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خروبه 

كتبت د- رانده شحاته
ســيذكر التاريــخ دومــاً بحــروف مــن نــور أن  الرئيــس »عبــد الفتــاح 

السيســي« فهــو قاهــر قــوى الشــر الداخليــة و اخلارجيــة ،
هــو رئيــس مصــر اإلنســان، الــذي لــم يخجــل أن يقابــل عظيمــات 
مصر البسيطات ليحقق لهن أحالمهن و إن ثورة30يونيو  هي بداية 
العصر الذهبي للمرأة، فاملرأة تعيش أزهي  عصورها يف عهد الرئيس 
ــادة نســبة متثيــل  ــم زي ــه ألول مــرة يف مصــر يت الداعــم األول لهــا وأن
املــرأة يف البرملــان ويف مجلــس الــوزراء ويف مجالــس إدارات الهيئــات 

واملؤسســات والبنــوك .
و هو الرئيس الذي أشاد به زعماء العالم، فقال له هنري كيسنجر 
اعتــي عتــاة الساســة الــذي أدار العالــم لنصــف قــرن »أنــت الرئيــس 

الوحيد الــذي حافظ علــى دولته يف الشــرق األوســط« ..
قال فيه جون ماكــن أقوى أعضــاء الكوجنرس األميركــي »لم نكن 

نريد أن يظهــر ناصر جديد يف مصر لكن السيســى ظهر«

السيسي حقق املعجزات و صدر للعالم صوره مشرفه ملصر،أقسم 
بالقضــاء علــى اإلرهــاب األســود وجنحــت مصــر يف وقــف التطــرف 
وسيطرة اجلماعة اإلرهابية على مفاصل الدولة وعاد األمن واألمان 
وألول مرة يشــعر املصريــون أنهم آمنــون يف دولة القانون واالســتقرار 
و ضرب منوذجــا تاريخيا يف ملف مكافحــة اإلرهــاب والتطرف على 

مدى الســنوات املاضية.
 دفــع عجلــة االقتصــاد القومــي املصــري لتحويل مصــر إلــى مركز 
جتــاري ولوجيســتي عاملــي ، خطــة شــاملة لتطويــر الطــرق والســكة 

احلديــد ووضــع املوانــئ املصريــة علــى اخلريطــة العامليــة.
مصر بال عشوائيات: مت تنفيذ ما يقرب من 1000 مشروع لتحقيق 

العدالة االجتماعية وسكن كرمي جلميع فئات املجتمع.
ربــط مصــر بالشــبكة العامليــة بصــورة مشــرفة من خــالل إنشــاء 5 

مطــارات وتطويــر قطــاع الطيــران املدنــي  .
تنفيذ عدد من املشــروعات الصناعية بإجمالي اســتثمارات بلغت 

قيمتها 33،4مليار جنيه.

إلحياء الريف املصري املليون ونصف املليون فدان.
مشروعات بتكلفة 30 مليار جنيه حلماية أمن مصر املائي

مت إنشــاء أكثــر مــن 3 أآلالف مدرســة فضــال عــن تصميــم وتنفيــذ 
وإطالق نظام التعليم املصري ، افتتاح مشروع ظهر العمالق وإطالق 

ــات التنقيب. العديد من عملي
 محطــة طاقــة كهربائيــة لزيــادة القــدرة الكهربائيــة بأكثــر مــن 25 

ألــف ميجــاوات.
 توسيع قاعدة مظلة احلماية االجتماعية مع 85،5مليار جنيه
إطالق املبادرات من ضمنها تنفيذ مبادرة 100 مليون صحة.

انخفــض معــدل الفقــر يف مصــر ألول مــرة منــذ قرابــة 20 عــام 
ليســجل %29.7-

احتل االقتصاد املصري املركز الثاني كأكبر معــدل منو اقتصادي 
عاملي يف 2020 بنسبة 306%متجاوز توقعات صندوق النقد.

وضــع الطــرق والســكة احلديــد واملوانــي املصريــة علــى اخلريطــة 
العامليــة حيث حتولــت مصــر مــن أكثــر الــدول خطــورة يف الطرق،إلى 

وصولها للترتيــب الـــ 45 عاملًيا يف مجــال جــودة وأمان الطــرق ، حيث 
مت تنفيذ مــا يقــرب مــن 400 مشــروع.

مشــروع املليــون وحــدة ســكنية حيــث يعــد واحــًدا مــن املشــروعات 
املهمة حيث يهـدف املشروع إلى توفـير مليون وحـدة سـكنية لإلسكان 
االجتماعي للمواطنن ذوي الدخـــل املنخفض يف كافـــة املحافظات 

ومنــذ عــام 2014 حتــى اآلن مت تشــييد 16 مدينــة ســكنية جديــدة 
حتت مســمى »جيل جديد مــن املــدن اجلديــدة«، وخالل شــهور قليلة 
ســيتم نقــل املوظفــن إلــى العاصمــة اإلداريــة اجلديــدة، حيــث انتهت 
وزارة اإلســكان مــن 90 % مــن احلــي احلكومــي بالعاصمــة اإلداريــة، 
وطرح أول وحدات ســكنية وفيال باحلي وبدء تســكن املرحلة األولى 
من مدن اجليل الرابع، بينما شهدت مدينة العلمن اجلديدة تسكن 
أول مواطنــن يف وحــدات اإلســكان املتميــز، فيمــا وصل تنفيــذ أبراج 

