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ال�صّيد علي عبا�س املو�صوي

�����اك�����م...  اإيَّ

والأخ�����ص��ري��ن 

اأع������م������اًل!

يعي�سها  ال���ت���ي  ال��دن��ي��ا  ه����ذه 

اأمير  و���س��ف  ب��ح�����س��ب  الإن�������س���ان 

ل��ه��ا هي   Q ع��ل��ي  ال��م��وؤم��ن��ي��ن 

ي�سعى  للتجارة  م��ك��ان  اأي  متجر، 

ف��ي��ه الإن�����س��ان ل��ك�����س��ب ال��م��زي��د من 

المال. راأ�س  من  لديه  بما  الربح 

اأم����ا راأ������س م���ال الإن�������س���ان ف���ي هذه 

ا  ع��ّز وج��ل ممَّ م��ا وه��ب��ه اهلل  ال��دن��ي��ا فهو 

والأر�س  ال�سموات  وبخلق  بتكوينه  يرتبط 

اأن  هي  الرابحة  وتجارته  له،  وت�سخيرها 

الآخرة.  �سبيل  في  هذا  المال  راأ���س  ُينِفَق 

اآخرته  ببيعه  تكون  المال  راأ���س  وخ�سارة 

بدنياه فيكون الثمن اأغلى من المثمن وتلك 

هي التجارة الخا�سرة.

�س  يتعرَّ ق��د  ت��ج��ارت��ه  ف��ي  ف��الإن�����س��ان 

وعِلَم  بذلك  اأحاط  فاإذا  اأحيانًا،  للخ�سارة 

به �سعى لتداركه فيجبر تلك الخ�سارة بربٍح 
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ى له من  ا تبقَّ لحق، وي�سعى لال�ستفادة ممَّ

وقع عليه  ما  �سبيل جبران  المال في  راأ�س 

ف  يتوقَّ ذلك  ت��دارك  ولكن  الخ�سارة.  من 

اأّن  لو  واأّم��ا  فعاًل،  يخ�سر  اأنَّه  يعلم  اأن  على 

ذلك  يدرك  ول  يخ�سر  وهو  يتاجر  اإن�سانًا 

فاإّنه �سوف ي�سل اإلى لحظٍة يدرك فيها اأّنه 

لم يعد يملك اأي �سيء من راأ�س المال الذي 

نه اأن يتدارك خ�سارته. يمكِّ

مع  تجارته  في  الإن�سان  ح��ال  وهكذا 

اهلل عّز وجل، فقد يواجه الخ�سارة اأحيانًا 

لزّلة �سيطان اأوقعته في مع�سّية ربِّ العزة 

ن  ه اإذا اأدرك ذلك فقد يتمكَّ والجالل، ولكنَّ

والعمل  بالتوبة  الخ�سارة  تلك  ت��دارك  من 

ال�سالح.

اأنَّ  لمعرفة  الإن�سان  ق  يوفَّ لم  لو  ولكن 

تجارته تقع في الخ�سارة فلن ي�سعى لتدارك 

ذلك، وهو بهذا ُيحَرم من فر�سة ال�ستفادة 

ى من راأ�س المال لتدارك خ�سارته،  ا تبقَّ ممَّ

وهذا يكون من الخا�سرين بح�سب الو�سف 

القراآني.

اآخر  و�سٌف  الكريم  القراآن  في  ولكن 

غير الخا�سر، وهو الأخ�سر اأعماًل، فمن هو 

الأخ�سر اأعماًل؟ 

اإّنه الذي يدخل في �سوق البيع وال�سراء 

ولكّنه يمتاز بخ�سائ�س ثالث فهو:

اأواًل: يبذل جهده فال يتوانى ول يك�سل 

ر. ول يق�سّ

الخاطئ  التِّجاه  في  ي�سير  اإّن��ه  ثانياً: 

ة. فهو في حال خ�سارٍة م�ستمرَّ

ث����ال����ث����اً: وب����ه ي��م��ت��از ع���ن غ���ي���ره من 

ربٍح  حالة  في  اأّن��ه  يظنُّ  اأّن��ه  الخا�سرين، 

اأّنه  الإط���الق  على  يعتقد  ل  فهو  م�ستمّر 

يخ�سر �سيئًا، بل يعتقد العك�س تمامًا.

ي�سفه  ال���ذي  ه��و  الإن�����س��ان  ه��ذا  مثل 

القراآن الكريم باأّنه الأخ�سر اأعماًل.

اإّنه اإن�سان ذو »جهل مرّكب« فهو جاهل 

بعد  الخطاأ  في  يقع  اإّنه  يجهل.  اأّنه  ويجهل 

اأي  في  واقعًا  نف�سه  يرى  ل  ولكّنه  الخطاأ، 

خطاأ، بل يرى نف�سه في طريق ال�سواب.

في�سير  ب��ه  ليقتدي  غ��ي��ره  ي��دع��و  اإّن����ه 

ه � باعتقاده � ي�سير  ك�سيره، وينهج نهجه؛ لأنَّ

في الطريق ال�سحيح.

لأّنه  نف�سه  الر�سا عن  حالة  يعي�س  اإّنه 

يعمل  لأّن���ه  النا�س  اأف�سل  م��ن  اأّن���ه  يعتقد 

وي�سعى ويكّد وي�سقى وهو ي�سير في الّتجاه 

ال�سحيح.

اإّنه يرى نف�سه من اأف�سل النا�س، وَيِعُد 

في  فيعي�س  طائلة،  باأرباح  ويمّنيها  نف�سه 

م�ساّف  ف��ي  تجعله  اأح��الم��ًا  خياله  عالم 

العظماء والكبراء.

اإّن الذي ي�ستمّر غرقًا في عمله الخاطئ 

عبادة  اأّنه  يرتكبه  الذي  الذنب  من  فيظّن 

ه، ويرى من عمله ال�سيئ  يتقرب بها اإلى ربِّ

ا�ستقامًة  انحرافه  وي��رى  �سالحًا،  عماًل 

اأخ�سر  من  هو  ور�سادًا  هدًى  �سالله  ويرى 

النا�س اأعماًل. 

اأَْعَمااًل  ِباالأَْخ�َسِريَن  ُئُكْم  ُنَنبِّ َهْل  {ُقْل 

ْنَيا َوُهْم  الَِّذيَن �َسلَّ �َسْعُيُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّ

ْنعاً} )الكهف:  َيْح�َسُبوَن اأَنَُّهْم ُيْح�ِسُنوَن �سُ

.)104 � 103
رّب  هلل  ال��ح��م��د  اأن  دع���وان���ا  واآخ�����ر 

العالمين.
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ال�صيد عبا�س علي املو�صوي

هن��اك اأم��ر �صائع بي��ن الموؤمنين بالمه��دي | وهو اأنه 

يخرج ومع��ه ال�صيف، ي�صرب به اأعناق من ن�صب له العداوة 

ووق��ف ف��ي طريق��ه لتحقيق الأه��داف الت��ي يريدها. وقد 

تعّم��ق هذا المفهوم بمعناه الحرف��ي، واأن ال�صيف هو الأداة 

التي ي�صتعملها المه��دي | في حربه وهو و�صيلة النت�صار 

وال�صالح المعتمد في معاركه.

وهذا الفهم ال�صائع والمتداول على األ�صنة الموؤمنين لم 

ي��اأت من فراغ، بل ل��ه ر�صيد من الأحادي��ث والروايات التي 

تكف��ي لإثبات م��ا عند العام��ة من النا���س وال�صائ��ع بينهم، 

وهذا اأمر وا�صح.

بال�صيف القائم 
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ف���ي رواي�����ات الأئ��م��ة 

R

الإمام  عن  الحديث  ففي 

 �  Q الباقر   � جعفر  اأب���ي 

لم  القائم  خ��رج  »اإذا  ي��ق��ول: 

يكن بينه وبين العرب وقري�س 

اإّل  ياأخذ منها  ما  ال�سيف،  اإّل 

.
)1(

ال�سيف...« 

قام  »اإذا   :Qوعنه

الكوفة  اإل�����ى  ����س���ار  ال��ق��ائ��م 

فيخرج منها ب�سعة ع�سر األف 

ياأتي  حتى  ال�سيف  فيهم  في�سع  نف�س... 

.
)2(

على اآخرهم..« 

وعنه Q اأي�سًا اأّنه قال: »في �ساحب 

اأنبياء:... واأما  اأربعة  هذا الأمر �سنن من 

.
)3(

)�سّنته( من محمد فال�سيف« 

وعن الإمام ال�سادق Q في معنى 

اْلَعَذاِب  ِم��َن  ��ُه��ْم  {َوَل��ُن��ِذي��َق��نَّ تعالى:  قوله 

ااْلأَْك��َب��ِر} )ال�سجدة:  اْلَعَذاِب  ُدوَن  ااْلأَْدَن��ى 

والأكبر:  والجدب،  القحط  »الأدن��ى   :)21

اآخر  في  بال�سيف  المهدي  القائم  خ��روج 

.
)4(

الزمان« 

في  بالبحث  ال��ج��دي��ر  ال��ك��الم  ن��ع��م، 

م��و���س��وع »���س��ي��ف ال��م��ه��دي« ه���و: ه��ل اأن 

ال�سيف في هذه الأحاديث ماأخوذ على نحو 

المو�سوعية � اأي اأنه الو�سيلة والعّدة القتالية 

التي ي�ستعملها المهدي| في 

في�ستعمل   � ع���دّوه  م��ع  ح��رب��ه 

ال�سيف �سالحًا يقتل به اأعداء 

اأنَّ ال�سيف كان عنوانًا  اأو  اهلل 

ال�سيف  ولي�س  للقوة  ورم���زًا 

واإنما  ب��ال��ذات  المق�سود  هو 

ريد 
ُ
واأ مجازًا  ال�سيف  ا�سُتعمل 

الن�سر  تحّقق  و�سيلة  ك��ل  ب��ه 

على العدو، فقد يكون ال�سالح 

ه���و ال���ط���ائ���رات وال��ق��ن��اب��ل 

وغيرها  المتفجرة  وال��م��واد 

اأو  ع�سرنا  ف��ي  المتداولة  الأ�سلحة  م��ن 

غ��ي��ره��ا م��م��ا ل��م يعهد ف��ي ت��اري��خ الأم���م 

وال�سعوب؟...

ال�صيف لي�س معجزة

هنا  بال�سيف  المق�سود  ب��ي��ان  وق��ب��ل 

هذا  في  ينفعنا  اأم��ٍر  اإلى  نلتفت  اأن  ينبغي 

المقام وهو في خال�سته: اأنَّ �سيف المهدي 

يعني  المعجزة،  ة  خ�سو�سيَّ فيه  لي�س   |

اأنه لي�س معجزة ي�ستعملها الإمام في وجه 

ِع اأحد هذا المعنى ولي�س  خ�سومه ولم يدَّ

في الأحاديث اأثر من ذلك.

التي  الأو���س��اع  وف��ي ظل  وب��ن��اًء عليه، 

تعي�سها الدول وما تمتلكه من اأ�سلحة فتَّاكة 

)طائرات و�سواريخ عابرة للقارات وقنابل 

ي�سّح  ل  ق��ات��ل��ة..(  كيماوية  وم���واد  ذرّي���ة 

�صي���ف المهدي 

على  دلل���ة   |

 | واأن��ه  الق�وة 

يقهر اأعداءه بما 

قّوة  من  يمت�لك 

ل تق���ف اأمامها 

اأخرى ق���وة  اأي 
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ويقاتل  بال�سيف  يخرج  المهدي  اإّن  القول 

يحمل  كونه  نفينا  اأن  بعد  وخ�سو�سًا  به، 

معجزة في الق�ساء على الخ�سوم.

يف هنا على  لذا، ينبغي اأن نحمل ال�سَّ

اأع���داءه  يقهر   | المهدي  واأنَّ  ال��ق��وة، 

اأي  اأم��ام��ه��ا  تقف  ل  ق��وة  م��ن  يمتلك  بما 

اأن  يمكن  قد  بما  يكون  وهذا  اأخ��رى،  قوة 

فيعّطل  فائقة  ق��درة  من  المهدي  يمتلكه 

يمكنه  وبهذا  ا�ستعماله،  ويوقف  الموجود 

الو�سائل  و�سمن  العالم.  على  ال�سيطرة 

التكامل  ط��اب��ع  ت��ت��خ��ذ  ال��ت��ي  الطبيعية 

الت�ساعدي، عملية النمو، لأن الب�سرية ل 

تتراجع اإلى الوراء في ظّل ما و�سلت اإليه 

واإبداعات،  علمي،  تقّدم  من 

واختراعات و�سناعات. 

وه�������ن�������اك ف����ر�����س����ّي����ة 

يمكن  ن���ع���م  ت����ق����ول:  ث���ان���ي���ة 

ال�سيف  للمهدي|ا�ستعمال 

اإذا ن�سبت حرب عالمية ثالثة 

توقيف  الحرب  ه��ذه  في  وت��ّم 

الم�سانع المنتجة وتدمير كل 

اإلى  الإن�سان  وع��اد  الأ�سلحة 

بال�سالح  الحرب  من  بدائيته 

الأبي�س من �سيف ورمح، وما 

يكون  ق��د  وه��ذا  ذل��ك.  اأ�سبه 

ممكنًا وخ�سو�سًا من خالل الروايات التي 

القائم  قيام  قبل  حرب  وقوع  عن  تتحدث 

اإل  يبقى  ول   
)5(

النا�س« »ثلثا  فيها  يذهب 

الثلث، وفي بع�س الروايات يذهب في هذه 

وهذا   .
)6(

النا�س«  اأع�سار  »ت�سعة  الحرب 

من الإمكان بمكان؛ لأن الأيدي التي تمتلك 

العقل  تمتلك  ل  المتطورة  الأ�سلحة  هذه 

يمنعها  ال��ذي  الإي��م��ان  ول  الإن�سانية  ول 

في  فربما  ال�����س��الح،  ه��ذا  ا�ستعمال  م��ن 

لفر�س  ا�ستعالء  اأو  حقد  اأو  غ�سب  �ساعة 

�سيطرتها على العالم تفّجر حربًا مدّمرة 

تق�سي على الب�سرية اإل القليل منها.

ذاتها  ح��ّد  في  ممكنة  فر�سية  وه��ذه 

وما  واآث��اره��ا  حيثياتها  ول��ه��ا 

ال��دم��ار  لأن  ع��ل��ي��ه��ا  ي��ت��رّت��ب 

ي�سيب الجميع.

رمز القّوة

 اأم���ا ف��ي ح��ال ان��ت��ف��اء هذه 

الفر�سية فال ُبّد لنا عندئٍذ من 

واأّن  ال��ق��وة  على  ال�سيف  حمل 

واْ  ِعدُّ المهدي ي�ستعمل القّوة {َواأَ

ٍة}  ُق���وَّ ��ن  مِّ ا�ْسَتَطْعُتم  ��ا  مَّ َل��ُه��م 

يكون  فال�سيف   .)60 )الأنفال: 

للقوة  الأحاديث عنوانًا  في هذه 

والمجاز  مجازي  ا�ستعمال  وهو 

ب���م���الح���ظ���ة 

التي  ال��رواي��ات 

عن  ت��ت��ح��دث 

ه�����الك ث��ل��ث��ي 

ال�ن��ا�س تب�ق��ى 

فر�صي��ة الخروج 

بال�صي�ف ممكنة 

ف�ي ح��دِّ ذات��ها
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ف��ي ل��غ��ة ال��ع��رب اأح���د اأه���م اأوج����ه البالغة 

والف�ساحة وبه تتمّيز درجات هذه الب�ساعة 

التي ل ُيح�سن اإداءها اإل اأهلها ومن عا�س في 

ربوع العرب ووقف على ا�ستعمالتهم لها في 

نة  وال�سَّ القراآن  جاء  وقد  و�سعرهم.  نثرهم 

باأجمل المجازات واأروعها حتى �سكر الأدباء 

واأرباب العقول مما ورد في هذين الم�سدرين 

وبّينوا  المعاني  هذه  عن  فبحثوا  الأ�سا�سين 

بين  ال��ع��الق��ة  ووج���وه  ا�ستخدامها  اأ���س��رار 

الحقيقة والمجاز وهكذا.

القوة  اإل���ى  ب��ه  ي��رم��ز  ع��ن��وان  ال�سيف 

العرب  ل�سان  في  ذلك  ورد  وقد  والقدرة. 

ول  وا�ستعمالتهم  كالمهم  في  وت��داول��وه 

يزال ي�ستعمل في هذا المعنى. فنحن اليوم 

ال�سيف  اإل  القوم  وبين  بيننا  لي�س  نقول 

الآخرين  وب��ي��ن  بيننا  الفا�سل  لي�س  اأي 

اأي  �سيفه«،  فالن  »�سلَّ  ويقال:  القوة،  اإل 

»الجنة  اأظهر قوته وقدرته. وفي الحديث 

و»ال�سيوف   
)7(

ال�سيوف« ظ���الل  ت��ح��ت 

ال�سيوف  ف��اإن   ،
)8(

والنار« الجنة  مقاليد 

اأن  ُيفهم  هنا  وم��ن  ال��ق��وة.  بها  ي��راد  هنا 

| الذي ي�سهره في وجوه  �سيف المهدي 

. كتاب الغيبة، النعماني، �س 239( 1)

. رو�سة الواعظين، الني�سابوري، �س 265( 2)

. كتاب الغيبة، م. �س، �س 168( 3)

، ال�سيخ علي الكوراني،  (4 )R معجم اأحاديث الإمام المهدي

ج 5، �س 342.

. م. ن، �س 339( 5)

. بحار الأنوار، المجل�سي، ج 52، �س 244( 6)

. م. ن، ج 33، �س 14( 7)

. الكافي، الكليني، ج 5، �س 2( 8)

الهوام�س

ا�ستعمال  به  ي��راد  والمعتدين  الظالمين 

عندما  ال�سريفة  اأغرا�سه  لتحقيق  قوته 

مهّمة  اإذ  ف��ائ��دة،  اأو  نفع  للكالم  يعود  ل 

الأحكام  بيان  اإلى  بالإ�سافة   | المهدي 

الأ�ساليب  وب��اأرق��ى  وتو�سيحها  و�سرحها 

ويقيمها،  الأحكام  هذه  ينّفذ  اأن  واأف�سلها 

له الحق  القّوة كان  اإلى  الأمر  واإذا احتاج 

المون ومن  غاة والظَّ في ا�ستعمالها، اإذ الطُّ

ل  النا�س  على  اأرب��اب��ًا  اأنف�سهم  بون  ين�سِّ

يفهمون لغَة الحوار ول ي�ستمعون اإلى نداء 

القوة  ا�ستعمال  من  ُبّد  ل  كان  فلذا  العقل 

اأنوار  ت�سل  حتى  الطريق  من  لإزاحتهم 

العدل  اإلى  العط�سى  القلوب  اإلى  الهداية 

والحق...

الحجج  اأق��وى  يمتلك   | المهدي  اإنَّ 

العقول  مفاتيح  وع��ن��ده  البّينات  واأق���وى 

الجبابرة  ي�ستجب  ل��م  ف����اإذا  وال��ق��ل��وب، 

يغّير  اأن  عليه  ك��ان  خطابه  اإل��ى  والطغاة 

اّلتي  القوة  بلغة  وي�ستبدله  الدعوة  اأ�سلوب 

ل يفهم هوؤلء غيرها.

وو�سع الندى في مو�سع ال�سيف بالعال

م�سّر كو�سع ال�سيف في مو�سع الندى.
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موكب �صوت الدم*
اإّن منا�صبة ذكرى اأربعين الإمام الح�صين Q عندما نحييها 

تكون تجديدًا لما جرى يوم عا�صوراء. فما حدث في ذلك اليوم 

العدل  وبين  والغدر  الوفاء  بين  والباطل،  الحّق  بين  كان �صراعًا 

بعد  جرى  ولما  ال�صبايا  لموكب  تجديد  يوم  اأي�صًا  اإنه  والظلم. 

عا�صوراء.

خطوة  تكن  لم  والأطفال،  للن�صاء  الطويلة  ال�صبي  رحلة  اإن 

ع�صوائية، بل لقد اأرادها القتلة لأهداف. لقد كانت رحلة ال�صبي 

 2000 امتداد  وعلى  الكوفة  اإل��ى  كربالء  من  وماأ�صاوّية  حزينة 

بالد  اإل��ى  و�صوًل  الظروف،  تلك  وفي  الو�صع  ذلك  في  كيلومتر 

دم�صق  وحتى  بعلبك،  مدينة  اإلى  اللبنانية،  الأرا�صي  اإلى  ال�صام، 

التي كانت في ذلك الحين عا�صمة يزيد )بن معاوية(.
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الموكب المقّد�س

ابر  وال�سّ ال��ح��زي��ن  ال��ج��ه��ادي  ال��ّت��اري��خ��ي  ال��م��وك��ب  ه��ذا 

والمحت�سب وال�سامخ في الإيمان والتوكل، كان ي�سّم الإمام علي 

بن الح�سين زين العابدين Q، بقّية الّنبّوة والّر�سالة، واأهل 

البيت R ومجموعة كبيرة من الن�ساء، وفيهّن بنات واأحفاد 

هداء  ال�سُّ اأول��ئ��ك  زوج��ات  من  ون�ساء   P محمد  اهلل  ر�سول 

ُقتلوا في كربالء وجمع من الأطفال  الذين  الأوفياء  جعان  ال�سُّ

الأيتام، ومع الموكب راأ�س اأبي عبد اهلل الح�سين Q وراأ�س 

اأبي الف�سل العبا�س Q وروؤو�س ال�سهداء.

هذا الموكب الذي كان ي�سّم هوؤلء الأعّزاء والمقّد�سين 

�سحراء  اإل��ى  �سحراء  وم��ن  بلدة  اإل��ى  بلدة  من  ي�سير  ك��ان 

والع�سائر  والقبائل  الأق��وام  اأم��ام  ُيعَر�س  تّلة  اإلى  تّلة  ومن 

و�سّكان المدن والبلدات في ظروف قا�سية و�سعبة، مقّيدين 

ماتة. والموؤلم  ب وال�سَّ تم وال�سَّ بال�سال�سل والقيود وكلمات ال�سَّ

اأكثر اأّن النا�س الذين اهتدوا بجّد هوؤلء وبدين وت�سحيات 

ليقيموا  وبلدة  كل مدينة  في  اإخراجهم  يتم  كان  هوؤلء  جّد 

الأفراح ويطلقوا الزغاريد احتفاًء بانت�سار ال�سلطة القاتلة 

المهاجرين  اأبناء  وبقّية   P اهلل  ر�سول  حفيد  قتلت  التي 

والأن�سار في يوم العا�سر من محرم �سنة 61 للهجرة.

لطة هدف ال�صُّ

كّل  يم�سي  اأن  الموكب  لهذا  لطة  ال�سُّ اأرادت  عندما 

من  مجموعة  تحّقق  اأن  تريد  كانت  الطويلة  الم�سافة  هذه 

الأهداف، منها: 

اإليه  اأ�سارت  والقهر والقتدار، وهذا ما  الغلبة  اإبراز   �1
زينب O في خطبتها في ق�سر يزيد في دم�سق.  

في  ج��رى  م��ا  وتجديد  ال��ّث��اأر  ��ة  وروح��يَّ ماتة  ال�سَّ اإب���راز   �2
)معركة( بدر اإذ قالوا: »يومًا بيوم بدر«، ليقولوا للتاريخ ولالأّمة 

اإّن ما جرى في كربالء هو ردٌّ على محمٍد و�سحابة محمٍد الذين 

النا���س  اأّن  الموؤل��م 

اهت���دوا  الذي�����ن 

وت�صحي��ات  بدي��ن 

جّد ه��وؤلء الأ�صرى 

اإخراجهم  يتم  كان 

بلدة  ك����ل  ف����ي 

لالحتف��اء بانت�ص��ار 

الق�اتل��ة  ال�صلط��ة 

P 11لحفيد الر�صول 
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قاتلوا وانت�سروا في بدر على قري�س وطواغيت قري�س، واإذلل 

اآل ر�سول اهلل P، والم�سُّ باإرادتهم وباإيمانهم وبوعد اهلل 

باأن ين�سر اأولياءه ال�سالحين. 

الأّمة وتهديد كلِّ  اإحباط هذه  الأه��داف،  3� ومن جملة 
وجه  في  والوقوف  والنتفا�سة  بالثَّورة  القيام  في  يفّكر  من 

من  اأع���ّز  للهجرة(   61 )�سنة  الأم���ة  ف��ي  فلي�س  الطاغية، 

الح�سين واأعظم من الح�سين في وجدانها وها هي ال�سلطة 

وت�سبي  البالد  كل  اأ�سحابه  وروؤو���س  براأ�سه  وتجوب  تقتله 

.P ن�ساءه حتى بنات النبي

واإحباط  ترهيب  الموكب  هذا  من  المطلوب  كان  اإذًا، 

جائر  �سلطان  وج��ه  في  بالحق  ينطق  اأن  في  يفّكر  من  ك��ّل 

العراق  في  يجول  اأن  له  ري��د 
ُ
اأ ولذلك  ويجاهد،  ينتف�س  اأو 

اأهمية  الأكثر  كانتا  المنطقتان  وهاتان  ال�سام،  بالد  وفي 

والخالفة  الأّم���ة  خ��ي��ارات  تحديد  على  وق���درة  وح�سا�سية 

والم�ستقبل ال�سيا�سي.

ويمكرون ويمكر اهلل

لطوي الأموي كان مكرًا من يزيد.  لكن هذا القرار ال�سُّ

ويكفل  دينه  يرعى  ال��ذي  هو  تعالى  اهلل  كان  المقابل  وفي 

{َوَيْمُكُروَن  ر�سالته  ويحفظ  اأوليائه،  عن  ويدافع  اأنبياءه، 

هذا   .)30 )الأن��ف��ال:  اْل��َم��اِك��ِري��َن}  َخ��ْي��ُر  َوالّلُ  الّلُ  َوَي��ْم��ُك��ُر 

ريد له اأن يحّقق هذه الأهداف، 
ُ
بايا الذي اأ الموكب، موكب ال�سَّ

 Q ل الذي حّقق اأهداف �سهادة الح�سين كان الجزء المكمِّ

ودماء الح�سين و�سرخة الح�سين Q يوم العا�سر من محرم 

في كربالء. 

العابدين  زي��ن  )الإم���ام(  حمال  زي��اد  واب��ن  يزيد  اأن  فلو 

اإلى  ���س��ّرًا  بهم  وذه��ب��وا  وال��روؤو���س  والأي��ت��ام  والن�ساء  وزي��ن��ب 

المدينة وتركوهم في المدينة ومنعوهم من الخروج منها، هل 

الح�سين  وكلمة  الح�سين  ودم��اء  الح�سين  �سوت  �سي�سل  كان 

اإلينا كل  اإلى الأجيال؟ وهل كانت �ست�سل  ومظلومية الح�سين 

هذه القيم والمفاهيم والوقائع والعظمة التي كّر�ستها كربالء؟ 

اأنَّ  �سحيح  اآخر.  �سيئًا  اهلل  واأراد  �سيئًا  اأراد  المكر  هذا  ولكن 

والّن�ساء  العابدين  لزين  واأحزانًا  واآلم��ًا  معاناة  بي(  )ال�سَّ في 

هذا الموكب الذي 

كربالء  من  خ��رج 

تح�ّول  الكوفة  اإلى 

اإل���ى م�ج���ل�����س 

كبي�����ر  ع������زاء 

ج���ّدًا اأبك��ت في��ه 

و�ُصَكْيَن��ة  زين���ب 

وف���اط���م���ة ك��لَّ 

قلب وك��لَّ  عين 
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وال�ّسبايا، ولكن هذا طريق اهلل وهذا هو طريق التَّحدي وطريق 

طريق  وهذا  والّدموع  الّدماء  بْذل  طريق  وهذا  الت�سحيات 

الأولياء طوال التاريخ.

اإلى الكوفة اجتمع  هذا الموكب الذي خرج من كربالء 

اإلى  وتحّول  يزيد  بن�سر  احت�سدوا لالحتفاء  الذين  بالنا�س 

وفاطمة  و�ُسَكْيَنة  زينب  فيه  اأبكت  ج��ّدًا  كبير  عزاء  مجل�س 

كلَّ عين وكلَّ قلب، وقالت لهم الحقيقة، وعلى طول الدرب 

اإل��ى حم�س  اإل��ى حماة  اإل��ى حلب  يبين  ن�سِّ اإل��ى  الكوفة  من 

اإلى دم�سق، كان الخطاب حا�سرًا. كان ت�سريح  اإلى بعلبك 

الوقائع والحقائق حا�سرًا وقويًا حتى في الحالت التي حيل 

الم�سهد  يكفي  كان  والخطابة  الكالم  وبين  زينب  بين  فيها 

والإمام  الثكالى،  والن�ساء  والأيتام،  الروؤو�س،  الماأ�ساوي: 

عن  وت�ساأل  تقترب  النا�س  كانت  لقد  بال�سال�سل.  المقيَّد 

ة ال�ّسبايا والأيتام فيجابون باأنهم بنات واأيتام محمد نبّي  هويَّ

هذه الأمة. كان هذا الواقع كافيًا لقلب الأمور راأ�سًا على عِقب. 

بايا  وكثير من المدن والقرى والبلدات التي ا�ستقبلت موكب ال�سَّ

هوؤلء  اأّن  علمت  عندما  اأح��زان  اإل��ى  اأفراحها  قلبت  بالأفراح 

واأيتام محمد  اأحفاد  الدْيلم، بل هم  لي�سوا خوارج ولي�سوا من 

P. لقد كانت الأمة كّلها تقراأ في كتاب اهلل {ُقل الَّ اأَ�ْساأَُلُكْم 

23(. �سحيح  )ال�سورى:  اْلُقْرَبى}  ِفي  َة  اْلَمَودَّ الَّ  اإِ اأَْج��ًرا  َعلَْيِه 

اأّن الم�سلمين قد يختلفون في م�ساألة الإمامة والخالفة والولية 

لقربى  تهم  مودَّ في  يختلفون  ل  هم  ولكنَّ  ،P اهلل  ر�سول  بعد 

 .P ر�سول اهلل ومحّبتهم لأهل بيت الر�سول

موكب ا�صتنها�س الأّمة

اأن  الأم���ور،  يبّين  اأن  ا�ستطاع  الحقيقة  في  الموكب  ه��ذا 

اأن يحمل معه دم  الخوف،  واأن يك�سر حواجز  ة  الأمَّ ي�ستنه�س 

واإلى كّل عقل. لقد حمل  اإلى كّل قلب  اأر�س،  اإلى كّل  الح�سين 

القيام  ومنطق  الّثورة  و�سجاعة  الهداية  نور  معه  الموكب  هذا 

ال�سنين  مئات  بعد  اإلينا  حمل  الذي  اإنَّ  والّظلم.  الذّل  ورف�س 

عار الذي نرّدده ونواجه به كل طواغيت العالم عندما  هذا ال�سِّ

بايا وهوؤلء  يريدون اإذللنا »هيهات مّنا الّذلة«، هم هوؤلء ال�سَّ

ولكنهم  و�سجناء،  اأ�سرى  الأمر  في ظاهر  كانوا  الذين  الأيتام 

ه����ذا ال��م��وك��ب 

اأن  ا����ص���ت���ط���اع 

الأم�ة  ي�صتنه���س 

واأن يحم���ل مع�ه 

الح��ص�ي������ن  دم 

اإل���ى ك��ل اأر����س
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كانوا في حقيقة الأمر الأحرار الحقيقيين في هذه الأمة. ولذلك 

كت الثَّورات في الكوفة وفي العراق  نجد اأنه �سرعان ما تحرَّ

ابين والمختار  التوَّ اإ�سالمي، فكانت ثورة  بلد  اأكثر من  وفي 

لم  العبا�س  بني  ثورة  حتى  واآخرين.   Q علي  بن  وزيد 

لأنها  العبا�س،  لبني  ث��ورة  باأنها  معروفة  البداية  في  تكن 

كانت تحمل راية »ثارات الح�سين« وكانت تخدع الأمة باأنها 

الح�سين  وبا�سم  محمد.  اآل  يرت�سيه  لمن  ال�سلطة  �ست�سلم 

ة بعد �سنوات  قامت الثورة الكبرى التي جرفت ملك بني اأميَّ

قليلة وهذا ما كان ليكون لول كربالء وما جرى فيها وما كان 

ل وهو هذا الموكب العظيم والكبير  ليكون لول الجزء المكمِّ

والتَّاريخي.

نور الهداية المحمدي

ن�ستطيع اأن نقّدر مدى تاأثير وتاأثُّر النا�س بهذا الموكب 

اإلى  الموكب  بعد دخول هذا  ما جرى  نتابع  العظيم عندما 

دم�سق التي كانت في قب�سة يزيد والذي كان ي�سيطر عليها 

مع  تفاعلوا  اأهلها  فاإن  ذلك  ومع  ونف�سيًا  واإعالميًا  ثقافيًا 

الحدث وتاأثروا به، وذلك من خالل �ساهدين:

ال�ساهد االأول، عندما خطب علي بن الح�سين Q رغم 

ذن له Q باأن 
ُ
معار�سة يزيد وبنتيجة اإ�سرار الحا�سرين؛ اأ

Q وخطب، فحمد  الح�سين  المنبر، فقام علي بن  يرتقي 

اهلل واأثنى عليه، ثم � يقول الموؤرخون � خطب خطبة اأبكى منها 

العيون، جرى ذلك في دم�سق وفي الم�سجد الأموي كلُّ من كان 

 Q بكى لما جرى في كربالء وبكى لما جرى على الح�سين«

:Q في مح�سر القاتل« ومما قال

فا«،  اأنا ابن زمزم وال�سّ اأنا ابن مكة ومنى،  »اأّيها النا�س، 

.P يعني ابن محّمد بن عبد اهلل

اأنا ل�ست من الّترك ول من الّديلم، اأنا ل�ست من الخوارج، 

اأنا ابن نبّيكم وابن ر�سولكم وابن هاديكم وابن �سّيدكم، وهذه 

.P الن�ساء هنَّ عماتي واأخواتي وبنات ر�سول اهلل

اأنا ابن، ويقول ما  اأنا ابن،  اأنا ابن،   :Q اأن يكمل  اإلى 

العابدين  زين  الإمام  يتحدث  اأح��داث. هنا، عندما  جرى من 

اأن يفتخر على النا�س بنف�سه، هو يريد اأن  Q هو ل يريد 

الإم���������ام زي���ن 

اأن  اأراد  العابدين 

للن���ا�س  يع����ّرف 

وحقيق��ة  نف�ص���ه 

المج��موعة  ه��ذه 

التي ُقتلت و�ُصبيت 

واأُه��ي��ن��ت وج��يء 

م��دى  ع�لى  ب��ه��ا 

متر كيلو   2000
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التي  المجموعة  اأن يعّرف لهم حقيقة هذه  نف�سه،  يعّرف لهم 

ُقتلت و�ُسبيت واأهينت وجيء بها على مدى 2000 كيلو متر.

زينب كالجبل ال�صلب

وكذلك ال�ساهد االآخر من زينب O واأي�سًا في ق�سر 

ل،  التوكُّ الإرادة،  العّز،  اهدين نجد  ال�سَّ يزيد. وفي كال هذين 

بالعزة  الح�سا�س  وتعالى،  �سبحانه  اهلل  بوعد  واليقين  الّثقة 

امراأة  ت�سّوروا  والآلم.  والعذابات  وال�سال�سل  القيود  رغ��م 

�سيدة �ساهدت ما �ساهدت في كربالء وم�ست كل هذه الم�سافة 

واأبناء  عماتها  واأبناء  اإخوانها  وروؤو���س  اأخيها  وراأ���س  الطويلة 

اإخوتها اأمام عينيها في الليل وفي النهار وعلى طول الطريق. 

مجبولة  الخلقة  بطبيعة  والمراأة  حالها؟  يكون  اأن  يمكن  كيف 

ال�سلب  الحنان، ومع ذلك قامت كالجبل  العاطفة وعلى  على 

عبد  اأبي  ثغر  بع�ساه  ينكت  �ساهدته  عندما  يزيد  مجل�س  في 

اهلل الح�سين Q. لم تتحمل هذا المنظر، فقامت وخطبت 

تقّطعها  اأن  يمكن  التي  وال�سيوف  والحراب  الجالوزة  وحولها 

اإربًا اإربا لكّنها لم تخف ولم تخ�َس.

كلها  الأم��ة  ي�ستنه�س  اأن  ك��يُّ  ال��زَّ ال��ّدم  ه��ذا  ا�ستطاع  لقد 

بم�سلميها وم�سيحييها، في بالد ال�سام، مع موكب ال�سبايا ومع 

راأ�س اأبي عبد اهلل الح�سين Q حتى في مجل�س يزيد نف�سه 

وذلك عندما وقف م�سيحي في المجل�س وقال ليزيد: »اأنا من 

ن�سل فالن من حواريي ال�سيد الم�سيح Q وبيني وبين اأبي، 

يعني جده الأكبر الذي هو من الحواريين، مئات ال�سنين، ومع 

كون بي، وهذا ابن بنت نبّيكم وما زال  ذلك ما زال النا�س يتبرَّ

ن�ساءه«  وت�سبون  راأ�سه  وتقطعون  تقتلونه  بنبّيكم طريًا  عهدكم 

ِخذ وُقتل.
ُ
فاأ

هذا الموكب هو الذي في الحقيقة هّز التاريخ. هذا الموكب 

هو �سوت الّدم، ولذلك نحن نقف في يوم الأربعين لُنحّيي زينب 

.Q و�سرخة زينب وزين العابدين

 / الن�س الكامل لكلمة �سماحة ال�سيد ح�سن ن�سر اهلل )حفظه اهلل( في اإحياء مرا�سم اأربعين  الإمام الح�سين Q في بعلبك 25( 1)

.2011  /1

الهوام�س
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ري��ح��ان��ة اأ���ص��رت��ه��ا
في  ت�صميتها  اليوم  ينبغي  والتي  المراأة،  ق�صيَّة  اإنَّ 

اأهميَّة  الق�صايا  اأكثر  من  ُتعّد  المراأة«،  »اأزم��ة  ب�  العالم 

والأ�صرة،  المراأة  فق�صية  وبلد.  ومجتمع  ح�صارة  اأي  في 

ًة هاّمًة  وعلى الرغم من كل ما تّم القيام به، ما زالت ق�صيَّ

وقابلًة للبحث والتَّو�صعة على م�صتوى حركة الفكر. 

