية( 

في  و�لدين  �لعلم  �لتق�سيم  هذ�  يجعل 

تنافر �أم في تكامل؟

دائ��م��ًا:  نف�سه  يفر�س  ال��ذي  ال�����س��وؤال 

العلوم  اأن  خا�سة  العلم؟  من  نطلب  ماذا 

العمر  فال  ج��دًا،  وا�سع  بحر  وه��ي  كثيرة 

القدرات  ول  العلوم  بكل  لالإحاطة  يكفي 

المتاحة تتنا�سب مع كل ذلك.

هناك حدٌّ من العلوم الدينية �سرورّي 

لكل موؤمن، ل غنى لأحٍد عنه �سواء طلبه 

منظمة،  برامج  و�سمن  علمية  ح��وزة  في 

اأو تلّقاه بطريقة اأخرى، المهم اأن يح�سل 

عليه ول يح�سن الجهل به مهما كان اتجاهه 

اإذا  والمعارف  العلوم  بقية  التخ�س�سي. 

وت��ح��دث  للمجتمع  ح��اج��ة  ت�سكل  ك��ان��ت 

تكاماًل وتوازنًا فيه، بحيث يتقا�سم النا�س 

والتخ�س�س فيها  العلوم  الأدوار في طلب 

وح�سانة  وع��ّزة  ق��ّوة  المجتمع  يمنح  بما 

فهذا هو المطلوب.

الأهمية،  حيث  م��ن  تتفاوت  والعلوم 

والمعرفة  ال��ع��ل��م  ارت��ب��اط  ه��و  وال��م��ع��ي��ار 

والدنيوية.  الأخ��روي��ة  الإن�سان  بحاجات 

ْكَثُر ِمْن 
َ
روي عن ر�سول اهلل P: »الِعْلُم اأ

 .
)8(

ْح�َسَنُه«
َ
اأ ُكلِّ �َسيٍء  ِمْن  َفُخْذ  ى  ْن ُيْح�سَ

َ
اأ

ْدَي���اِن 
َ
الأ ِعْلُم  ِعْلَماِن  »الِعْلُم   :P وعنه 

العلوم  فاإن  يكن  ومهما   .
)9(

ْبَداِن«
َ
الأ َوِعْلُم 

ل  فالحقائق  حقائق  عن  تعبر  كانت  اإذا 

فيها  وج��دن��ا  واإذا  تتنافى،  ول  تتعار�س 

اأخطاء  اإلى  فيعود ذلك  التنافي  �سيئًا من 

للحقيقة  فهمهم  في  اإما  للعلم،  المّدعين 

يعقل  فال  واإّل  النقل،  في  اأو  للن�ّس،  اأو 

التعا�س بين الحقائق.

�إلى  ر�سالتها  حيث  من  �لعلوم  ُتق�سم 

تحدثونا  لو  حبذ�  و�أخروّية.  دنيوّية 

�لعلم  يوؤديها  �لتي  �لر�سالة  �أهمية  عن 

في  �لمغزى  يكمن  حيث  �لمجتمع  في 

�خت�سا�سه  كان  مهما  �ل�سخ�ض  روحية 

)على �سبيل �لمثال يمكن �أن يكون هدف 

هدف  يكون  �أن  ويمكن  ر�ساليًا  �لطبيب 

عالم �لدين ماديًا...(.

ترتبط  ج��وه��رّي��ة،  نقطة  ه���ذه  ن��ع��م 

العلم  ط��ل��ب  وراء  ي��ق��ف  ال���ذي  ب��ال��داف��ع 

يقوم  ما  لكل  يتعّدى  الأم��ر  وه��ذا  ون�سره، 

ولكّل  بالنيات  الأعمال  »اإّنما  الإن�سان،  به 

. فالموؤمن الر�سالي الذي 
)10(

امرئ ما نوى«

الح�سول  ويرجو  اهلل،  لأمر  امتثاًل  يعمل 

�سماحة ال�سيخ م�سطفى 

ق�سيرM اأثناء درا�سته 

ة في  في الثانوية العامهّ

النجف الأ�سرف
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في  لديه  العلم  طلب  ي��اأت��ي  ر���س��اه،  على 

فيه  م��ا  العلوم  م��ن  فيختار  ال�سياق  ه��ذا 

طالب  اأم���ا  م��ن��ه،  يقّربه  وم��ا  ر���س��ًى،  هلل 

الدنيا فياأخذ من العلوم ما يعّزز له دنياه، 

تبّعده عن  دنيوية،  لغايات  علمه  وي�ستعمل 

اهلل عّز وجل، وقد ورد عن علّي Q ذّم 

ُه  َحظُّ ِبديِنِه  ِكُل  »الُم�ْسَتاأْ بعلمه:  الم�ستاأكل 

. ورد عن ابن عبا�س 
)11(

ِمْن ِدينِه ما ياأُْكُلُه«

قال: »�سمعُت اأمير الموؤمنين علي بن اأبي 

Q يقول: َطَلَبُة َهَذا الِعْلِم على  طالب 

فاِتِهْم  ِب�سِ َفاْعِرُفوُهْم  األ  ناٍف  �سْ
َ
اأ َثالَثِة 

لْلِمَراِء  َيَتعلَُّموَن  ِمْنُهْم  ْنٌف  �سِ ْعَياِنِهْم، 
َ
َواأ

َيَتَعلَُّموَن  ِمْنُهْم  ْنٌف  ]الجَدِل[، َو�سِ َواْلَجْهِل 

ْنٌف ِمْنُهْم َيَتَعلَُّموَن  لال�ْسِتطاَلِة َواْلَخَتِل، َو�سِ

.
)12(

للِفْقِه والَعْقِل«

�لعلم  �آد�ب و�أخالقيات طلب  ما هي 

في �لإ�سالم؟

والنية  الإخ��ال���س  الآداب:  جملة  من 

منزلة  بلغت  مهما  التوا�سع  ال�سادقة، 

التقوى  الم�ساق،  وتحمل  ال�سبر  العالم، 

واأثرها في التوفيق والزهد في الدنيا.

 Q ولعل ما ورد عن اأبي عبد اهلل

من الروايات الجامعة لآداب طلب العلم، 

يقول:   Q الموؤمنين  اأمير  »كان  قال: 

اِئَل َكِثيَرِة  َيا َطاِلَب الِعْلِم اإِنَّ الِعْلَم ُذو َف�سَ

ُع َوَعْيُنُه الَبَراَءُة ِمَن الَح�َسِد  َفَراأْ�ُسُه التَّوا�سُ

َوِحْفُظُه  ْدُق  ال�سِّ َوِل�َساُنُه  الَفْهُم  ُذُن����ُه 
ُ
َواأ

َمْعِرَفُة  َوَعْقُلُه  ِة  يَّ النِّ ُح�ْسُن  َوَقْلُبُه  الَفْح�ُس 

ْحَمُة َوِرْجُلُه ِزَياَرُة  ُموِر َوَيُدُه الرَّ
ُ
�ْسَياِء َوالأ

َ
الأ

ال��َوَرُع  َوِحْكَمُتُه  الَمُة  ال�سَّ ُتُه  َوِهمَّ الُعَلَماِء 

َوَمْرِكُبُه  الَعاِفَيُة  َوَقاِئُدُه  َجاُة  النَّ ُه  َوُم�ْسَتَقرُّ

ا  �سَ الَوَفاُء و�ِسالُحُه ِليُن الَكِلَمِة َو�َسْيُفُه الرِّ

الُعَلَماِء  ُمَحاَوَرُة  َوَجْي�ُسُه  الُمَداَراُة  َوَقْو�ُسُه 

ُنوِب  الذُّ اْجِتَناُب  َوَذِخيَرُتُه  َدُب 
َ
الأ َوَماُلُه 

َوَدِليُلُه  الُمَواَدَعُة  َوَم��اوؤُُه  الَمْعُروُف  َوَزاُدُه 

.)13(
ْخَياِر«

َ
ُة الأ الُهَدى َوَرِفيُقُه َمَحبَّ

المعتبر، المحقق الحّلي، ج1، �س18.( 1)

منية المريد، ال�سهيد الثاني، �س99.( 2)

بحار الأنوار، المجل�سي، ج74، �س175.( 3)

الخ�سال، ال�سدوق، �س523.( 4)

الأمثل في تف�س���ير كتاب اهلل المنزل، نا�سر مكارم ال�سيرازي، ( 5)

ج3، �س504.

الخ�سال، م. �س، �س53.( 6)

و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج27، �س27.( 7)

مو�سوعة العقائد الإ�سالمية، الري�سهري، ج2، �س315.( 8)

بحار الأنوار، م.�س، ج1، �س220.( 9)

الهداية، ال�سدوق، �س62.( 10)

بحار الأنوار، م.�س، ج75، �س63.( 11)

الأمالي، ال�سدوق، �س728.( 12)

الوافي، الكا�ساني، ج1، �س171.( 13)

�لهو�م�ض

في مكتبة والده ال�سيخ اأحمدM في النجف الأ�سرف
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عند حدوث
االنفجار...)2(

نبيلة حمزي

وق��وع  عند  �نت�سارً�  �لنزيف  ح��الت  �أك��ث��ر  م��ن 

�ل�سغط  قّوة  نتيجة  وذلك  �لأن��ف،  نزيف  �لنفجار، 

وتعّر�ض �لم�ساب لهّزة كبيرة �أو وقوعه من مكانه.

*عالج نزيف �لأنف
عالج نزيف الأنف فورًا اأمر مهم جدًا 

عبر القيام بالخطوات التالية:

الأن�����ف من  ع��ل��ى ج��ان��ب��ي  ال�����س��غ��ط   - اأ 

جعل  م��ع  والإب��ه��ام  بال�ّسبابة  الأع��ل��ى 

وهو  الأمام  اإلى  مائاًل  الم�ساب  راأ�س 

جال�س، وذلك تفاديًا لدخول الدم اإلى 

الحلق ما ي�سبب الغثيان.

ب - و���س��ع ���س��ا���س ن��ظ��ي��ف داخ����ل اأن���ف 

الم�ساب.

ج - غ�سل وجه الم�ساب بالماء البارد.

د - ال�ستمرار بال�سغط لمدة ع�سر دقائق 

على اأنف الم�ساب ثم تخفيف ال�سغط 

تدريجيًا حتى زوال النزيف نهائيًا.

اأية دراية بالإ�سعافات  ولمن لي�ست له 

ل عدم التجمهر اأمام اأنقا�س  الأولية، يف�سّ

والطرق  التفجير،  مكان  في  اأو  البنايات 

الموؤدية اإليه؛ لأّن التجمهر يعيق عمل فرق 

الإطفاء والإ�سعاف.

*�إ�سعاف �لحروق
جّراء  للحروق  المرء  تعّر�س  حال  في 

النفجار، اإْن في مكان حدوثه اأو في منزل 

بقربه، يمكن اإ�سعافه وفقًا لدرجة الحرق:

ال���درج���ة الأول���ى  اإ���س��ع��اف��ات ح���روق  اأ - 

الحرق  مو�سع  بغ�سل  يكون  والثانية 

ع�سر  تقارب  لمدة  وج��ار،  ب��ارد  بماء 

المحروق  الجلد  مكان  واإزال��ة  دقائق، 

بلطف �سديد، اإذا اأمكن.

ب - اإ�سعاف حروق الدرجة الثالثة، فيكون 

نظيفة  قما�س  بقطعة  الحرق  بتغليف 

لمنع الهواء من مالم�سة الحرق، قبل 

اأو  م�ست�سفى  لأق���رب  الم�ساب  نقل 

إسعافات أولية
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ين. و�سول الم�سعفين المخت�سّ

*لمكافحة �لنار
في حال تعّر�س �سخ�س ما لال�ستعال، 

يتدحرج  الرك�س، وجعله   يجب منعه من 

على  ي�ساعد  بما  تغطيته  مع  الأر���س  على 

اإطفاء النار، مثل: البطانّيات اأو المالب�س 

منع  ينبغي  الأح����وال  ك��ل  وف��ي  القطنّية، 

راأ���س  اإل��ى  الو�سول  من  اأمكن،  ما  النار، 

الم�ساب.

وب���ع���د ت���وّق���ف ال����ن����ار، ي��ج��ب ات��ب��اع 

بالحروق.  ة  الخا�سّ الإ�سعافية  الإجراءات 

بع�س  الم�ساب  ُيعطى  اأن  ال�سروري  ومن 

ال�سوائل  ففقدان  عط�سًا،  كان  اإذا  الماء 

العمل  يجب  كما  بالم�ساب.  للغاية  م�سّر 

اإن  اإذ  ببطانّية،  بتغطيته  تدفئته  على 

فقدان ال�سوائل ي�سعره بالبرد، ول بد من 

اللتفات اإلى اأّن الهرولة والرك�س يزيدان 

من ا�ستعال النيران.

*كيف نطفئ �لحر�ئق؟
هناك عدة طرق لمكافحة الحرائق:

اأ - في الأماكن المفتوحة، يجب اأن يكافح 

الحريق مع اتجاه �سرعة الريح ولي�س 

عك�سها.

