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مقدمة 
فتاتي الريحانة، اأتذكرين لقاءاتنا معك الأعوام الفائتة، عندما كنت اأ�سغر بب�سعة �سنوات؟

بت اأنوارها اللطيفة اإىل عقلك 
ّ
اأتذكرين، كان هناك الكثري من املعارف التي كنت جتهلينها. اأما الآن فقد ت�سر

ووجدانك، وات�سعت معارفك ومنت م�ساعرك الطّيبة. ترى هل �سياأتي يوم ل توّدين فيه معرفة املزيد، ول يت�سع 

قلبك فيه لكل األوان احلب واخلري؟

فت اإليهم، وبات لهم يف قلبك منزلة، ترى 
ّ
ماذا عن الأ�سدقاء الذين اكت�سبتهم، والأ�سخا�ص اجلدد الذين تعر

هل �سياأتي يوم لن تعودي بحاجة فيه لك�سب املزيد من الأ�سدقاء والأحباء؟

به وحتافظني عليه، هل �سياأتي يوم لن ترغبي فيه  بعد عام، لأّنك تهتمني  وج�سدك الذي ينمو ويقوى عاماً 

بج�سد �سليم ومعافى؟ 

وماذا عن الطبيعة اجلميلة التي يف قريتك، باأ�سجارها، واأنهارها، وحيواناتها، وزهورها الربّية، هل �سياأتي يوم لن 

يعني لك فيه هذا اجلمال �سيئاً؟

بالتاأكيد ل! ولكن ملاذا ينبغي لك اأن ل تكّفي عن طلب العلم، وتزيني قلبك باخلري، وعملك بالرب، واكت�ساب 

الأحباء املوؤمنني، والعتناء بج�سدك والهتمام بالطبيعة؟

اجلواب هو لأنك بب�ساطة �ستحتاجني لكل هذه النعم كي تفوزي بال�سباق الأهم يف حياتك! ال�سباق الذي 

ل ميكن جلائزته اأن تخطر يف بال! 
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هل تعرفني ما اإ�سم هذا ال�سباق؟

اإّنه �سباق احلياة!

ف على مراحل هذا ال�سباق العظيم، ع�سى اأن نكون من الفائزين باجلائزة 
ّ
فهلّمي بنا يا فتاتي الريحانة لنتعر

الكربى.

كتاب »�سباق احلياة« من �سل�سلة رّيحانة الثقافّية للفتيات بحلقتها الثانية. فكرته فتاتي اأّنك ت�ساهدين الكثري من 

ال�سباقات يف حياتك، لكّنك قد تغفلني عن اأّن حياتك برمتها - بل حياة كل اإن�سان - هي عبارة عن �سباق اإما تفوزين 

به وتنالني ال�سعادة الأبدية واحلقيقية وكل كمال، اأو تخ�سرينه وتخ�سرين معه كّل �سيء... 

احلياة  و�سباق  العادية  ال�سباقات  خ�سائ�ص  بني  لتقارين  الغنّية،  مبوا�سيعه  الكتاب  يحملك  فتاتي  هنا  من 

يف اإىل  اأهم عنا�سر ومكّونات �سباقك و�سفرك اإىل اهلل وبالتايل م�سوؤولياتك يف هذا ال�سباق. وهي: 
ّ
والكمال، لتتعر

وقت النطالق: الذي يبداأ فعلياً من بلوغك �سن التكليف.  -

مكان ال�سباّق:  الأر�ص واأهمية اإعمارها.  -

غاية ال�سباق: لقاء اهلل والفوز باجلّنة وكل كمال.  -

ا�ستعدادات ال�سباق: ال�ستعدادات اجل�سدية، العقلية، الروحية وكيفية اإعتنائك بها وتفعيلها.  -

تعاليم واإر�سادات ال�سباق: تتناول �سرورة وجود الأنبياء والأئمة والكتب ال�سماوية لهدايتك وهداية كل   -

اإن�سان.

بك من اهلل.
ّ
معينات ال�سباق: تتناول اأهم الطاعات والعبادات التي تقر  -

موانع ال�سباق: تتناول الذنوب واملعا�سي التي متنعك من الرتباط باهلل.  -

حمّطات ال�سباق: المتحانات والفنت التي حتيط بك وعليك اجتيازها وتخّطيها لرتتقي.  -

ا�ستثمار الوقت بكل ما هو مفيد لك لالإ�سراع والفوز بال�سباق.  -

اإعالن نتائج ال�سباق والفوز باجلّنة ولقاء اهلل اأو اخل�سران العظيم.  -
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وكل عن�ان من عناوين ال�سباق، يعر�ض اأمامك فتاتي:

  ق�سة اأو ن�ساط متهيدي وت�سويقي ملو�سوع البحث.
  متارين وتطبيقات واأن�سطة داعمة.

  كلمة خا�سة لك تبنّي الأفكار باإ�سلوب �سل�ص و�سهل.
  اإبراز جانب من �سخ�سية قدوة خا�ست �سباق احلياة والكمال وفازت به.

  و�سايا المام اخلميني} والقائد اخلامنئي { للنا�سئة يف خو�سهم �سباق احلياة والتكامل.
ويف اخلتام يوّد مركز نون للتاأليف والرتجمة اأن يتقّدم بال�سكر ممن �ساهم يف اجناز هذا العمل، ونخ�ص بالذكر 

الأخت نوال خليل، والأخت اأمل عبد اهلل الذين اأ�سرفا على هذا املنت وكان لهما الف�سل يف اإي�ساله اإىل خواتيمه 

الطيبة.



 ن�سيد �سباق احلياة

يف �سباق احلياة كّلنا م�سرتكون

ل ن�سّيع الوقت، للفوز �ساعون

نتعّلم ول نتعب

نتعاون ول نغ�سب

نطلب العون من اهلل

ل اإله �سواه

الذي قال يف كتابه املكنون

{َوِفي َذلَِك َفْلَيَتَناَفِس الُْمَتَناِفُسوَن}



�سباق احلياة   

{ِختاُمُه ِمْسٌك َو ِفي ذلَِك
 َفْلَيَتناَفِس الُْمَتناِفُسوَن }

املطففني 26

�سباق احلياة

{ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې    }
)املطففني: 26(
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 كثرية هي ال�سباقات التي تنّظم حول العامل، ك�سباق املاراثون وغريه، ولكن هناك �سباق من نوع خا�ص، ل 

تغّطيه حمطات التلفزة الريا�سية، وقلياًل ما ن�سمع عنه، وهو اأمر مثري للده�سة، لأّن ما من اأحد من الب�سر اّل وي�سارك 

فيه! فحلبة هذا ال�سباق تّت�سع جلميع النا�ص مهما اختلفت اأعمارهم واأجنا�سهم واألوانهم.

د اأن نتعّلم امل�سي، 
ّ
 يختلف هذا ال�سباق عن ال�سباقات الأخرى يف اأمور كثرية. فمثاًل، تنطلق �سفارة بدايته مبجر

 حتى اللحظة الأخرية من حياتنا! كما اأّنه ل يوجد فائز واحد يف هذا ال�سباق، بل ميكن للجميع اأن 
ّ
وهو ي�ستمر

يكونوا فائزين! 

اأما اأجمل ما يف هذا ال�سباق فهو العون الذين نتلّقاه من املت�سابقني الآخرين! وهم كلما مّدوا يد امل�ساعدة لنا 

ازدادت �سرعتهم واأ�سبحوا اأقدر على الفوز! ففي بداية ال�سباق مي�سك اأهلنا باأيدينا كي ل نقع، واإذا تعبنا يرفعوننا 

اآخرون  اأ�ساتذتنا واأ�سدقاوؤنا واأ�سخا�ص كرث  يتوىّل ذلك  قّوتنا ونعاود الرك�ص. ولحقاً  اأكتافهم كي ن�ستعيد  على 

مون لنا املاء، وتارة يعينوننا على قراءة التعليمات املو�سوعة على جانبي الطريق.  نلتقيهم اأثناء ال�سباق. فتارة يقدِّ

روننا باأّن اجلائزة التي تنتظرنا هي اأجمل بكثري من  وعندما تعجبنا حدائق الورود التي تزّين حلبة ال�سباق، يذكِّ

تلك الورود.      

    وهكذا مع كل خطوة نخطوها، ومع كل م�ساعدة نتلّقاها، نزداد ثباتاً وقّوة واإ�سراراً على اإكمال ال�سباق وحتقيق 

الفوز ونيل اجلائزة الكربى.

م الر�سمي لهذا ال�سباق      اآه! ن�سيت اأن اأقول لكم ا�سم هذا ال�سباق املمّيز! اإّنه يدعى �سباق احلياة! اأما املنظِّ

والذي يتوىل العناية باملت�سابقني واإر�سادهم منذ اللحظة الأوىل فلي�ص �سوى رّب العاملني، اهلل عّز وجّل.   
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أسئلة حول النص

هل �سبق اأن �ساركنّت يف �سباق من قبل؟ وما نوعه؟  .1

2. ما هي �سروط ال�سرتاك يف ال�سباقات؟

3. ما هي موا�سفات ال�سباقات عادة؟

4. ملاذا ي�سرتك النا�ص يف ال�سباقات؟

5. هل هذا ال�سباق  اخلا�ص ممكن؟

6. مباذا يختلف هذا ال�سباق عن ال�سباقات الأخرى؟ 

م لنا يد امل�ساعدة يف هذا ال�سّباق اأن تزداد �سرعته؟ 7. كيف ميكن ملن يقدِّ

8. ما املق�سود بالورود؟

9. وماذا �ستكون اجلائزة الكربى؟ 

م الر�سمي له؟. م الر�سمي لل�سباق؟ وكيف يكون اهلل هو املنظِّ 10. ما معنى املنظِّ

11. ما هي حقيقة هذا ال�سباق؟

12. هل حتّبني امل�ساركة يف هذا ال�سباق؟ وملاذا؟

13. ما الذي حتتاجينه للفوز بهذا ال�سباق؟
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قدوتي

حياة اإلمام  الخميني} أعظم قصة
منذ نعمومة اأظفاره اأحب العلم، واأحب الفقراء وامل�ساكني. وعندما �سار �ساباً يافعاً راح يدر�ص ويثابر يف �سبيل 

التعلم حتى ي�ساعد �سعبه. َعِلم اأنَّ اجلهَل هو العدّو الأكرب للنا�ص، واأّنه ال�سالح الذي ي�ستخدمه احلكام الأ�سرار 

لل�سيطرة على ثروات ال�سعب.

اإن حياة الإمام كّلها ق�سة. بل هي اأعظم ق�سة... وهي عربة للجميع. كل من يريد اأن يجعل حياته كلها هلل 

تعاىل �سي�ستفيد ا�ستفادة عظيمة من حياة الإمام. وكل من يريد اأن يبني �سخ�سّيته ليكون اإن�ساناً عظيماً بحق، فاإّن 

جتربة الإمام تبنّي له الطريق.

اإّنها ق�سة اإن�سان عظيم بداأ طفاًل ككل الأطفال، مل ينزل من ال�سماء كاملالئكة، لكنه عمل و�سعى وجاهد وثابر 

حتى بلغ اأعلى درجات النجاح.

واإذا اأردنا اأن ن�سع النجاح يف درجات، فاإن الإمام اخلميني و�سل اإىل القمة.

ر اأن ين�سر العلوم التي 
ّ
يف �سنوات ال�سباب الأوىل امتزج حب اهلل والنا�ص مع العلم واملعرفة يف قلب روح اهلل. قر

اإليه وت�ساعدهم على  ف النا�ص اإىل اهلل وجتعل اأرواحهم م�ستاقة 
ّ
تّبث احلياة يف النفو�ص، فاأّلف الكتب التي تعر

تطهري نفو�سهم من ال�سّيئات والرذائل.

ا�ستطاع الإمام اخلميني اأن يوؤثِّر ب�سكل كبري على العلماء، وعندما �سعر اأّنهم عرفوا خطته دعاهم اإىل الثورة على 

ال�ساه الطاغية، ودعا النا�ص كذلك.

وقف روح اهلل اخلميني يف املقدمة... مل يخف بط�ص امللك ول �سطوته. بداأ العلماء وال�سعب يكت�سفون حقيقة 

موؤامرات ال�ساه وخدعه، فغ�سب ال�ساه واأراد قتل الإمام، لكن �سيئاً ما منعه من ذلك.

كانت العناية الإلهية تظّلل الإمام اخلميني.
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قمع امللك املظاهرات وقتل و�سجن الكثريين ونفى الإمام اإىل خارج اإيران، لكي ي�سكته ويبعده عن �سعبه.

ولكن رغم كل ال�سعاب، اأكمل الإمام م�سريه. وراأى اهلل اإخال�سه وا�ستعداده للموت يف �سبيل الدين والأمة، 

فن�سره ن�سراً عظيماً. ورجع اإىل اإيران ليبداأ رحلة بناء الدولة الإ�سالمية. 

تاآمر العامل كله عليه... �سّنوا احلروب على �سعبه.. قتلوا اأقرب العلماء والقادة اإليه.. لكنه وقف كالطود ال�سامخ 

واجلبل العظيم.

 يف ف�سح املوؤامرات وك�سف خطط الأعداء.. وكانت الكلمة الواحدة منه كفيلة باأن حترك 
ّ
مل يتزلزل... ا�ستمر

املاليني.

لقد اأ�سبح روح اهلل روح �سعبه. و�سار �سعب اإيران والأحرار يف العامل يرونه قدوة لهم... ول زالوا.
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يوصيني إمامي الخميني }

احلياة يف عامل اليوم، هي احلياة يف مدر�سة الإرادة. و�سعادة و�سقاء اأي اإن�سان يرتبطان باإرادة نف�ص هذا الإن�سان. 

كوا باإرادتكم وعزمكم الرا�سخ نحو 
ّ
اإذا اأردمت اأن تكونوا اأعّزاء ومرفوعي الراأ�ص فيجب اأن ت�ستفيدوا من ال�سباب. حتر

العلم والعمل وك�سب العلم واملعرفة، فاحلياة حتت مظلة العلم واملعرفة جميلة بال حدود، والأن�ص بالكتاب والقلم 

واملّدخرات يزيل جميع املرارات واملاآ�سي الأخرى.

يوصيني قائدي الخامنئي {

يجب على الإن�سان اأن يبحث عن تلك اخلطوط العري�سة والأ�سا�سية يف ال�سخ�سية التي يّتخذها قدوة له، من 

اأجل اتباعها وال�سري على خطاها. 

لحظوا اأّن الزهراء O كانت يف ال�ساد�سة اأو يف ال�سابعة من عمرها حينما وقع ح�سار �سعب اأبي طالب. 

ت يف ال�سعب على امل�سلمني فرتة ع�سيبة من تاريخ �سدر الإ�سالم. 
ّ
وقد مر

األ ميكن ملثل هذه الفتاة اأن تكون قدوة للفتيات لي�سبح لديهن �سعور مبكر بامل�سوؤولية اإزاء الق�سايا املحيطة 

بهن، ويتفاعلن معها بن�ساط؟ كان وجه فاطمة ين�سرح بوجه اأبيها وتن�سط قواها وهي تزيل مبنديل العطف واحلنان 

ال�سيخوخة  �سن  ال�سريف ودخل يف  الذي جتاوز حينذاك اخلم�سني من عمره  اأبيها  الهم واحلزن عن وجه  غبار 

تقريباً، قبل اأن تزيله بيدها. األ ميكن لهذه الفتاة اأن تكون قدوة لل�سابات؟ هذه ق�سية ذات اأهمية بالغة طبعاً. 

يتج�ّسد املثال الآخر يف حياتها الزوجية.  

نظروا اإىل حياة هذه الزوجة التي كانت يف بيت زوج كان ي�سارك يف املعارك با�ستمرار، اإ�سافة اإىل اأن حياتها 
ُ
اأ

َعاَم  املعا�سية مل تكن على ما يرام من الرفاهية اأو الغنى ول تتعدى ما �سمعناه عنها يف قوله تعاىل: {َوُيْطِعُموَن الطَّ

ََّما ُنْطِعُمُكْم لَِوْجِه اللَِّه} مبعنى اأّنها كانت تعي�ص حياة فقر وعوز على الرغم من  َعَلى ُحبِِّه ِمْسِكيًنا َويَِتيًما َوَأِسيًرا * إِن
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كونها ابنة الر�سول P وزعيم الأّمة، وذلك يعني اأّنها كانت حتمل كامل ال�سعور بامل�سوؤولية. 

غاً من هموم 
ّ
لحظوا كم ت�ستلزم و�سعية هذه املراأة من �سالبة حتى تفي�ص بها على هذا الزوج ليكون متفر

وهواج�ص الأهل والعيال وم�ساعب احلياة، ولتبعث فيه ال�سكينة والطماأنينة، وترّبي الأولد تلك الرتبية العالية 

التي رّبتهم عليها. فاإذا قال قائل اإّن احل�سن واحل�سني اإمامان وجمبولن على الع�سمة، فزينب مل تكن اإماماً، لكن 

فاطمة الزهراء O رّبتها تربية �ساحلة خالل تلك ال�سنوات الق�سرية.. اإذ مل تلبث فاطمة طوياًل من بعد وفاة 

الر�سول. وبعد وفاة الر�سول P ق�سدت امل�سجد ذات يوم واألقت فيه خطبة ع�سماء...وخال�سة القول: اإن هذه 

املراأة خليقة باأن تّتخذها ال�سابات قدوة لهن. 

الذين  �سواء  التعبئة  قوات  اأفراد  هم  ولئك 
ُ
اأ قدوات...  من  لها  ويا  قدوات،  احلا�سر  الوقت  وتوجد يف  كما   

ا�ست�سهدوا منهم اأم الأحياء. اإّل اأن احلديث عن الذين م�سوا منهم اأي�سر، بطبع الإن�سان. �ساهدنا يف فرتة احلرب 

اأ�سخا�ساً تركوا مدنهم وقراهم وتوّجهوا اإىل ميادين القتال، وظاهر حالهم اأّنهم اأفراد عادّيون متاماً.. ولكن يف هذا 

العهد مبا اأن احلرب كانت ميدان عمل نزلوا اإىل امليدان وتفّجرت طاقاتهم على وجه ال�سرعة واأ�سبحوا قادة كباراً 

ثم ا�ست�سهدوا، ولي�ست اأعدادهم قليلة.



�سباق احلياة   

{ِختاُمُه ِمْسٌك َو ِفي ذلَِك
 َفْلَيَتناَفِس الُْمَتناِفُسوَن }

املطففني 26

{ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک 

ک ک ک گ}
)يو�سف:108(

احلملة الإعالنية
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هلّمي فتاتي مع صديقاتك:
  لكتابة اإعالنات دعائّية وتزيينها للرتويج ل�سباق الكمال يف احلياة وت�سجيع النا�ص على امل�ساركة فيه، ت�سم 

�سعارات من قبيل:

م الر�سمي لل�سباق وهو اهلل عّز وجّل، من خالل كتابة اإعالنات وتزيينها من قبيل:   للتعريف باملنظِّ

 

�سباق الكمال يناديك! �سارك الآن واح�سد اجلائزة الكربى.

تريد اأن تك�سب الأ�سدقاء؟ �سارك يف �سباق الكمال.

ل يهم كم عمرك، ع�سر �سنوات اأو مئة، ميكنك امل�ساركة والفوز.

تخ�سى من اخل�سارة؟ �سارك يف �سباق الكمال.

ل تخف من اخل�سارة، فالفوز يف هذا ال�سباق م�سمون.

تريد اأن ت�سبح �سعيداً؟ �سارك يف �سباق الكمال.

هو اأرحم الراحمني.

يجيب دعوة الداعي ويك�سف ال�سوء.

غّفار الذنوب �سّتار العيوب.

يقبل القليل ويعفو عن الكثري.

اإ�سمه �سفاء وذكره دواء.
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عر�ص ل�سور اأ�سخا�ص فازوا يف ال�سباق، 

اخلميني}،  المام  �سورة  قبيل  من 

ال�سهيد  حرب،  راغب  ال�سيخ  ال�سهيد 

عماد  ال�سهيد  املو�سوي،  عبا�ص  ال�سيد 

مغنية...

لزالوا  لأ�سخا�ص  �سور  عر�ص 

ي�ساركون يف ال�سباق من قبيل �سور القائد 

ن�سر اهلل، و�سور  وال�سيد ح�سن  اخلامنئي 

لفتيات  اأو معّلمني وحتى �سور  ملمر�سني 

م�ساركات.
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 القائد الخامنئي: ابُن الّثورة... صانُع الّثورة
 فيِه النور منذ زمٍن 

َ
لو �سادف وق�سدت مدينة م�سهد الإيرانية، �سيرتاءى لك يف اأحِد اأزّقتها منزٌل �سغري، اأب�سر

بعيٍد طفٌل �سغرٌي ا�سمه علي، �سرعان ما غَدا قائداً عظيماً.

كان علي ابناً لعائلٍة فقريٍة لكن موؤمنة. ازدادْت حياُة تلك الأ�سرة الطّيبة �سعوبًة اأّيام احلرب، فعانى اأفرادها من 

الربِد القار�ص ب�سبب الفتقار للوقود، و�ساروا يتناولون خبز ال�سعري بدل خبز احِلنطة. لكّن الفقر مل مينع علياً من 

ممار�سة هوايته املف�سّلة األ وهي املطالعة!، فكان يغرق �ساعات طوال يف القراءة حتى يكاُد ل ي�سمع الأ�سوات من 

را�سة احلوزوّية. حوله. وعندما بلَغ علي اإثنتي ع�سرة �سنة بداأ يفّكر يف م�ستقبله، فا�ستهوته الدِّ

وبالإ�سافة اإىل الّدرا�سة احلوزوّية، التحَق علي بالّدرا�سة امل�سائّية، فح�سل على ال�ّسهادة املتو�سطة، ثّم اأنهى بعدها 

 نبوغاً ملفتاً يف درا�سته، وغدا حمبوباً 
َ
الّدرا�سة الّثانوية. تابع ال�سيد علي درا�سته يف مدينة قم. وكان �ساباً جمّداً، اأظهر

من جميع اأ�ساتذته واأ�سدقائه ملا حتّلى به من خلق رفيع.

 كان 
ّ
كان ال�سيد علي ينظُر اإىل واقعه فتخنُقه احل�سرة للظلم الذي تعاين منه البالد والعباد. ومع كّل يوم مير

ك بكّل ال�سبل املتاحة ملواجهة الّنظام واأتباعه الظاملني، وم�ساعدة النا�ص. يف هذه الأثناء 
ّ
يزداد ت�سميماً على التحر

كان ثّمة عامٌل جليٌل قد نه�ص بقّوة وعزٍم ملقارعة الطغاة، فالتّف حوله النا�ص، ووجدوا فيه املنقذ مّما يعانونه من جوٍر 

وا�سطهاد. واأّما ال�سيد علي فقد وجد فيه القائد القدوة، فكان يّتبع خطاه وياأمتُر باأوامره.

كان ذلك العامل ُيدعى الإمام اخلميني. �سار ال�سيد علي خلف الإمام} فكان ينتقُل من مكاٍن اإىل اآخر 

لنقل توجيهات الإمام وحتريك الوعي يف النا�ص.

�سيطر القلق على ع�ساكر ال�ّساه وهم يرون تاأثري ال�سيد اخلامنئي يف النا�ص، وهو يك�سف لهم م�ساوىء النظام 

روا فجر اأحد الأيام اإلقاء القب�ص عليه. اقتيد ال�سيد علي اإىل مركز ال�سرطة وعامله ال�سافاك مبنتهى 
ّ
الفا�سد. فقر

الوح�سّية، واأودعوه يف �سجٍن ُيدعى »قزل قلعة«. 

قدوتي
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�ص لأب�سع اأنواع التعذيب قبل اأن يخلوا �سبيله. وكان اأّول عمٍل قام 
ّ
وهناك ق�سى �سهرين يف زنزانة اإفرادية، وتعر

به بعد ذلك زيارة الإمام اخلميني يف داره رغم اأّنها كانت حما�سرة، لكن �سجاعة ال�سيد اخلامنئي دفعته لتخّطي 

عاب. وملّا اأب�سر الإمام �سعر بكّل التعب الذي لقيه ينزاُح عن ج�سمه. وعندما غادر كان اأكرث اإ�سراراً على  ال�سّ

متابعة امل�سري، ف�سّكل هو وجمموعة من العلماء املجاهدين خاليا �سرّية منّظمة. وذات يوم اعُتقل اأحد اأفراِد هذه 

اخللّية، واكت�َسف ال�سافاك اأمرها، وغدا اأع�ساوؤها مطلوبني للمحاكمة، فما كان من ال�سيد علي ورفاقه اإل اأن تواروا 

عن الأنظار، حتى هداأت الأو�ساع.

طلق �سراحه ا�ستاأنف 
ُ
مل مي�ِص عامان حتى اعتقله ال�سافاك من جديد، فق�سى يف ال�ّسجن اأربعة اأ�سهر. وبعد اأن اأ

ن�ساطه من جديد، لكن عنا�سر ال�سافاك ظّلوا يعمدون اإىل تعطيل درو�سه بني الفينة والأخرى.

ومع اأّن ال�سيد علياً كان منهمكاً مبحاربة ال�ّساه، اإل اأّنه كان حمّباً للنا�ص ي�سعى خلدمتهم. كان ال�سيد علي اآنذاك 

قد بلغ الثالثني من عمره، عامَل دين �ساباً، ومنا�ساًل �سجاعاً اأقلق احلاكم، واأعوانه الظاملني.

ر لإقامة الحتفالت يف طول البالد وعر�سها، مبنا�سبة مرور األفي عام على  كان ال�ساه، يف ذلك احلني، يتح�سّ

الطائلة  الأموال  ينفق  واجلوع، كان جنابه  الفقر  يعاين  ال�سعب  الذي كان  الوقت  امللكي. ويف  ا�ستتباب احلكم 

لإحياء هذه املنا�سبة، ويتنّعم هو وحا�سيته بالبذخ والرتف.

اتفق ال�سيد اخلامنئي مع بقية الثوار على اأن يلّقنوا ال�ّساه در�ساً. فعّطلوا املوّلدات الكهربائية اأثناء اإقامة الحتفال، 

فقطعت الكهرباء وتعّطلت الحتفالت. �سّك ال�سافاك باأّن ال�سيد اخلامنئي وراء هذا العمل، فاألقوا القب�ص عليه 

من جديد، وو�سعوه يف زنزانٍة اإفرادّية مظلمة، واأذاقوه �سنوف العذاب كي يرغموه على العرتاف، وينتزعوا منه 

�ص للتعذيب، ما عاد يخ�سى ال�ّسجن واآلمه، بل جلاأ اإىل اهلل تعاىل 
ّ
املعلومات. لكّن ال�سيد اخلامنئي، ول�سّدة ما تعر

كي ي�ستمّد منه القوة وال�سرب، فكان مي�سي اأوقاته يف مناجاته وعبادته.

 ال�سافاك لالأفراج 
ّ
وبينما كان ج�سده وراء الق�سبان، كانت روحه حتلِّق عالياً نحو ملكوت ال�سماء. وهكذا ا�سطر

عنه يف اآخر املطاف.

ة، 
ّ
اأخ�سَع ال�ّسافاك ال�سيد علياً ملراقبٍة �سديدة. وقد لحظ هوؤلء حجَم تاأثُّر النا�ص به، فعاودوا اعتقاله اأكرث من مر

ثّم نفوه اإىل منطقٍة نائية. كان �سكان تلك املنطقة اأنا�ساً فقراء، بذل ال�سيد علي ما يف و�سعه مل�ساعدتهم. ويف اأحد 
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�سيب الأهايل باخلوف، اإذ مل يكن اأحد 
ُ
الأيام اجتاح منطقتهم �سيل جارف، دّمر املنازل واأحدث اأ�سراراً كثرية. اأ

من رجال النظام يهتّم بحالهم، فبادَر ال�سيد اخلامنئي اإىل ت�سكيل فريق اإنقاذ.

ف ال�سافاك، الذين مل 
ّ
َج هذا الت�سر

َ
فكان يحمل اأكيا�ص الأرّز فوق ظهره ويو�سلها اإىل النا�ص بنف�سه. مما اأحر

كوا �ساكناً مل�ساعدة النا�ص.
ّ
يحر

مل يدم نفي ال�سيد اخلامنئي طوياًل. كانت الثورة قد بلغت ذروتها، وبداأ النظام ي�سعُف �سيئاً ف�سيئاً، فتمّكن 

من العودة اإىل م�سهد. وكان له من العمر اآنذاك اأربعون عاماً. وبالرغم من جهاد ال�سيد علي وحراكه الكبري اإل 

اأّنه مل يكن من�سغاًل عن الدرا�سة والتح�سيل، فكان يف كّل يوم يزداد توّهجاً وتوّقداً، ما جعل الأنظار تتوّجه نحوه 

تنظيم  على  فعمل  للثورة،  مركز  اإىل  وحّوله  امل�ساجد،  اأحد  اإىل  توّجه  م�سهد  ففي  املتينة.  واأبحاثه  يف حما�سراته 

على  يجروؤوا  مل  اأّنهم  اإل  امل�سجد  من  بالقرب  يرابطون  ال�سافاك  رجال  كان  النظام.  �سّد  ال�سخمة  التظاهرات 

القرتاب منه. لقد بداأ الرعب يدّب يف قلوبهم بعد اأن ثار جميع النا�ص يف وجههم.

كان ال�ساه قد نفى الإمام اخلميني خارج البالد، لكّنه متّكن من منفاه اأن يقود ال�سعب �سّد النظام، فت�ساعدت 

اإىل  ا�سطر  الذي  ال�ساه،  منها عنا�سر  الأماكن، وطردوا  كافة  النا�ص على  ا�ستوىل  رويداً حتى  رويداً  الثورة  حّدة 

الهرب. وعاد الإمام اخلميني اإىل اإيران فخرجت اجلموع ل�ستقباله مهّللة فرحاً.

قوانينها  تنبع  اإ�سالمية،  اإقامة حكومٍة  على  الت�سويت  ال�سعب  فيه من  ا�ستفتاًء طلب  اخلميني  الإمام  اأجرى 

كان  اإ�سالمية.  دولٍة  قيام  ل�سالح  معظمهم  و�سّوت  القرتاع  �سناديق  اإىل  النا�ص  فنزل  الإ�سالم،  من  واأحكامها 

النا�ص يتوقون اإىل العي�ص باأماٍن وازدهار بعد اأن طردوا امللك الظامل. وكانوا يعلمون اأّن احلكومة، التي حتكم با�سم 

الإ�سالم، �ستوّفر لهم العدل والربكات، اإل اأّن هذا النت�سار الذي حّققوه، مل يرق لأعداء البالد، ل �سيما اأمريكا، 

فتفاجاأوا ذات يوم بطائرات العدو ودباباته جتتاح احلدود وتق�سف البالد.

اأعلن الإمام اخلميني اجلهاد املقّد�ص، ودعا ال�سعب للدفاع عن الوطن، فتوّجه ال�سيد اخلامنئي اإىل جبهات 

القتال ملحاربة الأعداء. وكان قد توىّل م�سوؤوليات عّدة يف احلكومة الإ�سالمية، اإل اأّنه مل يطق �سرباً فق�سد الإمام 

اخلميني وطلب منه الإذن باللتحاق مبواقع القتال، فاأذن له. خلع ال�سيد علي عمامته والعباءة، وارتدى اللبا�ص 

الع�سكري وانطلق لطرد املحتلني. عندما و�سل وجد اأّن املجاهدين يفتقرون اإىل العدة والعتاد، فبادر اإىل تنظيمهم 
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ويوقف هجوم  الأمامية  اخلطوط  اإىل  يتقّدم  كان  العدو.  مواقع  داخل  اإىل  للت�سّلل  اخلطط  و�سع  ثم  فرق.  �سمن 

الأعداء، مظهراً �سجاعًة قّل نظريها.

اأم�سى ال�سيد اخلامنئي جل الأيام يف جبهات القتال، وما كان يذهب اإىل طهران اإل لإقامة �سالة اجلمعة.

فرتّب�ص به املنافقون الذين بّيتوا العداء لالإ�سالم، وفّجروا امل�سجد حيث كان يخطب. و�ساء اهلل تعاىل اأن يحفظه 

على قيد احلياة لأداء دور هام، لكنه اأ�سيب بعدة جروح، ونقل اإىل امل�ست�سفى.

وبينما كان ل يزال ُيعالج يف امل�ست�سفى انتخبه ال�سعب رئي�ساً للبالد. مل تختلف حياة ال�سيد اخلامنئي، بعد اأن 

اأ�سبح رئي�ساً عما كانت عليه من ب�ساطة العي�ص وخدمة النا�ص.

ظّل يقيم يف منزل متوا�سع، وير�سل اأولده اإىل جبهات القتال للدفاع عن الوطن، ومل تكن حياته تختلف عن 

حياة �سائر النا�ص يف �سيء، فمع اأّن مقّدرات البالد كانت حتت ت�سرفه اإل اأّنه كان يحيا حياًة ب�سيطًة.

ويف ليلة مظلمة، �ساء القدر اأن يرحتل الإمام اخلميني} عن هذه الدنيا، بعد اأن قاد اأعظم ثورة يف تاريخ 

الب�سرية، وحتّدى جميع طواغيت العامل، و�سنع ل�سعبه املجد والكرامة.

رحل الإمام بعد اأن جّدد الإ�سالم، واأيقظ الأمة من �سباتها العميق، وكان لفقده مرارة يف قلوب اجلماهري التي 

اأحّبته ولّبت نداءه. اأما ال�سيد اخلامنئي، فكان اأمله م�ساعفاً، لقد فقد الأب والقائد واملرّبي والقدوة.

ظّن الأعداء وعلى راأ�سهم اأمريكا اأّن البالد �ست�سعف و�ستزول مبادئ الثورة لأّن قائد الأمة فارق احلياة. لكّنهم 

كانوا واهمون. اجتمع اأبناء الثورة لأجل انتخاب خلف لالإمام الراحل باأ�سرع وقت ممكن، كي يقطعوا الطريق على 

الأعداء. كان ينبغي اأن يّت�سف القائد بالعلم والتقوى وال�سجاعة واحلكمة. توّجهت الأنظار نحو ال�سيد اخلامنئي، 

فجميع موا�سفات القائد تتوّفر فيه. لكن ال�سيد اخلامنئي ما كان يتطّلع يوماً للح�سول على من�سب، وكان يدرك اأّن 

القيادة م�سوؤولية كبرية. حاول اأن يرف�ص بكّل قوة، فانربى اأحد العلماء قائاًل:

»كنت ذات مرة يف ح�سرة االإمام اخلميني، مع جمع من العلماء، فاقرتبت من االإمام، وقلت له: 

ينبغي اأن ال يبقى من�سب القيادة �ساغرًا واإال و�سلنا اإىل طريق م�سدود. فاأجابني االإمام: لن ت�سل�ا 

اإىل طريق م�سدود وال�سيد اخلامنئي بينكم، لقد �سّرح االإمام مرارًا اأّن ال�سيد اخلامنئي اأهل للقيادة«.
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 اجلميع على اأّن ال�سيد اخلامنئي هو اأكرثهم اأهلية للقيادة، بينما هو راح يطلب منهم اأن يختاروا �سخ�ساً 
ّ
اأ�سر

غريه.

جرى الت�سويت وجاءت اأغلبية الأ�سوات ل�سالح الإمام اخلامنئي، بينما ارتفعت الأ�سوات بالتكبري. وبات 

وا�سحاً اأّن ت�سّلم القيادة هو تكليف اإلهي، فوقف ال�سيد اخلامنئي قائاًل:

»اإذا كان االأمر كذلك، وكان ال بّد من قب�له، ف�ساآخذه بقّ�ة، كما اأو�سى اهلل اأنبياءه«.

�سبيحة ذلك اليوم، غدا ال�سيد اخلامنئي قائد الأمة الإ�سالمية، ورّبان �سفينة ثورتها، ومذاك وهو يحامي عن 

امل�ست�سعفني يف العامل، ويدعم املجاهدين، ويعمل على تطوير البالد يف خمتلف امليادين، يحدوه الأمل لتمهيد 

الطريق اأمام بزوغ فجر جديد، متتلئ به الأر�ص ق�سطاً وعدًل بعدما ملئت ظلماً وجوراً.
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يوصيني إمامي الخميني }

روا  اأنتم ال�سباب بذاتكم ت�ستطيعون اأن تقوموا بكل الأعمال، اأنتم ال�سباب يف اأي مكاٍن كنتم يجب اأن تفكِّ

والثقة  وتعاىل،  تبارك  اهلل  على  التكال  مع خ�سو�سيتني:  الإمام  اإىل  تتقّدموا  اأن  الالزم  ومن  بلدكم،  مب�ستقبل 

بالنف�ص، و�سرتون بعد مدة ق�سرية اأّن طريق ال�سعادة قد انفتح لكم.

يوصيني قائدي الخامنئي {

م�سري احلياة ل ُيطوى بهذه ال�سهولة... فلي�ص هناك من عمل مهم وجاد ميكن اجنازه ب�سهولة. والإن�سان اإذا ما 

رام نيل �سيء ثمني ل بّد له من بذل �سيء من اجلهد وحتّمل امل�سّقة. واأنا اأرى ثالث خ�سال بارزة من بني �سائر 

اخل�سال التي يّت�سف بها ال�سباب، واإذا قّدر لها اأن توّجه نحو ال�سواب يبدو من املمكن عند ذاك اإحراز املطلوب يف 

�سوؤالكم هذا. وتلك اخل�سال البارزة هي: الطاقة، والأمل، والبداع...واإذا ا�ستطعنا  توجيه هذه اخل�سال الثالث 

يف الجتاه ال�سليم، اأعتقد اأّن ال�ساب �سيتم�سك بالنهج الإ�سالمي بكل ب�ساطة، لأّن كل ما يريده مّنا الإ�سالم هو 

اإنزال ما لدينا من طاقات كامنة اإىل حّيز الفعل. 



{ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ 
چ        چ چ چ ڇ}

)ال�سراء:20-19(

خريطة �سباق احلياة
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تعايل فتاتي لنتعّرف �إىل �أهم مكّونات �صباق �حلياة وتفا�صيله �ملتعّلقة بك كفتاة يف �جلدول �أدناه:

غاية ال�سباقمكان ال�سباقوقت االإنطالق 

ا�ستعدادات ال�سباق 

الروحيةالعقليةاجل�سدية

حلظة وجودك يف هذا 

العامل 

لقاء اهلل الأر�ص 

قوة احلوا�ص اخلم�ص 

و�سالمتها

طهارة القلبالتفكري

بلوغك �سن التكليف وهو

9 �سنوات هجرية

و9  �سنوات   8  (

اأ�سهر ميالدية تقريباً(

احلفاظ على 

خريات الأر�ص 

واإعمارها

الغذاء ال�سليمالفوز باجلنة

التعّلم واكت�ساف 

املجهول

م�ساعر احلب 

واخلري

نيل ال�سعادة 

احلقيقية

النظافة

متييز اخلطاأ من 

ال�سواب

حب الكمال 

وطلبه

نيل الكمال 

احلقيقي

حمبة اهللالإبداعممار�سة التمارين الريا�سية

خليفة اهلل على 

الأر�ص

النوم باعتدال

الوقاية من الأمرا�ص
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تعاليم 

واإر�سادات 

ال�سباق

معينات 

ال�سباق
م�انع ال�سباق

حمّطات 

ال�سباق

ا�ستثمار 

ال�قت

اإعالن نتائج 

ال�سباق

اإر�سال الأنبياء 

وتعيني الأئمة 

يف حياة الب�سر 

لهدايتهم

و�سو�سة ال�سيطانال�سالة

نعم اهلل 

وعطاياه

ال�سكر   (

)

التخطيط وملء 

حلظات العمر 

بكل ما هو مفيد.

يوم القيامة

الذنوب واملعا�سيالهتمام بالقراآنالقراآن الكرمي

المتحانات 

وامل�ساعب 

) ال�سرب (

فوز املوؤمنني 

ومكافاأتهم على 

اأعمالهم بدخولهم 

اجلّنة

الويل الفقيه يف 

حال غيبة الإمام 

املهدي |

حمبة اأهل

Rالبيت 

الأخالق ال�سيئة

خ�سارة الكّفار 

والظاملني وجمازاتهم 

على اأعمالهم 

بدخولهم جهنم

ال�سيدة الزهراء 

O كقدوة

 الوالدين
ّ
الأنانية بر

ال�سيدة زينب 

O كقدوة

الطمعال�سرت واحلجاب

الك�سلطلب العلم

النزاعاتالدعاء

مالتعاون
ّ
الختالط املحر

�ُسماع الأغاين اجلهاد
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قدوتي

الشيخ راغب حرب  
يف البداية... كان »امل�قف �سالح«.

يف ذلك الزمن الذي �سمعنا فيه خرب اعتقال ال�سيخ راغب حرب، كّنا يف مثل اأعماركم، لكن الزمن يختلف 

متاماً.

اأن  املهم  وملهمة، من  مفيدة  ودرو�ص  فيها عرب  التاريخ  اأحداث  ولأّن 

ف اإليها.
ّ
نتعر

البطل  هذا  كان  اإذا  نعرف  ول  ال�سهيد.  ال�سيخ  اأعّده  الدر�ص  هذا 

واحداً �سدر عن  اأّنه �سيكون لالأمة كّلها. لقد كان موقفاً  يت�سّور  العظيم 

�سخ�ص مبفرده، لكنه �سرعان ما اأ�سبح موقف جماعة، ثّم ليتحّول بعدها 

اإىل موقف اأمة انت�سرت على اآلة الدمار التي ل تقهر.

كانت اإ�سرائيل قد اجتاحت بالدنا حديثاً، وكان الكل وخائفاً من هول 

اأو  اأن يخ�سعوا  واأّن على اجلميع  تريد،  ما  تفعل  اأن  ت�ستطيع  اأّنها  اأخرى  مرًة  اإ�سرائيل  اأثبتت  لقد  والقّوة.  الدمار 

ُي�سحقوا.

قلة قليلة اآنذاك كانت توؤمن بوجوب قتال هذا العدو الذي �سيطر على اأر�سنا يف اأيام معدودة.