اأ�صل الم�صكلة

ويرجع ذلك اإلى اأن اأ�سل الم�سكلة مرّده نقطتان اأ�سا�سان 

م طرح جديد تبعه عمل دوؤوب ومثابر،  لو تم التفكير فيهما وُقدِّ

اأزمة  اأن ُتحّل م�ساألة  اأن ناأمل، مع مرور الزمن،  عندها يمكن 

المراأة اليوم في العالم. فالنقطة الأولى هي النظرة الخاطئة 

للمراأة، والنقطة الثانية هي اإ�ساءة فهم موقعية المراأة و�ساأنها 

في الأ�سرة والمجتمع. 

بالن�سبة للنقطة الأولى، النظرة الخاطئة، فاإنها قد بداأت 

اأّن  اّدعى  ومن  ومتجذرًا.  قديمًا  اأم��رًا  لي�ست  وهي  الغرب  من 

لم  �سهيون،  حكماء  بروتوكولت  في  موجودة  الم�ساألة  ه��ذه 

و�سوء  الفكري  العوجاج  اأما هذا  الواقع.  يخالف  بما  يتحدث 

الفهم فيما يتعلق بفهم واقع المراأة في المجتمع فهو ل يرجع 

اإلى اأكثر من قرٍن اأو قرٍن ون�سف في الغرب حيث ت�سّلل منه اإلى 

المجتمعات الأخرى ومنها المجتمعات الإ�سالمية.
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هو  الم�سكلة  اأ�سا�س  فاإنَّ  الثانية،  النقطة  اإلى  بالن�سبة  اأما 

ال�ّسلوكيات  في  الت�سّرف  واإ�ساءة  الأ�سرة  ق�سية  فهم  اإ�ساءة 

داخل الأ�سرة. 

ق�سية  اأزم��ة  اأوج��دا  ما  هما  بنظرنا،  الم�سكلتان،  وهاتان 

المراأة، التي ُتعّد اليوم م�سكلة اأ�سا�سًا في العالم. 

نظرة الغرب اإلى المراأة

الم�سكلة  والمجتمع،  الحياة  في  المراأة  بمكانة  يتعلق  فيما 

تكمن في الجهات التي خّططت ل�ستغالل المراأة، فهم اأوجدوا 

وب�سكل تدريجي عدم توازن في المجتمع؛ فهناك طرف ُمنتِفع 

هو الرجل وطرف ُم�ستَغّل وهو المراأة؛ وُق�سمت الب�سرّية على هذا 

وباأ�ساليب  وتدريجية  هادئة  ب�سورة  هذا  حدث  وقد  الأ�سا�س. 

في  ذلك  ح�سل  العقود.  مّر  على  عديدة  دعايات  مع  مختلفة 

المجتمعات الغربية بالدرجة الأولى، وفيما بعد امتد اإلى باقي 

المجتمعات. ولهذا اإذا اأرادت المراأة، وبح�سب الثقافة الغربية، 

اأن تبرز في المجتمع وتثبت �سخ�سيتها، ل ُبّد لها من اأن تظهر 

�سيئًا من جاذبيتها. وحتى في المجال�س الر�سمية يجب اأن تكون 

ثياب المراأة جذابة للرجل )الطرف الُمنتفع(.

وبراأيي اإّن هذا اأكبر �سربٍة واإهانٍة ودو�ٍس على الحق جرى 

في  اليوم  موجود  هذا  اإّن  ولالأ�سف  المراأة.  ق�سية  مجال  في 

الثقافة الغربية، وقّلده الآخرون. وكل من يتحدث بخالف ذلك 

يواَجه ويحارب حتى اإذا نادى مناٍد بح�سمة المراأة وعدم تبّرجها 

ت�ستيقظ الأجهزة الإعالمية المهيمنة في العالم لت�ستنكر وتثير 

ال�سجيج؛ وهذا موؤ�سر على وجود ثقافة و�سيا�سة ومخطط يتّم 

العمل عليه لتثبيت هذه الموقعية وهذا ال�ساأن المهين للمراأة؛ 

ولالأ�سف فاإنهم حّققوا ذلك.

ل��ذل��ك ت��الح��ظ��ون اأن��ه��م راح���وا ي��ع��ار���س��ون ال��ح��ج��اب في 

الغرب ب�سورة علنية. والعنوان الذي يذكرونه لهذه المعار�سة 

في  نريد  ل  ونحن  دينية،  لحركة  رمز  الحجاب  اإن  قولهم  هو 

الدينية.  الرموز  طرح   � علمانية  مجتمعات  وهي   � مجتمعاتنا 

واأعتقد اأن هذه كذبة، والق�سية لي�ست ق�سية دين وغير دين، 

اإنما الق�سية هي اأن ال�سيا�سة ال�ستراتيجية الجذرية الأ�سا�س 

للغرب قائمة على ا�ستعرا�س المراأة وابتذالها وعلى معار�سة 
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اإيمانية  دوافع  عن  ناتجًا  الحجاب  يكن  لم  لو  حتى  الحجاب. 

ودينية فاإنهم يعار�سونه. هذه هي الم�سكلة الأ�سا�س.

المتاجرة بالن�صاء

على  موؤلمة جدًا  تبعات  بالن�ساء  المتاجرة  ق�سية  نتج عن 

الب�سرية؛ منها ق�سية تهاوي بنيان الأ�سرة  �سعيد المجتمعات 

ق�سيَّة  ومنها  ال�ساأن،  ه��ذا  في  ت��رد  التي  المرّوعة  والتقارير 

بالن�ساء،  بالمتاجرة  المتعلِّقة  الموؤ�سفة  المبكية  الإح�ساءات 

والتي �سارت من اأكثر التجارات نموًا في العالم. كما اأن هناك 

مجموعة من الدول هي من اأكثر الدول �سوءًا في هذا المجال 

هذه  على  مبنّي  ذل��ك  ك��ل  ال�سهيوني.  الكيان  اأب��رزه��ا  وم��ن 

بمكانة  يتعلق  فيما  الظالم  الالتوازن  وهذا  الخاطئة  النظرة 

المراأة في المجتمع. ومن الّتبعات الموؤلمة، ظاهرة الأطفال 

الال�سرعيين � والتي بلغت اأعلى معّدلتها في اأمريكا � والتي 

هي نتيجة ظاهرة الحياة الم�ستركة التي تح�سل بدون زواج؛ 

العائلة والبيئة  اإبادة لموؤ�س�سة  وهي في الحقيقة عبارة عن 

من  الإن�سان  وحرمان  وبركاتها  لالأ�سرة  والدافئة  الحميمة 

هذه البركات والتي هي جميعًا نا�سئة من الم�سكلة الأولى. 

المراأة،  موقعية  تعريف  ويجب  ال�ساأن،  بهذا  التفكير  يجب 

والوقوف بجّد مقابل هذا المنطق المف�سوح للغرب.

نظرة الإ�صالم للمراأة

م�سكلة  المراأة  ق�سية  في  ُتعّد  التي   � الالحقة  الم�ساألة 

ثانية � ق�سية الأ�سرة. اإن نظرة الإ�سالم ِلَما يخت�ّس بالأ�سرة 

»فالمراأة  ج��دًا،  وا�سحة  روؤي��ة  يقّدم  فيها  المراأة  وموقعية 

اإّن   .P الأك��رم  النبي  م��روي عن  وه��ذا   ،
)1(

بيتها«  �سيدة 

موقعية المراأة في الأ�سرة وردت في العديد من الروايات عن 

وفي   .
)2(

بقهرمانة«  ولي�ست  ريحانة  »ال��م��راأة  R؛  الأئمة 

وردة  هي  فالمراأة  العامل،  هو  القهرمان  العربية  اللغة  تعبير 

لن�سائهم.  معاملة  خيركم  خيركم  للرجال:  والخطاب  البيت. 

هذه هي اآراء الإ�سالم. ويوجد اأحاديث من هذا القبيل اإلى ما 

َق ما يريده الإ�سالم في  �ساء اهلل. لكن في نف�س الوقت اإّن تحقُّ

العائلة اأمر ل ينتهي عند هذه الأقوال والأحاديث واإنما يحتاج 

وهذا  اإجرائية؛  و�سمانات  تنفيذي  و�سند  قانونية،  دعامة  اإلى 

ال�صي�����ا�ص���ة  اإّن 

تيجية  ا �صت�����ر ل ا

الأ�ص��ا�س للغ��رب 

ق���ائ���م���ة ع��ل��ى 

الم��راأة  ا�صتعرا�س 

واب�تذال��ه��ا وعلى 

معار�ص��ة الحجاب
18



ما يجب اأن يح�سل. ولكنه لم يح�سل طوال الأعوام الما�سية 

المديدة. اإن العوائل المتدّينة والرجال الذين يتمتعون باأخالق 

ح�سنة والملتزمين بال�سرع كانوا يالحظون هذه الأمور، ولكن 

في الحالت التي لم تتوفر فيها هذه الخ�سو�سيات، ولم تجر 

مالحظة هذه الأمور جرى ظلم للمراأة داخل العائلة.

متقّدمون  الغربيين  ب��اأّن  نعتقد  اأن  يعني  ل  هذا  بالطبع، 

علينا في هذا المجال؛ اأبدًا، لدّي الكثير من الإح�سائيات التي 

ت�سير اإلى اأن الو�سع الداخلي للعوائل الغربية من حيث الظلم 

الذي تتعر�س له المراأة وعدم مراعاة حقوقها هو اأ�سواأ يقينًا 

ولي�س  وال�سرقية،  والإيرانية  الإ�سالمية  الأ�سر  في  الو�سع  من 

باأف�سل منه اأبدًا.

اأنه  نموذجًا. �سحيح  لي�سوا  وهم  هوؤلء  اإلى  ننظر  ل  نحن 

الحّل  ولكن  النواق�س  من  الكثير  العائلية  البيئات  في  لدينا 

يكمن في اإيجاد دعامات و�سمانات قانونية وتنفيذية وهذا ما 

يجب اأن يتحقق. 

وفي نظر الإ�سالم توجد روؤية �سديدة الو�سوح، اإذ يجب اأن 

تكون البيئة العائلية بالن�سبة للمراأة بيئة اآمنة عزيزة هادئة لكي 

الحفاظ  وهي  الأ�سا�س  بواجباتها  النهو�س  من  المراأة  تتمكن 

على العائلة و�سيانتها على اأف�سل وجه.

نموذج المراأة الكاملة

العمل،  اأ�سا�س  اأن  هو  كلمتي  نهاية  في  اأذك��ره  اأن  اأري��د  ما 

على الن�ساء اأنف�سهن القيام به، اإذ يمكنهنَّ التفكير والتخطيط 

والمطالعة وحلُّ المع�سالت على �سعيد الفكر والراأي، وتقديم 

طرق لأجل تطبيق وتنفيذ ذلك في مقام العمل. وهذا ما ي�سّهل 

العمل كثيرًا ويقّربه بالطبع.

على كل حال اأملنا اأن ن�سبح يومًا بعد يوم، بم�سيئة اهلل، 

اأقرب اإلى الأهداف الإ�سالمية ال�سامية. 

. كنز العمال، المتقي الهندي، ج 6، �س 22( 1)

. و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج 14، �س 120( 2)

الهوام�س
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���ص��رف ال��م��وؤم��ن 

وزي���ن���ة الآخ����رة
ر قلبك وجاِف  بالتفكُّ ه  »نبِّ  :Q الموؤمنين  اأمير  عن 

 .
)1(

�َك«   َربَّ
َ
ِق اهلل َعِن اللَّْيِل َجْنَبَك َواتَّ

الأعمال   Q الإم��ام  يقرن  المبارك  الكالم  هذا  في 

القلبّية والتفّكر المنّبه، وتقوى اهلل تعالى، باإحياء الليل 

الليل  اإحياء  ف�صيلة  على  دليل  وهذا  الفرا�س.  ومجافاة 

وعلى كمال واأهمية �صالة الليل. كما تمّجد الأحاديث هذا 

العمل ال�صريف كثيرًا. 

Rوالم�صايخ  الهدى  اأئمة  �صيرة  اأّن  ذلك  اإلى  اأ�صف 

على  مثابرين  كانوا  اأنَّهم  تفيد  الأع��الم  والعلماء  الع�ظام 

اأدائها، بل كانوا يحر�صون على اليقظة في الهزيع الأخير 

من الليل، ب�صرف الّنظر عن التعبد فيه.

اأحاديث في ف�صلها 

ال�سيعة«  »و�سائل  كتاب  في  ج��اء  لقد 

الإمامية،  كتب  اأعظم  من  يعتبر  ال��ذي   �

ومدار المذهب ومرجع العلماء والفقهاء � 

اأنَّ  كما  ف�سلها،  في  واأربعون حديثًا  واحد 

كراهية  في  الأحاديث  من  العديد  هناك 

اإل��ى  ي�سير  ذل���ك  ع��ن  وف�����س��اًل  ت��رك��ه��ا. 

في  الأحاديث  من  والالحقات  ال�سابقات 

كثيرة  اأحاديث  بالطبع،  وهناك،  �ساأنها. 

اأجل  الأدعية وغيرها. ومن  جدًا في كتب 
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ِبَعَدِدِهْم  َلُه  َوَجلَّ  َعزَّ   
ُ
اهلل َكَتَب  َفَرَغ،  َفاإذا 

 .
)4(

َدَرجاٍت«

قاَل:  ن�����ٍس 
َ
اأ اإل��ى  ِباإ�ْسناِده  الِعَلل  َوَع��ِن 

ْكَعتاِن  الرَّ َيُقوُل:   P اهلِل  َر�ُسوَل  »�َسِمْعُت 

َوما  ْنيا  الدُّ ِمَن  اإلّي  اأَح��بُّ  اللَّْيل  َج��ْوِف  في 

.
)5(

ِفيها«

�صرف الموؤمن

 وث��م��ة اأح���ادي���ث ك��ث��ي��رة اأ���س��ي��ر فيها 

الموؤمن،  �سرف  هي  الليل  �سالة  اأن  اإل��ى 

والبنين  المال  اأن  مثلما  الآخ���رة،  وزينة 

ِباإ�ْسناِده  الِعَلِل  َوَع��ِن  الدنيا.  الحياة  زينة 

قاَل:  الأْن�ساِريِّ  اهلِل  َعْبِد  ْب��ْن  َجاِبِر  اإِل��ى 

َخَذ  اتَّ َما  يقوُل:   P اهلِل  َر�ُسوَل  »�َسِمْعُت 

عاِم  الطَّ لإْط��ع��اِم  اإِّل  َخلياًل  اإْبراهيَم   
ُ
اهلل

 .
)6(

الِة ِباللَّْيِل َوالّنا�ُس ِنياٌم« َوال�سَّ

تلك  �سوى  الليل  ل�سالة  تكن  لم  ول��و 

لي�سوا  ولكنهم  لكفتها،  لأهلها  الف�سيلة 

التيّمن والتبّرك نورد بع�سًا منها: 

ُمعاِوَيَة  َع��ْن  ��َن��اِده  ب��اإ���سْ الكاِفي  ��ِن 
َ
»ع���

عليه  اهلِل  َعْبد  اأبا  �َسِمْعُت  َق��اَل:  َعّماِر  ْبِن 

 P ِبيِّ  النَّ ِة  يَّ َو�سِ ِفي  كاَن  َيقوُل:  ال�ّسالم 

َنْف�ِسَك  في  اأو�سيَك   ! َعِليُّ يا  قوله:  ِلَعليٍّ 

ِعْنُه... 
َ
ِبِخ�ساٍل َفاْحَفْظَها، ُثمَّ قاَل: اللَُّهمَّ اأ

َوَعَلْيَك  اللَّْيِل  الِة  ِب�سَ َوَعَلْيَك  قاَل:  اأْن  اإلى 

 .
)2(

الِة اللَّْيل« الِة اللَّْيِل َوَعَلْيَك ِب�سَ ِب�سَ

يتبّين من �سدر هذا الحديث وذيله ما 

ل�سالة الليل من اأهمية. 

ِن الِخ�ساِل ِباإ�ْسناِدِه َعْن اأبي َعْبِد 
َ
»وع�

بيُّ P ِلَجْبَرئيَل:  اهلِل Q قاَل: قاَل النَّ

�ِسْئَت  َم��ا  ِع�ْس  ُد  ُمَحمَّ يا  َف��ق��اَل:  ِعْظِني، 

َك ُمفاِرُقُه،  نَّ ٌت، واأْحِبْب ما �ِسْئَت َفاإِ َك َميِّ َفاإِنَّ

نَّ 
َ
اأ َواْعَلْم  ُمالِقيِه،  َفاإنََّك  �ِسْئَت  ما  َواْعَمْل 

ُه َعْن  ُه َكفُّ ِمِن قياُمُه ِباللَّْيِل َوِعزَّ �َسَرَف الُموؤْ

 .
)3(

ا�ِس« ْعرا�ِس النَّ
َ
اأ

المقّد�سة  الموعظة  تخ�سي�س  اإّن 

اأي�سًا  ليدّل  الأم��ر  بهذا   P اهلل  لر�سول 

جبرائيل  ك��ان  ول��و  البالغة.  اأهمّيته  على 

لكان  اآخر  لأجر  اأكبر  اأهّمية  يرى  الأمين 

قّدمه في هذا المقام. 

وفي المجال�س باإ�ْسناِده َعْن اْبِن َعّبا�س 

قاَل: قاَل َر�ُسوُل اهلل P في َحِديٍث: »َفَمْن 

هلِل  قاَم  اأَمٍة  اأْو  َعْبِد  ِمْن  اللَّْيِل  الَة  �سَ ُرِزَق 

هلل  ّلى  و�سَ �ساِبغًا  وءًا  و�سُ �اأ  َفَتو�سَّ ُمْخِل�سًا 

]َوَبَدٍن  �َسليم  وَقْلٍب  �ساِدقة  ٍة  ِبِنيَّ وجّل  َعّز 

 َتَعاَلى َخْلَفُه 
ُ
خا�ِسٍع[ َوَعْيٍن داِمَعة َجَعَل اهلل

فٍّ  �سَ ُكلِّ  ِفي  الَمالِئَكِة  ِمَن  ُفوٍف  �سُ �َسْبَعَة 

اأَحُد َطَرَفْي   
ُ
اإّل اهلل ما ل ُيْح�سي َعَدَدُهْم 

ِبالَمْغِرِب،  َوالآَخ����ُر  ِبالَم�ْسِرِق  فٍّ  �سَ ُك��لِّ 
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ٍن  َعَمِل َح�صَ ِمْن  ما 

الَعْب�����ُد  َيْعَمَل����ه 

َث��واٌب ِفي  َوَل��ُه  اإّل 

��الَة  �صَ اإّل  الُق��ْراآِن 

ْي��ِل َف��اإنَّ اهلل َلْم  اللَّ

ْن َثواَبها ِلَعِظيم  ُيّبيِّ

ِعْن��َدُه َخَطِره������ا 

باأمثالي. اإننا ل نعلم 

عظمة  ع���ن  ���س��ي��ئ��ًا 

رداء الِخّلة وما يعني 

مقام اتخاذ اهلل تعالى 

فكل  وخلياًل.  حبيبًا  العبد 

فلو  ذل��ك.  ت�سور  ع��ن  تعجز  العقول 

في  ما  بكل  الخليل  اأك��رم��وا  اأنهم 

يلتفت  ل  فاإنه  نعم،  من  الجنة 

خليله(.  م��ع  دام  )م��ا  اإليها 

ك��ان لك  اإذا  اأي�����س��ًا  واأن���ت 

كان  اأو  ع��زي��ز،  محبوب 

لك �سديق حميم ودخل 

عليك، فاإنك تترك كل 

وت�ستغني  ورفاه،  نعمة 

ع����ن ذل������ك ب��ج��م��ال 

ال���م���ح���ب���وب ول���ق���اء 

بالرغم  ال�����س��دي��ق، 

المثل  ه���ذا  اأّن  م���ن 

ُبعد  المقام  عن  بعيد 

الم�سِرَقْين.

لم ُيبيَّن ثوابها

َعْن َعِليٍّ ْبِن اإْبَراهيَم ِباإ�ْسناِدِه َعْن اأبي 

َعْبِد اهلِل Q قاَل: »ما ِمْن َعَمِل َح�َسٍن 

اإّل  الُقْراآِن  ِفي  َث��واٌب  َوَل��ُه  اإّل  الَعْبُد  َيْعَمَله 

ْن َثواَبها ِلَعِظيم  الَة اللَّْيِل َفاإنَّ اهلل َلْم ُيّبيِّ �سَ

ُجُنوُبُهْم  {َتَتَجاَفى  قال: 
َ
ف� ِعْنَدُه  َخَطِرها 

اِجِع َيْدُعوَن َربَُّهْم َخْوًفا َوَطَمًعا  َعِن اْلَم�سَ

َنْف�ٌس  َتْعلَُم  ُينِفُقوَن*َفاَل  َرَزْقَناُهْم  ا  َوِممَّ

ْع��ُي��ٍن َج��َزاء ِبَما  ِة اأَ ��ن ُق��رَّ ��ا اأُْخ��ِف��َي َلُهم مِّ مَّ

 .
َكاُنوا َيْعَمُلوَن} )ال�سجدة: 16)7(

ترى ما قّرة العين هذه التي يّدخرها 

عنها  اأح���د  يعلم  ل  ح��ت��ى  ويخفيها  اهلل 

فلو كانت من  تكون؟  اأن  يمكن  وما  �سيئًا؟ 

ومن  عالية«  و»ق�سور  »اأنهار جارية«  قبيل 

المختلفة، لذكرها اهلل، مثلما  الجنة  ِنعم 

المالئكة  واأطلع  الأخرى  لالأعمال  ما  بّين 

ذلك  من  لي�ست  اأنها  يبدو  ولكن  عليها، 

ال�سنخ، واأّنها اأعظم من اأن ينّوه بها لأحد، 

اإنه  وخ�سو�سًا لأحد من اأهل هذه الدنيا. 

ل ُتقاَرن ِنعم ذلك العالم بالنعم هنا، ول 

ن اأن الفردو�س والجنان ت�سبه ب�ساتين  تظنَّ

دار  هناك  واأبهى.  اأو�سع  ربما  اأو  الدنيا، 

كرامة اهلل ودار �سيافته. فكل هذه الدنيا 

ل �سيء اإزاء �سعرة واحدة من الحور العين 

خيط  اإزاء  �سيئًا  لي�ست  ب��ل  الجنة،  ف��ي 

اأعّدت  التي  الفردو�سية  الحلل  خيوط  من 

لم  الو�سف،  ه��ذا  ك��ل  وم��ع  الجنة.  لأه��ل 

الليل،  �سالة  يوؤدي  من  ثواب  اهلل  يجعلها 

ولكن  له.  التعظيم  باب  من  ذكرها  واإنما 

ل�سنا  الإيمان  في  ال�سعفاء  نحن  هيهات! 

ن�ستمر  كّنا  لما  واإّل  اليقين،  اأ�سحاب  من 
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اأئ�م��ة  �صي��رة  اإن   

 Rال������ه������دى

والعلم��اء الأع�الم 

كانوا  اأّنه�م  تفيد 

على  ي��ح��ر���ص��ون 

اليقظة في الهزيع 

الأخي��ر م��ن الليل، 

عن  الّنظر  ب�صرف 

في�����ه التع����ب�د 

ال�سباح.  حتى  النوم  ونعانق  غفلتنا،  في 

الليل تك�سف لالإن�سان حقيقة  اأن يقظة  لو 

بالذكر  الإن�سان  لأن�س  و�سّرها،  ال�سالة 

مركوبه  الليالي  ولجعل  اهلل،  في  والتفكر 

ثّمة  ك��ان  ولما  تعالى،  قربه  اإل��ى  للعروج 

ثواب له اإل جمال الحق الجميل وحده.

الويل لنا!

ل  ال��ذي��ن  الغافلين  ن��ح��ن  ل��ن��ا  ال��وي��ل 

ن�����س��ت��ي��ق��ظ م���ن ال���ن���وم حتى 

�ُسكر  ف��ي  نبقى  العمر.  اآخ��ر 

نزداد  بل  غارقين،  الطبيعة 

كل يوم �سكرًا وغفلة، ول نفهم 

الحيوانية  الحالة  �سوى  �سيئًا 

ومنكح.  وم�سرب  م��اأك��ل  م��ن 

من  ك��ان  واإن  فعلنا،  ومهما 

نفعله  فاإنما  العبادات،  �سنخ 

والفرج.  ال��ب��ط��ن  �سبيل  ف��ي 

خليل  ���س��الة  اأن  اأت��ح�����س��ب 

�سالتنا؟  مثل  كانت  الرحمن 

يطلب حاجة حتى  لم  الخليل 

م��ن ج��ب��رئ��ي��ل، ون��ح��ن نطلب 

نف�سه  ال�سيطان  من  حاجاتنا 

ظنًا مّنا باأنه يق�سي الحاجات! ولكن علينا 

�سهر  م��ن  م��دة  بعد  فلعلك  نياأ�س.  ل  اأن 

الليالي وال�ستئنا�س بذلك والعتياد عليه، 

الرحمة.  خلعة  الخفي  بلطفه  اهلل  يلب�سك 

العبادة  �سّر  عن  تغفل  اأّل  عليك  اأن  كما 

تق�سر  ول  عامة،  ب�سورة 

ه��ّم��ك ع��ل��ى ال��ت��ج��وي��د في 

الظاهر  وت�سحيح  القراءة 

اأن  ت�قدر  ل��م  ول��ئ��ن  ف��ق��ط. 

تعالى،  هلل  خال�سًا  ت��ك��ون 

فا�سَع، على الأقل، من اأجل 

يخفيها  ال��ت��ي  ال��ع��ي��ن  ة  ق���رَّ

وت���ذّك���ر   ، وج������لَّ ع����زَّ  اهلل 

الفقير، العا�سي، الحيواني 

من  اكتفى  ال���ذي  ال�سيرة 

في  وجدت  واإذا  بالحيوانية.  المراتب  كل 

نف�سك الرغبة، فقل بخلو�س نية:

»اللهّم ارزقني التَّجاِفَي َعْن داِر الُغُروِر، 

َوالإنابة اإلى داِر الخلوِد، َوال�ْسِتْعَداَد للموت 

 .
)8(

قبل ُحُلوِل الفوت«

.  الكافي، الكليني، ج 2، �س 54( 1)

.  الكافي، م. �س، ج 8، �س 79( 2)

.  بحار الأنوار، المجل�سي، ج 74، �س 20( 3)

.  الأمالي، ال�سدوق، �س 125( 4)

.  و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج 5، �س 276( 5)

.  م�ستدرك الو�سائل، الميرزا النوري، ج 16، �س 244( 6)

.  و�سائل ال�سيعة، م. �س، ج 8، �س 163( 7)

.  اإقبال الأعمال، ابن طاوو�س، ج 1، �س 402( 8)
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ل�صت�صالح  دينهم  اأم��ر  من  �صيئًا  النا�س  يترك  »ل 

.
)1(

دنياهم اإل فتح اهللَّ عليهم ما هو اأ�صّر منه« 

َمن  يتمّكن  هل  والدنيا؟  الدين  بين  العالقة  هي  ما 

يجعل المعارف والأحكام والقيم الدينية الأ�صل الذي 

بينها  الجمع  من  حياته  م�صيرة  اأ�صا�صه  على  تتحرك 

بين  الجمع  يمكن  هل  الدنيوية؟  حياته  اإحياء  وبين 

الرفاه والتقدم والنمو والتدين والتقوى والورع اأم اأنهما 

مقولتان متعار�صتان؟ وهل هناك طريق ثالث بينهما؟

�صالح الدنيا 

في الدين

�صعادة الإن�صان

 Q الموؤمنين  اأم��ي��ر  ك��الم  ي�سير 

التعار�س  يح�سل  ق��د  اأن��ه  اإل��ى  المتقدم 

المادية  والحياة  الدنيا  اأمور  اإ�سالح  بين 

اأخ���رى.  م��ن جهة وب��ي��ن ال��دي��ن م��ن جهة 

منه  يلزم  التدين  اأن  نظن  اأن  يمكن  ول 

العتقاد  يجب  ول  الدنيا.  عن  التغا�سي 

اأي�سًا باأن الغرق في الأمور الدنيوية يجتمع 

في جميع المراحل مع مقت�سيات التدين. 

تاأمين  اأج��ل  من  ُوج��د  الأ�سا�س  في  الدين 

الكمال  اإلى  به  والو�سول  الإن�سان  �سعادة 

الح�سول  يمكن  ول  والأب����دي.  الحقيقي 

ال�صيخ علي ذو علم
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عن  اإل  ال�����س��ع��ادة  ه��ذه  على 

طريق العمل وال�سعي من اأجل 

تدبير عالم الطبيعة والحياة 

الدنيوية. نعم اإ�سالح الحياة 

ي�سّكل  اأن  يمكن  ال��دن��ي��وي��ة 

م��ق��ّدم��ة ل��ل�����س��ع��ادة الأب��دي��ة 

بناًء على هذا  الإن�سان.  عند 

اأن  يمكن  الإلهية  فالأحكام 

التي  القواعد  بع�س  تر�سم 

ي�سل  رعايتها  تّمت  م��ا  اإذا 

واإل  ال�سعادة  اإل��ى  الإن�����س��ان 

بهذه  ال�سرر  �سيلحق  ف��اإن��ه 

الدين  دور  اإذًا،  ال�����س��ع��ادة. 

دورًا  ولي�س  �سلبيًا  دورًا  لي�س  الدنيا  في 

وهام  اأ�سا�س  دور  ه��و  ب��ل  بعيدًا،  رقابيًا 

ي�سنع  ال��ذي  هو  الدين  وم��وّج��ه.  ومحّدد 

دنيا الإن�سان، وهو الذي ينّظم الّدنيا على 

اأ�سا�س الّتوجيه والنتظام باتجاه الآخرة، 

فت�سبح الدنيا هي الطريق الذي يوؤدي اإلى 

�سمو وكمال الإن�سان.

بناًء على ما تقّدم يو�سح كالم الإمام 

اأنه ل يجب  Q نقطة هامة وهي  علي 

الدينية  الأم��ور  بع�س  ترك  اأن  نت�سور  اأن 

اأمور الدنيا، بل العك�س هو  اإ�سالح  يمكنه 

الق�ي�م  اإّن رعاي��ة   

الإلهي��ة  والأحكام 

ه����ي ال��ط��ري��ق 

ال�صحيح لإ�ص���الح 

ال�دني�ا. ومن الخطاأ 

ت���رك  اأن  التوّه�م 

اهلل  اأح��������ك�����ام 

ي�ص��اه�����م ف���ي 

الدنيوّية ال�صعادة 

تركت  م��ا  ف���اإذا  ال�سحيح، 

�سبيل  ف��ي  الدينية  الأم����ور 

تعالى   
َّ

اهلل ف�����اإن  ال���دن���ي���ا 

ي��ج��ع��ل ���س��رر ت��ل��ك الأم����ور 

اأك��ب��ر م��ن �سرر  ال��دن��ي��وي��ة 

الأمور الدينية فيما لو كانت 

موجودة ظاهرًا. طبعًا هذه 

الحياة  في  تعالى   
َّ

اهلل �سّنة 

الإن�سانية حيث تكون رعاية 

الإلهية هي  والأحكام  القيم 

والمفيد  ال�سحيح  الطريق 

الدنيا.  اإ���س��الح  �سبيل  ف��ي 

م اأن ترك  ومن الخطاأ التوهُّ

 ي�ساهم في ال�سعادة الدنيوية.
َّ

اأحكام اهلل

ظنون باطلة

الذين  الأ�سخا�س  بع�س  ن�ساهد  قد 

ي��ق��ع��ون في  اأن��ه��م  اإّل  ال��ت��دي��ن  ُي��ظ��ه��رون 

عدم  نتيجة  وال�����س��ل��ب��ي��ات  ال���س��ت��ب��اه��ات 

الإدراك ال�سحيح لهذه الق�سية الأ�سا�س؛ 

فيظن البع�س اأنه يحقق ال�سعادة والزيادة 

والربا  ال��ر���س��وة  م��ار���س  م��ا  اإذا  وال��رف��اه 

ويظن  البيع،  ف��ي  والإ���س��اف��ة  والإج��ح��اف 

في  ي�ساهم  قد  والخداع  الغ�س  اأن  اآخرون 

اإ�سالح الأمور، ويعتقد غيرهم اأّن ثروتهم 

25
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الواجبات  ت��رك��وا  م��ا  اإذا  وتكبر  ت���زداد 

كالخم�س والزكاة، ويرى بع�سهم اأي�سًا اأن 

المظاهر الخادعة وعدم رعاية الحرمات 

�سهرتهم  اإلى  ي��وؤدي  قد  المحارم  غير  مع 

وجذب النا�س اإليهم، وهناك من يظن اأّن 

الغرق في اللهو والهوى والحرام ي�ساعدهم 

في البتعاد عن الحزن والغم. 

ه���ذه ظ��ن��ون ب��اط��ل��ة ت����وؤدي اإل���ى ترك 

والدينية.  الأخالقية  والأ���س��ول  الأح��ك��ام 

التي  والم�سكالت  الف�ساد  م�سدر  وه��ي 

تكون في النهاية من اأهم عوامل ال�سقوط 

والنهيار. وقد ن�ساهد هذا الفهم الخاطئ 

المجتمع  في  العامة  الأم��ور  م�ستوى  على 

والقت�سادية  ال�سيا�سية  الم�سائل  وف��ي 

بع�سهم  فيظن  والجتماعية،  والثقافية 

معالجتها  يمكن  المجتمع  م�سكالت  اأن 

والقطعية  الم�سلَّمة  الأ�سول  بوا�سطة ترك 

العديد من  ف��ي  الإ����س���الم... وه��ك��ذا  ف��ي 

والأحكام  بالقيم  ي�سّحون  حيث  الموارد 

ال�سيا�سي  الإ�سالح  عناوين  تحت  الإلهية 

والقت�سادي والجتماعي.

رعاية الأحكام الإلهية

وال��ج��ذور  الحقيقية  الأ���س��ب��اب  اأم���ا 

اأبحاث  اإلى  فتحتاج  الأم��ور  لهذه  الفكرية 

اأنه يجب العتراف  اإل  م�ستقلة ومف�سلة. 

 تعالى هو م�سدر 
َّ

باأن عدم التوكل على اهلل

الأمر  ه��ذا  و�سبب  الأباطيل.  ه��ذه  جميع 

الموؤمن  اأم��ا  والمعرفة.  الإي��م��ان  �سعف 

التوحيد  نبع  من  �سرب  وال��ذي  الحقيقي 

في  تعالى   
َّ

اهلل على  والمتوكل  الخال�س 

جميع الأمور والذي يعتبر اأن الخالق تعالى 

هو الموؤثر الوحيد في جميع الأمور فال يقع 

لذا  الإط���الق.  على  ا�ستباهات  هكذا  في 

 ويوقنون باأّن 
َّ

فهو واأمثاله يتكلون على اهلل

الدنيا  الحياة  في  عليه  الحفاظ  يجب  ما 

اأعطاه  ق��د  الأخ��روي��ة  ال�سعادة  اأج��ل  م��ن 

ال�سريعة  في  وق��ّدم��ه  واأج���ازه  تعالى   
َّ

اهلل

الأ�سا�س  ه��ذا  وعلى  الكاملة.  المحمدية 

فاإنهم يعتقدون من دون ا�سطراب وحيرة 

اأّن رعاية الأ�سول والقيم والأحكام الإلهية 

الحياتية،  الأم��ور  تدبير  في  الأ�سا�س  هي 

فالموؤمن العاقل ل ي�سحي بدينه من اأجل 

دنياه.

. نهج البالغة، )خطب الإمام علي Q(، ال�سريف الر�سي، حكمة رقم 106، �س 25( 1)

الهوام�س
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اآية اهلل ال�صيخ حممد تقي امل�صباح اليزدي

�صفات عباد الرحمن

 ل ي�صهدون 

الزور.. ويمّرون كرامًا

وا ِكَراًما}  وا ِباللَّْغِو َمرُّ وَر َواإَِذا َمرُّ {َوالَِّذيَن اَل َي�ْسَهُدوَن الزُّ

)الفرقان:72(.

تحدثنا فيما م�صى حول الآيات الأخيرة من �صورة الفرقان والتي 

ت�صف عباد الرحمن. وقد ذكر اهلل تعالى مجموعة اأو�صاف خا�صة 

لهوؤلء الأ�صخا�س البارزين وذلك بما يقت�صيه المقام. 

الت�صاف  الرحمن  لعباد  ينبغي  كما  اأن��ه  لنا  تبّين  ورد  ومّما 

البتعاد  عليهم  يجب  كذلك  الإيجابية،  ال�صفات  من  بمجموعة 

النف�س  قتل  باهلل،  ال�صرك  مثل:  ال�صلبية  ال�صفات  بع�س  واجتناب 

ال�صفات  من  اأخ��رى  مجموعة  ذل��ك  اإل��ى  اأ�صف  وال��زن��ا.  المحترمة 

الواردة في الآيات ال�صريفة.
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اجتناب �صهادة الزور

اأ�سارت الآية 72 من �سورة الفرقان اإلى �سفتين �سلبيتين لعباد 

{َواإَِذا  والثانية:  وَر}  الزُّ َي�ْسَهُدوَن  اَل  {َوالَِّذيَن  الأولى:  الرحمن: 

المف�سرون فيهما حتى  ِكَراًما}. وقد اختلف  وا  َم��رُّ ِباللَّْغِو  وا  َم��رُّ

اأن العالمة الطباطبائي M ل يذكر وجهًا خا�سًا متعينًا لهما. 

اأما �سبب الختالف فهو اأن كلمة »ال�سهادة« في اللغة العربية لها 

معنيان: الأول هو تقديم ال�سهادة في المحكمة كما جاء في ق�سة 

 )26 ْهِلَها} )يو�سف:  اأَ ْن  {َو�َسِهَد �َساِهٌد مِّ  :Q النبّي يو�سف 

حيث يتقدم �ساهد ب�سهادته، والثاني بمعنى الح�سور عندما نقول 

َره. »�سهد المجل�س« اأي اأنه ح�سَ

المق�صود من »�صهادة الزور«

ن�سير فيما يلي اإلى الوجهين في �سهادة الزور:

ال�سريفة  الآية  من  المق�سود  كان  اإذا  بالباطل:  ال�سهادة   � اأ 

اأداء ال�سهادة فهذا يعني اأن من جملة �سفات عباد الرحمن اأنهم 

بالباطل  ال�سهادة  تعني  ال��زور  ف�سهادة  الحق.  بغير  ي�سهدون  ل 

والتي يراد منها اإظهار الباطل على �سورة الحق. فعباد الرحمن 

هم اأ�سخا�س ل ي�سهدون بالباطل على الإطالق.