البتعاد  يجب  المغلقة،  الأماكن  في   - ب 

قبل  اأمتار   5 اإلى   3 بنحو  الحريق  عن 

المبا�سرة باإخماده، حيث ين�سح بعدم 

مكافحة الحريق من منت�سفه، بل من 

مكافحة  المهم  ومن  للخلف.  الأم��ام 

الحريق دائمًا من اأ�سفل اإلى اأعلى، مع 

الت�سديد على عدم ترك مكان الحريق 

اإل��ى  يمتد  ل  حّتى  كليًا  اإطفائه  قبل 

81اأماكن اأخرى.
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*و�سول �لإطفاء و�لإ�سعاف
تنتهي  المخت�سة  الفرق  و�سول  عند 

عدم  ال�سخ�س  على  يجب  هنا،  المهمة. 

والإنقاذ،  الإ�سعاف،  ِف��َرق  بعمل  التدّخل 

والإطفاء والعمل فقط على اإف�ساح المجال 

تجهيزاتهم  م��ن  بعملهم  ل��ل��ق��ي��ام  ل��ه��م 

الخا�سة.

اإل  الهاتف  ا�ستخدام  بعدم  ون��ذّك��ر 

لتخفيف  وذل����ك  ال��ق�����س��وى،  ل��ل�����س��رورة 

ال�سغط على ال�سبكة، كما يجب عدم نقل 

اإثارة  �ساأنها  ِمن  لأّن  وتداولها  ال�سائعات 

اأج��واء  وخلق  ال�ّسديدين  والتوتر  القلق 

م�سحونة.

ق��ب���ل  *�ح������تي�اط�ات 
حدوث �لنفجار

ي������م������ك������ن 

بعّدة  القيام 

اأمور ُتقلِّل من ق�سوة النفجار قبل حدوثه، 

ياأتي في مقّدمتها:

اأولية  اإ�سعافات  بحقيبة  الحتفاظ    -  1
لت�سميد الجروح الخفيفة.

لل�سيطرة على  اقتناء مطفاأة �سغيرة   -  2
الحرائق الب�سيطة.

اأول��ي��ة  اإ���س��ع��اف��ات  ل���دورات  الخ�سوع   -  3
واإطفاء حرائق ل�ستغالل هذه المعرفة 

من  والتقليل  الم�سابين  م�ساعدة  في 

ال��ج��روح  بتطهير  كالقيام  اآلم��ه��م، 

وت�سميدها واإطفاء الحرائق الب�سيطة 

في انتظار و�سول المخت�سين.

4 - قد يحدث اأن ي�سطر الفرد اإلى اإخالء 
الحتفاظ  المهّم  من  ل��ذا،  المنزل. 

�سمن  وال��م��ه��ّم��ة  الثبوتّية  ب��ال��وث��ائ��ق 

حقيبة �سغيرة. 

5 - و�سع �سرائح �سفافة ل�سقة على زجاج 
لمنع  اأو  تك�ّسره  من  للتقليل  النوافذ 

تطايره.

هواتف  ب��اأرق��ام  الح��ت��ف��اظ  نن�َس  ول 

ال�سليب  ال��م��دن��ي،  ك��ال��دف��اع  ال���ط���وارئ 

الإ�سالمية...  ال�سحية  والهيئة  الأحمر 

وذلك للتبليغ عن الحالت الطارئة.

إسعافات أولية
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ترتبط  ه��اّم��ة  موا�سيع  ف��ي  ال��ك��ت��اب  يبحث 

وطبيعة  واأح��وال��ه��ا  ب��ال��م��راأة  وثيقًا  ارت��ب��اط��ًا 

�سخ�سيتها ودورها في الحياة.

وجاء الكتاب في ف�سول اأربعة هي:

الع�سور  في  المراأة  اأح��وال  الأول:  الف�سل 

الأم��م   – المتمدنة  غير  )الأم���م  المختلفة 

المتمدنة قبل الإ�سالم... وينتهي بالمراأة في 

الإ�سالم وما اأحدثه الدين في �ساأن المراأة(.

اأقّرها  التي  المراأة  حقوق  الثاني:  الف�سل 

القراآن الكريم.

الف�سل الثالث: دور المراأة في القراآن ابتداًء 

من عنوان الم�ساواة بينها وبين الرجل. 

�لمر�أة في �لقر�آن �لكريم

حقوقها، دورها وكمالتها«. 

�لكاتب: �أحمد ح�سين عودة. 

�لنا�سر: جمعية �لقر�آن �لكريم.

- قوامّية الرجل على المراأة.

- دور المراأة الهام اإلى جانب الرجل.

- دوره����ا ف��ي الأ����س���رة، ف��ي ال��م��ج��ت��م��ع، في 

ال�سيا�سة وفي الجهاد.

في  المراأة  كمالت  والأخير:  الرابع  الف�سل 

القراآن.

يقع  الكتاب في 382 �سفحة من القطع الكبير.

مجلة »�لحياة �لطيبة«
�سدر عن جامعة الم�سطفى Pالعالمّية - فرع لبنان - العدد الجديد من مجلة الحياة 

�سة بق�سايا الفكر والجتهاد الإ�سالمّي )ال�سنة 17/ العدد28/  الطّيبة الف�سلّية المتخ�سّ

القّيمة �سمن  العلمّية  المو�سوعات  العدد �سل�سلة من  تناول  �ستاء - ربيع2014م(، حيث 

ملف العدد، تحت عنوان: 

يات المواجهة الواعية والحكيمة(. )ظاهرة التكفير: تحدهّ

ن هذا الملف المقالت والدرا�سات الآتية: وت�سمَّ

1 - الكفر ودللته في الأحاديث النبوّية - قراءة تحليلّية.
2 - في اإديولوجيا التكفير- قراءة تحليلّية نقدّية.

3 - الحركات الإ�سالمّية و�سالح التكفير.
4 - ثقافة التكفير: الأ�س�س الفكرّية والجذور التاريخّية 

- مفهوم الحاكمّية اأنموذجًا.

اأ�سف اإلى اأن العدد يت�سمن اأبحاثًا ودرا�سات فكرية تخ�س�سّية.

لال�ستف�سار: هاتف: 01450262/ بريد اإلكتروني:

alhayat.magazine@hotmail.com 

إقرأ
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على  تتكئ  التي  الوادعة  القرية  تلك 

تهم�س  الغربية  لبنان  جبال  �سل�سلة  كتف 

ع�سّية  باأنها  عليه  الم�سرفة  البقاع  ل�سهل 

اأبنائها؛  ب�سموخ  و�سامخة  ال��ع��دو،  على 

الّن�سمات  تت�سابق  الطينّية  بيوتاتها  وبين 

وكروم  الزيتون،  اأ�سجار  لتناجي  المنع�سة 

وال�سنابل  القمح،  وبيادر  والتبغ،  العنب، 

والحقول مع قدوم تموز العزة والإباء.

قد  ال�سغيرة  القرية  وه��ذه  ل،  كيف 

»بوداي« وليالي التصدي
زينب �سم�ض

نهايتها،  كانت  وفيها   2006 تموز  في  �لحرب  رحى  د�رت  فيها 

فال�سربة �لجوية �لأولى وّجهت �إلى ح�سينّيتها، وبعد �سريان وقف 

�إطالق �لنار تعّر�ست لعملية �إنز�ل جوّية �إ�سر�ئيلّية ُمِنيت بالف�سل 

�أذيال  �أفر�د �لوحدة، يجّرون  و�لهزيمة حيث هرب من تبقى من 

فاأُ�سيف  �لإ�سالمية،  �لمقاومة  �أبطال  �أيدي  على  و�لعار  �لخيبة 

بذلك �إلى �سجّل �لمقاومة رمٌز �آخُر للبطولة و�لن�سر.

تعّر�ست لأعتى ال�سربات الجوية القا�سية 

من العدو الغا�سم.

حيث  ُتن�سى،  ل  يومًا   33 ح��رب  اأي��ام 

من  ال��ج��ن��وب��ّي��ات  ك�سقيقاتها  »ب�����وداي« 

الحرب.  نار  لهب  بامتداد  معنّية  القرى، 

والعزم  والإرادة  بالت�سدي،  وبالمقابل، 

على المواجهة وال�سمود.

مشاركات القراء
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يتحداها  القا�سية  تموز  حرب  وليالي 

يجني  حين  اأحمد  اأب��و  كالحاج  ال�سرفاء، 

��ر ل���ه م���ن ال��خ�����س��ار  م���ن ح��ق��ل��ه م���ا ت��ي�����سّ

هو  فال�سهر  الب�سيط،  الإف��ط��ار  لتح�سير 

رجب الأ�سّب. يقف قبل الإفطار، وب�سوته 

الأذان  مرّتاًل  منزله  �سرفة  على  الجميل، 

هدير  متحديًا  الأج��واء  في  يترّدد  و�سداه 

الأجواء  يغادر  لم  الذي  الحربي  الطيران 

وبعد  ال��ل��ي��ال��ي.  ت��ل��ك  ال��ح��رب  طيلة  ق���ّط 

ال�����س��الة، وال��دع��اء، والب��ت��ه��ال اإل��ى اهلل 

يعّم  وفجاأة  داره،  في  نجتمع  كنا  بالّن�سر 

يهداأ  الن�سيم  حتى  القرية،  في  ال�سكون 

التمايل، ل  اأغ�سان الأ�سجار عن  وتتوقف 

حركة ول �سوت، ما الخبر؟؟

اإنه خطاب الأمين العام )حفظه اهلل( 

عيونهم  تعلو  للتلفاز،  م�سدود  والجميع 

دمعات العّز والفخر بما يتلوه ال�سيد وتعلو 

�سيحات التكبير، والدعاء، والتلبية حينما 

يعدنا ال�سيد بالن�سر.

العدو  ب���داأ  حتى  �ساعات  اإل  ه��ي  م��ا 

القريبة  بعلبك  مدينة  في  اإن��زال  بعملية 

من »بوداي« فاختلف الم�سهد. الكّل خرج 

بنادقهم  ال��رج��ال  حمل  فقد  بيته،  م��ن 

يطلبون من المقاومة الإذن في الم�ساركة 

اأحمد  اأبو  الحاج  وكان  للعدو.  والت�سّدي 

يجول بين اأبناء المنطقة عا�سبًا حاجبيه 

التي  بندقيته  على  منحنيًا  بالكوفية، 

باأعلى  ا�ستخدامها وهو ي�سرخ  حان وقت 

ولن  ي��ف��رغ،  ل  المقاومة  »خ���زان  �سوته: 

يدخلوا بيوتنا اأبدًا«.

�سوت  �سدى  كان  الفجر  �ساعات  في 

اأيامه  اأما  الجو.  في  يتردد  للقراآن  تالوته 

�ساجدًا.  راكعًا  وت��راه  �سائمًا،  فيق�سيها 

�سالة  ي�سلي  قائمًا  الليالي  يم�سي  فيما 

البلدة،  اأبناء  مع  الم�سجد  ويق�سد  الليل 

كنا  الظهر،  وبعد  الخطر.  م��ن  بالرغم 

نجتمع فيقوم بقراءة مجل�س عزاء ح�سيني 

تب�سرنا  ك��ان��ت  وكلماته  ابت�سامته  فيما 

دائمًا:  ي��ردد  وك��ان  واأك��ي��د  حا�سم  بن�سر 

اأّن  ت��رون  واأن��ت��م  تياأ�سوا  ل  النا�س  »اأّي��ه��ا 

اهلل  اأّن  تن�سوا  ول  �سّدنا  وقفت  الدنيا  كّل 

معنا«.

الحاج  توفي  بفترة  الحرب  نهاية  بعد 

اأبو اأحمد، فوّدعته قريته باأ�سى �سديد فهو 

فقد  ياأ�س،  ل  والأم��ل حيث  ال�سمود  زخم 

فقدت �سيخها المقاوم. ولكن هذه الأر�س 

وحملته  وع��ن��اده��م  اأه��ل��ه��ا  �سمود  ورث���ت 

اأمانة لأولهم واأحفادهم... وهي ما زالت 

تزّفهم �سهداء.
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ل�����ل�����رح�����ي�����ِل اآدم  اب�������������ن  ي����������ا  ���������اأْ  ت���������ه���������يَّ

ف������م������ا ل������������َك ع���������ن رح������ي������ل������ك م���������ن ب������دي������ِل

ف�����������اأن�����������َت اأم�������������ان�������������ٌة ����������س���������ُت���������ردُّ ي�������وم�������ًا

ل�����خ�����ال�����ق�����ه�����ا اإل���������������ى ال������������������رّب ال�����ج�����ل�����ي�����ِل

�����������سٌ ف���������ي ك������������لِّ ي���������وٍم واأن���������������������َت ُم����������َع����������رَّ

ال�����م�����������س�����ت�����ط�����ي�����ِل ل����������������ذاك  ت��������ه��������وي  لأن 

ي���ج���ري ال������ّن������ا�������س  ف������ي  ال��������������ّردى  دام  وم��������ا 

ف��������ُك��������ْن ي������ِق������ظ������ًا ل�����������ُه ق������ب������ل ال�����ح�����������س�����وِل

ال�����م�����ن�����اي�����ا ت�����خ�����������س�����ى  ل  وع�����������������الَم  اأخ��������������ي 

وق����������د ق���������ُرب���������ْت اإل���������ي���������َك م��������ن ال������و�������س������وِل

ٌّ
وف�������������ي ك�������������فِّ ال��������������������ردى ح��������ب��������ٌل خ�������ِف�������ي

َك ن�����������ح�����������َوُه م���������ن األ���������������ف م�����ي�����ِل ي�����������������س��������دُّ

ع���ل���ي���ن���ا وق��������ع��������ت  اإن  ال����������م����������وِت  وك���������������فُّ 