يف تلك الأيام وحتديداً يف اآذار عام 1983 انت�سر خرب اعتقال اإمام بلدة جب�سيت البعيدة. وعرفنا ال�سبب: اإّنه 

موقف!! جاء ال�سابط ال�سهويني وطلب م�سافحة ال�سيخ راغب فامتنع قائاًل: اإّن امل�سافحة اعرتاف. ثم زاد عليه 

وقال: واملوقف �سالح!. فهناك من اأعلن املقاومة و�سبق اإىل خط املواجهة. عندها بداأ ال�سباب والفتيان من كل 

قرية يعلمون اأّنهم ميّثلون تياراً مهماً داخل املجتمع الذي اأرادوا له النوم واخلنوع.

لقد بّث هذا ال�سيخ اجلليل روح تيار املقاومة وتدّفقه، و�سرعان ما حتّول اإىل اإع�سار هّز ا�سرائيل وهزمها يف لبنان.

ال���ش���ي���خ راغ������ب ح����رب. 
المقاومة  ش��ه��داء  شيخ 
في  استشهد  اإلسالمية. 
عندما  م   1984 شباط   16
الصهاينة  الجنود  اقتحم 
باغتياله وق��ام��وا  منزله 
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السيد عباس الموسوي  

املقاومة«:   آخر وصية »حفظ 
هل �سمعتم بال�سيد عبا�ص املو�سوي؟ �سوؤال �ساذج، وهل هناك من مل ي�سمع به؟ اإّنه الأمني العام وقائد املقاومة 

و�سيد �سهدائها.

رغم اأّن كل كلمة من هذه الكلمات تعطي معاين كبرية لكن املهم اأن نعرف كيف كان حينما كان قائداً.

�سرنوي ق�س�ساً من حياته يرويها لنا بع�ص من الذين عاي�سوا ال�سيد عبا�ساً عن قرب، ُتظهر لنا بع�ساً من �سفاته 

وخ�سائ�سه علنا نقرتب اأكرث منه ونّتخذه قدوة يف حياتنا.   

  القائد يف معسكر التدريب:
طلب مني ال�سيد مع بداية العمل اجلهادي احل�سور اإىل مكان تدريب الأخوة املجاهدين للم�ساركة يف بع�ص 

يبقى  بينما  الذهاب   
ّ

اإنه يجب علي امتعا�ساً، حيث  نف�سي  قرارة  اأبديت يف  لكّني  له خرياً،  فقلت  التجهيزات، 

بع�سهم للراحة.

ر، وفوجئت بوجود ال�سيد عبا�ص يف املع�سكر قبلي وقد ارتدى البزة الع�سكرية وحمل 
ّ
و�سلت يف اليوم املقر

املعول ليعمل على تهيئة اخليمة لالأخوان... فما كان مّني اإل اأن اأ�سرعت للعمل معه بكل لهفة.

 القائد والروح اجلهادية:
اأجزم القول اإّن منزل ال�سيد عبا�ص احلقيقي هو حمور اجلهاد، وهناك جتد روحه مكانها الطبيعي. ولطاملا م�ست 

اأعياد كثرية ق�ساها ال�سيد مع املجاهدين الذين بعدوا عن اأطفالهم اأو اأهاليهم يف مثل هكذا اأيام... فكان مبثابة 

الأب والأخ احلقيقي لهم، وكانت فعاًل اأجمل الأعياد.

اأذكر عندما ح�سلت عملية الأ�سريين الأوىل يف �سهر �سباط عام 1986 وكانت باكورة العمل اجلهادي النوعي 

للمقاومة، التي على اأثرها عمد العدو الإ�سرائيلي اإىل احتالل بع�ص القرى اجلنوبية ل�سبعة اأيام.

هذه الأحداث مل تكن بعيدة عن ال�سيد عبا�ص، فقد كان حا�سراً طيلة هذه الأيام يف �سريفا )قرية يف جنوب 
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لبنان( مع املجاهدين، فيما كان العدو على تخوم البلدة ومل يكن معلوماً يومها اإىل اأين ت�سل الأمور، وعا�ص ال�سيد 

حلظات العزمية القتالية بكل روحية.

  القائد واجملاهدون:
ات ب�سبب قراره زيارة املجاهدين 

ّ
اعرت�سنا على ال�سيد يف اإحدى املر

يف اأحد اأخطر املواقع اإبان الحتالل ال�سهيونى لالأرا�سي اجلنوبية.

ورغم علم ال�سيد مبخاطر الذهاب اىل تلك املنطقة التي تخت�سر بعبارة: 

»الداخل مفق�د، واخلارج م�ل�د« ب�سبب وجود دبابة مريكافا كانت 

 على الذهاب على اعتبار اأّنه لي�ص 
ّ
تتمركز يف موقع مقابل، مع ذلك اأ�سر

اإىل  و�سلنا  وملا  هناك.  للخطر  �سون 
ّ
يتعر الذين  املجاهدين  من  اأف�سل 

املنطقة، �ساهدت اأحد املجاهدين قد تنّحى قلياًل بعد اأن عانقهم ال�سيد 

لهم  بزيارته  ال�سيد  موا�ساة  اإن  فقال:  ال�سبب  عن  ف�ساألته  بالبكاء،  وبداأ 

هي التي اأبكته، فعلمت حكمة اإ�سرار ال�سيد على زيارتهم رغم املخاطرة 

بحياته.

  القائد املتواضع:
ميزة ال�سيد عبا�ص اأنه كان متوا�سعاً و�سمحاً مع كل النا�ص، لكنه كان 

يويل خ�سو�سية لالن�سان املوؤمن، فيقّدمه على نف�سه ببع�ص املواقف. وقد 

لل�سالة يف  امل�سجد  املوؤمنني، حيث دخل  لفتني م�سهد من عالقته مع 

اإحدى املرات فراأى �ساباً موؤمناً يقف ليوؤم ال�سالة جماعة ببع�ص امل�سلني، فما كان منه اإل اأّن وقف خلفه ملتحقاً 

بال�سالة.

  القائد الرؤوف:
حني كان ال�سيد ينظر اإىل الأطفال كان يتطلع اإليهم بعني العطف والراأفة، ويبت�سم لهم ابت�سامة وادعة ملوؤها 

الموسوي.  عباس  السيد 
المقاومة  ش��ه��داء  س��ّي��د 
هو  استشهد  اإلسالمية، 
في  حسين  وابنه  وزوجته 
 1992 العام  من  شباط   16
الجنوبية  تفاحتا  بلدة  في 
ع��ن��دم��ا ق����ام ال��ط��ي��ران 
بعد  باغتياله  اإلسرائيلي 
في  كلمة  ألقى  قد  كان  أن 
الذكرى  لمناسبة  احتفال 
ال��س��ن��وي��ة الس��ت��ش��ه��اد 
المقاومة  ش��ه��داء  شيخ 
اإلس��الم��ي��ة ال��ش��ي��خ راغ��ب 
جبشيت.  بلدة  ف��ي  ح��رب 
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احلنان، وكاأنه يقول لهم:اأنتم امل�ستقبل الزاخر.

جل�ست مرة لتناول الإفطار مع ال�سيد يف �سهر رم�سان املبارك، فيما جل�ست زوجة ال�سيد يف الغرفة الثانية تفطر 

مع زوجة اأحد املعتقلني، وقد �سحبت معها طفلتها ال�سغرية.

يف  املرق  ك 
ّ
حتر و�سارت  ال�سيد  �سحن  قبالة  وجل�ست  غرفتنا،  اىل  الطفلة  هذه  جاءت  لالإفطار،  تناولنا  اأثناء 

ال�سحن باأ�سابعها وال�سيد ينظر اإليها دون اأن يقرتب حاجبه من الآخر، ثم ما كان منها اإل اأن اأخرجت يدها من 

ال�سحن ومرغتها بلحية ال�سيد التي امتالأت مبعظمها باملرق.

للوهلة الأوىل كنت اأنظر اىل ال�سيد لأرى رّدة فعله لأن اأي اأب حقيقي ل ميكن اأن يتحمل ما فعلته هذه الطفلة، 

كما اأن اأّي �سخ�ص مهما كان قادراً على �سبط اأع�سابه اأمام النا�ص �سوف تاأتي حلظة لن ي�ستطيع التحّكم باأع�سابه 

فيغ�سب. مل يكن من ال�سيد يف تلك اللحظة اإل اأن م�سح ذقنه وحمل الطفلة وو�سعها يف ح�سنه و�سار يطعمها 

بامللعقة.

  القائد وقضايا الناس:
اأثر  هناك  النا�ص  وحو�سر  البقاع  منطقة  الطرقات يف  ُقطعت  ق�سرية جداً  بفرتة  ا�ست�سهاده  وقبل   1992 عام 

ت�ساقط الثلوج، وكانوا بحاجة ما�سة اإىل املوؤن كاخلبز واملاء ومواد التدفئة كاملازوت.

على اأثر هذه احلادثة راأيت مدى اهتمام ال�سيد بحيث بقي يتابع الق�سية اىل اآخر الليل حتى اأّمن مبلغاً كبرياً 

من املال واأمرنا بالذهاب حلل م�ساكل النا�ص هناك... وكم كان مرتاحاً ملا حّلت اأزمة هوؤلء النا�ص.

  الروحية اإلميانية:
اأ�ستطيع القول اإنه من خالل وجودي مع ال�سيد يف الأعم الأغلب من الأوقات، فقد متّكنت من روؤية م�ساهدات 

لعالقته مع اهلل �سبحانه وتعاىل.

ففي اإحدى املرات ويف منت�سف الليل �سمعت �سوت ال�سيد وهو يناجي ربه يف غرفة وحده، توّجهت ناحية 

باب الغرفة ووقفت اأتاأّمله وهو يدعو بطريقة �سعرت فيها اأنه بحالة و�سال تامة مع اهلل عّز وجّل فرتكته على الرغم 

من اأنه مل يلتفت لوجودي اأ�ساًل.
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يوصيني إمامي الخميني }

قوموا بكل ما تريدون القيام به واأنتم يف �سنوات ال�سباب. تريدون اأن تدر�سوا، تطالعوا، توؤدوا العبادات، تروحوا 

عن اأنف�سكم، يف زمان ال�سباب قوموا بكل هذه الأمور.

يوصيني قائدي الخامنئي {

يا   - بها  النهو�ص  بو�سعكم  التي  وامل�سوؤولية  كربى.  م�سوؤولية  تتحّملون  ال�سباب  اأّيها  باأّنكم  اأعتقد  اإّنني 

اأعزائي - هي اأّن كل �ساب يهفو اإىل اأن يتمتع وطنه الذي يحيا فيه والدار التي منا فيها بالعزة والرفعة والقتدار 

ر وتتوّفر له مقّومات التقّدم العلمي  وتزيينهما باملحا�سن ومعامل اجلمال، وي�سبو اإىل اأن يحيا يف جمتمع متح�سِّ

والعملي. وهذا كل ما يتمّناه اأي �ساب، واأمامه من اأجل ذلك طريقان: اأحدهما واقعي، والآخر زائف كاذب. 

ول بد هنا من �سلوك الطريق الواقعي وتقّبل م�سّقاته وت�سديد �سريبته. 

راً من اأجلها طاقاته وثروته الثقافية  والطريق الواقعي يتمّثل يف اأن يعزم ال�ساب على غر�ص بذرته يف اأر�سه م�سخِّ

غار وتقليد الطروحات الدخيلة. فعلينا اأن نغر�ص بذرتنا  ع كاأ�ص ال�سَّ
ّ
واإرادته، معتّزاً ب�سخ�سيته وا�ستقالله راف�ساً جتر

ونبقى مواظبني عليها حتى اإيناعها وندع تقليد هذا وذاك، ول نندفع للحديث بل�سان الأجانب ولغتهم وال�ستعارة 

من جتاربهم امل�ستهلكة. وذلك ل يعني رف�ص النتفاع من املنجزات العلمية لالآخرين، فاإنني على متام العتقاد 

ب�سرورة النتفاع من التجارب العلمية الب�سرية وعدم اإغالق النوافذ اأبداً، بل لننتِق ال�سالح من اإبداعات الآخرين. 

ك عميق، فقد 
ّ
اأما ما هو الطريق الكاذب للعالج، فهو اأن يقنع ال�سعب بالتغيري الظاهري معر�ساً عن القيام بتحر

ت�سادفون اأّمياً جاهاًل خاوياً من الإرادة والتجربة عاجزاً عن العمل لكنه يت�سبه بلبا�سه وظاهره باأحد الفّنانني اأو 

ب�ساب غربي. هذا هو الطريق الكاذب للعالج، فهل اأ�سبحت بهذا العمل متمّدناً ومتطّوراً؟!





{ۀ ۀ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ}
) الأعلى: 2 ـ 3(

وقت الإنطالق
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كانت ملَا تراقب الفتيات ال�سغار يقفزن يف بركة ال�سباحة يف املدر�سة الواحدة تلو الأخرى، فيما جل�ست على 

حافة الربكة دون اأن جتروؤ على القرتاب من املاء. كانت ملَا يف الثانية ع�سرة من عمرها لكّنها ل تعرف ال�سباحة. 

باأي حّجة. فتارًة املياه باردة، وتارًة الربكة  اإىل الربكة لتعّلمها، تتذّرع  وكانت كّلما دعتها �سديقتها مرمي  للنزول 

 موا�سم ال�سيف وملا جتل�ص على حافة الربكة، ت�سعر 
ُّ
ة القادمة. ومتر

ّ
مزدحمة، واأحياناً تعدها اأن تتعّلم ولكن يف املر

ال�سباحة يف �سغري مثل ملا  اأّنني تعّلمت  »ل�  قائلة  للماء، وتراقب �سديقتها مرمي وتتح�ّسر  املنع�ص  بالرذاذ 

لكنت االآن اأ�سبح كال�سمكة!«.

�أجيبي فتاتي عن �لأ�صئلة �لتالية:

ما هي م�سكلة ملَا؟ ملاذا جتد �سعوبًة يف حّلها؟  .1

كيف كان باإمكانها تفاديها؟ مَل مل تفعل؟  .2

ماذا غري ال�سباحة ين�سح بتعّلمه يف �سن مبكرة؟  .3

ماذا عن التكليف بالن�سبة للفتاة؟  .4

ما معنى اأن ت�سبح الفتاة مكّلفة؟  .5

يف اأي �سن تتكّلف الفتاة؟  .6

ما هي ح�سنات اأن ت�سبح الفتاة مكّلفة يف هذه ال�سن؟  .7

8.  ما هي ال�سعوبات التي قد تواجهها؟

هل ال�سعوبات هي اأمر �سيئ؟ ماذا نتعّلم من مواجهة ال�سعوبات؟   .9

10.  ماذا نك�سب عندما نتخّطاها؟ 

11.  من ي�ستطيع اأن يعيننا يف مواجهة ال�سعوبات؟   
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 فتاتي الغالية، اإّن بلوَغك �سن التكليف يعني اأنك اأ�سبحت م�ستعدة لتحّمل كافة امل�سوؤوليات 

اأمرك بها دين الإ�سالم )اإل ما كان فوق ا�ستطاعتك(. وهو يكون عندما  والأوامر التي 

 ميالدياً(. 
َ
تبلغني عمر 9 �سنوات هجرية )اأي  8 �سنوات وثمانية اأ�سهر ون�سف ال�سهر

عن المام ال�سادق Q: »حّد بل�غ املراأة ت�سع �سنني«.. واعتقادك باأّن الفتاة ل 

نتيجة  العمر، هو  امل�سوؤوليات والعبادات يف هذا  القيام بهذه  زالت �سغرية وغري قادرة على 

ف الفتاة بالتكليف يف هذه 
ّ
تربية ونظرة املجتمع والثقافة الغربية اخلاطئة اإىل الفتاة. واإل فاإّن اهلل �سر

ال�سن وعليها ال�ستعداد له جيداً، واهلل هي اخلبري العامل باأن �سن التا�سعة هو الأ�سلح لبداية تكليفها.

ال�سغر كي ترت�ّسخ يف ذهنك ووجدانك، حتى  ال�سحيحة منذ  التعاليم  تتعّلمي  اأن  فتاتي ل بد لك  واأي�ساً 

اإذا ما ُعر�ست عليك اأفكار خاطئة )وهي ما تبثه ثقافة الغرب من خالل الأفالم وو�سائل الإعالم...( ا�ستطعت 

مواجهتها ورف�سها لوجود وعي جيد لديك.

فاإذا األقينا يف الأر�ص قمحاً اأنبتت قمحاً، لأّن الأر�ص خالية، اأما اإذا كانت مزروعة فال ن�ستطيع اأن نزرع فيها 

�سيئاً اآخر، لأّنه ل مكان للزرع الآخر يف هذه الأر�ص اأو �سيذهب كل �سيء، فالذي ل منلوؤه بالطاعة ميتلىء باخلطيئة. 

لذا رّكز اأمري املوؤمننيQ على الرتبية منذ ال�سغر، فقال لأبنه احل�سنQ: »واإمنا قلب احلدث كاالأر�ض 

لقي فيها من �سيء قبلته، فبادرتك باالأدب، قبل اأن يق�سَ� قلبك، وي�ستغل لّبك«. 
ُ
اخلالية، ما اأ

كلمة لك



43

أسئلة وإجابات

1- متى يجب على الفتاة القيام بواجباتها ال�شرعّية؟

ج- يجب على الفتاة القيام بواجباتها ال�سرعّية عندما ت�سري مكّلفة من الناحية ال�سرعّية، ويتحّقق التكليف 

اإذا حتّققت ثالثة �سروط:

االأّول: البلوغ، ويتحّقق عند الفتاة باإكمالها ت�سع �سنوات قمرّية.

الثاين: العقل، فال تكليف على املجنونة، والعقل يعني القدرة على الإدراك والتمييز.

الثالث: القدرة، فال يجب الإتيان بالتكاليف التي تعجز الفتاة عن الإتيان بها.

2- اأال يعترب تكليف الفتاة يف هذه ال�شن اأمرًا يفوق قدرتها على القيام بواجباتها العبادّية؟

ج- اإّن ال�سريعة الإ�سالمّية �سمحاء، والتكاليف فيها تن�سجم مع قدرة الفتاة عند �سّن البلوغ. نعم قد تعجز 

الفتاة اأحياناً عن القيام ببع�ص واجباتها كال�سوم مثاًل في�سقط وجوب ال�سوم يف �سهر رم�سان، وتق�سيه قبل 

�سهر رم�سان التايل، فاإن عجزت عن الق�ساء اأي�ساً ي�سقط وجوب ال�سوم عنها، وتكتفي بدفع الفدية فقط، 

والفدية هي اإطعام م�سكني واحد عن كّل يوم ثالثة اأرباع الكيلو، ول يجب ق�ساوؤه يف ال�سنوات الآتية حّتى 

لو جتّددت عندها القدرة.

فتاتي:  اإّن اهلل تعاىل مل يكّلفك ب�سيء اإل وهو مقدور عليه، فال�سالة وال�سيام، وال�سدق والأمانة، وترك 

 الغيبة والنميمة وال�سرقة، وغري ذلك هي مقدورة عادة لكّل مكّلف، ومع عرو�ص العجز فال تكليف، وقد قال اهلل تعاىل: 

{اَل ُيَكلُِّف اللُه نَْفسًا إاِلَّ ُوْسَعَها...} )البقرة: 286(، وقال تعاىل: {اَل ُنَكلُِّف نَْفسًا إاِلَّ ُوْسَعَها})الأنعام:152(.
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3- ملاذا يتحّقق البلوغ عند الفتاة قبل ال�شبي؟ وهل من عالقة لذلك بالتكليف؟

ج- خلق اهلل �سبحانه وتعاىل الّذكر والأنثى، واأودع يف كّل منهما خ�سائ�ص ومّيزات يف التكوين اجل�سدّي 

، يكّمل كّل منهما الآخر، ومل يجعلهما مت�سابهني، لأّن الت�سابه يتنافى مع كمال املجتمع. ومرحلة 
ّ

والنف�سي

البلوغ عند الفتاة ت�سبق مرحلة البلوغ عند الفتى، وهذا خل�سو�سّيٍة عند الفتاة غري موجودة عند الفتى، 

ف بالتكليف، فيجب عليها القيام بوظائفها ال�سرعّية. وهذا ل يوؤّدي اإىل 
ّ
وعندما ت�سل اإىل �سّن البلوغ تت�سر

نقي�سة فيها، بل البلوغ ت�سريف لها وتكرمي.

فتاتي: ل تربطي تكليفك بتكليف اأحد، فّكري كيف حتّققني كمالك و�سعادتك، كما وانتبهي اإىل اأّنك 

�سُتح�سرين وحدك لتحا�َسبي وحدك، فاأخل�سي عملك هلل تعاىل، واعملي خلال�ص نف�سك، واهلل تعاىل يقول يف 

ُِّيَرْوا َأْعَمالَُهْم...}.  �سورة الزلزلة:{يَْوَمِئٍذ يَْصُدُر النَّاُس َأْشَتاتًا ل

يجدونه  ورّبا  لها،  ظلمًا  ميّثل  العمر  هذا  يف  الفتاة  تكليف  اأّن  بع�شهم  يت�شّور  قد   -4

نقي�شة، هل لكم اأن تبّينوا لنا ال�شورة احلقيقّية لهذا التكليف؟

ج- خلق اهلل تعاىل الإن�سان، وهّياأ له الت�سريعات التي توؤّدي اإىل كماله و�سعادته. وت�ستمل هذه الت�سريعات 

مات. وكّل واجب فيه م�سلحة للمكّلف، وكّل حرام فيه مف�سدة. وعندما ي�سري الإن�سان 
ّ
على واجبات وحمر

بالغاً عاقاًل قادراً ي�سري مكّلفاً بهذه الت�سريعات، ويبداأ �سريه نحو الكمال. والتكليف بهذا املعنى هو ت�سريف 

للمكّلف، ولي�ص حماًل ثقياًل عليه.

م عليك �سيئاً اإل 
ّ
فتاتي: اإعلمي اأّن اهلل تبارك وتعاىل مل يوجب �سيئاً عليِك اإل وفيه م�سلحة لك، ومل يحر

مات تكونني قد حّققت لنف�سك امل�سالح، واأبعدِت عنها املفا�سد، 
ّ
وفيه مف�سدة، فاإذا فعلت الواجبات وتركت املحر

وهذا خري وكرامة، ولي�ص ظلماً ونقي�سة. فالتكليف ت�سريف لك وتكرمي، وو�سولك اإىل البلوغ قبل الفتى يعني 

اأّنك دخلت يف عامل الت�سريف قبله.
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قدوتي

السيدة زينب Q وعقد اللؤلؤ
اإّنه يوم العيد، وزينُب الطفلُة ال�سغريُة حائرٌة يف اأمرها. كّل البنات يلب�سن ثياباً جديدًة يوم العيد، كلُّ الأطفال 

يتزّينون، فالعيد عيد الأ�سحى والكّل مبتهج.

لكّن زينب مل ترد اأن ت�ساأل اأّمها عن لبا�ص العيد. هي تعلُم اأّنه مل يكن يف البيت مال حتى ي�سرتوا لها اأّي 

جديد. فّكرْت قلياًل، ثّم انطلقت اإىل بيت مال امل�سلمني، دخلْت و�سّلمت، فرّد رجل ال�ّسالم عليها ورّحب بها، 

فهي �سغرية الإمام علي Q خليفة امل�سلمني و�ساحب بيت املال، قالت زينب: بلغني اأّن يف بيت املال عقًدا 

اه األب�ُسه يف اأيَّام عيد الأ�سحى. من اللوؤلوؤ، واأنا اأحبُّ اأن تعريين اإيَّ

اأجاب الرجل: ترّدينه بعد ثالثة اأيام، واإل فت�سمنني قيمته.

قالت زينب بفرح: عاريٌة م�سمونٌة مردودٌة بعد ثالثة اأيام. و�سعت زينب العقد يف جيدها، وانطلقت م�سرورًة اإىل 

البيت، واإذ بها تلتقي اأباها علًيا على باب الدار.

ـ ال�سالم عليك يا اأبتاه.

ة عيني، من اأين لك هذا العقُد يا زينب؟
ّ
ـ وعليك ال�ّسالم يا قر

ـ ا�ستعرُته من خازن بيت ماِل اأمري املوؤمنني، لأتزيَّن به يوم العيد ثم اأرّده.

ـ اأعيديه اإىل حمّله الآن يا زينب!

ـ يا اأمري املوؤمنني، اأنا ابنتك وب�سعٌة منك فمن اأحّق بلب�سه مّني؟

�ساء تقدر على  فقال لها اأمري املوؤمنني Q: يا بنت علي بن اأبي طالب، ل تذهبي بنف�سك عن احلّق، اأكلُّ النِّ

اأن تتزّيَن يف هذا العيد مبثل هذا؟
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تب�ّسمت زينب، اأ�سرعت اإىل بيت املال مع والدها، �سكرت خازن املال واأعادت العقد اإليه وقد اأدركت قيمة 

الأمانة واحلفاظ عليها.

كانت عيدّية زينب يوم العيد در�ًسا اآخر غري ما اعتاد عليه الأطفال يف مثل �سّنها، اأعّدت نف�سها من خالله 

لتحّمل دوٍر عظيم يف امل�ستقبل.

يوصيني إمامي الخميني }

ل تدعوا قوة ال�سباب تذهب من يدكم. بقدر ما ُتفقد قوة ال�سباب تزداد جذور الأخالق الفا�سدة يف الإن�سان 

بهذه  ذلك  ي�ستطيع  ل  وال�سيخ  اجلهاد،  هذا  يف  ب�سرعة  النت�سار  ي�ستطيع  ال�ساب  �سعوبة.  اأكرث  اجلهاد  وي�سري 

ال�سرعة. ل تدعوا اإ�سالح اأنف�سكم يتاأّخر اإىل زمان ال�سيخوخة. اإحدى املكائد التي تكيدها نف�ص الإن�سان لالإن�سان، 

ويقرتحها ال�سيطان على الإن�سان هي اأنه: دع اإ�سالح نف�سك اإىل اآخر العمر. الآن ا�ستِفد من ال�سباب، ثم تب يف 

اآخر العمر. هذه خطة �سيطانية تقوم بها نف�ص الإن�سان بتعليم ال�سيطان الكبري.

يوصيني قائدي الخامنئي {

وقابليته  ال�ساب  حيوية  اأن  اأي  النف�سية؛  واملوؤّهالت  القابليات  مكمن  وهو  واحليوية  الن�ساط  مظهر  فال�ساب 

ومواهبه وَجَلده باإمكانها اأن ت�سنع املعجزات، وما ذلك الإهمال اإل �سلوك وفهم يّت�سف باخلطاأ والنحراف. 



{ىئ ی ی ی      ی جئ حئ
 مئ ىئ يئجب حب  خب مب ىب}

)هود :61(

مكان ال�سباق   
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عن  معرّبة  فتاأّوهت  البيت،  زوايا  من  زاوية  كل  من  املنبعثة  والأ�سوات  ال�سجيج  وقع  على  رقية  ا�ستيقظت 

انزعاجها من اإيقاظها يف هذا الوقت املبّكر... ولكن مهاًل، اإّنها رحلة الربيع الأوىل هذا العام والتي حتّدث والدها 

عنها كثرياً.

ل البقاء يف البيت وم�ساهدة برامج العطلة   رقية مل تكن تعرف �سبب اإقبال اأبيها ال�سديد، فهي ما زالت تف�سِّ

املحّببة لديها. والذهاب اإىل الطبيعة متعب وغري مفيد، حيث �ست�سطر اإىل اأن جتل�ص على الأر�ص وتفرت�ص الع�سب 

وحترم من متابعة ما حتب يف التلفزيون! 

تعالت الأ�سوات جمّدداً، والأم تنادي على رقية با�ستياء، فقد تاأّخر الوقت وقد ت�سرق ال�سم�ص قبل اأن ي�سلوا 

اإىل املكان املحّدد.

انبعثت  التي بداأت ت�سقُّ طريقها و�سط اجلبال والتالل. و�سرعان ما  ال�سيارة  اإىل  مل تدِر رقية كيف و�سلت 

الن�سائم الباردة من بني الأ�سجار البا�سقة، وت�سللت اإىل وجهها الدافئ لتوقظ فيه كل خالياه. وكانت هذه اأوىل 

اإ�سارات الطبيعة التي ا�ستقبلها قلب رقية الغافل بتعّجب وده�سة.

اأح�ّست يف تلك اللحظات وكاأن موجوداً ي�سبه اأمها احلنون يالطفها باأنا�سيد احلياة التي ل ت�سعر بها يف املدينة. 

وكانت ال�سيارة كلما توّغلت يف قلب الوديان وارتفعت فوق التالل جتعل رقية وكاأنها تدخل اإىل اأعماق خملوق 

عجيب، فيزداد قلبها خفقاناً وت�سطرب م�ساعرها وهي ت�سبقها وعبثاً حتاول اللحاق بها! فكل �سيء من حولها انتظم 

يف ن�سيد واحد يريد اأن يعدو م�سرعاً اإىل خارج ال�سيارة ليلتحق بفرقة الن�سيد اجلديد.

متّنت لو اأّن اأباها يقف هنيهة لتعاين عن قريب مل�سات هذا املخلوق الكبري، ولت�سع اأذنها على وقع اأحلانه، ولكن 

اأباها كان يلهب املحرك ب�سب املزيد من جرعات الوقود يف جوفه، وكاأنه على موعد مع اأحد.

اآه، تذّكرت رقية، كان اأبوها يريد اأن يدرك م�سرق ال�سم�ص من زاوية الطبيعة التي يحّبها،

ولطاملا حّدثها عنها ببهجة و�سرور! ما اإن توّقفت ال�سيارة حتى كان اجلميع يهرول ليجل�ص حتت ال�سنديانة الوارفة. 
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وم�ست حلظات �سمت م�سرعة والكل متوّجه باأنظاره يرتّقب �سطوع ال�سعاع الأول من بني اجلبال ال�ساخمة.

باطاًل  هذا  خلقت  ما  ربنا  اهلل،  »�سبحان  فمه:  من  متقّطعاً  يخرج  وهو  بالت�سبيح  الوالد  �سوت  ارتفع 

ترى  وكاأنها  عجيباً،  م�سهداً  كان  فقد  رقية.  بدن  اأرجاء  اإىل رجفة يف كل  ق�سعريرة حتّولت  و�سرت  �سبحانك«. 

تعي�ص طوال حياتها يف ظالم  كانت  اأنها  اللحظات  تلك  اإليها يف  وُخيل  مرة يف حياتها.  ال�سم�ص لأول  �سروق 

دام�ص.

ك، بل وينطق، نعم 
ّ
وماجت الأفكار يف ذهنها وهي تعاين روح الطبيعة، فاإذا هي خملوق حي، يتنّف�ص ويتحر

ينطق، وا�سطدمت عيناها بعيني اأبيها املغرورقتني بالدموع وهو يقول:{َوإِن مِّن َشْيٍء إاِلَّ ُيَسبُِّح بَِحْمَدهِ َولَِكن الَّ َتْفَقُهوَن 

َتْسِبيَحُهْم}.

اأطّل العام اجلديد، وكانت رقية م�ستغرقة يف زحمة درو�سها حينما قاطعها اأبوها باإعالن موعد زيارة الطبيعة. 

وتغرّيت العالقة يف نف�سها، فلم تعد رحلة بل زيارة. زيارة ت�ستقي منها رقية معاين احلياة والروح واجلمال الذي 

اأودعه اهلل �سبحانه يف اأرجائها بنداء خفي يرتّن بنغمات حتاكي القلب والروح.

متّنت رقية اأن تكون الزيارة اإىل نف�ص املكان قرب ال�سنديانة الكبرية. ولكن اأمنيتها ذهبت اأدراج الرياح عند 

اأّول منعطف جبلي قطعته ال�سيارة. ذهلت رقية عندما اقرتبت العائلة من املكان املعهود، فال�سنديانة اجلليلة كانت 

ن�سف حمرتقة، والروائح الكريهة تنبعث يف الهواء مزّكمة الأنوف. وامتزجت م�ساعر ال�سخط وال�سدمة لرت�سم 

على الوجوه اأملاً وحزناً. ماذا فعل الإن�سان مبظهر اجلمال!؟ وكيف يقدر على قتل روح احلياة!؟

د اآية، تركت رقية يف حرية  انعطفت ال�سيارة لت�سق طريقاً اآخر بحثاً عن بقعة مل تدّن�سها الأيدي، وكان الوالد يردِّ

وت�ساوؤل: {َظَهَر الَْفَساُد ِفي الَْبرِّ َوالَْبْحِر بَِما َكَسَبْت َأيِْدي النَّاِس}.
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أسئلة حول الدرس

ما هي الأمور التي اكت�سفتها رقية يف رحلتها الأوىل؟  .1

ما هو الأمر الذي يجعلك ت�سعرين بعظمة اخلالق �سبحانه وتعاىل؟  .2

ملاذا براأيك اأح�ّست رقية عندما �ساهدت �سروق ال�سم�ص وكاأّنها كانت طوال حياتها يف ظالم دام�ص؟  .3

ما راأيك مبا فعله ويفعله الإن�سان بالطبيعة من حولنا؟ وما هو احلل براأيك؟  .4

ملاذا مل تكن رقية يف الرحلة الأوىل مندفعة للذهاب؟  .5

هل �سبق لِك اأن �ساهدِت منظر �سروق ال�سم�ص؟  و ماذا يعني لِك هذا امل�سهد؟  .6

لني ق�ساء اأيام العطلة؟ وملاذا؟ كيف تف�سّ  .7

هل تعتقدين اأّن والد رقية حمق بحما�سه ال�سديد لروؤية م�سهد �سروق ال�سم�ص؟ ملاذا؟  .8
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فتاتي: لقد خلق اهلل الإن�سان واأ�سكنه الأر�ص، و�سّخر له كل املخلوقات الكائنة فيها، 

من جماد، نبات، حيوان، هواء، و�سم�ص وقمر وجنوم و... كنعم ي�ستفيد منها يف رحلته، 

فمن الأر�ص انطالقة الن�سان يف �سباقه نحو الكمال ولقاء اهلل، ومن على الأر�ص توّجه 

اأنبياء اهلل واأولياوؤه لعبادة اهلل وحمده وتقدي�سه، وال�سيطان واأولياوؤه اأعداء الإن�سان يحاولون 

تخريب الأر�ص واإف�سادها ونهب ثرواتها... كي ل يتمّكن الإن�سان من عبادة اهلل وروؤية جمال 

اهلل على الأر�ص. فكان اأن قام الظاملون بتلويث البيئة والت�سّبب يف الفقر وانت�سار الأمرا�ص والوبئة. 

ويف املقابل قام املوؤمنون مبحاربة الظاملني ومواجهة اإف�سادهم وال�سعي لإعمار الأر�ص بكل األوان اخلري واجلمال.

احلفاظ على البيئة  
ما هي البيئة ال�سليمة والبيئة غري ال�سليمة؟

ن لالإن�سان املكان املالئم حلياته بكل حاجاته املثالية، من ماء وغذاء وم�سكن  البيئة ال�سليمة: هي التي توؤمِّ

وهواء نقي، وفيها ي�سعر الإن�سان بالرفاهية والراحة النف�سية.

وموا�سفات البيئة غري ال�سليمة كثرية منها:

قرب مكب النفايات.  -1

معمل مواد كيماوية.  -2

بئر ملّوثة بفعل اإن�ساين.  -3

نهر ملّوث.  -4

اكتظاظ �سكاين.  -5

حديقة عامة مهملة.  -6

كلمة لك
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من كالم األئمة املعصومني R للحفاظ على البيئة  
�لزر�عة:

روي عن اأبي عبد اهلل Q اأّنه قال لرجل �ساأله فقال له: جعلت فداك اأ�سمع قوماً يقولون اإن الّزراعة   

َحلَّ وال اأطيَب منه«.
َ
ِ ما َعِمَل الّنا�ُض عماًل اأ

َّ
مكروهة؟ فقال Q: »ازرع�ا واغُر�س�ا فال واهلل

اأو  َطرٌي  اأو  اإن�ساٌن  َفَياأُكُل منه  َزرعًا  اأو يزرع  َيغِر�ُض َغر�سًا  »ما ِمن م�سلم   :P ر�سول اهلل  وعن   

بهيمة اإال كانت لُه ِبِه �سدقة«.

َحِدُكم 
َ
اأ يِد  ويف  ال�ساعُة  قامت  »اإْن  يقول:   P اهلل  ر�سول  ن�سمع  حني  اأهمية  اأكرث  املو�سوع  ويربز   

 فاإْن ا�ستطاَع اأْن ال َيُق�َم حتَّى َيغِر�ْسها َفْلَيْغِر�ْسها«. 
(((

َف�سيَلة

مكافحة �لت�صّحر: 

بَّ عليكم العذاب  عن الإمام ال�سادق Q: »ال تقطع�ا الثمار )اأي االأ�سجار املثمرة) فَي�سُ  

�سّبًا«.

�حلفاظ على �لرثوة �حليو�نّية:

ِ ي�َم القيامِة ويق�ُل: يا ربِّ عبُدَك َقَتَلني 
َّ

   عن ر�سول اهلل P: »َمْن َقَتَل ُع�سُف�رًا َعبثًا عجَّ اإىل اهلل

َعبثًا ومل َيقُتلني ملنَفعة«.

�لقت�صاد وعدم �لإ�صر�ف: 

ِل االإَناء...« اأي رمي ما يف�سل يف الإناء  ْدنى االإ�سراِف َهَراَقُة َف�سْ
َ
   عن الإمام ال�سادق Q: »اأ

من طعام.

)))  الف�سيلة: ال�سغرية من النخل.
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كيف ميكن لنا اأن نحافظ على البيئة؟

نحن نهتم بالبيئة عندما:

ننقذ ال�سجار.  -

نحمي الطيور واحليوانات من النقرا�ص.  -

نحافظ على نظافة بحارنا وعدم تلّوثها.  -

نحافظ على مياهنا ونظافتها.  -

ل نهدر الوقود.  -

 ما هي اأهم م�شاكل البيئة يف لبنان؟

من �أهم م�صاكل �لبيئة يف لبنان:

وجود مكّبات النفايات املنت�سرة يف املدن والقرى.  -

تلّوث ال�سواطىء.   -

املقالع والك�سارات.  -

قطع الأ�سجار لال�ستفادة من خ�سبها.  -
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مقارنة بني مواصفات البيئة السليمة وغري السليمة:
بيئة غري �سليمةبيئة �سليمةالعن�ان

قلة الإ�سابة بالأمرا�صال�سحة

تف�ّسي الأمرا�ص ال�سدرية

تف�ّسي اأمرا�ص اجللد واحل�سا�سية

�سعف املناعة لدى ال�سكان القريبني

)الذباب،  احل�سرات  تكاثر 

واجلرذان  ال�سرا�سري..(  البعو�ص، 

والفئران...

هواء نقي �سحيالهواء

انبعاث الروائح الكريهة

تلّوث الهواء

دخان حرق النفايات يف الهواء

انت�سار الّدخان امللّوث بالغازات 

ال�سامة املت�ساعد من ال�سيارات 

وامل�سانع يف الهواء

 �سالح لل�سرباملاء
ّ

ماء نقي

مياه ملّوثة غري �ساحلة لل�سرب 

وال�ستخدام

ال�سجيج والكتظاظ ال�ّسكاينالهدوءالأ�سوات

زراعة منتجةالزراعة

اإ�سابة املحا�سيل الزراعية بالآفات 

الزراعية

التوتر والقلقالراحة النف�سيةاملقيمون
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 فتاتي  هل اأنت �سديقة للبيئة؟ ما راأيك اأن تكت�سفي الأمر بنف�سك من خالل حل ال�ستمارة اأدناه:

     ماذا متثِّل  البيئة بالّن�سبة اإليك؟ هل تعتربين حماية البيئة من الأولوّيات يف حياتك اليومّية؟ هل ميكنك اأن 

تتنازيل عن بع�ص رغباتك من اأجل بيئتك؟

    لتكت�سفي ذلك اأجيبي ب�سراحة عن الأ�سئلة التالية، ثم اجمعي نقاطك لتعريف اإن كنت حقاً �سديقة للبيئة، 

علماً اأّنه لن يّطلع على النتيجة غرُيك.

1- اإذا راأيت �شخ�شًا ما يرمي االأو�شاخ على االأر�ض، فماذا تفعلني؟

تقومني برمي الأو�ساخ يف �سّلة املهمالت اإذا مل ي�ستمع اإىل ن�سائحك. اأ. 

تكتفني بن�سحه. ب. 

ل تعريين الأمر اأّي انتباه. ج. 

2- ت�شرتين قارورة ماء يف احتفال اأو م�شرية فت�شربني منها ُثّم ُيتعبك حملها، فُتقّررين اأن:

تاأخذيها معك. اأ. 

تتخّل�سي منها. ب. 

قد تكون نافعة ل�ستخدامها يف اأمور اأخرى، كريِّ الّنباتات. ج. 

اأّنه  وعلمت  الدرا�شة،  اأو  للحا�شوب  اخل�شب  من  فاخرة  طاولة  على  احل�شول  اأردت   -3

بح�شولك عليها �شوف ت�شمحني بقطع �شجرة لُت�شنع منها، فتفّكرين يف:

اأّن اإبقاء ال�ّسجرة هو الأهم. اأ. 

ب.  اإمكانّية ت�سغري حجم الطاولة.

ك من اأين اأتت ما دامت ُتعجُبك. حاجُتك للطاولة ول يهمُّ ج. 
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4- عندما يهديك اأحدهم وردة جميلة، فاإّنك:

ة اأخرى.
ّ
تفرحني جلمالها ولكّنك حتّبذين عدم قطع الورود مر اأ. 

ترين اأّن ال�ستئنا�ص بجمال الوردة يرّبر قطعها. ب. 

حتزنني لقطعها. ج. 

5- عندما ت�شاهدين نبتة قد ذبلت اأوراقها، فماذا تفعلني؟

تقولني: من امل�سوؤول عنها؟ اإّنه مهمل. اأ. 

ل تعريين الأمر اأي اهتمام. ب. 

تبادرين لرّيها. ج. 

 6- ترين اأّن امل�شانع:

�سرورّية ولكّن �سرورتها ل ترّبر اأخطارها لذا ل بّد من و�سع القوانني حول رعايتها البيئة. اأ. 

ة ولكن ل بد منها.
ّ
ُم�سر ب. 

�سرورة حلياة معا�سرة. ج. 

