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مقدمة املركز
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف اخللق �أجمعني
احلمد هلل ّ
حم ّمد و�آله الط ّيبني الطاهرين ،واللعن الدائم على �أعدائهم �أجمعني
رب العاملني.
�إىل قيام يوم الدين� ،آمني ّ
�أهل البيت � Kشخو�ص نورانية و�أ�شخا�ص ملكوتية ،منها ولأجلها
وُجِ َد الكون ،و�إليها ح�ساب ا َ
خللق ،يتد َّفقون نوراً وينطقون حيا ًة،
�شفاههم رحمة وقلوبهم ر�أفةُ ،و ِ�ضع اخلري مبيزانهم فزانوه عد ًال،
مَ َ
ونت املعرفة على ربوع �أل�سنتهم فغ ّذوها حكم ًة.
�أنوا ٌر هداة ،قاد ٌة �سادات( ،ينحد ُر عنهم ال�سيل ،وال يرقى �إليهم
الطري)� ،ألفوا ا َ
ُّ
ت�صطف على �أبوابهم �أبناء �آدم متع ِّلمني
خللق ف�ألفوهم،
م�ستنجدين �سائلني ،ومبغامنهم عائدين.
ال يُك ِرهون �أحداً على مواالتهم وال ُيجبرِ ون فرداً على ا ِّتباعهم،
يُق ّيد ح ّبهم ك ّل من ا�ستمع �إليهم ،وي�شغف قلب ك ّل من ر�آهم ،منهجهم
ّ
احلق وطريقهم ال�صدق وكلمتهم العليا ،هم فوق ما نقول ودون ما
يقال من الت�أليه ،هم �أنوار ال�سماء و�أوتاد الأر�ض.
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والإمام احل�سن املجتبى  Qهو �أحد هذه الأ�سرار التي حار الكثري يف
معناها ،وغفل البع�ض عن وجه احلكمة يف قراراتها ،وباع �آخرون دينهم
بدنيا غريهم ،فراحوا يُ�سطرون الكذب واالفرتاءات عليه ،والتي جاوز
املن�صب على بيت الر�سالة.
بع�ضها ح ّد العقل ،ومل يتجاوز ح ّد احلقد
ّ
التخ�ص�صية بكتابة البحوث
وقد اهت َّم مركز الإمام احل�سن  Qللدرا�سات
ّ
والدرا�سات وحتقيق املخطوطات التي تعنى ب�ش�أن الإمام احل�سن املجتبى Q
ون�شرها يف كتب وكت ّيبات بالإ�ضافة �إىل ن�شرها على مواقع االنرتنت و�صفحات
التوا�صل االجتماعي التابعة للمركز.
بالإ�ضافة �إىل الن�شاطات الثقافية والإعالمية الأُخرى التي يقوم بها
املركز من خالل ن�شر الت�صاميم الف ّنية ،و�إقامة جمال�س العزاء ،وعقد
املحا�ضرات والندوات وامل�سابقات العلمية والثقافية التي ترثى بفكر �أهل
البيت  Kوغريها من توفيقات اهلل تعاىل لنا خلدمة الإمام املظلوم �أبي
حم ّمد احل�سن املجتبى .Q
وهذا الكتاب الذي بني يديك عزيزي القارئ هو �أحد تلك الثمار التي
�أينعت ،والتي ال تهدف � اَّإل �إىل بيان �شخ�صية الإمام احل�سن املجتبى Q
و�سائر املع�صومني Kللن�شىء من ابنائنا الأعزاء من خالل (م�شروع
الإمام احل�سن  Qالرتبوي) والذي يهدف اىل تر�سيخ مفاهيم �أهل البيتK
يف نفو�س ال�شباب ،بك ِّل �أبعادها امل�ضيئة ونواحيها امل�شرقة ،ولرفد املكتبة
الإ�سالم َّية ببحوث ودرا�سات عن �شخ�صية الإمام احل�سن املجتبى .Q
ومن اهلل التوفيق وال�سداد.
العتبة احل�سينية املقدَّ�سة
				
التخ�ص�صية
مركز الإمام احل�سن  Qللدرا�سات
			
ّ
كاظم اخلر�سان
				

تقدمي
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني و�أكمل ال�صالة و�أمت الت�سليم على خري
خلقه �إجمعني حممد و�آل بيته الطيبني الطاهرين ،وبعد:
تواجه الأ�سرة الرتبوية والتعليمية اليوم �أكرث من م�شكلة
مما يجعلها عاجزة عن القيام بواجباتها ،وال�أحتدث هنا عن م�شاكل
يتعلق حلها بخط االدارة �سواء تعلقت باملديريات �أو الوزارة؛ و�إمنا
عن امل�شكالت التي تقع م�س�ؤوليتها على الأ�سرة الرتبوية والتعليمية
ح�صرا ،ومن باب االن�صاف فان الكوادر الرتبوية غالبا ماكانت
تت�صدى للبع�ض منها وبقدر �أهميتها وكل مبا ي�ستطيع �إذ اليكلف اهلل
نف�سا �إال و�سعها؛ �إال �أنه وب�سبب من عدم �إحراز نتائج مبا�شرة من جهة
واالن�شغال بالتعليمات وال�سياقات الوظيفية من جهة ثانية وازدياد
�أعباء احلياة اليومية من جهة ثالثة� ،أخريا وبتولد هاج�س عدم
اجلدوى؛ �صرنا منر عليها مرور الكرام دومنا مباالة ،وبذلك �أ�ضحت
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امل�ؤ�س�سة الرتبوية والتعليمية تويل جل اهتمامها للتعليم.
كما و�إن �أبناءنا اليوم يواجهون يف م�ؤ�س�ساتهم التعليمية م�شاكل
متعددة كثريا مات�ؤثر يف قدراتهم على التح�صيل الدرا�سي ،وعلى
تكيفهم �أو توافقهم داخل املدر�سة ،ويف ال�سنوات الأخرية لوحظ
عليهم غلبة الطابع االنفعايل وب�سبب من �صعوبة التوافق والتكيف
مع معلميهم ،البل حتى مع �أقرانهم وزمالئهم؛ ذلك كونهم يفدون
على املرحلة الثانوية بقدرات ناق�صة ،فالغالبية التقر�أ ب�صورة ج ّيدة
و�سليمة كما و�إنها التكتب ماميلى عليها ب�شكل �سليم وبالتايل فهي
التتحدث ب�شكل �سليم حيث ينق�صها التعبري؛ مما جعل الغ�ش والت�أخر
الدرا�سي �أمرا طبيعيا لكثري منهم �إن مل نقل (�سمة غالبة) ،والأخطر
من ذلك م�شكلة العدوانية الآخذة باالنت�شار.
�إن عامل اليوم يعي�ش مرحلة انبعاث التفكري يف الأخالق والقيم
وتزايد امليل �إىل �إخ�ضاع العلم ونتائجه لها ،وبالتايل ت�أ�سي�سه عليها،
و�إذا كان غرينا قد امتلك نا�صية العلم خدمة لالن�سان متخذا
التجربة طريقه لذلك؛ فلن�أخذ على عاتقنا مهمة �إ�صالح االن�سان
�إقتدا ًء بحديث ر�سول اهلل �( Oإمنا بعثت لأ ّ
متم مكارم الأخالق)
وباعتبار ان جمتمعنا جمتمع عقيدة ،علما �إن ما�سنطرحه يف هذا
امل�شروع ي�سهم ب�شكل �أو ب�آخر يف جتويد وتعزيز دافعية التعلم والعمل
جتاوزاً للفردية و�إذكا ًء لروح العمل الت�شاركي.
بنظرة فاح�صة ملا تقدم يتبني لنا تعلق الأمر برمته بالقراءة