العلمن اجلديــدة للطابق رقــم 42.
السيسي رئيس ال يهاب املخاطر 

ِقّ امْلُِبِن{ )صدق اهلل العظيم( } َفَتَوَكّْل َعلَى اهللَِّ ِإَنَّك َعلَى احْلَ

كتب - أحمد عتلم.
       »بقــدر الســعي تكــون النتائــج« لطاملــا كان هــذا 
الشــعار هو إحدى الدعائم األساســية التي قامت عليها 
أكادميية ڤايكنج للكاراتيه بفرعيها اجلالء وكفر خضر 
مبحافظة الغربية، وعليه كان هذا املبــدأ مبثابة الرباط 
املقدس والذي يربط بن طاقم العمل باألكادميية مدربن 
والعبن كل علي حد سواء يسعون لتحقيق هدف واحد 
وهو االلتــزام بــأداء التماريــن الرياضيــة املطلوبة بجدية 

وإصــرار دون تهاون.
ليبدأ ماراثون بطوالت موسم 2021 وتتوالى االنتصارات 
بشكل غير معهود وقد ظهر ذلك جلياً من خالل إشراك 
العبيها يف بطولة الغربية والتي أقيمت على مالعب نادي 
الســكة احلديــد بطنطــا حيــث دفعــت األكادمييــة بنخبة 
مــن العبيهــا املميزيــن لتفاجــئ اجلميــع بحصولهــا علي 
لقب بطولة الغربية يف املراحل العمرية املختلفة كاألتي: 
-الالعــب: عبــد الرحمــن محمــد ســعيد عتلــم: بطــل 

محافظــة الغربيــة عمــر 6ســنوات.
-الالعب: أحمد مصطفى طه شــومان بطــل الغربية 

سن 5سنوات.
-الالعبة: هنا محمد الالشــي عويضة بطلة الغربية 

سن 5سنوات.
-الالعبــة: ســما محمــد عبــد الغفــور العيونــي بطلــة 

الغربيــة ســن 7ســنوات.
-الالعبــة: ســاندي محمــد الالشــي عويضــة بطلــة 

ــة ســن 8ســنوات. الغربي
جــاء ذلك وســط إشــادة من طاقــم التحكيــم واملدربن 
املشــاركن يف فاعليــات البطولــة بقيــادة احلكــم الدولــي 

ورئيــس جلنــة التحكيم كابــن أحمــد رزق .
وعليه تقدمت إدارة األكادميية بخالص الشكر لإلحتاد 
املصــري للكاراتيــه برئاســة األســتاذ محمــد الدهــراوي 

ومنطقة الغربية للكاراتية برئاسة املحاســب ناصر رزق 
علي دعمهم الدائــم والدؤوب لدعــم الكيانات الرياضية 

يف مصر.
كما توجهت بالشكر أيضا إلدارة نادي السكة احلديد 
واجلهــاز اإلداري بها برئاســة املهندس شــعبان هنــداوي 
وكابــن أحمــد عفيفــي مديــر النشــاط الرياضــي.  علــي 
روح التعاون وحسن االستقبال باإلضافة للجهد املبذول 
مــن قبــل اجلهــاز الفنــي بقيــادة كابــن بيومــي القاضــي 
وكابن حســن فؤاد وكابن مســعد ربيــع  واألســتاذ حامت 
سويلم إداري فريق كاراتيه نادي السكة احلديديف تنظيم 
البطولة علي مدار ثالثة أيام مع مراعاة كافة اإلجراءات 

االحترازية . 
واجلدير بالذكر أنه لم يكن السباق األول الذي خاضه 
أبطــال أكادمييــة ڤايكنــج للكاراتيــه أو التحــدي الوحيــد 
خالل هذا املوســم فقد شــارك عدد كبير من تشكيالت 
األكادميية ســواء على املســتوى الفــردي أو اجلماعي يف 

بطولة ڤايكنج التنشيطية للموسم الثالث والتي أقيمت 
يف مقرات األكادميية.

والتــي انتهــت بفــوز إحــدى فــرق األكادمييــة وامللقــب 
بفريق )Power team( ويتكون من ثالثة العبن علي 

ــب التالي. الترتي
-الالعب :عبد اهلل سالمة.

-الالعب: أحمد رامي الشهاوي.
-الالعبة: ساندي محمد الالشي عويضة.

وقــد مت تكــرمي األبطــال الفائزيــن يف حفــل تكرميــي 
شــمل فقــرات مختلفــة وضــم كافــة الالعبن املشــاركن 

باملراكــز املختلفــة. 
وبعدها قامت إدارة األكادميية بتســليم كأس البطولة 

واملادليات الذهبيــة للفريق الفائز هــذا العام. 
وهي بطولة تنشــيطية تعقد كل عام يف بداية املوســم 
كنوع من الدعم والتشجيع ووسيلة إلعداد العبن قادرين 
على التحدي واملواجهة لتأهيلهم خلوض البطوالت املحلية 

والعاملية .
ولــم ينتهــي األمــر علــي بطولــة الغربيــة أو البطــوالت 
التنشيطية املفتوحة حيث أنه وطبقاً للخطة الفنية للموسم 
احلالي تبدأ األكادميية فاعليات املعســكر املغلــق أواخر 
شهر يوليو استعداداً لبطولة الترقي باحلزام يف اللجان 
العامــة واخلاصــة مبحافظــة الغربيــة واملقــرر انعقادهــا 

أوائل شــهر أغســطس القادم .
وتعتمد األكادميية خالل فترة انعقاد البطوالت التنشيطية 
علي العنصر الطبي التابع لها لضمــان الدقة يف تطبيق 
تعليمات وزارة الصحة املصرية ومنظمة الصحة العاملية 

لضمان سالمة الالعبن .
يأتــي ذلــك من خــالل قيــام عناصــر مــن أطقــم العمل 
بالتعقيم الدوري ملالعب التدريب والتأكيد على ضرورة 
التزام الالعــب باإلجــراءات والتدابيــر االحترازية طوال 

فتــرة التمرين.