اطئ، فوجدت بع�ض االأو�شاخ التي رميت على االأر�ض فتفّكرين: 7-  ذهبت يف رحلة اإىل ال�شّ

ر منها اإن�سان اأو حيوان.
ّ
ب�سرورة اإزالتها، فقد يت�سر اأ. 

بالّنا�ص اّلذين ل يهتمون بالبيئة هذه الأيام. ب. 

مبكان اآخر لال�سرتخاء. ج. 
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جدول اإلجابات:

الّنتيجة اّلتي ح�سلت عليها

جباأال�سوؤال

1

2

3

4

5

6

7

املجموع

�سرب �سفر�سرب 2�سرب 4

املجموع
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نتيجة االختبار

الأ�سئلة -1 -3 -6 7: كّل اإجابة )اأ( قيمتها اأربع نقاط، و)ب( قيمتها نقطتان، و)ت( قيمتها �سفر.

الأ�سئلة -2 -4 5: كّل اإجابة )اأ( قيمتها نقطتان، و)ب( قيمتها �سفر، و)ت( قيمتها اأربع نقاط.

   من 91-28 نقطة:

فات بع�ص الّنا�ص 
ّ
البيئة جزء مهم من حياتك، فاأنت دائمة الهتمام بحمايتها من اأي خطر قد يهّددها، وت�سر

غري املبالني تزعجك كثرياً وحتاولني تعديلها، وما ُيوا�سيك اأّن هناك الكثري من امل�سوؤولني اأمثالك اّلذين يع�سقون 

الأر�ص اّلتي يعي�سون عليها.

   من 21- 18 نقطة:

اأن ت�ساهدي بيئتك يف حالة �سيئة، وحتّبني اأن يحافظ الّنا�ص عليها عند ا�ستخدامها، وحتاولني اأن ل  يحزنك 

توؤذي البيئة بنف�سك ولكنك ل تعتربين نف�سك م�سوؤولة عن ت�سحيح اأخطاء الآخرين، لذا عليك اأن تتذّكري قول 

ريق �سدقة«.  االأذى عن الطَّ
(((

ر�سول اهللP: »اإماطُتك

  من 7- 11 نقطة:

البيئة ل تهّمك ما دمت ل تتاأّذين من �سررها مبا�سرًة، بل قد يكون من ال�ّسهل عليك تلويثها دون اللتفات 

اأّن  ر  والتذكُّ يجري حولك،  الذي  بالتفكري يف  مت�سني يف حياتك  واأنت  عليك  لأنا�ٍص غريك.  اأذّيتك  اإىل مدى 

الأر�ص نعمة من عند اهلل علينا املحافظة عليها و�سونها دائماً من اأّي خطر يتهّددها، لأّنها كما و�سلت اإلينا ينبغي 

اأن يتوارثها اأبناوؤنا.

املدة الزمنية: 40 د

)))   اإماطتك: اأي تنحيُتك واإبعاُدك.
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قدوتي

اإلمام الهادي Q والوردة الجميلة
اأياًما �سديدة القيظ واحلرارة، وبغداد كانت مدينة مليئة بالبيوت والق�سور، مدينة تعي�ص على م�ساحة  كانت 

هائلة من ب�ساتني الّنخيل امللقاة على �سّفتي نهر دجلة العظيم.. وهناك حيث اجلوُّ �سحراوّي قا�ٍص، وفرتة احلكم 

.Q الإمام علي الهادي ،R قا�سية، كان يعي�ص الإمام العا�سر من اأهل البيت 
ّ

العبا�سي

فقد م�ست �سنون طويلة والإمام مو�سوع حتت الإقامة اجلربية من ِقبِل ال�سلطة العبا�سّية، فهو ممنوع من الّذهاب 

اأ�سعَب  امل�سلمني واملوؤمنني يعي�سون  اأّنه كان يرى معظم  الهّم واحلزن على قلب الإمام،  والرتحال. ومما �ساعَف 

الظروف، ميّزقهم الفقُر واجلوع، ومتتلئ بهم ال�ّسجون، وميوت خريُة �سبابهم حتت �سيف الظلم.

 يخّفف عن اأبيه بع�ص 
ّ

ُ الفر�َص لكي وكان لدى الإمام الهادي Q ابن يحّبه كثرًيا. وكان هذا البن يتحنيَّ

احلزن الذي كان يلمُّ به.

غري يقُف اأمامه، رافًعا اإليه  ويف اأحد الأّيام، وبينما كان الإمام الهادي Q يدخُل بيَته، اإذ به يتفاجاأ بابنِه ال�سّ

وجهه الربيء والّلطيف، وينظر اإىل اأبيه بعيننِي تربقان باحلّب، حاماًل بيديه وردًة حمراَء قطفها لأبيه من على اإحدى 

�سفاِف نهر دجلة، وجاء بها اإليه ليقّدمها له هديًة رمّبا تفرحه.

فما كان من الإمام Q اإّل اأن اأخذ الوردة بفرحة غامرة، ثّم �سّمها، وقّبلها وو�سعها على عينيه، ثّم اأعطاها 

ل�ساحٍب كان معه وقال له »يا اأبا ها�سم، من تناول وردًة اأو ريحانًة فقبَّلها وو�سَعها على عينيه، ثم �سلى 

على حمّمد واآل حمّمد، كتب اهلل له من احل�سنات مثل رمِل عالج، وحَما عنه من ال�ّسيئات مثل 

ذلك«.
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يوصيني إمامي الخميني }

يقول مرت�سى اإ�سراقي - حفيد المام: كنا نحب اللعب باملاء كثرياً. ويف مرة من املرات راآنا المام وقد فتحنا 

خرطوم املياه و�سرعنا بر�ّص املاء على بع�سنا البع�ص. فقال لنا: ل ت�سرفوا!.

رددنا عليه بكل ثقة: اإنها مياه البئر ) وكنا نق�سد انها ل تن�سب( فاأجاب الإمام: حتى لو كانت مياه البئر فهذا 

اإ�سراف. 

يوصيني قائدي الخامنئي {

�ستكون زراعة الأ�سجار اإن �ساء اهلل، �سواء فى هذا اليوم وهذه الأيام املعروفة باأيام زراعة الأ�سجار اأو فى باقى 

النباتات والأ�سجار  اأن  الق�سية هي  التى ميكن زراعة الأ�سجار فيها، �سبب بركة وعمران للبالد. وحقيقة  الأيام 

واأحاديثنا  املقد�ص  الإ�سالمي  �سرعنا  اأو�سى  لذلك  بركة،  �سبب  ب�سرية  جماعة  كّل  واإىل  بلد  كّل  اإىل  بالن�سبة 

بالأ�سجار واملحافظة عليها و احليلولة دون قطعها. هذه تو�سية اإ�سالمية. والنا�ص جميعهم فى الوقت احلا�سر مهتّمون 

بهذه الق�سية، ورمبا اأمكن القول اإن النا�ص واملجتمعات الب�سرية كانت مهتّمة بق�سية الأ�سجار دوماً. 

ولكن يجب اأن اأوّجه عتاباً ملجموعة امل�سوؤولني عن ق�سية الأ�سجار وغر�ص الأ�سجار والغابات وما �ساكل، وهو 

اأننا هنا نغر�ص الأ�سجار واحدة واحدة، لكن الأ�سجار تقطع باملئات والآلآف فى الأماكن التى يجب اأن ل تقطع 

فيها. هذا اإ�سكال كبري قائم. هذا بالإ�سافة اإىل اإحالة املعمورات وامل�ساحات اخل�سراء فى اأطراف املدن الكربى 

خطاأ وغ�سباً على اأ�سخا�ص اأرادوا اإ�ساءة ا�ستغالل الأر�ص ول زالوا ي�ستغلونها، وتبّدلت امل�ساحات اخل�سراء اإىل 

�ص جمموعة الغابات فى البالد لتهديدات 
ّ
�ست وتتعر

ّ
اإ�سمنت وحديد وما اإىل ذلك - وهذه م�سيبة للمدن - وتعر

الإ�سالمى  ال�سورى  جمل�ص  و  احلكومة  واجب  من  وهذا  جّد.  بكل  ذلك  دون  احليلولة  فيجب  جادة،  واأخطار 

اأن حتول ب�سكل من  اأي�ساً. كل واحدة من هذه املوؤ�س�سات يجب  وواجب البلديات، وواجب ال�سلطة الق�سائية 
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الأ�سكال دون تفاقم هذه املمار�سات اخلاطئة املوجودة لالأ�سف فى بالدنا حالياً.

تلزمنا قوانني للحفاظ عل الغابات و حمايتها، و مكان هذه القوانني خاٍل، ونحتاج اإىل اإرادة قوية وعزمية را�سخة 

للحوؤول دون ال�ستيالء على الأرا�سى املحيطة باملدن الكربى، حيث ي�ستوىل عليها اأ�سخا�ص ويبّدلونها اإىل اأبنية 

اأول خطاأ فيها هو ق�ساوؤها على  فاإن  للب�سر،  اإيجادها مل�سكالت متنوعة  العملية ف�ساًل عن  وعمارات عالية. هذه 

البيئة اخل�سراء املحيطة باملدن وعلى الهواء الذى حتتاج اإليه املدن للتنّف�ص. قد تبذلون اجلهود فى املدن وتزرعون 

اأنه  رغم  ببيئة خ�سراء؟ هذا  املدينة حماطة  تكون  اأن  اأين هذا من  ولكن  واحدة،  واحدة  البيوت  فى  الغر�سات 

اأجنزت اأعمال جيدة، حيث زرعت غابات اأحياناً فى اأطراف املدن، وهذا بدوره ما ل يجب اإنكاره، ولكن ينبغى 

الغابات.  حماية الرثوة الأ�سلية للبالد وهى املناطق اخل�سراء املحيطة باملدن، واحلدائق داخل املدن، وخ�سو�ساً 

منظمة البيئة، والأجهزة احلكومية املعنية، وامل�سوؤولون و نواب جمل�ص ال�سورى الإ�سالمى، وامل�سوؤولون فى ال�سلطة 

ر 
ّ
الق�سائية، والبلديات فى ما يخ�ّص املدن وحدودها، من واجبهم فى كل اأنحاء البالد متابعة هذه الأمور. اإننا نكر

هذه الق�سية دائماً، ولكن ل نزال جند اأنه مل يجر اإجناز عمل �سحيح! يجب اأن يعقد الكل هممهم اإن �ساء اهلل 

لتحقيق هذا ال�سيء الذي يتفق اجلميع على �سّحته و �سرورته. 



�سباق احلياة   

{ِختاُمُه ِمْسٌك َو ِفي ذلَِك
 َفْلَيَتناَفِس الُْمَتناِفُسوَن }

املطففني 26

{ڦ ڄ ڄ ڄ   ڄ ڃ ڃ   ڃ}
)الن�سقاق:6(

الهدف

 من ال�سباق
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 :
ً
اأول

فتاتي تاأّملي جيدًا يف امل�ساهد التالية، واأجيبي عن ال�س�ؤال اأدناه: 

ملاذا تق�م كل فتاة مبا تق�م به؟ 

ثانيًا: 

تاأملي جمددًا يف امل�ساهد التالية، واأجيبي عن االأ�سئلة اأدناه: 

فتاة جتمع حبات فاكهة يف �سّلة

فتاة تق�د �سيارة

فتاة تقراأ كتابًا 

فتاة تت�سّلق درجًا ط�ياًل

فتاة تت�سّلق درجًا ط�ياًل

فتاة جتري امتحانًا

فتاة ت�سل ب�سيارتها اىل بيت

فتاة تبيع الفاكهة يف ال�س�ق
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1. اجمعي ال�س�ر التي لها عالقة فيما بينها وا�سرحي ال�سبب.

2. ماذا عن الفتاة التي تت�سّلق الدرج؟ ما م�سكلة هذه الفتاة؟ 

3. كيف ميكن اأن نحل هذه امل�سكلة؟

التالية: �س�ر لفتاة ت�سلي، تقراأ القراآن،  4. براأيك ما ه� الهدف مما تق�م به الفتاة يف ال�س�ر 

ترتدي احلجاب، تت�سّدق.

5. ما هي االأم�ر االأخرى التي ميكن اأن تق�مي بها لل��س�ل اإىل هذا الهدف؟ 

ثالثًا:

 فتاتي اأكتبي  فقرة ح�ل:

ما هو هدفك يف احلياة؟ ملاذا اخرتت هذا الهدف؟ وما الذي �ساعدك على معرفة هذا الهدف؟ وما الأدوات 

التي اأعطاك اإياها اهلل �سبحانه لتحّققي هذا الهدف؟ 

رابعًا:

اأجيبي ب�سح اأو خطاأ:

الهدف هو ما نرجو الو�سول اإليه وحتقيقه من وراء اأعمالنا.  

اهلل خلق الن�سان، وجعل له هدفاً يف حياته، لأّن اهلل حكيم.  

احلكيم هو الذي ل يكون لفعله هدف.  

من ل يكون هدفه �سحيحاً يف احلياة، ي�سل يف �سعيه واأعماله.  

من يكون هدفه �سحيحاً يف احلياة، يفرح ويبتهج ويعي�ص الأمل وال�سعي.   

ال�سعادة التي نتمّناها هي يف ح�سولنا على املال واللبا�ص والرتفيه.  
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خام�سًا: 

�سعي اإ�سارة �سح اأمام الهدف النهائي الذي خلقك اهلل من اأجل حتقيقه:

اأن ت�سبحي طبيبة.  

اأن تكوين اأماً �ساحلة.  

اأن تكوين فنانة م�سهورة.  

اأن ت�سلي اإىل ال�سعادة والفوز باجلنة.  

اأن تعبدي اهلل لتنايل كل كمال وخري من اهلل.  
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ل �سّك فتاتي اأّنك تفّكرين وتبحثني عن �سبب وحقيقة وجودك يف هذا العامل، وتت�ساألني: 

»ملاذا خلقني اهلل واإىل اأين اأنا ذاهبة«؟!

فاأنت ل تر�سني يف قرارة نف�سك. باأن تكون حياتك عبثية ودون فائدة، بل ت�سعرين 

 و�سراً كبرياً..
ً
باأّن لوجودك معنى

فكل �سيء يف هذا العامل من حولك خلقه اهلل بنحو منّظم وو�سعه يف مكانه ال�سحيح، فحبة 

ترينها مثاًل ُتد�ص يف الرتاب ل يف الهواء، وهي تبحث عن املاء، وتخبىء نف�سها يف اأح�سان الرتبة القمح التي 

لتنمو وتكرب ثم تغدو �سنبلة ذهبية.

اذاً، حبة القمح �سارت �سنبلة ذهبية نافعة، ولكن ماذا عنك، اأنت الإن�سان؟!

• هل تر�سني باأن تعي�سي الالمبالة وال�سياع واللهو لأيام معدودة ومن ثم متوتني؟!	

• هل تقبلني اأن تعي�سي كما تعي�ص احليوانات هّمك الطعام وال�سراب والنوم؟	

• هل �ستقنعني باأن مت�سي حياتك جتمعني حفنة من املال اأو اللبا�ص اأو الأثاث اأو ال�سهرة، التي �سرعان ما 	

تفنى وتزول، وتبقي تعي�سني الأمل واحل�سرة؟

د ج�سد تاأكلني وت�سربني 
ّ
فك على كافة املخلوقات، واأنت ل�ست جمر

ّ
فتاتي لقد خلقك اهلل اإن�سانة و�سر

وتلتذين، بل وهبك اهلل اإىل جانب ج�سدك العقل والروح...

روحك التي ل تقبل بال�سعادة املحدودة والزائلة...

روحك التي تن�سد الطماأنينة والراحة وتبحث عن ال�سعادة الباقية واخلالدة يف ظل القرب من اهلل.

لقد خلقك اهلل لت�سريي يف �سباق احلياة نحو الهدف الذي خلقك من اأجله وهو الو�سول اىل الكمال والفوز 

باجلنة ولقاء اهلل.

ََّك كاِدٌح إِلى  َربَِّك َكْدحًا َفُمالِقيهِ })الإن�سقاق: 6( َُّها اْلِنْساُن إِن {يا َأي

كلمة لك
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قدوتي

العطشان
اأنا �سكينة، واليوم عا�سوراء... وهنا كربالء.

 علينا منذ ال�سباح حتى هذه ال�ساعة 
ّ
 اأكرث من �ساعة بعد �سالة الظهر. ل اأعرف.. ولكن الوقت الذي مر

ّ
لقد مر

كان اأطول من كل �سنوات اأعمارنا. لقد توّجه اأبي اإىل �ساحة املعركة واختفى داخل الغبار. ها اأنا اأ�سمع �سهيل 

اخليل يرتفع والأعداء ي�سرخون وي�سحكون.. اأ�سوات الطبول وال�سيوف وال�سراخ املتوّح�ص ُترجف قلوبنا.

ا يف ال�سماء، والأر�ص اأكرث حرارة... والعط�ص، العط�ص، قطع قلوبنا واأ�سعفنا واأيب�ص �سفاهنا  ال�سم�ص حارة جدًّ

واأل�سنتنا... لقد حا�سرنا الأعداء منذ البارحة. كانوا عدة اآلف وعدد اأن�سار اأبي اثنان و�سبعون فقط.

من  الع�سرات  منهم  واحد  قتل كل  اأبي.  وعن  عّنا  ليدافعوا  ب�سجاعة  يتقّدمون  اأبي  اأن�سار  بداأ  ال�سباح  منذ 

الأعداء وقد ا�ست�سهدوا الآن جميًعا.

اأما اأبي، فهو الآن وحيد، بقي بعد اأ�سحابه وحده يف امليدان.

ليت امل�سافة بني اخليمة و�ساحة املبارزة قريبة. ليتني اأ�ستطيع اأن اأرى اأبي وهو يقاتل. اإّنه يحارب وحده جي�ًسا 

م له اأية م�ساعدة، ل ميكنني اأن اأراه اأو اأ�سمع �سوته. كبرًيا، واأنا ل اأ�ستطيع اأن اأقدِّ

لقد كتب اإليه الآلف من اأهل الكوفة يطلبون منه املجيء وقالوا اإنهم �سين�سرونه ويحاربون معه. ولكن اثنان 

و�سبعون رجاًل فقط هم الذين التحقوا باأبي يف كربالء.. وا�ست�سهدوا بني يديه.

كان هوؤلء الأن�سار من اأعز النا�ص عند اأبي وقد قال لهم: »مل اأجد اأ�سحاًبا اأف�سل منكم وال اأن�ساًرا اأوفى 

منكم«. 

بكينا على هوؤلء ال�سهداء كثرًيا... لكن اأبي وقف ب�سالبة وهو ي�ساهد اأ�سحابه ي�ست�سهدون.

عّلها  غزيرة  دموعنا  �سالت  الر�سيع،  اأخي  ال�ّسهم  اأ�ساب  وحني   ،Q الأكرب  علي  اأخي  ا�ست�سهد  وحني 
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ا.
ً
تخّفف غ�سبنا وحزننا، لكن اأبي بقي ثابًتا �سابر

وعندما وقع حامل لوائه و�ساقي الأطفال، عمي العبا�ص، على الأر�ص، و�ساهدنا يديه مقطوعتني والدماء ت�سيل 

ا لكنه انحنى، وعندها فهمنا اأّن �سهادة اأبي باتت قريبة. على وجهه، �سرب والدي وبقي قويًّ

قلت له: اأبي هل ت�ست�سلم للموت؟ ومل اأ�ستطع اأن اأقول اأكرث.. اختنق �سوتي وبداأت اأبكي.

مل اأرد اأن اأ�سعف اأمام اأبي ولكني بكيت رغًما عني...

حتى عمتي زينب كانت توا�سينا وتقّوينا، ثم تدير وجهها لتم�سح دموعها لكي ل نراها.

احت�سنني اأبي وم�سح دموعي بيده وقال: »ن�ر عيني �سكينة ا�سربي على كل ما ينزله اهلل بنا«.

اأنا ما �سكوت ول توّقفت عن حمد اهلل، ولكني اأكملت البكاء.

كيف ل اأبكي واأبي، اأف�سل اأب يف الدنيا، ي�ستعد للذهاب اإىل املعركة ليقاتل اآلف اجلنود وحده؟

 اإىل عّمتي زينب ب�سيء مل نفهمه.
ّ
وّدع اأبي اجلميع وم�سح على روؤو�ص الأطفال ثم اأ�سر

ا�ستعد اأبي كاأنه ذاهب لزيارة اإن�سان عظيم، فرّتب ثيابه وعمامته ثم ركب ح�سانه كفار�ص �سجاع وتقّدم نحو 

الأعداء، كانوا بانتظاره..

ل اأن يقاتل  اأبي كان يعلم اأّنه لو مل يذهب اإليهم ب�سجاعة وقوة، هم كانوا �سيهجمون على اخليام لقتله، فف�سّ

ويكون هو املبتدئ باجلهاد..

وهو كان يعلم منذ زمن اأنه �سي�ست�سهد يف اأر�ص ا�سمها كربالء واأن دين حمّمد لن ي�ستقم اإل بقتله.

مل يكن اأحد يريد اأن يقول: ل تذهب يا اأبي.. ل تذهب يا عمي.. ل تذهب يا اأخي..

لأّن اأبي ح�سيناً يتقّدم اجلميع وهو اإمامهم وقائدهم، والإمام ينّفذ دائًما اأوامر اهلل.

�سعرت اأنني بعد حلظات �ساأ�سري يتيمة، فاأ�سرعت نحو احل�سان. كان اأبي م�ستعًدا للمعركة دون خوف اأو ترّدد، 

ك.
ّ
ولكن احل�سان مل يربح مكانه. حاول اأبي اأن يدفعه لالأمام واإذ به يراين اأطّوق قدم احل�سان كي ل يتحر
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اأنت  م�سلم، م�سحت  ا�ست�سهد  »اأبي! حني  قلت:  دموعي.  وم�سح  احت�سنني  ترّجل.  اأبي  راآين  حني 

على راأ�ض ابنته حميدة، اأما اإذا ا�ست�سهدت اأنت فمن الذي مي�سح على راأ�سي؟ دمعت عينا اأبي.. 

كان كالمي قد ك�سر قلبه، فم�سح على راأ�سي وقال:

»�سكينة يا ابنتي، ال تبكي. البكاء ينتظرك بعد م�تي. ال تقّطعي قلبي بدم�عك واأنا ما زلت 

حًيا، ولكن بعد رحيلي فاأنت اأكرث من يحق له اأن يبكي«.

بداأ الأعداء ي�سرخون وكاأّنهم يدعون اأبي للنزال. وها هو يتقّدم نحوهم. ل زلت اأح�ّص بدفء يدي اأبي ومل�سه 

ل�سعري و�سوته احلنون...

اأنظر بقلق نحو امليدان واأنا اأ�سمع �سليل ال�سيوف و�سهيل اخليول و�سراخ الأعداء الق�ساة. ولكني ل اأ�ستطيع 

اأن اأرى �سيًئا.

وقفنا قرب اخليام وقلوبنا تزداد �سرباتها واأقدامنا ترجتف...

يا اإلهي... األي�ص هذا ح�سان اأبينا يرجع وحيًدا والدماء ت�سيل على ظهره ووجهه؟

يا فاطمة، يا رقية، عمتاه يا زينب..

 وعمتي للقاء جواد اأبي.
َّ

كان هذا �سوتي ينادي اأختي
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يوصيني إمامي الخميني }

اإّن الهدف من بعثة الأنبياءR هو حتقيق ال�سعادة للب�سر مبختلف اأبعادها يف احلياة الدنيوية والأخروية. فهم 

الب�سر مل ي�ستجيبوا لهذه  اأكرث  للنوع الإن�ساين. لكن  املنا�سب  اإىل الكمال  كانوا ي�سعون لإي�سال بني الإن�سان 

امل�ساعي ول ي�ستجيبون.

اأما الإن�سان، فهو غري حمدود، وهو ي�سل يف م�سار ال�سعادة والف�سيلة اإىل املرتبة التي تكون فيها جميع �سفاته 

اللَّه َرَمى}، فاليد  َولَِكنَّ  َرَمْيَت  إِْذ  َرَمْيَت  اإلهية، فنظرته اإلهية حني ينظر، وحركة يده اإلهية حني حركتها: {َوَما 

ََّما ُيَبايُِعوَن اللََّه}. فالإن�سان ي�سل يف مدارج الكمال اإىل املرتبة التي ي�سبح فيها  َِّذيَن ُيَبايُِعونََك إِن ت�سبح يد اهلل: {إِنَّ ال

يد اهلل، وعني اهلل، واأذن اهلل، فهو غري حمدود يف م�سار الكمال.

اإذا ما وّفقنا يف تطبيق الأحكام الإ�سالمية كما ينبغي، �ستتحّقق ال�سعادة لكم جميعاً، فالإ�سالم دين احلرية 

وال�ستقالل، ال�سالم دين يتيح للجميع احل�سول على حقوقهم وهو يراعي جميع احلقوق.

اأحدهما هو الذي يوا�سل العابرون عليه �سلوكهم نحو  اإن حياة الإن�سان مت�سي دوماً على طريقني متوازيني، 

الكمال، والآخر هو الذي يت�سافل العابرون عليه ويّتجهون نحو ال�سقوط نحو جهنم. 

هذان الطريقان هما طريقان متالزمان ومتوازيان، وخط �سريهما مت�سابه متاماً. اأولئك الذين يت�سافلون، يبتعدون 

عن نف�ص ذلك املق�سد الذي يقرتب منه �سالكو الطريق الآخر. اإنهم يبتعدون عن اهلل تعاىل ويقرتبون من ال�سيطان 

واجلحيم. واأولئك الذين يتكاملون، ويتجهون نحو النور، نحو اهلل، نحو النزاهة الأخالقية والتوحيد وطهارة الروح، 

يبتعدون عن نف�ص ذلك املق�سد عينه الذي ت�سقط نحوه تلك الفئة الأخرى«. 
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يوصيني قائدي الخامنئي {

ما الهدف من هذه احلياة يف األساس؟
فلو مالأ �سخ�ص خزان الوقود، وركب ال�سيارة واأدار حمركها، وذهب نحو حمطة البنزين التالية، ثم مالأ هناك 

ر نف�ص هذا العمل ثم تابع م�سريه، 
ّ
خزان الوقود من جديد، وعاد واأدار املحرك، وتوّجه نحو حمطة بنزين ثالثة، فكر

ل؟! فاأي هدف يكون قد �سعى وراءه؟ واأي فائدة قد ح�سّ

ك من اأجل الو�سول اإىل مكان ما، لنقوم بهذا العمل 
ّ
فاإن الهدف من ملء الوقود وتهيئة ال�سيارة هو اأن نتحر

نف�سه من جديد، فال نكون قد �سعينا وراء اأي هدف حمّدد.

ك الذي ا�سمه ج�سمكم ووجودكم، لأي �سبب تهتمون به؟ هل نحن نتناول الطعام لنحيا ومن�سي يف 
ّ
هذا املحر

لنا هذا اخلبز وتناولناه،  ن اخلبز ثانية فناأكل مرة اأخرى؟! اإننا فيما لو ح�سّ ك ون�سعى ونوؤمِّ
ّ
طريقنا ) ومن ثم( لنتحر

ف�سوف نك�سب من ذلك احلياة واحلرارة واحلركة والقدرة من جديد. لكن ما الذي ينبغي حقيقًة اأن نفعله بهذه 

ال�سنني  مدى  على  الإن�سان  يظل  اأفهل  له.  قيمة  ل  عبثي  اأمر  هذا  اخلبز؟  نحو  اأخرى  مرة  ك 
ّ
نتحر هل  القدرة؟ 

املرتامية ياأكل كي يتمّكن من العمل، ثم ليوؤّمن بعمله ما ياأكله؟ اإّن هذه لدورة دائمة ل طائل وراءها. اإن هذه 

حياة ل فائدة فيها.

اأنا اأمالأ �سيارتي بالبنزين كي اأمتّكن من الو�سول اإىل حيث املحبوب واملع�سوق، واإىل حيث لدي عمل هناك. 

بالطبع عندما اأريد اأن اأ�سل اإىل ذلك املكان، فاإّنني اأختار طريقاً تقع عليه حمطة البنزين. لكن الهدف لي�ص هو 

حمطة البنزين تلك، الهدف هو ذلك املكان.

نحن يجب اأن نتناول الطعام كي منلك القدرة واحلياة لأجل الو�سول اإىل مق�سد. فما هو ذلك املق�سد؟ هذا 

ما يجب اأن نبحث عنه. وما هو ذلك املع�سوق؟ هذا ما ينبغي ال�سعي خلفه. اإّنه الأهداف والآمال التي تتعّدى 

حدود اأج�سامنا. و�سعينا هو من اأجل ذلك«.





�سباق احلياة   

{ِختاُمُه ِمْسٌك َو ِفي ذلَِك
 َفْلَيَتناَفِس الُْمَتناِفُسوَن }

املطففني 26

{ې ې ې ې  ى ى ائ ائ ەئ ەئ     وئ وئ ۇئۇئ ۆئ  ۆئ 
ۈئ ۈئ          ېئ ېئ ېئ     ىئ         ىئ ىئ}

)احلج:  46(

ال�ستعدادات 

لل�سباق
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ر 
ّ
يف اأحد الأيام �سعر ملك الغابة بامللل. وكان قد �سمع عن األعاب يجريها الب�سر ت�سمى الألعاب الأوملبية. فقر

اأن يقيم األعاباً �سبيهة لها يف غابته. ولكي يزيد من متعته اخرتع قوانني غريبة عجيبة. فالأ�سماك �سمح لها فقط 

ن�سيب  فكان من  املاء  الغو�ص حتت  اأما  العايل.  القفز  ال�سالحف  يف  تبارت  فيما  الرك�ص،  �سباق  بامل�ساركة يف 

الأرانب! بالطبع مل يفز اأحد يف اأّي من ال�سباقات، فالأرانب غرقت، والأ�سماك جفت يف الهواء واختنقت، اأما 

ال�سالحف فكانت ما تزال ت�سري نحو من�سة القفز حتى حلظة كتابة هذه ال�سطور!

أسئلة حول الدرس

ما راأيك بال�سباقات التي اأقامها االأ�سد حلي�انات ممكلته؟ ما م�سكلتها؟  .1

هل كان من املمكن الأحد من احلي�انات اأن يتّم ال�سباق؟ ملاذا؟  .2

كيف ميكن لهذه ال�سباقات اأن ت�سبح ناجحة؟  .3

مباذا ميكننا و�سف ملك الغابة؟ وملاذا؟  .4

اإمتام  على  ت�ساعدنا  هي  وهل  لنا؟  اهلل  منحها  التي  اال�ستعدادات  هي  ما  احلياة،  �سباق  يف   .5

ال�سباق؟

مباذا ميكننا اأن ن�سف اهلل بالنظر اإىل اال�ستعدادات التي وهبنا اإّياها؟  .6
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راً، ونفخ  م اهلل الن�سان على �سائر املخلوقات، ووهبه ج�سداً متنا�سقاً، وعقاًل باحثاً مفكِّ
ّ
فتاتي: لقد كر

فيه من روحه روحاً تن�سّد اإليه. و�سمن له ال�سعادة يف الدنيا ويف الآخرة، اإذا ما حافظ على هذه ال�ستعدادات 

وا�ستخدمها يف حمّلها. وال�ستعدادات هي:

أواًل - االستعدادات الجسدية:
 يحتاج الن�سان اإىل ج�سد قوي �سليم، لكي ي�ستطيع اأن يعبد اهلل ويطيعه ويقوم بواجباته يف احلياة.

ب�سالمتها،  ونهتم  اأج�سادنا  نحرتم  كيف  تر�سدنا  اهلل  عند  من  تعاليم  لنا   Pحممد اهلل  ر�سول  حمل  ولقد 

الروحية. مع  اإىل الأمور  التوجه  بها يحرمنا من  واإهمالها. لأن الإ�سرار  بها  لنا الإ�سرار  بها. فال يجوز  والعتناء 

اللتفات اإىل اأنه ل ينبغي لنا اأن نبالغ يف الهتمام باأج�سادنا على ح�ساب الهتمام بعقولنا واأرواحنا.

كيف تهتمني بسالمة جسدك؟
•  اأمالأي اجلدول اأدناه ببع�ض املقرتحات لكي يتمتع ج�سدك بـ: 	

ال�سحةالنظافةاجلمال واللياقة
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   لكي حت�سلي على ج�سد �سليم ومعافى عليك اأن تهتمي:

الغذاء ال�سليم

ال�قاية

 من االأمرا�ض

اإلهتمام بالنظافة
اأعمالنا وينعم علينا من بركاته وخرياته. وهو يكره لنا  يريدنا اهلل نظيفني دوماً يف حياتنا اليومية، لكي يقبل 

القذارة واخلبث اللذين هما مقعد ال�سيطان، وم�سدر كل الأوبئة والأمرا�ص والآفات والفقر.

عن ر�سول اهللP: »تنّظف�ا بكل ما ا�ستطعتم، فاإن اهلل تعاىل بنى االإ�سالم على النظافة، ولن يدخل 

اجلنة اإال كل نظيف«.

ق �سعره، فقال: »اأما كان يجد هذا 
ّ
عن جابر بن عبد اهلل قال: اأتانا ر�سول اهلل P، فراأى رجاًل �سعثاً قد تفر

اأما كان هذا يجد ماًء يغ�سل به  ما ي�سّكن به �سعره؟! وراأى رجاًل اآخر وعليه ثياب و�سخة فقال: 

ث�به؟!«.
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فتاتي عندما حتافظني على نظافتك: 

   تطيعني اهلل مبا اأمرك يف اأحكام دينه.

   تتمّتعني ب�سحة وعافية جيدة.

   ل تنتقل اإليك الأمرا�ص بالعدوى.

   تعطني نف�سك جمالية وجاذبية عالية جداً يف ج�سدك وروحك. 

Qيذهب عنك الهم واحلزن: »النظيف من الثياب ُيذهب الهم واحلزن« المام علي   

.Q يزيد رزقك من اهلل: »غ�سل االإناء وك�سح الفناء جملبة للرزق«. المام ال�سادق   

- تطردين ال�سيطان من حولك: »ال تبيت�ا القمامة يف بي�تكم واأخرج�ها نهارًا، فاإّنها مقعد ال�سيطان«. 

 P ر�سول اهلل

 كيف حتافظني على نظافتك؟

ثات واخلبائث،  ر به كل �سيء من املل�ِّ اإلينا من ال�ّسماء ماًء طه�رًا، نطهِّ »لقد اأعطانا اهلل واأنزل 

فت�سبح احلياة من ح�لنا جميلة بّراقة«.

ْيطاِن }. )النفال:11( َرُكْم بِِه َو ُيْذِهَب َعْنُكْم ِرْجَز الشَّ ماِء ماًء لُِيَطهِّ ُل َعَلْيُكْم ِمَن السَّ {َوُيَنزِّ

ماِء ماًء َطُهوراً })الفرقان: 48( {َوَأنَْزلْنا ِمَن السَّ

   اإبقي على و�سوء وواظبي على الأغ�سال الواجبة وامل�ستحبة.

   اإغ�سلي يديك باملاء وال�سابون قبل وبعد الطعام.

   اإ�ستحمي على القل مرتني يف ال�سبوع، اأو يومياً يف ف�سل ال�سيف.

   اإغ�سلي وجهك ويديك �سباحاً وقبل النوم.

   نّظفي فمك واأ�سنانك عند ال�سباح وامل�ساء وبعد تناول الطعام.



81

    قّلمي اأظافرك عند اللزوم.

حي �سعرك، وابتعدي عن املواد املتلفة له.
ّ
   �سر

   ا�ستخدمي الأوراق ال�سحية عند ال�سرورة.

   ارتدي ثياباً نظيفًة دوماً، وغرّيي مالب�سك الداخلية يومياً.

   ل ترمي الأو�ساخ يف الأر�ص، بل يف �سلة املهمالت.

   رّتبي اأغرا�سك ونّظفي الأ�سياء من حولك.

   ل تتناويل الطعام يف اأواٍن مت�سخة.

َِّذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن َطيِّباِت ما َرَزْقناُكْم َو اْشُكُروا لِلَِّه إِْن ُكْنُتْم  َُّها ال    غذاوؤك ال�سليم واآدابه اأ�سا�ص �سحتك {يا َأي

َّاُه َتْعُبُدوَن})البقرة:172 (. إِي

   يحتاج ج�سدك اإىل غذاء �سليم حالل لكي ينمو ويحافظ على عافيته ون�ساطه.

   ل تتناويل من الأطعمة ما هو �سار، اأو حتتملني اأن يكون م�سراً.

   كما اأن نوعية الطعام وكميته وطريقة الأكل واأوقاته من العادات الغذائية املهمة التي توؤّثر �سلباً اأو اإيجاباً 

على �سحتي.

مة فال يجوز لك اأكلها كلحم امليتة اأو اخلنزير...
ّ
   هناك اأنواع من الأطعمة حمر

منها - لأن يف كل منها  اأياً  تتجّنبي  با�ستمرار ول  تتناوليها  اأن  التي يجب  ال�سرورية  الطعام  اأنواع     من 

خا�سية معينة ل ميكن لأج�سامنا ال�ستغناء عنها - هي: احلليب وم�ستقاته، اللحوم، اخل�سار، احلبوب، الفاكهة، 

اخلبز، احللويات، الع�سري....

والغداء  الفطور  عند  كاملة  وجبة  ت�سم  اأن  يجب  الطعام  من  كمية حمّددة  اإىل  الإن�سان  يحتاج ج�سم     

والع�ساء، ويبقى املعيار اأن ل ن�سعر باجلوع ول بالتخمة اأو ن�ساب بال�سمنة وال�سراهة.
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آداب الطعام
.P الو�سوء: »ال��س�ء قبل الطعام وبعده ينفي الفقر« الر�سول الكرم  

  ابدئي بالب�سملة »ب�سم اهلل الرحمان الرحيم« وانتهي باحلمد هلل »احلمد هلل رب العاملني«.

  افتتحي واختتمي بامللح: »يا علي افتتح بامللح واختتم به، فاإّنه �سفاء من �سبعني داء....« ر�سول 

.P اهلل

  تناويل طعامك بهدوء وعلى مهل وام�سغي طعامك جيداأ واجل�سي على املائدة ول تتناويل الطعام واقفة 

اأو ما�سيًة، ويجب اأن يكون الظهر ب�سكل م�ستقيم على الكر�سي لي�ساعد املعدة على ه�سم الطعام... ول تن�سي اأن 

تغ�سلي يدّيك قبل وبعد الطعام، وجتّنبي الكالم وال�سرب اأثناء الأكل.

.Qال تاأكل واأنت مت�سي اإال اأن ت�سطر اىل ذلك«. المام ال�سادق«

»من غ�سل يده قبل الطعام وبعده ب�رك له يف اأوله واآخره، وعا�ض يف �سعة، وع�يَف من بل�ى يف 

 .Qج�سده«. المام ال�سادق

  اأن ل ترتكي بقايا من طعامك يف »ال�سحن«، و�سرورة ت�سغري اللقمة، والأكل بثالثة اأ�سابع فما فوق باليد 

اليمنى.... واللتفات اأن ل يكون الطعام حاراً.

امل�سرتيات واحللويات  واأي�ساً عن  والع�سري،  باللنب  الغازية وت�ستعي�سي عنها  امل�سروبات  تبتعدي عن  اأن    

امل�سّنعة التي تباع يف املتاجر. واعتمدي ب�سكل اأ�سا�سي على الطعام املعد يف البيت.

�ص لك على طاولة الطعام ول تزاحمي غريك، واأف�سحي املجال لل�سيف.   اأن جتل�سي يف املكان املخ�سّ

اأن تتخّلل وجباتك الثالث  الطعام، وعدم الأكل يف كل وقت يحلو لك... كما ميكن  التزمي مبواعيد    

الرئي�سة وجبتان خفيفتان من الفاكهة وبع�ص احللوى والع�سري..



83

ملاذا عليك أن تكوين فتاة رياضية؟
 »اإيّن اأعترب الريا�سة واجبة لعم�م النا�ض، مبا فيهم ال�سباب وال�سي�خ رجااًل ون�ساًء. ومعنى هذا 

اأّن الريا�سة اإذا كانت واجبة على ال�سباب، فهي واجبة علينا اأي�سًا، الأّنها تدخل بالن�سبة ملت��ّسطي 

االأعمار يف باب �سالمتهم وتت�ّقف عليها حياة ال�سخ�ض اأو م�ته. مبعنى اأنه اإذا مار�ض الريا�سة يعي�ض 

ال�سالمة  متنحهم  فالأنها  لل�سباب  بالن�سبة  اأهميتها  اأما  والكاآبة.  باملر�ض  ي�ساب  وال  �سليمة،  حياة 

رجااًل  النا�ض،  لعم�م  واجبة  الريا�سة  اأعترب  ذكره،  مّر  ما  �س�ء  ويف  واجلمال.  والبهجة  والن�ساط 

ون�ساًء، ومبا يتنا�سب مع اأعمارهم«. المام اخلامنئي{.

اأج�سامنا واأجهزتها املختلفة،  بانتظام، نح�سل على فوائد تنعك�ص على  الريا�سية  التمارين    عندما منار�ص 

وعلى اأرواحنا.

  حتافظ الريا�سة على احلركة ال�سحيحة لأع�ساء اأج�سامنا، فن�سمن بذلك اأداًء فعاًل لأطول مدة من احلياة. 

�سها حتى تتمّكن من القيام بالكثري من الأن�سطة واحلركات كالرك�ص وال�سباحة والت�سّلق  ع اأبداننا ونروِّ   نطوِّ

والقفز...

  تقّلل الريا�سة من الإ�سابة بن�سبة كبرية من الأمرا�ص املزمنة )اأمرا�ص القلب، ال�سكري، املفا�سل..(

ط الذاكرة.   تقّوي وتن�سِّ

  ت�سفي على حياتنا جواً من املرح والرتفيه واإقامة عالقات �سداقة.

  متنحنا �سعوراً بالرتياح والبهجة والن�ساط واحليوية، وتزيل عنا ال�سعور باخلمول والك�سل.

  ت�ساعف من قدرتنا على مزوالة املزيد من الأن�سطة والأعمال.

  جتعلنا ننام ب�سكل اأف�سل.

  ل نبتلى بال�سمنة والزيادة يف الوزن.

  تزيد من حجم الع�سالت وقوتها.
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   نكت�سب قواماً جيداً وجمياًل.