ب � االمتناع عن ح�سور مجال�س المعا�سي: الحتمال الآخر 

الم�ستفاد من كالم العالمة الطباطبائي M هو اأن المق�سود من 

ال�سهادة الح�سور. والّزور هنا هو اأمر اأعّم من ال�سهادة الباطلة اأو 

المزورة فكل غير حق هو زور، وهو باطل؛ فيكون المعنى اأن عباد 

المع�سية  اأماكن  في  الح�سور  يجتنبون  اأ�سخا�س  هم  الرحمن 

والحرام. اأما الذي اأوجب ترجيحه هذا الحتمال فهو ذيل الآية 

ِك��َراًم��ا} حيث يزداد  وا  َم���رُّ ِباللَّْغِو  وا  َم���رُّ ف��ي��ه:{َواإَِذا  الذي جاء 

اأن ال�سهادة تعني الح�سور،  اإذا اعتبرنا  التنا�سب بين العبارتين 

فيكون المعنى اأن هوؤلء ل يح�سرون مجل�س الباطل حتى لو مروا 

فون، بل يعبرون ب�سكل كريم.  بال�سدفة فيه، فال يتوقَّ

ج � الجمع بين االثنين: الوجه الثالث هو اأن يكون المق�سود 

اأن  اأي  الح�سور؛  اأو  ال�سهادة  اأداء  اأعم من  »ي�سهدون« معنى  من 

نت�سور المقدار الم�سترك بين الثنين فنقول: اإن المق�سود ي�سمل 

الثنين معًا، كما ي�ستعمل ال�سخ�س لفظًا ويريد به ما ي�سمل كال 

المعنيين.

لعباد  ينبغي  مذمومتين  �سفتين  اأمام  اإننا  نقول:  باخت�سار 
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جملة  من  ال��زور  و�سهادة  اجتنابهما.  الرحمن 

منها  المق�سود  ك��ان  اإذا  الكبيرة  ال��ذن��وب 

المق�سود  كان  اإذا  اأما  بالباطل.  ال�سهادة 

في  الح�سور  عدم  ال��زور«  ي�سهدون  »ل  من 

الدائرة  ت�سبح  ذلك  عند  الباطل،  مجال�س 

اأو�سع فت�سمل الذنوب ال�سغيرة اأي�سًا.

هم عن اللغو معر�صون

ِكَراًما} فقد  وا  ِباللَّْغِو َمرُّ وا  َذا َمرُّ {َواإِ اأما فيما يتعلق بعبارة 

جاء في الآيات الأولى من �سورة الموؤمنون: {َوالَِّذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو 

�سورة  من  الأول��ى  الآي��ات  واأ�سارت   .)3 )الموؤمنون:  وَن}  ُمْعِر�سُ

الفرقان اإلى هذه الم�ساألة باعتبارها من ال�سفات الأ�سا�س لعباد 

َذا َخاَطَبُهُم اْلَجاِهُلوَن  الرحمن حيث جاء في الآية ال�سريفة: {َواإِ

َقاُلوا �َساَلًما} )الفرقان: 63( فيكون مفهوم الإعرا�س عن اللغو 

منا�سبًا لهذه الآية. 

ولالإعرا�س عن اللغو م�ساديق متعددة، منها: اأن يعر�س هوؤلء 

باأنف�سهم عن عمل اللغو؛ اأي اأنهم ل يرتكبون اللغو، فاللغو في اأ�سل 

ن  معناه يعود اإلى العبث وعدم الفائدة، والذنوب هي القدر المتيقَّ

من اللغو، الذي ي�ستمل على المكروهات والمباحات التي ل فائدة 

منها في الدنيا والآخرة. اأما المق�سود هنا فهو معنًى اأخ�ّس من 

ذلك فهوؤلء الأ�سخا�س لي�س فقط ل ياأتون بعمل َلْغوّي، بل يمّرون 

عليه مرور الكرام. وت�سمل الآية ال�سريفة: {َوالَِّذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو 

اأي الأ�سخا�س الذين ل يرتكبون عماًل  وَن} لغو الإن�سان؛  ُمْعِر�سُ

فيه لغو.

م�ساألة  فهي  ِك��َراًم��ا}  وا  َم���رُّ ِباللَّْغِو  وا  َم���رُّ {َواإَِذا  قوله:  واأم��ا 

اأخرى وهي اأنهم يمّرون مرور الكرام اإذا �سودف وجودهم �سمن 

مجموعة من الأ�سخا�س الذين يرتكبون عماًل لغويًا.

التعاطي الكريم

وا  َمرُّ ِباللَّْغِو  وا  َم��رُّ َذا  {َواإِ تعالى:  قوله  من  المق�سود  هو  ما 

ِكَراًما}؟ هل المق�سود اأنهم يمرون مرور الكرام عندما ي�ساهدون 

من يرتكب اللغو وقد اأ�سرنا اإلى اأن القدر المتيقن من 

ال�سريفة  الآية  اأن  يبدو  الحرام؟  العمل  هو  اللغو 

تريد اأمرًا اآخر. وهنا يمكن ال�ستعانة بالآية 55 

ال�سابقة  الآية  تو�سح  التي  الق�س�س  �سورة  من 
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َلَنا  َوَقاُلوا  َعْنُه  وا  ْعَر�سُ اأَ اللَّْغَو  �َسِمُعوا  َذا  {َواإِ اإلى حدود معينة: 

اأَْعَماُلَنا َوَلُكْم اأَْعَماُلُكْم �َساَلٌم َعلَْيُكْم اَل َنْبَتِغي اْلَجاِهِليَن}. ُيفهم 

من الآية ال�سريفة اأن المق�سود من اللغو هو اللغو الكالمي الذي 

يواجه عباد الرحمن ويكون منطلقًا من الآخرين. فالم�ساألة هنا 

هي م�ساألة �سماع اللغو حيث يقول تعالى{َواإَِذا �َسِمُعوا اللَّْغَو}، ول 

يقول: »اإذا راأووا اللغو« اأو »�سهدوا اللغو« اأما عبارة »مروا باللغو« 

فهي عبارة عامة. 

المطابقة  على  عملنا  اإذا  المق�سودة  الآي��ة  مفهوم  ويت�سح 

النهي  م�ساألة  مع  المفهوم  ه��ذا  يتعار�س  ل  حيث  الآيتين  بين 

الموؤمنين  اأن  اإل��ى  الق�س�س  �سورة  اآي��ة  ت�سير  اإذ  المنكر  عن 

ا�ستفزازي  ب�سكل  يت�سرفون  ل  وق��ار،  اأ�سحاب  اأ�سخا�س  هم 

وهيبة  بوقار  يتعاملون  بل  الجاهلين،  يواجهون  عندما  وع�سبي 

وهنا  اإهانتهم.  اأو  بهم  ال�ستهزاء  على  الجاهلون  عمل  لو  حتى 

ْعَماُلُكْم �َساَلٌم  يخاطب الموؤمنون الجاهلين: {َلَنا اأَْعَماُلَنا َوَلُكْم اأَ

اْلَجاِهِليَن}.  َنْبَتِغي  {اَل  ال�سريفة:  الآية  وتكمل  َعلَْيُكْم}. 

العالمة  وبالأخ�س  الخ�سو�س  هذا  في  المف�سرون  يعتقد 

الطباطبائي M اأن قوله تعالى: {اَل َنْبَتِغي اْلَجاِهِليَن} 

هو ل�سان حال فال يخاطبونهم قائلين: اأنتم جاهلون، واإل 

فلو خاطبهم الموؤمنون ونعتوهم بالجاهلين، لبداأ الجاهلون 

وعلى  اأهينوا.  اأنهم  باعتبار  الم�سكالت  باإيجاد  من جديد 

اأن ال�سدفة اقت�ست مواجهة هوؤلء الأ�سخا�س فال  فر�س 

الموؤمن  فيخاطبهم  بهم،  ال�سالم  الكريم  العبور  من  بد 

بقوله: »�سالم عليكم«، وهذا يعني اأن ما عندنا هو ال�سالم 

والأمن.

اإرجاع  فينبغي  ال�سريفة  الآي��ة  مفاد  هو  هذا  كان  اإذا 

يكون  حيث  الآي��ة،  تلك  بقرينة  الكالمي  اللغو  اإل��ى  اللغو 

اإذا  اأّم��ا  م�ساديقه.  اأب��رز  من  اللغوي  الكالم 

اأو�سع  معنًى  »اللغو«  من  المق�سود  كان 

من ذلك، عندها يكون المق�سود من 

وا ِباللَّْغِو} اأي عندما يواجهون  {َمرُّ

لو  كما  قبيحة،  ب��اأع��م��ال  يقوم  م��ن 

واجهوا من يقوم بالرق�س اأو التيان 

بمع�سية معيَّنة، فاإنَّهم يبادرون اإلى 

لها  ال��زور  �صه��ادة 

الأّول  معني������ان: 

تقديم ال�صهادة في 

والثاني  المحكم��ة، 

الح�ص��ور  بمعن��ى 

اأي ح�صور المجل�س
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ولي�س  �سروطه  توافرت  اإذا  المنكر  عن  النَّهي 

اأنهم ل ينهون  ِك��َراًم��ا}   وا  {َم���رُّ المراد من 

هي عن المنكر لي�س من  عن المنكر لأن النَّ

�سفات عباد الرحمن الخا�سة بهم، بل هي 

تكليف واجب ينبغي على الجميع الإتيان به. 

ال��ن��زع��ة ال��داخ��ل��ي��ة ل��الإن�����ص��ان في 

التماهي مع المحيط

يميل الإن�سان وب�سبب عامل داخلي للم�ساركة في عمل 

هذه  من  الحتراز  على  في�سدد  الكريم  القراآن  اأما  اللغو. 

الموؤمنون:  �سورة  في  جاء  ما  ذلك  جملة  من  الم�ساركة. 

�سورة  وما جاء في  وَن}  ُمْعِر�سُ اللَّْغِو  َع��ِن  ُه��ْم  ��ِذي��َن  {َوالَّ

وما  َعْنُه}  وا  اأَْعَر�سُ اللَّْغَو  �َسِمُعوا  {َواإَِذا  اأي�سًا:  الق�س�س 

وا  َمرُّ َذا  {َواإِ عنها:  نتحدث  التي  ال�سريفة  الآية  في  وجاء 

اإلى  ي�سير  وه��ذا   .)72 ِكَراًما})الفرقان:  وا  َم���رُّ ِب��ال��لَّ��ْغ��ِو 

فجاءت  النا�س،  بع�س  بها  يبتلى  قد  اجتماعية  اآفة  وجود 

هذه التاأثيرات القراآنية لتقف حائاًل اأمام وجود هذه الآفة، 

بالأخ�س اإذا كان المراد من »اللغو« كل كالم باطل. جاء 

ِفي  َعلَْيُكْم  َل  َن���زَّ {َوَق���ْد  الن�ساء:  �سورة  من   140 الآي��ة  في 

َفاَل  ِبَها  َوُي�ْسَتْهَزاأُ  ِبَها  ُيَكَفُر  الّلِ  اآَي��اِت  �َسِمْعُتْم  اإَِذا  اأَْن  اْلِكَتاِب 

ْثُلُهْم  واْ ِفي َحِديٍث َغْيِرِه اإِنَُّكْم اإًِذا مِّ َتْقُعُدواْ َمَعُهْم َحتَّى َيُخو�سُ

اإِنَّ الّلَ َجاِمُع اْلُمَناِفِقيَن َواْلَكاِفِريَن ِفي َجَهنََّم َجِميًعا}.

يقول:  اأم��اك��ن،  هكذا  في  خا�سًا  تعبيرًا  ال��ق��راآن  وي�ستعمل 

{َما  المدثر:  �سورة  في  وج��اء  يَن}.  اْلَخاِئ�سِ َم���َع  {َن��ُخ��و���ُس 

ُنْطِعُم  َنُك  اْلُم�َسلِّيَنََ*وَلْم  ِمَن  َنُك  َلْم  �َسَقرَ*َقاُلوا  ِفي  �َسلََكُكْم 

يَن} )المدثر: 43� 45(. اْلِم�ْسِكيَنَ*َوُكنَّا َنُخو�ُس َمَع اْلَخاِئ�سِ

معين  مو�سوع  ف��ي  الأ�سخا�س  م��ن  مجموعة  يخو�س  ق��د 

منه  ي��راد  ال��ذي  التعاون  فيبرز  جماعي،  ب�سكل  فيه  ويبحثون 

تنظيم ذاك العمل.

ل التماهي مع من  هناك عامل داخلي في الإن�سان يجعله يف�سِّ

هم في عمره. وقد يحمل هذا العمل اآثارًا �سلبية. اإذا 

تحت  �سيقع  فاإنه  فا�سد  ب�سديق  ال�سخ�س  ابتلي 

تاأثير عمله الفا�سد. من هنا يتحدث اأهل جهنم 

حول �سبب و�سولهم اإليها ويقولون: َ{ُكنَّا َنُخو�ُس 

ال���م���وؤم���ن���ون ل 

ب�صكل  يت�صرف�ون 

ا�صتف���زازي عندما 

يواجهون الجاهلين 

حتى لو عمل هوؤلء 

على ال�صتهزاء بهم
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يَن}، كنا ن�ساهد رفاقنا واأ�سدقاءنا يقومون بالعمل  َمَع اْلَخاِئ�سِ

الفالني فكنا نلحق بهم من دون بحث اأو تحقيق اأو دليل، بل كل 

ما كنا نتطلع اإليه هو الكون معهم. من هنا تتحدث الآية 140 من 

َمَعُهْم َحتَّى  �سورة الن�ساء وتطلب من الأ�سخا�س: {َفاَل َتْقُعُدواْ 

واْ ِفي َحِديٍث َغْيِرِه}. فما دام بحثهم يدور حول ت�سعيف  َيُخو�سُ

نين، فال ينبغي  الإيمان واإيجاد ال�سبهات في الدين واإهانة المتديِّ

لكم الجلو�س معهم، ل بل عليكم البتعاد عنهم. ثم تو�سح الآية، 

في مقام التاأكيد، اأنكم اإذا فعلتم ذلك ف�ستكونون منهم: {اإِنَُّكْم 

ْثُلُهْم} والنتيجة: {اإِنَّ الّلَ َجاِمُع اْلُمَناِفِقيَن َواْلَكاِفِريَن ِفي  اإًِذا مِّ

فاق، والإيمان  َجَهنََّم َجِميًعا} ولن تكون نتيجة اأعمالكم �سوى النِّ

فاق. عيف يو�سل اإلى النِّ ال�سَّ

اأهمية اجتناب �صديق ال�صوء

بناًء على ما تقّدم فاإن من جملة �سفات عباد الرحمن 

وا ِكَراًما}. والخو�س في اآيات  وا ِباللَّْغِو َمرُّ َذا َمرُّ اأنهم {َواإِ

اهلل من جملة م�ساديق اللغو. فاإذا واجه عباد اهلل هكذا 

اأجّل  اهلل  عباد  �ساأن  لأن  معهم،  ي�ستركون  فال  اأ�سخا�س، 

اآيات اهلل، ول يجال�سونهم، بل عليهم  من اأن يخو�سوا في 

اجتنابهم وتجاوزهم ب�سكل كريم حتى ل يتلوَّث الموؤمنون 

بهم. وقد اأو�سحت هذه الآية ب�سكل �سريح اأهمية معا�سرة 

الآخرين وبيَّنت الآثار ال�سيئة ل�سديق ال�سوء. وتحدث بع�س 

الآيات ال�سريفة ب�سكل �سريح اأكثر حيث يقول بع�س النا�س 

�َسِبيال*َيا  �ُسوِل  الرَّ َمَع  اتََّخْذُت  َلْيَتِني  {َيا  القيامة:  يوم 

َعِن  �َسلَِّني  اأَ َخِليال*َلَقْد  ُفاَلًنا  ��ِخ��ْذ  تَّ اأَ َل��ْم  َلْيَتِني  َوْيلََتى 

ْكِر َبْعَد اإِْذ َجاءِني} )الفرقان: 27 � 29(.  الذِّ

ما يجب اللتفات اإليه اأنَّ القراآن الكريم يتحدث عن ال�سفات 

ف�س  ك وقتل النَّ التي يجب على عباد الرحمن اجتنابها فذكر ال�سرِّ

ثم ذكر اجتناب اللغو. واإذا اأخذنا بعين العتبار اأن بع�س موارد 

الذي يجل�س  المكان  اأن يلحظ  الموؤمن  لي�ست حرامًا فعلى  اللغو 

مثاًل.  �سلبيًا  اأث��رًا  عليه  يترك  لن  واأنه  اإليه  يطمئن  كان  اإذا  فيه 

وهنا م�ساألة تربوية خفية خال�ستها اأن تاأثير المعا�سرة ال�سيئة قد 

يكون كبيرًا اإلى م�ستوى ي�سل اإلى كبائر الموبقات.

 من جمل��ة �صفات 

عب��اد الرحمن اأنهم 

ِباللَّْغ��ِو  وا  َم��رُّ »اإَِذا 

ِكَراًم����ا«.  وا  ��رُّ
َ
م��

والخ���و���س ف����ي 

اآي��ات اهلل من جملة 

اللغ��و م�صادي����ق 
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النا�س،  بع�س  ع��ل��ى  ال��ق��م��ار  اأم���ر  ي�صتبه 

ب��اآلت  اللعب  هو  فقط  ال��ح��رام  اأّن  فيتخّيلون 

بهذه  اللعب  اأنَّ  ويعتبرون  ال��ره��ان،  مع  القمار 

الآلت بال رهان حالل �صرعًا، كما ويتخّيلون اأّن 

اللعب بالآلت غير المعّدة للقمار حالل حّتى مع 

�صحيحة،  غير  باطلة  التخّيالت  وهذه  الرهان. 

وهي قد توقع بع�صهم في حبائل ال�صّر والباطل 

الحالل  تو�صيح  ي��ل��زم  ل��ذا  منهم،  انتباه  دون 

اأن  يمكن  ما  واإزال��ة  الألعاب،  هذه  في  والحرام 

هذه  وتتكّفل  المكّلفين.  لدى  ال�صتباه  ي�صّبب 

واهلل  ال�صبهات،  واإزالة  الأمور  بتو�صيح  المقالة 

الم�صتعان.

1� الرهان
الالعبين،  من  للرابح  ُيجعل  عو�س  هو  الرهان 

يدفعه الخا�سر. مثاًل: لعب اثنان لعبة ما، وقد اّتفقا 

�سيئًا  منهما  للرابح  يدفع  منهما  الخا�سر  اأّن  على 

معّينًا، وهذا ما ي�سّمى بالرهان.

ال�صيخ علي حجازي
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والرهان قد يكون من الأموال النقدّية وقد يكون من 

اأو  بيت،  اأو  �سّيارة،  اأو  ع�سير،  كوب  اأو  كثوب،  الأعيان، 

محّل، مما �ساكل ذلك. وقد يكون من الأعمال، كاأن يقوم 

كتابة  اأو  له،  ثوب  اأو خياطة  للرابح،  �سيء  ببناء  الخا�سر 

كاإ�سكان  المنافع،  من  يكون  وقد  ذلك.  �سابه  وما  �سيء، 

يقود  اأن  اأو  معّينة،  لمدة  مّجانًا  الخا�سر  بيت  في  الرابح 

الرابح �سّيارة الخا�سر لمدة معّينة، وهكذا.

2� تعريف اآلت القمار
اآلت القمار هي الآلت المعّدة عرفًا للقمار، بحيث 

بيد  ذلك  وت�سخي�س  للقمار،  اآلة  اأّنها  العرف  عند  ُتعّد 

المكّلف.

3� اللعب باآلت القمار مع رهان
ل يجوز اللعب بالآلت المعّدة للقمار مع الرهان، فهو 

حرام بال اأّي �سّك اأو �سبهة. فكّل اآلة تعّد بنظر المكّلف 

اآلة قمار فال يجوز اللعب بها مع الرهان )العو�س(.

4� اللعب باآلت القمار بال رهان
من  عرفًا  تعّد  التي  ب��الآلت  اللعب  يجوز  ول  يحرم 

اآلت القمار بال رهان، �سواء اأكان تحت عنوان الت�سلية 

اأو تحت اأّي عنوان اآخر. فالنتيجة: ل يجوز اللعب بالآلت 

المعّدة للقمار �سواء اأكان مع الرهان اأم بدونه.

مع  ال��ق��م��ار  اآلت  بغير  ال��ل��ع��ب   �5
الرهان

توجد اآلت ل تعّد بنظر العرف من 

�سخ�سان  بها  لعب  فلو  القمار،  اآلت 

الخا�سر  ي��دف��ع  اأن  على   � م��ث��اًل   �

ح��رام  ف��ه��ذا  م���ا،  �سيئًا  ل��ل��راب��ح 

اللعب  اثنان  اختار  فلو  غير جائز. 

بالكرة  اأو  المالكمة  اأو  بالم�سارعة 

على اأنواع األعابها، اأو ما �ساكل 

ذلك، على اأن يدفع الخا�سر 

للرابح �سيئًا ما، فهذا حرام 

ي���ح���رم ال��ل��ع��ب 

الت��ي تعّد  بالآلت 

اآلت  عرف���ا م���ن 

القم��ار ب��ال ره��ان 

تح��ت اأّي ع�ن��وان
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غير جائز. وهذا غير الجائزة، و�سياأتي ذكر الجائزة في 

هذه المقالة اإن �ساء اهلل.

6� اللعب بغير اآلت القمار بال رهان
يجوز اللعب بالآلت التي ل ُتعّد عرفًا من 

يجوز  ل  والنتيجة:  ره��ان.  بال  القمار  اآلت 

مع  عرفًا  للقمار  المعّدة  غير  ب��الآلت  اللعب 

رهان، ويجوز بال رهان.

فالحرمة هنا لأجل الرهان، بينما اللعب 

باآلت القمار حرام ولو بدون رهان.

7� ال�صطرنج ونحوه
ل  ال�سطرنج  اأحجار  اأّن  بنظره  يرى  المكّلف  كان  اإذا 

اللعب  من  �سرعًا  مانع  فال  القمار،  اآلت  من  حالّيًا  ّتعّد 

بها من دون رهان. وكذا يجوز اللعب باأّي اآلة ل ُتعّد بنظر 

اللعب  يكون  اأن  ب�سرط  القمار،  اآلت  من  حالّيًا  المكّلف 

بدون رهان.

8� اللعب على الحا�صوب
نف�س  هو  )الكمبيوتر(  الحا�سوب  على  اللعب  حكم 

باب  � من  مثاًل  فر�سنا  فلو  الآلت.  بنف�س  باللعب  الحكم 

فال  عرفًا  القمار  اآلت  من  ال�سّدة  ورق  اأّن   � الفترا�س 

يجوز اللعب به مبا�سرة، كما ل يجوز اللعب به على �سا�سة 

الحا�سوب، فال فرق في الحكم بين الحا�سوب وبين نف�س 

الآلة.

9� اختالف العنوان بين البلدان
اإذا كانت اآلة تعّد عرفًا من اآلت القمار في 

ُعّدت  ثّم  � مثاًل، و�سّك فيها فيما بعد،  بلدين 

يكفي  القمار  اآلت  من  البلدين  اأحد  في  الآلة 

ذلك للحكم بتحريم اللعب بها.

10� �صراء وبيع اآلت القمار
للقمار  المعّدة  الآلت  و�سراء  بيع  يجوز  ل 

القمار(، كما ل  اآلت  ُتعّد عرفًا من  التي  )اأو 

يجوز �سنعها ول اإنفاق المال و�سرفه لأجلها.
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اأخ��ذ  م��ن  مانع  ل 

الجائزة من �صركة 

لمن  ت��ع��ط��ي��ه��ا 

ت��ص�ي�ب�ه الق�رع��ة 

م�ّم�ن ا�صت��رى من 

نتاج هذه ال�صركة

11� تعليم اللعب باآلت القمار
ل يجوز تعليم اللعب بالآلت المعّدة للقمار عرفًا، 

ول يجوز اأخذ الأجرة على هذا التعليم.

12� تغيير اآلت القمار
ل يجوز اإبقاء اآلة القمار على �سورتها و�سكلها، 

بل يجب تغييرها، فاإن لم يكن فيجب اإتالفها، ول 

يجوز اقتناوؤها والمحافظة عليها.

13� حكم الرهان
ل يملك الرابح الرهان، فال يجوز له الت�سّرف فيما 

ربحه من المقامرة، بل يجب عليه رّد الرهان اإلى �ساحبه. 

الإثم  وج��ود  )بمعنى  �سرعًا  ح��رام  ره��ان  م��ع  فاللعب 

والمع�سية على فعله( ول يملك الفائز ما يفوز به، وما 

الخا�سر( �سحت حرام  )اأي:  الآخر  الطرف  ياأخذه من 

يجب رّده.

14� الجائزة
ما  وه��ي  الجائزة،  وقب�س  دف��ع  من  �سرعًا  مانع  ل 

يكون من ن�سيب رابح، �سواء اأكان �سخ�سًا اأم فريقًا اأم 

ما �ساكل ذلك ولكن ل يتحّملها الخا�سر، مثاًل: اإذا لعب 

اأو  كاأ�س  للرابح  يكون  اأن  القدم، على  كرة  لعبة  فريقان 

ثالثة  الكاأ�س من جهٍة  كانت  اإذا  فهو جائز،  ذلك،  غير 

غير الفريقين، اأما اإذا كانت من الفريقين معًا، باأن دفع 

فال  للرابح،  تكون  اأن  على  الكاأ�س  ثمن  ن�سف  فريق  كّل 

مانع �سرعًا من ذلك، اإذا كان ذلك تبّرعًا منهما لت�سجيع 

الفائز، واأما اإذا كان بعنوان الرهان على الفوز )اأي ب�سرط 

الفوز( فهو حرام لو لعب الفريقان على اأن يدفع الخا�سر 

ثمن الكاأ�س اأو �سيئًا اآخر غير الكاأ�س فهذا حرام؛ لأّنه من 

الرهان المحّرمة، وهو قمار غير جائز �سرعًا.

اأو  العمل،  مكان  من  الجائزة  اأخ��ذ  من  مانع  ل  كما 

المدر�سة، اأو من �سركة تعطي جائزة لمن ت�سيبه القرعة 

مّمن ا�سترى من نتاج هذه ال�سركة، وما �ساكل ذلك، فال 

مانع منه �سرعًا.
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ق��اف��ل��ة ال�����ص��ب��اي��ا 

ف�������ي ب���ع���ل���ب���ك

حوار: منهال الأمني

المهاجر جعفر  الدكتور  ال�صيخ  مع  مقابلة 

اأنَّ  المهاجر  جعفر  ال�صيخ  والمحقق  ال��م��وؤرخ  ي��رى 

عند  كثيرًا  يقفون  ال�صيعي  بالتاريخ  المهتمين  الموؤرخين 

محطة كربالء. فالت�صيع نه�س بعد كربالء، واأ�صبح حالة 

لماذا  ال�صوؤال:  يبقى  ولكن  �صيا�صي.  وله ح�صور  اإن�صانية، 

في  فقط  لي�س  يكمن  الجواب  كربالء؟  بعد  التحول  هذا 

كربالء كل كربالء، بل حتى خارج زمانها ومكانها.

كربالء »الكبرى«

يتابع ال�سيخ المهاجر: 

»اأظن اأّن كربالء لو انتهت عند مقتل الإمام الح�سين 

Q واأ�سحابه واأهل بيته، لما و�سلنا اإلى الّنتائج التي 

تحّققت حتى يومنا هذا. فقد كان هّم الكوفيين اأن تطم�س 

وكذلك  تاريخهم،  في  عار  نقطة  لأّنها  الجريمة،  معالم 

اهلل  ر�سول  ريحانة  قتلهم  على  التَّعمية  اأرادوا  الأمويون 

بعد  بها  تّم  التي  وبالطريقة  ال�سبايا،  خروج  ولكن   ،P

اهلل  مكر  من  كان  اأّن��ه  واأعتقد  غبيًا،  عماًل  كان  كربالء، 
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�صخ�س  ُيقتل  اأن 

وم���ن ث���م ي��وؤت��ى 

ب��ال��خ��ي��ل ل��ك��ي 

تدو�س على ج�صده 

الممزق فهذا فعل 

عليه  ي��ع��ت��د  ل���م 

�صابقة  ول  العرب 

الإط��الق على  ل��ه 

اأمية  بني  م�سلحة  هي  فما  واإل  تعالى، 

ل��ه، م��ن خالل  اأم��ر ل �سابقة  اإن��ف��اذ  ف��ي 

يكونوا  لم  لو  حتى  ون�ساء،  اأطفال  حمل 

وا�ستعرا�سهم  النبوة،  بيت  اإلى  ينت�سبون 

بين  كيلومتر  األفي  مدى  على  المالأ  على 

العراق وال�سام؟ هل من يفعل ذلك يظّن 

اأّن الّنا�س بال قلب؟ براأيي اإن هذا العمل 

الغبي هو الذي اأثار ردات الفعل الهائلة فيما بعد.

بي  ولكن ما هي اأهداف الذين اأقدموا على فعل ال�سَّ

بغ�س النظر عن النتائج؟ هل هو بث الرعب في نفو�س 

الم�سلمين مثاًل؟

عبيد اهلل بن زياد، وهو في لحظة الغرور والعنجهية 

المتاأتية من ال�سعور بالنت�سار الهائل المتمثل بجعل عدّوته 

 ،)Q الح�سين  )الإمام  عدّوه  تقتل  الكوفة  مدينة  اأي 

من  لم�سير  نموذًجا  للّنا�س  يقّدم  اأن  اأراد  يبدو،  ما  على 

النا�س  يهز  اأن  واأراد من خالله  اأمية،  بني  يقف في وجه 

اأي عمل  اأن يقدموا على  األف مرة قبل  ويجعلهم يفّكرون 

اعترا�سي �سد ال�ّسلطة الأموية. 

�صابقة ال�صبي

تقّدم  ما  اأّن  على  المهاجر  ال�سيخ  الدكتور  د  وي�سدِّ

نعّلل  اأن  »محاولين  التاأريخ،  ل  التحليل  �سياق  في  يندرج 

خلفيات واأبعاد العمل الذي اأقدم عليه ابن زياد، والذي لم 

يكن له �سابقة ل في الجاهلية ول في الإ�سالم، وذلك اأن 

ُيقِدَم الطرف المنت�سر، وبعد انتهاء المعركة، على حمل 

الن�ساء والأطفال والتطواف بهم في البالد في حرِّ ال�سم�س 

وقّر البرد، اأو اأن ُيقتل �سخ�س ومن ثم يوؤتى بالخيل لكي 

تدو�س على ج�سده الممزق فهذا فعل لم تعتد عليه العرب 

ول �سابقة له على الإطالق«. 

ولكن ما هي اأجواء النا�س الّنف�سية حيث مّر موكب 

ال�سبايا؟

بني  اأن  وهو  المرحلة،  تلك  هناك مفهوم خاطئ عن 

يملكون  وكانوا  ال�سام  منطقة  على  ي�سيطرون  كانوا  اأمية 
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غ��ي��ر �سحيح.  وه���ذا  ال��ن��ا���س،  ق��ل��وب 

فالأموي ربما كان يهيمن على ال�سام، 

ولكنه لم يكن خارجها كذلك. وحيث 

توجد �سطوتهم، لي�س بال�سرورة  اأن 

النا�س  ميل  اإن  بل  محبتهم.  توجد 

وا�سحًا  ك��ان  الفترة  تلك  ف��ي  البيت  لأه��ل 

وجليًا.

وبالعودة اإلى مو�سوع ال�سبي، فاإن الأمويين روجوا اأن 

الموؤمنين«، ولكّن  »اأمير  ال�سبايا هم خارجون على  هوؤلء 

النا�س، الذين كانوا ُيرغمون على الخروج والحتفال بهذا 

النجاز، كانوا يفاجوؤون باأطفال ون�ساء ينّكل 

ال�سفقة،  عديم  الإن�سان  ك��ان  ومهما  بهم، 

الوح�سي،  المنظر  لهذا  يتاألم  اأن  بد  ل  فاإنه 

بغ�س النظر عن خلفيات الخالف بينه وبين 

ذلك  اإلى  اأ�سف  يراهم.  الذين  القوم  هوؤلء 

ح�سا�سّية العربي تجاه المراأة وحرمتها. على 

اأّي حال، ربما ا�ستطاع الأمويون خداع بع�س 

النا�س بدعاياتهم لبع�س الوقت، ولكنهم لم 

يتمكنوا من خداع كل النا�س كل الوقت.

واأما محاولة بني اأمية اللتفاف على هذا 

العمل، فهو قد يتعلق ربما بن�ساط بع�س الن�سوة في موكب 

الأحزان، كالعقيلة زينب Q اأو اأختها فاطمة اأو ال�سيدة 

التاريخ  ين�سفه  لم  ما  وهو   Q الح�سين  بنت  �سكينة 

كان  اإذ  الكتب،  بطون  في  تثبت  تاريخية  ووقائع  كحقائق 

لهن مواقف �سجاعة وفّعالة في الكوفة وفي ال�سام جعلت 

هوؤلء؟  ومن  يجري؟  ال��ذي  ما  وت�ساأل:  ت�ستيقظ  النا�س 

ولماذا ي�سنع بهم ما لم ي�سنع مع اأحد من قبل؟

ال�سبايا  ب��ي��ن  ال���ح���وار  م��ن  ن���وع  األ����م يح�سل  ول��ك��ن 

والنا�س؟

تاريخيًا.  مقبول  غير  ه��و  ذل��ك  ف��ي  يقال  م��ا  ك��ل  اإن 

والملفت اأن الموكب كان يتعمد المرور في الأماكن البعيدة 

اإل في حماه وذلك  عن المدن وعن التجمعات ال�سكانية، 

ال�سيخ الدكتور جعفر المهاجر
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و�سطها  ف���ي  قلعتها  ل���وج���ود 

للدخول  الع�سكر  وا�سطرار 

هناك  نجد  ولذلك  اإليها. 

بم�سجد  ُيعرف  م�سجدًا 

ال��ح�����س��ن��ي��ن، ه��و اأح��د 

بناها  التي  الم�ساهد 

النا�س حيث نزل الموكب، 

وهو موجود قرب القلعة. 

النقالب

اإلى  المهاجر  الدكتور  يلفت 

يخبر  م��ا  اأي��دي��ن��ا  بين  نملك  ل  اأن��ن��ا 

عن ردة فعل النا�س الأّولية، ولكن هناك 

اأنه في كل مكان نزل  اأمر مالحظ ومهم وهو 

الأر���س،  الطاهرة  الأج�ساد  ولم�ست  الموكب  فيه 

اإلى الفرق بين الم�سهد  ُبني م�سهد. طبعًا مع اللتفات 

والمقام، فالأول هو ن�سب تذكاري، يخلِّد حدثًا اأو �سخ�سًا 

معينًا، فمن المو�سل وحتى دم�سق بنيت ثمانية م�ساهد على 

من  كذلك  اليوم،  حتى  باقية  وهي  المدينتين،  بين  الطريق 

الموؤكد اأن هناك م�ساهد مندثرة، وهذا يدل على وجود حالة 

انفعالية عاطفية هائلة جعلت النا�س يخّلدون الحدث، خا�سة 

بعد اأن تبّين لهم حقيقة هوؤلء النا�س. 

ماذا عن التفاعل ال�سيا�سي؟

اأهل  اأن  حتى  المجال.  ه��ذا  في  مده�سة  ن�سو�س  توجد 

ال�سام �سعروا بحالة �سديدة من ال�سخط والغ�سب. فعبيد اهلل 

Q، ارتفعت مكانته  اأقدم على قتل الإمام  بن زياد حينما 

وتعّبر  تتكلم،  النا�س  بداأت  حينما  بعد  فيما  ولكن  يزيد،  عند 

عن غ�سبها، بداأ التراجع في المواقف، باإلقاء اللوم وتبعة ما 

جرى على عبيد اهلل بن زياد. كما اأن هناك ن�سو�سًا تدلُّ على 

اأن اأهل ال�سام كانوا يلعنون يزيد علًنا. وهو يعّبر عن ذلك في 

كالمه حيث يقول: »واأبغ�سني البر والفاجر بما ا�ستعظم النا�س 

 .
)1(

من قتلي ح�سينًا...«

زياد.  كاملة لبن  ويحملها  الجريمة  يتبراأ من  يزيد  فاإًذا، 
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مالحظ  اأمر  هناك   

ومهم وهو اأنه في 

كل مكان نزل فيه 

الموكب ولم�صت 

الطاهرة  الأج�صاد 

الأر�س، ُبني م�صهد 

الأموي  البيت  فاإن  الظروف  وفي هذه 

الم�سوؤولية  محماًل  حاله،  انقلب  كله 

اإلى  بها  ق��ذف  ب���دوره  ال���ذي  ليزيد 

ن�سو�س  وهناك  الكوفة.  على  واليه 

البيت  و�سع  عن  تعّبر  مهمة  تاريخية 

ال�سفياني يومها، وكيف انهار تحت وطاأة العار، الذي لحق به 

 .Q جراء ارتكابه جريمة قتل الح�سين

الموكب وخارطة الطريق

م�سير  ح��ول  التاريخي  بحثه  في  المهاجر  ال�سيخ  يعتمد 

الم�سدر  ي�سميه  من  على  دم�سق،  اإل��ى  كربالء  من  ال�سبايا 

في  وتحديدًا  بعلبك،  في  ال�سبايا  مرور  رواي��ة  لدعم  الأ�سا�س 

منطقة راأ�س العين، والم�سدر هو اأبو الح�سن علي بن اأبي بكر 

الهروي )ت: 611ه�/ 1214م(، وهو »الذي �سرف جهده فيما 

التاريخية...  الجغرافيا  اأو  الجغرافي  التاريخ  اليوم  ن�سميه 

وهو بمنهجه هذا اأ�سبه بالآثاري الذي يقراأ التاريخ من خالل 

وكان  باطنها...  في  اأو  الأر���س  على ظهر  �سانعوه  تركه  ما 

اأثناء تجواله في البالد ي�سجل المعلومات عما ي�ساهده فيها 

النفي�س  كتابه  الت�سجيالت  تلك  من  الباقية  الثمرات  ومن 

الأ�سا�س  الم�سدر  وهو  الزيارات(،  معرفة  اإلى  )الإ�سارات 

 .
)2(

لبحثنا« 

يعطينا  »م��ا  ل  �سجَّ الهروي  اأّن  المهاجر  ال�سيخ  وي��رى 

ال�سبايا، وذلك  اليوم �سورة وا�سحة لخريطة حركة موكب 

من خالل ما ذكره عن الم�ساهد التي بناها النا�س، بمبادرة 

على  الرئي�سة  المحطات  في  الموكب،  ن��زل  حيث  منهم، 

. وهو يلفت اإلى اأن »الف�سل الأ�سا�س في 
)3(

طريقهم الطويل« 

هذا هو لأولئك النا�س المجهولين، الذين بادروا، منذ اللحظة 

تلك  فبنوا  الرهيبة،  الحقيقة  فيها عيونهم على  انفتحت  التي 

الم�ساهد... لكن تخ�سي�س اأولئك النا�س بف�سل ال�سابقة،  ل 

يزيد على  ما  بعد  الذي جاء  الهروي،  اأبدًا من ف�سل  ينتق�س 

خم�سة قرون، لي�سجل لنا ما عاينه مما بقي من تلك الم�ساهد. 