هنــاك شــيئان ال نهائيــان.. )الكون وغبــاء اإلنســان(.. 
أما بالنســبة للكــون فانــا غيــر متأكد

» أينشتاين« ال أعتقد أننا سينشأٔبيننا اخلالف إذا ما 
أثرنا »حكمه« إن أصل كل النجاحات هي كثرة املحاوالت 
الفاشــلة أي كثــرة األخطــاء )فاألخطــاء هــي التــي ربــت 
اإلنسان( ولكن بالتأكيد األخطاء املختلفة أو على األقل 
نفس األخطاء ولكن بدرجات متفاوتة وإال سيصبح ضربا 
من اجلنون أن نظل نزرع بذرة الطماطم وننتظر حصاد 
ثمره اخليار كل مرة , ومن املألوف دائما أن الناس تعتاد 
أن تســأل عــن روشــتة  النجــاح لتتخطــى بهــا عقباتهــم , 
تيمنا بحل املشكلة التي يصددها بينما احلقيقة قررت 
أن أناقــش ذات األمــر بشــكل معكــوس بإصــدار »روشــتة 
الفشــل« إذ أن أســهل طريقة للعــالج هو أن تبتعــد أميال 
عن مصــدر األلــم أي العالج بالســير عكــس اجٕتــاه األلم 
) لــذا كلمــا ضغطــت علــى مصــدر األلــم تذوقــت آالمــه 
فتبتعــد عنــه تلقائيــا محــاوال تقوميــه( فاألوجــاع تتســلل 
للوجــدان أســرع مــن االنغمــاس يف النصائــح العالجيــة 
التي قد ندونها يف دفتر املالحظات لنرجع لها يوما ما , 
ولعلى ال أجد أفضل من »روبرت جرين« صاحب أشــهر 
كتب إستراتيجيات النجاح الستوحى منه إستراتيجيات 
اخلطأٔ )الفشل(.. فمن ميكنه يف رأيي إتقان اخلطأمٔيكنه 

إتقــان أي شــيء أخر ..
هي بنــا لنتعلــم )فــن أن تكــون دائمــا علــى خطــأ( ولك 
اخليار إما أن تستمر يف تذوق أثاره أو تبتعد عنه أمياال:

1- اســتعراض مواهبــك باســتمرار والتظاهــر بأنــك 
أكثر دهاء : ذلك سيشعر املحيطن بالتهديد ملكانتهم .. 
وتظل تكتسب عداوات خفيه تتصيد األخطاء ويدبرون 

لــك املكائــد يف اخلفاء
2- الثقــة العميــاء يف أصدقائــك وإهمــال أعــداءك : 
فالصداقة قد تفسد وتصبح أشــد أذى من العدو وعدم 
إكتســاب عدوك يف مصالح مشتركة يبعدك عن طريقة 
تفكيره ويزيد شراســته جتاهك دون أن تعلم فتفشل يف 

توقــع مكائــده نحوك
3- أن حتقق أهدافك بإظهار مقاصد أفعالك : فتصبح 
كتابــا مفتوحــا ألعدائــك يســهل عليهــم توقــع خطواتــك 

وصنع الفخاخ وحسن اســتعدادهم لك .
ــارك : فهــي  ــك ووق ــع هيبت ــرة الدائمــة تضي 4- الثرث
تظهرك أقــل عزما بــل وكلما تكلمــت أكثر يزيــد احتمال 
أن تقول شــيئا تافهــا أو غبيا عــن الكلمات املوجــزة التي 

توهبــك وقــارا وتأثيــرا .
5- إهمال سمعتك : فهي كالقارب أي إحداث خروق 
فيها يغرقها ويعرضك للهجوم والضربات من كل جانب 

ثم تترك للجماهير ينصبون لك املشانق »فتصبح نقطة 
ضعف هيبتك«

6- أن تظــل نكــره وســط اجلمــوع : فــال أحــد يهتــم 
مبــا ال يبــدو ســاطعا ملفتــا لالنتبــاه , فيتجاهلــك الناس 

وتفقــد التأثيــر . 
7- أن تفعل بنفســك ما ميكن أن يفعله لك اآلخرون: 
فعدم استثمار حكمه وخبرات اآلخرين لتحقيق أهدافك 
ســيضيع وقتك وجهــدك ويطفــئ هالتــك اإلعجازية من 

الكفاءة والسرعة  
8- أن تســتدرج لفعل ما يريــدون : فيجذبوك باملنافع 
ويزداد ســطوتهم عليــك ويدفعوك للتخلــي عن خططك 
وتصبــح أوراق اللعبــة بأيديهــم فيهاجمــوك ويفرضــوا 

شــروطهم عليــك  .
9- انتصر بأفعالك وليس بكالمك : فانتصارات اجلدل 
اللحظية ســفيهة فالقوة األكبر تأتى من إتفــاق اآلخرين 