  تعطي الب�سرة لوناً وردياً.

  تطرد الف�سالت من اجل�سم.

  تفتح م�سامات اجللد.

ل ينبغي لنا اأن نحّول األعابنا الريا�سية اإىل �ساحة �سجار ومعارك ومنافا�سات غري 

املختلفة  الريا�سة  الألعاب  منار�ص  اأننا  الأ�سا�ص  القاعدة  اإذاً  اأخالقية...  ول  �سرعية 

لنقّوي اأج�سامنا ونزيد من عافيتها ولكي ن�سفي على حياتنا اأجواء من الإلفة واملحبة 

مع الآخرين.

آداب اللعب يف الفرق الرياضية
   البتعاد عن الكالم البذيء وال�سباب وال�ستائم.

   عدم رفع الأ�سوات عالياً.

   البتعاد عن الغ�سب.

   التن�سيق مع اأع�ساء الفريق بكل اأدب واحرتام.

   اإف�ساح املجال جلميع الأع�ساء يف امل�ساركة باللعب.

   عدم ال�ستخفاف بقدرات ومهارات باقي الأع�ساء.

   التوا�سع والبتعاد عن مدح قدراتنا املهاراتية. 

فتاتياحذري 
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ما هي األلعاب الرياضية التي ميكن أن متارسيها؟
  امل�سي، كرة الطائرة، اجلمباز، كرة ال�سلة، ال�سباحة. 

وميكنك اأن متار�سي الريا�سة خالل قيامك بن�ساطاتك اليومية:

كاأن مت�سي بدل ركوب ال�سيارة، واأن مت�سي اأثناء قيامك باأي ن�ساط كالقراءة مثاًل. اإ�ستخدمي الدرج عو�ساً عن 

امل�سعد، �ساعدي يف تنظيف البيت واحلديقة واغ�سلي اأواين طعامك ومالب�سك، ورّتبي غرفتك، لعبي اإخوتك 

ال�سغار. والأهم من ذلك ابتعدي قدر الإمكان عن املكوث ل�ساعات اأمام �سا�سة التلفاز، اأو النوم ل�ساعات طويلة.

ثانيًا - االستعدادات العقلية: 
فتاتي، براأيك اإىل جانب نعمة اجل�سد ماذا منحك اهلل من ا�ستعدادت لتخو�سي �سباق احلياة؟!

اإنها نعمة العقل، واحلمد هلل، واهب كل نعمة، على اأن منحنا نعمة العقل فبه:

ف اأّن لنا رباً خالق كل �سيء، ومدبِّر كل �سيء.
ّ
نتعر   

منّيز اخلطاأ من ال�سواب، واحلق من الباطل.   

ر ونتعّلم ون�ستدّل لنكت�سف ما جنهله. نفكِّ   

ف اإىل الأنبياء لري�سدونا اإىل طريق عبادة اهلل.
ّ
نتعر   

نّطلع على اأن هناك عامَلاً غري عامَل الدنيا، هو عامل الغيب.   
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نقّوي عقولنا، عندما:
ي عقولنا. ندعو اهلل ونطلب منه دوماً اأن يقوِّ   

نطيع اهلل ونعبده ول نع�سي اأوامره.   

ن�ساأل ونتعّلم وجنال�ص العلماء.   

نقتدي باأهل البيت Q، ونتو�ّسل بهم.   

أين، يف أين، وإىل أين«: معرفة »من 
فتاتي الباحثة عن احلقيقة، عندما يزهر �سراج عقلك �سيبحث عن اأجوبة هذه الأ�سئلة احل�ّسا�سة يف حياتك، 

وهي:

  َمْن اأوجدين واأوجد خملوقات هذا العامل؟ وما هي �سفاته؟

  كيف ينبغي اأن اأعي�ص لأ�سل اإىل ال�سعادة؟

  اإىل اأين اأ�سل بعد هذا العامل؟

والإجابات عنها تكّون لديك معرفة بـ »اأ�س�ل دينك«، والتي هي »الت�حيد، العدل، النب�ة، االإمامة، 

املعاد«.

»رحم اَله اأمرًء عرف من اأين؟ ويف اأين؟ واإىل اأين؟«

 Q الإمام علي

أصول الدين

 التوحيد والعدل 
 اإنَّ م�سدر هذا الوجود هو اهلل تعاىل. واهلل الواحد الأحد هو خالقنا وخالق كل �سيء. هو ربنا الذي يهدينا، 

وهو الإله امل�ستحق للعبادة، ولي�ص كمثله �سيء. له كل الكمالت التي ميكن اأن نت�سّورها.
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له احلياة احلقيقية ومنها يعطي احلياة للموجودات. هو العامل احلقيقي وكل علم منه. هو القادر ول اأحد له 

القدرة �سواه، وكل قدرة تاأتي من قدرته.

ومن اأهم �سفاته، بعد اأّنه واحد، اأنَّه عادٌل اأي اأنه ل يظلم اأحداً، ول مينع �سيئاً من احل�سول على الكمال الذي 

ي�سعى اإليه.

النبوة واإلمامة: 
اإنَّ اهلل �سبحانه وتعاىل قد اأر�سل الأنبياء R ليقوموا مبهمة عظيمة، وهي هداية النا�ص اإىل الطريق امل�ستقيم. 

وقد اختارهم لأنَّهم منزهون عن ارتكاب املعا�سي والآثام وميلكون نفو�ساً �سامية.

جميع الأنبياء قاموا بتبليغ الدين الإلهي الواحد.

اآخر الأنبياء واأعظمهم كان �سّيد املر�سلني حممد، فهو الذي بلَّغ الإ�سالم كاماًل وتاماً للنا�ص.

ثم جاء بعده اثنا ع�سر اإماماً ليكملوا هذه املهمة املقّد�سة اأولهم علي بن اأبي طالب Q واآخرهم املهدي 

)عجل اهلل تعاىل فرجه ال�سريف( الذي غاب ب�سبب ابتعاد النا�ص عن الدين الإلهي وتركهم للجهاد وطاعة الإمام 

ولالأمر باملعروف والنهي عن املنكر، و�سوف يظهر يف اآخر الزمان ليقيم دولة احلق والعدل.

ل اهلل ذلك الي�م حتى يبعث اهلل فيه رجاًل من اأهل بيتي« »ل� مل يبَق من الدنيا اإال ي�م لط�َّ

 P الر�سول الأكرم

املعاد:
ى بيوم القيامة، حيث  اإنَّ اهلل �سيبعث النا�ص بعد موتهم للح�ساب، و�سوف يجزي امل�سيء واملح�سن يف يوٍم ي�سمَّ

يدخل الكافر وامل�سيء اإىل النار فيما �سيدخل املوؤمن واملح�سن اإىل اجلنة.

اإّن الآخرة هي احلياة احلقيقية. وهناك �ستظهر كل احلقائق كما هي ويخلد  فعامل الدنيا لي�ص كل �سيء بل 

النا�ص اإما يف اجلنة والنعيم واإما يف النار واجلحيم، كلٌّ بح�سب عقائده واأعماله يف الدنيا.
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عاتها، فما عليك اإل التفكري فيها ملّياً والتاأّكد من �سحتها خالل 
ّ
هذه هي، عزيزتي، اأ�سول الدين وبع�ص متفر

حياتك بالعلم والدليل العقلي من خالل الكتب والعلماء، ثم العتقاد بها حتى تكون حياتك وم�سريك وح�سرك 

على اأ�سا�سها.

�سل كل دليل باالأ�سل الذي يرتبط به اأدناه من اأ�س�ل الدين:

الإن�سان  جال  اإذا 

العامل  هذا  يف  بفكره 

ال�سموات والأر�ص   (

احلية(  والكائنات 

ونظامه املتقن يعلم اأنه 

اأن يكون قد  ل ميكن 

جاء وحده. بل هناك 

حكيم  قدير  خالق 

�سوؤون  يدّبر  جميل 

ويوؤمن  ويديره  العامل 

احتياجات خملوقاته.

اإّن رحمة اهلل ولطفه 

م�ستمران ول 

يتوقفان. فبعد وفاة 

الر�سول P ل بد 

من وجود �سخ�ص 

يتابع اأهدافه ومهماته. 

يقود املجتمع ويحفظ 

ال�سريعة ويبنّي 

اأحكامها للنا�ص.

من رحمة اهلل 

الوا�سعة وعنايته 

بالنا�ص، اأنه بعث 

الأنبياء والهداة 

يحملون اأحكام اهلل 

وتعاليمه لري�سدوا 

النا�ص اإىل الطريق 

املو�سل اإىل �سعادتهم 

احلقيقية.

ل يظلم اإل من هو 

حمتاج اإىل اأ�سياء 

يفقدها، اأو جاهل 

بامل�سالح اأو من هو 

�سعيف وخائف من 

غريه. ولكن اهلل غني 

ول حد لغناه، وعامل 

بكل �سيء، وقوي ل 

يعجزه اأمر، فال يظلم 

اأحداً.

اإّن الظامل املذنب ل 

ميكن اأن ينال عقابه 

بالكامل يف احلياة 

الدنيا. وكذلك 

املوؤمن ال�سالح ل 

ينال الثواب الذي 

ي�ستحقه يف هذه 

الدنيا. اإذاً من عدل 

اهلل وجود حياة اأخرى 

بعد املوت يعاقب 

فيها الكافرون ويثاب 

املح�سنون.

املعاد االإمامة النب�ة العدل الت�حيد
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فروع الدين
فتاتي، كما اأن لل�سجرة جذوراً را�سخة يف الأر�ص، وفروعاً واأفنان تنبع منها... كذلك دين ال�سالم له جذور 

را�سخة ت�سمى باأ�سول الدين هي ) التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، املعاد (، وفروع، فما هي فروع الدين؟!

قصة فروع الدين
 ، اجتمع »فروع الدين« على طاولة واحدة لي�سعوا خطة النهو�ص بالأمة الإ�سالمية، فاأحوال امل�سلمني يف تردٍّ

ولقد ابتعدوا كثرياً عما ر�سمه اهلل لهم من تعاليم واأحكام.

قام »التربي« وقال ل بّد اأوًل من اأن يعلن جميع امل�سلمني عداءهم لأمريكا واإ�سرائيل وحلفائهما.

اأمر  الزمان| ولويل  Q ولإمام  P والأئمة  للر�سول  الولء والطاعة  املقابل يعلنون  »الت�ّل« ويف  تابع 

امل�سلمني ال�سيد علي اخلامنئي ويظهرون ال�ستعداد لن�سرته وامل�سي يف م�سروعه.

املعدات  كافة  وتوفري  والهجومية  الدفاعية  اخلطط  كافة  و�سع  بدوري  �ساأتوىّل  وحينها  وقال:  »اجلهاد«  وقف 

والثقافية  الع�سكرية  ال�ساحات  كافة  يف  والظاملني  وامل�سركني  الكفار  على  الق�ساء  اأجل  من  لل�سعي  والو�سائل 

والقت�سادية والجتماعية... وعندها �سنعلن قيام حكومة اإ�سالمية تطّبق �سريعة اهلل.

»االأمر باملعروف« و«النهي عن املنكر« وقال: وحينها �سنتمّكن من الرتويج للعمل ال�سالح والقيم  تب�ّسم 

الأخالقية والإميانية، و�سنمنع من ارتكاب الذنوب واملعا�سي وانت�سار الف�ساد.

اأو جائع، �سناأخذ من كل فرد خم�ص  فقري  اإذاً  »اخلم�ض والزكاة« ال�سعداء، وقال: لن يبقى هناك  تنّف�ص 

اأمواله اإذا ما مرت عليها �سنة وزادت عن حاجته... و�سناأخذ من الأغنياء مقداراً من ثرواتهم وغالتهم... وعندها 

�ستتحّقق العدالة يف توزيع الرثوات.

الأكل  تاأتي عادة من  بقوة ل  النا�ص يل لأمّدهم  �سيحتاج  اأظن  قائاًل: هل حان دوري؟  »ال�س�م«  قاطعهم 

اأرواحهم  وت�سفو  اهلل  اإىل  فينقطعون  رم�سان...  �سهر  وال�سراب يف  الطعام  عن  الإم�ساك  من خالل  بل  والطعام 
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وتقوى اأج�سادهم للقيام بالطاعات واأدوار اجلهاد.

له  وبارئهم. في�سجدون ويركعون  املعراج الذي �سريتقي بهم لو�سال خالقهم  �ساأكون  واأنا  »ال�سالة«:  قالت 

م�سلمني خا�سعني خا�سعني، وينالون لّذًة لي�ص بعدها لذة اأخرى.

»احلج«: يا الهي ما اأجملكم. �ساأعلن اأذان احلج الأكرب، ليلبي النا�ص من كل اأقطار العامل قادمني اإىل بيت 

ين اأن ل اله اإل اهلل، ومبايعني ولّيه الأعظم الإمام �ساحب الع�سر الزمان... وهم قد 
ّ
اهلل، ويطوفوا حول الكعبة مقر

اأ�سبحوا م�ستعّدين لن�سرته يف حماربة كل ال�سرك وب�سط حكومته العاملية العادلة.

عّددي فروع الدين، وعّريف كل واحد منها.

ثالثًا - االستعدادات الروحية: 
فتاتي الريحانة، هناك الكثري من الأحا�سي�ص وامل�ساعر اجلميلة التي تلّون حياتك، واأنت تالحظني اأنها 

لي�ست نابعة من ج�سدك... بل من اأمٍر اآخر نفخه اهلل يف وجود كل اإن�سان وهو الروح.

لقد غر�ص اهلل يف وجدانك ميوًل واأحا�سي�ص جميلة جتذبك اإليه.

فاإذا تاأّملت جيداً ترين اأّنك ترغبني ومتيلني نحو كل خري وجمال وكمال.

واأّنك تنفرين من كل �سر وقبيح ونق�ص.

اأما ملاذا غر�ص اهلل يف وجدان الإن�سان هذه امليول والأحا�سي�ص اخلرّية؟!
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�أعطي �أمثلة ترين �أنها حتكي عن �ل�صفات يف �جلدول �أدناه:   

مثال: اجلمال

مثال:الق�ة والقدرة

مثال:العلم واملعرفة

مثال:اخلري واالح�سان

مثال:الرحمة

مثال:القبح

مثال:اجلهل

مثال:الذن�ب

مثال:االإ�سراف

ولكن من هو اجلميل والقوي والعامل والرحيم والكامل الأكمل من كل �سيء واخلايل من كل عيب ونق�ص؟!
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اأن دقات  نعي�سها يف حياتنا جتربة احلب، فنالحظ  التي  التجارب اجلميلة  فتاتي، من 

وجوهنا.  على  ترت�سم  خجولة  ابت�سامة  مع  حمرة  تزداد  وجناتنا  تت�سارع،  قلوبنا  نب�ص 

نتلعثم يف كالمنا، ن�سرح يف خيالنا... فهذه كلها من عالمات احلب التي نتلّم�سها يف 

اأنف�سنا احلب الذي يهّز قلوبنا مب�ساعر واأحا�سي�ص مرهفة، احلب الذي يلّون حياتنا بالبهجة 

والأمل والن�ساط والإيثار. 

متى يطرق احلُب باب قلوبنا؟ ومن هو حمبوب قلوبنا فعاًل؟ وما هي عالمة حّبنا احلقيقي؟ولكن 

بكل ب�ساطة عندما ن�ساهد كماًل ونتح�ّس�ص جماًل فيمن نحب، فكل واحد منا ينجذب ل�سعورياً نحو �ساحب 

الكمال ويطلب التوا�سل معه. ولكن بع�سنا يرى الكمال واجلمال يف اللبا�ص والزينة فيطلبهما، وبع�سنا يف جمال 

الوجوه والأج�ساد، وبع�سنا يف الرثوة واجلاه... وهكذا. اإل اأّن كل هذه الأ�سياء ل تع�سقها قلوبنا حقاً لأنها كمالت 

زائفة ل تبقى ول تدوم ول تروي عط�ص قلوبنا. اإن قلوبنا ل ترتوي اإل من نبع ل ين�سب كماله، جماله ل يفوقه 

جمال، وقدرته ل تعلوها قدرة، وعلمه ل ي�ساهيه علم... وهي كالفرا�سات حتوم حول مع�سوقها اهلل الواحد الكامل. 

 َو َيْغِفْر َلُكْم 
ُ َّ
ِبُع�يِن ُيْحِبْبُكُم اهلل  َفاتَّ

َ َّ
بُّ�َن اهلل

اأما عالمة حمبتنا هلل فهي يف اإطاعة ما اأمرنا  به »ُقْل اإِْن ُكْنُتْم حُتِ

 َغُف�ٌر َرِحيم«، واأن ن�سعى ملعرفة ما يحّبه فنقوم به، ومعرفة ما ل يحّبه فنبتعد عنه.
ُ َّ
ُذُن�َبُكْم َو اهلل

كيف يعّرفنا »اهلل« بذاته وصفاته؟

    اهلل تعاىل بقدرته العظيمة وخلق الكون على اأح�سن نظام، واهلل مل يخلقه اأحد لأنه غني بنف�سه وغري حمتاج، 

والكل يرجع اإليه.

    ل ميكننا اأن نرى اهلل باأعيننا واإمنا نعرفه بعقولنا ون�سعر به بقلوبنا.

     اهلل واحد عظيم واأعظم واأكرب من كل ما ميكن اأن نت�سّوره، فال �سيء ي�سبهه ول �سيء مثله ول اأحد ينازعه.

    اهلل مالك كل العامل ول يجري �سيء يف هذا العامل اإل باأمره وتدبريه.

كلمة لك
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   اهلل عامل بكل �سيء ول يخفى عليه �سيء، وحميط بكل �سيء، ول يخلو منه زمان ول مكان، يراقبنا وي�ساهدنا.

فنا اإىل نف�سه ويلهمنا �سكره ويدّلنا اإىل طريق عبادته. وهو ل ينتظر مّنا مقاباًل بل يثيبنا على 
ّ
   اهلل رحيم يعر

عبادتنا له.

ل علينا بالنعم يف كل اآن، وعندما يعطينا ل يخ�سر �سيئاً من خزائن     اهلل هو من يهدينا ويعّلمنا ويرزقنا ويتف�سّ

ملكه.

 الإن�سان و�سرفه على كافة املخلوقات، وجعل ال�سماء والأر�ص وكل ما فيها يف خدمة الإن�سان. 
ُ
م اهلل

ّ
   كر

   خلق اهلل املالئكة ليدّبروا اأمر ال�سموات والأر�ص، وليحفظوا وجودنا.

  اهلل كامل غني ل يحتاج اإلينا يف �سيء، ونحن �سعفاء فقراء نحتاج اإليه يف كل �سيء.

  كل ما لدينا من خري وعلم وجمال وقوة وجناح  واإجنازات من اهلل. 

  اإذا توّكلنا واعتمدنا على اهلل ين�سرنا ويق�سي حوائجنا ويحل لنا م�ساكلنا، ولن ي�سرنا اإن منعنا النا�ص اخلري اأو 

خذلونا.

  اهلل غفور يغفر لنا ذنوبنا اإذا توّجهنا اإليه، وي�سرت علينا قبائحنا لنتوب منها.

  اهلل قريب مّنا  يتوّدد اإلينا وي�سمع دعاءنا وي�ستجيب لنا اإذا كان هناك م�سلحة لنا.
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قدوتي

قائد النصرين... الشهيد القائد عماد مغنية 
رحلة البطولة تبداأ من الطفولة

يف الرابع ع�سر من �سباط كان على موعد مع ال�سهادة. فوٌز انتظره عماد منذ اأمد بعيد، وكان �سوقه يزداد اإليه 

كلما وّدع �سهيًدا بعد �سهيد.

ا، وقد ميتّد اأثره اإىل ما هو اأبعد من اأ�سرته وحّيه.
ً
ما من �سهيد اإل ويرتك اأثر

بع�ص ال�سهداء ميتد �سعاع �سهادته اإىل بلد بكامله، وبع�سهم يظّلل الأحرار اأينما وجدوا يف العامل كّله.

والآثار التي يرتكها ال�سهداء يف النفو�ص والأذهان متعّددة. منها ما ي�سعرك بالفداء، ومنها ما حت�ص معه بالإباء، 

وكثري منها تدرك معه اأهمية املقاومة واجلهاد. اأما ال�سهيد عماد مغنية، حني خاطب العامل ب�سهادته، فقد اأعطانا 

در�ص البطولة.

يف الرابع ع�سر من �سباط �سنة 2008 كان العامل على موعد مع البطولة.

كلنا اأح�س�سنا بالبطولة، �سعرنا اأّننا اأمام بطل ن�ساهد مثله يف الأفالم، لكنه بطل حقيقي، ورغم اأّننا مل نعرف عنه 

اإل القليل، لكننا وقفنا اأمام بطل اأ�سطوري.

اأن�سّدق ما ن�سمع اأم اأننا نحلم؟

قالوا لنا لقد عرفتم القليل وغاب عنكم الكثري، وت�ساءلنا: هل ميكن اأن ن�سبح مثله؟ وكيف �سار عماد بطاًل 

خارًقا؟

اأحد الأجوبة عن هذه الأ�سئلة تقّدمه لنا �سرية حياته املجيدة، وحتديًدا اأيام الطفولة. واأننت فتياتي ما زلنت يف 

هذه املرحلة اأو انتقلنت منها منذ اأمد قريب. فالفر�سة �سانحة لكّن اأكرث من غريكن، لت�سرن على خط البطولة.

من  الكثري  اأجر حمّدد.  لقاء  الليمون  ب�ساتني  يعمل يف  اأن  ر 
ّ
قر عمره  من  ع�سرة  الثانية  عماد يف  كان  عندما 
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يف  ذويهم  لي�ساعدوا  اأو  واحلاجات  الأغرا�ص  بع�ص  لي�سرتوا  ال�سيف  ف�سل  يف  يعملون  كانوا  �سّنه  يف  الأطفال 

معا�سهم. لكّن عماد كان اأمراً اآخر.

بعد �سهر من العمل امل�سني وحينما كانت فرحة قب�ص الأجور ت�سرق على وجوه اجلميع، اأخذ عماد اأجره 

الأّول.. وماذا فعل به؟ ذهب وا�سرتى به الدهان ثّم طلى م�سجد قريته!

  عندما تكون ال�سهادة اأكرب من احلياة

  هل تعرفن ما هي اأمنية كّل جماهد حقيقي؟

  طبعاً �ستقلن اأن ينت�سر على العدّو ويق�سي على ظلمه وف�ساده.

  هذا �سحيح، لكن للمجاهدين اأمنية اأعظم، غالباً ما يخفونها ول يبوحون بها لأحد، اإّنها اأمنية ال�سهادة.

  هل يغرّي هوؤلء اأو يبّدلون مواقفهم واأمانّيهم بعد اأن ي�ساهدوا املوت باأّم العني؟

كال، بل يزداد �سوقهم اإليها حتى ي�سبح القتل لهم عادة. اأتعرفن ملاذا؟ لأّن ال�سهادة لقاء اهلل، وكل من اأحب 

ا، يحّبه اهلل   لقاءه. واملجاهد هو ال�سالك طريق احلب الإلهي، كّلما تقّدم يف اجلهاد ازداد حبًّ
ُ
لقاء اهلل اأحّب اهلل

ويحّب اهلل، ومن اأحّب اهلل اأحّبه اهلل وحّبب اإليه لقاءه.

ا هلل. هكذا يزداد املجاهدون �سوًقا اإىل ال�سهادة. كّل قدم يخطونها وكّل اجناز يحّققونه يزيدهم حبًّ

عندما تكرث الجنازات وتعظم، وعندما تزداد الت�سحيات وتكرب فمن املتوّقع اأن ت�سبح نريان ال�سوق اإىل ال�سهادة 

بركانًا يغلي.

ا وحياة وعًزا.
ً
ا وثوابًا، ولالأّمة فخر

ً
ا واأجر

ً
ثّم تاأتي ال�سهادة لتكون للمجاهد ن�سر

ال�سهادة ثمرة طيبة يتذّوقها اأف�سل املجاهدين، ونحن ن�سمع عنها من بعيد.

نغبطه عليها مع اأّننا مل نعرف حقيقتها. نفرح له بالو�سول اإليها مع اأّننا مل نتذّوقها.

ال�سهادة ثمرة العطاءات والت�سحيات، نهاية الرحلة يف الّدنيا، لكن بالن�سبة لبع�ص ال�سهداء تكون ال�سهادة 

بذاتها اإجناًزا وعماًل اآخر يقومون به.
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هوؤلء، بالإ�سافة اإىل قتال العدّو ومنعه من العتداء، يحّققون ب�سهادتهم اإجناًزا عظيًما.

واحلاج عماد كان من بني هوؤلء القّلة الذين حّققوا ب�سهادتهم اإجناًزا عظيًما، بل اإّن �سهادته كانت اأكرب من كّل 

اإجنازاته العظيمة.

رمبا ل يعرف احلاج عماد ماذا فعل بنا لأّنه م�سغول الآن بلقاء الأحّبة.

لكنه بات اأكرب مدّر�ص لنا يف مدر�سة اجلهاد و�سفوفها، يف رحلة ال�سري اإىل اهلل.

كم كّنا م�ستاقني لنتعّلم من مدّر�ص ا�سطر طوال ع�سرات ال�سنني اإىل اأن يختفي عن الأنظار، فاأراد اهلل اأن تكون 

�سهادته تعوي�ًسا عّما فات من غيابه ال�سديد. 

وفتح علينا اأبواب الدرو�ص التي ل تنتهي.
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قدوتي

حممد رحمة للعالمين
كانوا ميلكون العبيد...

 وعبد.
ّ
كانت كلمته اأن ل فرق بني حر

كانوا يقتلون البنات... كانت كلمته البنت نعمة.

كانوا يق�سون على اأولدهم... كانت كلمته »تقبيل اأوالدكم عبادة«.

كانوا يفتخرون باأن�ساب اآبائهم... كانت كلمته »اأمك، اأمك، اأمك«.

كانوا ل ي�سعرون بوجود الأ�سجار قربهم... كانت كلمته »اأو�سيكم بعّمتكم النخلة«.

كانوا يوؤذون احليوانات.. كانت كلمته »ارحم�ا احلي�انات يرحمكم اهلل«.

كانوا ل يكرتثون للنظافة... كانت كلمته »النظافة من االإميان«.

كانوا ل يعرفون اخلالق... فكانت كلمته »ه� اهلل الذي ال اإله اإال ه�«.

كانوا ل يعرفون اإل حا�سرهم... فكانت كلمته »اأعّدوا العّدة لالآخرة«.

كانوا يعي�سون داخل خيمهم وكل هّمهم موا�سيهم... كانت كلمته »كنتم خري اأّمة«.

وعندما اآذوه كثرًيا... كانت كلمته »ارحمهم يا اهلل«.

وكانت هذه الكلمة التي جعلت رحمة اهلل تزداد على الب�سر، وما زلنا هنا مبحّبته ورحمته التي طلبها من اهلل 

ا. لنا، وبكلماته التي اأزهرت يف قلوبنا اأماًل وحبًّ
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عاَد لأجلنا

عندما اأر�سل اهلل له مالًكا وحمله معه اإىل ال�سماء، كان ميكنه اأن يبقى هناك، لكّنه عاد لأجلنا.

ة ثانية، لكّنه عاد لأجلنا.
ّ
عندما �سّلى باملالئكة، كان ميكنه اأن ل ي�سّلي بنا مر

عندما �ساهَد اجلّنة، عاَد ليكّلمنا عنها، ويقول اأّنها تنتظرنا.

رنا منها. عندما �ساهد الّنار، رّق قلُبه حلالنا، وعاَد ليحذِّ

عندما عرَف الغيب، عاَد لعّله يعّلمنا اأّن حياتنا دون املعنى، ل معنى لها.

عندما التقى الأنبياء كاّفة، عاَد ليطمئننا اأّن اهلل هدانا و�سيهدينا دوًما.

عندما عرَف اأنه ميكنه البقاء هناك، مل ت�ستطع رحمته اأن تتخّلى عّنا، فعاَد اإلينا فقط لأّنه اإن�ساٌن مثلنا، ويريُد اأن 

مي�سَك بيدنا، لعّلنا نكون معه، ولأّنه عرَف اأّن لوله �سي�سّل الكثريون ومعه لن يهتدّي اإل القّلة!

لكّنه عاَد لأجلنا.
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يوصيني إمامي الخميني }

الإن�سان عندما يزيد �سنه وتغلب الكهولة عليه ت�سعف جميع قواه. كما اأّن قوى الإن�سان ت�سعف عندما ي�سري 

�سيخاً، كذلك قواه الفكرية، قواه الروحية، القدرة على العبادة. وحال العبادة ت�سعف وجميع ذلك لديه القدرة 

عليه يف زمن ال�سباب... لديكم نعمة ال�سباب فاعرفوا قدرها ول تهدروا هذه النعمة«

راأ�سها  على  التي  الأ�سا�سية  الإ�سالم  اأ�سول  معرفة  يف  وقتهم  من  ق�سماً  ي�سرفوا  اأن  ال�سباب...  على  يجب 

التوحيد والعدل ومعرفة الأنبياء العظام وا�سعي قواعد العدالة واحلرية، من اإبراهيم اخلليل Q اإىل الر�سول 

.Pاخلامت

املجالت  يف  الإ�سالم  حقائق  يف  التحقيق  العتبار  بعني  تاأخذوا  اأن  امل�سلمون  ال�سباب  اأيها  عليكم  الالزم 

ال�سيا�سية، القت�سادية، الجتماعية وغريها، والأ�سالة الإ�سالمية، ول تن�سوا المتيازات التي متّيز الإ�سالم عن 

املعتقدات الأخرى.

يوصيني قائدي الخامنئي {

لفُت انتباهكم اإىل اأن مرحلة ال�سباب متثل مرحلة القدرة والطاقة. ولكن اأين ينبغي توظيف هذه الطاقة؟ يجب 
ُ
اأ

توظيفها ب�سكل اأ�سا�سي يف ك�سب العلم، والنقاء الروحي والتقوى، وتنمية القدرة البدنية، اأي ممار�سة الريا�سة. 

وهذه هي املوارد الثالثة الرئي�سة التي لو �ساألتموين عن خال�سة ما اأطلبه من ال�سباب، لقلت: اكت�ساب العلم، 

وتهذيب النف�ص، وممار�سة الريا�سة. واأعتقد اأن على ال�سباب الهتمام بهذه اخل�سائ�ص الثالث...

اإىل طريق يقودنا نحو التقّدم العلمي ال�سريع، وال�سبيل   نحن يجب علينا العمل يف هذا امل�سمار والو�سول 

الوحيد الذي يوؤّدي اإىل هذه الغاية هو بذل اجلهود ال�ساّقة من قبل طلبة العلم والبحث والدرا�سة.





�سباق احلياة   

{ِختاُمُه ِمْسٌك َو ِفي ذلَِك
 َفْلَيَتناَفِس الُْمَتناِفُسوَن }

املطففني 26

{ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ   ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤ               ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ}

)اجلمعة: 2(

تعاليم واإر�سادات 

ال�سباق
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لة يف جمع الزهور الربّية عندما عرثن على زجاجة مدفونة يف  كانت �سحر و�سديقاتها ميار�سن هوايتهن املف�سّ

الطني على �سفة النهر. اقرتبن بحذر من الزجاجة التي ّزينت بر�سومات جميلة وفاحت منها رائحة طيب. كانت 

فتحتها مقفلة بقطعة من الفّلني وبداخلها لفافة من الورق الأ�سفر. خ�سني بادئ الأمر من فتحها لكّن ف�سولهّن 

دفعهّن لنزع قطعة الفّلني، و�سحب لفافة الورق. اإّنها ر�سالة، خّمنت الفتيات، لكنهن مل يعرفن حمتواها، فلغتها 

غريبة عنهن، اأما اجلهة الثانية فحوت ر�سماً ملّوناً ملكان رائع اجلمال.

»ال �سك اأن هذا ر�سم املكان  الذي يعي�ض فيه �ساحب الر�سالة« قالت �سحر.     

»كيف عرفت؟« �ساألتها رفيقتها.

»االأمر وا�سح وبالـتاأكيد كتب عن�انه يف الر�سالة«.

»وكيف لك اأن تتاأّكدي؟ وهل قراأت الر�سالة؟«.

»ت�سّ�روا ل� ن�ستطيع ال��س�ل اإىل هذا املكان الرائع. اإنه ي�سبه اجلّنة« قالت اأخرى.

»لكن كيف؟«.

»االأمر ب�سيط ال بد اأنه و�سع اإر�سادات لل��س�ل اإليه«.

»لكننا ال نعرف هذه اللغة« اأجابت الفتيات ب�سوت واحد.  
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أسئلة حول الدرس

ما امل�سكلة التي ت�اجهها �سحر ورفيقاتها؟  .1

هل ميكنك م�ساعدتهن الإيجاد احلل؟   .2

ما هي �سفات ال�سخ�ض الذي ميكن اأن ي�ساعدهن؟   .3

ملاذا كانت �سحر متاأّكدة اأن العن�ان يف الر�سالة؟   .4

كيف �سي�ساعد تفكريهن يف حل م�سكلتهن؟   .5

اأال ي�ستطعن اأن يهتدين اإىل املكان باالعتماد على تفكريهن فقط؟   .6

فِت اإىل اأّن اهلل اأودع يف نف�سك ا�ستعدادات ثمينة جداً، لتمّكنك من 
ّ
فتاتي، تعر

ف اإىل هدف وجودك يف احلياة، وتدفعك نحوه. ولكن من ير�سم لك بالتف�سيل 
ّ
التعر

بالتعاليم  �سيزّودك  من  بنجاح؟  خو�سه  اإىل  اهلل  دعاك  الذي  وال�سباق  الو�سول  طريق 

والإر�سادات؟ من �سيو�سل لك خارطة الطريق وي�سرحها لك؟

ف اإىل تعاليم واأحكام ديننا 
ّ
لقد اأر�سل اهلل الرحيم احلكيم لنا الأنبياء والأئمة Q لنتعر

تنا  ليا و م�سوؤ يف احلياة.و

فالأنبياء والأئمة Q هم و�سيلتنا لالرتباط باهلل. ولقد اأنزل اهلل على قلب الر�سول الأكرم P وحيه، فبّينه 

الر�سول لنا على �سورة �سور واآيات القراآن الكرمي. 

فنا   والقراآن الكرمي هو كتاب اهلل وكالمه اإلينا، وبه نهتدي اإىل كمال القرب من اهلل. وهو يزيدنا اإمياناً ويقيناً، ويعرِّ

اإىل عقائدنا واأوامر اهلل ونواهيه، وي�سفي �سدورنا من ال�سفات املذمومة، ويزّيننا مبكارم الأخالق. وفيه تبياٌن لكل 

لْنا َعَلْيَك الِْكتاَب تِْبيانًا لُِكلِّ َشيْ ٍء َوُهدًى َوَرْحَمًة َوُبْشرى  لِْلُمْسلِِميَن})النحل:89( �سيء، {َونَزَّ

كلمة لك
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ملاذا أرسل اهلل لنا األنبياء والرسل؟
الفوز  لينال  اأعماًل �ساحلة وح�سنات وخريات  فيها  الدنيا يزرع  اأن يعي�ص حياة �سعيدة يف  اأراد اهلل لالإن�سان 

باجلنة يف الآخرة. 

اأراد اهلل لالإن�سان اأن يقيم عالقات طيبة مع جميع النا�ص من حوله، فيتعاون معهم لبناء جمتمع عادل بال ظلم، 

ي�سعد فيه اجلميع. 

لكي يكون الإن�سان �سعيداً يف الدنيا يحتاج اأن يتاأّمن له الغذاء وامللب�ص وامل�سكن والأمن والتعليم والطبابة 

وفر�ص لالإبداع والعمل والتفّكر والتكامل وليتبادل املحبة والعطاء مع غريه.

لكي ت�سكن نف�ص الن�سان وتطمئن يحتاج اإىل اأن يت�سل بخالقه فيعبده وي�سّلم له وي�سكره وينيب اإليه.

لكن، من ميكنه اأن ير�سم لالإن�سان نظام هذه احلياة ال�سعيدة، ويعطيه الربامج التي ت�سمن تكامله؟. 

من ميكنه اأن ي�سع له القوانني والتعاليم التي تلبي حاجاته كلها وتعالج م�ساكله وت�سّكن روحه وت�سمن له الفوز 

باجلنة والقرب من اهلل؟. 

بالتاأكيد ل ميكن لالإن�سان نف�سه اأن ي�سع هذه القوانني ول اأن ير�سم نظام حياته، لأّن معارفه حمدودة واأطماعه كثرية 

ول ميكنه اأن يحيط بكل حاجاته وم�ساكله، ولهذا  كل ما نراه من ويالت وماآ�ص وظلم يف العامل هو نتيجة القوانني 

التي و�سعها بع�ص النا�ص لتن�سجم مع م�ساحلهم واأطماعهم دون اأن تراعي م�سالح وحاجات كل النا�ص وتكاملهم. 

فمن ي�سع هذه القوانني هو اهلل فقط خالق الإن�سان الذي يعلم من خلق وما يحتاج اإليه وما تنطوي عليه نف�سه 

من اأ�سرار وما ي�سعده يف الدنيا والآخرة {َأال يَْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف الَْخِبيُر...} ولأن علمه مطلق وغري حمدود  

{َوُهَو بُِكلِّ َشيْ ٍء َعلِيٌم}. ي�سع له الربامج التي تو�سله اإىل اأعلى درجات الكمال والتي حتّقق له ال�سعادة يف الدنيا 
والآخرة.

واهلل �سبحانه وتعاىل يوحي لأنبيائه ور�سله بهذه القوانني والربامج والتي هي الكتب الإلهية التي نزلت على 

مو�سى وداوود وعي�سى واآخرهم حممدP، من اأجل اأن يعرفوا النا�ص اإليها ويطّبقوها لهم يف حياتهم فيخرجونهم 

من الظلمات اإىل النور وي�سمنون لهم ال�سعادة. 
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الإن�سان

 الأنبياء ير�سدوننا اإىل

طريق اجلنة

 الو�سول اإىل الكمال

وال�سعادة

فتاتي املت�سابقة، واأنت يف خ�سم ال�سباق حتملني اخلارطة وتّطلعني على الر�سادات، لكّنك بحاجة دوماً ملن 

ح لك امل�سار، ويهديك اإىل هدفك و�سعادتك فال ت�سّلني اأبداً. براأيك من �سيقودك وير�سدك دوماً  ي�سرح لك وي�سحِّ

بعد اأن تويّف الر�سول الأكرم P وترك لنا القراآن الكرمي وهو يحتاج اإىل �سرح وتف�سري؟

ما هي أدوار اإلمام وصفاته؟
الإمام هو: احلاكم والقائد - حجة اهلل - مبّلغ اأحكام الدين - العامل الب�سري - املع�سوم - يحارب اأعداء اهلل 

- مبلِّغ اأحكام الدين - الهادي - احلافظ للدين من النحراف - الهادي اإىل اهلل... 

ملاذا نحتاج إىل اإلمام؟
اإن اأي �سركة تقوم بت�سنيع جهاز متطّور اأو معّقد، كاأجهزة الكمبيوتر، اأو الطائرات، ل بد لها عندما تقوم ببيع 

�ص ي�سرح كيفية عمل ذلك اجلهاز. ول �سك اأّن  وت�سدير هذا اجلهاز اإىل الدول الأخرى من اإر�سال خبري متخ�سّ

هذا اخلبري ل�سنا بحاجة له اإذا اأردنا ت�سدير حاجة ب�سيطة كالقما�ص مثاًل. واأي�ساً اإن دين الإ�سالم ل ميكن اأن نعتربه 

حاجة ب�سيطة كالقما�ص، بل ل بد من وجود �سخ�ص خبري ل يخطئ، يتحّمل م�سوؤولية �سرح وتو�سيح تعاليم هذا 

الدين للنا�ص ويهديهم، وهذا ال�سخ�ص هو الإمام املع�سوم.

اأئمة هداة بعد وفاة ر�سول اهلل، وهم كم�سابيح منرية تهدي النا�ص اإىل دروب الإميان. فالإمام يبنّي  ولقد عنّي اهلل 

اأحكام اهلل، ويقود املجتمع، ويحفظه من اأعداء اخلارج والداخل. ولكن النا�ص مل تنا�سرهم حتى �سلبهم الظاملون مكانهم 

ودورهم القيادي، ومل يبق اإل اإمام اأخري اإّدخره اهلل حتى ي�سبح النا�ص لئقني لن�سرته وطاعته وهو الإمام املهدي|.
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 املئي اجلدول التايل بالعبارات املناسبة التالية:
فنا اإىل م�سوؤولياتنا يف احلياة  �ص وقتاً نتحّدث فيه معه ونبّثه اآلمنا و�سجوننا - يعرِّ يهدينا اإىل معرفة اهلل- نخ�سّ

 ومطلع على اأحوال 
ّ

- خليفة اهلل يف الأر�ص -  يقود مع�سكر املوؤمنني �سد الظاملني -  نزيد معرفتنا بالقراآن -حي

 خمّططات الأعداء وحّيلهم -  حمبة املوؤمنني لبع�سهم بع�س�ساً - يبنّي تعاليم الدين ويحفظه - 
َ

املوؤمنني -  اأن نعي

نزوره ونتو�ّسل به اإىل اهلل يف طلب حوائجنا - �سارح للقراآن - حجة اهلل على النا�ص- مع�سوم- ن�ستاق اإليه ون�سّلم 

عليه - منتظر اأمر اهلل ليقيم دولة العدل يف كل  اأرجاء العامل - نترّباأ من الظاملني - نتم�ّسك بولية المام - نلتزم 

باأوامر اهلل ونرتك املعا�سي - ندعو اهلل بتعجيل ظهوره - نحزن ونبكي على فراقه - جناهد يف �سبيل اهلل - نتحلى 

بالأخالق احل�سنة - نطيع اأوامر الويل الفقيه )المام اخلامنئي( - نقوم مبا يفرحه ونبتعد عما يحزنه - نقتدي باأقواله 

واأفعاله - نفّعل طاقاتنا ومهاراتنا - نهديه ثواب بع�ص عباداتنا من �سالة وقراءة قراآن  - باب اهلل الذي منه يوؤتى- 

خليفة اهلل يف الأر�ص -  ويل اهلل -   وفرة الرثوات- اكتمال العقول والنفو�ص - حجة اهلل على الب�سر - مع�سوم- 

النتقام من الظاملني - ن�سر علوم الإ�سالم - ال�سالم والأمن.