والكتابة والتعبري (اللغة) ،و�إذا ماعلمنا بان املواد الأخرى علمية كانت
�أم ال فهي تدر�س باللغة العربية ،كما وان جانب الفهم لوحده وبرغم
�أهميته اليكفي لنجاح الطالب كونه ملزم با�سرتجاع املعلومات و�إنزالها
على الورق يف االمتحان؛ ب�صدد ذلك نو�صي بو�ضع لوحة (�سبورة) يف
مو�ضع منا�سب يكتب عليها مايطرحه هذا الكرا�س وبالآليات املبينة يف
�أدناه جتاوزا ملا ب ّيناه �آنفا:
ملّا كان كل منا ميتلك ثالث ذاكرات (حلظية� ،صوتية� ،صورية)،
توجب علينا تفعيلها جميعا لتثبيت �أي معلومة يف الذهن ،حيث تتبنى
�إدارة املدر�سة تن�شيط ذاكرة الطالب ال�صوتية من خالل الكلمات
التوجيهية التي يوجهها مدير املدر�سة �أثناء اال�صطفافات اليومية
واال�سبوعية ومب�ضمون مايكتب على اللوحة ا�سبوعيا يع�ضده يف
ذلك مدر�سوا الرتبية اال�سالمية ،ويتم تن�شيط الذاكرة اللحظية
للطلبة من خالل تبني كتابة مفردات الربنامج املطروح بني �أيديكم
على اللوحة وبالآليات املر�سومة فيه من قبل �أحد املدر�سني ذوي
اخلط اجلميل �أو بامالئه على �أحد طالب املدر�سة من ذوي اخلط
اجلميل مع الأخذ بنظر االعتبار تغيري لون القلم امل�ستخدم يوميا
زيادة يف اجلذب واالنتباه� ،أما الذاكرة ال�صورية ف�سيكون تن�شيطها من
ن�صيب مدر�سي اللغة العربية من خالل �إعطاء موا�ضيع االن�شاء مبا
يدور مدار مايكتب على اللوحة� ،أخريا وبهدف �إعطاء فر�صة للت�أمل
واال�ستيعاب يرتك املو�ضوع بكامله على اللوحة وملدة �أ�سبوع �آخر مع
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املراقبة لإعادة كتابة مامي�سح منه من قبل بع�ض الطلبة.
ومما جندر الإ�شارة �إليه ا ّن املوا�ضيع والعناوين املنتقاة مما حتتاجه
الإدارة يف حتقيق عملها وعلى مدار ال�سنة الدرا�سية و�صو ًال لن�سب
جناح �أعلى.
عرفانا باجلميل ن�شكر �سماحة ال�شيخ عبداملهدي الكربالئي املتويل
ال�شرعي للعتبة احل�سينية املقد�سة البدائه املوافقة وااليعاز على
طباعة هذا الكرا�س وعلى نفقة العتبة احل�سينية املقد�سة ،كما اليفوتنا
�أن جنعل ال�شكر مو�صوال �إىل �سماحة ال�سيد كاظم اخلر�سان مدير
مركز االمام احل�سن  Qللدرا�سات التخ�ص�صية خلطواته امليمونة
يف تنجيز العمل؛ ختاما ن�ضع هذا امل�شروع بني �أيدي الأ�سر الرتبوية
والتعليمية املتمثلة مبدار�سنا املتو�سطة والثانوية واالعدادية حكومية
و�أهلية راجني العمل به و�سائلني املوىل �أن يوفقنا و�إياهم ملا فيه اخلري
�إنه �سميع جميب و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني.
حممد عبد النبي حممد التميمي
				
النجف الأ�شرف
					
2015 /12 /21
					
 9ربيع الأول 1437
					

النظام
* تكتب احلكمة التالية يف �أعلى و�سط ال�سبورة بخط جميل يف اليوم الأول:
(النظام �أ�سا�س النجاح)
* تكتب العبارة التالية �أ�سفل احلكمة يف اليوم الثاين من الأ�سبوع:
(النجاح باخلربة ،واخلربة بالتعلم ،والتعلم بالتزود باملعرفة ،واملعرفة ترتاكم
بوعي املعرفة)
* يف اليوم الثالث من الأ�سبوع يكتب الآتي:
�س�ؤال :هل ميكنك ان متيز بني املعرفة وبني وعي املعرفة؟
* يف اليوم الرابع من الأ�سبوع يكتب الآتي:
�إ�ستنتج اجلواب من احلكاية الآتية:
قال جربئيل  Qلآدم � :Qإخرت واحدة من ثالث.
قال �آدم  :Qوماالثالث؟
قال جربئيل  :Qالعقل والدين واحلياء.
قال �آدم  :Qقد اخرتت العقل.
فقال جربئيل  Qللدين واحلياء� :إن�صرفا واتركا العقل.
قاال (الدين واحلياء)� :أمرنا اهلل جل وعال �أن نكون مع العقل حيث كان0
* يف اليوم اخلام�س من الأ�سبوع يكتب الآتي:
قال االمام علي ( :Qعليكم بنظم �أمركم)
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ال�صرب
* تكتب املقولة التالية يف �أعلى و�سط ال�سبورة بخط جميل يف اليوم الأول:
(�إياك وخ�صلتني :اجلزع والك�سل فان جزعت مل ت�صرب على حق وان ك�سلت مل ت�ؤد حقا)
الإمام جعفر ال�صادق Q
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* يكتب الآتي �أ�سفل احلكمة يف اليوم الثاين من الأ�سبوع:
�س�ؤال :هل تقبل �أن ي�ضيع حقك؟ وكيف حت�صل عليه؟ وهل القوة يف احلق �أم
احلق يف القوة؟.
�س�ؤال :كيف نتخل�ص من اجلزع ومن الك�سل؛ كي الي�ضيع حقنا؟.
من الغريب حقا( :ما�أ�سرع الت�سعني دقيقة يف م�شاهدة لعبة كرة القدم ،وما�أطول
اخلم�سة والأربعني دقيقة يف الدر�س)!.
* يف اليوم الثالث من الأ�سبوع يكتب الآتي:
�س�ؤال :هل جتد نف�سك متفرجا عند م�شاهدة لعبة كرة القدم �أم م�شجعا؟.
�س�ؤال :هل يكون امل�شجع م�شاهدا؟.
�س�ؤال� :أيهما يحقق املتعة؟ و�أيهما يحقق العنف ويولده؟ التفرج �أم الت�شجيع؟.
* يف اليوم الرابع من الأ�سبوع يكتب الآتي:
قال االمام علي :Q
(من مل ينجه ال�صرب �أهلكه اجلزع)
* يف اليوم اخلام�س من الأ�سبوع يكتب الآتي:
نتيجة وت�سا�ؤل :املتفرج ي�صرب وامل�شجع الي�صرب� .إذا كان ال�صرب يخل�صنا من
اجلزع فهل يخل�صنا العمل من الك�سل؟.