معك من خالل أفعالك دون أن تتفوه بكلمة .
10- مصاحبه البائسن يجلب العسر لهم ولك : بؤس 
اآلخرين قد يقتلك فهو ينتقل كالعــدوى , فقد تظن أنك 

تساعدهم كغرقى ولكنك ستغرق معهم .
11- االعتماديــة علــى اآلخريــن تفقدك اســتقاللك : 
فاحتياجــك الدائم للنــاس لتحقيــق ســعادتك وٕازدهارك 
قــد يدفعهــم لتعليمــك وإعطــاءك مــا ال يكفيــك حتــى ال 

تســتغني عنهم
12- إكتســاب العــداوات الدائمــة : أن تظــل مســتمرا 
يف ارتــكاب حماقــات وأفعــال غــادره دون أن تقــوم بفعــل 
واحــد ينــم عــن الطيبــة والكــرم يكفــر خطايــاك أو حتــى 

يلهيهــم عنهــا
13- احلضور الدائم يبتذل مكانتك وهيبتك ووقارك 
: فالســلعة التــي تــروج بــن النــاس يقــل قيمتهــا , فتقــن 

فن الغيــاب حتــى ترتفع قيمتــك بنــدرة حضورك ليــزداد 
حديثهــم عــن انبهارهــم بك .

14- أن تكون أفعالك مألوفة للناس : فعدم التصرف 
بخطوات غامضة ومباغته وكسر التوقع يكشف نواياك 

ومينحهم شعور بالسيطرة وانعدام الرهبة جتاهك
15- العزلة يف حصن بعيد : فالعزلة خطر يهددك وال 
يحميك فعدم املخالطة سيفقدك احللفاء وقوه املجموع 
كدرع حامى , ويفقــدك معلومات األخر وتبــرزك كهدف 

سهل  .
16- التسرع يف الوالء : فاألغبياء وحدهم من يتسرعون 
يف االنحياز ألحد أطراف الصراع , ففقدانك استقاللك 

يجعلك تابع لآلخرين ويجبروك علي دعمهم وتأييدهم
17- أن تقاتل وأنت األضعف بدافع الكرامة : فتمنح 
األعداء متعه هزميتك فالتسرع يف عدم أخذ وقت كاف 
للتعايف يضيــع فرصــة أن تتصيــد حلظة ضعــف عدوك 

لتنقض عليه .
18- تشتت ضرباتك : فجني الفتات لن يكون أفضل 
من صيد واحد ثمن وذلك جراء إنهــاك قواك وطاقتك 

بعيده عن الضربات املركزة املؤثرة .
ــل تصــور اآلخــر  ــة مكــرره : فتقب ــح هوي 19- أن تصب
بــاألدوار التــي يفرضهــا عليــك مجتمعــك وتبعــدك عــن 

ــح ممــال . ــاس وتصب إاجنــذاب الن
20- إظهار خطاياك المعه كالنجوم : فتظهر مبظهر 
خائب الرجى الفاشــل غيــر الكــفٔ الذي يتخــذ اآلخرين 

كباش ليخفي فيهــم هزائمه .
21- أن تكون تابعا : تبذل اجلهد والتضحيات لتحقيق 
أهداف اآلخرين وتتبع طقوسهم بدال من أن تصبح رمزا 

ملهما للجميع ومحل اعتزاز بنفسك .
22- اجلــن يف تنفيــذ مخططاتــك : فتبــدأٔ مســارا 
معينــا دون أن تكــون واثقــا من نتائجــه , فالشــك والتردد 
يضعف أداءك واالستســالم للخوف يدمــرك . فال أحد 

يوقــر اجلبنــاء
ــي املكاســب  23- عشــوائية املســار : مينعــك مــن جن
ويجعلك توجه الدفة باســتمرار يف االجتاه اخلطــأٔ, دون 
األخذ يف االعتبار كل العقبات والعوائق فتظل منهكا دائما

24- إظهار معاناتك بدل إجنازاتك كموهبة: سيشكك 
الناس يف مقدرتك على تذليل الصعاب وانه ليس مبقدورك 

فعل أكثر من ذلك .
25-جتعــل أوراق اللعبة يف يــد الغير: فتصبح عرضة 
لالستدراج والتحكم يف إرادتك فيمنحوك ظاهريا حرية 
االختيار لتشعر أنك حر بن شرين يصب يف مصلحتهم .