خ�سائ�ص حكومته التمهيد لظهوره املبارك دور الإمام | معرفة الإمام| ومقامه
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فتاتي، اأنت تعلمني اأن المام املهدي | قد غاب لقلة النا�سر، وعدم وعي النا�ص 

ننتفع  التي  كال�سم�ص  فهو  تنقطع،  ل  بالنا�ص  وعنايته  هدايته  ولكن  واأهدافه،  بدوره 

ب�سوئها ولو حجبتها الغيوم... فهو يقود مع�سكر املوؤمنني �سد الظاملني، وي�سمعنا ويرانا 

وي�سّددنا لطريق احلق واخلري... ول يغفل حلظة عن خمّططات الأعداء الذين يريدون حماربة 

دين الإ�سالم ونهب ثروات الأر�ص واإ�سالل النا�ص...

»ال�ل  لنا   فعنّي  اهلل،  من  باأمٍر  غيبته  حال  يف  يخلفه  من  على  دّلنا  النا�ص  على  حر�سه  �سدة  من  والإمام 

الفقيه »وه� املجتهد الفقيه العامل بتعاليم الدين، العادل، الزاهد يف الدنيا، املدير الكف�ء الب�سري 

مبخّططات االأعداء. ويف ع�سرنا ه� االإمام اخلامنئي حفظه اهلل.

اختاري اإلجابة الصحيحة:
 اأر�سل اهلل تعاىل الر�سول الأكرم P مزّوداً بر�سالة و�سريعة كاملة و�ساملة، فهي حتتوي على اأحكام ال�سالة، 

احلج، الزواج، العالقة مع الأهل واجلريان، اجلهاد والدفاع، اخلم�ص والزكاة، وغريها...

ولكن لكي نطّبق هذه الأحكام يف حياتنا نحتاج:

 اإىل:
ً
اأول

1ـ بناء م�ساجد ومدار�ص دينية. 

2ـ تاأ�سي�ص حكومة اإ�سالمية. 

3ـ بناء مدن وقرى و�سق الطرقات. 

أكتبي فقرة حتّدثني فيها االمام املهدي|
 عن سباقك يف احلياة، وماذا تطلبني منه من عون.

كلمة لك
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ثانيًا اإىل وجود:

1ـ حاكم قائد عارف باأحكام الإ�سالم.  

2ـ جماعة من الأطباء واملهند�سني. 

3ـ جماعة من املزارعني وال�سناعيني. 

: P ثالثًا يف ع�رص الر�سول الأكرم

كان الر�سول بنف�سه يتوىّل اأمور امل�سلمني وقيادة املجتمع، ومن بعده الإمام املع�سومQ. اأما يف ع�سر غيبة 

الإمام �ساحب الع�سر والزمان|، فمن يقود املجتمع هو:

1- جماعة من العلماء من كافة البلدان الإ�سالمية. 

2- الويل الفقيه العارف باأحكام الدين. 

3- جمل�سا الوزراء والنواب. 
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قدوتي

الحياة ما بعد الظهور
يحيا العدل

يف ع�سرنا احلايل، الأر�ُص ت�سجُّ ب�سرخات املظلومني وامل�سَطهدين. يف كلِّ مكاٍن ن�سمُع اأننَي اجلرحى والفقراء 

مع. لأنَّ الإن�سان قد عتا وجتربَّ  واجلوعى والأيتام.. ويف كلِّ دولٍة نرى الوجوه التي يعلوها احلزُن ومتتلئ عيونها بالدَّ

هاينة امل�ست�سعفني يف فل�سطني  لم جمياًل، فهكذا يقتل ال�سّ على اأخيه الإن�سان، وتفنَّ يف تزيني الّظلم: اأ�سبح الظُّ

وي�سحُك لهم العامل كلُّه.

لكنَّ الأر�َص يف ع�سر الإمام املهدي | ل ت�سحُك اإل للعدل، ول تبت�سُم اإل عندما ترى النا�ص يعي�سون 

امَل على ترك  يف ظّل رجٍل ل يظلُم اأحًدا، ول ُيظَلُم عنده اأحٌد، لأنَّه يعرُف كيف ياأخذ احلقَّ للمظلوم، ويجرِبُ الظَّ

الّظلم. فهل هناك اأجمُل من حياٍة ل مكان فيها للّظلم؟ يحيا العدل.

الكّل يحّب اهلل

باب قد ابتعدوا عن  لقد ارتكَب امل�ستكربون كلَّ �سيٍء لكي مينعوا النا�َص من حبِّ اهلل تعاىل. فالأولد وال�سَّ

القراآن الكرمي، وان�سغلوا اأغلب وقتهم يف الّلعب والّلهو، وق�ساء اأوقات الفراغ يف اأ�سياء كثرية ل تو�سل اإىل اهلل. 

ته وع�سَقه للنا�ص وع�سَق النا�ص له. بوا معه رحمته وحمبَّ بوه وغيَّ والّنبي حمّمد P غيَّ

ملاذا يا ترى يفعلون ذلك؟ األي�ص من اأجل اأن ل يبقى يف قلِب ال�ّساب والفتاة اإل حبُّ اللَّهو واللَّعب وحبُّ 

ف�ص؟ النَّ

ا يف ع�سر الإمام املهدي |، فاإّنه �سيحيي يف النا�ص حّب اهلل تعاىل، وفهَم القراآن، وع�سَق حمّمد واآله حمّمد،  اأمَّ

لأّنه يعرُف كيف ُيدِخُل احلبَّ اإىل القلوب، ولأنَّ النا�ص حينها �ست�سلِّمه قلوبها بعد اأن �سلَّمت هذه القلوب اإىل 

الكفار وامل�ستكربين طوال قرون

فالكلُّ يحبُّ اهلل ما اأجمَل احلبَّ يزهُر كالربيع!
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الكلُّ اأغنياء

فريقني: جمموعٌة  اأ�سبحوا  النا�ص  فاإنَّ  فو�ص،  النُّ تعلَّق يف  قد  املال  القلوب، وحّب  �َص يف  مع قد ع�سَّ الطَّ لأنَّ 

وات باأيديهم واأرجلهم، وفريٌق كبرٌي من الفقراء ل ي�ستطيع اإل اأن ياأكل  كون بالرثَّ �سغريٌة من الأغنياء الذين يتم�سَّ

يوًما ويجوَع اآخر.

النا�ص،  مع عن عقول  الطَّ قيَد  �سيفكُّ   | املهدي  لأنَّ  اأغنياء..  كّلهم  النا�ص  فاإّن   ،| املهدي  اأما يف ع�سر 

فهم كيف ي�ستفيدون من خريات الأر�ص وثرواتها ب�سكٍل ل يبقى فيها فقري.
ّ
ويعر

االأر�ض اخل�سراء

ماء بداأ  وبان، والغابات بالت�سّحر، والأنهار والينابيع باجلفاف.. وال�سَّ مايل بالذَّ يف اأيامنا هذه بداأ ثلج القطب ال�سَّ

ُر. يكرب ثقُب الأوزون فيها يوماً بعد يوم. الب�سر يقتلون الكرة الأر�سّية، احلياة حُتَت�سَ

خريات  من  ال�ستفادة  بكيفّية  املعرفة  وتزداد  وج�سٌع،  طمٌع  هناك  يعود  ل   ،| املهدي  ع�سر  يف  لكن 

تبداأ  الأر�سّية،  الكرة  ترتاح  لذلك  الع�سوية،  والف�سالت  النووّية  بالإ�سعاعات  تلويثها  دون  من  الأر�ص 

ال�سجرات،  عليها  وتكرُب  النبات،  فيه  لينُبَت  الأر�ص  من  �سرٍب  كّل  على  ينهمر  املطر  ويبداأ   
ُّ
وتخ�سر �ص  تتنفَّ

الثمار. فوقها  وتن�سُج 

فما اأحلى الر�َص اخل�سراء يف ع�سر املهدي |!

الكل يقراأ، الكل يعرف

ا مبنع املعرفة من الو�سول اإىل  لأنَّ املعرفة كنٌز ثمنٌي، ولأنَّ املعرفة قوٌة جّبارٌة مبدعٌة يقوم امل�ستكربون باأمرين: اإمَّ

ة والكرامة لهم وملجتمعهم..  ة بينهم، واإّما باأن يعطوهم معرفًة ناق�سًة ل تو�سلهم اإىل حتقيق العزَّ النا�ص فتكرث الأميَّ

الكّل يريُد املعرفة، الكّل يتناف�ص على املعرفة، لكن من ميتلكها يبخل بها لأّنه يخاف اأن ي�سبَقه الآخرون

املراأة  والكبري،  غري  ال�سّ الكّل:  اأّمية.  للجميع، فال طمع ول  متاحًة  املعرفُة  تكون   ،| املهدي  لكن يف ع�سر 

والرجل، لهم احلقُّ باملعرفة، حّتى الفتاة يف بيتها يتاح لها اأن تتعّلم وت�سبح عاملًة عظيمًة.
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اإن�سانًا بكلِّ ما للكلمة من  فيه الإن�سان  املريح، والآمن، الذي ي�سبُح  ائع، 
َّ
الر من اجلميل،  الزَّ اأجل ذلك  من 

العظيم  اهلل  بل  وال�ّسلطة،  املال  فيه  يعبُد  ول  والّطمع،  واحلرب،  واجلهل،  واملر�ص،  اجلوع،  من  يخاُف  ل  معنى، 

من  ُل  ُتعجِّ التي  حيحة  ال�سَّ الو�سائل  كلَّ  باأيدينا  ون�سنُع  ر،  ونفكِّ نحلم،  نحن  مان  الزَّ ذلك  اأجِل  من  واجلميل.. 

و�سوله. فما هي براأيِك اأهمُّ هذه الو�سائل؟

َله باإبداعنا واإرادتنا اإىل و�سيلٍة �سحيحٍة تعّجُل يف ظهور  فلننظر حولنا: كّل ما هو حولنا يا اأ�سدقائي ميكن اأن نحوِّ

ر بحرّية، ونعمل باإخال�ٍص وت�سميم. املهدّي |. لكن علينا اأن نفكِّ
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يوصيني إمامي الخميني }

اسعوا وراء العلم... وليس الشهادات 
العلم يف ال�سالم اأمر مقد�ص والتعلم له قد�سية خا�سة. العلم نور ال اأنه يف القلب املظلم والقلب الفا�سد يجعل 

الظلمة اأكرث عتمة. العلم يقرب الن�سان من اهلل تعاىل ولكن لو كان طلب العلم لأجل الدنيا فاإنه يبعد عن اهلل.

ل يكن همكم من وراء طلب العلم جمرد احل�سول على �سهادة درا�سية وورقة ر�سمية. اأطلبوا العلم للعلم ولي�ص 

لأجل اأن متالأوا ورقة فيعطوكم عالمة اأو تقديراً بينما تكونون يف الواقع اأميني مل تتعلموا �سيئاً. اإن هذا لينفع.

عليكم اأن تطلبوا العلم لأنه علم. ها هي الكتب من حولكم كثرية، اإقراأوها! كل هذه املطالعات احلرة متاحة 

لكم فا�سعوا نحوها وتزودوا منها. اإذا اأردمت اأن تعي�سوا حياة ناجحة عندما تكربون عليكم بطلب العلم، وتعملوا وفق 

ما تعلمتم.

احملي القلم واكتبي 
تنقل حفيدة المام: بعد اإنهاء درا�ستي ناداين المام وقال: الآن وقد اأمتمت در�سك، فقد حان وقت خدمة 

النا�ص. لقد اآن الآوان لأن حتملي القلم وتكتبي. اكتبي �سعراً. اكتبي ق�س�ساً ومقالت. اأترين! لقد كتبت انا قبل 

اأربعني �سنة، كتاباً حول ولية الفقيه لزال مو�سوعه مدار بحث اىل الآن. تعجبت من �سماعي اأن المام قد كتب 

كتاباً يف ذلك الزمن البعيد، فمازحته قائلة: ياه! كم كنت فذاً حتى كتبت قبل هذه ال�سنوات كتاباً.

تعّلموا لغات العامل
اإننا لو تعّلمنا جميع لغات العامل لأجل تبليغ ال�سالم، ف�سيكون ذلك لنا عبادة عظيمة.

ف �سعب اأمريكا و�سائر الدول على ال�سالم بلغتنا اخلا�سة.... لقد بات ال�سالم 
ّ
نحن ل ن�ستطيع اأن اأن نعر

اليوم مطروحاً يف اأكرث الدول. وعلينا اأن ندعو ال�سعوب اىل ديننا بلغاتهم املحلية. هذا الأمر هو جزٌء من واجباتنا 

الدينية. كل ما جاء يف القراآن الكرمي، يجب اأن نبلغه اىل جميع �سعوب العامل؛ وهذا يلزمه معرفة اللغات.
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اأمتنى اأن تتمكنوا من عر�ص ال�سالم على كل ال�سعوب، واهلل مب�سيئتكم �سيثيبكم الأجر. لقد بات العامل اليوم 

وكاأنه عائلة واحدة. وانتم ترون كيف اأن ال�سالم ُي�سّوه ويحارب يف كل مكان حتى �سار جمهوًل. يف ال�سابق مل 

يكن هناك حاجة للغات الجنبية يف تبليغ الدين، ولكننا اليوم بحاجة اىل تعلم اللغات.

يوصيني قائدي الخامنئي {

حتقيق العدالة الجتماعية وقيام احلكومة الإ�سالمية على راأ�ص املجتمعات الب�سرية يعّد هدفاً كبرياً بحد ذاته، 

العامل  هذا  العي�ص يف  يحتاج  كذلك،  نف�سه.  تزكية  على  بدوره  املوقوف  وتكامله،  الإن�سان  لرتّقي  مقّدمة  لكّنه 

الدنيوي - اإن اأردنا له اأن ُيحّقق ال�سعادة - اإىل التزكية، والتي يتوّقف عليها اأي�ساً نيل الدرجات الأخروية واملعنوية، 

وفالح الإن�سان - اأي و�سوله اإىل املق�سد الأعلى ـ »قد اأفلح من تزكى، وذكر ا�سم ربه ف�سّلى«.

اإننا نفخر باأننا قبلنا هذه البعثة العظيمة بكل وجودنا واآمّنا بها، وعرفناها طريقاً لل�سعادة؛ وهذا بحد ذاته ُيعّد 

وكل اإن�سان م�سلم، مكّلف باأن يجعل البعثة النبوية تتحّقق يف حياته ال�سخ�سية ويف دنياه، واأن  نعمة اإلهية عظيمة.

ك نحو الأهداف التي كانت موجودة يف بعثة النبي الأكرمP، اإىل 
ُّ
يو�سل نف�سه عن طريق الإميان والعمل والتحر

جنة ال�سعادة الإلهية واملعنوية. 



�سباق احلياة   

{ِختاُمُه ِمْسٌك َو ِفي ذلَِك
 َفْلَيَتناَفِس الُْمَتناِفُسوَن }

املطففني 26

 {ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ ڃ ڃ}

)ال�سم�ص:7-10(

املوانع والعقبات
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يف تلك اللحظة مل تكن رندة ترغب ب�سيء �سوى تناول قطعة احللوى املزّينة بحبة الفريز والكرميا الغنّية. لكن الأمر 

مل يكن بهذه الب�ساطة، فرندا تّتبع نظاماً غذائياً ل ي�سمح لها بتناول مثل هذه الأطعمة. قبل اأ�سهر اكت�سف الطبيب اأّن 

لديها ا�ستعداداً عالياً لت�ساب مبر�ص ال�سكري، وعليها كي حتافظ على �سحتها المتناع عن اأكل احللويات. 

»لكّنها قطعة �سغرية والفريز فاكهة �سحية«، حّدثتها نف�سها: »�ساآخذ ق�سمة واحدة فقط منها«. 

مّدت يدها نحوها لكّنها تراجعت:« ل، ل، يجب اأن اأحافظ على �سّحتي«.

اأجريته  الذي  الفح�ض  اأّن  �سك  ال  باملر�ض  اأ�سعر  ال  فاأنا  الطبيب،  اأخطاأ  »رمبا  لتمّدها:  عادت  ثم 

خاطئ«.

بتها من فمها: »لكن ماذا ل�؟ يا اهلل!«، هتفت، وهي ترمي بها جانباً.
ّ
 قر

أسئلة حول الدرس

ل� كنت مكان رندة هل �ستاأكلني احلل�ى اأم ال؟ وملاذا؟  .1

كيف ت�سفني حالة رندة؟   .2

كيف و�سفت رندة قطعة احلل�ى؟ وكيف هي يف حقيقتها؟   .3

ملاذا و�سفتها على هذا النح�؟   .4

ملاذا على رندة احلفاظ على �سّحتها ؟  .5

من امل�ستفيد عندما تاأكل رندة احلل�ى وتعر�ض نف�سها لالإ�سابة بال�سكري؟ ملاذا؟   .6
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ماذا فعل ال�سيطان لتحقيق هدفه؟   .7

مبن ا�ستعانت رندة يف النهاية؟   .8

هل اختربِت مثل هذا امل�قف، رغبِت ب�سّدة بفعل �سيء تعرفني اأّنه �سي�ؤذيِك؟  .9

ل �سك فتاتي اأّنك تعانني بع�ص التعب يف �سباقك، فهناك الكثري من املوانع والعقبات تعرت�ص طريقك، منها 

ال�سيطان الذي ُيزّين لك الذنوب واملعا�سي، ونف�سك التي بني جنبيك والتي تدعوك اأحياناً لرتكاب الأخطاء 

ين وراء حيلها وحيل ال�سيطان وتع�سني اأوامر اهلل.
ّ
والذنوب لتح�سلي على لّذة معّينة، فتنجر

لكن من هو الشيطان؟ وما هي صفاته؟ وكيف حتاربينه؟!
ال�سيطان ه�: 

  خملوق من نار.

  يح�سد الإن�سان وُي�سمر له كّل �سوء وُيزّين له فعل ال�سر.

  اأمنيته اإف�ساد املجتمع واإهالك الب�سر وتغيري نعم اهلل.

  كافر باهلل ونعمه، متكرّب ومثواه نار جهّنم.  

  ُيحارب الأنبياء والر�سل واملوؤمنني عرب التاريخ.

  اإذا اأطاعه الإن�سان ُي�سبح من ال�ساّلني الهالكني ويكون م�سريه النار.

  هزميته الكربى �ستكون على يد الإمام املهدي |.

   ُن�ساهد اآثاره يف احلروب واجلرائم والنزاعات.

ه، واللجوء اإىل اهلل دوماً، 
ّ
 لكن فتاتي ميكننا التغلُّب على و�ساو�ص وتزيينات ال�سيطان، بال�ستعاذة من اهلل من �سر

وعدم الإ�سغاء اإليه وملا ميليه علينا. كما اأّن ن�سرة الإمام املهدي| وطاعة نائبه الويل الفقيه والدرا�سة بجدٍّ واجلهاد 

والعمل ال�سالح بنّية خال�سة هلل، ُت�سعفه وُت�سعف اأعوانه وتنفي تاأثريه فينا.

ِميُع الَْعلِيُم}) ف�سلت: 36 ( َُّه ُهَو السَّ ْيطاِن نَْزٌغ َفاْسَتِعْذ بِاللَِّه إِن ا يَْنَزَغنََّك ِمَن الشَّ {وإِمَّ



119

الذنوب واملعاصي

ترتبطني  عندما  يكون  اإمّنا  بها،  والتحّقق  احلقيقية  بال�سعادة  �سعورك  اإّن  فتاتي 

 ومنبع كل خري وكمال، 
ّ

باهلل، وتتوّجهني اإليه يف كاّفة تفا�سيل حياتك، لأّن اهلل هو الغني

والكّل حمتاج اإليه.

وميكن لك اأن حُتّققي هذا الرتباط واأن تبدئي بال�سعور بهذه ال�سعادة عندما تطيعني اهلل يف 

مات 
ّ
كل �سيء ول تع�سينه يف �سيء، اأي ُتطّبقني اأحكام الإ�سالم يف كل تفا�سيل حياتك، فتبتعدين عن املحر

واملكروهات التي وردت يف ال�سريعة، وتوؤّدين الواجبات وامل�ستحّبات، وهو ما ُي�سّمى بالتقوى. 

{وتزودوا فإن خير الزاد التقوى} )البقرة: 197(. 

التي خلقنا  ال�سعادة  ُنطيع اهلل نقرتب من  نا، فعندما 
ّ
مبا ي�سلحنا ومبا ي�سر يعلم  ولأّن اهلل هو الذي خلقنا فهو 

لأجلها، وعندما نع�سيه ن�سري باجتاه ال�سقاء والأمل والبعد.

نا ويتلف قوانا وا�ستعداداتنا، فالغناء يذهب بعقولنا، وال�سفور ي�سلب مّنا احلياء، 
ّ
م اهلل �سيئاً فالأّنه ُي�سر

ّ
وعندما حر

و�سرب اخلمر ُيدّمر جهازنا الع�سبي و....، وعندما اأوجب اهلل �سيئاً فالأّن فيه خرينا و�سالحنا وتكاملنا يف الدنيا 

 عن عباداتنا ول تفيده �سالتنا و�سومنا 
ٌّ

بنا من اهلل، واخلم�ص ينفي الفقر....واأّما اهلل فهو غني
ّ
والآخرة، فال�سالة ُتقر

ه ارتكابنا للذنوب.
ّ
ولن ي�سر

عددي خمسة من الذنوب واملعاصي التي نهانا اهلل عن 
إرتكابها.

كلمة لك



120

كيف تتخّل�شني من الذنوب واملعا�شي؟

باحلياة على  ت�ستمري  لكي  بوظائف عديدة  القيام  مُيكنه  متنا�سقاً،  �سوّياً جمياًل  اهلل وهبك ج�سداً  اإّن  فتاتي 

ك، ونق�سي كل حاجاتنا....
ّ
الأر�ص. فعربه نب�سر، ون�سم، ون�سمع، وناأكل ون�سرب، وننام، ونتحر

واملوؤمن هو من يجعل ج�سده وكل قواه وحوا�سه يف طاعة اهلل، فال يجعل ب�سره ول �سمعه ول يده ول رجله 

تع�سي اهلل، وتعتدي على حقوق غريه وتظلمهم.

نقياً مليئاً بحب اهلل وعباده، فال تعود نف�سك حتدثك بارتكاب الذنوب   والأهم فتاتي اأن يكون قلبك طاهراً 

واملعا�سي.

ويبقى عليك، اأن:

  تعزمي ب�سدق على ترك الذنب والتوبة منه.

  تطلبي العون من اهلل دوماً لي�ساعدك على اإ�سالح نف�سك، وتعرتيف اأمام اهلل ب�سعفك وعجزك.

  فّكري دوماً اأّنه مبع�سيتك تخالفني رب العاملني وتبتعدين عن رحمته.

لينها من طعام  لينه من لّذة عابرة عند ارتكابك للذنب، هو من قبيل اللّذة التي حت�سّ   اعلمي اأّن ما حت�سّ

 ولكّنه م�سموم، وهو ل ي�ساوي �سيئاً مقابل لّذة القرب من اهلل والفوز بر�ساه يف الآخرة.
ّ

�سهي

  ل تن�سي اأّن اهلل غفور رحيم يغفر الذنوب جميعاً، فال تياأ�سي اأبداً. 

من وصية اإلمام اخلميني} البنه أحمد:
... الذنوب حتى اإذا كانت �سغرية بنظرك ل ت�ستخف بها، انظر اإىل من ع�سيت، وبهذا املنظار كل الذنوب 

َّ
ُبني

عظيمة وكبرية.

Q ل ي�سعد امروؤٌ اإل بطاعة اهلل �سبحانه ول ي�سقى امروؤٌ اإل مبع�سية اهلل. الإمام علي
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جدول:
االأفعال ال�سيئة، من اأين تن�ساأ وكيف نتخل�ض منها؟

كيف نتخل�ض منها؟من اأين تن�ساأ؟معناهااأفعال �سيئة

الكذب

اأن نقول اأ�سياء 

بخالف احلقيقة 

وبخالف ما 

ح�سل.

 نكذب لأّننا نخاف اأن نتلّقى العقاب اأو 

اللوم على �سوء عملنا اإذا ما اعرتفنا بذنبنا.

   نكذب لأجل لفت اأنظار الآخرين 

وجلب اهتمامهم.

   نريد اأن نخلق جواً من املرح والت�سلية، 

كاأن نروي ق�س�ساً غري واقعية.

 اأن ن�ست�سهل الكذب فنعتاد عليه.

»اإّن   :Qالباقر الإمام  عن   

الكذب ه� خراب االإميان«. 

املعا�سي  من  كثريه  اأو  قليله  الكذب   

ترك  وعلينا  النار.  ُتدخل  التي  الكبرية 

املعا�سي للنجاة من عذاب الآخرة.

واأفعاله  بكالمه  يثق  اأحد  ل  الكّذاب   

ول اأحد يحرتمه.

 ل ميكن للكذب اأن ُينجينا من اأّية ورطة بل 

فيه هالكنا وخ�سارتنا، ويف ال�سدق جناتنا دوماً.

 اأن ل نعا�سر الكّذابني.

من  املزيد  ارتكاب  اإىل  نا 
ّ
يجر الكذب   

الذنوب. فكل ذنب ُنغّطيه بالكذب.

 ميكننا اأن نك�سب املحبة والحرتام يف 

وقريبني  �سادقني  نكون  عندما  غرينا  قلوب 

من اهلل.
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كيف نتخل�ض منها؟من اأين تن�ساأ؟معناهااأفعال �سيئة

الغيبة

اأن نذكر عيوب 

غرينا يف غيابهم 

اأمام الآخرين، 

وهم يكرهون 

ذكرها.

  نريد اأن ن�سفي غيظنا وننتقم مّمن هم 

اأف�سل مّنا، بف�سحهم وتعيريهم.

   نريد اأن نت�سّلى مع اأ�سدقائنا يف 

جمال�سنا.

  ل نعلم النتائج الوخيمة للغيبة.

َأُيِحبُّ  َبْعضًا  َبْعُضُكْم  يَْغَتْب  {َوال   

َفَكِرْهُتُموُه  َمْيتًا  َأِخيِه  لَْحَم  يَْأُكَل  َأْن  َأَحُدُكْم 
اٌب َرِحيٌم} َواتَُّقوا اللََّه إِنَّ اللََّه َتوَّ

التي  الكبرية  املعا�سي  من  الغيبة   

ترك  وعلينا  الإميان.  وُتذهب  النار،  ُتدخل 

املعا�سي للنجاة من عذاب الآخرة.

اأّن �سورة الغيبة هي ذلك   نتذّكر دوماً 

نف�سه،  عن  يدافع  اأن  ميكنه  ل  الذي  امليت 

واأخ له ينه�ص حلمه.

 اأن نندم على ذنبنا ون�ستغفر اهلل.

 نعلم اأّن الغيبة توؤّدي اإىل الفتنة والبغ�ص 

والعداوة بني النا�ص.

ا�ستغبناه  مّمن  امل�ساحمة  نطلب  اأن   

ون�ستغفر اهلل له.

ومننع  الغيبة،  جمال�ص  عن  نبتعد  اأن   
ح�سول الغيبة يف ح�سورنا.

غرينا،  عيوب  ونك�سف  نغتاب  عندما   

الدنيا  يف  اهلل  ويف�سحنا  حولنا  من  ُيبغ�سنا 

والآخرة.

ح�سناتنا  ياأخذ  غرينا  نغتاب  عندما   

وناأخذ �سيئاته، فتكون �سحيفة اأعمالنا خالية 

من احل�سنات يوم احل�ساب.

 املوؤمنون اأحّباء اهلل وبغ�سهم ومعاداتهم  

معاداة هلل.



123

كيف نتخل�ض منها؟من اأين تن�ساأ؟معناهااأفعال �سيئة

اال�ستماع 

لالأغاين

اأن ن�ستمع اإىل 

الأغاين املطربة 

املنا�سبة ملجال�ص 

اللهو.

  كرثة انت�سارها من حولنا وحّبنا 

لتجربة كل �سيء.

 نظّن اأّنها ُتعرّب عن اأحا�سي�سنا وم�ساعرنا، 

فرحنا وحزننا، جتاه من ُنحّب.

 نتوّهم اأّنها ُتعطينا ال�سرور واللّذة التي 

نطمح اإليها من داخل اأنف�سنا.

 عن الإمام الباقرQ: »الغناء مّما 
وعد اهلل عليه النار«.

 �سماع الأغاين من املعا�سي وهي ُتنتج 

دخول  اإىل  يوؤّدي  الذي  القلب  يف  النفاق 

النار اإذا مل نتب.

 اأن جنتنب جمال�ص اللهو والغناء، لأّنها 
ت�سرفنا عن ذكر اهلل والآخرة.

 ُتغّذي الأغاين خيالنا بال�سور الفا�سدة، 

بعيداً عن  فُنحّلق يف عامل اخليال والأوهام 

عقلنا  في�سعف  فيه.  نعي�ص  الذي  الواقع 

الذي مُنّيز به ال�سواب من اخلطاأ.

اآذاننا على �سماع الأن�سودات   اأن نعّود 

احلالل و�سماع القراآن والأدعية.

م�ساعرنا  عن  التعبري  اأّن  نعرف  اأن   

من  يكون  ل  اإّياها  اهلل  منحنا  التي  اجلميلة 

خالل جمال�ص اللهو 

بالدعاء  بل  املعا�سي،  وارتكاب   
واملناجاة...
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كيف نتخل�ض منها؟من اأين تن�ساأ؟معناهااأفعال �سيئة

ال�سخرية 

واال�ستهزاء

اأن ُنظهر اأقوال 

غرينا اأو اأفعالهم 

اأو �سفاتهم اأو 

خلقتهم بنحو 

ي�سحك الآخرين

 نريد اأن نهني اأو نحتقر غرينا ل�سعورنا 

بالنق�ص والغرية والعداوة.

   نريد اأن نلفت اأنظار من حولنا باأّننا 

اأقوياء وموؤّثرين.

َِّذيَن آَمُنوا ال يَْسَخْر َقْوٌم ِمْن  َُّها ال  {يا َأي

َقْوٍم َعسى  َأْن يَُكوُنوا َخْيراً ِمْنُهْم َو ال نِساٌء 
.{ ِمْن نِساٍء َعسى  َأْن يَُكنَّ َخْيراً ِمْنُهنَّ

  عن ر�سول اهللP: »من اأحزن م�ؤمنًا 

ثم اأعطاه الدنيا مل يكن ذلك كّفارته، ومل 

ي�ؤجر عليه«.

 اإّن كرامة املوؤمن من كرامة اهلل لأّنه مرتبط 

اهلل،  كرامة  ُيهن  املوؤمن  كرامة  ُيهن  ومن  به. 

واهلل اأ�سرع ما يكون لن�سرة عبده املوؤمن.

مبا  يهتم  ويوؤذه، ل  ي�سخر من غريه  من   

يدخل على غريه من غمٍّ وكرب، وهو لي�ص 

باإن�سان وي�ستحّق العقاب يف الدنيا والآخرة.

 من ي�سخر من املوؤمنني يف الدنيا ي�سخر 

منه املوؤمنون يف الآخرة، بحيث ُتغلق اأبواب 

اجلنة يف وجهه بعد اأن قارب الو�سول اإليها 

وراأى مقامات املوؤمنني العالية فيها.

بحركات  فنقوم  واملكانة  الرفعة  نريد  كّنا  اإذا   

اأّن  نعلم  اأن  علينا  غرينا،  من  فيها  ن�سخر  واأقوال 

الرفعة بني النا�ص هي يف طاعة اهلل واحرتام خلقه.

 ل يجوز لنا اأن جنعل من اأنف�سنا مورد �سخرية 

وا�ستهزاء، فنفرح اإذا ما �سخر مّنا الآخرون.

 اأن نبتعد عن معا�سرة اأ�سدقاء ال�سوء.



125

كيف نتخل�ض منها؟من اأين تن�ساأ؟معناهااأفعال �سيئة

الله�

 واللعب

اأن منيل اإىل �سيء 

ونتلّذذ به من دون 

اأن نح�سل على 

نتيجة وفائدة.

 مييل الإن�سان اإىل طلب اللّذة وال�سعادة، 

ولأّن اللهو يوؤّمن لنا لّذة معّينة فاإّنا نطلب 

املزيد واملزيد.

اُر  نْيا إاِلَّ لَِعٌب َولَْهٌو َو لَلدَّ {َوَما الَْحياُة الدُّ
اْلِخَرُة َخْيٌر لِلَِّذيَن يَتَُّقوَن َأَفال َتْعِقُلوَن}.

 اإّن النغما�ص يف اللهو يوؤّدي اىل ت�سييع 

الوقت وعدم ا�ستثماره بالأ�سياء املفيدة.

 كرثة اللعب واللهو حترمنا من ال�ستفادة 

تفعيل  ومن  والروحية  العقلية  قوانا  من 

طاقاتنا وا�ستعداداتنا.

 اإّن لّذات الدنيا زائلة وفانية، وما نريده هو 

اللّذة املطلقة وال�سعادة املطلقة. وهذه ال�سعادة 

لها من خالل اللعب واللهو،  ل ميكن اأن ُنح�سّ

واإمّنا فقط بالأمور املعنوية وبناء الآخرة.

�سبابنا  توجيه  على  يعمل  ال�ستكبار  اإّن   

لرباجمه  الرتويج  خالل  من  واللعب  اللهو  اإىل 

الزينة  الإلكرتونية،  الألعاب  )التلفزيونية، 

ل  حتمُّ من  ومينعهم  ي�سّلهم  لكي  واملالهي،...( 

م�سوؤولياتهم التي ت�سمن لهم تكاملهم وتقّدمهم. 

يف  العدو  ملخّططات  نن�ساق  عندما   

اإلهائنا نوّفر له �سوقاً كبرياً لبيع �سلعه وتقوية 

اقت�ساده وال�سيطرة على بالدنا.
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قدوتي

ْرُع الّدِ
يف يوٍم من الأيام، وجدُت »درًعا«. كان درًعا كالقمي�ص املُغّطى بحلقاٍت فولذية ودقيقة. وُيلب�ص الدرع يف 

احلرب لكي ياأمن مرتديه من جروح ال�سهام وال�سيوف.

على كّل حال، اأخذت الدرع لأحمله اإىل منزيل ولأ�سعه يف زاويٍة من زوايا ال�سرداب.

انطلقت يف الزقاق. ويف الطريق، التقيُت باأ�سخا�ٍص ُكرث، ولكّنني مل األتفت اإليهم. وهكذا تابعت م�سريي اإىل 

 طريقي، وبادرين قائاًل: »اإّن هذا الدرع ل...«
ّ

اأن دخلُت اإىل زقاٍق اأكرب، واإذ برجٍل قد �سّد علي

الُبنية، ذو وجٍه هادىء، و�ساعدين �سخمني، وبنظراٍت مطمئّنة، وكاأّنه  به رجٌل متني وقوي  فاإذا  اإليه،  نظرت 

ُيفّت�ص عن درعه، كان ُيحّدق بالطريق.

وا�ستطاع الرجل ت�سخي�ص درعه لعّدة عالماٍت كانت عليه؛ عندها ا�سطررت للجوء معه اإىل املحكمة. كان 

ا على ذلك. لكّني كنُت متاأكداً اأّنه لن ي�ستطيع اإثبات كالمه. وهو كان يريد اأخذ 
ًّ
الرجل جّدّياً يف كالمه، وم�سر

الدرع مّني، بكل احرتاٍم، ودون اأّي غيظ اأو ع�سبية.

رد خ�سارته بهذه ال�سهولة.
ُ
يف احلقيقة، كان الدرع قد �سحر عيني، ومل اأ

ا. مررنا من اأمام م�سجد الكوفة الكبري. على كّل حال، انطلقنا �سويًّ

اأ�ساًل مل اأكن خائًفا. ولكّن الرجل اأخذين نحو حمّل عمل الأمري؛ فهناك مكان وجود اأجهزة الدولة. عندئٍذ 

�سّدق عندما عرفت ملن كان هذا الدرع...
ُ
متّلكني اخلوف قلياًل، قلُت يف نف�سي: ملن هذا الدرع يا ُترى؟ اأ�ساًل مل اأ

نعم، اإّنه لالأمري بنف�سه!...

يعني حلاكم وخليفة امل�سلمني.
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األقى احلار�ص اأمام املبنى ال�سالم على الرجل وقد خاطبه با�سم »االأمري«. اإّنه اخلليفة. ح�سًنا، طاملا اأّنه كذلك، 

ملاذا يرتدي اإذن ثيابًا ب�سيطة؟ عندما كنُت اأنظر اإليه، مل اأ�سعر باخلوف، لأّنه رغم متانة و�سالبة ج�سمه كان ذا وجٍه 

هادىء وعينني وادعتني.

�سّلم الأمري جواده اإىل احلار�ص وقال له: اإّنه يريد الذهاب اإىل القا�سي.

قال احلار�ص: »القا�سي؟! الأجل الدرع؟!«

»نعم«.

حلكمك!  بناًء  نعمل  ونحن  القا�سي.  ُتعنّي  الذي  واأنت  امل�سلمني،  حاكم  اإّنك  االأمري،  »اأيها 

يكفي اأن تاأمر حتى ننزل حكم احلّق على الظامل«...

عندما �سمعُت هذا الكالم، ت�سارعت دّقات قلبي، فهو الأمري واأنا اإن�ساٌن عادي. ولكن مل اأكن اأدري ملاذا كنُت 

ا على موقفي، رغم �سعوري ب�سيٍء من اخلوف.
ًّ
م�سر

ذكر الأمري ا�سمه يف حم�سر القا�سي:

 »اأنا علي بن اأبي طالب«.

واأنا ذكرت ا�سمي اأي�ًسا. ثّم قال الأمري: »اإّن هذا الدرع ل، مل اأبعه، ومل اأهبه الأحد، وقد وجدته عند 

هذا الرجل«.

قال القا�سي يل: »لقد اأظهر علي بن اأبي طالب اّدعاءه، فماذا تق�ل؟«

فقلت: »اإّن هذا الدرع ل اأنا. على كّل حال اأنا ال اأرّد كالم اخلليفة، ولكن لعّله ُمطىء«.

يف احلقيقة، لقد خّيم اخلوف على قلبي ُدفعًة واحدة، ولكّني فّكرُت اأّنه اإن تكّلمُت باأدٍب، ووقف القا�سي اإىل 

جانب الأمري، فقد ي�ساحمني. وبدا يل القا�سي �ساحب ذكاٍء اأي�ًسا، فقد كانت عيناه �سخمتني وذواتي نظراٍت 

دقيقة، وكاأّن عمره اأربعون �سنة.

التفت القا�سي اإىل الأمري وقال: »لقد اّدعيت ما عندك واأنكر هذا الرجل ادعاءك، من ال�اجب اأن 
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حُت�سر �ساهًدا على اّدعائك«.

 وارجتفت يداي قلياًل.
َ

نظرت اإىل القا�سي، ثّم اإىل الأمري. انقطع نف�سي

تب�ّسم الأمري، وقال: »ولكن لي�ض لدّي �ساهد«.

اإىل القا�سي. لقد حكم القا�سي ل�ساحلي م�ستنًدا اإىل عدم  عّدلت جل�ستي، وتنّف�ست ال�سعداء، ثم نظرُت 

وجود �ساهٍد لدى املُّدعي. وهكذا ح�سلُت على الّدرع، فاأخذُته وانطلقُت م�سرًعا.

مل اأكد اأخطو عّدة خطواٍت حتى اأح�س�ست بحرارٍة يف ج�سدي كّله، ووقفُت يف مكاين وكاأّن �سيًئا قد اأثقل 

الدرع،  اأكرث من غريي ملن يكون هذا  اأعلم  فاأنا  والأمري.  القا�سي  اإىل  نظرًة  واألقيت  الدرع،  اإىل  نظرُت  عباءتي. 

ُعدُت، وقلُت: 

»اإّن هذه حلك�مة ال�ساحلني، ل� كان نبّينا عي�سى م�ج�دًا لتعامل بالطريقة نف�سها«.

لذا، رددُت الدرع اإىل الأمري، واأ�سهرُت اإ�سالمي هناك.
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يوصيني إمامي الخميني }

»انظر اإىل من ع�سيت« وبهذا املنظار كل  اإذا كانت �سغرية بنظرك، ل ت�ستخّف بها  ، الذنوب، حتى 
ّ

ُبني

الذنوب عظيمة وكبرية.. 

على اأي حال، ل تن�ص ح�سور اهلل ول تغرت برحمته، كذلك ل تياأ�ص.. ول تغرت ب�سفاعة ال�سافعني فاإّن لذلك 

كله موازين اإلهية ونحن ل نعرفها. 

عهم خوفاً من احلق والعذاب عنوان اأفكارك و�سلوكك.  قهم وتَفجُّ
ُّ
ل يف اأدعية املع�سومني R وحتر اجعل التاأمُّ

الأهواء النف�سانية، و�سيطان النف�ص الأّمارة ُتدخلنا يف الغرور وجُترنا - من هذا الطريق - اإىل الهالك..

: ل ت�سَع اأبداً وراء حت�سيل الدنيا حتى احلالل منها. فاإّن حّب الدنيا حتى حاللها راأ�ص جميع اخلطايا لأّنها 
ّ

ُبني

 الإن�سان مرغماً اإىل الدنيا احلرام. 
ّ
حجاب كبري وجتر

 اإىل خطوات 
ّ
اأنت �ساب وت�ستطيع بقّوة ال�سباب التي اأعطاك احلق اأن تبرت اأول خطوة انحراف ول تدعها تنجر

 الإن�سان اإىل ذنوب كبرية واأكرب بحيث 
ّ
ـ يجر ـ حتى اإذا كان �سغرياـً  اأخرى.. لكّل خطوة خطوة تتبعها، وكل ذنبـ 

ت�سبح الذنوب الكبرية يف نظر الإن�سان لي�ست �سيئاً يذكر..

الظلمات  �سّدة  ب�سبب  ــ  واأحياناً  الكبائر،  بع�ص  بارتكاب  بع�ساً  بع�سهم  على  الأ�سخا�ص  يفتخر  اأحياناً  بل 

واحلجب الدنيوية ــ ُي�سبح املنكر معروفاً واملعروف منكراً..