فلوله، لول غرامه بالتجوال في البالد، واأي�سًا لول اأنه تفح�س 

معالمها واعتنى بت�سجيلها بحيث و�سلت اإلينا، لما كان لنا اأن 
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البحث، على نحو مر�ٍس، من  اليوم هذا  نكتب 

.
)4(

حيث الدقة والوثاقة« 

بنيت  التي  الم�ساهد  فاإن  الهروي  وبح�سب 

على طريق موكب ال�سبايا هي:

�سرق  �سمال  ال��ح��ّن��ان��ة:  م�سجد  م�سهد   �1
النجف.

2� م�سهد المو�سل.
3� م�سهد ن�سيبين: وهي مدينة تركية اليوم على حدود 
 �  Qالعابدين زين  م�سجد  ثالثة:  وفيها  القام�سلي. 

م�سهد الراأ�س � م�سهد النقطة.

اها ال�سّد  4� م�ساهد بال�س / م�سكنة: بلدة قديمة غطَّ
الذي اأن�ساأ بحيرة الأ�سد، وبنيت قرية جديدة تحمل ال�سم 

نف�سه. واأما ما بقي من القرية القديمة، فم�سهدان هما:

اأ� م�سهد الطرح

ب � م�سهد الحجر.

 وكالهما على ال�سفة اليمنى ل� »بحيرة الأ�سد«.

5� م�ساهد »جبل الجو�سن«: وهو مرتفع �سخري غرب 
حلب.

6� م�سهد حماه.
7� م�سهد حم�س.
8� م�سهد بعلبك.

9� دم�سق: وفيها م�سهدان:
اأ� م�سهد الراأ�س، وهو في بناء م�ستقل، مال�سق للجامع 

الأموي.

م�سهد  اإل��ى  ن�سل  ومنه  العابدين،  زي��ن  م�سهد   � ب 

الراأ�س.

( 1) الطبري، ابن الأثير، الكامل في التاريخ.

.  موكب الأحزان، ال�سيخ الدكتور جعفر المهاجر، جمعية المعارف، 2011، �س 11� 12� 13( 2)

.  م.ن، �س 14( 3)

.  م.ن، �س 15( 4)

الهوام�س
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  ل اإيمان مع العداوة

  كي ل نقع في العداوة

  لهذه الأ�صباب يتعادون

  الخالفات بين النا�س خدمة لل�صيطان
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تعتري عالقات الموؤمنين فيما بينهم في كثير 

من الأحيان حالت من الجفاء والبعد. وقد يتطور 

هذا الأمر ليتحّول اإلى تباغ�س وكراهية .

 ومع تراكم العوامل اأو دخول بع�س الخالفات 

عداوة  اإل��ى  بينهم  العالقة  تنقلب  قد  النوعية 

واحتراب في اأحيان اأخرى.

الحالة  هذه  اإلى  الحنيف  الإ�صالم  ينظر  كيف 

الَمَر�صّية؟ كيف ينّبه اإلى خطورة ذلك على نف�س 

الحالة  وعلى  الآخ���رة  وف��ي  الدنيا  ف��ي  المكّلف 

الجتماعية للموؤمنين؟

بين  ين�صاأ  ال��ذي  ال��ع��داء  اأ�صباب  اأه��م  ه��ي  م��ا 

الموؤمنين؟ وهل لحقيقة الإيمان دخالة في طروء 

مثل هذا الداء الفّتاك بينهم؟!

ل اإيمان مع العداوة
ال�صيخ يو�صف �صرور
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العداوة وحقيقة الإيمان

لقد كثرت الأحاديث الموؤّكدة على اأّن 

الموؤمنين متحاّبون في اهلل، متنا�سحون، 

بع�سهم  يق�سي  متنا�سرون،  ون،  مترا�سّ

متوا�سلون،  الآخ�����ر،  بع�سهم  ح��اج��ات 

في  الآخ���ر  اأح��ده��م  ُدق  ي�سْ متراحمون، 

القول والعمل، متعاهدون، اأوفياء لبع�سهم 

والتقوى،..  البّر  على  متعاونون  بع�سًا، 

ي�سّد  بينهم  فيما  متكاملون  اآخ��ر  بمعنى 

اأخو  »الموؤمن  بل  اأخيه،  نقائ�س  اأحدهم 

ا�ستكى  اإن  ال��واح��د،  كالج�سد  ال��م��وؤم��ن 

�سيئًا منه وجد األم ذلك في �سائر ج�سده، 

واأرواحهما من روح واح��دة«، كما ورد في 

لأن   .
)1(

Q ال�����س��ادق  الإم���ام  حديث 

الأرواح  ارتباط  معنى  الإيمان هي  حقيقة 

لمعنى  ال��واق��ع��ي  التج�ّسد  ولأّن  حقيقة، 

يوؤّكد  الذي  هو  اأدعيائه  نف�س  في  الإيمان 

�سحة الت�سال باهلل �سبحانه وتعالى.

اأي   � »واأرواح����ه����م����ا   :Q وع���ن���ه 

روح  واإّن  واح���دة،  روح  ه��ي   � ال��م��وؤم��َن��ْي��ن 

الموؤمن لأ�سّد ات�ساًل بروح اهلل من ات�سال 

.
)2(

�سعاع ال�سم�س بها«

دِعّيا الإيمان في العالقة 
َ
فاإذا احتكم 

انتفت حقيقة الإيمان  العداوة  اإلى  بينهما 

اأو من كليهما. فكما ل يبقى  اأحدهما  من 

عنها،  انف�سل  اإذا  موجودًا  ال�سم�س  �سوء 

عندما  تنتفي  الإيمان  حقيقة  ف��اإّن  كذلك 

للبعد  موجب  ذلك  لأن  الأَخ���َوان،  يتعادى 

اإّم��ا  و�سخطه،  لغ�سبه  ت��ع��ال��ى،  اهلل  ع��ن 

لكليهما اإذا كانا ظالمين، اأو لأحدهما على 

الأقّل اإذا كان هو المت�سّبب بهذه الحالة اأو 

رًا في منعها. كان م�سّرًا عليها اأو مق�سّ

العداوة من محبطات الأعمال

من  الدنيا،  في  اآث���ارًا  للعداوة  اأّن  كما 

تفريق القلوب، واإذكاء ال�سحن في النفو�س 

وتكري�س  العالقات،  �سفو  وتعكير  الموؤمنة، 

التراحم  عليهم  َم���ْن  ب��ي��ن  ال��ج��ف��اء  ح��ال��ة 

يجعل  مما  اأي�سًا  فهي  الدائمين،  والتوا�سل 

به  ت�ستّد  يوم  ع�سيرًا  المرء  على  الح�ساب 

به  وي�ستبدُّ  و�سفحه،  اهلل  عفو  اإلى  الحاجة 

القلق والخوف على م�سيره الأبدي {َيْوَم اَل 

 ِبَقْلٍب 
َ
َيْنَفُع َماٌل َواَل َبُنوَن*اإِاَل َمْن اأََتى الل

العداوة  اإّن  اإذ   ،)89 )ال�سعراء:  ���َس��ِل��ي��ٍم} 

اأجر العمل، ويرّده على �ساحبه  مما يحبط 

خائبًا. فقد ورد في الحديث عن اأبي حمزة 

الباقر  جعفر  اأب���ي  الإم����ام  ع��ن  ال��ث��م��ال��ي، 

اأّف، خرج  الموؤمن لأخيه  »اإذا قال   :Q

من وليته، واإذا قال: اأنت لي عدو، فقد كفر 

اأحدهما، لأّنه ل يقبل اهلل عّز وجّل عماًل من 

اأحد يعجل في تثريب على موؤمن بف�سيحته، 

في  ي�سمر  وه��و  عماًل  موؤمن  من  يقبل  ول 

قلبه على موؤمن �سوءًا. ولو ُك�سف الغطاء عن 

النا�س فنظروا اإلى ما و�سل ما بين اهلل وبين 

الموؤمن وخ�سعت للموؤمنين رقابهم وت�سّهلت 

.
)3(

لهم اأمورهم ولنت لهم طاعتهم«

ل  تعالى  اهلل  ب���اأّن  وا���س��ح  فالحديث 

يتقبل عمل عامل موؤمٍن وهو ي�سمر ال�سوء 

والعداوة في قلبه لموؤمن. وهذا من مظاهر 

النظر  بغ�ّس   � اإنه  حيث  الإلهية،  الرحمة 

 � الإيمان  حقيقة  مع  العداوة  تعار�س  عن 
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الإيمان  حقيقة  اإّن 

ت��ن��ت��ف��ي ع��ن��دم��ا 

يتعادى الإخوة، لأن 

للبعد  موجب  ذلك 

ع��ن اهلل ت�ع��الى، 

لغ�ص��به و�صخ�طه

بين  ال��ع��داوة  اهلل  �سّرع  لو 

اإلى  ينّبه  ول��م  الموؤمنين 

عواقب وخطورة هذا الأمر، 

التوا�سل  دواف��ع  لنعدمت 

وال����ت����راح����م، ولن��ق��ل��ب��ت 

العالقات  ف��ي  المقايي�س 

بين النا�س � كما هو حا�سل 

ف���ي ه����ذا ال���زم���ن م���ع كل 

التكالب  ول�����س��ار   � اأ���س��ف 

ومظاهرها  ال��دن��ي��ا  ع��ل��ى 

الفردية  الم�سالح  وتقديم 

للعالقة  معيارًا  والتوا�سل  التكامل  على 

ب��ي��ن ال��ن��ا���س، ك��م��ا ه��و ح��ا���س��ل ف��ي بالد 

الغرب  بثقافة  المتاأثرين  وعند  الغرب، 

في مجتمعاتنا، وهو مما يبعث الأ�سى في 

قلوب الحري�سين واأهل اهلل.

ال����ع����داوة بين  اأ����ص���ب���اب  ب��ع�����س 

الموؤمنين

مالحظتها  يمكن  التي  الأ�سباب  تكثر 

م����ن خ�����الل ال����ت����ج����ارب الج��ت��م��اع��ي��ة 

الآيات  ت�سّفح  خ��الل  وم��ن  وال�سخ�سية، 

الكريمة والأحاديث ال�سريفة. ولكن، اأ�سل 

هو  الموؤمنين  بين  تن�ساأ  كّل عداوة  ومن�ساأ 

حّب الدنيا، طالما اأّن العداوة 

خطيئة ومع�سية توجب �سخط 

حيث  الأع��م��ال،  واإحباط  اهلل 

اإّن حّب الدنيا راأ�س كلِّ خطيئة 

و�سبب  ���س��ي��ئ��ة،  ك���ّل  وم��ف��ت��اح 

اإحباط كّل ح�سنة كما ورد عن 

 .
)4(P النبي الأعظم

اإلى  الإ�سارة  يمكن  ولكن 

بع�س الأ�سباب ومنها:

اآف��ة ل  ال��ذي هو  الح�سد: 

القليل،  اإل  �سّرها  من  ينجو 

وهو اأن يرى المرء نعمة لدى اأخيه فيتمنى 

 :P اأن تزول عنه. فقد ورد عن ر�سول اهلل

»اإّياكم والح�سد، فاإّن قابيل بن اآدم حمله 

والحا�سد  هابيل،  اأخيه  قتل  على  الح�سد 

 .
)5(

جاحد، لأنه لم ير�َس بق�ساء اهلل« 

الأخ  قتل  الح�سد  عاقبة  كانت  واإذا 

الرحم، فاإّن الحديث عما دونه ي�سبح من 

نافل القول.

الجفاء وطول االنقطاع: وذلك بغير 

�سبب عقالئي، اأو عذٍر اجتماعي. 

وقد ورد اأّن الجفاء يورث العداوة، فعن 

الإمام علي Q: »ما اأقبح القطيعة بعد 
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ق��ل��ة الك���ت���راث 

لم�صاع��ر الآخ�رين 

وح���ق���وق���ه���م، 

وال���ص��ت��ه��ان��������ة 

م�وّرثات  من  بهم، 

ال����ع����داوة وم��ن 

اأ�صب��ابها اأعظ���م 

ال�سلة، والجفاء بعد الإخاء، 

 .
)6(

والعداوة بعد الموّدة« 

���ل اإ�����س����اءات  ع�����دم ت���ح���مُّ

تلك  ���س��ي��م��ا  ول  االإخ����������وة: 

وكثرة  ال��م��ق�����س��ودة،  غ��ي��ر 

الم�ساحنة بينهم على كّل اأمر 

خالفي يقع، وكثرة المعاتبة 

ل  وكبيرة،  �سغيرة  كل  على 

تثير  التي  بالطريقة  �سيما 

عن  والغ�سب.  الح�سا�سية 

 :Q اأم���ي���ر ال��م��وؤم��ن��ي��ن

فيه،  ما  اأخاك على  »احتمل 

ال�سغينة.  ي��ورث  فاإنه  العتاب،  تكثر  ول 

 .
)7(

وا�ستعتب َمْن رجوت عتباه« 

ال��ع��ج��ب وال��ت��ك��ب��ر: وذل���ك ب���اأن يرى 

عمله اأح�سن من اأعمال الآخرين واأنه اأتاه 

اأف�سل  نف�سه  فيرى  اهلل،  عن  بال�ستقالل 

ويحتقرهم،  ف��ي��زدري��ه��م  الآخ���ري���ن،  م��ن 

يعطيه  ل  م��ا  ال��ح��ق  م��ن  لنف�سه  ويعطي 

في  ذل��ك،  على  اهلل  فيعاقبه  ل��الآخ��ري��ن، 

الدنيا  وف���ي  الأل���ي���م،  ب��ال��ع��ذاب  الآخ����رة 

حتى  عنه،  وانف�سا�سهم  منه  بنفورهم 

في�ستوح�س. فعن  والغربة،  بالوحدة  ي�سعر 

الوح�سة  »اأوح�س   :Q الموؤمنين  اأمير 

 .
)8(

الُعُجب«

وعنه Q: »ل ح�سب كالتوا�سع، ول 

 .
)9(

وحدة اأوح�س من الُعُجب«

لم�ساعر  االك��ت��راث  قلة 

االآخ����������ري����������ن وح����ق����وق����ه����م 

ذلك  فاإّن  بهم:  واال�ستهانة 

م��ن م��وّرث��ات ال��ع��داوة ومن 

اأمير  ع��ن  اأ�سبابها.  اأع��ظ��م 

»ع��ّل��ة   :Q ال��م��وؤم��ن��ي��ن 

 .
)10(

المعاداة قّلة المبالة« 

ت�سييع  ي�����س��م��ل  وه�����ذا 

والمادية،  المالية  الحقوق 

والقرابة  ال���رح���م  وح���ق���وق 

وال����ج����ي����ران وال�������س���داق���ة 

في  المعنوية،  الحقوق  وك��اف��ة  والأخ����وة، 

التعامل مع الآخرين.

الأ�سباب  من  الكثير  ذلك  اإلى  اأ�سف 

الكريمة  الآي��ات  في  المذكورة  الخطيرة 

المقام  يت�سع  ال�سريفة، مما ل  والروايات 

بالوعد،  الحنث  الخيانة،  قبيل  م��ن  ل��ه 

اأنواع  وكافة  البهتان  النميمة،  الغيبة، 

المظالم.

من  اأول  تطاول  العداوة  فاإّن  اأخيرًا، 

اأمير  فعن  ب��ه��ا،  يت�سبب  ال���ذي  ت��ط��اول، 

العدوان  زرع  »َم���ْن   :Q الموؤمنين 

 .
)11(

ح�سد الخ�سران« 

وعنه Q: »من زرع العداوة ح�سد 

 .
)12(

ما بذر« 

.  الكافي، الكليني، ج 2، �س 166( 1)

( 2) م. ن.

 .  كتاب »الموؤمن«، الح�سين بن �سعيد الأهوازي، �س 72( 3)

.  بحار الأنوار، المجل�سي، ج 72، �س 182( 4)

.  اإر�ساد القلوب، الديلمي، ج 1، �س 255( 5)

.  بحار الأنوار، ج 77، �س 210( 6)

.  م. ن، ج 72، �س 212( 7)

.  غرر الحكم، ج 2، �س 372( 8)

.  الكافي، ج 2، �س 60( 9)

عيون الحكم والمواعظ، علي بن محمد الليثي الوا�س���طي،  (10 )

�س 341.

. بحار الأنوار، ج 40، �س 164( 11)

. الكافي، ج 2، �س 302( 12)

الهوام�س

47

م
 2

01
2 

ي
ن
ثا

ل
 ا

ن
و

ن
كا

/
 2

44
د 

د
ع
ل
ا



ال�صيخ ح�صن اأحمد الهادي

الحياة  ي��األ��ف  بطبعه،  اجتماعي  كائن  الإن�����ص��ان 

والواجبات  الحقوق  تبادل  تقت�صي  التي  الجتماعية 

الأنانية  عن  بعيدًا  المتنوعة؛  الإن�صانية  والعالقات 

والذاتية التي هي من�صاأ البغ�س والعداوة بين النا�س.

وبح�صب ما اأقرته ال�صرائع ال�صماوية، والت�صريعات 

الب�صرية في القديم والحديث، ل بّد لأفراد المجتمع 

هذا  ومع  الآخر.  بع�صهم  حقوق  بع�صهم  يحترم  اأن  من 

فقد اأثبت التاريخ دائمًا تعّر�س الأمن الفردي للخطر 

اإلى  بالنتيجة  يوؤدي  ما  الآخرين،  قبل  من  والعتداء 

ن�صوء البغ�صاء والعداوة بين النا�س، وينتج عنه التفّرق 

والت�صّتت والعداوة.

كثيرة  فهي  الآث���ار  لهذه  الحقيقية  الأ�صباب  اأم��ا 

ومتنّوعة، �صنذكر بع�صها في �صياق هذا المقال.
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اأ�صباب ن�صوء العداوة

وال�سغناء  وال�سحناء  والبغ�ساء،  وال�سقاق،  ال��ع��داوة، 

والح�سد، كلها األفاظ متقاربة في الدللة على ظاهرة من اأخطر 

على  �سررًا  اأكثرها  وم��ن  الجتماعية  والب��ت��الءات  الظواهر 

م�سالح النا�س وحقوقهم. فالعداوة هي الّتجاوز والتعّدي على 

ْلَقْيَنا  الآخرين، وهي الخ�سومة والمباعدة، قال تعالى: {...َواأَ

اء اإَِلى َيْوِم اْلِقَياَمِة...} )المائدة:64(،  َبْيَنُهُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغ�سَ

غينة  وال�سَّ والبغ�ساء،  بالعداوة  قاق  ال�ِسّ ف�ّسر  الكريم  فالقراآن 

الحقد  ر  وف�َسّ  ،
)1(

ال��ع��داوة  من  القلب  ي�سكن  اّل��ذي  بالحقد 

بالعداوة القلبية.

وعندما نبحث عن اأ�سباب العداوة نجد اأنه يمكن جمعها 

في مجموعة من الأ�سول التي تنتمي اإليها الم�ساديق الفرعية 

والجزئية، وهي:

اأ � الأ�سباب المالية.

ب � الأ�سباب الأخالقية.

ج � الأ�سباب الجتماعية.

 حلول واإر�صادات

اإلى  بالعداوة  والمجتمعات  الأفراد  ابتالء  تحتاج ظاهرة 

العديد من البرامج والدرا�سات التربوية والجتماعية، كونها 

جهة،  من  الإن�ساني  ال�سلوك  من  مختلفة  بجوانب  ترتبط 

وبمنظومة الحقوق والواجبات التي تنّظم المجتمعات من جهة 

والإر�سادات  العالجات  مجموعة  نوّزع  اأن  يجب  ولهذا  اأخرى. 

على عدة جوانب اأهمها:

اأ � الحرية

حقوقهم.  وحفظ  الآخ��ري��ن  باحترام  محكومة  فالحرية 

القيود  من  المتحّللة  الحرية  على  يوافق  ل  الإ�سالمي  والدين 

الفو�سى،  اإلى  تكون  ما  اأقرب  ال�سكل  بهذا  لأنها  ال�سوابط  اأو 

وتتحكم فيها الأهواء اأو ال�سهوات، ولذلك و�سع الإ�سالم قيودًا 

�سرورية، ت�سمن حرية الجميع، وتتمثل في �سوابط هي: 

�سالمة  تهديد  اإل��ى  الجماعة  اأو  الفرد  حرية  ت��وؤّدي  اأَلّ   �1

الِنّظام العام وتقوي�س اأركانه.

محكوم��ة  الحري��ة 

الآخري��ن  باحت��رام 

حقوقهم،  وحف��ظ 

والدين الإ�صالمي ل 

يوافق على الحرية 

المتحّللة من القيود
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2� اأَلّ تفّوت حقوقًا اأعظم منها، وذلك بالنظر اإلى قيمتها 
في ذاتها ورتبتها ونتائجها.

3� اأَلّ توؤّدي حرّية الفرد اإلى الإ�سرار بحرية الآخرين.
الفرد  حرّية  الإ���س��الم  �سمن  وال�سوابط  القيود  وبهذه 

والجماعة واأعطى كّل ذي حق حّقه.

 ب � الخوف من اهلل تعالى

لقد دعا الإ�سالم اإلى تربية النف�س على الخوف من اهلل 

تعالى، على قاعدة اأنه باعث على العمل الجاد، الملتزم احترام 

الآخر، وعدم العتداء على حقوقه. وهو بهذا اللحاظ ل يعتبر 

�سمة توؤّثر على اختيار الإن�سان وحريته، قال الإمام ال�سادق 

فاإنه  تراه  ل  فاإن كنت  تراه  كاأّنك  لإ�سحاق:»خف اهلل   Q

يراك، فاإن كنت ترى اأنه ل يراك فقد كفرت، واإن كنت تعلم 

اأنه يراك ثم ا�ستترت عن المخلوقين بالمعا�سي وبرزت له بها 

.
)2(

فقد جعلته في حد اأهون الناظرين اإليك« 

والخوف من اهلل تعالى يبعث في النف�س الخ�سوع والخ�سية 

اأمام عظمة اهلل تعالى، وهو من خ�سائ�س الموؤمنين و�سمات 

اهلل  عذاب  من  »الخ�سية   :Q علي  الإم��ام  قال  المتقين، 

.
)3(

�سيم المتقين« 

ج � التعاظ بالموت

�سوف  التي  والمراحل  القبر  وح�ساب  الموت  تذّكر  اإّن 

يواجهها الإن�سان في الحياة الآخرة، وما اأعّد اهلل للمطيعين 

من نعيم وما اأوعد به العا�سين من عذاب، هو و�سيلة رادعة 

اأ�سار  وقد  الآخرين.  على  العتداء  عن  الإن�سان  تمنع  وفّعالة 

اإلى ذلك الإمام علي Q في كتابه اإلى محمد بن اأبي بكر 

. وكان ر�سول اهللPيو�سي 
)4(

بقوله: »وكفى بالموت واعظًا« 

اأ�سحابه بذكر الموت فيقول: »اأكثروا ذكر الموت فاإنه هادم 

.
)5(

اللذات...«

د � مخالفة الأهواء والمحا�صبة

اإن كل اإن�سان له اأهواوؤه � قَلّت اأو كثرت � وهي تتعلق بالمال، 

على  وال�سيطرة  والتحّكم  والمركز،  والجاه  وال�سرب،  والأكل 

اإليه  ي�سعى  اأن  يجب  الذي  النهائي  والهدف  اإل��خ..  الآخرين، 

الموؤمن هو ال�سيطرة على هذه الأهواء والتحكم فيها، وتطهير 

��ر الم�وت 
ّ
اإّن تذك�

وح��ص��اب الق��ب��ر

ه�و و�صيل��ة رادعة 

الإن�ص���ان  تمن���ع 

ع����ن الع����ت����داء 

ع��ل��ى الآخ���ري���ن
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م�ساعره، ووجدانه ودوافعه منها تطهيرًا كاماًل.

ِه َوَنَهى الَنّْف�َس َعِن  ا َمْن َخاَف َمَقاَم َرِبّ َمّ
قال تعالى: {َواأَ

اْلَهَوى} )النازعات: 40(.

ول بد من مراعاة الجانب الإيجابي المقابل، مثل حفظ 

الحقوق والإنفاق، فيهّذب نف�سه باأن ي�سون ل�سانه عن الكذب، 

والغيبة، والثرثرة، واأن تكون قاعدته ال�سدق، وحفظ حرمة 

الآخرين.

 ه� � الزهد بالدنيا

ُه  َاَنّ اأيقن  »َمْن  قال:  اأنه   Q الموؤمنين  اأمير  روي عن 

َوَي�ْسَتْغِني  اْلِح�َساَب  وَيُواِجُه  الُتَّراَب  َوَي�ْسُكُن  الأحباب  ُيَفاِرُق 

الأمل  ِر  ِبَق�سْ حَرّيًا  َك��اَن  َم  َق��َدّ َما  اإل��ى  وَيْفَتِقُر  َخ��َلّ��َف،  ا  َعَمّ

تغّير  في  دائمًا  الإن�سان  يتفكر  اأن  فيجب   .
)6(

اْلَعَمِل«  َوُط��وِل 

اأّن  في  يتفّكر  اأن  وكذلك  اإليها،  الركون  وعدم  الدائم  الدنيا 

الحر�س على جمع الأموال والثروات واكتنازها لتحقيق تلك 

الآمال والتمنيات في الحياة الدنيا ل يجلب له ال�سعادة اأبدًا، 

لهذا  للو�سول  الطرق  اأف�سل  واأّن  ومحنًة،  �سقاًء  �سيزيده  بل 

ِمْن  »ُخْذ  المعروف:  النبوي  الحديث  في  ورد  ما  هو  الهدف 

ِل�ُسْقِمَك،  ِتَك  َحّ �سِ َوِمْن  ِلَمْوِتَك،  َحَياِتَك  َوِمْن  ُدْنَياَك لآخرتك 

.
)7(

َفاإّنَك َل َتْدِري َما ا�ْسُمَك َغدًا«

و � التربية على العدل

اإن اأهمية التربية على العدل تكمن في رعاية حقوق اأفراد 

المجتمع، وكّف الأذى والإ�ساءة عنهم، وح�سن المداراة وحّب 

الخير لهم.. وقد لّخ�س اهلل تعالى واقع العدل العام في اآية 

يَتاء  َواإِ َواالإِْح�َساِن  ِباْلَعْدِل  َياأُْمُر  الّلَ  {اإَِنّ  من كتابه المجيد: 

َيِعُظُكْم  َواْلَبْغِي  َواْلُمنَكِر  اْلَفْح�َساء  َعِن  َوَيْنَهى  اْلُقْرَبى  ِذي 

الموؤمنين  اأمير  ر�سم  كما   .)90 )النحل:  ��ُروَن}  َت��َذَكّ َلَعلَُّكْم 

Q منهاج العدل الجتماعي باإيجاز وبالغة، فاأو�سى ولده 

ثم  كالميزان،  النا�س  وبين  بينه  فيما  يكون عادًل  اأن   Q

ُبَنّي  »يا  و�سلبًا فقال:  اإيجابًا  العدل وطرائقه  له �سور  اأو�سح 

اجعل نف�سك ميزانًا فيما بينك وبين غيرك، فاأحبب لغيرك 

ما تحّب لنف�سك، واكره له ما تكره لها، ول تظلم كما ل تحب 

من  وا�ستقبح  اإليك،  ُيح�سن  اأن  تحب  كما  واأح�سن  ُتظلم،  اأن 

التربية  اأهمي��ة  اإن 

على ال�ع�دل تكمن 

حقوق  رعاي��ة  في 

المجتم�ع،  اأف��راد 

وكّف الأذى عنهم، 

الم��داراة  وح�ص�ن 

الخ�ير لهم. وح��ّب 
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نف�سك ما ت�ستقبح من غيرك، وار�س من النا�س بما تر�ساه 

لهم من نف�سك، ول تقل ما ل تعلم واإن قّل ما تعلم، ول تقل ما 

. وقال اأمير الموؤمنين Q: »واهلل 
)8(

ل تحب اأن يقال لك« 

عطيت الأقاليم ال�سبعة بما تحت اأفالكها، على اأن اأع�سي 
ُ
لو اأ

اهلل في نملة اأ�سلبها ُجلب �سعيرٍة ما فعلت، واإن دنياكم لأهون 

ل  ولذة  يفنى  ونعيم  لعلّي  ما  ج��رادة،  فم  في  ورقة  علّي من 

.
)9(

تبقى« 

و � التربية على التكافل الجتماعي

قال اهلل تعالى: {َي�ْساأَُلوَنَك َماَذا ُينِفُقوَن ُقْل َما اأَنَفْقُتم 

ْن َخْيٍر َفِلْلَواِلَدْيِن َواالأَْقَرِبيَن َواْلَيَتاَمى َواْلَم�َساِكيِن َواْبِن  ِمّ

َعِليٌم} )البقرة:  ِبِه  الّلَ  َنّ  َف��اإِ َخْيٍر  ِمْن  َتْفَعُلواْ  َوَما  ِبيِل  ال�َسّ

ُتْلُقواْ  َواَل  الّلِ  �َسِبيِل  ِفي  {َواأَن��ِف��ُق��واْ  وجل:  عَزّ  وقال   ،)215
اْلُمْح�ِسِنيَن}  ُيِحُبّ  الّلَ  َنّ  اإِ َواأَْح�ِسُنَواْ  ْهُلَكِة  الَتّ اإَِلى  ِباأَْيِديُكْم 

)البقرة، 195(.

الفرد،  روح  لتربية  نظامًا  ليكون  بالتكافل  القراآن  ُعني 

نظامًا  وليكون  الجتماعي،  و�سلوكه  و�سخ�سيته،  و�سميره، 

للعالقات  ون��ظ��ام��ًا  وتكافلها،  وتنظيمها  الأ���س��رة  لتكوين 

والإح�سان،  ال��ب��ر،  م��دل��ولت  ف���اإّن  هنا  وم��ن  الجتماعية. 

وال�سدقة، تت�ساءل اأمام هذا المدلول ال�سامل للتكافل.

والتزامه  الم�سلم  عقيدة  من  جزء  الجتماعي  فالتكافل 

الديني، وهو نظام اأخالقي يقوم على الحب والإيثار ويقظة 

ال�سمير ومراقبة اهلل عّز وجّل، ول يقت�سر على حفظ حقوق 

التوفيق  وغايته  المعنوية،  اأي�سًا  ي�سمل  بل  المادية؛  الإن�سان 

عبد  اأبي  عن  روي  الفرد.  وم�سلحة  المجتمع  م�سلحة  بين 

Q: »واهلل ل يكون الموؤمن موؤمنًا حتى يكون لأخيه  اهلل 

�سائر  له  تداعت  واح��د  ع��رق  عليه  �سرب  اإذا  الج�سد  مثل 

.
)10(

عروقه«

. المكا�سب، ال�سيخ الأن�ساري، ج 2، �س 281( 1)

. الكافي، الكليني، ج 2، �س 68( 2)

. عيون الحكم والمواعظ، علي بن محمد الليثي الوا�سطي، �س 53( 3)

. تحف العقول، ابن �سعبة الحراني، �س 35( 4)

. و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج 2، �س 437( 5)

. بحار الأنوار، المجل�سي، ج 70، �س 167( 6)

. جامع ال�سعادات، محمد مهدي النراقي، ج 3، �س 28( 7)

. نهج البالغة، تحقيق و�سرح محمد عبده، ج 3، �س 46( 8)

. م. ن، ج 2، �س 218( 9)

. بحار الأنوار، م.�س، ج 71، �س 233( 10)

الهوام�س
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لهذه الأ�صباب يتعادون

������َم������ا ُي����ِري����ُد  ق���ال ت��ع��ال��ى: {اإِنَّ

اْل�����َع�����َداَوَة  َب���ْي���َن���ُك���ُم  ُي���وِق���َع  اأَن  ��ْي��َط��اُن  ال�����سَّ

اء} )المائدة: 91(. َواْلَبْغ�سَ

 ت��رب��ط ه���ذه الآي����ة ال��م��ب��ارك��ة ال��ع��داوات 

والخ�صومات التي تقع بين النا�س ربطًا مبا�صرًا باإرادة 

ال�صيطان وو�صو�صاته واأنه من يوقع البغ�صاء وال�صحناء 

اتباع  من  الحتراز  ينبغي  لذا  المجتمع،  اأف��راد  بين 

خطواته والوقوع في �صباكه؛ لأن ذلك من المحرمات 

الكبيرة التي تعاقب عليها  ال�صريعة الإ�صالمية، ومن 

الأخطار التي توؤثر تاأثيرًا بالغًا على �صالمة المجتمع 

وقّوته.

ال�صيخ حممد يون�س

الخ�صومة تحبط الأعمال

الخالفات  درء  اإل����ى  ال�����س��ري��ع��ة  دع����ت 

متعددة  وت�سريعات  �ستى  بطرٍق  والخ�سومات 

القطيعة  اإلى  والإيمان  الطاعة  اأهل  تو�سل  ل 

اأن  معتبرًة  بع�سًا؛  بع�سهم  بين  وال��ه��ج��ران 
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الأول  ال�ص�ب�����ب 

المبا�صرة  والع���لة 

لإث����ارة العداوات 

وال��خ�����ص��وم��ات 

ال��ن��ا���س هو  ب��ي��ن 

الإيم��ان �ص��عف 

ل��ه ان��ع��ك��ا���س كبير  ذل���ك 

على ميزان اأعمال المرء يوم 

القيامة، حتى اأنه ورد عن ر�سول 

اهلل P في و�سيته لأبي ذر: »اإياك 

وهجران اأخيك، فاإن اهلل ل يتقبل عماًل 

مع الهجران«.

كما واعتبرت ال�سريعة اأن الخ�سومة 

اأّي نزاع، فمما  اأن ترقى لتحّل  ل يمكن 

ورد عن اأمير الموؤمنين Q في بيان 

م�سكلة  اأي  حّل  عن  الخ�سومة  عجز 

»المخا�سمة   :Q قوله  نزاع  اأو 

في  تزيد  ول  الرجل  �سفه  تبدي 

.
)2(

حقه« 

وعن الإمام اأبي جعفر 

تمحق  »الخ�سومة   :Q

ال��دي��ن وت��ح��ب��ط ال��ع��م��ل وت���ورث 

، فاإنَّ الخ�سومة �سبب لإظهار 
)3(

ال�سك« 

قدره  ولي�سع  منه  لبغ�س  الخ�سم  م�ساوئ 

بين النا�س فين�سر مثالبه وقبيح اأفعاله.

»اإياكم   :Q ال�سادق  الإم��ام  وعن 

وت��ورث  القلب  ُت�سغل  ف��اإن��ه��ا  والخ�سومة 

النفاق وُتك�سب ال�سغائن«. 

في  الخ�سومة  من�ساأ  ف���اإن  هنا  وم��ن 

النف�س الإن�سانية مر�س روحي لأننا ماأمورون 

من اهلل بن�سر الخير وتعميم الف�سل واإبراز 

�سيئاتهم  عن  والتغا�سي  النا�س  محا�سن 

منهم،  والإ���س��اءة  اإليهم  الإح�سان  ون�سيان 

في  الدرجات  عالي  الإن�سان  يدرك  وبذلك 

الدنيا والآخرة.

اأ�صباب العداوات

الأ�سباب  ف��ي  يطالعنا  م��ا  اأول  ول��ع��ل 

يخا�سم  »ل   :Q ال�سادق  الإم��ام  قول 

 .
)4(

ل��ه«  ورع  ل  من  اأو  دينه   في  �ساّك  اإّل 

وبالتالي فاإن ال�سبب الأول والعلة المبا�سرة 

النا�س  بين  والخ�سومات  العداوات  لإث��ارة 

هو �سعف الإيمان.

من  واللتزام  والتدين  الإيمان  و�سعف 
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الطبيعي اأن ي�ستلزم عدم المعرفة الحقيقية 

بمنظومة الحقوق والواجبات التي ينبغي اأن 

فال  اهلل،  في  اإخوانه  مع  الإن�سان  يمار�سها 

لي�س  يوؤدي ما عليه من حقوق وُيطالب بما 

له من واجبات؛ مما يجعل من هذه العالقة 

والتو�سيف  المعالم  وا�سحة  غير  عالقة 

اإلى  وت��وؤدي  والم�ساكل  الح�سا�سيات  فتن�ساأ 

النفور والتجافي. 

لبع�س  المقالة  ه��ذه  ف��ي  و�سنتعر�س 

تندرج  والتي  الخ�سومات  تثير  التي  الأمور 

عند  الإي��م��ان  �سعف  عنوان  تحت  جميعها 

الإن�سان.

الذنوب  اأكبر  من  وهو  ال��ظ��ن:  �سوء   �1
علي  عن  ورد  ولذلك  ال���ورع،  تخالف  التي 

 ،
)5(

ال��ظ��ن«  ح�سن  ال���ورع  »اأف�سل   :Q

الروحية  الأمرا�س  اأكبر  من  فهو  وبالتالي 

اإلى  اأي عالقة وتو�سلها  التي تطعن �سميم 

الإلهية  الفطرة  تخالف  لأنها  الح�سي�س؛ 

�سرورة  من  عليها  النا�س  اهلل  فطر  التي 

الحترام المتبادل والتعاطي بثقة وم�سوؤولية 

وقبول قول الآخر.