العمل
* تكتب املقولة التالية يف �أعلى و�سط ال�سبورة بخط جميل يف اليوم الأول:
(عليك بادمان العمل يف الن�شاط والك�سل)
						

الإمام علي Q

قال االمام علي ( :Qت�أخري العمل عنوان الك�سل).
* يكتب الآتي �أ�سفل احلكمتني يف اليوم الثاين من الأ�سبوع:
�س�ؤال� :إذا مل ت�ؤد (تعطي) حقا ،فهل ميكنك �أن ت�أخذ حقا و�أيا كان؟ وملاذا؟.
* يف اليوم الثالث من الأ�سبوع يكتب الآتي:
اجلواب :كال؛ وذلك ب�سبب الك�سل ،فالك�سل مينعنا من �أي عمل �سواء كان
�أخذا �أم عطاء .واحلياة �أخذ وعطاء.
�س�ؤال :هل تعرف كيف تتخل�ص من الك�سل؟.
* يف اليوم الرابع من الأ�سبوع يكتب الآتي:
اجلواب :بالن�شاط.
�س�ؤال :هل الن�شاط للبدن فقط ،مثل ريا�ضات( :كرة القدم ،كرة اليد،
ال�سباحة ،الرماية ،و�سائر �ألعاب القوى)؟ �إذكر ن�شاطا �آخر غري ن�شاط البدن؟.
* يف اليوم اخلام�س من الأ�سبوع يكتب الآتي:
اجلواب :ن�شاط العقل ،مثل ريا�ضات( :الت�أمل ،التدبر ،التفكر).
نتيجة من بعد ت�أمل :ال�صالة جتمع بني الن�شاطني.
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الإجناز
* يكتب احلديث ال�شريف التايل يف �أعلى و�سط ال�سبورة بخط جميل يف
اليوم الأول:

(�إن النفو�س لتتعب من الراحة ف�أريحوها بالعمل)

حديث �شريف
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* يكتب الآتي يف اليوم الثاين من الأ�سبوع:
�س�ؤال :ماالفرق بني العمل ومر�ض العمل؟.
* يف اليوم الثالث من الأ�سبوع يكتب الآتي:
اجلواب :ماكان م�سبوقا بن ّية (ق�صد) فهو عمل و�إال فهو مر�ض عمل؛
مبعنى ان الفرق بينهما يكمن يف الهدف.
�س�ؤال :هل تعرف ماتريد؟ وهل حت�صل دائما على ماتريد؟ و�إذا عملت من
دون هدف هل �ستح�صل على ماتريد؟.
�س�ؤال :مامعنى هدر الوقت �أو قتل الوقت؟.
* يف اليوم الرابع من الأ�سبوع يكتب الآتي:
قال االمام علي :Q
(قيمة املرء مايح�سنه)

* يف اليوم اخلام�س من الأ�سبوع يكتب الآتي:
نتيجة بعد ت�أمّل وتد ّبر :بتطابق العمل مع الهدف يتحقق االجناز؛ وعندها
تكون القيمة لكل من (العمل) والذي قام بالعمل (االن�سان)0

ال�شكر والدعاء
* يكتب الآتي على ال�سبورة بكتابة وخط جميلني يف اليوم الأول:
نزل الأمني جربئيل  Qعلى نبينا حممد  Oقائ ً
ال� :إن اجلليل جل وعال
يقر�ؤك ال�سالم ويقول :ياحبيبي يا حممد � Oإن لك مفاحت خزائن ال�سماوات
والأر�ض جميعا على �أن الينق�ص من حظك يف الآخرة �شيئ.
فقال  :Oثم ماذا؟.
قال  :Qاملوت.
قال � :Oأن �أجوع يوما ف�أدعو اهلل و�أن �أ�شبع يوما ف�أ�شكر اهلل لهو خري يل
من ذلك.
عندها �صعد � Qإىل ال�سماء ثم نزل بقوله تعاىل:
(و�إنك لعلى خلق عظيم)

					

�سورة القلم �آية 4

وخاطب �أحد احلا�ضرين ر�سول اهلل  Oقائال :عالم وقد فرغ الأمر.
فقال ر�سول اهلل � :Oأفال �أكون عبدا �شكورا.
* يكتب الآتي يف اليوم الثاين من الأ�سبوع:
�س�ؤال :هل جتد نف�سك كمن كان حا�ضرا عند ر�سول اهلل O؟ و�إن كنت
كذلك فهل �ستبقى على نف�س احلال؟.
* يف اليوم الثالث من الأ�سبوع يكتب الآتي:
�س�ؤال :هل ميكنك �أن تعرب عما تعنيه ال�سطور �أعاله بكلمة واحدة فقط؟.
* يف اليوم الرابع من الأ�سبوع يكتب الآتي:
اجلواب :العمل.
* يف اليوم اخلام�س من الأ�سبوع يكتب الآتي:
نتيجة بعد تدبر :الدعاء عمل ،وال�شكر عمل ...واملق�صود هنا (العمل
ال�صالح) فقد جاء اجلواب معرفا ب (ال) التعريف.
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العمل ال�صالح
* تكتب املقولة التالية يف �أعلى و�سط ال�سبورة بخط جميل يف اليوم الأول:
(�ش ّتان بني عمل تذهب ّ
لذته وتبقى تبعته ،وعمل تذهب م�ؤونته ويبقى �أجره)
الإمام علي Q

* يكتب الآتي يف اليوم الثاين من الأ�سبوع:
�ش ّتان� :أق�صى البعد بني �أمرين� ،أي البعد املعنوي بينهما.
تبعته� :أثره ال�سيئ املتبقي.
م�ؤونته :تعبه.
* يف اليوم الثالث من الأ�سبوع يكتب الآتي:
�س�ؤال :هل ت�ستطيع التمييز بني العمل ال�صالح وغري ال�صالح.
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* يف اليوم الرابع من الأ�سبوع يكتب الآتي:
�س�ؤال :هل النجاح بتح�صيل الدرجة �أم بتح�صيل املعلومة؟
* يف اليوم اخلام�س من الأ�سبوع يكتب الآتي:
نتيجة بعد تفكر وتدبر :حت�صيل املعلومة يعني حت�صيل الدرجة ،و�أما
حت�صيل الدرجة من دون املعلومة فلي�س �إال (حرب على ورق).
�س�ؤال :ماقيمة وثيقة النجاح �إذا كانت حرب على ورق؟.
(من ال�سهل جدا �أن تخط�أ ،لكنه من ال�صعب جدا �أن تعرف ال�صواب ثم التفعله)
فيل�سوف �أملاين

املقدمات والنتائج
* تكتب املقولة التالية يف �أعلى و�سط ال�سبورة بخط جميل يف اليوم الأول:
(لو ان الباطل خل�ص من مزاج احلق مل يخف على املرتادين ،ولو ان احلق خل�ص
من لب�س الباطل انقطعت عنه ال�سن املعاندين ،ولكن ي�ؤخذ من هذا �ضغث ومن هذا
�ضغث فيمزجان؛ هنالك ي�ستويل ال�شيطان على اوليائه ،وينجو الذين �سبقت لهم من
اهلل احل�سنى)

الإمام علي Q

* يكتب الآتي يف اليوم الثاين من الأ�سبوع:
ال�ضغث :القب�ضة من احل�شي�ش (القب�ضة من ال�شيئ �أي اجلزء القليل منه).
* يف اليوم الثالث من الأ�سبوع يكتب الآتي:
�س�ؤال  :1هل تقوم بعمل ما لوجود �أ�سباب مقنعة له� ،أو لأنك ترغب يف فعله؟0
�س�ؤال  :2هل ت�ستطيع التمييز بني الرغبة واالرادة؟.
�س�ؤال  :3هل النية �أو الق�صد يعني نتيجة العمل �أم مقدمته؟.
* يف اليوم الرابع من الأ�سبوع يكتب الآتي:
جواب  :3النية تعني اال�ستهداف لل�شيئ وعلى الرغم من تعني وجودها يف بداية العمل وقبل
البدء به فهي ت�ستمر مالزمة العمل �إىل نهايته ،والعمل بال نية فاالجناز اليتحقق �إال بتطابق الق�صد
(النية) مع نتاج العمل ،ثم ان النية متقدمة على الق�صد مبرتبتني؛ فالنية �أوال ثم االرادة ثم العزم
فالق�صد ،ومما جتدر اال�شارة �إليه ان العمليات الأربعة حتدث بالتعاقب وب�سرعة عالية قد الت�ستغرق
الثانية الواحدة.
ال�س�ؤال :هل تعرف جدول العبارة املنطقية )if ---- then) P ---- Q؟.
* يف اليوم اخلام�س من الأ�سبوع يكتب الآتي:
اجلواب:

�صحة العبارة  P---Qنتيجة  Qمقدمة P
خلو�ص احلق من اللب�س:
�صحيحة
T
T
T
و�ضوح وبيان احلق
ا�ستيالء ال�شيطان:
خاطئة
T
F
F
كلمة حق يراد بها باطل
الذين �سبقت لهم احل�سنى:
�صحيحة
F
T
T
�إرادة وم�شيئة اهلل
خلو�ص الباطل من مزاج احلق:
�صحيحة
فرز وعزل الباطل
F
F
T
(ومات�شا�ؤون �إال �أن ي�شاء اهلل رب العاملني)
تو�ضيح املعاين

						

التكوير 29
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حت�صيل العلم
* تكتب املقولة التالية يف �أعلى و�سط ال�سبورة بخط جميل يف اليوم الأول:

(اليحرز العلم �إال من يطيل در�سه)
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االمام علي Q

* يكتب الآتي يف اليوم الثاين من الأ�سبوع:
يحرز ال�شيئ :يتملكه.
يطيل در�سه :يبحث ويتفكر فيه.
�س�ؤال � :1أي االثنني ي�ستطيع �إحراز العلم (ال�صادق �أم الكاذب)؟.
�س�ؤال  :2هل �أنت �صادق مع نف�سك عند جلو�سك يف ال�صف من دون انتباه؟.
�س�ؤال  :3هناك من يكذب ليتجمل ،وهناك من يغ�ش لينجح؛ مات�سمي
ذلك؟.
* يف اليوم الثالث من الأ�سبوع يكتب الآتي:
قال ال�شاعر:
اليـكذب املـرء �إال من مهانته �أو عادة ال�سوء �أو من قلة الأدب
من الوا�ضح �أن القبيح يحاول التجمل فما الذي يحاول الكاذب �إخفاءه.
* يف اليوم الرابع من الأ�سبوع يكتب الآتي:
قالت احلكماء :م�أ�ساة الكاذب لي�ست يف �أن �أحدا ال ي�صدّقه و�إمنا يف �أنه ال
ي�صدّق �أحداً .وجاء يف املثل( :حبل الكذب ق�صري).
* يف اليوم اخلام�س من الأ�سبوع يكتب الآتي:
نتيجة بعد ت�أمل وتفكر :الكذب مر�ض يجب �أن نحمي النف�س منه؛ واحلذر
احلذر من �أن ي�صبح عادة للمرء.

العلم  -العمل
* تكتب املقولة التالية يف �أعلى و�سط ال�سبورة بخط جميل يف اليوم الأول:

(من اعتمد على ما ِله فقد َّ
قل ،ومن اعتمد على �سلطانه فقد
ذل ،ومن اعتمد على علمه فقد َّ
َّ
�ضل ،ومن اعتمد على النا�س فقد
َّ
َّ
مل ،ومن اعتمد على اهلل فال َّ
َّ
َّ
والمل)
وال�ضل
والذل
قل

االمام علي Q

* يكتب الآتي يف اليوم الثاين من الأ�سبوع:
�س�ؤال :كيف ي�ضل من يعتمد على علمه؟.
اجلواب :نقول �إذا عرفت جواب ال�س�ؤال التايل فقد عرفت الأمر.
�س�ؤال :مالفرق بني من ي�ستخدم علمه وبني من يعتمد عليه؟.
* يف اليوم الثالث من الأ�سبوع يكتب الآتي:
اجلواب :من ي�ستخدم علمه تتك�شف �أمامه حقائق و�أ�شياء كثرية مل يكن يعرفها
من قبل (غائبة عنه)؛ فهو يف حالة ازدياد للوعي واملعرفة و� ،....أما من يعتمد
على علمه فقد توقف عن التفكري واالبداع فيقوم با�ستهالك ماعنده؛ فهو يف حالة
نق�ص م�ستمر ،وال�ضالل يف النق�صان.
(من ت�ساوى يوماه فهو مغبون)

						

حديث �شريف

* يف اليوم الرابع من الأ�سبوع يكتب الآتي:
بب�ساطة؛ الأمر �شبيه مبن يجتاز �إمتحان ال�شهر الأول �أو الف�صل الأول بدرجة ()80
فيعتمد عليها يف االمتحان التايل ،و�أي�ضا عدم دوام طلبة ال�صفوف املنتهية يف الف�صل
الثاين ممن جمع ( )150درجة و�صار يعتمد عليها.
�س�ؤال :بعد التو�ضيح �أعاله ،هل ت�ستطيع االجابة على نف�س ال�س�ؤال وبكلمة واحدة
فقط؟.
* يف اليوم اخلام�س من الأ�سبوع يكتب الآتي:
اجلواب :العمل.
قال االمام علي ( :Qالعلم مقرون بالعمل فمن علم عمل والعلم يهتف بالعمل فان
�أجاب و�إال ارحتل عنه).
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ق�صدية العمل
(الن ّية)
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* تكتب احلكاية الآتية يف اليوم الأول:
يحكى �أن عابدا حمل ف�أ�سا وذهب �إىل قرية يعبد �أهلها �شجرة فيها عازما �إقتالعها ،فالتقاه
�إبلي�س ليمنعه قائال� :أنا �إبلي�س وال�أ�سمح لك.
فقال العابد :لي�س الأمر لك.
قال �إبلي�س :جيد ،نت�صارع والبقاء للأقوى� ،إذا �صرعتني �إذهب واقطعها ،و�إذا �صرعتك
فال �أ�سمح لك بالعبور.
ويف اجلولة الأوىل �صرع العابد �إبلي�س ،فا�ست�سلم �إبلي�س قائال� :إذهب واقطع ال�شجرة.
* تكتب تتمة احلكاية يف اليوم الثاين من الأ�سبوع:
ويف الطريق عاوده �إبلي�س قائال� :أال �أدلك على عمل التتعب فيه نف�سك ،كم ت�صلي يف
اليوم؟0
قال :مائة ركعة0
 �أال ت�صلي �أكرث. ال�أ�ستطيع ،لدي عيال و�أعمايل كثرية. �س�أعطيك نفقة عيالك وبدال من ان ت�صلي مائة ركعة �ص ِّل �ألفا ب�شرط �أن التقطعال�شجرة ويف ذلك ثواب وراحة وعبادة.
 وكيف �ستعطيني مبلغ النفقة� ،إذا جئتني �أمام النا�س قالوا� :إبلي�س يعطي العابد الفالين،وهي الف�ضيحة.
 �ستجد املال حتت و�سادتك يوميا.* يكتب الق�سم الأخري من احلكاية يف اليوم الثالث من الأ�سبوع:
�صار العابد ي�صلي يف اليوم �ألف ركعة ،وي�أحذ مبلغ النفقة من حتت الو�سادة ،وا�ستمر احلال
على هذا املنوال ل�شهرين ،وفج�أة �إنقطعت النفقة وامل�ؤونة؛ قال العابد يف نف�سه :لعل �إبلي�س
غري متق�صد �إن�شاء اهلل ولعله ن�سى ،وم�ضى �أ�سبوع وامل�ؤونة مقطوعة ،فقال العابد :لقد فعل
�إبلي�س فعلته وغدر بي؛ ف�أخذ ف�أ�سه وذهب القتالع ال�شجرة فاعرت�ضه �إبلي�س يف الطريق ،ودار
بينهما مادار �أوال فت�صارعا ولكن �إبلي�س �صرع العابد ويف �أكرث من جولة ثم قال للعابد :لن
�أ�سمح لك بقطع ال�شجرة ،وا�ست�سلم العابد.
قال العابد حمدثا نف�سه :ما الذي حدث� ،صرعته و�أنا نحيف �ضعيف ،وعندما �أ�صبحت
قويا فقدت قدرتي وا�ست�سلمت؟.
* يكتب الآتي يف اليوم الرابع من الأ�سبوع:
�س�ؤال  :1ماهي االفكار والعرب التي ت�ستخل�صها من احلكاية م�ستفيدا مما ورد حتته خط
منها؟.
�س�ؤال  :2هل ت�ستطيع االجابة على �س�ؤال العابد لنف�سه؟
* يف اليوم اخلام�س من الأ�سبوع يكتب الآتي:
جواب  :2يف املرة الأوىل كانت نية العابد خال�صة هلل �سبحانه وتعاىل ولي�س مبقدور �إبلي�س
�أن يتغلب على �أحد يتقرب بعمله �إىل اهلل .ويف املرة الثانية �إختلفت نية العابد و�صارت باجتاه
حت�صيل النفقة وامل�ؤونة وبالراحة.
(يا�أيها االن�سان �إنك كادح �إىل ربك كدحا فمالقيه)