130

يوصيني قائدي الخامنئي {

اإّن ال�سّبان قلوبهم نرّية وفطرتهم �سليمة مل تتلّوث، وتعّلقهم بزخارف الدنيا ومغرياتها وتوثقهم بحبال حب املال 

واجلاه والت�سلط التي يرزح حتت قيودها �سائر النا�ص، تكون اأ�سعف واأقل بالن�سبة لل�سباب، ولهذا يكون التحّول 

الأخالقي بني ال�سّبان اأي�سر.  

التحّول الأخالقي معناه اإزالة كل رذيلة اأخالقية، وكل خُلق قبيح، وكل �سلوك م�ستهجن قد يكون �سبباً يف 

اإيذاء الآخرين، اأو يكون عاماًل يف تخلُّف ال�سخ�ص ذاته، والتحّلي بدًل منها بالف�سائل وحما�سن الأخالق. 

�ص عليه 
ّ
يتمر اأن  وناأمل  اإليه  نطمح  الذي  التناف�ص  اإّن  التناف�ص. ح�سناً،  اإىل  ب�سكل طبيعي  ال�سباب مييل  اإّن 

ال�سباب هو اأن يكون مع النف�ص الأمارة بال�سوء الداعية اإىل النحطاط والرذيلة واملانعة عن ال�سمو والتكامل، وكبح 

جماح تلك النف�ص. وال�سباب مدعّوون ملقاومة نوازع ال�سهوة والنزوات وجميع احلوافز التي تدفعهم اإىل مثل هذه 

الرذائل. 



�سباق احلياة   

{ِختاُمُه ِمْسٌك َو ِفي ذلَِك
 َفْلَيَتناَفِس الُْمَتناِفُسوَن }

املطففني 26

{ھ ھ ھ ھ ے ے
 ۓۓ ڭ ڭ ڭ}

)البقرة: 82(

معينات ال�سباق
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   يف خم�ض دقائق حاويل اأن حت�شي االأمور التالية:
• ثالثة اأ�سياء حُتّبينها يف ج�سمك.	

• ثالثة اأ�سخا�ص حُتّبينهم من عائلتك.	

• ثالثة اأ�سخا�ص حُتّبينهم من غري عائلتك.	

• ثالثة اأعمال حُتّبني القيام بها.	

• ثالثة اأ�سياء اأو اأفعال ُتدخل ال�سرور اىل قلبك.	

• ثالث عبارات ُت�سعرك بالراحة.	

• ثالثة اأ�سياء تزيدك قّوة اأو علماً اأو �سرباً.	

• ثالثة اأ�سياء حتميك من املخاطر.	

   االآن فّكري ملاذا اأعطاك اهلل كل هذه العطايا؟ وملاذا عليك احلفاظ عليها؟  
فتاتي اأ�سرعي، فلحظات العمر تنق�سي ب�سرعة. ا�ستثمريها باأف�سل ما يكون، فال معني لك يف �سباقك �سوى 

اللّذات  واأعلى  �سعادتك  ي�سمن لك  �سيء  فال  له.  نقي خمل�ص  طاهر  بقلب  وعبادته  اأوامره،  اهلل يف كل  طاعة 

املعنوية �سوى طاعة اهلل والقرب منه.

   اذكري خم�شًا من الطاعات التي اأوجبها اهلل علينا.
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   أهم الطاعات والعبادات
ال�سالة - تالوة القراآن - حمبة اأهل البيتQ - الدعاء - طلب العلم - اجلهاد- احلج - اخلم�ص - الأمر 

باملعروف والنهي عن املنكر - ال�سرت والعفاف - التعاون 

1- الحجاب والستر
»ُتقّدم لنا امل��سة كّل ي�م اأزياء جديدة منها اجلّيد ومنها الفا�سح، ُنقبل عليها غري مبالني بقيمنا، 

فنقع يف فّخ االبتذال وُتف�سد اأخالقنا، فهل نر�سى الأنف�سنا ذلك؟! ففي جمال االأزياء واالألب�سة وما 

�سابه ذلك، فلكل ع�سر ولكل مرحلة ولكل مدينة وطبقة وبيئة متطّلباتها يف هذا املجال....اأّما ما 

نرجتيه من اجليل ال�ساب فه� التدّين وال�سالح وال�رع... وال يجب اأن يك�ن اجلمال والزينة مدعاة 

لتف�ّسي الف�ساد والرذيلة يف املجتمع... فاإذا اأ�سبح االهتمام بالزينة والظاهر اجلميل واأمثال ذلك ه� 

الهاج�ض االأ�سا�ض والهّم الرئي�ض يف احلياة فه� عني االنحطاط واالنحراف... ولكن ال اإ�سكال يف 

ترتيب املظهر وامللب�ض بال�سكل املنا�سب بعيدًا عن مظاهر التربج والتباهي«.

 المام اخلامنئي 

يف  املبالغة  بني  عالقة  هناك  هل 

التزين واحتجاب العقل وال�سفات 

املعن�ية؟

ح�ل  حفل  اإىل  ُدعيتي  فتاتي 

مة  منِظِّ و�سعدت  املراأة،  حق�ق 

احلفل لتلقي كلمتها وهي متربجة 

ما  براأيك  االأب�سار،  تبهر  بطريقة 

على  احل�س�ر  تركيز  مقدار  ه� 

ان�سغالهم  وعدم  كالمها  م�سم�ن 

مبظهرهها اخلارجي؟
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سؤال إىل كل فتاة غري حمّجبة:
املوؤمنة  امل�سلمة  الفتاة  اأن تكون  الأ�سل  اأّن  مع  الفتاة من عدم حجابها،  تريده  الذي  ما 

حمّجبة؟!

اأف�سل وكرمي، فاملحّجبة  اأو العي�ص ب�سكل  اإذا كان  لفت النظر، فهذا هدٌف �سّيئ... 

تعي�ص اأف�سل احلياة مع الميان، وتواكب متطّلباتها من علم وعمل و... ب�سكل طبيعي.

ومن هنا نتعّرف إىل أهمية احلجاب:
احلجاب هو اأحد التكاليف ال�سرعية التي اأمر اهلل بها الفتاة، فهناك ال�سالة وال�سوم وح�سن اخلُلق و�سلة   

به،  واإميانها  اهلل  لأوامر  الفتاة  طاعة  مدى  عن  ُيعرّب  باحلجاب  واللتزام  التكاليف...  من  وغريها  والأمانة  الرحم 

�سون لها، ول يتمادون معها.
ّ
وُيظهرها على اأّنها من اأهل ال�سرت وال�سالح، فال يوؤذيها اأهل الف�سق اأو يتعر

ْزواِجَك َو َبناتَِك َو نِساِء الُْمْؤِمِنيَن ُيْدنِيَن َعَلْيِهنَّ ِمْن َجالبِيِبِهنَّ ذلَِك َأْدنى  َأْن ُيْعَرْفَن َفال ُيْؤَذيَْن َو كاَن  َُّها النَِّبيُّ ُقْل ِلَ {يا َأي
اللَُّه َغُفوراً َرِحيمًا}. )الحزاب:59(.

ل�سلوك وطريق  للفتاة، وهو تعبري عن اختيارها  الطهارة والأخالق. وهو حماية وحت�سني  احلجاب يعني   

الإ�سالم، ورف�سها ل�سلوك وطريق غري الإ�سالم. والفتاة بحجابها تعلن موقفاً جريئاً �سّد الكفر والنحراف.

   احلجاب حجابان: حجاب الظاهر وحجاب الباطن، حجاب الظاهر ي�سرت اجل�سد، وحجاب الباطن يحمي 

وي�سرت من املعا�سي، وحجاب الظاهر ي�ساعد على التقوى للباطن.

الوجه  اإل  بدنها  ت�سرت جميع  اأن  وهو   ( البنت  عند  وللجمال  للج�سد  ال�سرعي  ال�سرت  هو  الظاهري  احلجاب 

والكّفني(، فال ي�سّح للفتاة اأن تعر�ص جمالها اأمام الرجال، وذلك من اأجل اأن يتعامل معها املجتمع كاإن�سانة لها 

ع احلجاب لي�سرت جمال اجل�سد، ويبقى جمال 
ّ
�سخ�سيتها ولي�ص من اأجل ج�سدها وجمالها. فدين الإ�سالم �سر

العلم والأخالق والعمل ال�سالح. ول �سّك اأّن بع�ص الفتيات يلب�سن بطريقة حمت�سمة ويع�سن ال�ستقامة، لكن 

املطلوب اأي�ساً اأن يلب�سن بالطريقة ال�سرعية، اإذا ُكّن ملتزمات بطاعة دين اهلل.

و�سحيح اأّن اجلمال نعمة اإلهية، لكن على الفتاة اأن ُتربزه يف مكانه ال�سحيح، ولي�ص اأمام كل الرجال، لأّن 

كلمة لك
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اإبراز الأنثى يف و�سائل  هذا اجلمال اإذا ا�سُتخدم بطريقة خاطئة يوؤّدي اإىل النحراف، كما نرى اليوم يف حماولة 

الإعالم وغريها على اأّنها ج�سٌد فقط، بينما يجب اأن نهتم ب�سخ�سيتها الإن�سانية كاأم واأخٍت ومعّلمٍة ومرّبيٍة وعاملٍة 

يف املجتمع.

وا ِمْن َأبْصاِرِهْم َو يَْحَفُظوا ُفُروَجُهْم ذلَِك َأْزكى  لَُهْم إِنَّ اللََّه َخِبيٌر بِما يَْصَنُعوَن )30( َو ُقْل لِْلُمْؤِمناِت  {ُقْل لِْلُمْؤِمِنيَن يَُغضُّ
يَْغُضْضَن ِمْن َأبْصاِرِهنَّ َو يَْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ َو ال ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ إاِلَّ ما َظَهَر ِمْنها َو لَْيْضِربَْن بُِخُمِرِهنَّ َعلى  ُجُيوبِِهنَّ َو ال ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ 
إاِلَّ لُِبُعولَِتِهنَّ َأْو آبائِِهنَّ َأْو آباِء ُبُعولَِتِهنَّ َأْو َأبْنائِِهنَّ َأْو َأبْناِء ُبُعولَِتِهنَّ َأْو إِْخوانِِهنَّ َأْو َبِني إِْخوانِِهنَّ َأْو َبِني َأَخواتِِهنَّ َأْو نِسائِِهنَّ َأْو ما 
َِّذيَن لَْم يَْظَهُروا َعلى  َعْوراِت النِّساِء َو ال يَْضِربَْن بَِأْرُجلِِهنَّ لُِيْعَلَم  ْفِل ال جاِل َأِو الطِّ َمَلَكْت َأيْماُنُهنَّ َأِو التَّابِِعيَن َغْيِر ُأولِي اْلِْرَبِة ِمَن الرِّ

َُّها الُْمْؤِمُنوَن لََعلَُّكْم ُتْفلُِحوَن}) النور :31( ما ُيْخِفيَن ِمْن ِزيَنِتِهنَّ َو ُتوُبوا إِلَى اللَِّه َجِميعًا َأي

احلجاب �سرف وكرامة: ومن يقول لك اإّن احلجاب ُي�سقط من جمال الفتاة. قويل له: اإّن جمال الروح   

ُي�سفي على جمال اجل�سد جماًل ل يراه اإل اأ�سحاب الب�سائر.

ومن يقول لك اإّن احلجاب ُيعيق احلركة يف احلياة اليومية، قويل لهم: اإّن احلجاب مل مينع زينب Q من 

اأن تكون قائدة عظيمة اأ�سقطت يزيد الفاجر بحجابها وموقفها وطاعتها هلل تعاىل. واملحّجبات اليوم يف اجلامعات 

ويحملن ال�سهادات العليا ويعرفن باأمور الدين والدنيا دون اأي عائق... وهّن موجودات يف كل �ساحات العمل.

فتّباً  هلل   
َ

معا�سي رغباتكم  تكون  عندما  لهم:  قويل  الرغبات،  اأمام  املوانع  ي�سع  احلجاب  اإّن  لك  يقول  ومن 

لها. نحن لن نكون اإل مع رغبات تو�سل اإىل اهلل تعاىل، فنحن مع خط الأنبياء والأولياء واملجاهدين واملقاومني 

وال�سهداء وال�سّديقني، ول نر�سى باأن نكون مع الفا�سقني. 
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2- بر الوالدين 
فتاتي عندما حتملني حماًل ثقياًل لفرتة طويلة مباذا ت�سعرين؟ ومباذا يذكرك هذا الفعل وم�سقته؟ 

  ماذا قّدم لك والديك من اأمور من وقت ولدتك واإىل الآن؟

ما هي الأمور التي تزعجك يف ت�سرفات والديك جتاهك؟   

قارين  بني اإيجابيات اأفعال والديك والت�سرفات التي تزعجك. واأيهما ترجح كفته؟!  

فتاتي، اإّن للوالدين مقاماً مقّد�ساً نعجز عن اإدراكه، فف�سلهما علينا ل ُيح�سى 

ول ُيعّد، وحّقهما علينا ل ُيقّدر.. فهما �سبب وجودنا، وعماد حياتنا..

اأو�سانا بالوالدين مبا�سرة بعدما  فالف�سل على الإن�سان- بعد اهلل- للوالدين، فاهلل تعاىل 

اأمرنا بعبادته، فقال يف حمكم كتابه: {َواْعُبُدوْا اللَّه َواَل ُتْشِرُكوْا بِِه َشْيًئا َوبِالَْوالَِديِْن إِْحَسانًا} ، وهو 

هما هو طريقنا للو�سول اإىل اجلنة، فكيف بنا اأن ن�سّل 
ّ
الطريق؟!يدّل على عظمة الوالدين، وينّبهنا اإىل اأّن بر

  اأَولي�ص ر�سا اهلل من ر�سا الوالدين؟؟

  اأما كيف نرب والدينا؟

وما  �سنعاه  ما  جميل  على  جمازاتهما  وحماولة  واحرتامهما،  وتقديرهما  اإليهما  الإح�سان  يعني  الوالدين   
ّ
بر

هما، واأثابنا عليه الأجر الكبري. وقد حّث الإ�سالم على ذلك يف الكثري 
ّ
قّدماه لنا. وقد اأوجب اهلل تعاىل علينا بر

َّاُه َوبِالَْوالَِديِْن إِْحَسانًا}، ولعله عّز  من الآيات والروايات ال�سريفة، حيث يقول الباري: {َوَقَضى َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوْا إاِلَّ إِي

وجّل عرّب )الإح�سان( لأّننا ل نقدر على اأداء والدينا كامل حّقهما، لذا اأمرنا بالإح�سان اإليهما..

ُه َوَبَلَغ  ُه ُكْرًها َوَوَضَعْتُه ُكْرًها َوَحْمُلُه َوِفَصاُلُه َثاَلُثوَن َشْهًرا َحتَّى إَِذا َبَلَغ َأُشدَّ ْيَنا اْلِنَساَن بَِوالَِديِْه إِْحَسانًا َحَمَلْتُه ُأمُّ  {َوَوصَّ
َِّتي  ي َِّتي َأنَْعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َوالَِديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصالًِحا َتْرَضاُه َوَأْصلِْح لِي ِفي ُذرِّ َأْرَبِعيَن َسَنًة َقاَل َربِّ َأْوِزْعِني َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك ال

ِّي ِمَن الُْمْسلِِميَن}. ِّي ُتْبُت إِلَْيَك َوإِن إِن

كلمة لك
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ال تقل لهما أف:
ا يَْبُلَغنَّ ِعنَدَك  اإّن كلمة )اأف( هي تعبري عن �سعورنا بالتاأفُّف وال�سجر. وقد ورد النهي عنها يف القراآن الكرمي: {إِمَّ

َُّهَمآ ُأفٍّ َواَل َتْنَهْرُهَما}. والنهي هنا هو لي�ص اأن ل نلّبي متطّلبات الوالدين، واإمّنا هو  الِْكَبَر َأَحُدُهَما َأْو ِكاَلُهَما َفاَل َتُقل ل
.. ولو كان هناك اأدنى من اأفٍّ لنهانا اهلل عنها.  عن تلبيتها بتململ واأفٍّ

ٌ
نهي

فعن الإمام ال�سادق Q: »ل� علم اهلل �سيئًا ه� اأدنى من اأفٍّ لنهى عنه..«.

ومن أدب تعاملنا مع الوالدين:
الإح�سان اإليهما: وهو اأن ُنقّدم اإليهما كل معروف، واأن جُنيبهما دون اأن ي�ساألنا، حتى ولو قاما ب�سربنا، فعلينا   -1

إِْحَسانًا}  �ُسِئَل عن ق�ل اهلل عّز وجّل {َوبِالَْوالَِديِْن  Q عندما  اأبي عبد اهلل  »فعن  باحل�سن.  نبادلهما  اأن 

مّما  �سيئًا  ي�ساأالك  اأن  تكّلفهما  ال  واأن  �سحبتهما  حُت�سن  اأن  االإح�سان   :Q فقال  االإح�سان؟  هذا  ما 

ِكاَلُهَما  َأْو  َأَحُدُهَما  الِْكَبَر  ِعنَدَك  يَْبُلَغنَّ  ا  {إِمَّ عّز وجّل:  اهلل  ق�ل  واأما  م�ستغنيني...  كانا  واإن  اإليه  يحتاجان 

، وال تنهرهما اإن �سرباك، قال:  َُّهَمآ ُأفٍّ َواَل َتْنَهْرُهَما}  قال Q: اإن اأ�سجراك فال تقل لهما اأفٍّ َفاَل َتُقل ل

 

َُّهَما َقْواًل َكِريًما} قال: اإن �سرباك فقل لهما: غفر اهلل لكما، فذلك منك ق�ل كرمي«. {َوُقل ل

معّمر  م�سركني. عن  اأم  موؤمنني  مّيتني،  اأم  اأكانا حّيني  �سواًء  لهما  ندعو  اأن  علينا  فيجب  لهما:  الدعاء   -2

بن خالد قال: قلت لأبي احل�سن الر�سا Q: اأدعو لوالَدّي اإذا كانا ل يعرفان احلق؟ قال Q: ادع لهما 

وت�سّدق عنهما، واإن كانا حّيني ل يعرفان احلّق فدارهما..«.

الوقوف لهما احرتاماً: فاإذا دخال ونحن جال�سون نقف لهما، ونبدي لهما عالمات الوّد واملحّبة والحرتام،   -3

فعن اأمري املوؤمنني Q اأنه قال: »قم عن جمل�سك الأبيك ومعّلمك ول� كنت اأمريًا«.

الهتمام بهما عند عجزهما: من قبيل اإعانتهما، وق�ساء حوائجهما، وحملهما، وتلقيمهما وما اإىل ذلك   -4

من هذه الأمور املنجية.  وقد قيل لالإمام ال�سادق Q: اإّن اأبي قد كرب جّداً و�سعف، فنحن نحمله اإذا اأراد 

احلاجة. فقال Q: »اإن ا�ستطعت اأن تلي ذلك منه فافعل، ولّقمه بيدك، فاإّنه ُجّنٌة لك غدًا«.

حَمِة} اأي علينا 
َّ
لِّ ِمَن الر النظر اإليهما برحمة وراأفة: حيث يقول اهلل عّز وجّل {َواخِف�ص َلُهَما َجَناَح الذُّ  -5
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اأن ل منالأ اأعيننا من النظر اإليهما اإّل برحمة ورّقة، ول نرفع اأ�سواتنا فوق اأ�سواتهما.. وعن ر�سول اهلل P اأنه قال: 

»النظر اإىل وجه ال�الدين عبادة«.

هما حّيني ومّيتني: حيث يقول الإمام ال�سادق Q: »ما مينع الرجل منكم اأن يرّب والديه حّيني 
ّ
بر  -6

ومّيتني، ُي�سّلي عنهما، ويت�سّدق عنهما، ويحّج عنهما، وي�س�م عنهما، فيك�ن الذي �سنَع لهما، 

لته خريًا كثريًا«. وله مثل ذلك، فيزيده اهلل عّز وجّل برّبه و�سِ

ث�اب بّرنا ل�الدينا، يف الدنيا واالآخرة

الث�اباحلديث

ر�سا اهللعن ر�سول اهلل P: »ر�سا اهلل مع ر�سا ال�الدين«1

2
عن ر�سول اهلل P: »من ي�سمن ل بّر ال�الدين و�سلة الرحم، اأ�سمن له كرثة 

املال وزيادة العمر واملحّبة يف الع�سرية«.

كرثة املال واملحّبة 

وزيادة العمر

3
عن ر�سول اهلل P: »ما من رجل ينظر اإىل والديه نظر رحمة، اإال كتب اهلل له 

بكل نظرة حّجة مربورة«.

حجة مربورة

عن الر�سول P: »من اأ�سبح ُمر�سيًا الأب�يه اأ�سبح له بابان مفت�حان اإىل اجلنة«.4

ر�ساهما ال�سبيل اإىل 

اجلنة

 الأولد لحقاًعن الإمام ال�سادق Q: »بّروا اآباءكم يرّبكم اأبناوؤكم«.5
ّ
بر

6

عن الإمام ال�سادق Q: »من اأحّب اأن ُيخّفف اهلل عّز وجّل عنه �سكرات 

امل�ت، فليكن لقرابته و�س�اًل، وب�الديه باّرًا، فاإذا كان كذلك هّ�ن اهلل عّز 

وجّل عليه �سكرات امل�ت، ومل ُي�سبه يف حياته فقٌر اأبدًا«.

تخفيف �سكرات 

املوت وعد الفقر
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2- الصالة
  فتاتي لو �سمعت �سوت هاتف معلمتك يرن طوال الوقت، واملعلمة ل جتيب، ماذا تكون ردة فعلك اأنت 

و�سديقاتك، كيف واإن كان هاتف ال�سالة يناديك ويلح عليك لالإجابة واأنت متاطلني يف الإجابة.

ة عني ومطلوب كل موؤمن وموؤمنة، فبها 
ّ
ة عني الر�سول الكرم P، وهي قر

ّ
فتاتي، لقد كانت ال�سالة قر

 له بالطاعة، ون�سكره على 
ّ
حُتّلق الروح لتت�سل باهلل وتنهل منه كل خري وكمال و�سفاء.... ويف رحابها ُنعّظم اهلل ونقر

 نغت�سل فيه كل يوم من الذنوب واخلطايا التي ارتكبناها بحّق 
ٌ
كل النعم التي اأحاطنا بها، وُنبّلغه حمّبتنا، وهي نهر

اأنف�سنا لن�سري اأنقياء طاهرين.

أحاديث عن الصالة:
اإىل اجلائع  اّل كما حّبب  ال�سالة، وحّببها  قّرة عيني يف  »اإّن اهلل جعل   :P الأكرم  الر�سول  عن 

الطعام، واإىل الظماآن املاء، فاإّن اجلائع اإذا اأكل �سبع، واإذا �سرب املاء روي، واأنا ال اأ�سبُع من ال�سالة«.

وعنه P اأي�ساً: »اإّن عم�د الدين ال�سالة، وهي اأول ما ينظر فيه من عمل ابن اآدم، فاإن �سّحت نظر 

يف عمله، واإن مل ت�سح مل ُينظر يف بقّية عمله«.

وعنه Pاأي�ساً: »من �سّلى �سالًة ال يذكر فيها �سيئًا من اأمر الدنيا، ال ي�ساأل اهلل �سيئًا اإاّل اأعطاه«.

وعنه Pاأي�ساً: »من ترك �سالة متعّمدًا ُكتب ا�سمه على باب النار فيمن يدخلها«.

عن الإمام ال�سادق Q: »للم�سّلي ثالث خ�سال، اإذا قام يف �سالته يتناثر عليه الرب من اأعنان 

ال�سماء اإىل مفرق راأ�سه، وحتّف به املالئكة من قدميه اىل اأعنان ال�سماء، وملك ينادي اأيها امل�سّلي: 

ل� تعلم من تناجي ما انفتلت«.

وعنه Pاأي�ساً: »من �سّلى ركعتني يعلم ما يق�ل فيهما ان�سرف ولي�ض بينه وبني اهلل عّز وجّل ذنب 

اإاّل غفر له«. 

وعنه Pاأي�ساً: »اإّن االإن�سان اإذا كان يف ال�سالة فاإّن ج�سده وثيابه وكّل �سيء ح�له ُي�سّبح«. 
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فتاتي �سعي كل جملة يف اخلانة املنا�سبة لها يف اجلداول على ال�سفحة التالية:

-  ي�ستح�سر امل�سلي عظمة اهلل وجالله.- ال�سالة معراج املوؤمن وقربان كل تقي.

- ال�سجود. - الطريق اىل اهلل.

- الت�سهد.- تبعث يف القلب ال�سكينة والطماأنينة.

.Rوالأئمة P الت�سليم. - احلرمان من �سفاعة النبي -

- يتوّجه امل�سّلي بقلبه اإىل اهلل ول ي�سغل فكره �سواه. - اأحب الأعمال اإىل اهلل.

- جامعة للعبادات، ففيها القراآن والدعاء والذكر. - متنع ال�سالة من اأن يقع الإن�سان يف الغفلة عن اهلل. 

 - القراءة والذكر. - ُت�سّبح له املوجودات كلها.

 - الركوع.   - ال�سالة راأ�س الإ�سالم. 

 - ا�ستقبال القبلة. - القيام.  

- ق�ساء احلوائج.- ال�سالة جر�س منبه ي�سعر امل�سلم بقيمة الوقت.

- ال�سالة اأ�سا�س الأعمال ول تقبل �سائر الأعمال من دونها.- ال�سالة ُتذّكر الإن�سان بهدفه يف احلياة وم�سوؤولياته. 

 - الأذان والإقامة.  - تكبرية الإحرام.  

- غفران الذنوب. - ال�سالة عمود الدين.

- ال�سالة ح�سن من �سطوات ال�سيطان.- دخول النار 

خري.  -  يفهم امل�سّلي معاين ما يقوله وما يقوم به من حركات. كل  مبداأ  اهلل  حمبوبه  يخاطب  اأّنه  اإىل  امل�سّلي  يلتفت   -  

- متنع ال�سالة من ارتكاب الذنوب واملعا�سي والنحراف.  - اأن يقوم امل�سّلي بني يدي رّبه عبدًا ذلياًل.

- ال�سالة ميزان يقي�س به امل�سّلي درجة اإميانه.  - غ�سب اهلل تعاىل.

ل امل�سوؤوليات الجتماعية. - تبعث ال�سالة على ال�سمّو املعنوي والروحي والأخالقي. - متنح ال�سالة القّوة لتحمُّ

- حبط الأعمال. - ال�سالة هي الرابطة الوثيقة بني الإن�سان ورّبه. 

- ُتعّلم ال�سالة الن�سباط والنظم. - ال�سالة بيت الإخال�س وتنزيه عن الكرب.

 - ُتذّكر ال�سالة وُتر�ّسخ يف النف�س عقائد الدين والتكاليف.- تظهر �سالة اجلماعة قّوة امل�سلمني واحتادهم.

- النجاة من العذاب.- دخول اأ�سفل دركات جهّنم.
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ما هي ال�سالة؟

اأجزاء ال�سالة:

عندما ن�سلي ن�ستح�سر:

فوائد ال�سالة وثوابها.

عقاب تارك ال�سالة 
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فتاتي هل تعلمني أّن الصالة: 
هي الرابطة الوثيقة بينك وبني اهلل.  

ُتذّكرنا دوماً بوجود اهلل و�سفاته، واأهّمية طاعته ويوم احل�ساب، ورف�ص الظاملني.  

تنّور قلوبنا وتبعث فيها الطماأنينة وتذهب عنها التعب والقلق.  

جتعلنا ننهل كل خري وكمال من اهلل.  

ت�ساعدنا على التخلُّ�ص من كل ما هو �سّيئ ورديء، وحت�سيل كل ما هو �سالح وجميل يف اأنف�سنا وحميطنا.   

»اإّن ال�سالة تنهى عن الفح�ساء واملنكر«.

ل امل�سوؤوليات التي كّلفنا بها اهلل. هي جر�ص منّبه، ُت�سعرنا بقيمة الوقت واأهمية ا�ستثماره يف حتمُّ  

فنا اإىل بع�ص م�سامني اآيات القراآن فينفتح الباب اأمامنا لرنتبط بالقراآن والتفّكر يف اآياته.
ّ
ُتعر  

جتعلنا ُنحّلق يف جوٍّ من املعنويات، فال تعود اأنف�سنا تركن اإىل لذائذ اجل�سد.  

الذين  والظاملني  الكافرين  مواجهة  والعزم يف  القّوة  منه  لن�ستمّد  املحدودة  غري  اهلل  بقدرة  نرتبط  جتعلنا   

ي�سعون للت�سّلط على امل�سلمني ونهب ثرواتهم وت�سويه قيمهم، وفر�ص ثقافتهم الرخي�سة.

ملاذا أمرنا اهلل بالصالة?
اأّن اهلل احلكيم خلق الإن�سان وجعل له هدفاً من خلقه. وهذا الهدف هو رفعة الإن�سان وتكامله  لقد عرفِت 

والعودة اإىل اهلل �سبحانه، وبروز ال�سفات احل�سنة لديه، وتفعيل ا�ستعداداته العقلية والروحية، لي�سلح نف�سه والعامل 

من حوله.

ولكي يتمّكن من اأن يجتاز طريق الو�سول اإىل الهدف، ويتجّنب ما ُيعيقه، عليه اأن يّتبع التعاليم والإر�سادات 

التي اأتى بها الأنبياء من اهلل تعاىل.

ولكي ل يغفل الإن�سان عن هدفه ويظّل متوّجهاً اإليه دوماً ، ول ينحرف عن الطريق امل�ستقيم اإىل طرق اأخرى 

خادعة، عليه اأن يذكره دوماً، وال�سالة هي التي توقظ الإن�سان وحتفظه من ال�سياع وُتذّكره بهدفه يف احلياة.

كلمة لك
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عندما ُنصّلي:
  ن�ستح�سر عظمة اهلل وجالله و�سعفنا وذّلنا اأمامه.

  نتوّجه بقلوبنا اإىل اهلل ول ي�سغل فكرنا �سواه.

  فهم معاين ما نقوله وما ترمي اإليه اأفعالنا وحركاتنا.

  نلتفت اإىل اإّننا ُنخاطب حمبوبنا واأّنه قريب مّنا ي�ستجيب لنا.

  نختار اأف�سل الأوقات والأمكنة فال ُي�سغلنا �سيء عن �سالتنا.

  اأن ُنقّلل من �ساأن كّل ما ُيلهينا عن اهلل وم�سوؤولياتنا يف احلياة.

من معاين الصالة:
كرّب: اأقول اإّن اهلل اأكرب من اأن يو�سف واأكرب من كل قدرة وقّوة ميكن اأن يخ�ساها الإن�سان.

ُ
عندما اأ

عندما اأقول احلمد هلل: اأقر باأّن كل النعم من اهلل فكل ثناء وحمد له.

نّزه اهلل عن اأن يكون له �سريك، وعن الظلم، واأن يكون حمتاجاً وناق�ساً اأو فيه عيب.
ُ
عندما اأقول �سبحان اهلل: اأ

طيع اإل اأوامر اهلل.
ُ
عندما اأقول ل اإله اإل اهلل: اأي ل اأعبد اإل اهلل ول رّب يل �سواه ُيدّبر اأمور العامل، ول اأ

ظهر اأق�سى درجات اخل�سوع والتذلُّل اأمام  اهلل 
ُ
عندما اأركع: اأنحني واأخ�سع هلل تعظيماً هلل. وعندما اأ�سجد: اأ

اجلميل الكامل.
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4- االهتمام بالقرآن الكريم
   فتاتي اإذا اأعطاكي اأحدهم كتاب لغته �سعبة جداً وغري مفهومة معانيه، هل تطلعني عليه اأو تهتمني بقراءته؟

   اإذا علمتي اأنه يحتوي على معاين مهمة جداً �ستغرّي حياتك وحياة من حولك اإىل اأف�سل واأ�سعد ما يكون 

   هل تهتمني بفك رموزه؟

  هل ترين اأن القراآن لغته �سعبة، و�سعٌب عليك فهم معانيه؟ 

  هل جنح اأنا�ص يف فهم القراآن؟ اأما اأن الطريق م�سدود؟

  من هو الذي ي�سدك عن املحاولة لقراءة القراآن وفهم معانيه وتطبيقه يف حياتك؟

من وصية اإلمام اخلميني البنه أحمد: 
تعّرف اإىل القراآن كتاب املعرفة العظيم ولو مبجّرد قراءته، و�سّق منه طريقاً اإىل املحبوب. ول تتوهمّن اأّن القراءة من 

غري معرفة ل اأثر لها، فهذه و�ساو�ص ال�سيطان. فهذا الكتاب كتاب من املحبوب اإليك واإىل اجلميع وكتاب املحبوب 

حمبوب. واإن كان العا�سق املحّب ل ُيدرك معنى ما ُكتب فيه وقد جاء اإليك هادفاً خلق هذا الأمر لديك »حّب 

املحب�ب الذي مُيّثل غاية املرام، فلعّله ياأخذ بيدك«.

أحاديث عن القرآن:
P وتعّلم�ا القراآن فاإّنه ربيع القل�ب وا�ست�سف�ا بن�ره فاإّنه �سفاء ال�سدور«. الر�سول الأكرم«

ي�م  والهدى  احلرور  ي�م  والظل  احل�سر  ي�م  والنجاة  ال�سهداء  وم�ت  ال�سعداء  عي�ض  ردمت 
َ
اأ »اإن 

ال�ساللة فادر�س�ا القراآن فاإّنه كالم الرحمن وحرز من ال�سيطان ورجحان يف امليزان«.

P الر�سول الأكرم 
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م، وال خري  »الفقيه من ال يرتك القراآن رغبة عنه ويت�ّجه اإىل غريه. اأال ال خري يف علم لي�ض فيه تفهُّ

Q ه«. الإمام علي يف قراءة لي�ض فيها تدبُّر، وال خري يف عبادة لي�ض فيها تفقُّ

Q اآيات القراآن خزائن العلم فكّلما فتحت خزانة فينبغي لك اأن تنظر ما فيها«. الإمام ال�سجاد«

ماذا نعرف عن القرآن
 .P القراآن هو كتاب اهلل وكالمه، والوحي الإلهي الكامل الذي نزل على قلب الر�سول الأكرم -

ِميُن َعلى  َقْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن الُْمْنِذِريَن بِلِساٍن َعَربِيٍّ ُمِبين } )ال�سعراء: 193-194(. وُح اْلَ {نََزَل بِِه الرُّ

- كل ما اأراده اهلل من الب�سر موجود يف القراآن الكرمي. فهو جامع لكل اأحكام الدين، ويعرفنا اإىل اهلل و�سفاته 

والنبّوة والإمامة واحل�ساب، وكيف نتحّلى مبكارم الأخالق وُنهّذب اأنف�سنا. 

ُِّكلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة َوُبْشَرى لِْلُمْسلِِميَن} )النحل: 89(.  لَْنا َعَلْيَك الِْكَتاَب تِْبَيانًا ل {َونَزَّ

 -  القراآن ي�سفي ال�سدور من كّل �سوء ويزرع يف النف�ص ال�سكينة والبهجة.

ِّْلُمْؤِمِنيَن} )يون�ص:57(.  ُدوِر َوُهًدى َوَرْحَمٌة ل َِّما ِفي الصُّ بُِّكْم َوِشَفاء ل ْوِعَظٌة مِّن رَّ َُّها النَّاُس َقْد َجاءتُْكم مَّ  {يَا َأي

- القراآن كتاب ي�سنع اإن�ساناً متفّكراً باحثاً عن اهلل �سبحانه. 

ُروَن} )النحل: 44(.  َل إِلَْيِهْم َولََعلَُّهْم يََتَفكَّ ْكَر لُِتَبيَِّن لِلنَّاِس َما ُنزِّ {َوَأنَزلَْنا إِلَْيَك الذِّ

القراآن  فهم  الكرمي،  القراآن  R يف خلقهم وكلماتهم و�سريتهم  بيته  واأهل   P الأكرم  الر�سول  ُيج�ّسد   -

الناطق. 

{لََقْد كاَن لَُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِمْن كاَن يَْرُجوا اللََّه َو الَْيْوَم اْلِخَر َو َذَكَر اللََّه َكِثيرا} )الأحزاب: 21(.

هل بيتي واإّنهما لن 
َ
اأ اإن مت�ّسكتم بهما لن ت�سّل�ا كتاب اهلل وعرتتي  »اإين تارك فيكم الثقلني ما 

P يفرتقا حتى يردا علّي احل��ض«. الر�سول الأكرم
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إىل ماذا يريد القرآن أن ُيعّرفنا؟
اإّن املق�سد الأول والأخري لهذا الكتاب ال�سريف هو هداية الإن�سان اإىل اهلل تعاىل {قد جاءكم من الله نور وكتاب 

مبين * يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السالم ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم} 
)املائدة: 16(. 

وهداية القرآن تظهر يف:
1-  دعوته لنا �إىل معرفة �هلل تعاىل و�صفاته و�آياته:

ْسماُء الُْحْسنى } )طه: 8(  {اللَُّه ال إِلَه إاِلَّ ُهَو لَُه اْلَ

{سنريهم آياتنا في الفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق * أو لم يكف بربك انه على كل شيء شهيد * أال أنهم 
في مرية من لقاء ربهم أال إنه بكل شيء محيط}.)ف�سلت: 53-54(.

2- دعوته لنا �إىل تهذيب �لنف�س وتعلُّم �حلكمة:

{قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها} )ال�سم�ص 9-10(. 

يِهْم َو ُيَعلُِّمُهُم الِْكتاَب َو الِْحْكَمَة َو إِْن  {لََقْد َمنَّ اللَُّه َعَلى الُْمْؤِمِنيَن إِْذ َبَعَث ِفيِهْم َرُسواًل ِمْن َأنُْفِسِهْم يَْتُلوا َعَلْيِهْم آياتِِه َو ُيَزكِّ
كاُنوا ِمْن َقْبُل لَِفي َضالٍل ُمِبيٍن}. )اآل عمران: 164(

3- ُيبّي لنا كيف ُيرّبي �هلل �لأنبياء:

فأغنى}. عائاًل  ووجدك    * فهدى  ووجدك ضااًل   * فآوى  يتيمًا  يجدك  ألم   * فترضى  ربك  يعطيك  {ولسوف 
)ال�سحى: 5-8(

ََّك لََعلى  ُخُلٍق َعِظيٍم})القلم: 4( {َوإِن

ُيبّي �صلوك �لأنبياءR �ىل �هلل �صبحانه، �لذين هم قدوة لنا:  -4

المسلمين}.  أول  وأنا  أمرت  وبذلك  له  شريك  ال   * العالمين  رب  لله  ومماتي  ومحياي  ونسكي  إن صالتي  {قل 
)الأنعام:162(
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ُيبّي �أحو�ل �لكّفار و�أ�صباب �نحر�فهم وعاقبتهم:  -5

{قل هل ننبئكم بالخسرين أعمااًل الذين ضّل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا، أؤلئك الذين 
كفروا بأيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فال نقيم لهم يوم القيامة وزنًا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي 

هزواً })الكهف: 103-106(

ُيبّي تعاليم �ل�صريعة و�لآد�ب و�ل�صنن:  -6

َّذيَن ال يَْعَلُموَن } )اجلاثية:18( ِبْع َأْهواَء ال ْمِر َفاتَِّبْعها وال َتتَّ {ُثمَّ َجَعْلناَك َعلى  َشريَعٍة ِمَن اْلَ

7- ذكر �ملعاد و�أحو�له:

{إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الخرة هي دار القرار}. )غافر: 39(

حوال}.  عنها  يبغون  ال  فيها  خالدين   * نزاًل  الفردوس  جنات  لهم  كانت  الصالحات  وعملوا  آمنوا  الذين  {إن 
)الكهف:107-108(

{يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم * يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات 
حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد}. )احلج: 2-1(

عندما نتلو القرآن نشعر بـ :
1- �خل�صية من �هلل: 

ُرون}.  ْمثاُل نَْضِرُبها لِلنَّاِس لََعلَُّهْم يََتَفكَّ عًا ِمْن َخْشَيِة اللَِّه َو تِْلَك اْلَ {لَْو َأنَْزلْنا هَذا الُْقْرآَن َعلى  َجَبٍل لََرَأيَْتُه خاِشعًا ُمَتَصدِّ
)احل�سر: 21(.

2-  �نبعاث �ل�صوق وزيادة �لإميان:

 {إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون}. )الأنفال:2(

3- �خل�صوع، فتذرف �لدموع: 

{إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكيًا}. )مرمي: 58(
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كيف تبدئني تالوة ممنهجة للقرآن؟
   قراءة 5 �سفحات من القراآن يومياً. واختاري للقراءة اأف�سل الأوقات.

   ا�ستخرجي الكلمات ال�سعبة وابحثي عن معانيها.

الآيات على دفرت  الآيات، وذلك من خالل تدوين جملة من ال�ستف�سارات حول مقا�سد  التدبُّر يف     

ر من اأجل التو�سل اإىل اإجابات وافية. خا�ص، والتفكُّ

   الرجوع اإىل كتب التفا�سري ومقارنة ما جرى حت�سيله من اإجابات مع ما اأدىل به كبار العلماء الذين نهلوا من 

معني اأهل البيت R املف�ّسرين احلقيقيني للقراآن.

   عقد جل�سات تدّبر قراآنية  اأ�سبوعية مع الأ�سدقاء، يجري فيها اختيار جمموعة من الآيات. وُي�سار اإىل اتباع 

اخلطوات ال�سابقة ذاتها.

»اللهم ا�سرح بالقراآن �سدري وا�ستعمل بالقراآن بدين ونّ�ر 

اأبقيتني  ما  عليه  واأعّني  ل�ساين  بالقراآن  واأطلق  ب�سري  بالقراآن 

فاإّنه ال ح�ل وال قّ�ة اإال بك«.

دعاء
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5- محبة أهل البيت 
فتاتي اإذا كنا نعي�ص يف بيئة �سيئة وفا�سدة وغري عادلة، من  براأيك الذي �سبّب ولزال بحدوث هذا الواقع 

ق اأملاً لتح�سني اأو�ساعنا ولنكون �سعداء؟ ومن هم الذين �سحوا 
ّ
ال�سيء؟ ومن معه خطة التغيري؟ ومن هو من يتحر

باأنف�سهم خلال�سنا وهدايتنا؟ وكيف نقابل ت�سحياتهم وعطاءاتهم؟ 

»من اأحّبهم فقد اأحّب اهلل ومن اأبغ�سهم فقد اأبغ�ض اهلل...«.