قضيت ســنوات طفولتي أســمع عن هذا املوضوع و 
الفضول يقتلني ألعرف سر خوف الناس منه فقررت 
الكتابة عنه ...ما وراء الطبيعة جملة أو مصطلح غامض 
مبجرد سماعه نعلم أننا علي وشك دخول عالم الدجل 
و الشــعوذة و التخاريف و ندرك أيضا أننا على أعتاب 
دخول عالم ال حتكمه قواعد وال قوانن و لكننا مقتنعن 
متاما بوجــود هذا العالم بــكل ظواهــره اخلارقة و غير 
املألوفــة أنــت كقــارئ ســواء كنــت صغيــرا أو كبيــرا هــل 
تستطيع أن تصف لي شعورك عندما تدرك أنك بقاع 
ــٌم غامــٌض، ظلَّــت  عالــم ملعــون الدجــُل والشــعوذُة عال
حيله وأالعيبــه محور تســاؤالت كثيرة، ومجــاالً خصباً 
لوضع عالمــات تعجــب بال نهايــة عــن قــدرة الدجالن 
واحترافيتهم، وسيطرتهم علي نسبه كبيرة من املجتمع، 
يساندهم يف ذلك اجلهل وارتفاع نسبة األمية باألوساط 
ــة هنــاك  الشــعبية والبســطاء بالقــرى والنجــوع املصريَّ
قصص تروى عما يعرف بالبيوت املســكونة باجلــّن أو 
الدجُل  والسحر املدفون يف كفن امليت .. والعمل املدفون 
يف القبــر .. والســحر مكتــوب على عظــام ميــت  وكلها 
مصطلحــات جلرائم يرتكبهــا بعــض الدجالــن بهدف 
االنتقــام أو جلب احلبيــب أو اإلجنــاب والتي نهى عنها 
اإلســالم حتــت مســمى ســحر القبــور والتــي يفضلهــا 
اغلــب الســحرة الن القبــور تكــون بعيــدة عــن الســكان 
وبالتالــي يكــون مــن الصعــب الوصــول إليهــا وتزايــدت 

جرائم القتــل واالغتصاب باســم الدجل 
إن الدجــل أو الغــش الصحــي هــو تقدمي ممارســات 
طبيــة مــزورة أو جاهلــة و الدجــال هــو املمــارس لهــذا 

جبر اخلواطر خلق إسالمي عظيم  يدل علي سمو 
النفس ورجاحــة العقل وســالمة القلب عندما ينكســر 
اخلاطر يصبح املرء منا بحاجة إلى كلمة طيبة وإحساس 

باألمان أكثر من حاجته للعتب واللوم 
فعندما تنكسر خواطرنا ال نستطيع البوح يف الكالم 

فتخوننا العبارات 
وننتظر ألقرب الناس لقلوبنا ملواستنا بكلماتهم الطيبة 
فمهما بلغت قوة الشخص فانه يشعر أحيانا بالضعف 
وتعجزه الدنيا بكوارثها فيكون يف اشد االحتياج جلبر 

خاطره ولو بكلمة طيبة .
تذكر دائمــا أن ما تقدمــه بيدك يف اخليــر فلن تعود 
يــدك فارغــة بــل تعــود حبــا يف قلبــك وصحــة يف بدنك 
ــر اخلواطــر مــن  ورضــي مــن اهلل ميــأ وجهــك ، فجب

أعظــم األشــياء

النوع من املمارســات الطبيــة أو الشــخص الذي يدعي 
امتــالك املهــارة واملعرفــة أو املؤهــالت التــي متكنــه من 
ممارســة الطــب وهــو ال ميتلكهــا. وتشــمل العناصــر 
املشــتركة للدجــل التشــخيصات املزيفــة باســتخدام 
اختبارات تشــخيصية غير موثقة ، وكذلــك العالجات 
البديلــة خصوصــا ألمــراض خطيــرة مثــل الســرطان. 
الغــش الصحــي مصطلــح يســتخدم كمــرادف للدجــل، 
ولكن مصطلح الدجل يعبر عن ممارسات أكثر عدوانية

 أما الشعوذة أو السحر األسود، ميكن اعتباره فرعاً 
مــن فــروع الســحر الــذي يســتند علــى اســتحضار مــا 
يســمى بالقــوى الشــريرة أو قــوى الظــالم التــي يطلــب 
مساعدتها عادة إلنزال الدمار أو إحلاق األذى أو حتقيق 

مكاســب شخصية

وليــس شــرطا أن تبــذل فيهــا مــاال أو جهــدا ، فجبــر 
اخلاطر يتحقق بابتسامة أو مسحة رأس علي يتيم أو 
بالكلمة الطيبة أو تواضعك بن الناس ، فجبر اخلواطر 
يحفــظ العالقــات االجتماعيــة بــن النــاس ، وقــد نري 

كســر اخلاطر أمرا بســيطا هينا 
ولكنه يحول حياة شخص ويدمرها .

فــال تيــأس إذا تعثــرت أقدامــك وســقطت يف حفــرة 
واســعة فمهما كانت احلفرة عميقة فستشــرق شــمس 
حياتــك مــن جديــد الن اهلل هــو الــذي ينجيــك ، وتذكر 
دائمــا أن مــن يجبــر بخاطــر غيــره وراعــي مــا بــه مــن 
حزن وضيق فسيقف اهلل بجانبه يف أي محنة أو ضيق 
يتعــرض لــه ألنــه كمــا تديــن تــدان ، فمــن جبــر خاطــر 

قلبا مكســورا 
فسيأتي له من يجبر بخاطره ولو شخصا ال يعرفه 

 هناك جدل حول تقســيم الســحر من األســاس إلى 
سحر أسود وسحر أبيض فكل سحر هو أسود حسب 
أغلب األديان و قيل أنه سحر الرسول فبقي على ذلك 
ستة أشهر، حتى نزلت سورتي املعوذتن - سورة الفلق 
وســورة النــاس - رقيــة لــه وأنه ســحر من قبــل لبيد بن 
األعصم .ولذلك حّذرنا اإلســالم من الوقوع يف شباك 
الســحرة واملشــعوذين الذين تعد أعمالهم من اجلرائم 
العظيمــة التــي تعــود علــى صاحبهــا بالوبــاء والهــالك 

وتلي الشــرك باهلل مباشرة.
والسحر من أخطر األمراض التي تصيب اإلنسان، 
وقد استطار شرر السحرة والكهنة واملشعوذين، وعظم 
أمرهــم وكثر خطرهــم فــآذوا املؤمنن وأدخلــوا الرعب 