على  فينطبق  ذل��ك  بغير  التعاطي  اأم��ا 

الإن�سان الذي يحمل ال�ّسّر في طّيات نف�سه، 

»ال�سرير ل يظن   :Q الإم��ام علي  فعن 

.
)6(

باأحد خيرًا لأنه ل يراه اإل بطبع نف�سه« 

�سوء  عليه  غ��ل��ب  »م���ن   :Q وع��ن��ه 

 .
)7(

الظن لم يترك بينه وبين خليل �سلحًا« 

ومن هنا كان �سوء الظن �سببَاً اأكيدًا لن�سر 

الخالفات والنزاعات بين النا�س. 

به  اح��ت��ج  م��ا  اأول  وه���ي  االأن���ان���ي���ة:   �2
َخْيٌر  {اأََن����ْا  ق��ال:  حين  اهلل  على  ال�سيطان 

ِطيٍن}  ِمن  َوَخلَْقَتُه  نَّاٍر  ِمن  َخلَْقَتِني  ْنُه  مِّ

الإن�سان  ي��رى  اأن  ومعناها   .)76 )����س: 

لنف�سه ف�ساًل على الآخرين ويوجب لنف�سه 

ما ل يوجب لغيره ويرى لنف�سه حقوقًا على 

الآخرين ل يراها لهم ويطلب من الآخرين 

ما ل يوؤديه لهم في�سع نف�سه في مقام اأرفع 

له  مبرر  ل  با�ستعالء  ويتعاطى  النا�س  من 

فين�ساأ النفور والجفاء مقدمًة لقطع اأ�سباب 

التوا�سل وروابط الأخوة.

ب�سدة  ذل��ك  ع��ن  الن�سو�س  نهت  وق��د 

والتي  الآخرين  مع  التعامل  قواعد  محددًة 

اأخ���اك  »اأح��ب��ب  ق���ول:  ف��ي مقدمها  ي��اأت��ي 

 .
)8(

لنف�سك«  تحب  ما  له  واحبب  الم�سلم، 

واعتبرت اأن الأنانية نوع من عبادة الأ�سنام 

كما ورد على ل�سان العرفاء: »اأعظم الأ�سنام 

�سنم نف�سك«.

اإزالة  اإرادة  يعني  وال��ذي  الح�سد:   �3
لنف�سه.  وط��ل��ب��ه��ا  الآخ���ري���ن  ع��ن  ال��ن��ع��م��ة 

لزوال  ي�سعى  عندما  الإن�سان  فاإن  وبالتالي 

�سوءًا  له  يريد  فاإنه  اأخيه  عن  النعم  ه��ذه 

تناوله  المعادي فيقع في  ويقف منه موقف 

بالكالم الم�سيء والحّط من �ساأنه وت�سعيفه 

ال�سغائن  يثير  مما  واإخ���وان���ه  اأه��ل��ه  بين 

والبغ�ساء والح�سا�سية. والحال اأن اهلل اأراد 

لنا اأن يهّنئ بع�سنا بع�سًا بالنعم واأن نتمنى 

ما  على  ونغبطهم  الف�سل  زي��ادة  لإخواننا 

اأنعم اهلل عليهم وندعو لهم اأن ل تخرجهم 
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طاعة  ع��ن  ال��ن��ع��م��ة 

طاعًة  تزيدهم  بل  اهلل، 

وقربًا  للنا�س  ومحبًة  ور�سًى 

يقوي  م��م��ا  ذل����ك  لأن  م��ن��ه��م؛ 

تعالى:  قال  العداوة.  وينفي  المودة 

الَِّذي  َذا  َف���اإِ اأَْح�َسُن  ِه��َي  ِبالَِّتي  {اْدَف���ْع 

َحِميٌم}  َوِل��يٌّ  ��ُه  َك��اأَنَّ َع���َداَوٌة  َوَبْيَنُه  َبْيَنَك 

)ف�سلت: 34(.

ال�سخ�سية:  االأم��ور  في  التدخل   �4
في  الرائجة  الأ�سباب  اأه��م  من  وه��ذا 

والعداوات،  للخ�سومات  مجتمعاتنا 

الأ�سرة  منظومة  داخ��ل  �سيما  ول 

فالأمور  الأق�����ارب.  دائ����رة  اأو 

ل  اأن  ي��ن��ب��غ��ي  ال�سخ�سية 

للنقا�س  م�ساحًة  ت��ك��ون 

ب��ل يجب  وال���ج���دال، 

. و�سائل ال�سيعة، الحّر العاملي، ج 12، �س 264( 1)

.  ميزان الحكمة، الري�سهري، ج 1، �س 748( 2)

.  و�سائل ال�سيعة، م. �س، ج 16، �س 200( 3)

.  م�ستدرك الو�سائل، الميرزا النوري، ج 12، �س 248( 4)

.  ميزان الحكمة، م. �س، ج 2، �س 1785( 5)

.  م. ن، ج 2، �س 1785( 6)

.  م. ن، ج 2، 1787( 7)

.  الأمالي، ال�سدوق، �س 401( 8)

الهوام�س

اأن يناأى المرء بها عن اأي حديث حتى واإن 

كان مزاحًا بين بع�سنا بع�سًا، وهي من اأ�سد 

ت�ستبطن  لأنها  واإي��الم��ًا؛  ح�سا�سية  الأم��ور 

والّطعن  ومعرفته  الإن�سان  قدر  من  الحّط 

بعقله وح�سن تدبيره. ومن هنا فاإّن اأي كالم 

له عالقة ب�سكل الإن�سان وكيفية �سلوكه في 

معا�سه وهواياته ومواقفه ال�سخ�سية وحياته 

وعالقاته  وعمله  وملب�سه  وماأكله  العائلية 

الخا�سة كل ذلك مما ل يجوز التدخل فيه 

يبعث  لأنه  باإ�سارة،  ولو  عليه  العترا�س  اأو 

على ال�سك والتوهين في العالقات والنفور 

لأن  والإي��م��ان  الطاعة  اأه��ل  بين  والتجافي 

مكانًا  تبقى  ف��رد  لكل  ال�سخ�سية  ال��دائ��رة 

ح�سريًا وخا�سة به.  

يتنافى  اإنما  التدخل  من  النوع  وه��ذا 

الإن�سان عن  ي�ستبطن غفلة  لأنه  الورع؛  مع 

�سيئاته، بل واعتبارها ح�سنات والنظر اإلى 

اأنها �سيئات واإن  اأعمال الآخر واأفعاله على 

لم تكن كذلك.

وفي الختام، ل بد من التذكير باأن �سبيل 

مجتمعنا  من  والخ�سومات  العداوات  رفع 

لها،  الموجبة  الأ�سباب  رفع  في  يكمن  اإنما 

النفو�س  الروحية في  الأمرا�س  اأي معالجة 

والتحّلي بروحّية الإ�سالم والتم�سك بثقافته 

�سالمته  للمجتمع  تكفل  ال��ت��ي  الأ���س��ي��ل��ة 

واإيمانه.
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الخالفات بي��ن النا�س

خدمة لل�صيطان
حتقيق : مينى املقداد اخلن�صا

يقول اهلل تعالى في كتابه الكريم: {َواأَِطيُعواْ الّلَ َوَر�ُسوَلُه 

اِبِريَن}  ِبُرواْ اإِنَّ الّلَ َمَع ال�سَّ َواَل َتَناَزُعواْ َفَتْف�َسُلواْ َوَتْذَهَب ِريُحُكْم َوا�سْ

)الأنفال: 46(.

المختلفة  والجتماعية  الب�صرية  الخ�صائ�س  تحّتم 

بين  خ��الف��ات  ح�صول  واأخ���رى  وبيئة  واآخ���ر  اإن�صان  بين 

اإلى  النية،  وف�صاد  الظن  �صوء  من  اأ�صبابها  د  تتعدَّ النا�س  

الح�صد  اإلى  الأمزجة،  واختالف  والطمع  والجهل  ب  التع�صّ

باأحكام  والجهل  ات  ال��ذَّ اإيثار  اإلى  الهوى،  باع  واتِّ والغرور 

الب�صرية  ال�صفات  اأهمِّ  من  بر  ال�صّ ويعد  وال�صرع...  العرف 

مواجهة  في  النف�س  �صبط  على  الإن�صان  ت�صاعد  التي 

العاطفة  والمنطق على  العقل  الفرقة وتغليب  رياح 

البّناء  ال��ح��وار  اعتماد  من  بد  ل  ل��ذا،  والغريزة. 

واللتزام بالعقيدة الإ�صالمية ال�صحيحة 

اإلزاميًا  ونظامًا  د�صتورًا في حياتنا 

في �صلوكياتنا لحل الخالفات 

ب����ه����دف ت��ح��ق��ي��ق ال���ع���دل 

اأمير  اأو�صانا  كما  والإن�صاف 

حين   Q علي  الموؤمنين 

الخالف  يرفع  »الإن�صاف  قال: 

.
)1(

ويوجب الئتالف« 

بع�س  طبيعة   ع��ن  ن��م��اذج  ي��ل��ي  وف��ي��م��ا   

الخالفات التي تح�صل في مجتمعنا. 
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قطع عني الكهرباء وعاداني

اأب  �سنة،   37( »�سالح«  بين  ح�سل  ال��ذي  الخالف   

جيرة  اأنهى  لكنه  ب�سيط،  و»ج���اره«  بائع(  اأب��ن��اء،  لأربعة 

عالقتي  »كانت  يقول:  ذلك  عن  طويلة.  �سنوات  ا�ستمرت 

بجاري ممتازة، وفي يوم  ت�ساجر مع اأحد جيراننا فقطع 

وجهي  في  �سرخ  واجهته  وعندما  وعنهم  عني  الكهرباء 

وعاداني«.

جيل  بين  خا�سًة  تتزايد،  الخالفات  اأن  �سالح  يعتبر 

وانت�سار  وال�سبر  الثقة  وانعدام  البطالة  ب�سبب  ال�سباب 

عمل  فر�س  تاأمين  �سرورة  على  م�سّددًا  والنفاق،  الكذب 

تحّمل  على  اأق��در  ويكونوا  مرتاحًا  النا�س  ب��ال  يكون  كي 

بع�سهم بع�سًا.

الغدر والطمع

ي�سكو غ�سان )40 �سنة، اأب لثالثة اأبناء، موظف( من  

قلة وفاء زميله في العمل بالقول: »كنت مميزًا في عملي 

و�سعرت باأن هذا الأمر يزعج زميلي الذي حاول مرارًا اأن 

ي�سّوه �سورتي اأمام المدير«. 

غ�سان يقول اإنه هو من �ساعد زميله في الح�سول على 

حاول  الزميل  لكن  فيها،  يعمل  التي  ال�سركة  في  وظيفة 

الغدر به ب�سبب طمعه وج�سعه وقلة �سميره.

 بعد ح�سول الخالف، اأنهى غ�سان عالقته ال�سخ�سية 

ولم  فقط،  العمل  ل�سرورة  معه  يتعاطى  واأ�سبح  بزميله 

يعد يثق باأحد منذ ذلك الوقت، ويختم قائاًل: »الكثير 

يهمهم  ول  الآخ��رة   الدنيا على  يف�سلون  النا�س  من 

الحالل والحرام«. 

اأخي مزاجي                

خالفًا  ك��ان��ت  ال��ب��داي��ة 

لكن  ع��ائ��ل��ي،  اإرث  ح���ول 

ه����ذا ل��ي�����س ك���ل م���ا في 

 45( �سليم  يقول  الأم��ر، 

اأبناء،  لثالثة  اأب  �سنة، 

تتزايد،  الخ�الف�ات 

بين  خ��������ا���ص�����ًة 

ج��ي��ل ال�����ص��ب��اب 

البط��الة  ب�صب���ب 

الث�قة  وان��ع�����دام 

وال�ص�ب��ر وان�ت�صار 

ال��ك��ذب والن�فاق
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اإخوتي  ويعامل  با�ستمرار  يتجاهلني  »اأخ��ي  ح��رة(:  مهنة 

لديه منفعة  ولأن  واأولدي.  يعاملني  اأف�سل مما  واأولدهم 

مع اأخي الآخر فاإنه يحبه اأكثر مني«.

الأخوين.  بين  اإلى خالفات حاّدة  اأدت  الأ�سباب  هذه 

اأما عن �سبب معاملة اأخيه له بهذه الطريقة، فيقول �سليم: 

»طبع اأخي مزاجي كما اأننا افتقدنا الحنان والعاطفة والجو 

الأ�سري والأخوي الحميم في تربية اأهلنا لنا«، م�سيرًا في 

الختام اإلى اأن الحروب والأزمات وازدياد متطلبات الحياة 

وقلة المدخول المادي في المقابل لها دور بارز اأي�سًا في 

التاأثير على نف�سيات النا�س وزيادة الخالفات بينهم. 

خم�س �صنوات من العداوة

»حتى لو ماتت �سلفتي لن اأح�سر ماأتمها« بهذه الكلمات 

القا�سية  تعبر رانيا )43�سنة، ربة منزل، اأم لولدين( عن 

من  �سهدته  الذي  الجميل  نكران  �سّمته  ما  تجاه  غ�سبها 

الظروف.                                                   اأحلك  في  جانبها  اإل��ى  وقفت  اأن  بعد  �سلفتها 

الخالف بداأ حين اأرادت رانيا بناء غرفة جديدة لتو�سيع 

قربها  ت�سكن  التي  �سلفتها  ير�ِس  لم  الذي  الأمر  منزلها، 

فافتعلت خالفًا اأثمر عداوة ل تزال  م�ستمرة منذ خم�س 

�سنوات وحتى الآن.

الخالف اأّثر بطبيعة الحال على عالقة الإخوة والأبناء، 

والأعياد،  المنا�سبات  على  بينهم  الزيارات  فاقت�سرت 

ر �سلبًا على زوجي  اأنَّ خالفنا يوؤثِّ عن هذا تقول: »اأعرف 

واأولدي اإنَّما كرامتي ل ت�سمح لي بم�سالحتها«.

اإر�ساء  �سبيل  الآخرين في  اأخطاء  الترفع عن   وحول 

اأن  �سرط  كذلك  تكون  اأن  تودُّ  اأنها  رانيا  توؤكد  تعالى  اهلل 

يت�سرف معها الآخرون بدين واأخالق وم�سوؤولية. 

�صربته فا�صترجعت حقي

اأولد، تاجر(  اأب لخم�سة   يتحدث مروان )43 �سنة، 

»ا�ستدان  يقول:  الحتيال عليه،  اأحد معارفه  عن محاولة 

ولم  الوقت  لكن طال  به،  ليوؤ�س�س محاًل خا�سًا  ماًل  مني 

اأْن  اإلى  المال وكان يتهرب كل مرة بعذر مختلف  يعد لي 
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عرفت اأنه احتال على تاجر اآخر بنف�س الطريقة وعندها 

ذهبت اإلى منزله و�سربته ا�سترجعت حقي بالقوة«.

طريقة تعاطي مروان مع الم�سكلة ات�سمت بالع�سبية 

لفعل ذلك بعد طول �سبر،  اإنه ا�سطر  بقوله  التي بررها 

ة واأّن القانون لن يفيده في هذه الحالة لعدم وجود  خا�سّ

اأوراق تثبت حقه.

�ُصُبل حل الخالف في الإ�صالم

العداوة  م�ساألة  ت��ج��اه  ال�سرعية  ال��ن��ظ��رة  ولتبيان 

والخالفات بين النا�س اأجرينا لقاء مع �سماحة ال�سّيد علي 

والوقاية من  العالج  �ُسُبل  مرت�سى حّدثنا فيه عن بع�س  

هذا الداء...

ما هي نظرة ال�سرع االإ�سالمي اإلى م�سالة االختالف 

اأو الخالف  بين النا�س؟  

لأّن  الختالفات،  من�ساأ  على  التركيز  من  بد  ل  اأّوًل 

الأ�سا�س لالختالفات قد  والجذر  وال�سبب  المن�ساأ  معرفة 

توؤّدي اإلى قطعها وحّلها. ولكي نبّين النظرة ال�سرعية تجاه 

هذا المو�سوع علينا الرجوع اإلى كتاب اهلل العزيز وروايات 

:O العترة الطاهرة

ِباْلُعْرِف  َواأُْم����ْر  اْل��َع��ْف��َو  {ُخ���ِذ  وتعالى:  �سبحانه  يقول 

ْيَطاِن َنْزٌغ  ا َيْنَزَغنََّك ِمَن ال�سَّ َواأَْعِر�ْس َعِن اْلَجاِهِليَن*َواإِمَّ

ِ اإِنَُّه �َسِميٌع َعِليٌم} )الأعراف: 199 � 200(. وهو 
َفا�ْسَتِعْذ ِباللَّ

خطاب يمثل الوظيفة التي ينبغي للم�سلمين اأن يتحّملوها، 

وهي اأن ل يدعوا �سبياًل لل�سيطان اإليهم، �سواء كان متمّثاًل 

بالمال اأو الجاه اأو المقام وما اإلى ذلك، وقد جاء في بع�س 

�ساأل ر�سول  اْلَعْفَو...}  {ُخِذ  الآية  لما نزلت  اأنه  الروايات 

 :Q عن ذلك، فقال جبرئيل Q جبرئيل P اهلل

ن ظلمك، وتعطي من  »يا محمد، اإن اهلل ياأمرك اأن تعفو عمَّ

.
)2(

حرمك، وت�سل من قطعك«

الختالف من و�صاو�س ال�صيطان

ماذا عن �سبل مواجهة الخالف اأو النزاع؟ 

اإّن كيفّية النت�سار على و�ساو�س ال�سيطان التي منها 

الَِّذيَن  {اإِنَّ  تعالى:  ق��ال  كما  يكون  الخ��ت��الف  يتوّلد 

َفاإَِذا ُهم  ُرواْ  َتَذكَّ ْيَطاِن  ال�سَّ َن  ُهْم َطاِئٌف مِّ َم�سَّ اإَِذا  اتََّقواْ 

ُروَن} )الأعراف: 201(. اأي يتذّكرون ما اأنعم اهلل  ْب�سِ مُّ

عليهم، ويفّكرون في �سوء عاقبة الختالف فيت�سح لهم 

بذلك طريق الحّق. 

الإن�سان  فكر  ح��ول  ت��دور  ال�سيطان  و�ساو�س  فكاأن 

فاإذا  اإليه،  منفذًا  ليجد  ال�سيء  حول  كالطائف  وروح��ه 

من  وا�ستعاذ  رّب��ه،  الحالة  هذه  مثل  في  الإن�سان  تذكر 

و�ساو�س ال�سيطان وعاقبة اأمره، اأبعدها عنه، واإل اأذعن 

لها وانقاد وراء ال�سيطان.

اإلى حقيقة هي  ُروَن}اإ�سارة  ْب�سِ ُهم مُّ {اإَِذا  وجملة  

الب�سيرة  على  حجابًا  تلقي  ال�سيطانية  الو�ساو�س  اأن 

»الباطنية« لالإن�سان، حتى اأنه ل يعرف العدو من ال�سديق، 

ول الخير من ال�سر.

اإل اأن ذكر اهلل يك�سف الحجب ويزيد الإن�سان ب�سيرة 

وهدى، ويمنحه القدرة على معرفة الحقائق والواقعيات. 

وهذه المعرفة تخل�سه من مخالب الو�ساو�س ال�سيطانية. 

لذا، فاإن المتقين ينجون من نزغ ال�سيطان وو�سو�سته بذكر 

اهلل  �سبحانه.

كيف نتالفى الخالفات؟

هل يمكن للفرد اأن يتالفى الخالفات مع االآخرين؟ 

وما هي طرق الوقاية من ذلك؟                                                        

الآخرين،  مع  الخالف  يتالفى  اأن  الإن�سان  ي�ستطيع 

با�ستيعابهم بالحكمة والعفو والمعروف والإح�سان اإليهم، 

عن  والبتعاد  وال��روي��ة،  بالهدوء  حّقه  تبيان  خ��الل  وم��ن 

وتعالى:  �سبحانه  يقول  والم�ساكل،  الفتن  يثيرون  الذين 

ِهَي  ��ِت��ي  ِب��الَّ اْدَف����ْع  ��َئ��ُة  ��يِّ ال�����سَّ َواَل  اْل��َح�����َس��َن��ُة  َت�����ْس��َت��ِوي  {َواَل 

َوِليٌّ َحِميٌم}  َكاأَنَُّه  َعَداَوٌة  َوَبْيَنُه  َبْيَنَك  الَِّذي  َفاإَِذا  اأَْح�َسُن 

)ف�سلت:34(. 

كثيرون يرون في التنازل اأو الت�سامح اأو تجنب الم�ساكل 

تقلياًل من �ساأنهم و�سحقاً لكرامتهم، ما راأيكم في ذلك في 

اهلل  اإن  محم�د،  »يا 

تعفو  اأن  ي��اأم��رك 

���ن ظ��ل��م��ك،  ع���مَّ

وت���ع���ط���ي م��ن 

وت��ص��ل  حرم��ك، 

م����ن ق��ط��ع��ك«
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عرفت اأنه احتال على تاجر اآخر بنف�س الطريقة وعندها 

ذهبت اإلى منزله و�سربته ا�سترجعت حقي بالقوة«.

طريقة تعاطي مروان مع الم�سكلة ات�سمت بالع�سبية 

لفعل ذلك بعد طول �سبر،  اإنه ا�سطر  بقوله  التي بررها 

ة واأّن القانون لن يفيده في هذه الحالة لعدم وجود  خا�سّ

اأوراق تثبت حقه.

�ُصُبل حل الخالف في الإ�صالم

العداوة  م�ساألة  ت��ج��اه  ال�سرعية  ال��ن��ظ��رة  ولتبيان 

والخالفات بين النا�س اأجرينا لقاء مع �سماحة ال�سّيد علي 

والوقاية من  العالج  �ُسُبل  مرت�سى حّدثنا فيه عن بع�س  

هذا الداء...

ما هي نظرة ال�سرع االإ�سالمي اإلى م�سالة االختالف 

اأو الخالف  بين النا�س؟  

لأّن  الختالفات،  من�ساأ  على  التركيز  من  بد  ل  اأّوًل 

الأ�سا�س لالختالفات قد  والجذر  وال�سبب  المن�ساأ  معرفة 

توؤّدي اإلى قطعها وحّلها. ولكي نبّين النظرة ال�سرعية تجاه 

هذا المو�سوع علينا الرجوع اإلى كتاب اهلل العزيز وروايات 

:O العترة الطاهرة

ِباْلُعْرِف  َواأُْم����ْر  اْل��َع��ْف��َو  {ُخ���ِذ  وتعالى:  �سبحانه  يقول 

ْيَطاِن َنْزٌغ  ا َيْنَزَغنََّك ِمَن ال�سَّ َواأَْعِر�ْس َعِن اْلَجاِهِليَن*َواإِمَّ

ِ اإِنَُّه �َسِميٌع َعِليٌم} )الأعراف: 199 � 200(. وهو 
َفا�ْسَتِعْذ ِباللَّ

خطاب يمثل الوظيفة التي ينبغي للم�سلمين اأن يتحّملوها، 

وهي اأن ل يدعوا �سبياًل لل�سيطان اإليهم، �سواء كان متمّثاًل 

بالمال اأو الجاه اأو المقام وما اإلى ذلك، وقد جاء في بع�س 

�ساأل ر�سول  اْلَعْفَو...}  {ُخِذ  الآية  لما نزلت  اأنه  الروايات 

 :Q عن ذلك، فقال جبرئيل Q جبرئيل P اهلل

ن ظلمك، وتعطي من  »يا محمد، اإن اهلل ياأمرك اأن تعفو عمَّ

.
)2(

حرمك، وت�سل من قطعك«

الختالف من و�صاو�س ال�صيطان

ماذا عن �سبل مواجهة الخالف اأو النزاع؟ 

اإّن كيفّية النت�سار على و�ساو�س ال�سيطان التي منها 

الَِّذيَن  {اإِنَّ  تعالى:  ق��ال  كما  يكون  الخ��ت��الف  يتوّلد 

َفاإَِذا ُهم  ُرواْ  َتَذكَّ ْيَطاِن  ال�سَّ َن  ُهْم َطاِئٌف مِّ َم�سَّ اإَِذا  اتََّقواْ 

ُروَن} )الأعراف: 201(. اأي يتذّكرون ما اأنعم اهلل  ْب�سِ مُّ

عليهم، ويفّكرون في �سوء عاقبة الختالف فيت�سح لهم 

بذلك طريق الحّق. 

الإن�سان  فكر  ح��ول  ت��دور  ال�سيطان  و�ساو�س  فكاأن 

فاإذا  اإليه،  منفذًا  ليجد  ال�سيء  حول  كالطائف  وروح��ه 

من  وا�ستعاذ  رّب��ه،  الحالة  هذه  مثل  في  الإن�سان  تذكر 

و�ساو�س ال�سيطان وعاقبة اأمره، اأبعدها عنه، واإل اأذعن 

لها وانقاد وراء ال�سيطان.

اإلى حقيقة هي  ُروَن}اإ�سارة  ْب�سِ ُهم مُّ {اإَِذا  وجملة  

الب�سيرة  على  حجابًا  تلقي  ال�سيطانية  الو�ساو�س  اأن 

»الباطنية« لالإن�سان، حتى اأنه ل يعرف العدو من ال�سديق، 

ول الخير من ال�سر.

اإل اأن ذكر اهلل يك�سف الحجب ويزيد الإن�سان ب�سيرة 

وهدى، ويمنحه القدرة على معرفة الحقائق والواقعيات. 

وهذه المعرفة تخل�سه من مخالب الو�ساو�س ال�سيطانية. 

لذا، فاإن المتقين ينجون من نزغ ال�سيطان وو�سو�سته بذكر 

اهلل  �سبحانه.

كيف نتالفى الخالفات؟

هل يمكن للفرد اأن يتالفى الخالفات مع االآخرين؟ 

وما هي طرق الوقاية من ذلك؟                                                        

الآخرين،  مع  الخالف  يتالفى  اأن  الإن�سان  ي�ستطيع 

با�ستيعابهم بالحكمة والعفو والمعروف والإح�سان اإليهم، 

عن  والبتعاد  وال��روي��ة،  بالهدوء  حّقه  تبيان  خ��الل  وم��ن 

وتعالى:  �سبحانه  يقول  والم�ساكل،  الفتن  يثيرون  الذين 

ِهَي  ��ِت��ي  ِب��الَّ اْدَف����ْع  ��َئ��ُة  ��يِّ ال�����سَّ َواَل  اْل��َح�����َس��َن��ُة  َت�����ْس��َت��ِوي  {َواَل 

َوِليٌّ َحِميٌم}  َكاأَنَُّه  َعَداَوٌة  َوَبْيَنُه  َبْيَنَك  الَِّذي  َفاإَِذا  اأَْح�َسُن 

)ف�سلت:34(. 

كثيرون يرون في التنازل اأو الت�سامح اأو تجنب الم�ساكل 

تقلياًل من �ساأنهم و�سحقاً لكرامتهم، ما راأيكم في ذلك في 

�سماحة ال�سيد علي مرت�سى

61

م
 2

01
2 

ي
ن
ثا

ل
 ا

ن
و

ن
كا

/
 2

44
د 

د
ع
ل
ا



ل ُجْبَناً؟  ظل طغيان اأعراف اجتماعية ترى التعقُّ

عندما يتنازل الإن�سان قلياًل عن حّقه بنية ر�سا اهلل 

�سبحانه وتعالى، فهذا لي�س انتقا�سًا له ول لمكانته، ولكن 

مخافة اأن يقف المتعاديان اأمام اهلل للح�ساب ويطالب اهلل 

الظالم. كما ويعاتب �ساحب الحّق باأّنه لماذا هذه العداوة 

بالتنازل  الخالف  وحّل  تفاديها  بمقدوره  وكان  والبغ�ساء 

في  بالخطاأ  الوقوع  اإلى  العداوة  تجّره  لم  اإن  هذا  قلياًل، 

اأو موقف خاطئ  اأو اعتماد ت�سّرف  اأخيه بقول كلمة  حقِّ 

ل ير�ساه اهلل �سبحانه، فيكون بذلك اآثمًا ومطالبًا اأمامه 

�سبحانه، وما اأ�سعبه من موقف.

مخافة  الخالف  يتفادى  اأن  الإن�سان  ي�ستطيع  لذلك 

من هذا الموقف الع�سير اأمامه �سبحانه، وطلبًا لمر�ساته. 

اهلل  ر�سا  وتح�سيل  بالآخرة  والتفكير  ال�سالحة  فالنّية 

يجعل  ذلك  كل  التفكك،  من  الإ�سالمي  للمجتمع  حفظًا 

كان  �سخ�س  اأي  ومع  م�سكلة  اأي  يتفادى  الم�سلم  الإن�سان 

تقوى عالية، ودرج��ة رفيعة من  اإل��ى  الأم��ر بحاجة  وه��ذا 

ال�سبر ون�سيان الذات.

ن�صائح وحلول لما ورد من خالفات

م�����ا ه�����و ت���ع���ل���ي���ق���ك���م ع����ل����ى ح��������االت ال����خ����الف 

الطرق  بع�س  وه��ل  التحقيق  في  المطروحة 

�سائبة في التعاطي معها؟ وما هي الن�سائح 

التي توجهونها في هذا ال�سدد؟  

بالن�سبة لهذه الحالت ل باأ�س في رّدة الفعل 

العالج،  ك��ّل  لي�س  اأّن��ه  اإل  بع�سها،  عن  ال�سادرة 

اأّن  الطبيعي  فمن  الأخ��رى  للحالت  بالن�سبة  اأّم��ا 

ما  وف��ق  تقويم  من  له  ب��ّد  ول  خاطئ  ت�سّرفهم 

تمليه الواجبات والآداب الإ�سالمية مع وجود فرق 

الرحم توجب غ�سب  باأّن قطيعة  واأخيه  الأخ  بين 

يبقى  فكيف  العمر،  ر  وتق�سّ ال��رزق،  وتقلل  اهلل، 

ع��ن��دم��ا ي��ت��ن��ازل 

عن  قلياًل  الإن�صان 

حّقه بني��ة ر�صا اهلل 

وتعالى،  �صبح��انه 

فهذا لي�س انتقا�صًا 

لمك�انت��ه ول  ل��ه 
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�سخ�س على خالف مع اأخيه مع وجود هذه الآثار الدنيوية 

والعواقب الأخروية؟

�سوف  باأّنه  منهم  واح��د  كل  فليفّكر  الجيران،  واأّم��ا 

و�سيلتقي  طويلة،  مّدة  المكان  نف�س  في  جاره  مع  يترافق 

به في منا�سبات متعّددة، واأّنهم في بيئة واحدة وهمومهم 

ي�سّبان  ل  والخ��ت��الف  فالفرقة  م�ستركة.  وم�ساكلهم 

بم�سلحة الجيرة اأبدًا، وعليه مهما ح�سل اأن يتقّرب من 

جاره بقدر الإمكان ويحّل النزاع الحا�سل.

خالف  اإلى  اأّدى  خالفهما  اأّن  فلتعلما  ال�سلفتان  واأما 

العمومة،  اأبناء  بين  خالف  واإل��ى  بينهما،  فيما  الأخوين 

وهوؤلء كّلهم م�ساديق للرحم التي ل ير�سى اهلل بقطيعتها 

والخالف بينها اأبدًا.

واأّما الأ�سدقاء الذين نزغ ال�سيطان بينهم، فليفّكروا 

�سيء  اأّي  واإلى  بينهم،  فيما  كانت  التي  ال�سحبة  مّدة  في 

اأو�سلهم اإبلي�س، واإذا كان الأخ موؤمنًا فحذار اأن يفّرط به 

الإن�سان باأي ثمن كان.

الخاتمة  

اأ�سبابه،  تنوعت  ومهما  �سغر،  اأو  الخالف  كبر  مهما 

�سديد  فال�سيطان  حدوثه،  عند  النف�س  �سبط  من  بد  ل 

الحر�س على الوقيعة والفرقة بين الم�سلمين. من هنا ل 

بد اأن ندرك جيدًا حقيقة النظرة الإ�سالمية اإلى الخالف 

اآدابه واآثاره، ما هو  مًا، ما هي  اأو محرَّ رًا  ومتى يكون مبرَّ

وهل  النا�س  بين  الخالفات  تزايد  وراء  الحقيقي  ال�سبب 

هناك من اأ�ساليب لتجّنبها؟ كيف يجب اأن يتعاطى الإن�سان 

مع اأي خالف ب�سكل اأن ل يكون مو�سع اإذلل للطرف الآخر 

واأن ل يكون معتديًا وظالمًا؟ ماذا يقول الإ�سالم عن ثواب 

المظلوم وعقاب الظالم؟

.  عيون الحكم والمواعظ، علي بن محمد الليثي الوا�سطي، �س 26( 1)

.   بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج 72، �س 243( 2)

الهوام�س

الرحم  قطيعة  اإن 

غ�ص���ب  توج����ب 

ال�له وتقّل��ل ال�رزق 

العمر ��ر  وت��ق�����صّ
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Q هكذا حّدثني الح�صين

اآمال جمعة

حّدث كثيرًا.. وزخرت الكتب والروايات باأقواله واأحاديثه 

، وفي يوم.. 
)1( 

قبل اأن يختم حياته ال�صريفة بم�صرع.. هو لقاه

، وبذلك بداأ حديث الدم الذي ل يزال ين�صب 
)2(

لي�س كمثله يوم 

�صارخًا.. منذ ذلك اليوم وحتى الأزل.

حديث  وهو  الأق��وال  حديث  المقال  هذا  في  ولكن،اخترنا 

وي�صمع  مواٍل  فيه  ي�صتنطقه   Qالح�صين الإمام  مع  مفتر�س 

جوابه مما ورد في اأمهات م�صادر الحديث والكتب.

بريح  واإذ  الطريق،  هذا  من  �سيمرُّ  اأنه  عرفت  اأنتظر..  جل�ست 

دعوتي  يجيب  لو  تمّنيت  قدومه.  بقرب  فا�ستب�سرت  الّرحمة  ت�سابق 

في�سرفني وي�ستريح من �سفره الطويل..

كان ينظر اإلى البعيد وفي عينيه حزٌن عميٌق عميق ومع ذلك لّبى 

دعوتي بلطف وكرم قائاًل:

خر نيع، واأثابكم على ذلك باأف�سل الذُّ اأح�سن اهلل لنا ولكم ال�سّ

اأجبته بفرح و�صرور: يا بن ر�صول اهلل، اأنا من �صيعتكم.

فاأجاب Q: ل تعجل.. »فاإن �سعيتنا من �سلمت قلوبهم من كل 

غ�ّس وغّل ودغل، ولكن قل اأنا من مواليكم ومحبيكم«.

Q الح�صين  الإم��ام  مع  مفتر�س  حوار 
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وما ف�صل حّبكم �صيدي؟

من اأحّبنا هلل وردنا نحن وهو على نبّينا P هكذا � و�سّم 

� ومن اأحّبنا للدنيا فاإن الدنيا ت�سع البّر والفاجر. ثم  اإ�سبعيه 

�سكت قلياًل كمن ا�ستوقفته فكرة عابرة، ثم اأكمل وكاأنه يحّدث 

نف�سه »ما ندري ما تنقم النا�س مّنا، اإّنا لبيت الّرحمة و�سجرة 

النبوة ومعدن العلم«.

م�صتقى العلم من عندنا

قلت: يا بن ر�صول اهلل م�صاألة.

هات.

كم بين الإيمان واليقين؟

اأربعة اأ�سابع.

كيف؟

الإيمان ما �سمعناه واليقين ما راأيناه، وبين ال�سمع والب�سر 

اأربعة اأ�سابع.

فما عّز المرء؟

قال: ا�ستغناوؤه عن النا�س، واعلم اأّن من نّف�س ُكربة موؤمن 

فّرج اهلل تعالى عنه كرب الدنيا والآخرة.

قلت: فما اأقبح �صيء؟

ال�سلطان  ف��ي  وال��ح��دة  قبيح،  ال�سيخ  ف��ي  الف�سق  ق��ال: 

قبيحة، والكذب في ذي الح�سب قبيح، والبخل في ذي الغناء، 

والحر�س في العاِلم.

قلت: �صدقت يا بن ر�صول اهلل.

فاأطرق الح�سين Q قلياًل، ثم قال:

من اأي البلدان اأنت؟

من اأهل الكوفة.

قال Q: يا اأخا اأهل الكوفة اأما واهلل لو لقيتك بالمدينة 

لأريتك اأثر جبرئيل من دارنا ونزوله على جّدي بالوحي. يا اأخا 

اأهل الكوفة اأفم�ستقى النا�س العلم من عندنا فعلموا وجهلنا؟ 

هذا ما ل يكون. 

اأذهلتني مقالته Q ف�صكتُّ ولم اأعد اأدري جوابًا.

فنظر اإلّي قائاًل:

من اأحّبك نهاك، ومن اأبغ�سك اأغراك.. والعاقل من اتقى 

 الف�صق في ال�صيخ 

قبيح والكذب في 

ذي الح�صب قبيح، 

والبخ��ل ف���ي ذي 

الغناء، وال�ح��ر�س 

ف�����ي ال���ع���ال���م
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اهلل وتم�ّسك بطاعته.

اأعاد وّد حديثه لي حما�صة �صوؤاله مجّددًا فقلت:

فكيف نعرف �صبيل طاعته؟

ف��اإذا عرفوه  ليعرفوه،  اإل  العباد  ما خلق  وجّل  عّز  اهلل  اإن 

عبدوه وا�ستغنوا بعبادته عن عبادة �سواه.

معرفة اهلل والإمام

يا بن ر�صول اهلل فما معرفة اهلل؟

الذين يجب عليهم طاعته.  اإمامهم  اأهل كل زمان  معرفة 

وعندما �سعر اأنني ل زلت اأنتظر منه تو�سيحًا اأردف قائاًل: من 

الكرامة،  بيت  اأهل  فاإّنا  طاعته..  وجبت  ولدي  من  اهلل  اأط��اع 

وجّل  عّز  اأودع��ه اهلل  الذين  الحق  واأع��الم  الر�سالة،  ومعدن 

قلوبنا واأنطق به األ�سنتنا.

فكيف نعرف الإمام؟

بالق�سط  والقائم  بالكتاب  العامل  اإّل  الإم��ام  ما  لعمري 

والدائن بدين الحق.