						

االن�شقاق 6

الكالم
* يكتب احلوار التايل يف �أعلى و�سط ال�سبورة بخط جميل يف اليوم الأول:
�س�أل �أحدهم االمام جعفر ال�صادق � :Qأيهما يابن ر�سول اهلل �أف�ضل؛ ال�صمت �أم
الكالم.
فقال االمام  :Qالكالم �أف�ضل من ال�صمت.
قال م�ستفهما :والدليل؟.
قال االمام  :Qبدليل �أن اهلل جل وعال قد �أر�سل �أنبيائه بالكالم.
* يكتب الآتي يف اليوم الثاين من الأ�سبوع:
ّ
املتح�ضر!.
هل تعلم ان الكالم �سمة للمجتمع املدين
�س�ؤال :من هو قائل املقولة الآتية�( :إذا كان الكالم من ّ
ف�ضة فال�سكوت من ذهب)؟
�س�ؤال :هل هناك توافق بني كالم االمام ال�صادق  Qواملقولة يف ال�س�ؤال ال�سابق؟
* يف اليوم الثالث من الأ�سبوع يكتب الآتي:
اجلواب :قائل املقولة (كلكام�ش) ،والتوافق بني كالم االمام  Qواملقولة؛ فاالمام
يف�ضل الكالم واملقولة تف�ضل ال�صمت �إن مل ت�أمر به على �أح�سن التقادير.
�س�ؤال :ماهو الكالم؟ وهل كل مايطلقه الل�سان من �ألفاظ يعد كالما؟.
* يف اليوم الرابع من الأ�سبوع يكتب الآتي:
قال االمام علي ( :Qليت يل رقبة كرقبة البعري).
قال بن مالك يف مطلع �ألفيته امل�شهورة:
كالمنا لفظ مفيد كا�ستقم وا�سم وفعل ثم حرف الكلم
وقال �أحد احلكماء( :تكلم ح ّتى �أراك).
* يف اليوم اخلام�س من الأ�سبوع يكتب الآتي:
نتيجة بعد تدبر وتفكر :الكالم يك�شف عن �صاحبه ويدّل عليه ،فان كان اللفظ مفيدا
فهو كالم ،و�أما �إذا كان لقلقة ل�سان فهو �إىل اللغو �أقرب ،ومما جتدر اال�شارة �إليه ان
مقوالت �أئمتنا  Kتك�شف عن حقائق تاركة خيار العمل بها لنا.

(والذين هم عن اللغو معر�ضون)

						

امل�ؤمنون 3
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�أ�س�س التعامل
* يف اليوم الأول ويف �أعلى و�سط ال�سبورة وبخط جميل يكتب الآتي:

�شيىء يف هذا الكون الف�سيح نظام ونوامي�س)
(لكل
ٍ
* يكتب الآتي يف اليوم الثاين من الأ�سبوع:
فللغة قواعد النحو ،وللريا�ضيات قوانينها وقواعدها ،وللفيزياء
قوانينها ،وللكيمياء قوانينها ،وللدين �أحكامه ،كما وان املنطق للفكر،
وبالتايل فان للتعامل مع النا�س قواعد �أي�ضا).
* يف اليوم الثالث من الأ�سبوع يكتب الآتي:
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�س�ؤال :ماهي قواعد التعامل مع النا�س؟.
* يف اليوم الرابع من الأ�سبوع يكتب الآتي:
اجلواب :املفاهيم الأخالقية.
�س�ؤال :هل ميكنك تعداد بع�ض من هذه املفاهيم؟.
* يف اليوم اخلام�س من الأ�سبوع يكتب الآتي:

(�إمنا بعثت لأمتم مكارم الأخالق)

							

حديث �شريف

الزهد
* يكتب الآتي يف �أعلى و�سط ال�سبورة بخط جميل يف اليوم الأول:
�سئل االمام احل�سن  Qيف مقابلة عدة �أ�سئلة ،ف�أجاب عنها بايجاز علمي؛ وخري
الكالم ماق ّل ّ
ودل ،و�إليكم �أحبتي ماورد عنه :Q
قيل له :ما الزهد؟.
قال  :Qالرغبة يف التقوى والزهادة يف الدنيا.
* يكتب الآتي يف اليوم الثاين من الأ�سبوع:

(حكاية يف الزهد)

عن ربيعة بن كعب قال:
قال يل ر�سول اهلل ( :Oياربيعة خدمتني �سبع �سنني� ،أفال ت�س�ألني حاجة؟).
قلت� :أمهلني حتى �أفكر ،فلما �أ�صبحت ودخلت عليه ،قال يل �صلوات اهلل و�سالمه
عليه وعلى �آله (ياربيعة هات حاجتك).
قلت :ت�س�أل اهلل �أن يدخلني معك اجل ّنة .فقال ( :Oمن ع ّلمك هذا؟).
قلت :ماع ّلمني �أحد ،ولكن ف ّكرت يف نف�سي وقلت� :إن �س�ألته ما ًال كان �إىل نفاد ،و�إن
�س�ألته الأوالد والعمر املديد كان �إىل موت .فنك�س ر�سول اهلل  Oر�أ�سه �ساعة ث ّم قال:
(�أفع ُل ذلك ،ف�أع ّني بكرثة ال�سجود).
* يف اليوم الثالث من الأ�سبوع يكتب الآتي:
�س�ؤال  :1مل ي�ستطع ربيعة بن كعب القبول بغري اجل ّنة ،فهل د ّله تفكريه على �أن
يزهد يف الدنيا؟ وكيف؟.
�س�ؤال  :2ما داللة كرثة ال�سجود؟0
* يف اليوم الرابع من الأ�سبوع يكتب الآتي:
جواب  :2الرغبة يف التقوى والتوا�صل مع اهلل جل وعال ،فطول ال�سجود عالمة ذلك.
* يف اليوم اخلام�س من الأ�سبوع يكتب الآتي:
نتيجة بعد تفكر وتدبر� :أما وان تفكري ربيعة بن كعب قاده للزهادة يف الدنيا ،فقد
�أ ّكد ر�سول اهلل  Oالزهد طريقا للج ّنة؛ ولكن ب�صورة عملية.
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احللم
* يكتب الآتي يف �أعلى و�سط ال�سبورة بخط جميل يف اليوم الأول:
قيل لالمام احل�سن  :Qفما احلِلم؟ .قال  :Qكظم الغيظ ومِ ْل ُك النف�س.
* يكتب الآتي يف اليوم الثاين من الأ�سبوع:

احللم ..وهي من دالئل النبوّة)
(حكاية يف ِ
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دخلت �إحدى القبائل العربية على ر�سول اهلل  Oلتعلن �إ�سالمها ،ف�أن�شد �شاعرها:
ال�سـما مجَ ـ ُدنـا وَجُ دو ُدنـا و�إ ّنـا لـ َن ْبغـي فـو َق َ
ذلك مَظهَـرا
َبلـغـنـا َ
النبي ( : Oو�أين املظهر؟).
فقال ّ
ّ
ف�أجاب ال�شاعر :اجلنة يار�سول اهلل.
قال � :Oإن�شاء اهلل.
ف�أكمل ال�شاعر:
ُ
ْ
ُ
ْ
ري يف علم �إذا مل َيكـن لـه حليم ٌ�إذا ما �أور َد الأمـ َر � ْأ�صدَرا
وَالخ َ
َّ
النبي ( :Oال ُف�ض فوك).
فقال ّ
يروى �إن ال�شاعر َع ّم َر مائة وثالثني عاما ومات و�أ�سنانه تفوح منها رائحة امل�سك لقول ر�سول
اهلل( Oال ُف َّ�ض فوك).
* يف اليوم الثالث من الأ�سبوع يكتب الآتي:
من الوا�ضح �أن النبي قد امتع�ض من ال�شاعر بدليل قوله �صلوات اهلل و�سالمه عليه وعلى
�آله (و�أين املظهر؟)؛ �إال �أ َّن حِ ل َم ُه غلبَ � َ
إمتعا�ض ُه �سائال وحماورا ال�شاعر ..فرتك ال�شاعر افتخاره
النبي �صلوات اهلل و�سالمه عليه وعلى �آله وعلمه.
بع�شريته مقرا بحِ لم ّ
�س�ؤال :ما احلكمة من جعل احلِلم �أهم من العلم متقدما عليه؟.
* يف اليوم الرابع من الأ�سبوع يكتب الآتي:
ّ
قال ر�سول اهلل �( :Oإن احلِل َم �س ّي ُد الأخالق)
قال علي �( :Qآلة الريا�س ِة َ�سعَة ال�صدر)
قالت احلكماء يف احلِلم :ينبغي لالن�سان �إذا عاقب من ي�ستحق العقوبة �أال يكون �سبعا يف �إنتقامه،
و�أال يعاقب حتى يزول غ�ضبه؛ كي اليقدم على مااليجوز .ولذلك جرت �سنة الق�ضاء بحب�س املجرم
حتى ينظر يف جرمه ،ويعيد النظر فيه.
* يف اليوم اخلام�س من الأ�سبوع يكتب الآتي:
نتيجة بعد ت�أمل وتدبر :حتى يتحلى �أحدنا باحلِلم واخللق الرفيع لكي ال يفقد �إحرتام �أهله
واخوته و�أ�صدقائه له؛ عليه �أن يدرب نف�سه يف �أن ميلك نف�سه عند الغ�ضب.

ال�سداد
* يكتب الآتي يف �أعلى و�سط ال�سبورة بخط جميل يف اليوم الأول:
قيل لالمام احل�سن  :Qفما ال�سداد؟.
قال  :Qدفع املنكر باملعروف.
* يكتب الآتي يف اليوم الثاين من الأ�سبوع:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
أخاف َ
أقتلك �إنيّ � ُ
إليك ل َ
يل َيد ََك لِتقتلني ما �أنا ببا�سِ ٍط يَدِيَ � َ
(( َلئ ِْن ب ََ�س ْط َت �إ َّ
اهلل
أ�صحاب النا ِر َو َ
ذلك َجزا ُء
َر َّب العاملني * �إنيّ �أري ُد � ْأن َت ُبو�أ ب�إثمِي َو�إثم َِك فتكو َن مِ ن �
ِ
املائدة 29 - 28
						
الظاملني))0
* يف اليوم الثالث من الأ�سبوع يكتب الآتي:
�س�ؤال  :1هل تعرف فيم نزلت الآيتني الكرميتني �أعاله؟ حاول قراءة الآيات
ال�سابقة والالحقة للآيتني الكرميتني.
�س�ؤال  :2هل اخل�شية واخلوف من اهلل تقودك �إىل ال�سداد؟.
* يف اليوم الرابع من الأ�سبوع يكتب الآتي:
قال ر�سول اهلل ( :Oا�صطنع اخلري �إىل من هو �أهله و�إىل من لي�س هو من
�أهله ،فان مل ت�صب من هو �أهله ف�أنت �أهله).
قال ال�شاعر:
أطيب الثم ِر
عن الأحقا ِد مُرتفعا يُرمى ب�صخ ٍر ويَرمي � َ
ُكن كالنخيلِ ِ
* يف اليوم اخلام�س من الأ�سبوع يكتب الآتي:
نتيجة بعد ت�أمل :لن يكون ال�سداد من ن�صيب احلقود وال احل�سود.
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ال�شرف
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* يكتب الآتي يف �أعلى و�سط ال�سبورة بخط جميل يف اليوم الأول:
قيل لالمام احل�سن  :Qفما ال�شرف؟.
قال � :Qإ�صطناع الع�شرية وحمل اجلريرة.
* يكتب الآتي يف اليوم الثاين من الأ�سبوع:
ال�صنيع :االح�سان ،يقال ٌ
فالن �صنيعي �أي �إ�صطنعته وربيته وخرجته.
اجلريرة :الذنب واجلناية ،يقال فعلت ذلك من جريرتك �أي من �أجلك.
�س�ؤال :مَن هو ال�شريف؟0
* يف اليوم الثالث من الأ�سبوع يكتب الآتي:
اجلواب :ال�شريف مَن ن ّزه نف�سه مِ ن املطالب الدنيئة ،ومل ت�ؤثر به املنزلة التي
هو بها على �شخ�صه� ،صاحب العاطفة الودود احلنون.
قال االمام علي ( :Qمن �شرفت نف�سه كرثت عواطفه).
وقال � Qأي�ضا�( :إمنا ال�شرف بالعقل والأدب ال باملال واحل�سب).
�س�ؤال :وما العمل ليكون ال�شرف �صفة لنا؟.
* يف اليوم الرابع من الأ�سبوع يكتب الآتي:
اجلواب :بطلب العلم ،وبالكف عن التبذير ،وبكف الأذى عن النا�س ،وبالبذل يف
�سبيل اهلل للآخرين.
* يف اليوم اخلام�س من الأ�سبوع يكتب الآتي:
قال علي ( :Qمن لهج باحلكمة �ش ّرف نف�سه).
وقال � Qأي�ضا( :متام ال�شرف التوا�ضع).