يف حرماتهم.
وتزايــدات أعمــال الســحر والشــعوذة يف بالدنا على 
الرغم من اجلهود الكبيــرة التي تبذل ملكافحتها وبهذا 
نؤكد على أهمية وضرورة جترمي هذه املمارسات وذلك 
ملا له من أثر على املتضررين وحلماية الناس، حيث إن 
موضوع السحر والشعوذة أخذ بعًدا عميًقا يف مجتمعاتنا 
بحكــم أن الظاهــرة زادت بــن النــاس، وأصبــح البعض 
يســتغل أمــور الشــعوذة يف عمليــة االحتيــال والنصــب 
على مســتخدميها و من يلجئون للســحرة واملشــعوذين 
بحجــة حــل قضاياهــم ومشــاكلهم ، ألن هــذه األعمــال 

كانت ســبًبا يف حــدوث تفكك بن األســر
ولذالــك نتمنى  مــن اجلهات املختصــة القبض على 
هــؤالء الســحرة وعلى من يســتعن بهــم وإنــزال أقصى 

العقوبــة عليهم  ألنهــا تعتبر جرميــة قتل نفــس عمًدا

، فجبر اخلواطر له قيمة إنسانية كبيرة وثواب عظيم  
عند اهلل فمن ســار بن الناس جابرا للخواطر 

أدركتــه العنايــة ولــو كان يف جــوف املخاطــر فاجعــل 
لنــا مــن جبــر اخلواطــر نصيــب يــا اهلل

قال رســول اهلل صــل اهلل عليه وســلم ...أنــا مدينة العلــم وعلي بابها 
..رضــي اهلل علي اإلمــام علــي وأرضاه ورضيــا عنا جميعا   

يــا أبــو احلســن أنــا مهمــا قالــوا يــا ابــن عــم الرســول علمــك يفيــض 
مبحبته على التالل وعلى السهول مثل الرســول صلي اهلل عليه و سلم 

كان يءبلعيــش فقيــر وطعامــه مــن خبز الشــعير
ومخدته ليف النخيل وكان سريره من احلصير

ُيَعّد أميــر املؤمنن علّي بــن أبي طالب بــن عبد املطلب بن هاشــم بن 
عبد مناف بن ُقصي الهاشــمّي ابَن عّم النبّي -صلّى اهلل عليه وسلّم-، 
وأّمه هــي فاطمة بنــت أســد الهاشــمّية، ُوِلــد يف مكـّـة املُكَرّمــة قبل بعثة 
النبــّي -صلـّـى اهلل عليــه وســلّم- بَعشــر ســنن، وقــد تربّــى يف َكَنــف ابن 
عّمه الرســول -صلـّـى اهلل عليــه وســلّم-؛ إذ ضّمــه إلى ِحجــره؛ تخفيفاً 
عــن عّمــه أبــي طالــب حــن أصــاب مكـّـة اجَلــدُب؛ فقــد كان أبــو طالــب 
كثير األوالد، وكان علّي -رضــي اهلل عنه- من أوائل الذين آمنوا بالنبّي 
-عليه الصــالة والســالم- حن بُِعــث، وكان عمره حينها عشــر ســنن.

قصة إســالم علّي بن أبي طالب وهجرته ُيذَكر يف قّصة إسالم علّي 
-رضي اهلل عنه- أّنه دخل على النبّي -صلّى اهلل عليه وسلّم-، وزوجته 
خديجة -رضــي اهلل عنها-، فرآهمــا ُيصلّيان، فاســتغرب ذلك، وســأل 
النبــّي -صلـّـى اهلل عليه وســلّم-، فأخبــره بأمــر اإلســالم، وبأّنه ُمرَســل 
ين من عنــد اهلل -تعالــى-، والــذي يدعو فيــه إلى توحيــد اهلل،  بهــذا الِدّ
وَترك عبادة ما ســواه، فتعجّب علّي من ذلك األمر؛ إذ لم يكن قد َسمع 
به َقبل ذلك، وأراد أن ُيخبــر أباه أبا طالب، فأوصاه الرســول بالكتمان، 
ويف اليــوم الــذي َيليه، جــاء علــّي -رضــي اهلل عنــه- إلى محمــد -صلّى 
اهلل عليه وســلّم- وقد وقع اإلميان يف قلبه، فأســلَم، وكتَم إسالمه وهو 
ُيَعــّد أّول َمــن آمــَن ِمــَن الصبيــان، كمــا أّنــه مــن العشــرة الذيــن بّشــَرهم 

النبّي -عليــه الصالة والســالم- باجلّنة.