فمن قائم هذه الأمة؟ 

قائم هذه الأمة هو التا�سع من ولدي وهو �ساحب الغيبة، 

وهو الذي يق�سم ميراثه وهو حي.  ثم طاأطاأ راأ�سه ونكث في 

اأهل  قائمنا  راأ�سه فقال: وهو  رفع  ثم  واأطرق طوياًل  الأر�س 

البيت.. ي�سلح اهلل تعالى اأمره في ليلة واحدة.

اإلى اأين.. �صيدي؟

اأخبرني �صيدي عن خير الدنيا والآخرة؟

اإن من طلب ر�سا اهلل ب�سخط النا�س كفاه اهلل اأمور النا�س، 

النا�س..   اإل��ى  اهلل  وكله  اهلل  ب�سخط  النا�س  ر�سا  طلب  وم��ن 

وال�سالم.

اإلى اأين �صيدي؟

قال لي ر�سول اهلل يومًا: »يا بني، اإّنك �ست�ساق اإلى العراق، 

واإنك  النبّيين..  واأو�سياء  النبّيون  بها  التقى  قد  اأر���ٌس  وهي 

اأ�سحابك ل يجدون  وي�ست�سهد معك جماعة من  بها  ت�ست�سهد 

األم م�ّس الحديد«.

ولكّنك �صّيدي ابن بنت ر�صول اهلل وبقّية اأهل بيت 

الّنبوة.

الموؤمنين،  عباده  من  كثير  على  لنا  ف�سَّ ال��ذي  هلل  الحمد 

دق  وعلى جميع المخلوقين وخ�ّس جدنا بالتنزيل والتاأويل وال�سّ

اإن اهلل ع��ّز وج��ّل 

ما خل��ق العباد اإل 

ف����اإذا  ليعرف��وه، 

عب��دوه  عرف����وه 

وا�صتغنوا بعبادته 

عن عب��ادة �صواه.
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ومناجاة الأمين جبرئيل Q، وجعلنا 

على  ورفعنا  الجليل  ا�سطفاه  من  خيار 

الخلق اأجمعين.

العدل  فاأين  الخلق،  اأك��رم  اأنتم 

�صيدي اأن ُت�صت�صهد بعيدًا غريبًا عن 

ديارك؟

اأما علمت اأنَّ من هوان الدنيا على اهلل 

هدي اإلى بغّي من 
ُ
اأّن راأ�س يحيى بن زكريا اأ

بغايا بني اإ�سرائيل؟

هلل الأمر

ف��ِل��َم َذه��اب��ك اإل��ي��ه��م ���ص��ي��دي وهم 

ي�صمرون الغدر بك؟

ا اإذا دعوناهم  من البالء على هذه الأمة اأنَّ

بغيرنا..  يهتدوا  لم  تركناهم  واإذا  يجيبونا،  لم 

وها هم دعونا لين�سرونا ثم هم يقتلونا.

وكيف عدلوا وانحرفوا عن مواقفهم �صيدي؟

الّنا�س عبيد المال، والدين لعٌق على األ�سنتهم يحوطونه 

ت به معاي�سهم، فاإذا ُمّح�سوا بالبالء قّل الديانون. ما درَّ

فهل اأنتم �صائرون اإلى م�صير محتوم؟

هلل الأمر من قبل ومن بعد، وكلُّ �ساعة رّبنا في �ساأن. اإن 

نزل الق�ساء بما نحب فنحمد اهلل على نعمائه، وهو الم�ستعان 

على اأداء ال�سكر واإن حال الق�ساء دون الرجاء.

فما رجاوؤكم �صيدي؟

اأما واهلل اإّني لأرجو اأن يكون خيرًا ما اأراد اهلل بنا، ُقتلنا 

اأم ظفرنا.

الهزائم  واإل��ح��اق  القوم  قتال  من  هدفكم  فما 

بهم؟

عنه؟!  ُيتناهى  ل  والباطل  به،  يعمل  ل  الحق  اأّن  ترون  األ 

�سعادة  اإل  الموت  اأرى  ل  فاإني  اهلل،  لقاء  في  الموؤمن  ليرغب 

والحياة مع الظالمين اإل برمًا.

وهل الموت هو خيٌر لكم؟

الموت خير من ركوب العار، والعار خير من دخول النار.

عل��ى  الب��الء  م��ن 

اإذا  ا  اأنَّ الأم��ة  هذه 

دع�ون�������اه����م 

ل�����م يج��يب���ونا، 

واإذا تركن���اه���م 

لم يهت��دوا بغيرنا
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اأنا قتيل الَعبرة

ف��ه��ل ه���ذا م��ا اأن��ب��اأك��م به 

جّدكم الر�صول P؟

قال لي ر�سول اهلل P: »يا ح�سين 

اخرج )من المدينة( فاإنَّ اهلل قد �ساء اأن 

يراك قتياًل«.

اإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون، فما َحْمُلك الن�سوة معك 

واأنت تخرج على مثل هذا الحال؟

اإن اهلل قد �ساء اأن يراهّن �سبايا.

فمن يندب ويبكي عليك بعدهن؟

اأنا قتيل العبرة، فال يذكرني موؤمن اإل بكى.

عندها لم اأتمالك نف�سي من البكاء والنحيب في ح�سرته. 

هذه  من  والغ�سب  بالحزن  عليه  والجزع  الخوف  اختلط  اإذ 

الأمة التي تتجراأ على خام�س اأ�سحاب الك�ساء وو�سّية الر�سول 

P، وهي ل تدري اإلى اأين ي�ساق بها.

نظر اإلّي نظرة م�سفق وقال متاأهبًا للرحيل:

ما من عبد قطرت عيناه فينا قطرة اأو دمعت عيناه فينا 

اأه اهلل في الجّنة حقبًا. دمعة اإل بوَّ

مولي، اإن �سّرحت رحالي وتبعتكم هل اأ�ست�سهد معكم؟

اإن اهلل يفعل ما ي�ساء ويحكم ما يريد.. وموٌت في عّز خيٌر 

من حياٍة في ذل. 

وفقنا اهلل يا مولي لّلحاق بكم اإن �ساء... 

جمع �سالم اهلل عليه متاعه وما بين يديه وتاأّهب للّرحيل 

كلمة  واإياكم  واألزمنا  الهدى  على  واإياكم  اهلل  »جمعنا  قائاًل: 

التقوى« ثم رفع يديه اإلى ال�سماء وقال:

»اللهم اأنت ثقتي في كل كرب، ورجائي في كل �سّدة واأنت لي 

ة.. اللهم اجعل لنا ول�سيعتنا عندك  في كل اأمٍر نزل بي ثقٌة وعدَّ

منزًل كريمًا، واجمع بيننا وبينهم في م�ستقّر من رحمتك، اإّنك 

على كل �سيء قدير«. 

»خير لي م�سرع اأنا لقيه« (1 )

 

»ل يوم كيومك يا اأبا عبد اهلل« (2 )

 

الهوام�س

ما من عبد قطرت 

عيناه فينا قطرة اأو 

فينا  دمعت عيناه 

اأه اهلل  دمعة اإل بوَّ

حقبًا. الجّن��ة  ف��ي 
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�صلمان  له:  ويقال  الفار�صي،  �صلمان  اهلل  عبد  اأبو  هو 

الخير، مولى ر�صول اهللP. اأ�صله من فار�س، وقيل ا�صمه 

بالفار�صية روزبه بن خ�صنودان، وقيل بهبود، وقيل ناجية 

اأو  الأكا�صرة  �صاللة  من  ينحدر  الملك،  منوجهر  ولد  من 

الأهواز، وقيل  رام هرمز قرية في  اأهل  من  فار�س،  اأ�صاور 

 .
)1(

من جبيء قرية في اأ�صفهان، وقيل من �صيراز 

ال�صيخ روميو عبا�س

�ص�لم�ان الخي�����ر
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النبوة.  ياأكل �سدقة، وبين كتفيه خاتم  ل 

انطلق �سلمان ب�سحبة قوم من بني كلب، 

لكنهم غدروا به وباعوه ليهودي، ثم باعه 

اأب�سر  اأن  اإل��ى  �سليمية،  لم��راأة  اليهودي 

اأن  بعد  فعرفه  جماعة،  ومعه   P النبي 

وكان  المخ�سو�سة،  العالمات  فيه  ر�سد 

على  فوقع  وفطرته،  حبُّه  اإليه  �سبقه  قد 

اأن  اإل   P النبي  واأب��ى  يقّبلهما.  قدميه 

و�سارت  فاأعتقه.  ال�ستعباد  من  ي�ستنقذه 

بذلك المحمدية ن�سبه وح�سبه، وهو الذي 

قال: »اأنا �سلمان بن عبد اهلل، كنت �ساًل 

فهداني اهلل عّز وجّل بمحمد P، وكنت 

وكنت   ،P بمحمد  اهلل  فاأغناني  عائاًل 

فهذا   P بمحمد  اهلل  فاأعتقني  مملوكًا 

.
)4(

ح�َسبي ون�َسبي« 

ف�صائل �صلمان

 P ال��ن��ب��ي  ي��ق��ول  اأن  ف�����س��اًل  يكفيه 

اأن  البيت«. ومعلوم  اأهل  فيه: »�سلمان مّنا 

كل  من  تعالى  اهلل  اأخل�سه  الذي  الّطاهر 

يباين  ما  منه  يظهر  اأن  يقبل  ل  �سائبة، 

نقاء  ي��دل على  وه���ذا  وخ��ل��و���س��ه،  ط��ه��ره 

بيت  �سفاء  يمازج  اأن  خّوله  الذي  �سلمان 

 .
)5(

يكّدره  ما  فيه  يجعل  اأن  دون  النبوة 

عملية  اإج���راء  ال�سياق  ه��ذا  في  وح�سبنا 

�سيرة  من  عجيبًا  لنلم�س  ب�سيطة  ح�سابية 

وقيل  بدر  بعد  عتق 
ُ
اأ اإنه  قيل  فقد  الرجل: 

بعد اأحد، فتكون بداية اإ�سالمه الفعلي قد 

تحّققت بين ال�سنة الثانية والثالثة للهجرة. 

وباعتبار اأن وفاة النبي P قد كانت في 

رحلته اإلى الإ�صالم

للّنار  اأنا�س ي�سجدون  بين  ن�ساأ �سلمان 

في اأح�سان اأبيه الذي كان يحبُّه حّبًا جمًا. 

لكّن نف�سه التّواقة للحّق وال�سواب لم تقنع 

ويخمده،  ي�ساء  اأّنى  يوقده  لرّب  بالخ�سوع 

فبداأت رحلته للبحث عن الحقيقة. وكانت 

انتقل  حيث  الن�سارى  مع  محطاته  اأول��ى 

اإلى  ف�سافر  اآخر،  اإلى  كني�سة  �ساحب  من 

 ،
)2(

ال�سام ثم اإلى المو�سل ثم اإلى ن�سيبين

ثم عمورية في اأر�س الروم، حتى دّلُه فيها 

اأحدهم على اأر�س العرب قائاًل: »قد اأظلك 

زمان نبي ُيبعث بدين اإبراهيم، يخرج من 

 
)3(

تين...«  اأر�س مهاجرًا اإلى اأر�س بين حرَّ

اأنه  وحّدد له عالمات به ل َتخفى، ومنها 

مقام ال�سحابي �سلمان الفار�سي )ر�س(



العام الحادي ع�سر للهجرة، فيكون و�سف 

النبي P ل�سلمان باأّنه منه قد تحقق في 

�سخ�س لم تعمر تجربته اآنذاك ما يقارب 

العقد من الزمن. ومن جهة اأخرى عندما 

العام  في  كانت  واأنها  �سلمان  وفاة  نلحظ 

ال�ساد�س والثالثين للهجرة، فيكون كل ما 

تجربته  تعمر  لم  اإن�سان  في  قيل  فيه  قيل 

الإ�سالمية المحمدية اأكثر من ثالثة عقود 

ون�سف، وفي ذلك دللة نا�سعة على عزم 

�سلمان وفرادة اإيمانه.

ت�ستاق  الذين  الأربعة  هو من  و�سلمان 

»ا�ستاقت   :P الر�سول  فعن  الجنة،  لهم 

الجنة اإلى اأربعة: علي، و�سلمان، واأبو ذر، 

 .
)6(

وعمار« 

وف�سائل  ب��اأخ��الق  )ر���س(  تمّيز  كما 

كثيرة منها:

علمه

اأ�سفاره  م��ن  ���س��ل��م��ان  ا���س��ت��ف��اد  ل��ق��د 

معا�سرة  في  الوا�سعة  وخبرته  الطويلة، 

بثقافاتهم  خ��ال��ط��ه��م  وق����د  الأق��������وام، 

وعلومهم. لكن ا�ستفادته العظمى تحّققت 

اأحاطه  التي  الخا�سة  الرعاية  خالل  من 

بها النبي P والإمام علي بن اأبي طالب 

Q، بحيث و�سل اإلى مقام ي�سفه فيه 

باأنه: »...بحر ل ينزف، وكنز   P النبي 

ل  ح��ّدًا  العلم  بلغ من  لقد  بل   ،
)7(

ينفد« ل 

يطيقه اإل قلة نادرة من الب�سر.

اإيمانه 

بحيث  الإي���م���ان،  ذروة  )ر�����س(  ب��ل��غ 

 :Q ال�سادق  الإم��ام جعفر  فيه  يقول 

في  فالمقداد  درج����ات،  ع�سر  »الإي��م��ان 

الثامنة، واأبو ذر في التا�سعة، و�سلمان في 

.
)8(

العا�سرة« 

توا�صعه

ال�سوق  ع��ب�����س  ب��ن��ي  م���ن  رج����ل  اأت����ى 

عليه  فحمل  رج��اًل،  وراأى  علفًا،  فا�سترى 

العلف، وفي الطريق اكت�سف اأن الرجل هو 

اإل  اأبى  �سلمان، فاعتذر منه، لكن �سلمان 

ولما  مكانه،  الحمل  وي�سع  منزله  يبلغ  اأن 

و�سل قال: اإني اأحت�سب بما �سنعت خالًل 

واأعنت  الكبر،  عني  األقيت  »اإن��ي  ث��الث��ًا: 

واإن  حاجته،  على  الم�سلمين  م��ن  رج��اًل 

اأ�سعف مني  هو  �سّخرت من  ت�سّخرني  لم 

.
)9(

فوقيته بنف�سي« 

زهده

كان  م��ا   بكل  يت�سّدق  ك��ان  اإّن���ه  قيل 

من  اإل  ياأكل  ول  ال��م��ال،  بيت  من  ي��اأخ��ذه 

�سورة اأخرى للمقام
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عباءته،  بع�س  يفتر�س  وك��ان  ي��ده.  عمل 

. وقيل اإّنه لما كان اأميرًا 
)10(

ويلب�س بع�سها 

في  الم�سلمين  من  األفًا  ثالثين  زهاء  على 

المدائن، لم يكن له بيت يظّله. هذا وقد 

»دخل عليه رجل يعوده فجعل يبكي ويقول: 

على  خوفًا  اأو  الموت،  من  جزعًا  اأبكي  ل 

اإلينا  عهد   P اهلل  ر�سول  ولكن  الدنيا، 

فقال: ليكن بلغة اأحدكم مثل زاد الراكب، 

وه���ذه الأ����س���اود )ال��م��ت��اع( ح��ول��ي، يقول 

الرجل: فنظرت فلم اأجد حوله اإل مطهرة 

.
)11(

واإجانة، وجفنة...« 

عبادته

غف بالعبادة، بل كانت  كان �سديد ال�سَّ

الموت،  تمّني  عن  يحجُزه  ال��ذي  ال�سبب 

هلل،  ال�سجود  »ل��ول  ق��ول��ه:  عنه  نقل  وق��د 

ومجال�سة قوم يتلفظون طيب الكالم، كما 

.
)12(

يتلّفظ طيب التمر لتمّنيُت الموت« 

تمّيز  وال��ورع  الخوف  �سمة  كانت  وقد 

روي  وقد  العبادي،  جانبها  في  �سخ�سّيته 

َجَهنََّم  {َواإِنَّ  تعالى  قوله  �سمع  لما  اأّن��ه 

 )43 )الحجر:  ْج��َم��ِع��ي��َن}  اأَ َل��َم��ْوِع��ُدُه��ْم 

�سّدة  من  هاربًا  وجهه،  على  هائمًا  خرج 

.
)13(

الخوف...« 

مواقف ولئية

لم ياأخذ في حياته جنبة النزواء عن 

النا�س، اأو الرهبانية، بل اإنه كان حري�سًا 

عند  الإيجابي  والتفاعل  الن�سيحة،  على 

مبا�سرته لالأمور من حوله �سيا�سيًة كانت 

اأم اجتماعية. اأما في البعد ال�سيا�سي، فقد 

الولئية،  مواقفه  من  العديد  التاريخ  نقل 

منها خطابه الذي وجهه اإلى القوم واأبدى 

واأخطاأتم،  »اأ�سبتم  قال:  اإنكاره حيث  فيه 

بيت  اأهل  واأخطاأتم  الأولين  �سّنة  اأ�سبتم 

فقد  الع�سكري،  الجانب  وفي   .
)14(

نبّيكم« 

في   P النبي  ب�سّنة  عمله  عنه  ا�ستهر 

وهناك  عليهم.  الكّر  قبل  القوم  ن�سيحة 

المرقد ال�سريف ل�سلملن الفار�سي
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باأمرين  اق��ت��رن��ت  اّل��ت��ي  ال��خ��ن��دق  ح��ادث��ة 

اإلى  كله  الإي��م��ان  ب���روز  اأّول��ه��م��ا  جليلين 

�سلمان  به  اأ�سار  ما  والثاني  كله،  ال�ّسرك 

.
)15(

على النبي P بحفر الخندق 

R محبته لأهل البيت

قال:  اأّن���ه  القين  ب��ن  زه��ي��ر  ع��ن  روي 

»... غزونا البحر ففتح اهلل علينا واأ�سبنا 

غنائم، فقال لنا �سلمان الفار�سي: اأفرحتم 

بما فتح اهلل عليكم واأ�سبتم من الغنائم؟ 

فقلنا: نعم، فقال لنا: اإذا اأدركتم �سباب اآل 

محمد P فكونوا اأ�سّد فرحًا بقتالكم معه 

.
)16(

مما اأ�سبتم اليوم من الغنائم...« 

هذا وُيروى اأن �سلمان )ر�س( �سارك 

وقاد   ،O الزهراء  ال�سيدة  زفاف  في 

، كما �سارك 
)17(

 Pناقتها باأمر من النبي

وزيارة  ودفنها  عليها  ال�سالة  في  اأي�سًا 

 .Q قبرها ال�سريف مع اأمير الموؤمنين

ق��ال: »قلت  اأن��ه  ب��زرج،  وع��ن من�سور بن 

لأبي عبد اهلل ال�سادق Q: ما اأكثر ما 

اأ�سمع منك �سيدي ذكر �سلمان الفار�سي، 

.  رجال ت�ستاق لهم الجنة، الزبيدي، ماجد، �س 11( 1)

( 2) ن�سيبين: مدينة عامرة من بالد الجزيرة على جادة القوافل 

من المو�سل اإلى ال�سام. راجع: معجم البلدان للحموي، دار 

اإحياء التراث العربي، ج 5، �س 287.

.  رجال ت�ستاق لهم الجنة، م. �س، �س 11( 3)

( 4) نف����س الرحم���ان في ف�س���ائل �س���لمان، ميرزا ح�س���ين نوري 

الطبر�سي، �س 64� 67.

.  الفتوحات المكية، محيي الدين ابن عربي، ج 1، �س 196( 5)

.  �سرح اإحقاق الحق، المرع�سي، ج 23، �س 30( 6)

.  بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج 22، �س 348( 7)

.  م. ن، �س 341( 8)

.  تاريخ دم�سق، ابن ع�ساكر، ج 21، �س 433( 9)

. ال�سيرة الحلبية، الحلبي، ج 1، �س 317( 10)

. بحار الأنوار، م. �س، ج 22، �س 381( 11)

. بحار الأنوار، م. �س، ج 22، �س 384( 12)

. �سلمان المحّمدي، عبد الواحد مظّفر، �س 114( 13)

. م. ن، �س 116( 14)

ال�س���حيح من �س���يرة النبي الأعظم )�س(، ال�س���يد جعفر  (15 )

مرت�سى، ج 9، �س 78 � 84.

. بحار الأنوار، م. �س، ج 44، �س 372( 16)

. رجال ت�ستاق لهم الجنة، م. �س، �س 39( 17)

. ك�سف الغمة، ابن اأبي الفتح الأربلي، ج 2، �س 15( 18)

الدرج���ات الرفيعة في طبقات ال�س���يعة، علي خان المدني،  (19 )

�س 220.

الهوام�س

الفار�سي،  �سلمان  تقل  ل   :Q فقال 

ما  اأت���دري  المحمدي.  �سلمان  ق��ل  ولكن 

كثرة ذكري له؟ قال: قلت ل، قال: لثالث 

خالل: اأحدها اإيثاره هوى اأمير الموؤمنين 

Q على هوى نف�سه...«

 وفاته )ر�س(

قيل  فقد  مديدًا،  عمرًا  �سلمان  عا�س 

وقيل  �سنة،  وخم�سين  ثالثماية  عّمر  اإّن��ه 

اأكثر وقيل اأقل. وكان له من الُولد عبد اهلل 

 .
)19(

وله عقب م�سهور  يكّنى، ومحّمد  وبه 

وقد وافته المنيُة، وهو متاأهب لها، م�ستعد 

للقاء ربه. ولما حان وقت اللقاء �سافر اإلى 

ول  �سمعت  اأذن  ول  راأت  عين  ل  ما  حيث 

خطر على قلب ب�سر.
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اأحمد علي ع�صاف )�صابر(�صهيد الوعد ال�صادق: 
ا�صم الأم:  وطفة ع�صاف 

 اأولد01/ 01/ 1961محل وتاريخ الولدة:
محل وتاريخ ال�صت�صهاد: رقم ال�صجل: 142/ 154الو�صع العائلي: متاأهل وله  خم�صة

عم�صكه � بعلبك 15/ 07/ 2006

ن�صرين اإدري�س قازان

لم يخطر في بال ال�سديق اأن المزحة 

من  جوًا  بها  ي�سفي  اأن  اأحدهم  اأح��ّب  التي 

�سدمة  اإل��ى  �ستتحول  المركز،  في  المرح 

هّزت قلوب كل من �َسِهَد الحادثة؛ فهو، وقبل 

دخل  اأي��ام،  بثالثة  تموز2006  ع��دوان  ب��دء 
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لين�سم اإلى عائلة اأخرى في مدر�سة ال�سهيد 

»م�سطفى �سمران« الداخلية، ليمكث فيها 

حتى ينال ال�سهادة المتو�سطة.

عك�ست تلك ال�سنوات، مع ما تحمله من 

مرارة الغربة، اإيجابيات كثيرة، اأهمها اأنها 

كانت �سببًا اأ�سا�سًا في �سقل الروح الإيمانية 

والجهادية في نف�سه، وبلورت التزامه الذي 

واإلى  بالفطرة.  المتدّينة  بيئته  اكت�سبه من 

جانب ذلك تعّلم العديد من المهارات التي 

طلب  ع��ن  حياته  ط��وال  واأغنته  اأج��اده��ا، 

�سيء  كل  ينفذ  ك��ان  فهو  اأح��د،  من  خدمٍة 

بيديه، وبطريقة عالية الجودة.

م�سطفى  ال��دك��ت��ور  ال�سهيد  يكن  ل��م 

ومثاًل  ق���دوة  لأح��م��د  بالن�سبة  ���س��م��ران 

وفي  الحياة  في  مدر�سة  كان  بل  فح�سب، 

ن�ستطيع  وربما  �سواء،  ح��ّد  على  ال�سلوك 

التفكير عند  الكثير من مناحي  اإن  القول 

الدكتور  فكر  م��ن  ا�ستقاها  اإن��م��ا  اأح��م��د 

�شمران. 

مجاهد باّر

بعد درا�سته لخت�سا�س »اللكترونيك« 

الجامعة  اإل��ى  اأحمد  انتقل  المهنية،  في 

مقاعد  ترك  ما  �سرعان  ولكنه  اللبنانية، 

المجاهدين.  ب�سفوف  ليلتحق  الدرا�سة 

عملية  ح��ي��اة  ع��ا���َس  اللحظة  تلك  وم��ن��ذ 

كانت  ولكنها  وال�سّرية،  الغمو�س  يكتنفها 

اإن  ما  الذي  اأحمد  على  ونادى  المركز  اإلى 

التفَت ناحيته حتى التقَط له �سورة عفوية، 

وفي اليوم التالي، طبعها وو�سعها في اإطار 

كاتبًا عليها: »مهداة اإلى روح ال�سهيد اأحمد 

ع�ساف« ثّم عّلقها على الحائط. 

وما اإن راآها اأحمد حتى ابت�سم ابت�سامة 

ت�سمنت  خفّية  دمعة  طرفها  على  لح��ت 

كانت  ف��ال�����س��ورة  ال��م��ع��ان��ي،  م��ن  الكثير 

فاأيقظت  الرماد  فوق  نفخت  التي  كالريح 

نار �سوٍق قديم.. نظر اإلى �سورته ليب�سر 

خ�سالت  بين  خطوطه  م��ّد  ق��د  ال�ّسيب 

في  النظر  بين  كبير  ف��ارق  فثّمة  �سعره، 

تعك�س  ���س��ورة  اإل��ى  النظر  وبين  ال��م��راآة، 

اأمنية دفينة، فكانت تلك الخطوط وكاأنها 

عام  اإلى  وبالتحديد  الما�سي،  اإلى  طريق 

اأن  يريد  ل  باأنه  ق��راره  ح�سم  يوم   ،1984
يظلَّ مقاومًا اإلى جانب حياته ال�سخ�سية، 

بل اأن تكون المقاومة كل حياته.

»مدر�صة« في الحياة وال�صلوك

لم يكن اأحمد اأيام ال�سباب يعي�ُس على 

هام�س مجريات الأحداث، بل كان متابعًا 

بو�سلة  فيه  غ��ّي��رت  ال��ذي  ال��ح��دِّ  اإل��ى  لها 

لفتى،  طبيعيًا  اأم���رًا  ه��ذا  وك���ان  حياته. 

ال�سعبة  القت�سادية  ال��ظ��روف  حكمت 

دفء  يترَك  اأن  المّرة،  الحرب  وخريطة 

البتدائية،  المرحلة  اأنهى  اأن  بعد  العائلة 
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الدنيا،  هذه  عن  الوا�سح  بانف�ساله  ت�سي 

وعي�سه في مكاٍن روحي ومعنوي خا�س به، 

يو�سله اإلى ال�سهادة.

ابُن قرية »بوداي« البقاعية، حمل في 

قلبه رقًة قّل نظيرها، ومحّبًة 

اأيامهم  لمن حوله جعلْت من 

بالذكريات  مليئة  اأح��وا���س��ًا 

حوله  من  عّلم  فهو  الجميلة، 

اأن البّر بالوالدين وطاعتهما 

هما اأ�سا�ُس التوفيق في الدنيا 

والآخ�����رة، وك���ان رج���اًل كّلل 

بالمداراة،  النا�س  مع  تعامله 

فكثيرًا ما كان يقوم باأ�سياء، 

ي��ظ��نُّ ب��ع�����س ال��ن��ا���س اأّن��ه��ا 

�سوى  تكن  لم  ولكّنها  تنازل، 

اأ�سلوب اّتبعه في �سبيل الو�سول اإلى ما يريد 

بقناعة ور�سا الطرف الآخر. وقد اتخذ من 

كل حادثة ت�سيبه، اأكانت جميلة اأم قا�سية، 

در�سًا له، ما هّون بعينيه كل ما نزل به، ولم 

ت�سلبه الراحة والحذر والترقب.

�صوق وم�صوؤولية

متفتح  فِطنًا  �سغره  منذ  اأحمد  ك��ان 

فعل  بكيفية  يفّكر  يفتاأ   ل  مرحًا  الذهن، 

مع  ولكنه  ب��الآخ��ري��ن،  اللطيفة  المقالب 

ذلك كان يحافظ على توازٍن ملحوظ بين 

مرحه وجديته. 

ي�ستطع  ول��م  كثيرًا،  قريته  اأحمد  اأح��ب 

مغادرتها اأبدًا، حتى في ال�سنوات القليلة التي 

قطن فيها اأهله في ال�ساحية الجنوبية اأثناء 

ياأخذه  ك��ان  فال�سوق  المهنية،  في  درا�سته 

والمكوث  ال��ع��ودة  طريق  ممهدًا  اإليها، 

اإن����ه عندما  ق��ي��ل  ف��ي��ه��ا. ح��ت��ى 

تخرج  روح��ه  ف��اإن  منها،  يخرُج 

من بدنه وت�سيق به الدنيا.

تزّوج اأحمد ورزق بخم�سة 

يربيهم  اأن  على  حر�س  اأولد 

فغذى  واعية،  اإ�سالمية  تربية 

والإدراك،  بالمعرفة  عقولهم 

وا�سح  ط��ري��ق��ًا  ل��ه��م  ور���س��م 

ال��م�����س��ار، وك���ث���ي���رًا م���ا ك��ان 

ال�سبح  ب�����س��الة  ي��و���س��ي��ه��م 

و�سالة الليل..

�صنين الت�صحية والجهاد

���س��ن��وات ط��وي��ل��ة ق�����س��اه��ا اأح��م��د في 

�سفوف المقاومة الإ�سالمية، �سنواٌت كان 

بالت�سحيات  مليئًا  و�سعبًا  مريرًا  بع�سها 

مكلاًل  الآخر  وبع�سها  والمعاناة،  وال�سبر 

ب��الن��ت�����س��ارات. ول��ك��ن اأح��م��د ظ���ّل ذلك 

بالحيوية  ال��م��ل��يء  المتحم�س  المجاهد 

ه��دووؤه  ن��ّم  ال��ه��ادئ  فالرجُل  وال��م��ب��ادرة. 

ح�سا�سيته  تمُح  ول��م  عميقة،  حكمة  ع��ن 

في  و�سراحته  وج��راأت��ه  حزمه  المفرطة 

ويجيُد  الكالم  اأوقات  ُي�سيُب  فهو  العمل، 

ال�سمَت في حينه.

قلبه  ف��ي  ح��م��ل 

نظيرها،  قّل  رقًة 

لم�ن  وم��ح��ّب�����ة 

حول�ه جعل��ْت من 

اأحوا�ص�ًا  اأيامه���م 

بالذكريات  مليئة 

ال���ج���م���ي���ل���ة
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تاأثر اأحمد كثيرًا ب�سخ�سية ال�سهيد 

ال�سيد عبا�س المو�سوي، وتاأثر 

الخا�سة  ح��ي��ات��ه  ب��ت��ف��ا���س��ي��ل 

حكاية  كل  وكانت  والجهادية، 

نف�سه  في  ت�سّكل  عنه  ي�سمعها 

دافعًا اأقوى في الجهاد، وتوؤجج 

فيه نار ال�ستياق لل�سهادة.

العديد  في  اأحمد  �سارك 

الع�سكرية  ال��������دورات  م���ن 

والثقافية، ولكن واحدًة كانت 

مف�ساًل مهمًا في حياته، وهي 

دورة ثقافية �سارك فيها خالل 

منها  وخ����رج   ،2000 ال���ع���ام 

بتغير وا�سح انعك�س من روحه على تقا�سيم 

اأثناء  وخ�سو�سًا  البكاء  كثير  و�سار  وجهه، 

اإلى  ليله  وت��ح��ّول  العهد«،   « لدعاء  ق��راءت��ه 

�ساعات تفّكر، وقد حر�س على تثقيف نف�سه 

وتطويرها، فكان يق�سي معظم وقت فراغه 

بين الكتب المختلفة الموا�سيع.

روؤيا ت�صكن الفوؤاد

راأى في  ا�ست�سهاده  اأ�سبوعين من  قبل 

 { الخميني  بالإمام  التقى  اأنه  منامه 

ورحل معه، ففتح عينيه على ُب�سرى غمرت 

ما  �سعورًا  لأن  مترقبًا،  اأيامه  وقّلب  قلبه، 

اأحالم،  اأ�سغاث  لي�ست  الروؤيا  ب��اأن  اأنباأه 

مع  يم�سي  وهو  خالجه  الذي  فالإح�سا�س 

الإمام } �سّكن فوؤاده..

وج���اء ذل��ك ال��ي��وم. كان 

لنزهة  ورفاقه  ر  يح�سّ اأحمد 

عندما  ال��ع��ا���س��ي،  ن��ه��ر  اإل���ى 

فاألغوا  الأ�سر،  بعملية  �سمعوا 

بمكان  ك��لٌّ  ليلتحق  ال��رح��ل��ة 

فرحة  ظهرت  يومها  عمله. 

اأحمد،  م��ح��ي��ا  ع��ل��ى  ع��ارم��ة 

اأنه  اأح���د  ي��ذك��ر  ل  اأن���ه  حتى 

هذا  اإل��ى  قبل  من  فرحًا  راآه 

الحّد.

اإل���ى منزله،  اأح��م��د  ع��اد 

وانطلق  عائلته،  اإل��ى  اطماأن 

اإلى العمل.

قد  فهو  الحرب،  في  انتظاره  يطل  لم 

تكون  لن  العدو،  اأراده���ا  حربًا  اأن  اأدرك 

اهلل  لحزب  العام  الأمين  فها  و�سّ كما  اإل 

)حفظه  اهلل  ن�سر  ح�سن  ال�سيد  �سماحة 

اهلل(، مليئة بالمفاجاآت..

كل  من  اأ�سرع  كان  اأحمد  �سوق  ولكن 

اأول  في  الطاهرة  روح��ه  فارتفعت  �سيء، 

ا�ستهداف للعدو ال�سهيوني لمنطقة بعلبك 

ليرتاح اأخيرًا على اأكف رفاق الدرب وهم 

اأول  وليكون  الأخ��ي��ر  مثواه  اإل��ى  ي�سيعونه 

الذي  الوعد  في  ال�سم�س  مدينة  �سهداء 

�سيظل �ساطعًا كال�سم�س.

منام��ه  ف��ي  راأى 

اأنه التق��ى بالإمام 

 { لخمين�����ي ا

ورحل معه، ففتح 

عينيه على ُب�صرى 

غمرت قلبه و�صار 

يقّلب اأيامه مترّقبًا
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الكيان  اأّن  اإل��ى  ت�صير  الإ�صرائيلية  الأدب��ي��ات  في  العربي   �صورة 

للعرب  م�صّوهة  ���ص��ورة  ر���ص��م  ي��ح��اول،  زال  وم��ا  ح���اول،  ال�صهيوني 

لحقوق  ومغت�صبون  جبناء  اأن��ه��م  على  وت�صويرهم  والفل�صطينيين 

وم�صطهدون  حق  اأ�صحاب  اأنهم  على  اأنف�صهم  ال�صهاينة  وي�صّور  غيرهم، 

ومظلومون. 

عن  اأطفالهم  اأذه��ان  في  الأفكار  هذه  غر�س  على  ال�صهاينة  ويعمل 

تغذي  والتي  للحقائق  المزيفة  التعليمية  الدرا�صية  المناهج  طريق 

العربي  الفل�صطيني  الآخر  تجاه  والكراهية  بالعنف  القادمة  الأجيال 

لالأكاذيب  المرّوجة  والفنّية  الأدبّية  الأعمال  عن  ناهيك  والم�صلم، 

واحتقارهم،  الآخ��ري��ن  على  ال�صتعالء  روح  ت��زرع  والتي  ال�صهيونية 

الح�صول  بهدف  والمحلي  الدولي  العام  الراأي  في  التاأثير  محاولة  اإلى 

انعكا�س  �صوى  الروؤية  هذه  وما  ال�صهيونية.  لمخططاتهم  تاأييده  على 

للمفردات الثقافية في »بنية العقل اليهودي«.

الإ�صرائيلي  العقل  في  الآخر  اإنتاج  مباني 

 -العربي اأنموذجًا- 

زينب الطحان
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ت���وخ���ي ال���ك���ت���اب ال��م��ح��اذي��ر 

الإ�صكالية 

ه��ذه ال��ف��ك��رة ي��ب��رع ال��دك��ت��ور ح�سين 

اإنتاج  »مباني  كتابه  في  بخو�سها  �سالمة 

العربي   � الإ���س��رائ��ي��ل��ي  العقل  ف��ي  الآخ���ر 

المعارف  دار  ع��ن  ال�����س��ادر  اأن��م��وذج��ًا« 

اأدبّيات النهو�س.  الحكمية، �سمن �سل�سلة 

اأّولية،  محاولة  عن  عبارة  الكتاب  وبحث 

المعرفّية  للعنا�سر  نظرّية  مقاربة  لإنتاج 

يختزنها  ال��ت��ي  وال��ت��اري��خ��ّي��ة  وال��ث��ق��اف��ّي��ة 

العقل اليهودي، وذلك عن طريق محاولة 

اإذ  بها.  ياأخذ  التي  بالم�سالك  الإم�ساك 

العقل  »بنية  ف��ي  البحث  عملية  تنطوي 

اليهودي« على مخاطر جمة نظرًا للم�سافة 

عن  تف�سلنا  ال��ت��ي  ال��ط��وي��ل��ة  ال��ت��اري��خ��ي��ة 

ونظرًا  »العقل«،  لهذا  التكوينية  البدايات 

انت�سروا  قد  التاريخ  مّر  وعلى  اليهود  لأن 

الأم��ر  وه��و  الأر����س وعر�سها،  ط��ول  ف��ي 

تتفاعل  المعرفية  مبانيهم  جعل  ال���ذي 

وتنفعل بالعديد من الثقافات والح�سارات 

التي عاي�سوها، وهو ما ي�سّعب الأمر على 

حّد  اإل��ى  نجح  فلقد  ذل��ك،  وم��ع  الباحث. 

الخارجية  الّتطبيقات  تف�سير  في  معتبر 

وحول  ذات��ه،  حول  العقل  ذلك  يتمثله  لما 

تو�سيف  على  العمل  خ��الل  م��ن  الآخ����ر، 

والّدولة  للمجتمع  الموؤ�ّس�ساتي  ال��ب��ن��اء 

الأعلى  النموذج  بو�سفها  اإ�سرائيل،  في 

العقل  يوؤمن به ويتمثله ذلك  والأوح��د لما 

في فهمه لذاته ولالآخر. 