������س�����ت�����ح�����������س�����دن�����ا ك������������اأزه������������ار ال������ح������ق������وِل

ع�����ج�����ب�����ُت ِل������م������ن ي���������رى ال������دن������ي������ا ������س�����ع�����ودًا

������ْب ح�������������س������اب������ًا ل������ل������ن������زوِل ول������������م ي������ح�������������سِ

ف���������������������اإّن وق��������������وَع��������������ُه �������س������ي������ك������ون وي�����������اًل

ع��������ل��������ي��������ِه وْه�������������������و ي����������ه����������وي ك������ال������ذل������ي������ل

ي�������م�������رُّ ال�������ن�������ا��������سُ ف��������ي ال������دن������ي������ا ت�����ب�����اع�����ًا

وي���������رت���������ح���������ل���������وَن ج���������ي���������اًل ب�������ع�������د ج������ي������ِل

ف�����م�����ن�����ه�����م َم������������ن ي�����ع�����ي�����������س ب������ه������ا ط������وي������اًل

وم�������ن�������ه�������ْم ل���������م ي������ع�������������سْ غ������ي������ر ال�����ق�����ل�����ي�����ِل

������ُر ال������ح������ي������اِة ِب�����������ِه ان����ت����ق����ا�����س وم���������ا ِق�������������سَ

ول������ي�������������س ال�����ع�����ي�����������س ب������ال������ع������م������ِر ال������ط������وي������ِل

��������ٍر ق���������د ع��������ا���������س ق������رن������ًا ف������������������ُربَّ ُم��������ع��������مِّ

ي����������م����������رُّ ك��������������اأّن��������������ه ج����������������ذع ال������ن������خ������ي������ِل

ق�����ل�����ي�����اًل اإّل  ي�������ع���������������سْ  ل����������م  واآخ�����������������������َر 

وي��������ب��������ق��������ى ذك������������������ره ب���������ع���������َد ال��������رح��������ي��������ِل

اأم�����������������اَم ال���������م���������وِت ي������خ������ر�������سُ ك��������ل ������س�����يٍء

وم����������������وُت الأر����������������������سِ اأك��������ث��������ر م��������ن دل������ي������ِل

�ل�ساعر خليل عجميي�وم الرحيل

شعر
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ول�����������و ك�����������ان ال����������������ردى ف��������ي ال�������ن�������ا��������س ُظ�����ل�����م�����ًا

ل������م������ا وق��������������َع ال�������ق���������������س�������اُء ع������ل������ى ال�������ر��������س�������وِل

ف��������َم��������ن �����������س����������اَء ال���������ح���������ي���������اَة ل�������������ُه خ��������ل��������ودًا

ف�����������ذل�����������َك غ����������������������ارٌق ف�����������ي ال�����م�����������س�����ت�����ح�����ي�����ِل

ف�����������ِل�����������ّل�����������ِه ال�����������خ�����������ل�����������وُد وم�����������������ا ع�����ل�����ي�����ن�����ا

��������س�������وى ال�����ّت�����������س�����ل�����ي�����م وال�������������س������ب������ر ال����ج����م����ي����ِل

م�����������وٍت ب�������������������دون  ال����������ح����������ي����������اَة  اأن  وَل�������������������و 

ل�����������������س��������ار ب��������ه��������ا الأن��������������������������ام ب�����������ال ع��������ق��������وِل

ول���������������و دام����������������������ْت ل��������ن��������ا ال���������دن���������ي���������ا ل�����ك�����ّن�����ا

َخ��������َرْب��������ن��������ا الأر�������������������س ف��������ي ع��������ر���������سٍ وط�����������وِل

ف���������������اإن رح���������ي���������َل اأه������������������ِل الأر�������������������������سِ ع���ن���ه���ا

ث�����ق�����ي�����ِل ع����������������بٍء  م����������ن  الأر��������������������������سَ  اأراَح 

ف�������ت�������ل�������َك م�������������س������ي������ئ������ُة ال����������رح����������م����������ِن ف����ي����ه����ا

ِل�������ت�������ث�������ب�������ي�������ِت ال����������ق����������واع����������د والأ����������������س���������������وِل

ي�������وم ذات  زارَك  ال��������ب��������ي��������ُن  م����������ا  اإذا 

ق��������ب��������وِل اأو  ل���������رف�������������������سٍ  م��������ع��������ن��������ًى  ف������������ال 

��������س�������ٍك دون  م��������������ن  م��������������ّي��������������ٌت  لأن�����������������������ك 

ول���������������و ُق�����������م�����������َت ال��������ق��������ي��������ام��������ة ب�������ال�������ع�������وي�������ِل

������������ِق ال���������رح���������م���������ان واج���������ع���������ْل ل���������ذل���������ك ف������������اتَّ

ح�������ي�������ات�������َك م�����������س�����َن�����ع ال�������ع�������م�������ِل ال����ف���������س����ي����ِل

ت��������وا���������س��������ْع واّت������������������������زْن واع�����������م�����������ْل وج��������اه��������ْد

ف�������ت�������ل�������َك م�����������ب�����������ادُئ ال�����������رج�����������ِل الأ���������س��������ي��������ِل

ف����������������������اإنَّ ت����������وا�����������س����������َع الإن�����������������������س�����������ان ن������ه������ٌج

ُه�������������ُه ع������������ن ال��������ع��������م��������ل ال����������رذي����������ل ُي�������������ن�������������زِّ

ْق م�������ا ا������س�����ت�����ط�����ع�����َت ع�����ل�����ى ال����ي����ت����ام����ى ت���������������س�������دَّ

و�������������س������������اع������������ْد ك�����������������لَّ م���������ح���������ت���������اج ع������ل������ي������ِل

ف������ل������ي�������������س م�����������ن ا��������س�������ت�������ل�������ذَّ ب������ج������م������ع م�����������اٍل

ب��������ُم��������ح��������ت��������اٍج ل���������������ُه ك�����������اب�����������ِن ال�����������س�����ب�����ي�����ِل

ك������ري������م������ًا ف��������ت��������ًى  ت����������ك����������وَن  اأن  ف�������������ح�������������اِوْل 

ول����������������و ���������س��������اه��������م��������َت ح��������ت��������ى ب������ال������ق������ل������ي������ِل

ع�����ن�����ُه اهلل  ي�������ر��������س�������ى  الإح���������������������س����������ان  ف�������������ذو 

ال�����ب�����خ�����ي�����ِل ال������������رج������������ِل  ع����������ن  ي�������ر��������س�������ى  87ول 
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الإ�سالمية  المقاومة  تابع لموقع  موقٌع 

األعاٍب  لزائريه مجموعَة  يقّدم  لبنان،  في 

اإلكترونّية تج�ّسد تاريخ المقاومة وعملّياتها 

لبنان  العدو ال�سهيوني في  البطولّية �سد 

منذ العام 1982 وحتى يوم التحرير الأغّر 

عام 2000.

ي��ت�����س��ّم��ن ال��م��وق��ع »���س��ل�����س��ل��ة األ��ع��اب 

المرمى«،  في  »ال��ع��دو  األ��ع��اب  التحرير«، 

بالإ�سافة اإلى األعاب متفّرقة، ويوّفر خدمة 

الذكية  ال��ه��وات��ف  تطبيق  على  التحميل 

.»Android«

تقديم  ل��زائ��ري��ه  ق���اوم«  »اإل��ع��ب  يتيح 

الإل��ك��ت��رون��ي  ال��ب��ري��د  ع��ل��ى  مقترحاتهم 

games@moqawama.org :التالي

�إعد�د: فاطمة �سعيتو حالوي

موقع »�إلعب قاوم«

games.moqawama.org

�لإلكترونية  �لمو�قع  يمّيز�ن  وتنّوعه  �لمحتوى  غنى 

�لتي �نتقيناها لكم من ف�ساء �ل�سبكة �لعنكبوتية في هذ� 

�لعدد:

و�سفات  من  غنية  �سّلة  الموقع  ي�سم 

الأطباق التي تتنّوع بين الطبخات العربية، 

البحرية،  الماأكولت  ال�سريعة،  الوجبات 

الحلويات والم�سروبات.

عن  البحث  خيار  الموقع  ي��وّف��ر  كما 

الطبخات المف�سلة لدى الزائر، بالإ�سافة 

بالن�سرة  ة  الخا�سّ ال�ستراك  خدمة  اإل��ى 

الأ�سبوعية للموقع.

الطبخ  »ف��ن  جديد  متابعة  بالإمكان 

موقع »فن �لطبخ �لعربي« 

www.arabcookery.com

بالموقع  الخا�س  الح�ساب  عبر  العربي« 

على �سبكة »فاي�سبوك«.

انترنت
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موقع »�أ ب ت«

www.alef-ba-ta.com 

كّم  عبر  الأ�سرة  ب�سحة  الموقع  ُيعنى 

�سة  المتخ�سّ الطبّية  المقالت  من  هام 

على  ت��اي��م«  »طبيب  ي�ستمل  والمتنّوعة. 

كمو�سوعة  ال��م��و���س��وع��ات،  م��ن  مجموعة 

ومو�سوعة  العمليات،  مو�سوعة  الأدوي���ة، 

الفحو�سات الطبية.

من  وا���س��ع  ب��ط��اق��م  ال��م��وق��ع  ي�ستعين 

الأطباء العرب لالإجابة عن اأ�سئلة زائريه، 

»دليل  الأطباء«،  »دليل  بخدمات:  ويتمّيز 

الأدوية«، و»الحا�سبات الطبية«.

 موقع »طبيب تايم«

www.tabibkom.com

من 50 ق�سة م�سّورة ومقروءة. الق�س�س 

لت�ساعد  مختلفة  م�ستويات  تحت  م�سنفة 

الطفل على التدّرج في القراءة.

على  اأي�سًا  متوّفرة  ت«  ب  »اأ  األ��ع��اب 

تطبيقات الهواتف الذكية.

اللغة  تعليم  ف��ي  �س  متخ�سّ م��وق��ع 

من  مجموعة  ي��ق��ّدم  ل��الأط��ف��ال،  العربّية 

�سكل  على  المرتبة  التعليمّية  الأل��ع��اب 

درو�س ق�سيرة مرّقمة تدريجيًا من حيث 

ال�سعوبة )189 در�سًا(.

التالية:  الموا�سيع  ال��درو���س  ت�سمل 

الحروف العربية بطرق كتابتها المختلفة، 

وكتابة  ق��راءة  ال��ح��روف،  ونطق  الت�سكيل 

الجمل  وت��رك��ي��ب  ال��ب�����س��ي��ط��ة،  ال��ك��ل��م��ات 

الق�سيرة.

اأكثر  على  تحتوي  مكتبة  الموقع  ي�سم 
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*دليل �لحروف
كتابة الأِلف في اآخر ال�سم فوق الثالثي:

لم  اإذا  مق�سورة  الثالثي  فوق  ال�سم  اآخر  في  الأل��ف  ُتكتب 

ت�سبقها ياء، نحو: »ب�سرى« و»ذكرى« و«م�ست�سفى«، وُتكتب ممدودة 

ا�سم  كل  وي�سّذ  و»َرعايا«.  و»دنيا«  »ُثرّيا«  نحو:  ياء،  �سبقتها  اإذا 

ا�سم تف�سيل، نحو:  اأو عن  عَلم منقول عن فعل، نحو: »يحيى«، 

اأو عن �سفة، نحو: »َرّيى«  »َرواَي��ى«،  اأو عن جمع، نحو:  »اأْحيى«، 

بالألف المق�سورة  ُتكتب  الأ�سماء  )ا�سم علم موؤنث(، فاإن هذه 

رغم كون الحرف الذي قبل الألف ياء، وذلك للتفرقة بينها وبين 

.
)1(

ما ُنقلت عنه

في�سل �لأ�سمر

كشكول

 األدب

أدب ولغة

90



*نكتة نحوية
اأحد  اإّل  اأخير  وداع  في  اأولده  فاجتمع حوله  الموت،  على  واأ�سرف  رجل،  اعتّل 

ي 
َ
اأ َر،  َقَعّ في َكالِمِه   َر الَخطيُب  )َتَقَعّ الكالم  في  ر  يَتَقعَّ للنحو  دار�سًا  وكان  اأبنائه، 

ى َحْلِقِه(، ويفتعل الكلمات. ْق�سَ
َ
ْخَرَجُه ِمْن اأ

َ
اأ

قال اأولده: ندعو لك اأخانا؟ -

واأنا بين يدي ملك  - اإن جاء قتلني بنحوه ولفظه وتقّعره  فقال الرجل: ل تدعوه، 

الموت، فارحموني منه يرحمكم اهلل.

ل  - موؤدبًا،  ويجل�س في ح�سرتك �سامتًا،  يتكلم  اأّل  نو�سيه  اأبانا، نحن  يا  فقالوا: 

ينطق بكلمة.