لقــب أميــر املؤمنن علي بــن أبــي طالب )عليــه الســالم( بعــدة ألقاب 
كرميــة  منها

ألمير املؤمنن علــّي بــن أبي طالــب صلــوات اهلل عليه ألقــاب عديدة 
تعّبر عن بعض مقاماته الســامية املتفّردة، ومن هذه األلقــاب الكرمية: 
أمير املؤمنن، وأميــر النحل. وحن جنمــع بن هذين اللقبــن يظهر أن 

املراد بالنحــل: املؤمنون الذيــن هو عليه الّســالم أميرهم.
.وصف املؤمن بالنحلة ُيالَحظ فيه عّدة جهات:

منها: أن النحلة ال تأكل إالّ طيباً، فهي تتغذى من رحيق األزهار.
ومنها: أن النحلة ال ُتخرج إالّ طّيباً فهي ُتخرج العسل الطيب اللذيذ 

الذي جعل اهلل تعالى فيه شــفاء للناس.
ومنهــا أيضــاً: أن النحل يعيــش جماعة متعاونــة متفاهمة وفــق نظام 

خــاص هــداه اهلل إليه.
واملؤمن كذلــك ال يكون طعامه املعنــوي إالّ طيباً طاهراً، فهو يســتمد 
مــن واليــة أهــل البيــت عليهــم الّســالم، وال ُيخــرج للنــاس إالّ الطيب من 
القــول والعمــل. واملؤمنــون مــن أتبــاع أهــل البيــت ينبغــي أن يكونــوا يــداً 

واحدة.. يتعاونــون يف الســّراء والضــّراء.
ومثــل هــؤالء املؤمنــن الطاهريــن األتقيــاء يكــون أميَرهــم علــّي عليــه 
ــه ســيد األوليــاء وإمــام األبــرار، ولهــذا وصفتــه األحاديــث  الّســالم؛ ألّن
النبوية الشــريفة بأّنــه يعســوب الديــن أو يعســوب املؤمنن. واليعســوب 
هــو كبيــر النحــل وقائدهــم. ومــن هنــا.. فــاّن أميــر املؤمنــن عليــاً عليــه 

الّســالم هــو أميــر النحــل
ومن ألقابه أيضا حيدر الكرار فما معنى لقب حيدر الكرار؟

أوال : حيدر
اشتهر األمام علي بلقب »حيدر«  فعند والدة اإلمام علي عليه السالم 
.. أرادت أمه أن تسميه »حيدرة« .. إال أن أباه قد اعترض و سماه علي .. 

و كلمة حيدرة هي من احد أســماء و ألقاب األسد .. و يف معركة خيبر 
قال األمام علي عليه السالم عند مواجهة مرحب قائد اليهودين .:

... أنا الذي سمتني أمي حيدرة ... كليث غابات شديد قسورة
ثانيا : الكرار

لقب األمام علي عليه السالم بلقب الكرار من النبي صلى اهلل عليه 
و آله وســلم .. حينما أعطــى له رايــة غزوة خيبــر ليفتح القلعــة التي لم 
يتمكن املســلمن مبحــاوالت عديــدة لفتحهــا .. فأعطــاه الرايــة قائال » 
ســأعطن الرايــة لرجــل يحــب اهلل ورســوله و يحبــه اهلل ورســوله كــرار 
وليــس فــرار » ... و الكرار هــي كلمه تعني املقــدام و هي عكــس الهارب

وأخيرا لقب أبو تراب
عــن عبايــة بــن ربعــيٍّ ، قــال : » قلــت لعبــد اهلل بــن عبــاس : لــم كّنــى 
رســول اهلل ) صلى اهلل عليه وآله ( علّياً أبــا تراب ؟ قــال : ألنَّه صاحب 

األرض ، وحّجــة اهلل علــى أهلهــا بعــده ، وبه بقاؤهــا ، وإليه ســكونها 
قّصة فــداء علي للنبــي ضــرب علــّي - رضــي اهلل عنــه- أروع األمثلة 
يف الِفداء واجلهاد؛ فحن أذن اهلل - تعالى- للرسول - صلّى اهلل عليه 
وسلّم- بالهجرة أوحى إليه أّن قريشــاً يكيدون له؛ ليقتلوه، ويتفّرق دمه 
بن القبائــل، فنام ابــن عّمه علــّي يف فراشــه؛ ليوهــَم قريشــاً أّنــه النبّي، 
يق إلــى املدينة  وخرج النبّي -عليــه الصــالة والســالم-، وأبو بكــر الصِدّ
املُنَوّرة ُمهاجرين، وبَقي علّي -رضي اهلل عنه- يف فراش النبّي، وُيشــار 
إلــى أّنه -عليه الصــالة والســالم- كان قــد أخبَر علّيــاً أّنهم لــن يتمكّنوا 
مــن إيذائــه، وكان املشــركون ينظــرون مــن شــّق البــاب، فيــَرون شــخصاً 
ــم يكــن  ــه وســلّم-، ول ــى اهلل علي ــه رســول اهلل - صلّ ــون أّن نائمــاً، فيظّن
الذي يف الداخل ســوى علــّي -رضي اهلل عنــه- يفدي الرســول بروحه.

يــق، وعمر  قصــة زواج علــي من الســيدة فاطمة ســبق أبــو بكــر الصِدّ
بن اخلطــاب -رضــي اهلل عنهمــا- علّيــاً يف خطبــة فاطمة -رضــي اهلل 