البحثية،  ال��م��خ��ارج  ه���ذه  ���س��وء  ف��ي 

اليهودي،  للعقل  المعرفية  البنية  ح��ول 

بحثه  تق�سيم  من  »�سالمة«  الدكتور  تمكن 

اإل���ى ث��الث��ة ف�����س��ول م��ه��ّم��ة ت��ن��اوب��ت على 

الإ�سكالية  الق�سايا  مختلف  عند  الوقوف 

في  فعر�س  الم�سني،  البحث  ه��ذا  ف��ي 

الف�سل الأول لعّدة م�سائل تعد اأ�سا�سًا في 

الدرا�سة النظرية، ومنها عقدة ال�سطهاد 

الديني  ومرجعية  اليهودي،  عند  الأب��دي 

)الخلفية  الثاني  الف�سل  وفي  والالديني. 

عند  توقف  اليهودية(  للعقلية  التاريخية 

وبنو  ال��ع��ب��ري��ون،  م��ث��ل:  الم�سطلحات، 

وفي  وال�سهيونية.  وال��ي��ه��ود  اإ���س��رائ��ي��ل 

مختلف  اإلى  تعر�س  لليهود  العام  التاريخ 

الحقب التاريخية )من النق�سام والت�ستت 

اإل��ى ال��دول��ة( وت��ح��دث ع��ن ت��اري��خ اليهود 

الثالث  الف�سل  في  اأم��ا  العرب،  بالد  في 

»الجتماع  عنوان  حمل  وال��ذي  والأخ��ي��ر، 

�سكل  در���س  اإ�سرائيل«،  لدولة  ال�ّسيا�سي 

»اإ�سرائيل«،  في  ال�ّسيا�سي  والحكم  الدولة 

وعن  ال�سيا�سية،  الأح���زاب  عن  وت��ح��ّدث 

الّتركيب المجتمعي في »اإ�سرائيل«.

اأهم الماآخذ على الكتاب 

لما  الدقيقة  المنهجّية  المقاربة  اإن 

اأو�سع  اليهودية« هي  »ال�سخ�سّية  ب�  يعرف 

محاولة  ف��ي  تناولها  يتّم  اأن  م��ن  واأع��م��ق 

اأح��ادي��ة فقط.  وم��ن جهة  واح��دة،  بحثية 

فقد و�سع الباحث مجمل عمليته التحليلية 

في اإطار واحد من البحث مكتفيًا بدرا�سة 
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التي  التاريخية  ال��م�����س��ارات 

�سلكتها المجموعات اليهودية، 

والإرها�سات الفكرية الثقافية 

والتحولت  لها،  خ�سعت  التي 

عا�ستها،  ال��ت��ي  الجتماعية 

التي  ال�سيا�سية  وال��ت��ن��وع��ات 

لنا  ليبرز  ذلك  كل  عاي�ستها، 

العربي  ���س��ورة  ت�سكلت  كيف 

هذا  ن��ظ��ر  ف��ي  الفل�سطيني 

�سورة  نراها  ا  فكنَّ اليهودي، 

واحدة في كل المراحل، اأ�سف 

لنا  ل��م يظهر  اأّن���ه  اإل���ى ذل��ك 

نماذج من الأحداث التاريخية 

ال��ت��ي ت��م��ظ��ه��رت ف��ي��ه��ا هذه 

رغم  م�ستوياتها،  اختالف  على  ال�سورة 

خ�سو�سًا  ذلك،  على  ي�ساعده  التاريخ  اأن 

اإن  نقول  لالإن�ساف  ولكن  منه.  المعا�سر 

لي�س  الأحادي، ومن جهة واحدة،  التناول 

بالأمر المعيب، اإذ اإنه يفتح الطريق اأمام 

ما  وه��ذا  وات�ساعًا،  عمقًا  اأكثر  ت��ن��اولٍت 

توّخاه الكاتب فعاًل في ختام بحثه القّيم.

الذات المتفّوقة والمتقّدمة على 

الأغيار

الذي  ال��ي��ه��ودي،  ال��دي��ن��ي  الن�س  ف��ي 

تمّيز بقوة الح�سور، وبالقدرة على التاأثير 

عن  اليهودي  كّونها  التي  الت�سورات  في 

متفوقة  �سورة  لليهودي  اأن  يتبين  ذات��ه، 

ومتميزة وم�سطفاة من قبل الرب »اإَِلِهَها« 

معالم  الأغيار.  من  الآخ��ر  على  ومتقدمة 

ال���س��ت��ع��الء ف��ي ه���ذه ال���ذات 

الآخرين  ا�ستعباد  تفتر�س 

تلك  ل��خ��دم��ة  وت�����س��خ��ي��ره��م 

الرغبة  نحو  وميلها  »ال���ذات«، 

والنتقام،  بالقتل  الجامحة 

انطالقًا من عدم قبولها بوجود 

دينها  اإط���ار  خ���ارج  المقد�س 

لتقدي�س  قابلة  غير  جعلها  ما 

اعتقادًا  الإن�����س��ان��ي��ة  ال��ح��ي��اة 

في  اأ�ساًل  وجودها  بعدم  منها 

»الآخر«. اأما في الأدب العبري 

�سورة  تبلورت  فقد  المعا�سر 

الآخر اإذ نظرت اإليه من زاوية 

وكان  وتفّوقها.  المتفّردة  الأنا 

ذواتهم  ير�سمون  الإ�سرائيليون  الأدب���اء 

الما�سي  بمقولت  تنفك مربوطة  لم  التي 

النتقائية  محور  حول  المتمركز  اليهودي 

وال�ستعالء والمن�سحبة اإلى الحا�سر على 

�سكل �سدامات ل تنتهي مع الآخر. 

الخلفية التاريخية للعقلية اليهودية

�سرحًا  الباحث  قدم  الجانب  هذا  في 

الم�سطلحات  من  لمجموعة  وتو�سيحًا 

الناحيتين  م���ن  ب��ال��ي��ه��ود  ال��م��رت��ب��ط��ة 

تبيان  ب��ه��دف  والج��ت��م��اع��ي��ة  ال�سيا�سية 

ال�سيا�سي  البناء  في  المنعك�سة  ال��ف��وارق 

الدولة  في  المت�سّكل  للمجتمع  والثقافي 

كان  ث��م  فل�سطين..  اأر����س  على  العبرية 

عر�ٌس لل�سياق الّتاريخي العام الذي عا�سه 

ت�سّكله  ب��داي��ات  منذ  ال��ي��ه��ودي«  »ال�سعب 

الّنبي  خ��روج  مع  والجتماعي  ال�ّسيا�سي 

بالحَقب  Q من م�سر، مرورًا  مو�سى 

التاريخية التي توالت على هذه المجموعة 

اآلف  الثالثة  ع��ن  تزيد  لفترة  الب�سرية 

اأر�س  اإلى  مجيئها  زمن  اإلى  و�سوًل  �سنة، 

فل�سطين وقيام ما يعرف ب�«دولة اإ�سرائيل«. 

في  تقريرها  الممكن  النتائج  اأه��ّم  وم��ن 

خ��ت��ام ال��ع��ر���س ال��ت��اري��خ��ي ال���ذي قدمه 

ال�سورة  اأّن  هو  الف�سل  هذا  في  الباحث 

التي يحملها اليهود، اّلذين �سّكلوا الطالئع 

اإّنما  العرب،  عن  العبرية،  للدولة  البانية 

ت�سّكلت وتبلورت في اأكناف البيئة الثقافية 

الع�سر  في  اأوروبا  اأنتجتها  التي  والفكرية 

الأمر  منها،  الغربية  خ�سو�سًا  الحديث، 

الذي يحتم �سرورة اأن تكون تلك ال�سورة 

عن  �سور  من  الغرب  يقّدمه  عّما  ن�سخة 

العرب خ�سو�سًا والم�سلمين عمومًا. 

الجتماع ال�صيا�صي ل� »دولة اإ�صرائيل«

ي�سمى  لما  ال�سيا�سي  الج��ت��م��اع  اإّن 

فريدًا  نموذجًا  يعّد  اإ�سرائيل«  »دول��ة  ب� 

�سواء  ال��ح��دي��ث،  ال��ع�����س��ر  ف��ي  وم��م��ي��زًا 

ا�ستخدمت  التي  والآليات  الطرق  لجهة 

اأم لجهة المباني الأيديولوجية  لجتماعه 

قيام  �سبيل  ف��ي  لها  الّتنظير  ت��ّم  ال��ت��ي 

الدولة. ويمكن لحظ عنا�سر الفرادة في 

عدد من النواحي: الأّول اأّن راأ�س الدولة، 

يملك  ل  رمزي  موقع  مجرد  هو  رئي�سها، 

بين  التمايز  اأن  والثاني  �سالحيات،  اأي 

الدينية،  غير  ال�سيا�سية،  المجموعات 

ال��ك��ت��اب ع��ب��ارة 

اأولية  محاولة  عن 

لإنت���اج مق���اربة 

للعنا�صر  نظرّي���ة 

ال���م���ع���رف���ّي���ة 

وال���ث���ق���اف���ّي���ة 

وال���ت���اري���خ���ّي���ة 

يخت���زنها  الت��ي 

الع�ق��ل اليهودي

80



التي  التاريخية  ال��م�����س��ارات 

�سلكتها المجموعات اليهودية، 

والإرها�سات الفكرية الثقافية 

والتحولت  لها،  خ�سعت  التي 

عا�ستها،  ال��ت��ي  الجتماعية 

التي  ال�سيا�سية  وال��ت��ن��وع��ات 

لنا  ليبرز  ذلك  كل  عاي�ستها، 

العربي  ���س��ورة  ت�سكلت  كيف 

هذا  ن��ظ��ر  ف��ي  الفل�سطيني 

�سورة  نراها  ا  فكنَّ اليهودي، 

واحدة في كل المراحل، اأ�سف 

لنا  ل��م يظهر  اأّن���ه  اإل���ى ذل��ك 

نماذج من الأحداث التاريخية 

ال��ت��ي ت��م��ظ��ه��رت ف��ي��ه��ا هذه 

رغم  م�ستوياتها،  اختالف  على  ال�سورة 

خ�سو�سًا  ذلك،  على  ي�ساعده  التاريخ  اأن 

اإن  نقول  لالإن�ساف  ولكن  منه.  المعا�سر 

لي�س  الأحادي، ومن جهة واحدة،  التناول 

بالأمر المعيب، اإذ اإنه يفتح الطريق اأمام 

ما  وه��ذا  وات�ساعًا،  عمقًا  اأكثر  ت��ن��اولٍت 

توّخاه الكاتب فعاًل في ختام بحثه القّيم.

الذات المتفّوقة والمتقّدمة على 

الأغيار

الذي  ال��ي��ه��ودي،  ال��دي��ن��ي  الن�س  ف��ي 

تمّيز بقوة الح�سور، وبالقدرة على التاأثير 

عن  اليهودي  كّونها  التي  الت�سورات  في 

متفوقة  �سورة  لليهودي  اأن  يتبين  ذات��ه، 

ومتميزة وم�سطفاة من قبل الرب »اإَِلِهَها« 

معالم  الأغيار.  من  الآخ��ر  على  ومتقدمة 

ال���س��ت��ع��الء ف��ي ه���ذه ال���ذات 

الآخرين  ا�ستعباد  تفتر�س 

تلك  ل��خ��دم��ة  وت�����س��خ��ي��ره��م 

الرغبة  نحو  وميلها  »ال���ذات«، 

والنتقام،  بالقتل  الجامحة 

انطالقًا من عدم قبولها بوجود 

دينها  اإط���ار  خ���ارج  المقد�س 

لتقدي�س  قابلة  غير  جعلها  ما 

اعتقادًا  الإن�����س��ان��ي��ة  ال��ح��ي��اة 

في  اأ�ساًل  وجودها  بعدم  منها 

»الآخر«. اأما في الأدب العبري 

�سورة  تبلورت  فقد  المعا�سر 

الآخر اإذ نظرت اإليه من زاوية 

وكان  وتفّوقها.  المتفّردة  الأنا 

ذواتهم  ير�سمون  الإ�سرائيليون  الأدب���اء 

الما�سي  بمقولت  تنفك مربوطة  لم  التي 

النتقائية  محور  حول  المتمركز  اليهودي 

وال�ستعالء والمن�سحبة اإلى الحا�سر على 

�سكل �سدامات ل تنتهي مع الآخر. 

الخلفية التاريخية للعقلية اليهودية

�سرحًا  الباحث  قدم  الجانب  هذا  في 

الم�سطلحات  من  لمجموعة  وتو�سيحًا 

الناحيتين  م���ن  ب��ال��ي��ه��ود  ال��م��رت��ب��ط��ة 

تبيان  ب��ه��دف  والج��ت��م��اع��ي��ة  ال�سيا�سية 

ال�سيا�سي  البناء  في  المنعك�سة  ال��ف��وارق 

الدولة  في  المت�سّكل  للمجتمع  والثقافي 

كان  ث��م  فل�سطين..  اأر����س  على  العبرية 

عر�ٌس لل�سياق الّتاريخي العام الذي عا�سه 

ت�سّكله  ب��داي��ات  منذ  ال��ي��ه��ودي«  »ال�سعب 

الّنبي  خ��روج  مع  والجتماعي  ال�ّسيا�سي 

بالحَقب  Q من م�سر، مرورًا  مو�سى 

التاريخية التي توالت على هذه المجموعة 

اآلف  الثالثة  ع��ن  تزيد  لفترة  الب�سرية 

اأر�س  اإلى  مجيئها  زمن  اإلى  و�سوًل  �سنة، 

فل�سطين وقيام ما يعرف ب�«دولة اإ�سرائيل«. 

في  تقريرها  الممكن  النتائج  اأه��ّم  وم��ن 

خ��ت��ام ال��ع��ر���س ال��ت��اري��خ��ي ال���ذي قدمه 

ال�سورة  اأّن  هو  الف�سل  هذا  في  الباحث 

التي يحملها اليهود، اّلذين �سّكلوا الطالئع 

اإّنما  العرب،  عن  العبرية،  للدولة  البانية 

ت�سّكلت وتبلورت في اأكناف البيئة الثقافية 

الع�سر  في  اأوروبا  اأنتجتها  التي  والفكرية 

الأمر  منها،  الغربية  خ�سو�سًا  الحديث، 

الذي يحتم �سرورة اأن تكون تلك ال�سورة 

عن  �سور  من  الغرب  يقّدمه  عّما  ن�سخة 

العرب خ�سو�سًا والم�سلمين عمومًا. 

الجتماع ال�صيا�صي ل� »دولة اإ�صرائيل«

ي�سمى  لما  ال�سيا�سي  الج��ت��م��اع  اإّن 

فريدًا  نموذجًا  يعّد  اإ�سرائيل«  »دول��ة  ب� 

�سواء  ال��ح��دي��ث،  ال��ع�����س��ر  ف��ي  وم��م��ي��زًا 

ا�ستخدمت  التي  والآليات  الطرق  لجهة 

اأم لجهة المباني الأيديولوجية  لجتماعه 

قيام  �سبيل  ف��ي  لها  الّتنظير  ت��ّم  ال��ت��ي 

الدولة. ويمكن لحظ عنا�سر الفرادة في 

عدد من النواحي: الأّول اأّن راأ�س الدولة، 

يملك  ل  رمزي  موقع  مجرد  هو  رئي�سها، 

بين  التمايز  اأن  والثاني  �سالحيات،  اأي 
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وثالثًا  والت��ج��اه،  المبداأ  �سهيونية  ه��ي 

الكيان  ف��ي  ال��ي��ه��ودي  المجتمع  يتميز 

ف�سيف�ساء  عن  عبارة  بكونه  الإ�سرائيلي 

اأممية اجتمعت فيها عدة اأقوام من �ستى 

باأ�سله،  يعتز  منهم  وكل  العالم،  اأ�سقاع 

اإل��ى  ن��ظ��رت��ه��م  ���س��وى  بينهم  ي��رب��ط  ول 

اإلى  ينت�سبون  جميعًا  اأنهم  على  اأنف�سهم 

ولكن  اليهودية.  هي  واحدة  وقومّية  دين 

الّطابع الذي ي�سم المجتمع »الإ�سرائيلي« 

هو  وال�سيا�سي،  الجتماعي  بم�ستوييه 

والمتعّددة  ال��ّدائ��م��ة  راعات  ال�سّ طابع 

 � الديني  ال�����س��راع  فهناك  والمتوالية، 

العلماني وال�سراع العربي � اليهودي. على 

اأّن عنا�سر الّتمايز هذه والخا�سة بالدولة 

في  الخ�سو�سية  تمنحها  ل  ال��ع��ب��ري��ة 

ال�سيا�سي  لالجتماع  الّنظرية  الّتاأ�سيالت 

بل  الدولة،  وتركيب  ن�سوء  على  المنطبق 

الغرابة  حيث  الآخر  التجاه  في  ياأخذها 

اأّن  ذلك  التعجب،  عالمات  من  والكثير 

ما ي�سّمى بدولة »اإ�سرائيل« هي من الدول 

الأكثر �سذوذًا بين دول العالم.
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ك�صكول

 الأدب
اإعداد: اإبراهيم من�صور

من اأمثال العرب

»اأ�َصعٌد اأم �صعيد؟«: هو َمثٌل قاله 

ة بن اأّد، يوَم �سرَحْت ناقٌة له فتاهت  �سبَّ

»�سعدًا«  ابنه  ف��اأر���س��َل  ال�سحراء،  ف��ي 

ا  يبحث عنها. فذهب �سعد ولم يُعد. ولمَّ

الثاني  ابَنه  ة  �سبَّ اأر���س��َل  غيبُته  طالت 

فيه  اأخ��ف��َق  ما  في  ُيفلح  لعلَّه  »�سعيدًا« 

ولكّن  ال�سالَّة.  وبالناقة  به  اأخوه، فيعوُد 

فتاَه  �َسْعد،  من  �ْسَعَد 
َ
اأ يكن  لم  »�سعيدًا« 

هو الآخر، ولم ُينِجز ما ُكلَِّف به، كما اأنه 

ُة حزينًا  لم يهتِد اإلى الرجوع. فبات �سبَّ

على ولَدْيه، ينظر اإلى الأُفق، وكّلما راأى 

�سخ�سًا قادمًا من بعيد يقول: »اأ�َسْعد اأم 

�سعيد«، فذهب قوله َمثاًل.

من نوادر العرب

اع في الدخول على  ا�ستاأذَن »اأ�سعب« الطمَّ

اأحد البخالء، وكان هذا البخيل ياأكُل تينًا في 

عليه،  اأ�سعب  بدخول  اأح�سَّ  ا  فلمَّ اأوان��ه.  ل  اأوَّ

اأه تحت ال�سرير. فِطن  تناوَل طَبق التين وخبَّ

اأ�سعب لهذا الأمر، �ساأله البخيل: ما جاَء بك 

في هذا الوقت؟ قال: مررُت � ال�ساعَة � برُجل 

اأح�سَن   ، قطُّ �سمعُت،  ما  بلحٍن  القراآن  يقراأ 

للقراآن،  تك  محبَّ ة  �سدَّ من  علمُت  وِلما  منه. 

جئُت لأقراأه عليك. قال: فهاِته.

ِحيِم  ْحَمِن الرَّ قال اأ�سعب: {ِب�ْسِم الّلِ الرَّ

ف�سرخ  �ِسيِنيَن}.  َوُط�����وِر  ْي���ُت���وِن   َوال���زَّ  ...َ

بًا: ويلك! اأين التين؟ قال: تحت  البخيل مغ�سَ

ال�سرير.
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قالت لي المراآة

 متعّجبًا، فماذا تقراأ؟ 
ُ
� اأراك تقراأ

وفيَم اندها�ُسك؟

في   � الرائع  »عاَلمنا  كتاب  اأق��راأ   �

فرن�سي�س  للموؤلِّف  الحياة«،  مغامرة 

ب من هذا الإن�سان الداّل  بروِنْل، واأتعجَّ

خ�سو�سًا  الإلهي،  الَخْلق  معجزة  على 

ال�سريع  الذهني  الح�ساب  مجال  في 

جّدًا لدى بع�س النا�س الموهوبين من 

ديفي«  و«�ساكونتال  »اإي��ن��ودي«  اأم��ث��ال 

الم�سائل  اأ�سعب  ح��ّل  على  ال��ق��ادَرْي��ِن 

الح�سابية في ب�سع ثوان!

عندئٍذ قالت، وقد �سفا اأديُمها:

في  وعندك  ذلك،  ت�ستغرُب  وِل��َم   �

لهذا  رائع  نموذج  الإ�سالمي  تاريخك 

بالقدرة  ز  المتميِّ العجيب  ال��ذه��ن 

والنباهة  التفكير،  �سرعة  الهائلة على 

ة المتناهية في معرفة  في الُفْتيا، والدقَّ

الأحكام ال�سرعية والُحْكم بها؟!

َمْن هو هذا النموذج المثالي؟

� هو الذي جاءته امراأٌة � يومًا � و�َسَكْت اإليه 

ُيْق�َسم  ولم  دينار،  �ستمائة  عن  مات  اأخاها  اأّن 

لها:  فقال  واحد،  دينار  �سوى  ميراثه،  من  لها 

ّمًا واثني ع�سر اأخًا 
ُ
»لعلَّه ترك زوجًة وابنتين واأ

واأنِت؟«. فقالت: نعم. فقال: »لِك من الميراث، 

ديناٌر واحد فقط«!

ن تتكلمين. � ما زلُت ل اأعرف عمَّ

 :
)1(

ن قال فيه الخليل بن اأحمد  � اأتكلَّم عمَّ

ما اأقول في رجٍل اأخفى اأعداوؤه محا�سنه ح�سدًا، 

وكَتَم اأتباُعه ف�سائله خوفًا، وَظَهَر ما بين هذا  

 الخافَقْين!.
َ
وذاك ما ماَلأ

َم����ْن ه���و ه����ذا ال���رج���ل ال��ع��ظ��ي��م؟ لقد   �

قِتني!. �سوَّ

الم�سيحي  الالهوت  فيل�سوف  َمْن ظلَّ  هو   �

، اإحدى ع�سرة �سنة يبحث 
)2(

مار توما الأكويني 

عنه ُمقلِّبًا كتب التاريخ العربي والإ�سالمي، فلما 

�ساأله الكرادلة والفال�سفة والمفّكرون: اأي�ستحقُّ 

َع وقتَك الثمين  هوؤلء العرب والم�سلمون اأن ُت�سيِّ

في درا�ستهم؟ اأجابهم: نعم، لقد عرفُت َمْن هو 

الرجل الأكمل في التاريخ.

بين: َمْن هو؟ قال: علي بن  فلما �ساألوه متعجِّ

اأبي طالب!
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نبورية الم�صاألة الزُّ
العبا�سي.  الع�سر  في  �ساعت  وقد  اللغة،  م�سائل  من  هي 

اأ�سفر  لونها  الأجنحة،  غ�سائيَّات  من  ح�سرٌة  اأ�ساًل،  نبور،  والزُّ

موؤلمة.  َل�ْسعُتها  الع�سل.  ُتنتُج  ل  ولكنها  النحلة  ت�سبه  واأ�سود، 

وُيطِلُق الإيرانيون كلمة »الّزنبور« على النحلة نف�سها.

نبورية فقد ظهرت يوم تناظر الك�سائّي  ا الم�ساألة الزُّ اأمَّ

و�سيبويه عند الماأمون في بغداد، فقال الك�سائي:

نبوَر اأ�سدُّ َل�ْسعًا من  � اإّن العرَب تقول: كنُت اأظنُّ اأّن الزُّ

النحلة، فاإذا هي اإيَّاها.

فقال �سيبويه: 

فراَجَعا  ه��ي.  هو  ف��اإذا  ب��ل:  ك��ذا،  المَثُل  لي�س   �

 ، الك�سائيَّ الأعرابيُّ  اأ  فخطَّ عرابّيًا، 
َ
اأ الم�ساألِة  في 

َب راأي �سيبويه. كما اختلفا في اإعراب »هو«  و�سوَّ

مبتداأ،  هو:  ب�ساطة،  بكّل  �سيبويه:  فقال  و»ه��ي«، 

وهي: خبر.

من الُجذور

فمن  الكلمة  ُجذور  ا  اأمَّ قلُبه.  به  تعلََّق  َقه:  وتع�سَّ ع�ِسَقه  ُيقال:  الُحّب،  اإفراط  الِع�ْسُق: 

. ومن ذلك ا�ستقاُق كلمة  َفرُّ ى اللَّبالبة، تخ�سرُّ ثم َتِدقُّ وت�سْ »الَع�َسَقة«، وهي �سجرة ُت�سمَّ

.
)5(

ة الهوى، كما تذبُل الَع�َسَقة  »العا�ِسق«؛ لأنه يذُبل من �سدَّ

ريَد بها: اأبو ال�سالح 
ُ
طِلَقْت كلمة »الحلبيَّان«، اأ

ُ
الحَلبيَّان: جاء في كتاب »الو�سيلة«: اإذا اأ

مان مع ابن  ريد بها المتقدِّ
ُ
طلَقْت كلمة »الحلبيُّون«، اأ

ُ
الحلبي، وابن زهرة الحلبي. واإذا اأ

اج، لأنه حلبيٌّ اأي�سًا والثالثة من فقهاء ال�سيعة القدماء. البرَّ

1� ال�سيخ اأبو �سالح الحلبي: ُولَد 447ه�، تلميذ ال�سيد المرت�سى، والطو�سي.
الفقه:  في  كتاُبه  الطو�سي،  تلميذ  585ه�،  ُول��َد  الحلبي:  زه��رة  ابن  المكارم  اأب��و   �2

»الغنية«.

3� القا�سي عبد العزيز الحلبي ابن البّراج: تلميذ المرت�سى والطو�سي، ُولَد 481ه�، 
 .

)4(

اأ�سهُر كتبه: »المهّذب« و »الجواهر« 

من الثنائيَّات
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ة، اأ�س���تاذ �س���يبويه والأ�سمعي و�سواهما،  ة العربيَّ م(: نحوي ولغوي، من اأئمَّ اأبو عبد الرحمان الأزدي الفراهيدي )100 � 175ه�/ 712 � 778( 1)
 

اكت�سف علم الَعرو�س، له كتاب »العين«، وهو اأّول قامو�س عربي.

لع على اآراء ابن �س���ينا والغزالي وابن ر�سد  ة في الالهوت الم�س���يحي والفل�س���فة، اطَّ م(: معلِّم الكني�س���ة، وحجَّ توما الأكويني )1225 � 1274( 2)
 

وانتقدها.

. انظر »المنجد في اللغة والأدب والعلوم«، لوي�س معلوف، �س 235 و 307( 3)
 

كتاب »الو�سيلة«، عماد الدين الطو�سي، توفي في الن�سف الثاني من القرن ال�ساد�س الهجري. (4 )

 

. ة :ع�سق«، �س 252( 5) »ل�سان العرب«، ابن منظور، مادَّ
 

الهوام�س

من اأجمل ال�صعر

قال الأخطل ال�سغير، في اأواخر اأيامه لدى تكريمه في ق�سر الأون�سكو:

ق�����م�����ري ول  �����س����م���������س����ي  ل  اأ��������س�������ب�������ح�������ُت  ال����������ي����������وَم 

وَت����������������ِر؟ ب����������ال  ع����������������وٍد  ع�������ل�������ى  ��������ي  ُي��������غ��������نِّ ذا  َم����������������ْن 

ن����������َف����������َرْت ج��������اذب��������ُت��������ه��������ا  اإذا  ل�������ل�������ق�������واف�������ي  م����������ا 

َرَع��������������������ْت ������س�����ب�����اب�����ي وخ������ان������ت������ن������ي ع������ل������ى ِك���������َب���������ري؟

ل���������س����اح����ب����ه����ا ف���������������س�������ٌل  ل  ال����������م����������واه����������َب  اإّن 

َه������ِر ل������ل������زَّ ������ِر  �������������سْ ك������ال������نَّ اأو  ل����ل���������س����م���������س،  ك�������ال�������ن�������وِر 

على  ه  بع�سَ ج��َم��ع  ال�����س��يَء:  َع��ْرَك�����َس 

بع�س. ويبدو اأنَّ هذا الفعل الذي ارتاحت 

معروفين:  فعلين  من  منحوٌت  ة،  العامَّ له 

َدلَكه  ال�سيَء:  »َع���َرَك«  ف�  وَعَك�َس،  َع��َرَك 

الحرب:  في  الرجاُل  واعترك  اه.  عفَّ حتى 

والرمُل  بع�سًا.  هم  بع�سُ وع��رك  ازدحموا 

ه في بع�س. العريك: المتداخل بع�سُ

له على  ا عَك�َس ال�سيَء، فمعناه: ردَّ اأوَّ اأمَّ

جاء،  المعَنْيين  هذين  فمن  وقَلَبه.  اآخره، 

منحوتًا، معنى »عرك�س«.

عاّمّي اأ�صُله ف�صيح
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اإعداد:

دميا جمعة

86

كنت  التي  الحبال  قفز  لعبة  تذكر  هل 

تمار�سها في طفولتك؟ هل تذكر مقدار المتعة 

لها؟ باإمكانك اليوم  والفائدة التي كنت تح�سّ

بح�سب  لأن��ه  بثقة  الريا�سة  ه��ذه  ت��ع��اود  اأن 

فوق  الّنط  من  دقيقة   30 ت�ساعد  الدرا�سات 

الحبل على اإحراق 296 �سعرة حرارية! 

فوائد ريا�صة قفز الحبال

من اأبرز فوائد هذه الريا�سة اأنها:

1� تخلِّ�س من الدهون المتراكمة على 
منطقة الأرداف والبطن.

ال�ساق  وع�����س��الت  ال��ع��ظ��ام  ت��ق��ّوي   �2
والفخذ والورك.

دع اأعمالك 

جانبًا.. واقفز!



مم��ار�صة  تع��ادل 

الحبل  ن��ط  ريا�صة 

دقيق��ة   15 لم��دة 

ن�ص��ف �صاع��ة من 

لع��ب ك��رة القدم 

و45 دق�ي��ق��������ة 

م�����ن ال�صب���اح��ة
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ال���ذراع���ي���ن  ت����ق����ّوي   �3
والكتفين.

الفقري  العمود  تحّرك   �4
ب���ق���وة ت��ك��ف��ي ل���ل���وق���اي���ة من 

التعر�س له�سا�سة العظام في 

الم�ستقبل.

5� تح�ّسن من اأداء الجهاز 
والأوعية  وال��ق��ل��ب  التنف�سي 

الدموية. 

تعادل ممار�سة ريا�سة   �6
دقيقة    15 ل��م��دة  الحبل  ن��ط 

كرة  لعب  م��ن  �ساعة  ن�سف 

من  دقيقة  و45  ال�سكوات�س،  اأو  ال��ق��دم 

التزلج، و�ساعة من لعب كرة الطائرة، و45 

دقيقة من ال�سباحة!

مميزات ريا�صة النط على الحبل

على  النّط  ريا�سة  مميزات  اأب��رز  اإن 

الحبل اأّنها:

1� يمكن ممار�ستها في اأي زمان ومكان 
المهم اأن تقفز على اأر�س م�ستوية.

2� ريا�سة رخي�سة ول تحتاج اإلى اأكثر 
من حبل �سميك وحذاء مريح.

وتن�ّسط  م��زاج��ك  تح�ّسن  ممتعة،   �3
ذاكرتك.

4� يمكنك اأن تحمل معك الحبل اأينما 
لكثيري  مثالية  ريا�سة  فهي  ل��ذا  ذهبت؛ 

الأ�سفار.

ن�صائح واإر�صادات

الوزن ومقب�ساه  1� اختر حباًل خفيف 
من خ�سب اأو فّلين كي ل تزلق يداك اأثناء 

القفز.

2� لمعرفة طول الحبل المنا�سب، �سع 

الحبل  و���س��ط  ف��ي  قدميك 

ف�����اإذا و���س��ل ط���رف���اه اإل���ى 

الطول  فهو  اإب��ط��ي��ك  تحت 

المنا�سب لك.

بطن  ع���ل���ى  اق���ف���ز   �3
اأ���س��اب��ع ال��ق��دم��ي��ن وذل��ك 

ال�سدمات  لم��ت�����س��ا���س 

الطبيعية للج�سم.

اأن  ال���م���ف���ي���د  م����ن   �4
التح�سيرات  ببع�س  تقوم 

كاأن  القفز  قبل  الج�سدية 

تم�سي اأو ترك�س في المكان 

ر للريا�سة. المح�سّ

واأن  م�ستقيم  ظ��ه��رك  اأن  ت��اأك��د   �5
ع�سالت بطنك م�سدودة اإلى الداخل اأثناء 

القفز وحافظ على راأ�سك عاليًا على نف�س 

خط العمود الفقري.

6� احر�س على تحريك الذراعين فقط 
لحماية مف�سل اليد مع ثني الركبتين قلياًل 

للمحافظة على �سالمتهما.

7� ل ترتفع اأكثر من بو�سة واحدة عن 
الأر�س )اأي 3 �شم(. 

40 مرة ثم توقف  اإلى   30 8� اقفز من 
حوالي 30 ثانية وعاود القفز.

ب�سكل  التنف�س  عملية  على  حافظ   �9
�سحيح بحيث يكون ال�ستن�ساق من الأنف 

والزفير من الفم.

واأخيرًا ل تياأ�س اأو ت�ست�سلم اإن �سعرت 

اأنك  وتاأكد  والإره��اق  بالتعب  الأم��ر  بادئ 

الوقت  اأدائك مع مرور  �سوف تتح�سن في 

م�ساهدتك  اأثناء  ومار�سها  ت�ستعجل،  فال 

التلفاز حتى تت�سلى..

اأح�سر الحبل المنا�سب  ماذا تنتظر؟ 

وابداأ بالقفز!



كثيرة هي ال�سلوكيات الخاطئة والعادات 

دون  بها  القيام  ال�سباب  اعتاد  التي  ال�سيئة 

اللتفات اإلى م�سارها على اأج�سامهم. كما 

نوّفر  التفا�سيل  بع�س  اإلى  التنّبه  عبر  اأننا 

على اأنف�سنا الكثير من الأمرا�س والم�ساكل. 

من  التي  ال�سريعة  الن�سائح  بع�س  واإليكم 

المهم اللتفات اإليها:

العادة  ف��ه��ذه  اأظ���اف���رك:  تق�سم  ال   �1
الأ�سنان  في  دقيقة  ت�سققات  ت�سبب  ال�سيئة 

ت�سبب  وقد  ت�سو�سها  احتمال  من  يزيد  مما 

تقرحات والتهابات في اللثة.

قد  مالب�سك:  نظافة  على  ح��اف��ظ   �2
تعتقد اأن مالب�سك نظيفة اإل اأنه ينبغي لك 

تحملها  التي  الميكروبات  اأن  اإلى  تنتبه  اأن 

المجردة  بالعين  ت��راه��ا  ول 

ق���د ت�����س��ي��ب��ك ب��ال��ع��دي��د من 

الأمرا�س.

اإل����ى  ال���ق���رف���ة  اأ�����س����ف   �3
لأنها  ق���ه���وت���ك؛  اأو  ط��ع��ام��ك 

م�ستوى  خف�س  ف��ي  ت�����س��اه��م 

الكولي�سترول في الدم وت�ساعد 

ال���ج�������س���م ع���ل���ى ا���س��ت��ه��الك 

الأن�سولين بفاعلية اأكبر.

جيداً،  طعامك  ام�سع   �4
يتناولون  ال�����س��ب��اب  ف��ب��ع�����س 

ا�ستغالًل  ب�سرعة  وج��ب��ات��ه��م 

للوقت، فال ت�سرع اأثناء تناولك 

من  ت�ستفيد  ح��ت��ى  ال��وج��ب��ات 

عالج قنطار  من  خير 

جميع العنا�سر الغذائية.

���س��اخ��ن��ًا؛ لأن��ه  ال���ط���ع���ام  ت���ت���ن���اول  5� ال 
اأو  الفم  ب�سرطان  الإ�سابة  خطر  من  يزيد 

المريء. 

بالع�سل عند تحلية  ال�سكر  ا�ستبدل   �6
تقوية  في  ي�ساهم  لأن��ه  القهوة؛  اأو  ال�ساي 

المناعة ومكافحة الجراثيم.

بالماء قبل  االأ�سنان  تبّلل فر�ساة  7� ال 
و�سع المعجون عليها؛ لأن الفر�ساة الجافة 

البالك  م��ن  التخل�س  اإمكانية  م��ن  ت��زي��د 

بن�سبة 67%.

8� نّم ب�سكل جيد وال ُتكثر من ال�ّسهر؛ 
ال�سيخوخة  مكافحة  على  ي�ساعد  الّنوم  لأّن 

المبكرة واتقاد الذهن والن�ساط.

الخبز  ع���ن  ا���س��ت��ع�����س   �9
االأبي�س باالأ�سمر؛ لأنه يحتوي 

على ن�سبة اأكبر من الألياف.

بين  ال�����ل�����وز  ت�����ن�����اول   �10
وعند  ال���ي���وم���ي���ة،  ال����وج����ب����ات 

غني  لأن��ه  بالجوع؛  االإح�سا�س 

بالعنا�سر المغّذية والتي يفتقر 

اإليها نظامنا الغذائي اليومي.

وه���ن���اك ال���ع�������س���رات من 

والمختلفة  الب�سيطة  الن�سائح 

في  اإليها  نتعرف  �سوف  التي 

الأعداد القادمة )اإن �ساء اهلل( 

والتي من �ساأنها اأن تح�سن من 

اأدائنا ومن حياتنا ب�سكل عام.

10
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اإليك  ينظر  فيوا�سيك،  تتاألم  حين  ي�سمعك  اللطف،  في  غايًة  اإن�سانًا  تعرف  اأنك  لو 

دومًا برقة في�سّليك، ل يعاتبك مهما اأخطاأت، ل يعاقبك واإن اأ�ساأت، يتب�سم لك في�سعدك، 

ويغ�ّس عنك الطرف حين تخطئ فيخجلك.

تاأّمل..

ق�سدته،  اإن  يجال�سك  نف�سه،  على  يقّدمك  والّتوا�سع،  الرحمة  ر�سول  هو  كان  لو   

ي�ساركك طعامه واإن قّل، يوؤثرك على نف�سه في مجل�سه وتنّقله، ل تهّمه الألقاب ول يلتفت 

اإلى الفرق ال�سا�سع بينك وبينه.. 

تاأّمل..