ولما دعوه، دخل على اأبيه فقال معاجاًل : -

يا اأبِت، قْل ل اإله اإل اهلل تدخل الجنة وتنجى من النار، يا اأبت، واهلل ما �سغلني 

عنك اإل فالن، فاإنه دعاني بالأم�س، فاأْهَر�َس واأْعَد�َس، وا�سَتْبَذَج و�َسْكَيَج وَطْهَيَج، 

َر ولْوَزَج وافَلْوَزَج.  َل واأْم�سَ َج، واأْب�سَ واأْفَرَج وَدجَّ

ف�ساح اأبوه، وقد �ساق �سدره منه : -

�سوني )اأي اأغلقوا عينّي(، فقد �سبق هذا ملك الموت اإلى قب�س روحي. غمِّ

*�أخطاء �سائعة
اأَبَه بالمو�سوع: اأي التفت اإليه وهو ا�ستعمال خاطئ، وال�سحيح اأن 

ُيقال: اأبه للمو�سوع، ورد في الحديث: »كم من ذي طمرين ل يوؤبه له 

.
)2(

لو اأق�سم على اهلل لأبّره«

لأجل ذلك: يقال: َفعل الأمَر لأجل كذا، وال�سحيح اأن يقال: فعَل 

الأمَر من اأجل كذا. قال تعالى في الآية 32 من �سورة المائدة: {ِمْن 

ْو  اأَ َنْف�ٍص  ِبَغْيِر  َنْف�ًسا  َقَتَل  اأَنَُّه َمن  اإِ�ْسَراِئيَل  َبِني  َكَتْبَنا َعلَى  َذِلَك  اأَْجِل 

ْحَيا  نََّما اأَ ْحَياَها َفَكاأَ َف�َساٍد ِفي الأَْر�ِص َفَكاأَنََّما َقَتَل النَّا�َص َجِميًعا َوَمْن اأَ

النَّا�َص َجِميًعا}.

اإحدى وع�سرون امراأة، وال�سحيح  ُيقال: جاءت  اإحدى وع�سرون: 

اإحدى  جاءت  نقول:  ولكن  ام��راأة،  وع�سرون  واح��دة  جاءت  ُيقال:  اأن 

ع�سرة امراأة.

تاأّخَر على: ُيقال: تاأّخَر على العمل، وال�سحيح اأن يقال: تاأّخَر عن 

العمل.
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*من �لنثر �لعربي
يقول الأديب الم�سري الراحل م�سطفى �سادق 

الرافعي عن الإيمان: 

اإن  رك  يب�سّ الحياة،  علوم  اأكبر  وحده  الإيمان 

عميت في الحادثة، ويهديك اإن �سللت عن ال�سكينة، 

ويجعلك �سديق نف�سك، تكون واإياها على الم�سيبة، 

ل عدوها، تكون الم�سيبة واإياها عليك، فهو يك�سر 

وي�ساعف  النف�س  ويوؤيد  �ساأنه،  من  ويقلل  الحادث 

يلبث ما  من قوتها، ويرد قدر اهلل لحكمة اهلل فال 

بالق�ساء  الر�سا  من  النف�س  وتعود  يرجع،  اأن  جاء 

اأمامها، ل  يقع  ما  ت�سهد  كاأنما  به  والإيمان  والقدر 

ما يقع فيها.

*من غريب �لقر�آن �لكريم
الكذب،   الَخْر�س:  اأي وعاوؤها، وقيل:  الّثمرة  الَخْر�س: قيل هو حرز 

وَن} )الزخرف: 20(، قيل: معناه  وفي قوله تعالى: {اإِْن ُهْم اإِلَّ َيْخُر�سُ

قيل:   ،)10 )ال��ذاري��ات:  ��وَن}  ا���سُ اْل��َخ��رَّ {ُق��ِت��َل  تعالى:  وقوله  يكذبون. 

اأّن كّل قول مقول عن ظّن وتخمين يقال:  ُلعن الكّذابون، وحقيقة ذلك: 

�ساحبه  اإّن  حيث  من  له،  مخالفًا  اأو  لل�سيء  مطابقًا  كان  �سواء  َخْر�ٌس، 

الّظّن  على  فيه  اعتمد  بل  �سماع،  ول  ظ��ّن  غلبة  ول  علم  عن  يُقله  لم 

والّتخمين، كفعل الخار�س في خر�سه، وكّل من قال قوًل على هذا النحو 

قد ي�سّمى كاذبًا - واإن كان قوله مطابقًا للمقول المخَبر عنه - كما ُحكي 

َن�ْسَهُد  اْلُمناِفُقوَن قاُلوا  {اإِذا ج��اَءَك  المنافقين في قوله عّز وجّل:  عن 

اْلُمناِفِقيَن  اإِنَّ  َي�ْسَهُد   ُ َوالَّ َلَر�ُسوُلُه،  اإِنََّك  َيْعلَُم   ُ َوالَّ  ، ِ َلَر�ُسوُل الَّ اإِنََّك 

.
)3(

َلكاِذُبوَن})المنافقون: 1(

أدب ولغة
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مو�سوعة الحروف في اللغة العربية، د. اإميل بديع يعقوب.( 1)

مفردات غريب القراآن، الأ�سفهاني، �س146 )بت�سّرف(.( 2)

الجامع ال�سغير، ال�سيوطي، ج2، �س295.( 3)

�ساح و�سّوت.( 4)

�لهو�م�ض

*�لأجوبة �لم�سكتة
الم�سهور  الفرن�سي  ال��ّروائ��ي  اإل��ى  �ساب  كاتب  ذه��ب 

كتابة  في  معًا  يتعاونا  اأن  عليه  وعر�س  ديما�س«  »ا�سكندر 

في  ديما�س  اأجابه  الحال  وفي  التاريخّية،  الق�س�س  اإحدى 

�سخرية وكبرياء: كيف يمكن اأن يتعاون ح�سان وحمار في 

يا  اإهانة  ه��ذه  ال�ساب:  رد  الفور  وعلى  واح��دة؟  عربة  ج��ّر 

�سيدي، كيف ت�سمح لنف�سك اأن ت�سفني باأنني ح�سان؟

R من بالغة �أهل �لبيت *
القيامة  اإل وهو يجيء يوم  اأمير ع�سرة  P: »ما من  روي عن ر�سول اهلل 

اأو يوتغه«. وهذه ا�ستعارة،  اإلى عنقه حتى يكون عمله الذي يطلقه  مغلولة يداه 

واإنما  اإطالق،  لأن العمل على الحقيقة ل يطلق المرء من وثاق، ول يوثقه بعد 

اأطلق اهلل عنه  اإلى عنقه، فاإن كان عمله �سالحًا  اأنه يجيء مغلولة يده  المراد 

 P ربقة وثاقه، واإن كان عماًل طالحًا زاده اهلل خناقًا اإلى خناقه، واإنما اأ�ساف

وقوله:  فيهما.  موؤثر  وف�ساده  و�سالحه  �سببهما،  لأنه  للعمل،  والإيثاق  الإطالق 

»يوتغه« المراد به ي�سلمه ويهلكه، يقال: وتغ الرجل يوتغ وتغًا اإذا هلك، وقد اأوتغه 

غيره اإذا اأهلكه. ومنه قولهم: اأوتغ فالن دينه اإذا ثلمه واأف�سده، ويروى: اأو يوبقه، 

والمعنيان متقاربان.

)Mالمجازات النبوية لل�سريف الر�سي(

*��سٌم ومعنى
وحَتَم  حاتم.  فهو  واأتقنه،  اأحكمه  الأم���َر  حتم  ُي��ق��ال:  حاتم: 

يًّا}.  َمْق�سِ َحْتًما  ��َك  َربِّ َعلَى  {َك��اَن  اأوجَبه، جعله لزمًا  الأمَر:  عليه 

َيق�سي  اأنه  لزْعِمهم  الغراب:  الحاِتُم  واأي�سًا:  القا�سي،  والحاِتُم: 

.
)4(

بالفراق اإذا َنَعب
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دميا جمعة فو�ز

مشكلتي...أنني كريم

في  اأعمل  �سنة،   22 وعمري  محمد  ا�سمي  عليكم،  ال�سالم 

ولكن  الحمد.  م�ستقرة وهلل  حياتي  �سيف مطبخ.  المطاعم  اأحد 

بطريقة  اأ�سرف  لأنني  لالأموال،  اإدارتي  �سوء  في  تكمن  م�سكلتي 

حتى  يكفيني  ل  معا�سي  الم�ساكل.  دوم��ًا  لي  ُي�سبب  ما  ع�سوائية 

منت�سف ال�سهر، فاأ�سطر لالقترا�س من اأخي واأطلب من اأمي.. 

وهكذا دواليك... تمر الأيام ولم اأ�ستطع حتى اليوم اأن اأجمع مبلغًا 

اأ�ستري به �سيارة. مع العلم اأن زمالئي، رغم ظروفهم الحياتية 

ويّدخروا  لحياتهم  يوؤ�س�سوا  اأن  ا�ستطاعوا  اليومية،  ومتطلباتهم 

المال لم�ستقبلهم منذ الآن!

مالب�س  اأ�ستري  �سهر،  كل  بداية  ومع  كريم،  اأنني  م�سكلتي 

مع  اأخرج  با�ستمرار،  الخلوي  هاتفي  اأغّير  ولإخوتي،  لي  جديدة 

اأني مفل�س  اأفاجاأ في و�سط ال�سهر  اأيام الُعطل ثم  اأ�سدقائي في 

تمامًا!

رف  ال�سّ كيفية  اإل��ى  تر�سدوني  اأن  منكم  اأرج���و 

من  الطلب  على  اأج��روؤ  اأع��د  لم  لأنني  ال�سليم 

اإلى  تعّرفت  بعدما  خا�سة  الم�ساعدة،  اأهلي 

اأرتبط ر�سميًا بها ولكني اأخ�سى  اأن  فتاة واأود 

اأن اأورطها بم�ساكلي المادّية!

شباب
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الحل

1 - التنظيم: تخّيل اأنك في قارب يمتلئ بالماء ب�سرعة كبيرة ويو�سك اأن يغرق 
بك. عندها �ست�سطر اإلى اإخراج اأكبر قدر ممكن من كميات الماء والتخل�س 

منها كي توقف الغرق. ولكن هل من الحكمة اأن توا�سل التخل�س من الماء 

م�سدر  تجد  اأن  عليك  اأم  جدًا،  طويلة  كانت  اإن  وخ�سو�سًا  الرحلة  طوال 

ت�سرب المياه؟ وهذا اأمر م�سابه لم�سروفك ال�سهري. عليك اأن تجد م�سكلة 

هروب المال منك وتحاول معالجتها كي ل تغرق في اللتزامات والديون. ول 

يتحقق هذا الأمر اإّل بالتنظيم.

الديون ودفع جميع  التخل�س من جميع  الديون: يجب عليك  التخل�س من   -  2
الم�ستحقات المالية حتى تكون عملية التوفير لديك اأنجح واأ�سهل.

لتوّفره،  مع دخلك  يتنا�سب  مبلغًا  تراعي خاللها  اأ�سبوعية،  ميزانّية  حّدد   -  3
وهذا المبلغ يجب اأن تكون لديك اإرادة حتى ل تلم�سه مهما كانت الظروف، 

وبعد ذلك وّزع دْخلك على احتياجاتك المختلفة، والتزم بالمبلغ المحدد. 

قد تجد �سعوبة في تطبيق ذلك اأول مرة، وقد ل تقاوم رغبتك بال�سراء، اإّل 

اأنك ت�ستطيع اأن تحّقق نجاحات �سغيرة تكبر مع التجربة واكت�ساب الخبرة 

في هذا المجال.

اإِْخ���َواَن  َك��اُن��واْ  ِريَن  اْلُمَبذِّ {اإِنَّ  الكريمة:  الآية  وكّرر  ذاتّية  بمحا�سبة  ابداأ   -  4
َياِطين} )الإ�سراء: 27(، لتدرك اأكثر فاأكثر قبح الإ�سراف وخطورته. ال�سَّ

لتتمكن من  اأن يوّفقك  5 - اقتطع جزءًا من راتبك ك�سدقة �سهرّية وادع اهلل 
التوفير.

الكبير  الفرق  اإلى  الإ�سارة  من  بّد  ل  اأخ محمد،  بدايًة، 

اإدارة  و�سوء  ال�سيافة  ح�سن  بين  اأو  والإ�سراف  الكرم  بين 

العك�س هذه  بل على  اأنك كريم،  لي�ست  الأم��وال! وم�سكلتك 

ال�سفة جميلة وينبغي اأن تعّززها وتحافظ عليها بالحكمة، 

ولكن م�سكلتك في التبذير، وكما تعرف فاإن الُم�سرف اإن�سان 

مكروه من اهلل ومن الموؤمنين.

الموؤمن  الإن�سان  المباركة طريقة حياة  الآية  وقد حّدد اهلل جّل وعال في 

القت�سادية، في قوله تعالى: {َوالَِّذيَن اإَِذا اأَْنَفُقوا َلْم ُي�ْسِرُفوا َوَلْم َيْقُتُروا َوَكاَن 

َبْيَن ذِاَك َقَواًما} )الفرقان: 67(.

اأنك  وتاأكد  للنقود،  ال�سليم  لل�سرف  ن�سائح  مجموعة  لك  �سنقدم  لذا، 

درب  على  ف��اأن��ت  بالخطاأ  واع��ت��راف��ك  للم�سكلة  ت�سخي�سك  ُح�سن  بمجرد 

الت�سحيح، اإن �ساء اهلل:
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اكت�سف  ت��خ�����س��اه..  ك��ان��ت  م��ا  ح�سل 

الليلة من  �سيعود  اأنه  بّد  ول  الأمر  والدها 

وتوبيخًا...  اإه��ان��ات  عليها  لينهال  عمله 

لعله  الأم�������ور؟  ت�����س��ت��ب��ق  ل���م���اذا  ول���ك���ن، 

و�سيعطيها  ع��رف��ه  م��ا  رغ��م  �سي�سامحها 

دفتر  فتحت  ت�����س��رف��ه��ا.  ل��ت��ب��ّرر  ف��ر���س��ة 

مرتجفة  ب���اأن���ام���ل  وخ���ّط���ت  م��ذك��رات��ه��ا 

»الليلة... المواجهة... اللهم اأعطني القوة 

لأواجه واأدافع« واأجه�ست بالبكاء...