فتاتي اإّن حمّبة اهلل عّز وجّل والعبودّية له وطاعته تظهر باأبهى مظاهرها عندما ميتثل الإن�سان 

اآلف  تنفعه عبادته هلل عّز وجّل  اإبلي�ص مل  اأّن  تاأّملي كيف  اأوليائه وطاعتهم.  اأمره تعاىل مبودة 

وو�سائط  عّز وجّل  اهلل  اأبواب هداية  والأئّمة هم  الأنبياء  اأّن   يف ذلك 
ّ
وال�سر ال�ّسجود لآدم.  رف�ص  ال�ّسنني، لأنه 

رحمته وفي�سه. ومن يرف�ص مبعوث اهلل اإليه فكاأمّنا يرف�ص م�سيئة اهلل وتدبريه وحكمته يف هذا الوجود، حيث ل 

ميكن الف�سل بني حّب اهلل عّز وجّل وطاعته وبني حّب حجج اهلل تعاىل وطاعتهم.

اأر�سه،  اّلذين هم حجج اهلل على عباده وخلفاوؤه يف  البيت ومودتهم،  اأهل  لتح�سيل حّب  الّطرق  اأبرز  ومن 

معرفتهم والّطالع على اأحوالهم. فاحلّب فرع املعرفة. فاإذا اّطلعنا على ف�سائلهم ومقاماتهم وعلّو �ساأنهم عند اهلل عّز 

ف اإىل اأخالقهم و�سجاياهم وعبودّيتهم هلل عّز وجّل، 
ّ
وجّل، ف�سيكون هذا الّطالع اأف�سل داٍع ملحّبتهم. وعندما نتعر

ف اإليها 
ّ
ف اأي�ساً اأف�سل داٍع لّتباعهم وطاعتهم. لأّننا باّطالعنا على اأخالقهم و�سجاياهم والتعر

ّ
ف�سيكون هذا التعر

�سنكت�سف اأّنهم اأف�سل اخللق، وبالتايل هم فقط من ي�سّح اعتبارهم قدوة يف كّل �سيء، وهم فقط من ي�ستحّقون 

الّطاعة والولء.

وايات التي تتحّدث عن ف�سائلهم ومقاماتهم وقربهم من اهلل 
ّ
اإّن معرفة ف�سائل اأهل البيت ل ُت�ستقى فقط من الر

عّز وجّل. فاأخالقهم الكرمية ُتف�سح اأي�ساً عن علّو مقامهم. وكلماتهم احلكيمة تدّلل باأن�سع �سورة على �سموخهم 

يف العلم واملعرفة. وعباداتهم وذكرهم الّدائم هلل تك�سف عن مدى قربهم منه تعاىل. 

كلمة لك
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أئمـّة الهـُدى:
عن اأبي عبد اهلل Q: »نحن حجج اهلل يف اأر�سه وخلفاوؤه يف عباده، واأمناوؤه على �سّره، ونحن 

ال�ّسماوات  اهلل  مي�سك  بنا  برّيته،  يف  واأعالمه  اهلل  �سهداء  ونحن  ال�ثقى،  والعروة  الّتق�ى،  كلمة 

واالأر�ض اأن تزوال، وبنا ينزل الغيث، وين�سر الّرحمة، ال تخل� االأر�ض من قائم مّنا ظاهٍر اأو خاٍف، 

ول� خلت ي�مًا بغري حّجة ملاجت باأهلها كما مي�ج البحر باأهله«. 
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6- طلب العلم 
اآخر ي�م يف املدر�سة!

طيلة  فيه  فّكرت  الذي  املخّطط  لتنفيذ  ت�ستعّد  وهي  بجدّية  مرمي  متتمت  املدر�سة!«  ي�م ل يف  اآخر  »اإّنه 

الأ�سابيع املا�سية، فالو�سع يف املدر�سة مل يعد يطاق.  

تكره  لكّنها  ُيحّبونها،  والأ�ساتذة  جيدة،  عالماتها  جمتهدة،  تلميذة  وهي  اأ�سا�سي،  ال�سابع  ال�سف  يف  مرمي 

املدر�سة. تكره ال�ساعات الطويلة التي مُت�سيها م�سّمرة يف مقعدها خوًفا من تاأنيب معّلمتها، والواجبات املدر�سية 

التي ل تنتهي حتى يف الإجازة، وتكره حقيبتها املدر�سية التي تزن اأكرث من �سقيقتها ال�سغرية زهراء.

ة.
ّ
لكن كل هذا �سيتغرّي، عليها فقط اأن ُتنّفذ املخّطط بدّقة، عندها �سيتحّقق ما ُتريده، وُت�سبح حر

ة الدين اأّن اهلل ُيحّب اأن ندعوه عبده ونطلب منه التوفيق،  عليها اأّوًل طلب العون من اهلل!. فهي تعّلمت يف ح�سّ

اأت و�سّلت ركعتني ، ثم تلت دعاء �سغرياً حر�ست  واأّنه اإذا اأخل�ست يف الدعاء فاإّنه حتماً �سي�ستجيب لها. تو�سّ

معّلمة الدين اأن حتفظه عن ظهر قلب.

كانت مرمي تعلم اأن خمّططها لن ينجح ما مل ُتقنع والديها مبا تريد. كان عليها اأن ُتفهمهم ملاذا هي م�سيبة يف 

رت اأن تكتب 
ّ
قرارها هذا. ومبا اأّن معّلمة اللغة العربية قالت لهم اإّن الكتابة ت�ساعد على ترتيب الأفكار وتنظيمها،  قر

ر�سالة لوالديها. 

»ا�ستعملي جماًل ق�سرية، ال تكّرري نف�ض الفكرة، اكتبي ب��س�ح ماذا تريدين، وقّدمي تف�سريًا 

وا�سحًا لذلك«. كان �سوت معّلمة اللغة العربية يرافقها، وهي تكتب بخّطها اجلميل  ملاذا تريد ترك املدر�سة.

ا اإن علما كم من عمري ي�سيع يف املدر�سة«. حّدثت نف�سها.  »ال �سّك اأّن اأّمي واأبي  �سيتاأّثران جدًّ

لذا، خطر لها اأن ت�سّمن ر�سالتها عدد الدقائق التي تهدرها كل يوم يف املدر�سة. مل يكن ذلك �سعباً اأبداً، فمعلِّمة 

الريا�سيات اأر�سدتها اإىل طريقة ت�ستطيع معها ح�ساب الأرقام الكبرية  دون اأن تقع يف اخلطاأ.

 بعد قليل اأنهت كتابة الر�سالة. اأعادت القراءة بحثاً عن الأخطاء كما تو�سيهم معلِّمة اللغة دائماً، ثم و�سعتها 

يف مغّلف ُكتب عليه »اإىل والدّي العزيزين«.
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مكتبة  من  ا�ستعارتها  التي  الق�سة  كما يف  متاماً   كما خّططت،  ي�سري  �سيء  فكل  بارتياح،  مرمي  �سعرت  الآن 

املدر�سة. فبطل الق�سة ال�سجاع ا�سرتّد حرّيته بعد اأن طالب بحّقه دون اأن يخاف من اأحد. وهذا ما �ستفعله هي.

لكن عندما ح�سر  هانئ.  بنوم  التايل  اليوم  �سباح  تنعم  امل�ساء، كي  لوالديها عند  الر�سالة  ُتقّدم  اأن  اأرادت   

رت تاأجيل الأمر للغد.
ّ
اأقرباوؤهم للزيارة، قر

ذهبت مرمي اإىل النوم، وهي تفّكر مبا ينتظرها �سباحاً. لكّنها مل ت�ستطع النوم جّيداً. وقبل �ساعة على موعد 

ا�ستيقاظها، كانت جال�سة يف �سريرها تراجع اأفكارها. اليوم هو موعد املباراة النهائية يف بطولة كرة ال�سلة يف املدر�سة. 

كانت �سديقاتها يعتمدن عليها للفوز، فهي هّدافة ماهرة. اآه، �سديقاتها، لن تتمّكن من روؤيتهن بعد اأن تكّف عن 

الذهاب اإىل املدر�سة، حتى يف  يوم العطلة لأّنهن �سين�سغلن باإجناز الفرو�ص. اأّما هي فكّل اأّيامها �ستكون عطلة. 

لكّنها �ست�ستاق اإليهن: نور، اآية، فاطمة، بتول... اإّنهّن �سديقاتها منذ ال�سف الثاين البتدائي، وهي لن تراهن بعد 

اليوم. ترى من اأين �ستاأتي ب�سديقات غريهن؟

»ما! ما!« نادتها �سقيقتها زهراء وهي حتاول ت�سّلق �سور �سريرها اخل�سبي.

كانت زهراء متّد ذراعيها ال�سغريتني نحوها، وعلى وجهها ابت�سامة عري�سة اأظهرت �سّنها البي�ساء اجلديدة التي 

نبتت قبل اأ�سبوع.

»اأّنّنا« زهراء؟« قالت وهي ت�سعها يف كر�سي الأطفال اإىل جانب طاولة املطبخ.

»ال �سّك اأّن ماما �ستفرح عندما تعلم اأيّن منذ الي�م  �سـاأ�ساعدها باالهتمام بزهراء! فّكرت وهي 

ر بحما�ض وجبة الفط�ر ل�سقيقتها.  حت�سّ

لكن مل مت�ص ع�سر دقائق حتى غرّيت راأيها!. فالطعام وجد طريقه اإىل كل مكان با�ستثناء فم زهراء.

الطعام،  ببقايا  غ 
ّ
ال�سغري املمر الوجه  »زهرااااء!! كّفي عن احلركة وتناول طعامك« زعقت مرمي  يف 

و�سرعان ما ا�ستيقظت والدتها على �سوت بكاء زهراء احلاد.

وقفت مرمي  تراقب والدتها وهي تالطف زهراء كي تكّف عن البكاء. تاأّملتها وهي حتاول ب�سرب اإطعامها، على 

الرغم من اأّنها مل تكّف حلظة عن احلركة وحماولة اللعب بطعامها. 
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تذّكرت يف تلك اللحظة معلِّماتها. كم ي�سربن عليها وعلى رفيقاتها يف ال�سف وهّن يحاولن على الدوام الرثثرة، 

متاماً كليلى. تذّكرت كيف يتابعن  تغذية عقولهن دون كلل اأو ملٍل، على الرغم من الفو�سى التي يت�سّبنب بها. 

تذّكرت اأي�ساً اأّنها حُتّب معلِّماتها، واأّنهّن ُيحببنها. واأخرياً، تذّكرت اأّنها مل ت�سكرهّن يوماً على ما يفعلنه لأجلها.

»ملاذا ا�ستيقظت باكرًا يا مرمي؟ هل ت�سكني من �سيء؟« �ساألتها والدتها بعد اأن فرغت من اإطعام زهراء.

»ممم..ال، ال... اأنا بخري. اأردت ان اأ�ستيقظ باكرًا كي ال اأتاأّخر على حافلة املدر�سة!« اأجابت  

ببهجة وهي تعانقها، وتطبع قبلة على خّد زهراء املتوّرد.  
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أسئلة حول الدرس

هل فكرت ي�مًا اأن ترتك املدر�سة؟  -1
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ما ه� املخّطط الذي �ستنّفذه مرمي للتخلُّ�ض من املدر�سة؟  -5

مباذا ا�ستعانت لتنّفذ هذا املخّطط؟  -6

ما ه� ال�سيء الذي مل تلتفت له مرمي وهي ُتنّفذ هذا املخّطط؟  -7

ما الذي �ستفتقده مرمي عندما �ستكّف عن الذهاب اإىل املدر�سة؟  -8

هل ت�جد اأم�ر اأخرى جميلة يف املدر�سة؟  -9

ما الذي اأرادت زهراء اأن تفعله ومل ُيعجب مرمي؟  -10

مباذا ُت�سّبه مرمي زهراء؟  -11

لماذا غرّيت مرمي راأيها؟  -12

ما الدر�ض الذي تعّلمته مرمي؟  -13
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فتاتي:

   الإن�سان مفطور على طلب العلم، ويجب تعلُّم الأمور املفيدة التي حُتّقق له اأحالمه وجتلب له ال�سعادة.

ب من اهلل تعاىل هو الذي يجعلنا اأكرث �سعادة لأّننا به نكون اأكرث 
ّ
   العلم هو كل �سيء مفيد. العلم الذي ُيقر

قّوة وقدرة وثباتاً وحكمة...

   العلوم اأ�سناف كثرية ومتنّوعة تختلف بني النا�ص بح�سب حاجتهم لها، اإمّنا هناك علم يحتاجه كل الب�سر 

و�سروري تعّلمه وهو معرفة الدين.

ف اإليها اأحدهم 
ّ
    العلوم املختلفة ) طب ، هند�سة ، زراعة... تعليم ( جيدة ومهم اأن نعرفها لكن اإذا مل يتعر

لن يخ�سر �سيئاً، اإمّنا العلم بدين اهلل اإذا مل نعرفه نخ�سر، لهذا ال�سبب واجب تعلمه لنعي�ص كما اأراد اهلل لنا، لنعي�ص 

ال�سعادة احلقيقية وال�ستقرار النف�سي بالإ�سافة اإىل اأّنه يورث اجلنة...

العلم النافع يجب اأن نعمل به، لأّنه يورث الراحة وال�سعادة. مثال: نعلم اأّن الغيبة حرام: نغتاب ونقع يف      

م�سكلة مع الآخرين. م�سكلة التعا�سة يف الدنيا اأن ل نعمل مبا علمنا. املوؤمن اإذا تعّلم عمل بعلمه: يعي�ص التوفيق 

من اهلل وت�سبح حياته �سعيدة. الذي ل يكون موّفقاً يف حياته ¬ يعلم ول يعمل مبا يعرف.

كلمة لك
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7- الجهاد
فتاتي:

    ماذا لو مل يكن هناك مقاومة اإ�سالمية؟

    ماذا لو كان كل بلدنا مقاومة، ماذا لو كان كل العامل ال�سالمي مقاومة؟ 

    ما الفرق بني احلالتني؟!

    هل تعلمني اأن الظامل هو لي�ص ع�سكر فقط وجيو�ص واأ�سلحة دمار، بل هو لبا�ص واإعالم وبرامج تلفزيونية، 

وجمالت، وجامعات، ومطاعم و...

    فكيف نواجه اإذا هذا الظامل بكل اأ�سكاله؟ 

اإّن حقيقة طاعتنا هلل هي العمل، والعمل هو ال�سبيل الوحيد لل�سري اإىل اهلل. فاأهل اهلل 

ُيعرّبون عن عبوديتهم هلل من خالل العمل يف هذه الدنيا، فهو عّز وجّل ميتحنهم باملواقف 

الكثرية طالباً منهم اأن يرجعوا اإليه ويعبدوه. وقد تكّفل اهلل باأمر هداية عبده املطيع { إّن 

الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم}.

لكن الت�سابق ل يح�سل باأّي عمل. فال بد للعمل اأن يكون مقروناً باإخال�ص النية، واأن يختار 

الن�سان اأف�سل الأعمال واأقواها واأ�سّدها تاأثرياً وعظمة عند اهلل. 

اإّن خدمة الدين والدفاع عنه ون�سر تعاليمه واإقامة حدوده، هي من اأعظم الأعمال واأ�سّدها تاأثرياً على الإطالق. 

.R وهذه هي اأهداف الأنبياء

واأهم اأ�سكال حفظ الدين يف هذا الع�سر هو اجلهاد يف �سبيل اهلل �سمن م�سرية التمهيد لالإمام املهدي| 

يف كافة املجالت من خالل تفعيل الإمكانيات املودعة يف داخلنا والتي وهبنا اهلل اإّياها وت�سخريها يف خدمة هذا 

الهدف العظيم.

كلمة لك
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إمام  مشروع  خلدمة  به  القيام  توّدين  عّما  فقرة  اكتبي 
الزمان|  يف مواجهة الظاملني وأعداء الدين.

8- الدعاء
فتاتي:

    اذا فر�سنا اأن كتابك �ساع منك ولديك امتحان يف املدر�سة، و�سديقتك لديها ن�سخة من الكتاب، هل 

تتوجهني اليها لإ�ستعارته؟!

    يف حال طرقتي الباب للح�سول عليه ومل ت�ستجب لك، هل تعدلني عن راأيك وتعودين اأدراجك، اأو 

تلحني يف الطلب؟ 

    ماذا لو علمت ان كتابها ل ي�سلح لك هل ت�ستمرين يف الطلب والحلاح؟

     

ملاذا ال يستجيب اهلل لكل دعواتنا؟
َلَك ِعَباِدي َعنِّي َفاإِينِّ َقِريٌب 

َ
حثنا اهلل الرحيم يف القراآن على الدعاء وقال: »َواإَِذا �َساأ

اِع اإَِذا َدَعاِن«.  ِجيُب َدْعَ�َة الدَّ
ُ
اأ

 فاإذا مل يرد اهلل م�ساعدتنا ل يطلب منا اأن ندعوه؛ لكن هل فكرت مرة، اأنه لو اأجيبت كل دعواتنا - نحن 

النا�ص- ماذا �سيحدث؟ 

ليبيع  الب�ساعة  اأ�سعار  ترتفع  اأن  يدعو  والبائع  اأن ل متطر،  يدعو  وامل�سافر  ال�سماء،  اأن متطر  يدعو  املزارع  مثاًل: 

وي�ستفيد اأكرث، اأما الآخرين يدعون لأن تنخف�ص الأ�سعار كي ل يدفعوا اأكرث. �سخ�ص يطلب املوت لأنه تعب من 

الدنيا، اأما اأهله واإخوته واأخواته يدعون اهلل ليبقى حياً لأنهم يحبونه.

كلمة لك



159

 انظري! فلو اأجاب اهلل كل دعواتنا، �سيختل نظام احلياة! اإ�سافة اإىل اأن الكثري من ادعيتنا قد تكون يف غري 

�ساحلنا. واهلل ل ي�ستجيب هكذا اأدعية. لكنه يحبنا؛ ولأنه يعلم اأن حاجاتنا يف بع�ص الأحيان لي�ست مل�سلحتنا، 

فال يق�سيها لنا. 

اأموالهم يف  اأغنياء ف�سينفقون  اأ�سبحوا  لو  اأن هوؤلء  النا�ص يطلبون الرثوة واملال، لكن اهلل يعلم   فالكثري من 

احلرام والعمل ال�سيئ! 

الأطفال اأي�ساً يطلبون من اهلل اأن ي�سبح لديهم ع�سرات الهدايا واجلوائز والكثري من احللوى  و....، لكن اهلل 

يعلم اأن الكثري من احللوى ت�سر الأطفال وتخرب اأ�سنانهم. 

يَْعَلُم َوَأنُتْم اَل َتْعَلُموَن}. اأنا �سخ�سياً جربت  َُّكْم َواللُّه  ل جاء يف القراآن الكرمي: {َوَعَسى َأن ُتِحبُّوْا َشْيًئا َوُهَو َشرٌّ 

مرات عديدة، طلبت من اهلل حاجة ما، لكني عرفت بعد مدة اأن ذلك ال�سيء مل يكن مل�سلحتي. لذلك، يحدث 

اأحياناً كثرية، اأن اهلل يوؤخر اإجابة الدعاء ويكون ذلك بعد مدة من الزمن.

نحن الب�سر عجولون اأي ن�ستعجل الأمور كثرياً. لو �سربنا يجيب اهلل دعواتنا اأحياناً، ويعطينا اأف�سل مما طلبناه. 

قد نطلب من اهلل اأن يرزقنا كتاباً �سغرياً؛ لكن بعد فرتة متاأخرة يرزقنا عدة كتب قيمة. فالأننا ن�ستعجل، نظن 

اأن اهلل ل يهتم بنا، لكن الأمر لي�ص هكذا. 

تعرفن فتياتي اأن الدعاء هو حديثنا ومناجاتنا مع اهلل. وهذا من لطف اهلل ورحمته اأن �سمح لنا اأن نتكلم معه 

ون�ساأله يف اأي مكان ن�ساء. ومن لطفه ورحمته اأن ن�ساأله براحة تامة ونطلب منه ما ن�ساء.

 حتى لو اأن اهلل مل ينجز ما طلبتنه ومل ي�ستجب دعاءكن، لكنه تعاىل �سيعطيكن الثواب والأجر حتماً لأنكن 

دعومتوه. فلي�ص هناك اأي �سرر من الدعاء، فقد ن�سل اإىل طلبنا، او قد يعطينا اهلل اأف�سل من ذلك، اأو قد نح�سل 

على الثواب والأجر على الإميان ب�سبب الدعاء. 

والرجاء كل  ال�سرور  ويعم  وبهائه،  القلب  ونور  تبعث على الطمئنان  اهلل  املناجاة مع  فان  اإىل ذلك،  اإ�سافة   

حياتنا.
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قدوتي

فاطمة المعصومة فداها أبوها
ة رجال اأتوا من مكاٍن بعيٍد لي�ساألوا الإمام Q عن م�سائل كثرية حّملهم اأّياها اأهل قريتهم املوؤمنون.  كانوا عدَّ

وملّا علموا اأّن الإمام وابنه كانا يف �سفٍر خارج املدينة، اأ�سابهم غمٌّ �سديد.

ا على 
ً
اأ�سهر حلة الواحدة قد ت�ستغرُق 

ّ
يف تلك الأّيام كان ال�ّسفر من بلٍد اإىل بلٍد تكتنُفه م�سّقات بالغة. والر

�سا الذي كان 
ّ
الطريق. وها هم ق�سدوا الكاظم Q، لياأخذوا العلم من معدنه، ولكن الإمام Q وابنه الر

ينوب عنه يف اأوقات غيابه كالهما م�سافر.

ر لهم العودة اإل بعد  حار القوم فيما يفعلون. فغرُي معلوم متى يعوُد الإمام، واإذا ما رجعوا اإىل بلدتهم لن تتي�سَّ

حني بعيد. وعالوة على ذلك كّله، فاإّنهم يف اأم�ّص احلاجة ملعرفة اإجابات م�سائلهم ليعملوا وفًقا ملا اأمر اهلل. �سادهم 

ُروا العودة، جاءهم ر�سول من بيت الإمام Q، يقول: اإّن فاطمة بنت الإمام مو�سى  �سمٌت حزين، وقبل اأن ُيقرِّ

Q، م�ستعّدة لالإجابة عن اأ�سئلة اجلميع.

ُب باملع�سومة، مل تتزّوج لأّنه مل يكن  هّلل اجلمع فرًحا، فهم قد �سمعوا من قبل اأنَّ لالإمام ابنة عاملة عابدة ُتَلقَّ

هناك رجٌل كفوؤ لها. وها هي قد اأر�سلت اإليهم لُتجيبهم عّما يريدون. اأخذ ر�سول بيت الإمام اأ�سئلة اجلمع مكتوبة 

على ورق، وطلب منهم النتظار ريثما يعود.

مل يطل الوقت وجاءتهم اإجابات م�سائلهم مكتوبًة اأي�ًسا.

جل، وطلبوا منه اإي�سال حتيتهم وامتنانهم اإىل ابنة الإمام، وانطلقوا عائدين...
َّ
�سكروا الر

ثوه مبا جرى، وعر�سوا عليه  يف الطريق، وبعد اأن غادروا املدينة التقوا بالإمام الكاظم Q، عائًدا اإليها. فحدَّ

م قائاًل:  ة اإجابة ابنته على تلك امل�سائل وكاأنَّه هو الذي اأجاب، تب�سَّ املكتوب على الورق. وبعدما راأى الإمام دقَّ

»فداها اأب�ها«!

ال�سالم عليك يا كرمية اآل حمّمد.. يا فاطمة املع�سومة!
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يوصيني إمامي الخميني }

ف اإىل القراآن ــ كتاب املعرفة العظيم ــ ولو مبجرد قراءته، و�سّق منه طريقاًٍ اإىل املحبوب، ول تتوهمّن 
ّ
: تعر

ّ
ُبَني

اإليك واإىل  اأثر لها، فهذه من و�ساو�ص ال�سيطان، فهذا الكتاب كتاٌب من املحبوب  اأّن القراءة من غري معرفة ل 

اجلميع، وكتاب املحبوب حمبوٌب، واإن كان العا�سق املحّب ل ُيدرك معنى ما ُكتب فيه. وقد جاء اإليك هادفاً اإيجاد 

هذا الأمر فيك وهو: »حب املحب�ب« الذي مُيّثل غاية املرام، فلعّله ياأخذ بيدك. 

واعلم اأّننا لو اأنفقنا اأعمارنا بتمامها يف �سجدِة �سكٍر واحدة لأّن القراآن كتابنا؛ ملا وفّينا هذه النعمة حّقها من 

ال�سكر. 

، اإّن الأدعية واملناجاة التي و�سلتنا عن الأئمة املع�سومنيQ هي اأعظم الأدلة اإىل معرفة اهلل جلَّ وعال، 
ّ

ُبني

واأ�سمى مفاتيح العبودية، واأرفع رابطة بني احلّق واخللق. كما اأّنها ت�ستمل يف طّياتها على املعارف الإلهية، ومتّثل 

اأي�ساً و�سيلة ابتكرها اأهل بيت الوحي لالأن�ص باهلل جّلت عظمته، ف�ساًل عن اأّنها مُتّثل منوذجاً حلال اأ�سحاب القلوب 

ك اأو الأن�ص بها.  واأرباب ال�سلوك. فال ت�سدّنك و�ساو�ص اجلاهلني عن التم�سُّ

اإّننا لو اأم�سينا اأعمارنا بتمامها ُنقّدم ال�سكر لأّن هوؤلء ــ الأحرار والوا�سلني اإىل احلّق ــ هم اأئمتنا ومر�سدونا، 

ملا وفينا. 

يوصيني قائدي الخامنئي {

يَِّئاِت}.  َن اللَّْيِل إِنَّ الَْحَسَناِت ُيْذِهْبَن السَّ اَلَة َطَرَفِي النََّهاِر َوُزلًَفا مِّ اعلموا يا اأعّزائي اأّن هناك اآية قراآنية �سريفة {َوَأِقِم الصَّ

ال�سالة تزيح الظلمات وتذهب ال�سيئات ومتحو اأثر الذنوب من القلب. فالإن�سان قد يتلّوث باملعا�سي وتغّل يداه 

باأغالل الذنوب، غري اأّن التم�ّسك بال�سالة ُيبقي على هذا النور يف وجود الإن�سان ول ي�سمح للمعا�سي بالتغلغل 

اإىل اأعماق النف�ص. 
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رجائي اإليكم هو اأن تنظروا اإىل ال�سالة نظرة جاّدة. من الطبيعي اأّنكم باأجمعكم من املواظبني على ال�سالة، 

ولكن املطلوب منكم هو اخلروج بال�سالة من حالة الك�سل واخلمول. وال�سالة اإذا مل نخرجها من حالة الرتديد 

تاأّملتم  لو  بينما  هو.  ما  يدري  ل  عماًل  ويوؤّدي  اأ  ويتو�سّ ينه�ص  املرء  اأّن  مبعنى  للك�سل؛  مدعاة  ت�سبح  الببغاوي 

يف معاين كلمات ال�سالة لوجدمتوها ل ت�ستجلب الك�سل، بل تغر�ص يف النف�ص حوافز ال�سوق والرغبة، وحتّث 

الإن�سان على امل�سارعة نحو اأداء ال�سالة، ويتحّقق عند ذلك معنى »حّي على ال�سالة«. 

بالتفات  ال�سالة  ق�سم من  قراءة  الأقل  ولكن يجب على  ال�سالة...  معاين  معرفة كل  منكم  اأطلب  اإيّن ل 

وح�سور قلب، مبعنى التوّجه اإىل من تخاطبون واإىل معاين الكلمات التي تخاطبونه بها.

اإّن الأن�ص بالقراآن يرتقي عالياً باملعرفة العامة لبلد من البلدان. فالقراآن هو كل ما منلك، وهو النور. وفيما لو اأن�ص 

�سبابنا بالقراآن، ف�سوف يتغرّي حالنا كثرياً. اأ�ساأل اهلل تعاىل اأن يح�سرنا جميعاً مع القراآن يف الدنيا والآخرة، واأن 

ك نحو حتقيق اأهداف هذا الكتاب ال�سريف، واأن منوت حاملني ملعارف القراآن 
ّ
تكون حياتنا قراآنية، واأن نتحر

وعلى طريق خدمته.



�سباق احلياة   

{ِختاُمُه ِمْسٌك َو ِفي ذلَِك
 َفْلَيَتناَفِس الُْمَتناِفُسوَن }

املطففني 26

{ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ 
ڤ  ڤ ڦ ڦ     ڦ ڦ ڄ ڄ   ڄ ڄ  ڃ     ڃ   ڃ ڃ چ 

چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ}
)البقرة: 155 ـ 157)

حمّطات ال�سباق
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رت مهى تلبية 
ّ
تلّقت مهى دعوة من �سديقتها فرح لتم�سية الإجازة. ولكرثة ما حتّدثت فرح عن جمال قريتها قر

الدعوة. حزمت حقيبتها التي حوت مالب�سها والكتب التي تنوي قراءتها خالل الإجازة. انطلقت ب�سيارتها عند 

اخلام�سة فجراً، كي ت�ستغّل كل دقيقة. كانت الطريق جميلة بداية الأمر، وظّنت اأّنها �ست�سل قبل الوقت املحّدد. 

لكن فجاأة توّقف ال�سري، وانطلقت اأبواق ال�سيارات م�ستنكرة. لقد قام عدد من ال�ّسبان بقطع الطريق بالإطارات 

امل�ستعلة. خ�سيت مهى اأن ُي�سيبها مكروه وفّكرت يف العودة اإىل منزلها، لكّنها كانت ب�سوق كبري لروؤية �سديقتها، 

ت مهى على الهواء النظيف 
ّ
رت اأن تنتظر. بعد قليل ُفتحت الطريق. كانت الإطارات ما تزال حترتق فتح�سر

ّ
فقر

الذي ا�ستحال دخاناً اأ�سود. لكن �سرعان ما عادت الن�سمات العليلة تالم�ص وجهها، وبداأ العبري املنع�ص لأ�سجار 

الليمون ُيخالط اأنفا�سها.

 »ما اأجمل اجلل��ض حتت هذه ال�سجرات«. خّففت من �سرعة �سيارتها. 

»لكن فرح تنتظرين، وال ينبغي اأن اأتاأّخر عليها.« فّكرت وهي تدو�ص بقّوة على دّوا�سة الوقود.

 بداأت قرية فرح تلوح من بعيد. لقد اأح�سنت مهى اتباع التعليمات. »مبجّرد اأن اأقطع ال�ادي �ساأ�سل!« 

متتمت ب�سرور. وفجاأة �سمعت �سوتاً اأجفلها! اإّنها العجلة اخللفّية، لقد خرقت! 

�سّدق!« اخرتقت قطع من الزجاج املك�سور اإطار ال�سيارة ومّزقته. 
ُ
»يا اإلهي ال اأ

»ماذا �ساأفعل االآن؟ ال اأملك عجلة اإ�سافية«. 

حاولت الت�سال بفرح، لكن الإر�سال ُفقد يف اأ�سفل الوادي. كانت ال�ساعة قد قاربت ال�سابعة ومل يكن هناك 

اأثر لأي عابر �سواها. نظرت اإىل اجلبال املحيطة بها واإىل العقبان التي جابت ال�سماء. مل يكن من ب�سر غريها يف 

تلك املنطقة املهجورة. �سعرت بخوف �سديد وبداأت تدعو اهلل اأن ياأتي اأحد لإنقاذها. 
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ت �ساعتان على وقوفها وملّا ياأت اأحد. بات لديها اإح�سا�ص خميف باأّن مكروهاً ما �سُي�سيبها، واأّنها لن ترى 
ّ
مر

ا�ستجيب  لقد  فرح.  اإّنها �سديقتها  ي�ستد.  �سيارة  ب�سوت هدير  اإذا  ُتغالب دموعها،  وبينما هي  اأهلها من جديد. 

دعاوؤها.   

 

أسئلة حول الدرس

ما هي املعّ�قات التي واجهت مهى على الطريق؟ ومن كان امل�س�ؤول عنها؟  .1

هل تتحّمل هي م�س�ؤولية جزء مّما اأ�سابها على الطريق؟   .2

عندما �ساألت فرح مهى عن رحلتها، اأجابت باأّنها كانت كّلها تعب يف تعب. هل ت�افقني   .3

مهى على كالمها؟ وملاذا؟

ما الفرق بني الطريق الذي �سلكته مهى واملكان الذي كانت تق�سده؟   .4

هل اأح�سنت ا�ستغالل وقتها؟  .5

هل كنت تت�ّقعني اأن تاأتي فرح مل�ساعدة مهى؟ ملاذا؟   .6

7.  هل كان هنالك داع حلالة اخل�ف التي عا�ستها مهى؟ ملاذا؟ 

ما ال�سيء االإيجابي الذي نتج عن تعطل �سيارتها يف ال�ادي؟   .8

9.  كيف ُنف�ّسر البالءات واالمتحانات يف حياتنا؟ 
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فتاتي: 

ُندّقق بالأمور  لنا، ولكن عندما  ة 
ّ
وم�سر اً 

ّ
    هناك الكثري من الأمور نعتربها �سر

وُنحّللها جّيداً نرى اأّنها خرٌي لنا ومل�سلحتنا.

    ل ينبغي لنا اأن ُنقّيم الأ�سياء انطالقاً من م�سلحتنا ال�سخ�سية، فاملطر هو خري، ولكن 

اإذا بّلل ثيابنا واأعاق �سرينا قد نعتربه غري مفيد وهذا تقدير خاطىء مّنا.

    علينا اأن ننظر اإىل كل حادثة على اأّنها جزء من جمموعة متكاملة تريد اأن حُتّقق هدفاً، وحينها نرى اأّن ما 

اً ملا 
ّ
ب طرقات �سنجد فيها �سرراً و�سر

ّ
افة تهدم اأبنية وُتخر

ّ
اً و�ساّراً هو مفيد و�سروري... لو نظرنا اىل جر

ّ
كّنا نعتربه �سر

ُت�سّببه من غبار واأ�سوات مزعجة ملن ُيحيط بها، اأّما لو نظرنا اإليها مبا اأّنها مقّدمة لبناء مدينة، فالنظرة حينئذ تختلف.

    لقد خلقنا اهلل لكي ن�سل اإىل ال�سعادة احلقيقية الدائمة، فكل ما ُي�ساهم يف حتقيق هذه ال�سعادة الدائمة، 

�سيكون خرياً ومل�سلحتنا، حتى ولو جلب لنا �سقاًء موؤّقتاً. 

{ُكِتَب َعَلْيُكُم الِْقتاُل َوُهَو ُكْرٌه لَُكْم َوَعسى  َأْن َتْكَرُهوا َشْيئًا َو َُوَخْيٌر لَُكْم َوَعسى  َأْن ُتِحبُّوا َشْيئًا َوُهَو َشرٌّ لَُكْم َواللَُّه 
يَْعَلُم َوَأنُْتْم ال َتْعَلُموَن}  )البقرة:216(

 هو ما مينعنا من حتقيق ال�سعادة احلقيقية الدائمة، حتى ولو منحنا �سعادة موؤّقتة.
ّ
    وال�سر

ُقوَن ما َبِخُلوا بِِه يَْوَم الِْقياَمِة َو لِلَِّه  َِّذيَن يَْبَخُلوَن بِما آتاُهُم اللَُّه ِمْن َفْضلِِه ُهَو َخْيراً لَُهْم َبْل ُهَو َشرٌّ لَُهْم َسُيَطوَّ {َوال يَْحَسَبنَّ ال
ْرِض َو اللَُّه بِما َتْعَمُلوَن َخِبيٌر} )اآل عمران: 180( ماواِت َو اْلَ ِميراُث السَّ

اأمران  وهما  والع�سيان،  الكفر  هو  احلقيقية،  بال�سعادة  ق  والتحقُّ اجلّنة  دخول  من  الوحيد  املانع  اإّن       

 ل ي�سدر اإل عن الإن�سان جتاه نف�سه.
ّ
اختياريان... ما يعني اأّن ال�سر

    العدالة ل تعني امل�ساواة، اإمّنا اأن ينال كل كائن ما ي�ستحّقه وما هو م�ستعدٌّ له.

ُيعاقب اهلل اأ�سّد العقاب الكافرين الظاملني امل�ستكربين الذين يكفرون باهلل ويظلمون النا�ص.     

يرتكهم  اأّنه  اأو  ليتوبوا.  الفر�سة  وُيعطيهم  مُيهلهم  برحمته  ولكّنه  املذنبني  حما�سبة  يهمل  ول  عادل  اهلل    

ليزدادوا ظلماً وطغياناً فيحا�سبهم ح�ساباً ع�سرياً.

كلمة لك
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    ما نراه من اأمرا�ص وف�ساد وتلّوث يف البيئة وجهل وفقر هو من �سنع الإن�سان وج�سعه وبعده عن اهلل، 

فالظاملون عملوا على اإف�ساد الأر�ص وتخريب نظامها الأح�سن. 

    اإّن احلكمة من وراء وقوع احلوادث املنّغ�سة اإيقاظ الإن�سان من �سبات الغفلة والغرور اإذا ما ركن للدنيا 

ل والإبداع. ومبا اأّن الهدف من وجود الإن�سان بلوغ  وَبُعد عن اهلل، كما اأّنها تقّوي اإرادته وتزيد من قدرته على التحمُّ

اأعلى م�ستويات الكمال فاإّن اهلل ُيرّبيه اأي�ساً بالبالءات ويريه بع�ص عواقب اأعماله القبيحة ليندم ويعود ويتوّجه 

اىل اهلل. 

»اإّن اهلل ليغّذي عبده امل�ؤمن بالبالء كما تغّذي ال�الدة ولدها باللنب« 

P الر�سول الكرم

اللحظات والساعات العصيبة:
»اإّن اللحظات التي متّر على االإن�سان وه� ي�سعى نح� االأهداف االإن�سانية واالإلهية ال�سامية، هي 

للتكامل  مترين  مبثابة  هي  الع�سيبة  وال�ساعات  اللحظات  تلك  اأّن  اجلميع  وليعلم  مباركة.  حلظات 

االإن�ساين، واأّنها ال تذهب هباء.

العظيم،  اهلل  من  وتقّرب  القّ�ة،  ومتنح  التكامل،  طريق  يف  ال�سري  على  تبعث  اللحظات  هذه 

وتك�ن مدعاة حل�س�ل الربكة«.

الإمام اخلامنئي{
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الشكر

شكر هلل تعاىل:
باق  �سكري هلل تعاىل الذي عّلَم الإن�سان ما مل يعلم. و�سّخر لنا ما يف الأر�ص من نعم، لنتكامل ونفوز يف ال�سِّ

الذي ي�ستطيُع اجلميُع الفوَز فيه. فاأنعَم علينا باأهل ننمو يف ح�سن حمّبتهم ودفئهم. واأنعَم علينا باأبواب خم�سة تفتُح 

علينا املعارف. واأنعَم علينا بكتاب يهدينا �سواَء ال�سبيل، ور�سٍل واأئمٍة تاأخُذ باأيدينا ومت�سُح عن عيوننا الغبا�سة وعن 

قلوبنا ال�سالل. واأنعَم علينا بكثرٍي من الّنعم التي ل حُت�سى. ومن الّنعم التي ل تعدُّ نعمة وجود من ياأخذ باأيدينا 

اإىل حيُث ن�ستّلُم جائزَة الفوز العظيم.

فتاتي ما العمل الذي تق�مني به اإذا اأردت اأن ت�سكري اهلل؟ 

 :P »األكرم شكٌر ملعّلم البشرّية »الرسول 
متّيز الر�سول الأكرم P، من بني كّل الب�سر، باأخالقه اجلميلة، واأ�سلوبه املمّيز يف الرتبية والتعليم. فا�ستحّق 

وبكل جدارة و�سف اهلل تعاىل له يف كتابه املبني: {َواإِنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم}. فكان اأعظم مربٍّ ومعّلم يف التاريخ 

كّله.

ا، واأجراأ النا�ض  ًرا اأخالق الر�سول احلبيب P: »كاَن اأج�َد النا�ض كفًّ ي�سُف الإمام علي Q، م�سوِّ

ًة، واألينهم عريكًة، واأكرمهم ع�سرًة. من راآُه بديهًة هابه،  �سدًرا، واأ�سدق النا�ض لهجًة، واأوفاهم ذمَّ

ومن خالطُه فعرفُه اأحّبه. مل اأَر مثلُه قبلُه وال بعده«. 

P فتاتي ما العمل الذي تق�مني به اإذا اأردت اأن ت�سكري الر�س�ل االأكرم
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شكٌر للمعلِّمني املرّبني:
الّنجاح  قمم  نحَو  بهم  وعرَب  تالمذته،  بيِد  فاأخَذ  بعلمه.  ي�سعهم  اأن  قبل  باأخالقه  تالميذه  و�سَع  الذي  امللِّعم 

.
ّ

والرقي

ر�ص. وتعَب يف �سرحه. وعّلمنا اإ�سافًة اإىل العلم، درو�ًسا يف الرتبية والأخالق، حتى ا�ستحقَّ   يف حت�سري الدَّ
َ
ف�سهر

ما قاله الر�سول الأكرم P: »اأقرب النا�ض من درجة النبّ�ة اأهل العلم واجلهاد«. ويقول ال�ساعر بحّقه: قم 

ه التبجيال  كاد املعلِّم اأن يكون ر�سوًل. للمعلِّم وفِّ

فتاتي ما العمل الذي تق�مني به اإذا اأردت اأن ت�سكري معلماتك؟

شكٌر لألّم:
للتي عندما كنُت اأجوع ُتطعمني، وعندما كنُت اأبرُد ُتدّثرين، وعندما كنُت اأمر�ُص واأ�سكو ت�سهُر اإىل جانبي 

ا لكّل اأمٍّ 
ً
تطّببني وترعاين، وتر�سُم بحكاياتها الب�سمة على وجهي، وعندما كنُت اأخاف، تدفئني بح�سنها. �سكر

�سهرت، وتعبت، واأر�سدْت، ورّبت.. لالأمِّ التي قد قال الر�سول P فيها: »اجلّنة حتت اأقدام االأّمهات«، و »من 

اأحزن والديه فقد عّقهما«.