النجدة
* يكتب الآتي يف �أعلى و�سط ال�سبورة بخط جميل يف اليوم الأول:
قيل لالمام احل�سن  :Qفما النجدة؟.
َ
رب يف املواطِ ِن ،واالقدا ُم عن َد الكريهةِ.
قال  :Qالذبّ عن اجلارِ ،وال�ص ُ
* يكتب الآتي يف اليوم الثاين من الأ�سبوع:
املَواطِ ن :املواقف ال�صعبة؛ وال�صرب فيها �شجاعة.
الكريهة :احلرب .وذلك ملا ورد من و�صف القتال يف القر�آن الكرمي ،فقد قال تعاىل وقوله احلق
حت ّبوُا �شيئا َو ُه َو �ش ٌر
َع�سى �أن ِ
َع�سى �أن تك َرهُوا �شيئا َو ُه َو خ ٌ
ري ل ُكم و َ
( ُكتِبَ علي ُك ُم القتا ُل َو ُه َو ُكر ٌه ل ُك ْم و َ
ل ُكم ُ
البقرة 216
						
واهلل يَعل ُم وَان ُتم ال تعل ُمون).
* يف اليوم الثالث من الأ�سبوع يكتب الآتي:
يف الذب عن اجلار:
عن ر�سول اهلل  Oيف حق اجلار�( :إن �إ�ستغاثك �أغثه ،و�إن �إ�ستقر�ضك �أقر�ضه ،و�إن �إفتقر عدت
عليه ،و�إن �أ�صابه خري هن�أته ،و�إن مر�ض عدته ،و�إن �أ�صابته م�صيبة عزيته ،و�إن مات تبعت جنازته،
وال ت�ستطيل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح �إال باذنه ،و�إذا �إ�شرتيت فاكهة فاهدها له و�إن مل تفعل
ف�أدخلها �سرا وال يخرج بها ولدك يغي�ض بها ولده ،وال ت�ؤذه بريح قدرك �إال �أن تغرف له منها).
* يف اليوم الرابع من الأ�سبوع يكتب الآتي:
يف ال�صرب� :س�أل الولد �أباه :مامعنى ال�صرب يا �أبي؟.
الأب :ع ِّرف َ
يل ال�شجاعة تعرف معنى ال�صرب ،وع ِّرف االيثار تعرف ال�صرب ،وع ِّرف الكتمان تعرف
ال�صرب ،وع ِّرف احلِل َم تعرف ال�صرب.
الولد :وكيف تكون كل هذه املعاين العظيمة يف ال�صرب؟.
الأب� :ألي�ست ال�شجاعة �صربا على املَواطِ ِن ومنها مكاره احلرب ،والعفاف �صرب على �إندفاع و�إحلاح
ال�شهوات ،وااليثار �صرب على حب الذات ،والكتمان �صرب على �إذاعة ال�سر ،واحلِل َم �صرب على املثريات.
االبن :هو كذلك يا �أبي.
الأب :مامن ف�ضيلة ياولدي �إال وتتطلب �صربا وت�ضحية وثباتا ومتا�سكا؛ وبال�صرب فقط يُحول
اهلل جل وعال �ضعفنا �إىل قوة ،وي�أ�سنا �إىل �أمل ،وبال�صرب يدخل الطم�أنينة والأمن �إىل قلوبنا يف �أ�شد
املواقف حراجة ومرارة.
* يف اليوم اخلام�س من الأ�سبوع يكتب الآتي:
يف االقدام عند الكريهة :عندما �إقتحمت خيل قري�ش بقيادة عمرو بن عبد ود العامري اخلندق
و�صار يطلب املبارزة ،تتابع قيام �أمري امل�ؤمنني Q؛ كل ذلك والنبي  Oي�ؤخره فلما مل يقدم �أحد
غريه  Qعممه �صلوات اهلل و�سالمه عليه وعلى �آله بعمامته وقلده �سيفه ودعا له ثم قال �صلوات اهلل
و�سالمه عليه وعلى �آله :برز االميان كله �إىل ال�شرك كله.
�س�ؤال وجواب :ملعرفة الفرق بني االقدام والتهور ...يو�صي �أمري امل�ؤمنني علي  Qاالمام احل�سن
� Qأن التدع �أحدا للمبارزة و�إن دعيت ف�أجب ،فالداعي باغ وعلى الباغي تدور الدوائر.
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املجد
* يكتب الآتي يف �أعلى و�سط ال�سبورة بخط جميل يف اليوم الأول:
قيل لالمام احل�سن  :Qفما املجد؟.
قال � :Qأن تعط َي يف الغرم و�أن تعف َو عن اجلرم.
* يكتب الآتي يف اليوم الثاين من الأ�سبوع:
الغرم يف التجارة :اخل�سارة .وقد قيل (من له الغنم عليه الغرم).
غ َّرم� :ألزمه بالأداء.
�س�ؤال :هل املجد حليف مَن ي�أخذ حقه عنوة �أم حليف مَن يعطي احلق مِ ن نف�سه؟.
* يف اليوم الثالث من الأ�سبوع يكتب الآتي:

(�إ ّن لنا َ
ال�سرى)
حلقا � ْإن ُنعط ُه ن�أخذهُ ،و� ْإن مُن َنع ُه َن ُ
ركب �أعجا َز االبلِ َول ْو طا َل بنا ُ

(ما�ضا َع َح ٌق َورا َء ُه مُطالب)

					
* يف اليوم الرابع من الأ�سبوع يكتب الآتي:
عن �أبي عبداهلل ال�صادق  Qقال :نزل ر�سول اهلل  Oيف غزوة ذات الرقاع حتت �شجرة على
�شفري واد ،ف�أقبل �سيل فحال بينه وبني �أ�صحابه فر�آه رجل من امل�شركني وامل�سلمون قيام على
�شفري الوادي ينتظرون متى ينقطع ال�سيل ،فقال الرجل لقومه امل�شركني� :أنا �أقتل حممدا
فجاء و�شد على ر�سول اهلل  Oبال�سيف قائال :من ينجيك مني ياحممد؟ فقال �صلوات
اهلل و�سالمه عليه وعلى �آله :ربي وربك ،فن�سفه جربائيل  Qعن فر�سه ف�سقط على ظهره،
فقام ر�سول اهلل  Oو�أخذ ال�سيف وجل�س على �صدره وقال :من ينجيك مني؟ فقال :جودك
وكرمك؛ فرتكه ،فقام وهو يقول :واهلل لأنت خري مني و�أكرم.
* يف اليوم اخلام�س من الأ�سبوع يكتب الآتي:
عن ر�سول اهلل  :Oمن عفا عن قدرة عفا اهلل عنه يوم العرثة.
عن االمام الباقر  :Qالندامة على العفو �أف�ضل و�أي�سر من الندامة على العقوبة.
نتيجة بعد تدبر وتفكر :ان من ميلك العفو ميلك العقاب والعك�س لي�س ب�صحيح.
جان جاك رو�سو
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الإمام علي Q

املروءة..
حفظ الدين واعزاز النف�س
ولني الكف
* يكتب الآتي يف �أعلى و�سط ال�سبورة بخط جميل يف اليوم الأول:
قيل لالمام احل�سن  :Qفما املروءة؟.
ُ
ني ِّ
النف�س ،وَل ُ
النا�س.
الكف ،وَت َع ّه ُد ال�صَ ني َعةَِ ،و�أدا ُء احلقوقِ  ،وَالتحببُ �إىل ِ
قال  :Qحِ فظ الدِينَ ،و�إعزاز ِ
* يكتب الآتي يف اليوم الثاين من الأ�سبوع:
َ
(الذين �إتخذوا
يف حفظ الدين� :أطع اهلل ور�سوله و�أويل الأمر ،و�إياك �أن تلهو بدين اهلل؛ قال تعاىل:
دينهُم لهْواً وَلعِباً وَغ َّرت ُه ُم ا َ
حلياة الدُنيا) الأعراف .51
�س�ؤال  :1من هم �أويل الأمر؟.
َّ
هلل ال ِعزةّ
ّ
يف �إعزاز النف�س :قيل لالمام احل�سن  :Qفيك عظمة! فقال  :Qبل يف عزة ،قال اهللَ ( :و ِ
وَل َر ُ�سول ِه وَلل ُم�ؤمنني) املنافقون .8
�س�ؤال  :2بعد �أن عرفت الفرق بني العظمة والعزة ،مب جتعل نف�سك عزيزة؟.
* يف اليوم الثالث من الأ�سبوع يكتب الآتي:
جواب  :2بالقناعة وعدم الطمع ،وبعدم طلب احلاجة من النا�س ،وبحفظ الل�سان وال�صرب عند امل�صيبة.