ل��ط��ال��م��ا ���س��ع��رت ب��ال��وح��دة ف��ي ه��ذا 

باأعمال  دوم��ًا  من�سغلة  والدتها  المنزل. 

الجتماعية  الأخ��ب��ار  وبمتابعة  متعددة، 

لن�ساء الحي. اأخوها الكبير يراقبها طوال 

لإزعاجها.  دائمة  تاأهب  حال  وفي  الوقت 

ووالدها لم يتفهم يومًا ما تريده.

للم�سروع  راف�سًا  كان  ي�سامحها!  لن 

ورجته  اإليه  تو�سلت  لطالما  �سغرها.  منذ 

ولكنه مقتنع تمامًا براأيه. كيف يتجراأ على 

الرف�س؟! ل بد اأن تقف الليلة بقوة وتعّبر 

المنزل  ب��اب  �سمعت  وف��ج��اأة  راأي��ه��ا!  ع��ن 

واقتربت  �سريرها  من  فانتف�ست  ُي�سفق 

وقفت  غرفتها.  باب  نحو  مترّددة  بخطى 

�سمعت  �سيح�سل...  ال���ذي  م��ا  ت��ت��رق��ب 

مفهوم،  غير  كالمًا  لأمها  يهم�س  والدها 

َتِبعه �سياح وعويل...

تتوقع  لم  مرتبكة...  اأدراج��ه��ا  ع��ادت 

اأن تكون المفاجاأة �ساعقة اإلى هذا الحّد! 

ح�سنًا هي مخطئة بنظرهما ولكن، لماذا 

تولول والدتها وتئن باألم؟

وق��ف��ت اأم���ام ال��م��راآة ون��ظ��رت بحزم 

غرفتها  من  الليلة  �ستخرج  نف�سها...  اإلى 

فلم  ع��رف��وا،  اأن��ه��م  بما  المظهر...  بهذا 

الحقيقة،  لهم  و�ستقول  �سيء  يهمها  يعد 

ح�سل...  مهما  موقفها  على  و�ست�سّر 

طرق  للمواجهة  ب��ال��خ��روج  ه��ّم��ت  وح��ي��ن 

والدها باب الغرفة ودخل متلكئ الخطى، 

مطاأطئ الراأ�س. جل�س عند حافة �سريرها 

ا�ستغربت ردة  اأنها  باكيًا... رغم  واأجه�س 

»اأبي،  فعله ولكنها تمالكت نف�سها وقالت: 

نحن ُخلقنا لهدف اأ�سمى من مجرد اللهو، 

واأن��ا  وع��ب��ادت��ه،  اهلل  لطاعة  خلقنا  نحن 

وع���ال...«  ج��ّل  لر�ساه  تتوق  اأن��ك  اأع���رف 

عبارة:  بترداد  الأب  �سوت  ارتفع  وحينها 

»اإنا هلل واإنا اإليه راجعون« اأردفت هام�سة: 

كانت وصيته...

شباب
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واألم؟  بحزن  الخبر  ا�ستقبلت  لماذا  »اإذًا 

تر�سى  اأن  اأو  تغ�سب  اأن  اإما  منك  توقعت 

ولكن لم اأتوقع ال�سعف والأنين«.

يا  »اأن���ا را����سٍ  ال��وال��د بغ�سة:  اأج���اب 

دومًا  كان  �سعب...  الفراق  ولكن  حبيبتي 

ت��ت��ح��ج��ب��ي...  اأن  م��ن��ك  وي��ط��ل��ب  يعظني 

اأتذكرين اآخر مرة اأتانا زائرًا وتكّلم معك 

ومع والدتك ورجاكما اأن ت�سعا الحجاب؟ 

كانت تلك و�سيته قبل رحيله...«.

وقد  ابنته  وراأى  ن��ظ��رات��ه  الأب  رف��ع 

وارت���دت  ال��ح��ج��اب  راأ���س��ه��ا  على  و�سعت 

كاأنه  اإل��ي��ه��ا  نظر  ف�سفا�سة...  مالب�س 

وت�ساأله:  تبكي  وه��ي  الأول��ى  للمرة  يراها 

قاطعها  ح�سل؟«  ال��ذي  ما  م��ن؟  »و�سية 

ق��ائ��اًل: »م��ا ه��ذا ي��ا ن���دى؟ متى ارت��دي��ت 

الحجاب؟« اأجابت با�ستغراب: »منذ ب�سعة 

اأن  اأيام �سدقني وكنت اأخرج واأدخل دون 

تالحظوني لأنني اأعرف اأنك ترف�س فكرة 

�سديد  اهلل  غ�سب  اأب��ي  ي��ا  ولكن  حجابي 

ف�سامحني  عقابك...  من  اأ�سعب  وعقابه 

يدخل  اأخاها  �سمعا  وفجاأة  عني«.  وار���سَ 

هل  »اأب���ي،  �سائحًا:  هلع  بحالة  المنزل 

علمت بالخبر؟ لقد ا�ست�سهد عمي... عمي 

�سوته  وفي  الأب،  اإليه  نظر  رحل«  الغالي 

هم�س وحنين، قال: »ل تبكوا فالليلة عندنا 

عمك  ب�سهادة  التهاني  فلنتقبل  عيدان... 

وحجاب اأختك فهو كان ممن يردد عبارة 

)حجابك اأختي اأغلى من دمي(«.
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�إعد�د: حور�ء مرعي عجمي

المركز  ع��ن  ���س��ادرة  درا���س��ة  ك�سفت 

الوطني الأميركي لالإح�ساءات ال�سحية، 

بنحو  اكتئابًا  اأكثر  الأميركي  »ال�سعب  اأن 

و2010   2007 عامي  بين  اأ�سعاف  اأربعة 

مما كان عليه بين عامي 1988 و1994«.

واأ�سارت الدرا�سة اإلى اأن 50 في المائة 

ً الشعب األميركي أكثر اكتئابا
نوعًا  الأقل  على  يتعاطون  الأميركيين  من 

واحدًا من الأدوية، في حين اأن نحو ع�سرة 

في المائة يتعاطون اأربعة اأنواع مختلفة من 

الأدوية في نف�س الوقت. وبّينت الدرا�سة اأن 

اإنفاق الأميركيين على �سراء الأدوية ارتفع 

ليبلغ 263 مليار دولر في العام 2011.

ال�»فايسبوك« وفوبيا »حزب اهلل«، إعالن حرب!
لم يعد يقت�سر الأمر على تعميم ا�سم 

و�سورة اأمين عام حزب اهلل �سماحة ال�سيد 

ح�سن ن�سر اهلل )حفظه اهلل( اأو اأي »كادر 

»ح��زب  �سفوف  ف��ي  م��ع��روف«  م��ق��اوم  اأو 

بع�س  م��ط��ارات  اأم���ن  اأج��ه��زة  على  اهلل« 

اأمن  دول العالم، الملتزمة بالحفاظ على 

على  الأم��ر  يقت�سر  يعد  ولم  »اإ�سرائيل«. 

الإرهابي  بالتنظيم  اهلل«  »حزب  ت�سنيف 

المطلق  بالعداء  الوا�سح  موقفه  ب�سبب 

ومقاومته  الغا�سب  الإ�سرائيلي  للكيان 

اأي�سًا،  العام،  واأمينه  الحزب  بات  بل  له، 

مالحقان على ال�سبكة العنكبوتية ل �سيما 

ال�»فاي�سبوك«.  الجتماعي  التوا�سل  موقع 

بل اأنت اأي�سًا بتَّ مالحقًا ومحظورًا عليك 

ال�سيد  �سورة  بن�سر  قمت  اإذا  ا�ستخدامه، 

ن�سر اهلل )حفظه اهلل( اأو علم حزب اهلل.

 Community����������ال ق�����س��م  ي��ع��م��ل  اإذ 

اأ�سهر  منذ  الفاي�سبوك  في    Standards
اأّي �سورة لل�سيد ن�سر اهلل  على منع ن�سر 

ال�»فاي�سبوك«  ويكتفي  ال�سفحات.  على 

ال�سورة  عن  واح��د   Report يتلقى  ب��اأن 

اهلل  ح��زب  َع��َل��م  وحتى  بال�سيد  الخا�سة 

دقائق  ع�سر  من  باأقل  ال�سورة  ليحذف 

بحّجة مخالفة معايير ال�ستخدام، ويتلّقى 

من  وتقدير  �سكر  ر�سالة  الُمَبلِّغ  عندها 

اإدارة الفاي�سبوك مع تاأكيدهم على اإخفاء 

اأخرى  مرة  للتبليغ  وتحفيزه  المبّلغ  ا�سم 

منا�سبة  غير  ي��راه��ا  ق��د  ���س��ورة  اأي  على 

للن�سر على الفاي�سبوك.

اإدارة  اإن  ال���ق���ول:  يمكننا  اأخ���ي���رًا، 

قد  مبا�سر،  غير  وب�سكل  ال�»فاي�سبوك«، 

وموؤيديه،  اهلل  حزب  على  الحرب  اأعلنت 

تفاعل  ق��د  ك��ان  واإن  �سنوات،  منذ  وه��ذا 

موؤخرًا ب�سكل اأكثر حدة، وبات ممنوعًا اأن 

تكون لهذه ال�سريحة ولراأيها اأي ح�سور في 

ف�ساء الموقع الأزرق.

حول العالم
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وراء  ال�������س���ّر  ال���ع���ل���م���اء  اك��ت�����س��ف 

كميات  ي��ت��ن��اول��ون  ال��ذي��ن  الأ���س��خ��ا���س 

وزنهم  يزداد  اأن  الطعام دون  كبيرة من 

جين  في  يكمن  وال�سبب  واح��دًا،  غرامًا 

.»Atkins »اأتكينز  يدعى 

ف��ق��د اأج�����رت ال��ب��روف��ي�����س��ورة »ت��ي��م 

لندن،  في  الملكية  الكلية  من  �سبيكتور« 

درا�سة للوقوف على هذا اللغز. واكت�سفت 

البروفي�سورة خالل الدرا�سة جين »اأتكينز 

اإفراز  اإلى  ن�ساطه  ي��وؤّدي  ال��ذي    ،»Atkins

اللعاب وي�ساعد في تحويل الكربوهيدرات 

ب�سرعة.

يحتوي الحم�س النووي لأغلب النا�س 

 ،»Atkins على 2 – 3 زوج من جين »اأتكينز

نووي  حم�س  لديهم  البع�س  اأّن  حين  في 

الجين.  ه��ذا  م��ن  زوج���ًا   20 على  يحتوي 

هوؤلء يتناولون كميات كبيرة ومختلفة من 

د�سمة،  ووجبات  )حلويات،  يوميًا  الطعام 

ومقليات، وغيرها( ولكنهم ل يعانون من 

زيادة وزنهم.

العلماء 
يكتشفون 
لغز األكول 

النحيف!

�سبب  فهم  اأج��ل  من  العلماء،  يكافح 

من  قليل  منه  يعاني  ال��ذي  ال��ن��وم«  »وب���اء 

ال�سكان المتبقون في »مدينة اأ�سباح« تعود 

اإلى الحقبة ال�سوفييتّية، على الحدود بين 

رو�سيا وكازاخ�ستان.

وذك�������رت ���س��ح��ي��ف��ة »داي����ل����ي م��ي��ل« 

ال�سكان  م��ن  »الع�سرات  اأّن  البريطانية 

في  »كرا�سنوغور�سك«  بلدة  في  المحليين 

رو�سيا، و»كال�سي« في كازاخ�ستان، وقعوا 

توقعهم في  لحالة �سحّية غام�سة  �سحّية 

غفوة ت�سل اإلى �سّتة اأيام، فيما ُيبقي بع�س 

في  وج��اه��زة  بة  مو�سّ حقائبهم  ال�سكان 

حال تّم نقلهم اإلى الم�ست�سفى.

»ه��ذه  اأن  اإل���ى  ال�سحيفة،  واأ���س��ارت 

منجم  عن  ناجمة  تكون  اأن  ُيعتقد  الحالة 

يورانيوم مهجور قريب من المنطقة، ولكن 

العثور  من  الآن  حتى  يتمكنوا  لم  الخبراء 

على اأدّلة تجمع بين الأمرين«.

وباء النوم!
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 خل�ست درا�سة بريطانية حديثة اإلى 

في  ت�ساهم  الطويلة«  الظهيرة  »قيلولة  اأّن 

كما  مفاجئ،  ب�سكل  ال��وف��اة  خطر  زي��ادة 

بريطانيا،  في  ال�سباب  اأن  العلماء  وج��د 

الذين ياأخذون قيلولة لمدة �ساعة تقريبًا 

الوفاة  احتمالت  لديهم  »ت��زداد  يوم،  كل 

المبكرة بن�سبة الثلث«.

اإلى  ع��ام،  ب�سكل  القيلولة،  وتنق�سم 

ثالثة اأنواع: القيلولة »الملكية« اأو الطويلة، 

وهي التي تتعدى ال�30 دقيقة؛ والمعتدلة، 

دقائق  خم�س  بين  ما  مّدتها  تتراوح  التي 

الغفوة  وه���ي  وال�����س��ري��ع��ة،  دق��ي��ق��ة،  و30 

الق�سيرة التي ل تتعدى خم�س دقائق.