وللتي نظَم ال�سعراء يف حّقها ق�سائد واأ�سعاًرا مل ولن توفيها جزًءا ي�سرًيا من حّقها، فقالوا فيها:

ـــا ـــه ـــددت اأع اإذا  مــــدر�ــــســــٌة  ـــــــراق.الأّم  ـــب الأع ـــّي ــا ط ــًب ــع ــس ـــــــددت � اأع

ــــا ــــه ــــس ــــرب.واخـــــ�ـــــســـــع لأمـــــــــك وار� ــــك فـــعـــقـــوقـــهـــا اإحــــــــــــدى ال

فتاتي ما العمل الذي تق�مني به اإذا اأردت اأن ت�سكري اأمك؟
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املستقبل«: شكٌر إىل من نتعّلم منهم »معّلمي 
ا لالأطفال الذين يزّينون احلياة بالفرح والأمل، ويلّونون بجمالهم ولطافتهم اأيامنا، ملن يعّلموننا برباءتهم 

ً
�سكر

غار.  احلياة ورمُز الأمل، املعلِّمني ال�سّ
ّ
ال�سدق وال�سفاء، ملن هم: زهرُة احلياة وزينتها، فرحة قلب كّل اأمٍّ واأب، �سر

فتاتي ما العمل الذي تقومني به اإذا اأردت اأن ت�سكري الأطفال من حولك؟

سالم على احلوراء زينب:
دخل عيال احل�سني Q على ق�سر يزيد، فدخلت 

ُ
 بعد حادثة الّطف اإىل ال�سام، اأ

ّ
ملّا و�سل الركب احل�سيني

زينب بنت احل�سني يف جملتهم وعليها ثياب رّثة بالية. وم�ست حتى جل�ست ناحيًة من الق�سر وقد اأحاط بها باقي 

ن�ساء بني ها�سم ال�سبايا. فقال ابن زياد: من هذه التي انحازت ناحية من الق�سر ومعها ن�ساوؤها؟ فلم جُتبه زينب 

�سالم اهلل عليها.

ة ثانية وثالثة ولكّنها مل َترّد عليه، فقالت اإحدى الن�سوة: هذه زينب بنت فاطمة بنت ر�سول اهلل.
ّ
�ساأل مر

كَذب اأحدوثتكم.
َ
اأقبل ابن زياد نحوها وقال: احلمد هلل الذي ف�سحكم وقتلكم واأ

ُح  فتحّدثت عندها زينب وقالت: احلمد هلل الذي اأكرمنا بنبيه حممد P وطّهرنا من الرج�ص تطهرياً، واإمّنا ُيفَت�سَ

ُب الفاجر، وهو غرينا واحلمد هلل. الفا�سُق وُيكذَّ

فغ�سب ابن زياد وقال لل�سيدة زينب مت�سّفّياً منها: فكيف راأيِت �سنع اهلل باأخيك واأهل بيتك؟

قالت احلوراء O: ما راأيُت اإل جمياًل! هوؤلء القوم كتب اهلل عليهم القتَل فربزوا اإىل م�ساجعهم، و�سيجمع 

اهلل بينك وبينهم يا بن زياد، فتحاّجون وتخا�سمون، فانظر ملن الفلج يومئذ، ثكلتك اأّمك يا بن مرجانة.

 :O ئون من �سخطه، وتابعت ال�سيدة زينب فا�ستّد غ�سب ابن زياد وا�ست�ساط، واأقبلت حا�سية نحوه ُيهدِّ

ت عني جّده الر�سول به، كان ُيقّبله وي�سعه على عاتقه، يا بن 
ّ
ت عينك بقتل احل�سني فطاملا قر

ّ
يا عدوَّ اهلل، لئن قر

ِه جواباً فاإّنه َخ�سُمك غداً. زياد اأعّد جلدِّ
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يوصيني إمامي الخميني }

ال�سعوب،  وتخدير  املوؤّثرة يف هالك  الو�سائل  من  وامل�سارح هي  ال�سينما  ودور  واملطبوعات  التلفزيون  الراديو، 

لهذه  كبرية  خطط  و�سعت  كم  منه  الثاين  الن�سف  يف  وبالأخ�ص  الأخري  القرن  يف  ال�سباب.  جيل  خ�سو�ساً 

الو�سائل، �سواء يف الإ�سالم امل�ساد لالإ�سالم وامل�ساد للعلماء العاملني، اأم يف الدعاية مل�ستعمري الغرب وال�سرق، 

وا�ستفاد منها يف �سناعة �سوق للب�سائع، وخ�سو�ساً التجميلية والتزينية من كل نوع، بالتقليد يف الأبنية وتزيينها 

يف  ب 
ّ
التغر يف  يكون  الكبري  الفخر  اإن  بحيث  اأ�سكالها،  ويف  والألب�سة  ال�سراب  اأجنا�ص  يف  والتقليد  وجتميلها، 

جميع �سوؤون احلياة، يف العمل والقول واللبا�ص واأ�سكالها، وبالأخ�ص عند الن�ساء املرتفات و�سبه املرتفات، ويف 

اآداب املعا�سرة وكيفية الكالم، وا�ستخدام الألفاظ الغربية يف الكالم والكتابة ب�سكل ي�سعب فهمه لأكرث النا�ص 

ولالأ�سدقاء اأي�ساً.

اأفالم التلفزيون من انتاج الغرب اأو ال�سرق هي التي حرفت طبقة ال�سباب، املراأة والرجل، عن امل�سري الطبيعي 

باأنف�سهم وبوطنهم، وحتى الثقافة والأدب واملاآثر القيمة التي ُنقل الكثري منها على يد اخلونة وال�ساعني للربح اإىل 

مكتبات ومتاحف الغرب وال�سرق.

يوصيني قائدي الخامنئي {

�ستواجهون يف ال�سنوات املقبلة ويف جميع مراحل اأعماركم ـ التي اأ�ساأل اهلل اأن ُيطيلها ـ ق�سايا كثرية. وكل 

اإن�سان حي وفاعل يواجه ق�سايا كثرية.... اإّل اأّن ما ن�ستطيع تو�سيتكم به هو: 

اأّواًل: اإّن ال�ساب يجب اأن ي�سعر بامل�سوؤولية، ويعترب نف�سه �سخ�ساً م�سوؤوًل، وعليه اأن ي�سّق طريقه يف احلياة، ول 

يكون كري�سة يف مهّب ريح الأحداث. 
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ك يف حياته بهدي الإميان، لأّن لالإميان دوراً كبرياً يف تقّدمه يف امليادين كاّفة، ويف كل ما يعرت�ص 
ّ
ثانيًا: اأن يتحر

�سبيله من عقبات. 

ثالثًا: اأن يكون على وعي وب�سرية من اأمره. 

كل  رغم  موقفه  �سّحة  �سمان  على  قادراً  ُي�سبح  اأّنه  اأعتقد  ال�سباب،  لدى  الثالث  اخل�سال  هذه  توّفرت  اإذا 

التطّورات التي حت�سل يف العامل من تقّدم يف حقل الت�سالت، وظهور ح�سارات جديدة يف العامل، وزوال قوى 

مع  �سّتى  و�سيا�سية  اقت�سادية  تعي�ص حتديات  اإيران  كانت  و�سواء  قوى جديدة،  وبروز  العامل،  من خارطة  كربى 

الآخرين، اأم مل تكن. حاولوا اإذن غر�ص هذه اخل�سال الثالث يف نفو�سكم. ومن الطبيعي اأّن امل�ساعي ل تاأتي كّلها 

مب�ستوى واحد، ول تعطي ثمارها على قدر واحد. ولكن ل بد اأن ينال كّل من ي�سعى حّظاً من النجاح. 

ال�سعور بامل�سوؤولية الذي اأحتّدث عنه هو ما يكون يف مقابل حالة الت�سّيب التي تطبع حياة بع�ص ال�سباب وجتعله 

يف موقف الالمبالة اإزاء ق�سايا احلياة. وهذا الت�سّيب هو اأكرب بالء يحل بروح ال�سباب. وال�سعور بامل�سوؤولية معناه 

التخّلي عن حالة الت�سّيب هذه. 

اأّما الإميان فيعني اأن يدخل املرء اإىل معرتك احلياة وقلبه مفعم بالإميان. عليكم بتقوية وازع الإميان يف قلوبكم. 

ال�سعي  ذاته يجب عليكم  الوقت  ولكن يف  منها.  ي�سّع  بالإميان  املرء  وي�سعر  ونقية،  اهلل طاهرة  بحمد  قلوبكم  اإّن 

لرت�سيخ هذا الوازع الإمياين لكي ل يتزعزع عند الهزاهز. والإميان ميكن تقويته عن طريق قراءة كل ما هو جّيد وعرب 

ال�ستعانة بالأكابر والأ�ساتذة ال�ساحلني. 

اأوجدوا يف نفو�سكم الب�سرية والقدرة على التحليل لتكوين �سورة �ساملة يف اأذهانكم عن الوقائع الجتماعية. 

�سنا له ـ نحن امل�سلمني من نكبات جاء ب�سبب �سعف قدرتنا على 
ّ
اإّن لقدرة التحليل اأهمية فائقة، وكل ما تعر

التحليل، وهكذا هو �سبب ال�سربات التي حلقت بنا يف �سدر الإ�سالم واملراحل الالحقة. ولهذه الظاهرة تف�سريات 

وت�سّورات كثرية. ل تدعوا العدو ي�ستغّل انعدام الب�سرية والوعي لدينا ويظهر لنا احلقائق باملقلوب. 





�سباق احلياة   

{ِختاُمُه ِمْسٌك َو ِفي ذلَِك
 َفْلَيَتناَفِس الُْمَتناِفُسوَن }

املطففني 26

{ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ
 ڀ ڀ ڀ ڀ}

 )اآل عمران:133(

ا�ستثمار الوقت مبا 

يخدم ال�سباق
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فتاتي، لكي يكون �سباقك �سريعاً وهادفاً، ل بد اأن تنّظمي اأوقاتك وت�ستثمريها يف الأعمال والن�ساطات املفيدة.

اأيٌّ من الأ�سياء هو الأهّم براأيك:

املال - الوقت - اجلمال - ال�سهرة، وملاذا؟

يقول �صماحة �لإمام �لقائد �خلامنئي)حفظه �هلل(:

تتحّقق  اخلريات  جميع  اإّن  اإن�سان.  لكل  االأ�سا�سي  الراأ�سمال  ه�  فالعمر  اأعمارنا،  يف  »فلنفّكر 

ال�سعادة  االإن�سان  مينح  اأن  ميكنه  الذي  الراأ�سمال  علينا هي  متر  التي  ال�ساعات  هذه  العمر.  ب�ا�سطة 

االأبدية واجلنة الباقية. وعلينا اأن ُنفّكر ب�ساأن هذا العمر وننظر اإىل انق�سائه. فت�سّرم �ساعات حياتنا 

واأيام وليال اأعمارنا ينبغي اأن يك�ن حم�س��سًا عندنا. فلنت�ّجه اإىل ت�سّرم الزمان وانق�سائه، فالعمر 

ثلج وال�سم�ض �سم�ض مت�ز وها ه� الراأ�سمال يقّل حلظة بلحظة يف حني اأّن هذا الراأ�سمال ه� كل ما 

لدينا من اأجل ك�سب �سعادة االآخرة، فكيف ن�سرفه ويف اأّي طريق نق�سيه؟«.

اإذا كان راأ�سمالنا يف احلياة لك�سب كل خري و�سعادة يف الدنيا والآخرة هو عمرنا وهذه اليام وال�ساعات، فكيف 

ميكن لنا اأن ن�ستفيد من اأوقاتنا ول جنعلها تذهب هدراً؟ وما هي الأعمال والن�ساطات املفيدة التي توؤّدي اإىل تكاملنا 

معنوياً ومعرفياً واجتماعياً؟

إرشادات عملية
فيه،  لتعّو�سي خ�سارتك  اأن ت�سرتجعيه  ت�ستطيعني  ت�ستفيدي منه، ل  ينق�سي ومل  الذي  اليوم  اأّن  تن�سي  ل 

فكوين حري�سة على اأوقاتك اأكرث من حر�سك على اأي �سيء اآخر.
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)- �نظري �إىل �لوقت على �أّنه:

نعمة اإلهية ثمينة ل ي�ساهيها �سيء.      

اأمانة اإلهية ي�ساألك اهلل يوم القيامة كيف �سرفتها.      

2 - خّططي و�صعي برناجماً مي�ّصر�ً يومياً و�أ�صبوعياً يت�صّمن �أعماًل و�أن�صطة مفيدة لتتكاملي يف:

عباداتك: اهتمي ب�سالتك وتالوة القراآن، الدعاء، ال�سوم، الذهاب اإىل امل�سجد، اإحياء ليايل القدر، ودفع 

ال�سدقة...

�سخ�سيتك: نظافتك، ترتيب لبا�سك، ترتيب اأغرا�سك وغرفتك، نومك، طعامك...

البدنية...(،  اللياقة  ال�سلة،  كرة  ال�سباحة،  القدم،  كرة  امل�سي،   ( الريا�سة  مار�سي  وقدراتك:  مهاراتك 

اذهبي يف نزهات مع الأهل والأ�سدقاء )ا�ستك�سفي جمال و�سحر الطبيعة(، �ساهدي برامج مفيدة على التلفاز اأو 

الكمبيوتر، مّني مهاراتك الفنية )الر�سم، العزف، امل�سرح، الكتابة...(، اكتبي مذّكراتك...

يف عالقاتك االجتماعية: زوري اأقاربك و�سلي اأرحامك، �ساركي يف الأن�سطة الك�سفية واملدر�سية، �ساعدي 

والدتك يف اأعمال املنزل، لعبي اإخوتك ال�سغار....

عل�مك ومعارفك: طالعي كتباً وق�س�ساً مفيدة، اإ�ستفيدي من درا�ستك يف املدر�سة، �ساركي يف الدروات 

واملحا�سرات الدينية،.. يف حال مل تتمكني من اللتزام بالربنامج متاماً ل�سبب ما: مر�ص، تعب، حدث مفاجئ... 

ي على تنفيذه.
ّ
ل تياأ�سي واأعيدي املحاولة واأ�سر

�لربنامج �لذي ت�صعينه: يكون  �أن  بد  - ل   3

     معتدًل وغري مبالغ فيه، لكي تتمكني من اللتزام به.

    ي�ستوعب كل اأوقاتك.

     قاباًل للتعديل والتغيري عند احلاجة وبح�سب الظروف. فربامج ال�سيف تختلف عن برامج ال�ستاء.

     مدّوناً على الورق ولي�ص اأفكاراً يف ذهنك.
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الربنامج اليومي لإلمام اخلميني}
وقد روته ال�سيدة زهراء ابنة الإمام قد�ص �سره. والطالع على هذا الربنامج ُيعّلمنا كيف يجب اأن نٌنّظم اأوقاتنا. 

والربجمة والتنظيم لالأوقات لهما معطياتها الكبرية يف حياتنا:

الربنامجال�قت

2:00

د والعبادة واأداء �سالة الليل )وي�ستمر حتى  ي�ستيقظ الإمام اخلميني ليقوم باأعمال التهجُّ

طلوع الفجر(، ويتخّللها فا�سلة ق�سرية تلي اإقامته �سالة الليل كان يقراأ فيها ال�ستفتاءات التي 

يجب اأن يراجعها بنف�سه.

�سالة الفجر والدعاء حتى طلوع ال�سم�ص.

ا�سرتاحة حتى ال�ساعة ال�ساد�سة.

ريا�سة امل�سي ي�ستغل خاللها بذكر اهلل6:00

6:30
تالوة القراآن

يتناول الإفطار

يدخل اإىل غرفة ال�ستقبال وتبداأ اللقاءات للتوا�سل الدائم مع النا�ص7:00

ريا�سة امل�سي ي�ستغل خاللها بذكر اهلل9:00

قراءة التقارير التي تر�سل اإليه من اأنحاء البالد9:30

ا�سرتاحة القيلولة )كان ي�سطجع فيها ـ رمبا ينام وقد يبقى م�ستيقظاً(.10:10

ي�ستعد لل�سالة: يبداأ بالو�سوء، ثم يتلو القراآن، ثم يوؤدي �سالتي الظهر والع�سر ونوافلهما.11:30

ث مع اأفراد عائلته )ملدة ع�سر دقائق(.12:55 ينتهي من ال�سالة فيجل�ص للتحدُّ
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01:05
تناول طعام الغداء

قراءة التقارير اخلربية

2:00
ال�ستماع اإىل الأخبار

ا�سرتاحة

ريا�سة امل�سي ي�ستغل خاللها بذكر اهلل4:00

4:30

ُيجّدد الو�سوء ويبداأ بتالوة القراآن اإىل اأن تغرب ال�سم�ص، فيتهّياأ لإقامة �سالتي املغرب والع�ساء 

ونوافلهما..

املطالعة والقراءة

ثم ميار�ص بع�ص التمارين الريا�سية ملدة ربع �ساعة.

9:00
يتناول طعام الع�ساء

يقوم ببع�ص الأعمال اخلا�سة به

يذهب اإىل غرفته للنوم اإىل الثانية بعد منت�سف الليل، اإذ كان ينه�ص ل�سالة الليل10:10
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نظمي اأ�شبوعك بح�شب اجلدول الذي بني يديك

اليوم

اجتماعياتطلب العلمعباديات
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قدوتي

وصايا اإلمام اخلميني للشباب
  اأّدوا ال�سلوات اخلم�ص يف اأوقاتها، وانتبهوا ل�سالة الليل.

  �سوموا يومي الثنني واخلمي�ص قدر امل�ستطاع.

  قّللوا من اأوقات النوم وان�سرفوا لتالوة القراآن.

  اهتموا بالعهد والوعد الذي تقطعونه اهتماماً �سديداً.

  اأنفقوا على الفقراء وامل�ساكني.

  ابتعدوا عن موا�سع التهم.

ل ت�سرتكوا باملنا�سبات والحتفالت الكثرية املخارج ول تقيموا مثل هذه املنا�سبات والحتفالت يف    

بيوتكم.

  ارتدوا من املالب�ص اأب�سطها.

  قّللوا من الكالم واأكرثوا من الدعاء )خ�سو�ساً اأدعية يوم الثالثاء واخلمي�ص(.

  اأّدوا التمارين الريا�سية )الليونة/ التم�ّسي/ ت�سّلق اجلبال/ امل�سارعة/ ال�سباحة(.

  اأكرثوا من املطالعة )الدينية/ الجتماعية/ ال�سيا�سّية/ العلمّية/ الفل�سفّية/ نقل الأقوال/ املحا�سرات/ 

فّن البيان(.

  تعّلموا الفنون التي يحتاجها البلد الإ�سالمي املرتّقي )قيادة ال�سيارات/ الدراجات النارّية/ امليكانيك/ 

اأعمال تو�سيل اأ�سالك الكهرباء(.

  تعّلموا جتويد القراآن واللغة العربية وكونوا متيّقظني يف كل مورد.
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  ان�َسْوا اأعمالكم احل�سنة وتذّكروا اأخطاءكم.

  انظروا للفقراء وامل�ساكني من الناحية املادية ولأولياء اهلل من الناحية املعنوية.

  اّطلعوا على الأخبار اجلارية وعلى اأحوال امل�سلمني.

  ل تدر�سوا يف وقت ال�سرتاحة.

اإن ما ينبغي فعله يف وقت الرتويح عن النف�ص، هو الرتويح عن النف�ص، والدر�ص يف مثل هذه الوقات لن 

هذه  يكرر  وكان  العطلة.  اأيام  يف  بالدر�ص  من�سغلة  يراها  كان  كلما  ابنته،  المام  ين�سح  كان  هكذا  �سيئاً.  ينفع 

الن�سيحة لأحفاده اأي�ساً فيقول: »اأنا مل اأن�سغل اأبدًا يف �ساعة اال�سرتاحة بالدرا�سة، كما اأنني مل اأن�سغل 

�س�ا  بالرتويح عن النف�ض يف وقت الدر�ض. الالزم ه� تخ�سي�ض كّل وقت للعمل املنا�سب له. خ�سّ

وقتًا للرتويح، فبدونه يعجز االن�سان عن التهي�ؤ للدرا�سة«.

يوصيني قائدي الخامنئي {

حائاًل  الن�ساطات  تلك  تكون  ل  اأن  ب�سرط  ولكن  الجتماعية،  الن�ساطات  يف  بامل�ساركة  ال�سباب  اأو�سي 

ُيعيقهم عن الدرا�سة. وعليهم اأي�ساً برتجيح الن�ساطات الجتماعية ذات الطابع الديني الأو�سح، لأّن الن�ساطات 

الجتماعية ذات الطابع الديني تخلو عادة من ال�سرر اأو هي اأقّل �سرراً من غريها ـ فيما اإذا كانت تنطوي على 

مت على �سبيل الفر�ص يف امل�ساركة بني  �سرر ـ، اإ�سافة اىل ما ت�ستمل عليه من اإيجابيات الن�ساط اجلماعي. فاإذا ُخريِّ

�سفرتني اإحداهما اأكرث قرباً للدين من الأخرى، فعليكم باختيار اأقربها اىل الدين.





�سباق احلياة   

{ِختاُمُه ِمْسٌك َو ِفي ذلَِك
 َفْلَيَتناَفِس الُْمَتناِفُسوَن }

املطففني 26

{ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 
ی ی ی ی جئ حئ مئ}

) املوؤمنون:102-103( 

وقت اإعالن 

النتائج
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خديجة  ا�ستحّقت  »لقد  عالياً.  بالكاأ�ص  ومُت�سك  ال�سرف  ة  من�سّ تعتلي  وهي  خديجة  تتاأّمل  منى  وقفت 

الف�ز« حّدثت نف�سها، »اأّما اأنا...«

تذّكرت منى اللحظات الأوىل التي عرفت فيها بامل�سابقة. كانت �سعيدة للغاية، ووعدت اأهلها واأ�سدقاءها بالفوز 

ة الرابحني. ل تدري ما  باجلائزة الكربى. لكن منى الفتاة الذكية  الطموحة واملجّدة، تقف اليوم بعيداً عن من�سّ

الوقت  بالكّف عن ت�سييع  لها  اأحّبائها  ن�سائح  اإىل هذا احلد. ما زالت تذكر  الذي جرى وكيف و�سلت الأمور 

 على اأّنها تعرف كيف ُتدّبر اأمورها فال داعي للقلق.
ّ
وال�ستعداد جّيداً للم�سابقة. كانت تنزعج من كالمهم، وت�سر

وهي الآن تقف بعينني تفي�سان بالدموع، تتح�ّسر على ما �سّيعت ويف قلبها اأمنية واحدة.

أسئلة حول الدرس

براأيك ماذا كانت منى تتمّنى؟   .1

ما امل�ساعر التي انتابت منى يف تلك اللحظة؟  .2

هل ا�ستحّقت منى اخل�سارة؟ ملاذا؟  .3

هل كانت تعرف اأّنها �ستخ�سر؟ )و( ملاذا؟    .4
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اإن�سان اأجاًل حمّدداً، فم�سريته يف احلياة حمّددة بوقت  فتاتي، لقد كتب اهلل لكل 

معنّي، وما اأن ياأتي ملك املوت ويقب�ص روحه، حتى ينتقل من هذه الدنيا اإىل عامل الربزخ، 

منتظراً مرتّقباً، مع كل اخلالئق، امللك اإ�سرافيل Q ونفخه بال�سور ليعلن موت كل اأهل 

الأر�ص وال�سماء، ومن ثم يقوم يوم القيامة وتعود احلياة اإىل كل الأرواح، ويبداأ احل�ساب واإعالن 

النتائج، وفرز ال�ساحلني عن الظاملني، وينال كلٌّ من الأبرار والأ�سرار ثواب اأعمالهم احل�سنة، اأو عقاب اأعمالهم 

ال�سيئة...

فعلى ماذا نعّول يف ذلك اليوم؟!

 P نعول على الأعمال ال�ساحلة التي قمنا بها يف الدنيا - رجائنا بعطف اهلل ورحمته - �سفاعة الر�سول الأكرم

واأهل بيته...

وكل من يوؤمن بحكمة ورحمة وعدالة اهلل يوؤمن باحلياة الآخرة، لأّن ما ن�ساهده من انتهاء حياة النا�ص عند 

املوت دون بلوغهم الهدف الذي ُخلقوا لأجله وهو الكمال وال�سعادة احلقيقية ينايف رحمة اهلل وحكمته. وهل 

يعقل اأن يخلق اهلل الإن�سان لي�سل اإىل هذا الهدف ثم يفنيه ويزيله من الوجود؟!!. فمن عرف اهلل ل يقبل بذلك 

ويوؤمن ب�سرورة وجود حياة بعد املوت تتحّقق فيها الغاية التي �سعى لأجلها هذا الإن�سان.

كلمة لك
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أجيب وأستنتج
  �سنع مهند�ص بارع جهازاً اآلياً �سخماً ومعّقداً، ميّكن الإن�سان من بناء الأبنية والأبراج العالية خالل فرتة 

زمنية ق�سرية وبكلفة ب�سيطة وجودة عالية. اإل اأّنه بعد اإمتام ت�سنيع اجلهاز ك�سره وحّطمه اإىل قطع �سغرية.

 1- مباذ� ت�صفي عمل �ملهند�س عند حتطيمه للجهاز؟

                        اأ- �سفيه وغري عقالئي.

                      ب- حكيم وهادف.

2- كيف كان ينبغي �أن يتعاطى �ملهند�س مع �جلهاز؟

                    اأ- يقوم بت�سغيله من اأجل حتقيق الهدف من ت�سنيعه.

                   ب- ي�سعه جانباً خوفاً من اأن ل يعمل اجلهاز. 

  خلق اهلل ال�سموات والأر�ص مبا تتمّتع به من دّقة يف النظام وروعة وجمال. وخلق الكائنات احلية، وكان 

الإن�سان اأ�سرفها، كما زّوده اهلل من نعمة العقل والقدرة والختيار، وجعل اهلل له غاية وهدفاً وهو، الو�سول اإىل 

ال�سعادة احلقيقية. 

فاإذا اأفنى اهلل عامل الدنيا واأزاله دون اأن يجعل هناك حياة اأخرى بعد املوت ي�سل فيها الإن�سان اإىل �سعادته 

احلقيقية، مباذا ت�سفني هذا الفعل؟

اإذاً، من عرف اهلل باأنه حكيم واأفعاله هادفة، ي�ستنتج اأّنه ل بد من وجود.........................................

............................ ي�سل فيها الإن�سان..................................................... 

وتت�سّلط عليه،  ثرواته  تنهب  اإ�سالمي �سعيف، لكي  بلد  �سر�سة ووا�سعة على  �سّنت حكومة ظاملة حرباً    

و�سقط فيها مئات الآلف من املدنيني امل�سلمني بني �سهيد وجريح/ وا�ست�سهد مئات املجاهدين املقاومني لهذا 

العدو الغا�سب. وتهّدمت املدن والقرى واأحرقت املزارع والب�ساتني....
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براأيك كيف �ستكون عاقبة هذه احلكومة الظاملة اإذا ما ا�ستمر املجاهدون مبقاومتها؟  1

 ...............................................................................................................

الأرواح  يف  اجل�سيمة  الأ�سرار  اأحلقت  التي  احلرب،  هذه  �سارك يف  معتٍد  كل  ينال  اأن  املمكن  من  هل   -2

والأرزاق، العقاب الذي ي�ستحّقه يف الدنيا؟ وملاذا؟

 ...............................................................................................................

3- اإذاً، من عدل اهلل وجود....................................................... ينال فيها الظامل العقوبة التي 

ي�ستحّقها، وُينت�سر للمظلوم، وُيثاب فيها املوؤمن على اأعماله ال�ساحلة.

قدوتي

نور فاطمة
جاءت فاطمة يوماً اإىل اأبيها ر�سول اهلل P وقد اعرتاها حزن �سديد، فقال لها النبي: مَل حزنك يا بنّية؟

قالت فاطمة: يا اأبِت ذكرُت املح�سر.. فاأخربين يا ر�سول اهلل كيف يكون النا�ص يوم القيامة؟

قال: يا فاطمة ُي�سَغلون، فال ينظر اأحد اإىل اأحد ول والد اإىل ولده ول ولد اإىل اأّمه.

قالت: هل يكون عليهم اأكفان اإذا خرجوا من القبور؟

قال: يا فاطمة ُتبلى الأكفان، وتبقى الأبدان ت�سرت عورة املوؤمن وتبدي عورة الكافر.

قالت: يا اأبِت ما ي�سرت املوؤمنني؟

قال: نور يتالألأ، ل يب�سرون اأج�سامهم من النور..

:P ثم تابع الر�سول
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وا اأب�ساركم حتى جتوز فاطمة ومن معها، ثم  عندما حُت�سر اخلالئق يا فاطمة ينادي منادي رّبنا: معا�سر اخللق غ�سّ

ك، فتقولني: ر�سِ
ُ

 اأ
ّ

ياأتيك النداء: يا فاطمة �سليني اأعطك ومتّني علي

 وحمّبي عرتتي بالنار.
ّ

اإلهي اأنت املنى وفوق املنى اأ�ساألك اأن ل ُتعّذب حمّبي

ال�سماوات  اأخلق  اأن  قبل  نف�سي من  اآليت على  لقد  وارتفاع مكاين  وعّزتي وجاليل  فاطمة  يا  فيوحي اهلل: 

عّذب حمّبيِك وحمّبي عرتتك بالنار.
ُ
والأر�ص اأن ل اأ
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يوصيني إمامي الخميني }

وهوؤلء ال�سباب حّولهم اهلل تبارك وتعاىل يف مّدة قليلة جّداً بنحو و�سلوا اإىل مقاٍم مل ي�سل اإليه اأولئك الذين 

جربوا مدة خم�سني عاماً للو�سول اإليه، اإىل مكان ل يريدون اأحداً غري اهلل اأبداً، طالبني ال�سهادة. هذه م�ساألة مهمة 

يجب علينا نحن اأن نلتفت اإليها، فهذه امل�ساألة لي�ست م�ساألة عادية.

يوصيني قائدي الخامنئي {

يف فرتة احلرب.... كان هناك �سباب مبثل اأعماركم... كان لهم من رّقة الروح وال�سفاء املعنوي ما يبلغون به 

اأحياناً ما يبلغه العارف الذي يق�سي اأربعني �سنة يف ال�سلوك املعنوي. وكان هذا املعنى ملمو�ساً فيهم، ومل يكن 

اأنتم  اإرادي.  بتوا�سع حقيقي ل  اأ�سعر  ال�سّبان كنت  باأولئك  األتقي  كانوا كرثة. حينما كنت  بل  قلياًل،  عددهم 

تعلمون اأّن الإن�سان حينما يقف يف مقابل �سخ�سية كربى يلم�ص كمالتها يقف على دّنو و�سعف نف�سه...

الأوبئة الأخالقية  واآلف  األوان النحرافات  بينهم  العامل، فقد �ساعت  ال�سباب يف  باأحوال  اأنتم على معرفة 

والفكرية التي اأوقعتهم مب�سائب وباليا ل حّد لها ول ح�سر.

ولحظت موؤّخراً يف جمّلة اأجنبية نبذة عن تاريخ حياتهم واأين اأ�سبح كل واحد منهم وماذا يفعل حالياً. ومن 

الطبيعي اأّن العقد النف�سية وامل�ساكل الروحية هي التي تدفع مبثل هوؤلء ال�سباب نحو هذا الجّتاه. واأ�سبح هناك 

اأولئك منها،  ُيعاين  التي  الأمرا�ص  اإدراك ملدى وفداحة  بدون  ُيقّلدهم ويحذو حذوهم  املتخّلفة من  البلدان  يف 

م، يف حني اأّنهم يعي�سون الرتّدي والنحطاط.  ويتوّهمون اأّنهم على �سيء من التقدُّ

خرى، حالة من 
ُ
ويف نف�ص الوقت الذي يكابد فيه العامل مثل هذه البتالءات، كان �سبابنا يعي�سون اأجواًء اأ

احليوية والنبل والرفعة مع �سعور عميق بالبهجة واأداء الواجب وو�سوح الهدف والوعي ملاهية العمل الذي يوؤّدونه 

والغاية من ورائه، وعندها يدركون الفوز وال�سمّو احلقيقي واملعنوي الذي منَّ به الباري عليهم. 
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ن�ساط حت�سري حل�ى:  .1

م الفتيات اإىل جمموعات تعمل كل واحدة منهن حتت عنوان من عناوين الطاعة. ترتدي كل منهن قالئد 
ّ

ُتق�س

من �سنع املدر�سة اأو الفتيات مزّينة حتمل هذا ال�سم

مثال الكلمات التي ت�ساغ هي:

ونات  احللوى للمجموعات الأخرى من مكان  خدمة املوؤمنني: تتوىّل هذه املجموعة مثاًل اإح�سار بع�ص مكِّ

�سة.
ّ
معنّي ت�سري اإليه املدر

اإدخال ال�سرور: تتوىّل هذه املجوعة توزيع احللوى على فتيات من خارج ال�سف.

الإيثار: تنتظر هذه املجموعة املجموعات الباقية لتنتهي من ا�ستعمال الأدوات.

التعاون: تقوم كل واحدة من هذه املجموعة مبعاونة الأخريات على تنظيف ال�سف عند نهاية الن�ساط.

وبعد انتهاء الن�ساط حتتفظ كل فتاة بقالدتها لليوم التايل وحتاول القيام باأعمال تنا�سب هذه الكلمة وتكتب 

رن جتربة العمل 
ّ
على دفرت �سغري �سيئاً قامت به حتت هذا العنوان وميكن اأن يتبادلن القالدات يف اليوم التايل ويكر

بهذه الكلمة ثم الكتابة عنها، واآخر الأ�سبوع ي�سبح لديهّن دفرت �سغري يحوي ما قمن به.

األنشطة
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ن�ساط ال�س�ق:  .2

ُينّفذ هذا الن�ساط من خالل زيارة تقوم بها الفتيات اإىل اأحد الأ�سواق التجارية، اأو ال�ستهالكيات. 

تزّود الفتيات باآلة حا�سبة ودفرت �سغري لتدوين امل�سرتيات.

ُتق�ّسم الفتيات اإىل ثالثة اأنواع من املجموعات:

النوع الأّول: ُيطلب منه تخّيل اأّنه ميلك اأّي مبلغ يريد من املال ويطلب منه اأن يقوم ب�سراء كل ما يحب.

النوع الثاين: ُيطلب منه تخّيل اأّنه ميلك اأي مبلغ يريد من املال ويطلب منه  �سراء فقط ما يراه �سرورياً.

النوع الثالث: ُيعطى اآلة حا�سبة وُيطلب اإليه تخّيل اأّنه ميلك مبلغاً حمدوداً من املال رمبا 100000ل ل ويطلب 

منه �سرفه يف �سراء ما ي�ساعده على احلياة ملّدة اأ�سبوع يف منطقة مهجورة. 

اأ�سماء ما؟؟؟ من م�سرتيات وعند العودة يجري ا�ستعرا�ص الأ�سياء  ُيطلب من املجموعات الثالث ت�سجيل 

التي ا�سرتتها كل جمموعة ومناق�ستها على اأن ت�سرح الفائدة  لكل منتج قمن ب�سرائه.

الهدف:  
ف الفتيات اإىل الكم الهائل من املنتجات غري ال�سرورية التي ن�ستخدمها يف حياتنا،

ّ
اأن تتعر

والأثر ال�سلبي لذلك على حياتنا وعلى موارد الأر�ص. ماذا يحدث لرثوات الأر�ص عندما ُن�سيء ا�ستخدامها؟

د يف �سناعة ال�سلع؟ ومن هو  ملاذا ُيراد لنا اأن نغرق يف كل هذه املنتجات؟ من وراء كل هذا التنّوع والتجدُّ

امل�ستفيد؟

املطلوب اأي�ساً تعريف ما هي ال�سلع ال�سرورية وهل الكتاب مثاًل من ال�سروريات يف حياتنا؟

كيف توؤّثر هذه الأمور على م�ساركتنا يف �سباق الكمال؟ هل تزيد من �سرعتنا اأم العك�ص؟
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ن�ساط املكتبة:  .3

اإحدى  املتنّوعة ومن �سمنها الق�س�ص ثم تتخذ  باإح�سار جمموعة من الكتب  الفتيات  اخلطوة الأوىل: تقوم 

زوايا ال�سف ويقمن بتخّيل اأّنها مكتبة وبرتتيب الكتب وفرزها على اأ�سا�ص املوا�سيع والعمر )كتب للكبار كتب 

لل�سغار...(.

ميكن مثاًل التباحث يف اآداب اجللو�ص يف املكتبة )وميكن زيارة املكتبة يف املدر�سة مثاًل(. 

      اخلطوة الثانية تت�سّمن فقرة قراآنية. ُتق�ّسم القتيات اإىل جمموعات وتقوم املعلِّمة باختيار �سفحات من القراآن 

وتطلب من الفتيات العثور على اآية مثاًل لها عالقة بعلوم الفلك واأخرى بعلوم احليوان واآيات ت�سري اإىل الق�سة...

اأّن القراآن كتاب �سامل  اأّي مكان من مكتبتنا ميكن اأن ن�سع القراآن، ولتخل�ص اإىل  ت�ساأل املعلِّمة يف  ولحقاً 

جلميع العلوم واملعارف.

وميكن اإجراء مقارنة بني القراآن والكتب الأخرى على اللوح )اأي�ساً عن طريق عمل جمموعات( والفائزات 

يح�سلن على م�ساحف جميلة �سغرية.
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ن�ساط كتابة ومتثيل م�سرحية �سغرية:  .4

ل اللعب وم�ساهدة التلفاز على القراءة.  الفكرة هي عن فتاة حت�سل على ق�سة يف عيد ميالدها لكّنها ُتف�سّ

امل�سكلة اأّن الق�سة ال�سغرية حتلم بالذهاب اإىل اأر�ص الكتب وهي مكان جميل جّداً يحلم كل كتاب بزيارته 

لكّنها حتتاج لأن يقراأها مئة طفل لت�ستطيع ذلك. قراأ هذه الق�سة 99 طفاًل وهي حتتاج اإىل طفل واحد بعد هو هذه 

الفتاة. وامل�سكلة الثانية هي اأّن عليها اأن حت�سل على القارئ املئة قبل طلوع ال�سم�ص لأّن الرحلة التي ت�سافر اإىل 

اأر�ص الكتب تنطلق عند الفجر.

�ستحاول الفتيات من خالل امل�سرحية اإقناع الفتاة �ساحبة الق�سة بقراءتها وذلك عرب تبيان اأهمية الق�سة وما 

ميكن اأن حتمله من ت�سلية ومتعة وعلوم و....
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ف اإىل مظاهر الطبيعة: ن�ساط التعرُّ  .5

تقوم الفتيات برحلة اإىل الطبيعة وُيطلب اإليهّن البحث عن اأمور ميكن اأن يتعّلمها من الطبيعة مثاًل: كيف تقوم 

الطبيعة بتحويل بقايا الأوراق اإىل �سماد ت�ستفيد منه لتنمو وبالتايل ت�ستفيد من امل�سادر اإىل اأق�سى حد دون هدر.

كيف ت�سمح الأ�سجار للع�سافري اأن تبيت فيها وهي بذلك ت�سكر اهلل على ما منحها من اأغ�سان واأوراق فتعطي 

بدورها امل�سكن للع�سافري.

كيف تتنّوع الأ�سجار منها دائم اخل�سرة ومنها ما يفقد اأوراقه خالل اخلريف، منها الطويل ومنها الق�سري، منها 

ة ول توؤكل لكّنها جميعاً را�سية مبا اأعطاها اهلل والدليل اأّن كاّلً منها ي�سكر 
ّ
من يحمل ثماراً لذيذة ومنها ثمارها مر

النعمة ونرى ذلك يف اأّنها توؤّدي دورها: تنتج الورق، تعطي الظل، تنقي الهواء...

بع�ص  جتميع  منهّن  يطلب  اأي�ساً  الطبيعة.  من  نتعّلمها  اأن  ميكن  م�سابهة  باأمور  التفكري  الفتيات  من  ويطلب 

الأوراق التي يجدنها لأجل اإجراء جتربة عند العودة.
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ن�ساط التجربة:  .6

املطلوب كمية من الأوراق املقّطعة قطعاً �سغرية، تو�سع يف اأكواب بال�ستيكية ويجري طحنها قلياًل.

ثم ت�ساف كمية من ال�سبريتو لتغمر الأوراق وُتغّطى بقطعة نايلون ملنع تبّخرها.

ُتلّف قطعة من الورق الأبي�ص على قلم ر�سا�ص وتثبت. 

يجري اإدخال القلم اإىل الكوب عرب اإحداث ثقب يف قطعة النايلون لي�سل اإىل مزيج ال�سبريتو واأوراق ال�سجر 

ويرتك اإىل اليوم الثاين.

يف اليوم الثاين تنزع الورقة عن القلم وترتك لتجّف. من املفرو�ص اأن تظهر خطوط �سفراء وخ�سراء وبّنية عليها 

وهي الألوان املختلفة للكلوروفيل التي تختفي حتت اللون الأخ�سر.

اأّما العربة فهي اأّن الأ�سخا�ص من حولنا يخفون الكثري من اجلمال الذي قد ل نراه اإذا رّكزنا فقط على �سكلهم 

اخلارجي.

وميكن للفتيات اإخبار جتاربهّن اخلا�سة عن اأ�سخا�ص احتاجوا ملعا�سرتهم عن قرب لكت�ساف جمالهم احلقيقي. 

)ميكن قراءة ق�سة بهذا املعنى اأو كتابة ق�سة على الدفرت اخلا�ص بهّن الذي قمن ب�سنعه(
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7: ن�ساط املدينة النم�ذجّية

تق�سم الفتيات اإىل جمموعات ليقمن مباراة يف اإن�ساء املدينة النموذجّية، واملجموعة التي تبني اأف�سل مدينة 

تكون هي الفائزة.

)املدينة تتاأّلف من: البيوت - الطرقات - الأنهار - البحر - املدار�ص - اجلامعات - امل�ساجد - البلدّيات- 

املنتّزهات...(.