(حكاية يف لني الكف)

جاء �أعرابي �إىل االمام احل�سني  Qيف حاجة فقال االمام  :Qيا�أخا العرب �أ�سئلك عن م�سائل و�أعطيك
على قدر جوابك.
قال الأعرابي :يابن ر�سول اهلل! �أمثلك ي�س�أل مثلي و�أنت من �أهل العلم وال�شرف؟!.
فقال  :Qبلى؛ �سمعت جدي ر�سول اهلل  Oيقول (املعروف بقدر املعرفة) .قال الأعرابي� :سل مابدا
لك ،فان �أجبت و�إال تعلمت ،والقوة �إال باهلل.
* تكتب تتمة احلكاية يف اليوم الرابع من الأ�سبوع:
فقال � :Qأيّ الأعمال �أف�ضل؟ .قال الأعرابي :االميان باهلل.
فقال  :Qفما النجاة من الهلكة؟ .قال الأعرابي :الثقة باهلل.
فقال  :Qفما يزين الرجل؟ .قال الأعرابي :علم معه حلم.
فقال  :Qفان �أخط�أه ذلك؟ 0قال الأعرابي :مال معه مروءة.
فقال  :Qفان �أخط�أه ذلك؟ .قال الأعرابي :فقر معه �صرب.
فقال  :Qفان �أخط�أه ذلك؟.
* تكتب تتمة احلكاية يف اليوم اخلام�س من الأ�سبوع:
قال الأعرابي :ف�صاعقة تنزل من ال�سماء فتحرقه ،فانه �أهل لذلك.
ف�ضحك االمام احل�سني  Qورمى له ب�صرة فيها �ألف دينار ذهبا ،و�أعطاه خامته وفيه ف�ص قيمته مائتا
درهم ،وقال :يا �أعرابي �إعط الذهب لغرمائك ،وا�صرف اخلامت يف نفقتك .ف�أخذ الأعرابي ذلك وقال :اهلل
�أعلم حيث ي�ضع ر�سالته.
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املروءة..
تع ّهد ال�صنيعة
* يكتب الآتي يف �أعلى و�سط ال�سبورة بخط جميل يف اليوم الأول:
قيل لالمام احل�سن  :Qفما املروءة؟.
الكف ،وَت َع ّه ُد ال�صَ ني َعةَِ ،و�أدا ُء ا ُ
ني ِّ
النف�س ،وَل ُ
حلقوقِ ،
قال  :Qحِ فظ الدِ ينَ ،و�إعزاز
ِ
النا�س.
و
ُ
َالتحبب �إىل ِ
* يكتب الآتي يف اليوم الثاين من الأ�سبوع:
ال�صنيعة� :صنع االح�سان؛ وتعهدها هو االلتزام بالقيام بها.

(حكاية يف الإح�سان)
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قال يل �أحد الأ�صدقاء :لقد مررت ليلة �أم�س ب�أحدهم ،فر�أيته ي�شكو الأمل ويده مل تفارق
بطنه ...فقلت له :هل حتتاج �إىل طبيب ،قال :ال ...ثم �شكا �إ َّ
يل اجلوع ،و�أنه الميلك ما ي�شرتي
به الطعام لي�سد رمقه.
قلت ل�صديقي :ياللعجب!! فر ّد قائال :وممّ! ...قلت :الميكن �أن يكون الأمر جمرد
�صدفة ،فقد زرت ليلة �أم�س �أحد الأ�صحاب؛ وكان ي�شكو الأمل ويده مل تفارق بطنه �أي�ضا .قال
يل �صديقي :ومابه؟.
* تكتب تتمة احلكاية يف اليوم الثالث من الأ�سبوع:
ملا �س�ألته ع ّما به؛ �شكا �إ َّ
يل ال ِبطنة ،قال �صديقي :وهل �صاحبك هذا من �أهل الرثاء ،قلت:
نعم� ...ضحك �صديقي عاليا ...ثم قال :حقيقة �إ ّن بطنة الغني �إنتقام جلوع الفقري.
قلت :بل قل كما قال �إمامنا علي ( Qماجاع فقري �إال مبا متع به غني) ،فلو �أعطى الغني
الفقري ماف�ضل من الطعام ،ملا �شكا �أحد منهما �أملاً.
�س�ؤال :هل يقت�صر االح�سان على من �أح�سن �إلينا؟0
* يف اليوم الرابع من الأ�سبوع يكتب الآتي:
اجلواب� :إ ّن االح�سان ملن �أح�سن �إلينا حتم علينا كونه رد وجزاء لالح�سان؛ قال تعاىل (هل
جزاء االح�سان �إال االح�سان) الرحمن .60
(�إجعل جزاء النعمة عليك االح�سان �إىل من �أ�ساء �إليك)

حديث �شريف

* يف اليوم اخلام�س من الأ�سبوع يكتب الآتي:
قال االمام علي ( Qعاتب �أخاك باالح�سان �إليه واردد �شره باالنعام عليه)
نتيجة بعد ت�أمل :احلكاية يف �أعاله تعد لونا من �ألوان الظلم االجتماعي ،الميكن عالجه
�إال من خالل العمل مبفهوم (االح�سان) في�صب ُح املُح�سِ ُن �صاحِ َب مُروءة.

املروءة..
�أداء احلقوق والتحبب
اىل النا�س

* يكتب الآتي يف �أعلى و�سط ال�سبورة بخط جميل يف اليوم الأول:
قيل لالمام احل�سن  :Qفما املروءة؟.
الكفَ ،وت َع ّه ُد ال�صَ ني َعةَِ ،و�أدا ُء ا ُ
ني ِّ
النف�سَ ،ول ُ
حلقوقِ ،
قال  :Qحِ فظ الدِينَ ،و�إعزاز
ِ
النا�س.
َو
ُ
التحبب �إىل ِ
* يكتب الآتي يف اليوم الثاين من الأ�سبوع:
يف �أداء احلقوق :عن االمام ال�صادق  :Qثالث مل يجعل اهلل لأحد من النا�س فيهن
رخ�صة :بر الوالدين برين كانا �أو فاجرين ،ووفاء بالعهد بالرب والفاجر ،و�أداء الأمانة
�إىل الرب و الفاجر.
قال ر�سول اهلل  :Oعلى حافتي ال�صراط يوم القيامة الرحم والأمانة فاذا مر عليه
الو�صول للرحم امل�ؤدي للأمانة مل يتكف�أ به يف النار.
* يف اليوم الثالث من الأ�سبوع يكتب الآتي:
يف التحبب �إىل النا�س :قال ر�سول اهلل � :Oأعقل النا�س �أ�شدهم مداراة للنا�س.
وقال  : Oر�أ�س العقل بعد االميان باهلل عز وجل التحبب �إىل النا�س.
* يف اليوم الرابع من الأ�سبوع يكتب الآتي:
ومن و�صية �أمري امل�ؤمنني البنه احل�سن  :Lفما طالبك لقوم �إن كنت عاملا عابوك،
و�إن كنت جاهال مل ير�شدوك ،و�إن طلبت العلم قالوا :متكلف متعمق ،و�إن تركت طلب
العلم قالوا :عاجز غبي ،و�إن حتققت لعبادة ربك قالوا :مت�صنع مراء ،و�إن لزمت ال�صمت
قالوا� :ألكن ،و�إن نطقت قالوا :مهذار ،و�إن �أنفقت قالوا :م�سرف ،و�إن اقت�صدت قالوا:
بخيل ،و�إن �إحتجت �إىل ما يف �أيديهم �صارموك وذموك ،و�إن مل تعتد بهم كفروك ،فهذه
�صفة �أهل زمانك.
* يف اليوم اخلام�س من الأ�سبوع يكتب الآتي:
نتيجة بعد تدبر:
عليك مبداراة النا�س والتحبب �إليهم ولكن ر�ضاهم غاية التدرك
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