واعتبر باحثون من جامعة »كامبريدج« 

 20 تتجاوز  األ  »يجب  القيلولة  م��دة  اأن 

خاليا  لت�ستعيد  كافية  مدة  وهي  دقيقة، 

المن�سودة،  ال��راح��ة  الع�سبية  الج�سم 

ن�ساطه  ا�ستعادة  الإن�سان من  تمّكن  والتي 

على  قدرته  وبالتالي  والع�سلي،  الفكري 

التركيز مجّددًا«.

الخطر  اأّن  اإل���ى  ال��درا���س��ة  واأ����س���ارت 

ل  الملكية،  »القيلولة  ع��ن  ينجم  الأك��ب��ر 

�سيما اإذا ترافقت مع اأمرا�س الرئة، مثل 

الرئة  وانتفاخ  الهوائية  ال�ّسعب  التهاب 

واللتهاب الرئوي«.

وكان اأغلب الدرا�سات ال�سابقة اأّكد اأّن 

اإلى   15 من  هي  للقيلولة  المنا�سبة  المدة 

20 دقيقة، كما اأّن التوقيت الأف�سل لها هو 
الثالثة  وال�ساعة  الواحدة  ال�ساعة  بين  ما 

بعد الظهر، وهو الوقت الذي ينخف�س فيه 

ما  لالإن�سان،  والج�سدي  الفكري  الن�ساط 

يجعله »ثاني فترة في اليوم يقع فيها اأغلب 

حوادث ال�سير المميتة، بعد الفترة الليلية 

الممتدة ما بين الثانية والخام�سة فجرًا«.

احذروا »القيلولة الملكية«

حول العالم
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اأميركّيون  ريا�سّيون  نا�سطون  اأطلق 

حملة لطرد »اإ�سرائيل« من التحاد الدولي 

لكرة القدم ال� FIFA تحت عنوان »الكرت 

خروقاتها  �سوء  على  لإ�سرائيل«  الأحمر 

المتكررة لحقوق الريا�سيين الفل�سطينيين 

وحقوق الإن�سان ب�سكل عام.

تاريخّية  لأ�سبقّية  النا�سطون  وي�ستند  

ع�سوية  ر�سميًا  ال�»فيفا«  عّلقت  عندما 

بين  اأفريقيا  القدم في جنوب  كرة  اتحاد 

اآن��ذاك  �ساهم  م��ا   1992 و   1964 عامي 

الف�سل  نظام  لإن��ه��اء  ال��دول��ي  بال�سغط 

العن�سري المنحل.

وت��ن�����س��ق ال��ح��م��ل��ة م���ع م��ج��م��وع��ة من  

الالعبين الدوليين بينهم لعبًا كرة القدم 

حملة »الكرت األحمر« 
لطرد »إسرائيل« من الفيفا

كانوتيه«  و»ف��ري��دري��ك  ك��ان��ت��ون��ا«  »اأري����ك 

رف�سهم  اأعلنوا  اآخ��رون  دوليون  ولعبون 

قرار التحاد الأوروبي عقد بطولة الرجال 

تحت 21 �سنة في »اإ�سرائيل«.

»رهيف  الأم��ي��رك��ي  النا�سط  وط��ال��ب 

كرة  اتحاد  ع�سوية  بتجميد  اهلل«  عو�س 

ال�»فيفا«  في   )IFA( الإ�سرائيلي  القدم 

ح��ت��ى ي��ح��ت��رم  ال��ك��ي��ان ال��م��ح��ت��ل ح��ق��وق 

كرة  لعبي  وتمكين  فل�سطين  في  الإن�سان 

والتناف�س  اللعب  من  الفل�سطينيين  القدم 

وهو من  وقال عو�س اهلل،   . ودوليًا  وطنيًا 

الغا�سب«  »الكيان  نا�سطي حملة  مقاطعة 

في اأمريكا، اإنه حان الوقت الآن  لمبادرات 

ريا�سية لتعزيز مقاطعة »الكيان الغا�سب«.

بتقييد  »الإ�سرائيلي«  الحتالل  واتهم 

الغربية،  ال�سفة  داخ��ل  الالعبين  حركة 

ومنع  غزة،  وقطاع  الغربية   ال�سفة  وبين 

الم�سابقات  في  الم�ساركة  من  الالعبين 

واردات  يمنع  اأن��ه  اإل��ى  اإ�سافة  ال��دول��ي��ة، 

للفرق  ال��ح��ي��وي��ة  ال��ري��ا���س��ي��ة  ال��م��ع��دات 

لع�سرات  م�سيرًا   الفل�سطينية  والمالعب 

تعر�سوا  ممن  الفل�سطينيين  الالعبين 

للم�سايقة والعتقال وال�سجن والقتل.
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�سح �أم خطاأ؟

اأ - ل يجوز لل�سائم تنظيف اأ�سنانه بالم�سواك اأو الفر�ساة و)المعجون(، حتى ل يح�ّس بطعٍم في حلقه.

رك اإن َعميت، ويهديك اإن �سللت«. ب - يقول الأديب الراحل م�سطفى الرافعي: »الإيمان وحده اأكبر علوم الحياة، يب�سّ

ج - الأ�سا�س في كل ت�سريع �سواء كان اإلزاميًا اأم غير اإلزامي، بنحو الفعل اأم الترك، مالحظة كمال النف�س ورقّيها.

�مالأ �لفر�غ:

اأ - » عندما نلتفت اإلى الآخرة، ول تغيب عنا القيامة، ي�سبح لهذا ....... قيمة عالية جدًا«.

ب - العدو ال�سهيوني يعترف اأن ....... ي�سدق الأمين العام، ال�سيد ح�سن ن�سر اهلل )حفظه اهلل(، 

اأكثر من قادتهم.

ج - من خ�سائ�س الهدف، امتالك نوع من الإرادة والتخطيط، وتحديد .......

من �لقائل؟  

اأ - »الإن�سان الذي تاأ�سره ال�سهوة، وتاأ�سره اللقمة، وياأ�سره الماء، ل يمكن اأن يكون عبدًا هلل. العبودية 

هلل تحتاج اإلى اإرادة«.

ب - »ال�سلوات الخم�س اليومية هي فر�س ن�ستطيع بال�ستفادة منها اأن نعرج اإلى اهلل، واأن ن�سلح اأنف�سنا«.

ج - »الذين �ساهموا في �سالل النا�س وف�سادهم، �سينالهم من العقاب بمقدار �ساللهم وبمقدار �سالل الآخرين«.

�سحح �لخطاأ ح�سبما ورد في �لعدد:

اأ - اإ�سعاف حروق الدرجة الأولى والثالثة يكون بغ�سل مو�سع الحرق بماء بارد وجاٍر لمدة تقارب ع�سر دقائق.

ب - اعتبر الباحثون اأن مدة القيلولة يجب األ تتجاوز �ستون دقيقة، لت�ستعيد خاليا الج�سم الع�سبية 

الراحة المن�سودة.

ج - اإن لإحياء الأيام النورانية واللتزام ب�سعائرها اآثارًا دينية »تتركها هذه الأيام على تنقية الج�سد«.

من �لمق�سود؟

اأ - ترجم له ال�سيخ الطو�سي في رجاله، وذكره في اأ�سحاب الأئمة R: ال�سّجاد، الباقر، وال�سادق.

ب - خلت جعبته من الدواء، و�سار الجريح يتو�ّسل اإليه اأن يعطيه اأي �سيٍء يقّلل من حّدة الألم.

ج -» تجاوزوا عن عثراتهم، يِقُكم اهلل بذلك �سوء الأقدار«. من هم؟

أسئلة مسابقة العدد 274

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:

الثاني: 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 و�ستة �سبعين ال�سادر في  ٭ 

الأول من �سهر اأيلول 2014م بم�سيئة اهلل.
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في �أي مو�سوع وردت �لجملة �لآتية:

»في بناء الفرد الإن�ساني، يعود النجاح اإلى مدى امتالك الآباء والأمهات اأهدافًا عليا، تنعك�س في 

بنائهم لثقافة اأبنائهم«.

جعل �هلل معناه �سببًا للتقرب �إليه بالقلب و�لروح و�ل�ّسر. ما هو؟

�ختر �إجابة و�حدة:

الواجبات  من  اأي�سًا  ولي�ست  اأوجماعة،  ب�سريحة  خا�سة  لي�ست  وم�سلمة،  م�سلم  كل  على  فري�سة 

الكفائية: 

ج- العلم. ب- �سالة الميت.  اأ- الجهاد. 

جاء في كتاب تف�سير �لقر�آن �لكريم لل�سيخ �لطبر�سي �أن: »من قر�أ �لقر�آن لم ُيرد �إلى 

�أرذل �لعمر، و�إن عّمر طوياًل« تعليقًا على �آية �سريفة. �ذكر �ل�سورة ورقم �لآية.

 ورد في �لرو�يات �أن �لإف�ساد في �لأر�ض، هو ما يجلب لها �لنحو�سة، ولي�ست هي بنف�سها 

مجلبًة للنحو�سة و�لت�ساوؤم. ماهي؟ 

�لجائزة �لأولى:فاطمة �أحمد لطفي �سرور. 150000 ل.ل.

�لجائزة �لثانية:  في�سل ح�سن �سبر�. 100000 ل.ل.

8 جو�ئز، قيمة كل منها 50000 ل.ل. لكل من:

�إبر�هيم ح�سن نا�سر.* 

محمد علي �سرور.* 

فاطمة محمد دروبي.* 

قا�سم ح�سين �سيف �لدين.* 

نرج�ض عمار غز�ل.* 

ر�ئد محمد علي جابر.* 

عفيفة �سليم �سرور.* 

فاطمة محمد حرب.* 

أسماء الفائزين في قرعة مسابقة العدد 272

ل من �آب  2014م �آخر مهلة ل�ستالم �أجوبة �لم�سابقة: �لأوَّ

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 �سنتر داغر -بئر  ٭ 

العبد اأو اإلى مكتبة جمعية المعارف الإ�سالمية الثقافية- المعمورة اأو اإلى معر�س جمعية 

المعارف الإ�سالمية الثقافية -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. ٭ 

ل ُت�سّلم الجائزة اإّل مع اإرفاق هوية �ساحبها اأو �سورة عنها. ٭ 

مهلة ا�ستالم الجائزة ثالثة اأ�سهر من تاريخ اإعالنها في المجلة، واإّل فتعتبر ملغاة. ٭ 
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تذوب  الذي  الزمان  يعود  ليَتُه 

فيه المعاني

وت��ت��ي��ه ف��را���س��ات ال��ج��م��ال في 

�سراب الظالم

وتظهر ابت�سامة الأمل

لتحفر الفرحة في قلب يتيم

عند روؤية الأمير

�سيدي يا علي...

اأرى طيفك في �سواد الليل 

تتفّقد الأيتام

ت�ساأل عن حالهم 

عطفك..  حّبك..  يعرفون  فهم 

حنانك

ويفتخرون...

ن�ساألهم عنك ويقولون...

اإنه اأبونا اأبو الأيتام

هو ذا علي بن اأبي طالب

في  يتيمًا  اأك���ون  اأن  اأح��ل��م  ك��م 

عهدك يا اأبا الح�سن

ت�سّمني... تم�سح على راأ�سي...

عند  ب�سمة  �سفتي  على  وتر�سم 

لقياك

اأ�سمع حديثك...

اأذوب في لمعة عينك...

تطعمني بيديك الدافئتين...

اأو تالم�س يداك يدي؟!

ا�سمح لي �سيدي

كي  يتيمًا...  عيني  في  �ساأر�سم 

اأراك دائمًا في عيني 

ورم��ٌز  عنواٌن  القلب  في  فاأنت 

للحياة

بعد  بالأيتام  اأو�سى  من  واأن��ت 

الر�سول

اإذ قلت.. اهلل اهلل في الأيتام

نعم من حقي... اأن اأحلم...

إليك أبي الشهيد
مهداة إلى الشهيد حسين صالح حبيب)*(

قبلة وبعد،

العامين،  ابنة  فاطمة  ريحانتك  اأنا 

ولك  ل��ي  ���س��دي��ٍق  قلم  ا�ستعرت 

لأكتب ر�سالتي اإليك:

ع����اٌم م�����س��ى ع��ل��ى اآخ����ر قبلة 

وجَنَتيَّ  على  �سفتاك  ر�سمتها 

ال��ن��اع��م��ت��ي��ن. ع���اٌم ه��و ن�سف 

على  �سورة  فيه  راأي��ت��ك  عمري، 

ُنطق  خ��الل��ه  تعلمت  ع���اٌم  ج����دار. 

وبهجة،  ف��رح��ًا  البيت  وم���الأت  ا���س��م��ك، 

فكنُت كطائٍر �سغير ل تقّيده الحدود.

ليرى كيف  ابنته  ينتظر  الأب  اأن  والدي  يا  اأعلم 

تنطقها،  كلمة  باأول  ويفرح  �سيرها،  في  تتهادى 

ويراقب حركاتها و�سكناتها...

واأنت تعلم يا اأبي اأن كل طفلة تحلم بعناق اأبيها، 

وتداعب �سعر راأ�سه وتغمر قلبه بنظرة عطٍف من 

�سحر عينيها، وتطلب منه وحدها ما تريد.