عنها- من أبيها رسول اهلل -صلّى اهلل عليه وســلّم-، وكان رَّده على كّل 
واحٍد منهمــا بأّنهــا صغيــرة، وقد كانــت كذلك فعــالً، فرضيــا مبا قــَرّره 
رســول اهلل -صلّــى اهلل عليــه وســلّم-، وســمعت إحــدى النســاء بذلــك، 
م إلى ِخطبة  فانطلقت إلى علــٍيّ -رضــي اهلل عّنه- ُتشــّجعه على التقــُدّ
فاطمــة مــن أبيهــا، فتقــّدم علــّي -رضــي اهلل عنــه- خلِطبة فاطمــة من 
النبّي -عليــه الصــالة والســالم-، فَرِضــي بعلــّي زوجــاً البنته، يــروي يف 
ــُت  ــَدْي الرســول وأجُْلِْم ــْنَ َي ــُت بَ قصــة خطبتــه للســيدة فاطمــة »َجلَْس
، َفَقاَلَها  ى َما اْســَتَطْعُت اْلــكاََلَم، َقــاَل: )َهْل َلــَك ِمْن َحاَجــٍة(، َفَســكَتُّ َحتَّ
َثــاَلَث َمــرَّاٍت َقــاَل: )َلَعلَّــَك ِجئـْـَت َتْخُطــُب َفاِطَمــة(، ُقلـْـُت: َنَعــْم َيا رَُســوَل 
اهللِ. َقاَل: )َهْل ِعْنَدَك ِمْن َشــْيٍء َتْســَتِحلَُّها ِبــِه( -أي: مهر-، َقــاَل: ُقلُْت: 
رِْع الَِّتــي ُكْنُت َســلَّْحُتكََها(.  اَل َواهللِ َيــا رَُســوَل اهللِ َقــاَل: )َفَمــا َفَعلـْـَت ِبالــدِّ
ةٌ َمــا َثَمُنَهــا ِإالَّ أَرْبَُعِماَئــِة ِدرَْهــٍم، َقاَل:  : َواهللِ ِإنََّها َلــِدرْعٌ ُحَطِميَّ َقــاَل َعِلــيٌّ
)اذَْهْب َفَقــْد َزوَّْجُتكََها َوابَْعــْث ِبَها ِإَلْيَها وكان زواجهما يف الســنة الثانية 
من الهجرة النبوّيــة بعد غــزوة بَــدر، وكان املَهر الذي قّدمه لها بســيطاً؛ 

وهــو ِدرع ُحطمّيــة َغِنَمهــا يف إحــدى املعارك.
قّصــة اختيار علــّي حَلمــل راية اإلســالم يــوم خيبر حاصر املســلمون 
خيبر أّيامــاً عديــدة، ومَلّا كان اليوم الســابق لَفتحهــا والدخول فيهــا، قام 
الرسول -صلّى اهلل عليه وسلّم- خطيباً يف املسلمن، فقال: )أَلُْعِطَنَّ 
ُه  اَيــةَ َغًدا رَُجــاًل َيْفَتــُح اهللَُّ علَى َيَدْيــِه، ُيِحــُبّ اهللََّ ورَســوله وُيِحُبّ هِذه الَرّ
ــا  ُهــْم ُيْعَطاَهــا، َفلََمّ ــاُس َيُدوُكــوَن َلْيلََتُهــْم أُيّ اهللَُّ ورَســوُلُه، قــاَل: َفَبــاَت الَنّ
ــاُس َغَدْوا علـَـى رَســوِل اهللَِّ َصلَّى اهللُ عليه وســلََّم ُكلُُّهــْم َيْرُجو  أْصَبَح الَنّ
أْن ُيْعَطاَها، َفقاَل: أْيَن َعِلُيّ بُن أِبي َطاِلٍب(،]10[ وأعطى الرسول الراية 
لعلــّي -رضــي اهلل عنــه-، فقــاد املســلمن يف َفتح َخيبــر، وبــدأ بالهجوم 
علــى احلِصــن الــذي ُيســّمى )ناعــم(؛ وهــو املــكان االســتراتيجّي الــذي 
يعتبــره اليهــود ِحصنهــم الدفاعــّي األّول، وطلــب منهــم أن ُيســلموا، إاّل 

أّنهم رفضــوا ذلك، وطلب قائــد اليهود )مرحــب( املُبارَزة من املســلمن، 
فقاتلــه الصحابّي عامــر بن األكــوع، فقتلـَـه مرحب، ثــّم تبارز هــو وعلّي، 

فقتلـَـه علــّي -رضــي اهلل عنه
تولى ســيدنا علــي اخلالفــة بعــد فاجعة مقتــل ســيدنا عثمــان رضي 

اهلل عنه ســنة 35هـ.
لــم ميــِض وقــٌت قليــٌل علــى مبايعتــه باخلالفــة مــن ِقَبــِل أهــِل املدينــِة 
املنــوَّرَِة حتــى رفض عدٌد مــن الصحابــة مبايعته، حتى يتــم القبض على 

قتلة عثمــان رضــي اهلل عنــه للقصــاص منهم
اغتيل علي بن أبي طالب على يد أحد اخلوارج ُيدعى عبد الرحمن 
بن ملجم يف 21 رمضان 40 هـ/ 27 يناير 661 م. علي بن أبي طالب هو 
رابع اخللفاء الراشدين عند السنة وأحد العشرة املبشرين باجلنة اُغتيل 
يف املســجد الكبير بالكوفة يف العراق احلالــي،] كان يبلغ مــن العمر 62 
أو 63 عامــاً،]3[ تــويف متأثراً بجراحه بعــد يومن من إصابــة ابن ملجم 
علــى رأســه بســيف مطلــي بالســموم، يف 21 أو 19 رمضــان 40 هـــ )27 
يناير 661 م(. وكان اخلليفة الثالث الذي مت اغتياله، بعد عمر وعثمان.
وهكــذا توفــى أقــرب النــاس إلــى رســول اهلل، صلــى اهلل عليه و ســلم  

ــاس لقلبه الشــريف. ومــن أحــبِّ النَّ