من حّقي أن أحلم
:Qخواطر يتيم في عهد أمير المؤمنين اإلمام علي بن أبي طالب

ولكنني افتقدتك...

اأردت����ك معي وق��رب��ي، ت��م��الأ دن��ي��اي، 

وتم�سك  �سحكاتي،  �سوت  وت�سمع 

بيدي ال�سغيرة، لأ�سير قربك.

اأبي الغالي... 

لماذا ل اأراك، ول اأ�سمع �سوتك 

كل  دون  اأب��ي  اأَول�ست  تناغيني، 

الب�سر؟

عني،  اب��ت��ع��دت  مهما  اب��ن��ت��ك  ف��اأن��ا 

ناظري،  عن  غبت  ول��و  اأخاطبك  و�ساأظل 

فاللقاء قريب يا نور عيني.

اأرجوك اقراأ ر�سالتي، فاأنا يتيمتك »فاطمة«...

فاطمة ح�سين �سلح حبيب

)*( ا�ست�س���هد بتاريخ 2013/4/14 في تلة النبي مندو وبقي ج�س���ده 

غائبًا ت�سعة اأ�سهر.

�لهو�م�ض

محمد �سور

بأقالمكم
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ف��ي ���س��وي��ع��ات ب��ع��ي��دة ع��ن ه���ذا ال��ع��ال��م... 

يعي�سون...

رداًء  الفجر  بيننا يحيكون من �سوف  كانوا 

اأبي�َس، �سيرتديه �ساحب الزمان...

كل ليلة تغفو العيون على اأمل اللقاء. ا�ستقنا 

بين  الح�سين  ن�ستّم عبق  كّنا  يوم  الأن�س...  لليلة 

الهم�سات...

ت�ساأل عنك  الغريبة  ورقّية  اليكم...  ا�ستقنا 

تلوذ  حنون  ع��ن  تبحث  ال�سنين...  مئات  منذ 

به... تبحث عنك علك ترفع عن متنها عذابات 

ال�سياط...

من  ع�سر  الخام�س  منذ  المهدي  عا�سق  يا 

كل  منذ  جمعة...  يوم  فجر  كل  منذ  �سعبان... 

�سباح...« هل اإليك يا بن اأحمد �سبيل فتلقى«...

�سادق... اأ�سهد اأنك اخترت اأكمل �سبيل... 

ت��راب  حبة  وك��ل  معك.  غ���ادرت  ال�سحكة  حّتى 

اأنك غر�ست فيها باقات الحب... ما زال  ت�سهد 

غرامك يفوح بين عيون علي، ن�سمات الزهراء..

وع��ي��ن��اك ال���ه���ادئ���ت���ان.. ع��ل��م��ت��ان��ا درو����س 

الإخال�س...

اإذا  ومعين  نا�سر  خير  نكون  كيف  وعلمتانا 

اأمر الح�سين...

في  زرعت  يا�سمينة  اأجمل  يا   .. �سادق  اأبا 

�سحراء اأيامنا... يا عا�سق الزهراء... يا �سفير 

المهدي اإلى كربالء...

الفجر...  ل�سالة  واأيقظنا  قم  �سادق،  اأب��ا 

لُنجرح  ا�ستقنا  �سباح...  كل  لهم�ساتك  ا�ستقنا 

حتى تاأتي اأنت لت�سمد الجراح...

�سالمًا  المدينة  اإل��ى  عاد  قد  الح�سين  هذا 

غانمًا... منذ اأن هاجرتم اإليه. وعلى راأ�س اأمية 

بهامة  مظّللة  زينب  الكفر.وعادت  راي��ة  ك�سرت 

ُت�سبى بنت فاطمة بعدكم... هذا  العبا�س... لن 

وعد الدماء وعهد الر�سا�س...

اأبو اأحمد

عشاق الملكوت
مهداة إلى شهداء زينب والزهراء L )طاهر)1(، صادق)2(، أبو صادق)3((

ال�س���هيد اأيمن طحيني ا�ست�س���هد بتاريخ 2013/7/19 دفاعًا عن ( 1)

المقد�سات.

ال�سهيد اأكرم حوراني ا�ست�سهد بتاريخ 2012/11/17 دفاعًا عن ( 2)

المقد�سات.

ال�س���هيد ح�سن بالغي ا�ست�سهد بتاريخ 2013/11/13 دفاعًا عن ( 3)

المقد�سات.

�لهو�م�ض
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الكالم ُيغني  ل  ال�سهداِء  مح�سِر  في 

تحكي ال�سوِق  ح��روُف  ذك��راه��م  ففي 

»لم« ول  األ����ٌف  ول  ح���اٌء  ول  م��ي��ٌم  ل 

جهاِدهم بع�س  توفيهم  ل��ن  ح���روٌف 

ف��و���س��ُف ال���م���الِك م���ن ب�����س��ٍر ح���رام

م��ح��م��دًا ال�����س��ه��ي��ُد  ك���ان  اإذا  ف��ك��ي��ف 

وم����ح����م����ٌد ق�����دوُت�����ه وع�����ل�����يٌّ اإم������ام

ه���و ال��ب��ط��ُل ال�����ذي ت�����روي م��الح��َم��ه

ع���ت���ب���اُت ال���ط���ه���ِر ف���ي اأغ���ل���ى م��ق��ام

ب��ط��ٌل ت�����وّرَث م���ن ال����ك����ّراِر ���س��ج��اع��ًة

اللئام خبِث  م��ن  زي��ن��َب  ع��ن  ليحامي 

م����ح����م����ٌد اأن���������ت وال������ك������لُّ ي����ه����واك

م���ن ب��ي��ِت ال�����س��ه��ادِة ي���ا ب���ن ال��ك��رام

ال�������س���ام ت���ن���ع���اك ����س���ه���ي���َد ال���دف���اع

ال��ح��رام وال��ب��ي��ُت  تبكيك  وال��ق��د���ُس 

طالئعهم اأرع����ب����َت  ق���د  اأم���ج���ُد  اأي����ا 

��ِل��َم��ْت ي����داَك ي��ا ب��ا���س��اًل ���س��رغ��ام ���سَ

ك��رام��ًة ن�ستمّد  ال��ع��ل��وّي  ب��اأ���س��ك  م��ن 

اح��ت��رام ُن��ك�����س��ُب��ه  ل��ل��ت��اري��خ  نحكيها 

م��ح��م��د اإب����راه����ي����م ا����س���ُم���ك ف��ي��ل��ٌق

ُح��ط��ام ع�سكرهم  ي��ح��ّول  ج��ي�����ٌس  ب��ل 

ال��دن��ي��ا العفا ال��دن��ي��ا ع��ل��ى  ف��ل��ت��ْذه��ب 

ولقاوؤُنا يوَم مهديِّ الِوئام

خديجة ترحيني

في محضر الشهداء
مهداة إلى شهيد الدفاع عن المقّدسات

»محمد إبراهيم ترحيني«)*(

أطالل تموز
أبيات من ذاكرة عدوان تموز.. كتبتها أنامل عانت 

التهجير واشتاقت الوطن )حارة حريك األبية(...

اأي��������������ن اأح�����������������الم ال�����ط�����ف�����ول�����ة

ال�������ذك�������ري�������ات درب  اأي���������������ن 

اأي���������������������ن ح�������������ارت�������������ي ال�������ت�������ي

اأ��������س�������ح�������ت ال���������ي���������وم �����س����ت����ات

اأي�������������ن الأب�������ن�������ي�������ة ال�����ع�����ام�����رة

ب�������ل اأي������������ن ت�����ل�����ك ال���������س����رف����ات

اأك������������������ان ِب�����������ن�����������اٌء ه���������ا ه���ن���ا

ه�������ن�������اك؟ ه����������ا  م��������ح��������لٌّ  اأم 

م���������ع���������ال���������ٌم ق�����������د ُدّم�������������������رت

اآث���������������اره���������������ا ق�����������د غ��������ّي��������رت

ف�������ا��������س�������األ اأه���������ال���������ي ح�����ارت�����ي

ه�����ل ع�������دت ت����ع����رف م�����ا ه����ن����اك؟

������س�����وق�����ي ل�����ت�����ل�����ك ال�����ط�����رق�����ات

ن�������������س������ل������ك������ه������ا وال�������������رف�������������اق

ل�����ه�����ف�����ي ل�����ت�����ل�����ك ال���������س����ح����ك����ات

ك����������م ن������ط������ل������ق م����������ن ن�������ك�������ات!

ت������دّم������ر اأن  ع������������دل  اأه���������������و 

ك����������ل ت�������ل�������ك ال���������ذك���������ري���������ات؟

م������ل������ع������ٌب ل  ح�������������������������ارٌة  ل 

��������س�������ي�������ارات ل  م���������رك���������ز  ل 

ه���������و ع������ال������م������ي ه���������و م����ن����زل����ي

م�����ا ك���ن���ت اأع���������س����ُق ف�����ي ال���ح���ي���اة

ه���و اإذ  اأن���������ظ���������ر  وال����������ي����������وم 

اأع����������ج����������از ن�������خ�������ٍل خ�������اوي�������ات

ف�����������ي ف�������ج�������ر ي��������������وم ج����م����ع����ة

ق�������د اأذه������ل������ت������ن������ا ال���������س����رب����ات

اأط�����������ف�����������ال ت�����ب�����ك�����ي خ����ائ����ف����ة

ع���������ي���������ون ت���������دم���������ع له�������ف�������ات

ال�������س���ه���اي���ن���ة اأه������ل������ك  رّب  ي������ا 

واح��������ف��������ظ ل������ن������ا ال�����م�����ق�����اوم�����ة 

واح��������ف��������ظ اأه����������ال����������ي ب����ل����دت����ي

ح�����ت�����ى ت�������ع�������ود ل�����ن�����ا ال�����ح�����ي�����اة

ح������ت������ى ي��������ك��������ون ل������ن������ا ح�����م�����ًى

لآت م�����ح�����م�����د  اآل  ون�������������س������ر 

�سارة مو�سوي
)*( ا�ست�سهد بتاريخ 2014/4/8.

�لهو�م�ض

بأقالمكم
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)*( ا�ست�سهد بتاريخ 2013/11/24.

�لهو�م�ض

مضيٌء طهُر 
وجهك لألبد

مهداة إلى شهيد الدفاع عن المقّدسات 
»حسن عّز الدين )ذو الفقار(«)*(

الج�سد الراأ�س  عن  ف�سلوا  واإن  ح����يٌّ م�������س���يٌء ط���ه���ُر وج���ه���ك ل���الأب���ْدخ�سئوا 

ه��م��ْدراأ��������سٌ ت���ه���ادى ف���ي ال���ج���ن���ان م��ح��ّل��ق��ًا ق���د  وح����و�����ٌس  ظ���ّن���ت  اإن  ه����مَّ  ل 

ته�سمت ال��ح��اق��دي��ن  ���س��ي��وُف  واأْدخ�سئت  ق����د  ون����ح����رك  م��������وءوٌد  ال�����س��ي��ف 

اأ���س��اب��ن��ا ال��ف��ق��ار  اأ����س���اب���ك ذا  وك�����اأن ���س��ي��َف ال�����س��م��ر ع���اد ب��م��ا ح��ق��ْد���س��ه��ٌم 

ب����وا
َ
اأ واإن  ال�����دوام  ع��ل��ى  الأم���ي���ر  �سجْداأن����ت  ق���د  راأ������سٍ  ج�����زاُء  ال��ن��ع��ي��م  داُر 

فطالما ال��ف��ق��ار  ذا  ����َك  راأ�����سُ ُح����ّز  ُح�����ّزت روؤو�������سٌ اأح���رق���ت ف��ي��ن��ا ال��ُك��ب��ْداإن 

���ا م�سى ل���مَّ ِب���َك���رب���ال  ال��ُح�����س��ي��ن  ���س��رت ال��م��ث��ال وُرح����ت ت��ف��ري ك��الأ���س��ْدم���ث���َل 

ب���ب�������س���ال���ٍة اأرع���ب���ت���ه���م رغ�����م ال����ع����دْدح���ق���دوا ع��ل��ي��ك، ت��ك��ال��ب��وا وت���ك���اث���روا

م����اأج����ورٍة وال��ق��ل��ب م��ن��ه��م م���ا ارت���ع���ْدُرع���ب���ًا ل��ق��ل��ب��ك ك����ان ق�����س��ُد ع�����س��اب��ٍة

اإذ ال������غ������َراء  ب���ال���ط���ل���ة  وع��ْدف���ه���زم���ت���ه���م  وك���ذا  م��وا���س��ي��ًا  الُح�سين  ��ر  َح�����سَ

��دت ف���ي واق���ع �سهْدروؤي������ا ال��ح�����س��ي��ن ت��ج�����سَّ ق��د  ذب��ح��ًا  ق�سيت  كيف  بط  وال�سِّ

ح���م���ْدل����م ت���ب���ل���غ ال���ع�������س���ري���ن ب�����تَّ م���خ���ل���دًا ق�����د  ع����ب����ٍد  ك������لَّ  ي����رف����ع  واهلل 

���ه���ا م����ات����ت ب���غ���ي���ٍظ ُزم���������رٌة ب����ات����ت ب����دْدي���ا اب����ن ال���ك���رام ك���ف���اك ف���خ���رًا اأنَّ

ُم����رَّ ال���ه���وان ف���ال ت�����س��اه��ى م���ن اأح����ْداأل���َه���ب���ت���ه���ا ن�����ار ال���ج���ح���ي���م، ���س��ق��ي��ت��ه��ا

ف�����ار������سٍ �����س����ج����اع  م������ن  دّرك  انغمْدهلل  م��ا  �سيٌف  اأن���ت  ال��رج��ول��ُة،  ف��ي��َك 

َوَرْدي��ح��م��ي ع���ري���ن ال���ط���اه���ري���ن وي��رت��ق��ي ل��ه��ا  ال��ج��ن��ان  اإل����ى  ُي�����زفُّ  ق���م���رًا 

���ه���ا ف��ه��و ال�����س��ن��ْدوت����ن����اُم وال���ع���ي���ن ال��ج��م��ي��ل��ة م���ا غ��َف��ْت ح����بُّ ال��ح�����س��ي��ن اأج���نَّ

ت����زْل ل����م  ف��ي��ن��ا  اأن������ت  ق��ل��ب��ي  روح  ن������ورًا ت���األ���ق ف���ي ال���دي���اج���ي م���ذ وف���ْدي����ا 

اأر�������س ال���ج���ن���وب م��ل��ب��ي��ًا ول����ك ات��ق��ْدل��ب��ي��ك زي���ن���ب ج�����اءك ال���م���ق���دام من

م��ث��ل ال��ح�����س��ي��ن ت��ق��ط��ع ال���ي���وم ال��ج�����س��ْدووف�������ى ب���ع���ه���ٍد ل��ل��ع��ق��ي��ل��ة م��خ��ل�����س��ًا

ل��ل��ع��ال ن�������س���م���ُخ  اهلل  ب����ح����زب  وال���خ���ال���ُق ال���ج���ّب���اُر ُي��ع��ط��ي��ن��ا ال���م���دْداإّن���������ا 

ح�سين بح�سون
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)soduku( س�����ودوك�و 
مكّونة  ال�سبكة  هذه  اللعبة:  �سروط 

كبير  مربع  وك��ل  كبيرة  مربعات   9 م��ن 

مق�ّسم اإلى 9 خانات �سغيرة. من �سروط 

9 �ضمن  اإلى   1 من  الأرق��ام  و�سع  اللعبة 

كل  في  الرقم  يتكرر  ل  بحيث  الخانات 

مربع كبير وفي كل خط اأفقي اأو عامودي.

5 3 7 2
8 3 1

7 6 5
1 3 4 9

5 9 2 4
2 8

6 2 7
7 4

9 8 4 6 5 2

لماذا؟
لماذ� �سّمي �لنبي P »�لأمّي«؟

 L الر�سا  بن علي  اأبا جعفر محمد  �ساألت  قال:  ال�سوفي  بن محمد  عن جعفر 

فقلت: يا بن ر�سول اهلل ِلَم �ُسّمي الّنبي الأمّي؟ فقال: ما يقول النا�س؟ قلت: يزعمون اأّنه 

اإّنما �سّمي الأمّي لأنه لم ُيح�سن اأن يكتب. فقال Q: كَذبوا عليهم لعنُة اهلل اأّنى ذلك 

ْنُهْم َيْتُلو َعلَْيِهْم اآَياِتِه  يِّيَن َر�ُسوًل مِّ مِّ
واهلل يقول في محكم كتابه: {ُهَو الَِّذي َبَعَث ِفي اْلأُ

2(. فكيف كان يعّلمهم ما ل ُيح�سن؟  َواْلِحْكَمَة} )الجمعة:  اْلِكَتاَب  َوُيَعلُِّمُهُم  يِهْم  َوُيَزكِّ

واهلل لقد كان ر�سول اهلل P يقراأ ويكتب باثنتين و�سبعين اأو قال بثالثة و�سبعين ل�سانًا 

واإنما �سّمي الأمّي؛ لأنه كان من اأهل مكة ومكة من اأمهات القرى وذلك قول اهلل عزَّ وجّل: 

مَّ اْلُقَرى َوَمْن َحْوَلَها} )الأنعام: 92(.
{َوِلُتنِذَر اأُ

)علل ال�سرائع، ال�سدوق، ج1، �ص125(.

 َمْن؟
ب ابن ماجد )ت904ه�/ 1498م( ب�»اأ�سِد البحر«، و»ابن اأبي الركائب«، وقد ُيقال  ُلقِّ

له: »ال�سائح ماجد«.

، وخليج  هو من كبار ربابنِة العرب في البحر الأحمر، وخليج البربر، والمحيط الهنديِّ

بنجالية، وبحر ال�سين، ومن علماِء فنِّ المالحة.

 Vasco« »اَن الذي �سيَّر الأ�سطوَل البرتغالي بقيادة »فا�سكودي غاما وقد كان هو الربَّ

de gama«. وهو الجدير بلقب مكت�ِسِف »طريق الهند«.
تقول المراجُع البرتغالية: »اإنه كان يعتمد على خريطٍة بحرية دقيقة، وربما كان هو 

الذي ذاع ا�سُمه في القرن الما�سي طول ال�ساحل الإفريقي، بو�سِفه مخترَع البو�سلة«.

ارو َعَدن اإذا اأرادوا ال�سفَر قراأوا الفاتحة له كونه »مخترع الإبرة المغناطي�سية«. وكان بحَّ

نَّف كتاب »الفوائد في اأ�سول علم البحر والقواعد«. ُولد بَنْجد، و�سَ

الواحة
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كيف؟
كيف يمكن �أن ت�سل لهدف تحّبه �أو تتمناه؟

اإذا  اأهدافنا  تحقيق  ال�سعب  فمن  اإيجابية،  بطريقة  نف�سك  مع  تريده  عّما  تحّدث 

تحّدثنا عنها بطريقة �سلبية، وابداأ باأب�سط الأ�سياء، فمثاًل: بدل اأن تقول لنف�سك: »يجب 

اأن ل اأن�سى المفاتيح عند خروجي من المنزل«، قل: »يجب اأن اأتذّكر المفاتيح«. واإذا كنت 

تلميذًا ول تعتبر اأنك �ستنجح، تذّكر اأن تتحّدث مع نف�سك باإيجابية ورّدد اأنك: اإن �ساء اهلل 

�ستنجح في هذه ال�سنة، ول تن�َس الحديث ال�سريف »تفاءلوا بالخير تجدوه«.

متى؟
كان ع�سام نائمًا في باخرة فوق مياه البحر. وعند الظهيرة كانت المياه ت�سل اإلى 

�ستة اأمتار بالقرب من اأعلى الباخرة، وكانت ترتفع مترًا واحدًا كل �ساعة. لنفتر�س اأن 

هذه الن�سبة تت�ساعف كل �ساعة فمتى ت�سل المياه اإلى اأعلى الباخرة؟

 يتدّبرون

ُ ِلَيْغِفَر َلُهْم َوَل ِلَيْهِدَيُهْم َطِريقاً * اإِلَّ َطِريَق  {اإِنَّ الَِّذيَن َكَفُرواْ َوَظلَُمواْ َلْم َيُكِن الهّ

َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها اأََبًدا} )الن�ساء: 168 - 169(.

�سوء العاقبة الأبدي طريٌق اخترَته في الدنيا...

لو ُخّلدت حّيًا لبقيت عليه، فال َتْعَجْب لأبدّيته...

صورة وتعليق

تهّدمت و�هلل �أركان �لهدى... قتل علي �لمرت�سى.

م�سجد �لكوفة محر�ب �لأمير
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12345678910

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة

�أفقيًا:

من الديانات ال�سماوية - حزن.. 1

عاقل - عندنا.. 2

عملة اآ�سيوية - منعوهم من ال�سيء.. 3

خافت - �سار �سيد القوم.. 4

�سعف - �سير - بلغ المكان.. 5

 �سد »م�سيئون«.. 6

حرف . 7  - ينهى  كلمة  ن�سف   - يفزع   

عطف.

تجيب - اأختفي.. 8

ظهور ال�سيء - حيوان داجن.. 9

ج���اءت���ا - ك�����س��ر ال��خ��ب��ز ال����ى قطع . 10

�سغيرة.

عموديًا:

 اإحدى الأديان ال�سماوية.. 1

 دولة عربية - دمرت.. 2

للتف�سير - �سارعت اإلى.. 3

عمتم في الماء - للندبة.. 4

ت الر�سا�ص.. 5 ا�ستن�سق - �سوهّ

اإحدى الأديان ال�سماوية .. 6

 ب�سطوا - اأعوام.. 7

يقدمون هدايا - للتعريف.. 8

ك�سب وفاز - من الأ�سلحة )بالجمع(.. 9

 ا�سم مو�سول - ال�سبابيك. 10

الواحة
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حل �لكلمات �لمتقاطعة �ل�سادرة في �لعدد 273

من يرغب من الإخوة القراء بالم�ساركة في �سحب قرعة الم�سابقة؛ 

فلي�ستعلم عن التاريخ من مركز المجلة.

Soduku ح����ل شب��ك�ة
الصادرة في العدد 273

5 8 1 7 4 9 3 2 6

7 4 3 1 2 6 5 9 8

6 2 9 3 8 5 4 7 1

8 3 6 9 5 2 7 1 4

2 9 5 4 7 1 8 6 3

1 7 4 8 6 3 2 5 9

4 6 7 2 9 8 1 3 5

9 1 8 5 3 7 6 4 2

3 5 2 6 1 4 9 8 7
جواب متى: الباخرة �سترتفع مع ارتفاع المياه

�أجوبة م�سابقة �لعدد 272

12345678910

بدنملاباب1

ديرادوربي2

عوبنينهر3

ابوبنااا4

لالاململ5

يلايلدمع6

انه�صفرنب7

بجاحةماعد8

املاكانا9

نةرا�صنالا10

1 - �سح اأم خطاأ؟

اأ - خطاأ.

ب - �سح.

ج - �سح.

2 - املأ الفراغ:

اأ - ارتفاع.

ب - المكلفون.

ج - ال�ستكبار.

3 - َمن القائل؟

.Mاأ - ال�سهيد ال�سيخ راغب حرب

ب - ال�سحابي قي�ص بن �سعد.

ج - الإمام الخميني}.

ح الخطاأ ح�سبما ورد في العدد: 4 - �سحهّ

اأ - الإخل�ص.

ب - والذكر.

ج - من قرين.

5 - من المق�سود؟

اأ - ال�سخ�ص ذو القابلية.

ب - العلمة الأميني}.

ج - الإمام الخامنئي {.

6 - اأول الكلم.

7 -  كتاب »البيان والتبين«.

8 - الخطبة ال�سق�سقية.

9 - ال�سهيد ح�سين ح�سن بلوط.

.Q10 - الإمام علي
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هلل؟! تصّلي  متى 
�سحكات  �سمعه  اإلى  تناهت  حينما  التوحيد  �سورة  ق��راءة  في  ي�سرع  كان 

عليه  اأن  تذكر  وجهه.  وق�سمات  ولعبه  حركاته  وتخّيل  ابت�سم  ال�سغير.  ابنه 

�سراء بع�س الأغرا�س لل�سغير ما اأن ينهي �سالته!! حينها تنّبه اأنه اأ�سبح في 

ال�سجود دون اأن يدري، واأنه خ�سر الجولة، فاأنهى �سالته منقذًا الجزء المتبقي 

لت�سفع  �سُتَلّف  بل  ال�سماء،  اإلى  ت�سعد  لن  ك�سابقاتها،  اأنها  يدرك  وهو  منها، 

وجهه؛ لأنه �سّيعها...

لطالما قالها اأ�ستاذه: »من لم يحَظ بركعتين مقبولتين في كل حياته، كانت 

�سالته له، ل لربه«. وما زال ر�سا يراقب نف�سه على مدار ع�سر �سنوات، ليتمكن 

من اأداء �سالة مقبولة ت�ستوفي �سروط الخ�سوع، ولجم  طائر خياله الع�سّي على 

اإرادته، وقلبه ال�ساهي والالهي الذي يتاآمر عليه، في�سحن كل همومه وم�ساغله 

و�سوارده على �سجادة ال�سالة، تطوف حول �سجدته حتى ُينهي �سالته.. 

يجمع  اأن  وعليه  عظيمة،  فر�سة  وهي  الكبرى،  القدر  ليلة  هي  الليلة  لكن 

تركيزه لي�سلي تلك ال�سالة التي باتت اأمنيًة نفي�سًة في نف�سه. فتهّياأ وا�ستعد 

عن  حتى  كليًا،  �سجوده  في  ينقطع  كان  الذي   Qالموؤمنين باأمير  وتو�سل 

ال�سعور باألم الوخز في قدميه... 

اأقفل الأبواب والنوافذ وقطع احتمال وجود اأي �ساغل اآخر، وبداأ �سالته. 

قراأ بتمعن وركع �ساغاًل عقله بالذكر والت�سبيح، وهوى اإلى ال�سجود بروية، لم 

ُيطله مخافة اأن يفتك به خياله... وتمت الركعتان، ولم ي�سرد للحظة واحدة...

اأن  له  و�سرح  اأ�ستاذه،  اإلى  المنت�سر  كالأ�سد  ر�سا  ذهب  التالي  اليوم  في 

القدر.  ليلة  في  بالنجاح  اأخيرًا  تكللت  ال�سالة،  تلك  لأداء  اليائ�سة  محاولته 

اأطرق ال�سيخ الحكيم م�ستفهمًا: »حقًا؟! ومتى �ست�سلي هلل؟!«

نهى عبد �هلل

آخر الكالم
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