به اهلل المر�سد والحكم، يعطف على الأطفال  لو كان هو �سيد الأّمة وولّيها، هو من ن�سّ

ويحزن  المحتاجين  ليكفي  يجوع  ويوّقرهم،  الكبار  يحترم  وال�ّسالم،  بالّتحية  هم  ويخ�سّ

لمعاناتهم، يخفي عنهم الم�ساعب ويع�ّس على جراحه ليخفف عنهم اآلمهم..

تاأّمل..

ال�سالح، وحين  يمت�سق  اأّول من  الحرب هو  الأمة وعظيمها... عند  قائد  كان هو  لو 

تحتدم المعركة وتلتحم الأج�ساد يكون هو الأقرب في مواجهة العدو، به يلوذ المجاهدون 

حاب وال�ّسادة.  وتحت رايته ينت�سرون، ل ُيبالي اإن بقي وحيدًا في ال�ساحة ووّلى عنه ال�سِّ

تاأّمل..

ه اهلل بالوحي والنبوة، ل يطمع بالمجد  اإن كان هو والد الأّمة ور�سولها، هو من خ�سّ

والّثناء ول تغّره الدنيا والجاه، ل يكترث اإن بات جائعًا اأو عط�سان، يتمتم باآيات اهلل وُيكثر 

ادق الأمين..  عليه الثناء.. هو الذي و�سل اإلى مقام قاب قو�سين اأو اأدنى، هو محمد ال�سّ

وذاك غي�ٌس من في�س �سلوكّياته مع اأهل زمانه.

اإن كنت ل تعرف محمدًا فاقراأ �سيرته، و�ستدرك حتمًا اأنه رحمة للعالمين، تفّقه في 

اأخالقه وتعّلم من تجاربه و�ِسر على خطاه.. 

تاأّمل..

لدنياك  والموؤمنين.. فخير  ينتظرك  الحو�س  فهو هناك عند  تراه  ل  كنت  اإن  لأنك 

ولآخرتك اأن تتاأّمل!

ت��اأّم��ل.. 

89

م
 2

01
2 

ي
ن
ثا

ل
 ا

ن
و

ن
كا

/
 2

44
د 

د
ع
ل
ا



اإعداد: حوراء مرعي

جامعة  ف��ي  باحثين  مجموعة  ط���ّور 

من  جديدًا  نوعًا  الأميركية  »�ستانفورد« 

ورخ�س  عالية  بكفاءة  يتميز  البطاريات 

مائة مرة  بمعدل  وعمر طويل جدًا  الثمن 

اأكثر من البطاريات التقليدية الم�ستخدمة 

جزئيات  العلماء  ا�ستخدم  فقد  حاليًا. 

قطب  لتطوير  النحا�س  لمركب  »النانو« 

ا�ستخدامها  يمكن  الطاقة  عالي  بطارية 

لتخزين  تكفي  كبيرة  بطاريات  بناء  في 

الطاقة على نطاق وا�سع.

ف��ف��ي الخ���ت���ب���ارات ال��م��ع��م��ل��ي��ة، وجد 

اأن����ه ع��ن��د ا���س��ت��خ��دام مركب  ال��ب��اح��ث��ون 

نانوية  جزئيات  على  المرتكز  النحا�س 

قطب  داخ����ل  ال�����س��غ��ر  متناهية  ب��ل��وري��ة 

لحوالي  ت�سمد  البطارية  فاإن  البطارية، 

40 األف دورة �سحن وتفريغ مع الحتفاظ 

الأ�سلية،  ال�سحن  �سعة  من   80% بحوالي 

بالن�سبة  ت��م��ام��ًا  ال��ن��ق��ي�����س  ع��ل��ى  وذل����ك 

للبطاريات الحالية الم�ستخدمة في مجال 

الإلكترونيات ال�ستهالكية من نوع »ليثيوم 

بعد  ملحوظ  ب�سكل  تتحلل  التي  اآي���ون«   �

مرور ب�سع مئات من دورات ال�سحن، حيث 

يتراوح عمرها بين 400 و600 دورة �سحن 

اإلى  �سنتين  بين  ما  اأي  لل�سحنة  وتفريغ 

ثالث �سنوات وبح�سب طريقة ال�ستخدام 

والعوامل البيئية المحيطة.

البحث  لورقة  الرئي�س  الموؤلف  وذكر 

اأنه يمكن ا�ستخدام القطب لمدة 30 عامًا 

على ال�سبكة الكهربائية بمعدل عدة دورات 

يوميًا.

بطارّيات قادرة 

على ال�صحن

 30 عامًا
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اأظهرت درا�سة جديدة اأن التثاوؤب يلعب دورًا في الحفاظ على برودة الدماغ وتعديل 

اأو  التعب  اأو  ال�سجر  عن  ناجمًا  لي�س  »التثاوؤب  اأن  اإلى  الباحثون  واأ�سار  حرارته.  درجة 

اأن  اأك��دوا  كما  الدماغ«.  بحرارة  التحكم  في  ي�ساعد  اأنه  ات�سح  بل  لالأوك�سجين  الحاجة 

»لنظريتهم عن م�ساعدة التثاوؤب في تبريد الدماغ معنى طبيًا، فقد لوحظ اأنه غالبًا ما 

ي�سبق التثاوؤب المفرط الإ�سابة بنوبة �سرع واألم �سديد ناجم عن ال�سداع الن�سفي«.

واعتبروا اأنه »باإمكان الأطباء ا�ستخدام التثاوؤب المفرط كطريقة لتحديد المر�سى 

الذي ي�سكون من حالة مر�سية ترتبط بتعديل درجة الحرارة«.

لماذا نتثاءب؟
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من  ي�ستطيع  اللَّيزر  با�ستخدام  و�سريعة  ب�سيطة  تطوير جراحة  من  اأميركي  باحث  تمّكن 

خاللها تغيير لون العينين ب�سكل دائم من البّني اإلى الأزرق في 20 ثانية فقط.

الطبقة  من  الميالنين،  اأو  البنّية  الملّونة  الماّدة  اإزالة  المذكورة  الليزر  ة  اأ�سعَّ وت�ستطيع 

ال�سطحية لقزحية العين، ثم بعد اأ�سبوعين اأو ثالثة يبداأ اللون الأزرق بالظهور.

وقد ت�سكل هذه العملية الب�سيطة التي ت�ستغرق 20 ثانية فقط، بدياًل لمن يرغبون بالح�سول 

�سقة الملونة. على لون عيون اأفتح، من دون اللجوء اإلى العد�سات الالَّ

لكن ل يمكن اإعادة لون العيون اإلى ما كانت عليه، بعد ذلك، قبل الجراحة لأنه ل يمكن 

اإعادة الن�سيج البني.

علم حزب اهلل في حلبة بريطانية

غّير لون عينيك في 20 ثانية 

في  دي��اب  علي  محمد  الم�سارع  ف��از 

للم�سارعة  �سي«  اإف  »�سي  ببطولة  ن��زال 

القف�س في بريطانيا على متحديه  داخل 

ليمّر  الخبر  وك���ان  �ستريبلينغ.  �سكوت 

قام  الذي  ال�ستعرا�س  لكّن  عادي  ب�سكل 

به محمد علي وجمهوره كان لفتًا للنظر، 

حيث دخل محمد علي اإلى الحلبة على وقع 

مو�سيقى اأنا�سيد اإ�سالمية �سيعية، كما لم 

اأبا  »يا  هتافات  ترديد  عن  جمهوره  يكف 

عبد اهلل«.

فاجاأ  ال��ن��زال،  ف��ي  انت�سر  اأن  وب��ع��د 

محمد علي الجمهور برفع علم حزب اهلل 

في و�سط الحلبة.
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المدخنون يخ�صرون ثلث ذاكرتهم اليومية

�سنعت �سركة رو�سية اأول حا�سوب يعمل 

هذا  �سا�سة.  دون  ولكن  اللم�س  طريق  عن 

الحا�سوب يعمل بتقنية الهولوغرام، اأي عن 

طريق اللم�س، اإذ يعتمد على تقنية ال�سا�سة 

تظهر  بحيث  الأب���ع���اد  ث��الث��ي��ة  ال�سبابية 

الذي يخرج  ال�سبابي  الهواء  ال�سورة عبر 

اأول حا�صوب

 بدون �صا�صة 

خُل�ست درا�سة بريطانية جديدة اإلى اأن المدخنين 

يخ�سرون قرابة ثلث ذاكرتهم اليومية، لكنهم ي�سترجعون 

قدرتهم على التذكر لدى الإقالع عن عادتهم اإلى نف�س 

الم�ستوى الموجود عند غير المدّخنين.

و�سملت الدرا�سة اأ�سخا�سًا تتراوح 

اأعمارهم ما بين 18 و25 عامًا، وُطلب 

بمهام  تتعلق  تفا�سيل  ��ر  ت��ذكُّ منهم 

اأداء  فكان  مختلفة،  اأوقات  في  اأنجزوها 

من   %59 فقط  تذكروا  اإذ  �سيئًا  نين  المدخِّ

عن  اأقلعوا  من  تذّكرها   %74 مقابل  المهام، 

المدخنين  غير  ا�ستطاع  حين  في  التدخين، 

تذكر 81% من المهام.

وقال الباحث الم�سوؤول عن الدرا�سة اإن نتائج 

مكافحة  حمالت  ف��ي  مفيدة  �ستكون  ال��درا���س��ة 

التدخين، لأن هذه هي الدرا�سة الأولى التي تظهر 

اأثر الإقالع عن التدخين على الذاكرة.

من فتحات خا�سة لي�سكل �سا�سة العر�س.

اأي  ع��ر���س  ال��ج��دي��دة  للتقنية  ويمكن 

عالي  الفيديو  ذل��ك  في  بما  كانت  �سورة 

الدقة. وتعّد المادة ال�سبابية المنبعثة منه 

الم�ستخدم  بها  ويح�ّس  بالبيئة  غير م�سرة 

من خالل الّلم�س وال�سّم وال�ّسمع.
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ثقب طبلة الأذن
د. علي الح�صيني

يعاني بع�س المر�صى من ثقب في طبلة الأذن من دون 

اأو  بالألم  ال�صعور  اإثر  الطبيب،  مراجعة  وعند  علمهم؛ 

ب�صعف ملحوظ في ال�صمع، يتم اكت�صاف وجود الثقب. 

ال��ح��ال��ة وتختلف  ه���ذه  اأ���ص��ب��اب ح���دوث  ت��ت��ع��دد 

الذي  الثقب  حجم  بح�صب  وذلك  وعالجها  م�صاعفاتها 

)لترقيع  عملية  اإجراء  يتطلب  قد  اأو  وحده  يلتئم  قد 

.»TymPanoPlasty الطبلة( ت�صّمى ب�: »راأب الطبلة

وفي هذه المقالة �صوف ن�صتعر�س مو�صوع ثقب طبلة 

الأذن، اأ�صبابه، عوار�صه، م�صاعفاته وعالجه بالأدوية 

والجراحة بالإ�صافة اإلى بع�س الإر�صادات والن�صائح.
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ثالث  اإل����ى  الأذن  ط��ب��ل��ة  تنق�سم 

طبقات جلدية:

خارجية  جلدية  طبقة   �1
واقية.

و���س��ط��ي��ة  ط���ب���ق���ة   �2
مطاطية.

3� طبقة داخلية تت�سل 
بالأذن الو�سطى.

وظيفة طبلة الأذن

1 � »فلترة« ال�سوت ونقله:
)ِفلتر(  م�سفاة  الطبلة  ُتعتبر 

ت�سل  اإذ  وا���س��ح،  ب�سكل  الأ���س��وات  لنقل 

بذبات ال�سوتية اإلى الطبقة الخارجية  الذَّ

بلة  الطَّ ى  فتتلقَّ الأذن  طبلة  م��ن  الأول���ى 

ارتجاجات   افتعالها  اإث��ر  بذبات  الذَّ ه��ذه 

اإلى  له  وتو�سِ ال�سوت  vibrationsلُتفلتر 
الأذن الو�سطى وا�سحًا ومفهومًا.

2 � حماية الأذن من اللتهابات.
ال�سدمات  م���ن  الأذن  ح��م��اي��ة   �  3
على  تعمل  بلة  الطَّ اأنَّ  ذل��ك  ال�سوتية، 

اأ�سوات  اأي  م��ن  الو�سطى  الأذن  حماية 

الأداء  على  ب��دوره��ا  ت��وؤث��ر  قوية  خارجية 

الطبيعي لل�سمع.

اأ�صباب ثقب طبلة الأذن

الأذن  ط��ب��ل��ة  ج��ل��دة  اإن 

اأو  الختراق  و�سهلة  مطاطة 

تتاأثر  فهي  ول��ذا  الن��ث��ق��اب؛ 

يفقدها  ق���وي  ع��ار���سٍ  ب���اأي 

اأهم  ومن  الطبيعي،  اأداءه��ا 

ه����ذه ال���ع���وار����س ال���ت���ي قد 

ت�سيب الأذن:

ع��ي��دان  ا���س��ت��خ��دام   �1

ممار�سة  وهذه  الأذن،  تنظيف  في  القطن 

ة  خاطئة لأن الأذن لديها فيزيولوجية خا�سَّ

خالل  م��ن  وذل���ك  بالتنظيف  ة  معنيَّ بها 

حركة لولبية ترمي بها الأو�ساخ خارجًا.

الرتوازية وهي  الآبار  ال�سباحة في   �2
وخ�سو�سًا  بالميكروبات  عة  ُم�سبَّ اآب���ار 

الطبقة المائية المالحة منها.

3� التهابات الأذن الخارجية.
وخا�سة  الو�سطى  الأذن  التهابات   �4
ع��ن��د الأط�����ف�����ال، ف�����الأذن 

ال���و����س���ط���ى ت���ل���ت���ه���ب اإث�����ر 

الج�سم  داخ���ل  م��ي��ك��روب��ات 

وتنتقل هذه المكروبات عبر 

الو�سطى  الأذن  اإل���ى  ال���دم 

مت�سلة  ال��و���س��ط��ى  والأذن 

بدورها بطبلة الأذن فُت�سّبب 

لها عدوى اللتهاب.

ال�سوتية  ال�سدمات   �5

الط�ب�ل�ة  ُتعتب����ر 

م��������ص�����ف��������اة 

الأ�ص�وات  لن�ق��ل 

ب�����ص��ك��ل وا���ص��ح
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لق الناري. كالمفرقعات اأو الطَّ

الّلطمة  مثل  قوية  ل�سربة  التعّر�س   �6
على الخّد التي توؤدي اإلى ثقب ونزيف دم 

اة بعّدة �سرايين. لأن الطبلة محاطة وُمغذَّ

�سح، اإذ قد ُي�سافر  7� �سغط الهواء والرَّ
والر�سح  بالّر�سح.  مري�س  وهو  ال�سخ�س 

الو�سطى،  الأذن  في  ال�سائل  لتجمع  �سبب 

لل�سغط  الم�سافر  يتعر�س  عندما  ول��ذا 

بال�سائل  الو�سطى  الأذن  تنفجر  الهوائي 

طبلة  في  ُثقبًا  فت�سبب  داخلها  في  ال��ذي 

الأذن.

الأعرا�س والم�صاعفات

في  بثقب  الم�ساب  ال�سخ�س  ي�سعر 

طبلة الأذن باأعرا�س مختلفة منها:

1� �سعف في ال�سمع، وهو موؤ�سر رئي�س 
عادًة  وي�سحُبه  الطبلة،  ثقب  على  للدللة 

األٌم في الأذن.

مع  الأحيان  بع�س  في  تقيوؤ  اأو  دوار   �2
اختالل مفاجئ في التوازن.

3� �سماع هدير اأ�سواٍت اأو طنين داخل 
تفقد  الأذن  اأن  اإل���ى  ي��ع��ود  وه���ذا  الأذن 

تح�سل  التي   vibrations الرت��ج��اج��ات 

فيها اإثر تلّقيها ال�سوت الخارجي لتو�سله 

�سليمًا اإلى الأذن الو�سطى.

بع�سها  اأو  الأع���را����س  ه��ذه  وب�سبب 

يتوجه المري�س لُيجري فح�سًا في الأذن. 

فح�س الأذن

يتم فح�س الأذن عبر ثالث و�سائل:

المجهري  ال��م��ن��ظ��ار  ا���س��ت��خ��دام   �1
وال���ذي  ب�����الأذن  ال��خ��ا���س   atoscoPe
والطبلة  الأذن  منطقة  ك�سف  �ساأنه  من 

تحديدًا.

واأهمها  �سعاعية  ���س��ورة  اإج����راء   �2
.Scanner ال�سكانر

اأخذ خزعة  ال��زرع، وهو عبارة عن   �3
نوع  لمعرفة  الأذن  داخ���ل  م��ن  عّينة  اأو 
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الميكروب.

اأنواع ثقب طبلة الأذن

اإن الثقب في الطبلة على نوعين:

بن�سبة  الأذن  في  الُثقب  يكون  قد   � اأ 

بالم�سادات  ُيعالج  وه��ذا  دون  وم��ا   50%
الحيوية فيلتئم الجرح ويختم الثقب.

ب � اأحيانًا ي�سل ثقب الأذن اإلى ن�سبة 

باإجراء  ُيعالج  ُثقب  وه��و  ف��وق  وم��ا   50%
اأ�سهر.   3 مهلة  بعد  ل��ه  جراحية  عملية 

ويعطى المري�س خالل هذه الأ�سهر الثالثة 

فر�سة عّل الثقب في الأذن يلتئم، مع العلم 

اأن احتمال ال�سفاء �سئيل؛ لذا ي�سطر في 

الغالب اإلى اإجراء عملية جراحية لها.

العالج

خالل  من  المر�س  لهذا  العالج  يتم 

م�سادات  ا���س��ت��خ��دام  اإم����ا  ط��ري��ق��ت��ي��ن: 

لالأذن.  الجراحة  اإج��راء  واإم��ا  اللتهاب، 

وتتم الجراحة عبر رقع الطبلة، وهو عالج 

اأخ�سائي باأمرا�س وجراحة الأذن والأنف والحنجرة (1 )

الهوام�س

طويل الأمد.

فيها  يتكّون  بحالة  ذن 
ُ
الأ ت�ساب  وقد 

مليء  ج��ل��دي  كي�س  )وه���و  ده��ن��ي  كي�س 

اأكل  على  فتاكة  ق��درة  لديه  بالدهنيات( 

الأذن  داخ��ل  والنت�سار  الأذن  عظيمات 

ُي�سّمى  مر�س  وه��و  وتدميرها  الو�سطى 

وه��ذا   Collastiatoma ك��ول���س��ت��ي��ات��وم��ا 

مع  بالتزامن  جراحيًا  ُي�ستاأ�سل  التكيُّ�س 

اإجراء رقعة لطبلة الأذن.

اإر�صادات عملية

حتى ياأمن الإن�سان من اإ�سابته بحالة 

التقّيد  م��ن  ل��ه  ب���ّد  ل  الأذن  طبلة  ث��ق��ب 

بالإر�سادات الآتية:

1� تجنب الأ�سوات القوية المزعجة.
والمفرط  المتكرر  التنظيف  عدم   �2

لالأذن.

�سح. 3� تجنب ال�سفر في حالت الرَّ
لأنها  ال��ق��ط��رات؛  ا�ستخدام  ع��دم   �4

تزيد في اللتهابات الداخلية.
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في  العزيز  ال��ق��ارئ  اأيها  لك  نقدم 

هذه ال�صفحة معلومات عن مواقع ناأمل 

ت�صفحك  في  مهمًا  رافدًا  لك  ت�صكل  اأن 

والحذر  ال�صتفادة  وكيفية  لالإنترنت 

منه في اآن واحد.

 www.navideshahed.com

الإيثار  لثقافة  الإع��الم��ي  الموقع 

وال�صهادة 

موقع اإعالمي متخ�س�س في ن�سر ثقافة 

خالل  م��ن  ��ه��ادة  وال�����سَّ الت�سحية  وم��ف��ه��وم 

والإط��الل��ة  ال�����س��ه��داء  �سير  ع��ل��ى  الإ����س���اءة 

تو�سح  بطريقة  حياتهم  محّطات  اأه��ّم  على 

الإيثار  لمنهج  والعملية  التطبيقية  المفاهيم 

تعنى  اأب���واب  على  الموقع  يحتوي  وال��ب��ذل. 

الدرا�سات،  الأبحاث،  المن�سورات،  بتقديم 

الموقع  يت�سّمن  ���س��ل��ة.  ذات  واأط���روح���ات 

�سور،  الإعالمية،  الأب��واب  من  العديد  اأي�سًا 

مذكرات لل�سهداء، مكتبة، وموا�سيع اإخبارية 

متفرقة.

 مركز الدرا�صات الّتخ�ص�صية   في 

الإمام المهدي |

www.m-mahdi.com

الموقع عبارة عن م�سروع فكري تطبيقي 

يهدف   | المهدي  الإم��ام  حول  للدرا�سات 

ي�ستمل  ��دة.  م��وحَّ ة  مهدويَّ ثقافة  توفير  اإل��ى 

الموقع على عدد كبير من الأبواب والأق�سام: 

والتاأليف،  التحقيق  ق�سم  المكتبات،  ق�سم 

مجلَّة النتظار، ق�سم الطفولة المهدوية، ق�سم 

المهدويَّة،  المخطوطات  والن�سر،  الإع��الم 

اإ�سافة اإلى منتدى المركز، واأخبار واأحاديث 

قة. مهدوية واأن�سطة اأخرى متفرِّ
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  مكتبة �صبكة المعارف الإ�صالميَّة الثَّقافية

موقع اأبو طالب كهف الر�صالة

www.almaaref.org

ال�سفحات  من  و�ساملة  كاملة  مو�سوعة 

ة تتناول  ة والفكريَّ ة والمعرفيَّ والأبواب الثقافيَّ

ة، الأخالقيَّة، القراآنيَّة،  المو�سوعات العقائديَّ

ال�سرعيَّة، الأدبيَّة، والإعالمية باأ�سلوب فكري 

موقع  ي�سّم  ومفيد.  وممنهج  �سهل  وعلمي 

بكة مجموعة من المواقع التابعة لجمعّية  ال�سَّ

بالر�سول  والخا�سة  الإ���س��الم��ي��ة  ال��م��ع��ارف 

الأكرم P: عا�سوراء، مجلَّة بقية اهلل، معهد 

الإمام المهدي | للعلوم الإ�سالمية، مركز 

�سعادتي،  اأ�سرتي   ،{ الخميني  الإم���ام 

وغيرها..

ة  يحتوي موقع ال�سبكة على �سفحة خا�سَّ

بالمكتبة اللكترونية لجمعيَّة المعارف والتي 

معارف،  �سل�سلة  اإ���س��دارات  جميع  تختزن 

ة باإجمالي 422 كتابًا في  وكتب ودرو�س الجمعيَّ

�ستى الميادين الثقافّية، والفكرّية، والأدبّية، 

وال�سلوكّية، والعبادّية اإذ يمكن الطالع عليها 

اني. وتحميلها ب�سكل مجَّ

www.abotalib.com 

موقع خا�س بموؤمن اآل قري�س اأبي طالب 

ال�سيعية  للمكتبة  بابًا  الموقع  ي�سّم   .Q

واإيمان  وح��ي��اة  �سيرة  ح��ول  الموؤلفة  للكتب 

�سعره،  حول  ودرا���س��ات  طالب  اأب��ي  وف�سائل 

وباب لمكتبة الكتب والموؤّلفات ال�سنّية حوله. 

يحتوي الموقع اأي�سًا على مكتبة للمقالت المكتوبة بحق اأبي طالب Q، وعلى باب لديوانيَّة 

�سعره. كما يحتوي الموقع على مجموعة اأق�سام خا�سة: مكتبة �سوتية، مكتبة المجالت، ق�سم 

الأخبار، المكتبة الطالبية، والمكتبة الإ�سالميَّة.
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اأ�صماء الفائزين في قرعة م�صابقة العدد 242

الجائزة الأولى: ح�صن عفيف عي�صى. 150000ل.ل.

الجائزة الثانية:  نوال علي عبا�س. 100000ل.ل.

8 جوائز، قيمة كل منها 50000ل.ل. لكل من:
* عبد الرحمن اأحمد حاج عمر

* كوثر زاهر الزين
* زينب علي عوا�صة

* علي اأحمد همدر

* ح�صين �صبحي الهندي
* يو�صف رفيق �صيا
* �صارة محمد �صيا

* اأمل اأحمد بزي

زي����ن����ب ����ص���ام���ي خ���زع���ل

بهجة م��ح��م��د  خ��دي��ج��ة 

ال�صرتوني غ����ازي  ع��م��اد 

خ��ازم ���ص��ام��ي  ع��ل��ي  محمد 

ل���ي���ل���ى ف���������وزي اأح����م����د

ب������الل م���ح���م���ود ع��ج��م��ي

م����ن����ى م�����ه�����دي خ���زع���ل

ف����ات����ن اأح�����م�����د �����ص����رور

اأح��������������م��������������د زه������������ي������������ر م�������رع�������ي

اأ�صماء الفائزين في القرعة ال�صنوية

100

اأ�صئلة م�صابقة العدد 243

1

2

3

4

�صح اأم خطاأ؟

اأ � اإن رعاية القيم والأحكام الإلهية هي الطريق في �سبيل اإ�سالح الدنيا.

ب � قد يختلف الم�سلمون في م�ساألة الإمامة ولكنهم ل يختلفون في موّدتهم لقربى ر�سول اهللPومحبتهم 

.R لأهل البيت

ج� � يجوز اللعب بالآلت التي تعّد عرفًا من اآلت القمار �سرط عدم الرهان.

اإمالأ الفراغ

اأ � اإن الإمام المهدي | يقهر اأعداءه بما يمتلك من... ل تقف اأمامها اأي... اأخرى.

ب � اإن اأكبر �سربة واإهانة ودو�س على الحق جرى في مجال... ... ولالأ�سف اإن هذا موجود اليوم في الثقافة 

الغربّية وقّلده الآخرون.

ج� � يتمّيز المجتمع اليهودي في ... ... بكونه عبارة عن ف�سيف�ساء اأممّية اجتمعت فيها عدة اأقوام من �ستى 

اأ�سقاع العالم.

من القائل؟

اأ � »اإن اهلل عّز وجّل ما خلق العباد اإل ليعرفوه فاإذا عرفوه عبدوه وا�ستغنوا بعبادته عن عبادة �سواه«.

ب � »ما اأقول في رجل اأخفى اأعداوؤه محا�سنه ح�سدًا، وكتم اأتباعه ف�سائله خوفًا، وظهر ما بين هذا وذاك 

ما مالأ الخافقين«.

ج� � »كنت �ساًل فهداني اهلل عّز وجّل بمحمد P، وكنت عائاًل فاأغناني اهلل بمحمد P، وكنت مملوكًا 

فاأعتقني اهلل بمحمد P فهذا ح�سبي ون�سبي«.

�صّحح الخطاأ ح�صبما ورد في العدد

اأ � ُبني في كل مكان نزل فيه موكب ال�سبايا مقامًا.

ب � اإن عادة ق�سم الأظافر ت�سبب ت�سو�س حاد في الأ�سنان.

ج� � تنقل طبلة الأذن عدوى اللتهاب التي ت�سيبها اإلى الأذن الو�سطى.



٭ اأ�سئلة الم�سابقة ُيعتمد في الإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي.

اإجابات �سحيحة عن كل  الذين يجيبون  بين  بالقرعة من  الفائزون �سهريًا  ُينتخب  ٭ 

اأ�سئلة الم�سابقة وتكون الجوائز على ال�سكل الآتي:

 8 اإلى  لبنانية بالإ�سافة  ليرة  األف  الثاني: مئة   � لبنانية  ليرة  األف  الأول: مئة وخم�سون 

جوائز قيمة كل واحدة منها خم�سون األف ليرة.

٭ كل من ي�سارك في اثني ع�سر عددًا ويقّدم اإجابات �سحيحة ولم يوفق بالقرعة، يعتبر 

م�ستحقًا لجائزة القرعة ال�سنوية.

٭ ُيعلن عن الأ�سماء الفائزة بالم�سابقة ال�سهرية في العدد مئتين و�ستة واأربعين ال�سادر 

في الأول من �سهر اآذار 2012م بم�سيئة اهلل.

اآخر مهلة ل�صتالم اأجوبة الم�صابقة:

ل من �صباط  2012م الأوَّ
مالحظة:

٭ ت�سل العديد من الق�سائم اإلى المجلة بعد �سحب القرعة ما يوؤدي اإلى حرمانها من ال�ستراك 

بال�سحب لذا يرجى الإلتزام بالمهلة المحددة اأعاله.

مكتبة  اإلى  اأو   ،)24/35 �س.ب:  البريد)بيروت،  �سندوق  عبر  الأجوبة  ُتر�سل  ٭ 

المعارف  جمعية  معر�س  اإل��ى  اأو  المعمورة   - الثقافية  الإ�سالمية  المعارف  جمعية 

الإ�سالمية الثقافية - النبطية - مقابل مركز اإمداد الإمام الخميني}.

٭ كل ق�سيمة ل تحتوي على ال�سم الثالثي ومكان ورقم ال�سجل تعتبر لغية.

ما/ من المق�صود؟

 .Q لعلي P اأ � وردت مكّررة في و�سّية النبي

ب � يعي�س حالة الّر�سا عن نف�سه لأنه يعتقد اأنه من اأف�سل النا�س لأنه يعمل وي�سعى ويكّد وي�سقى. 

ج� � كان اأول �سهداء مدينة ال�سم�س في الوعد الذي �سيظل �ساطعًا كال�سم�س.

في اأي مو�صوع وردت هذه العبارة؟

»خف اهلل كاأنك تراه فاإن كنت ل تراه فاإنه يراك، فاإن كنت ترى اأنه ل يراك فقد كفرت...«.

اإن اأ�صل ومن�صاأ كل عداوة تن�صاأ بين الموؤمنين هو:

اأ � حب الدنيا.

ب � حب الذات.

ج� � حب المال.

م�صجد يقع في حماه وقرب قلعتها، وهو اأحد الم�صاهد التي بناها النا�س وُيعرف ب�:

.Q اأ � م�سجد الإمام الح�سين

.Lب � م�سجد الح�سنين

ج� � م�سجد النقطة.

اإن المتَّقين ينجون من نزغ ال�صيطان وو�صو�صته ب�:

اأ � ال�سوم.

ب � البقاء على طهارة.

ج� � ذكر اهلل.

ورد اأن��ه من اأكبر الأمرا�س الروحية الت��ي تطعن �صميم اأية عالقة وتو�صلها اإلى 

الح�صي�س، ما هو؟
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مهداة اإلى فقيد الجهاد الدكتور عبد 

اهلل علي قا�صم...

اإليك اأيها المجاهد ال�سبور...

الذي  اللعين  المر�س  م��ع  معاناتك  اأق���ّدر 

غّيبك عّنا...

اأقّدر واأعّظم قدرتك على التحّمل و�سبرك 

على الألم...

عند  اأك��ث��ر  وك��ب��رت  نظري  ف��ي  كبيرًا  كنت 

محنتك...

اأبي عبد اهلل  اأ�سحاب  لأنك من  لك  هنيئًا 

...Q الح�سين

ن�����س��ار الإم����ام  ن����ك م��ن اأ ه��ن��ي��ئ��ًا ل��ك لأ

...| المهدي 

هنيئًا لك لأنك ق�سيت نحبك كال�سهيد 

وهنيئًا لك فوزك وظفرك بجنان عدن التي 

ُوعد المتقون بها...

وترك  اأفجعنا  ال�سريع  رحيلك  اإن  اأخ��ي... 

في اأفئدتنا فجوة ل تردم اأبدًا.

رحلت اإلى جوار ربك العزيز، ع�سى يعّو�سك 

الدنيا  هذه  في  وعانيته  دته  تكبَّ ما  كل  عن 

الدنية

واأرجوك، اإن لقيتني يوم القيامة، اأن تاأخذ 

حتى  العالمين  رب  عند  لي  وتت�سفع  بيدي، 

اأكون معك

اأختك داليا قا�سم

اآه.. اإنه

 الأربعون عاد
ال�سبر  ُيحييه  لموكٍب  ال��ح��ادي  ه��و  وال��ح��زن  ع��اد 

والر�سا.

اأوت���ار  على  العا�سقين  لحن  يهم�س  والقلب  ع��اد 

الم�سائب.

طول  بعد  م��ن  الآن  فاللقاء  هائجة  وال����روح  ع��اد 

غياب.

الآلم  باأريج  مفعمًا  ريحانًا  الدمع  تنثر  وزينب  عاد 

والآهات.

بين  وت�سعى  الأج�����س��اد،  ح��ول  تطوف  كربالء  اأت��ت 

فهنا  ال���ع���زاء  دت  ج����دَّ ه��ن��ا  وال��ع��ب��ا���س.  الح�سين 

الأحباب.

هنا اأني�س روحها الح�سين الذي لم يغب طيفه قط 

عن عينها. كيف يغيب وروحه ُمذ هجرته �سكنتها؟

هنا تنبعث منها اآهات الأنفا�س فالآن لقاء العبا�س.

اآه... وتتوالى الأحزان...

م متناها  فهنا �ساع ِخدرها وُك�ِسف وجهها... هنا تورَّ

وفا�س حزنها... وهنا انك�سر قلبها.

حمزة مو�سى حمود

اإلى اأخي المحت�صب
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تحية و�سالم

وباقة مزينة

باأغلى الكالم

وخ�سوع قلب، ينب�س �سوقًا

فخرًا ولهفة واحترام

ولوعة عين تحلم دومًا

اأن تلقاك لو مهما

�سجنتها الأيام

يا �سرًا نعتقد باأنا نعرفه

لكن يزداد غمو�سًا اإن

حاولنا اأن ندركه

بع�س الأ�سرار تولد في الأرحام

 ل ُتك�سف اإل حين تطل ال�سم�س

ويدنو النور ليهزم كل ظالم

اإن اآذانا همٌّ اأو ظلٌم

األقيت على الجرح بعطف، بل�سم اآلم

لبيك يا من تعجز في 

و�سف مودته الأقالم

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

اآمال اأعفراني

تحية و�صالم

مهداة ل�صماحة ال�صّيد ح�صن 

ن�صر اهلل )حفظه اهلل(
ًة  ة الإ�سالم قومي وانه�سي، قفي اأبيَّ اأيا اأمَّ

في وجه الحاقد

ثوري على الكون ا�ستفيقي فاإّنِك.. اإن لم 

تقومي �سرِت لعبَة كلِّ ناقد

اأّني  يمّيزني..  م��ا  ولكن  منِك  اأن��ا  اإّن���ي 

اأ�ستفقت من �سمتي الراقد

نلنا  اأمتي، فقد  يا  �ُسباتًا في عزلٍة  كفانا 

ما نلنا من الّزمن الأربد

ُتَهاُن  التي  ر�سالتنا  عن  وندافع  فلنجتمع 

بمهانِة الر�سول محّمد

اإّل  اأذّي��ت��ه،  على  ي��ج��روؤ  م��ن  النبّي  ه��ذا 

الكفور الفا�سق الجاحد!

اأّنه  ا�ستبان  ل�سعٍب  التعبير  حرّية  ُوِهَبْت 

للكرامة فاقد

ويطالبونِك  اأّمتي  يا  نبّيِك  ُيَهاُن  فكيف 

بِر الفائ�س بال�سّ

اأّن  وتيّقني  فاعلمي  الآن  ت��ث��وري  ل��م  اإن 

المهانة �ست�سحي اأمرًا �سائد

رنا عبا�س عبد النبي

اأّمة الإ�صالم 
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هكذا نحن الفقراء نحب
عذرًا �سيدي...

�سماحة القائد ال�سيد ح�سن ن�سر اهلل...

ني يا ابن الأو�سياء P... ل تلمني..  اإن حبك اأجنَّ

معذرًة يا ابن النجباء... 

ًة من  �سيدي... يا خيطًا من عباءة محمد... ويا حبَّ

...Q َحة علي �ُسبَّ

وال��ولء  الحب  ول  ج��ري��م��ة...  الع�سق  لي�س  �سيدي 

بالقادة  الم��ت��ث��ال  روح  كالهما  اإن��م��ا  مع�سية... 

والقتداء بهم... هكذا نحن الفقراء نحب...

لأن الأمل فيك... والنور... وفيك الحياة... والحياة 

الخالدة للمقاومين... وال�سهداء

نحر  من  خرجت  التي  الدم  قطرات  اأنتم  �سيدي... 

الر�سيع Q... لت�ستمر المقاومة...

اأنتم عذابات جراح الح�سين Q وكان النداء... 

هيهات مّنا الذلة... بل اأنتم ال�سادة... بل اأنتم نعم 

القادة... اأنتم يا �سيدي كّفا العبا�س Q... وَباأْ�َس 

...Q الأكبر

اإل  الدنيا...  ماء  تروينا  ولن  لن  عطا�سى...  ونحن 

هلل...  اإل  �سجدت  ما  جبهًة  نقّبل  اإل��ي��ك...  بالنظر 

تعرف  لن  وقائدها...  �سيدها...  اأن��ت  التي  فالأمة 

الذّل ول النك�سار 

قولك �سادق... كوعدك ال�سادق

اإليك...  يرتد  اأن  قبل  خلفك...  ترنا  قائدنا..  ُمْرنا 

طرفك... 

ولك  »عمرة«...  »حجنا«  من  نجعل  �سيدنا...  ُمْرنا 

ن�سر  الّن�سر...  وبك  نخذلك...  ولن  الن�سرة... 

اهلل 

اأني�س � ع � جابر

تطرب الأذن

وتنّوم ال�سامع

فتاأخذه في حلٍم ل اأجمل ول اأروع

اأعرفتم ما هي؟!

اإنها الأن�سودة

عالم  اإلى  الحياة  من  تنقلك  اأغنية 

خا�سٍّ بك ومن �سّدة روعتها ي�سبح 

كالحقيقة

هي �سوٌت اأنت �سنعته

تغّير  اأغنية  الإن�سان  ي�سنع  وكما 

عالمه

يمكنه هو اأن يغّير عالمه بنف�سه

هو ل يحتاج اإلى اأغنية ليغير الواقع

ويجعل من كل �سيء رائع

هو فقط يحتاج اإلى المبادرة

فهّيا، بادر اأيها الإن�سان

هيا واجعل من حياتك حلم الحقيقة 

حلم الواقع

�سارة الطفيلي

حلم الواقع
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وكّل �صيء اأح�صيناه

 في »مليتا«
اأبحرُت في زمان ن�ساأتها وطرت لأعرف �سّرها 

فتلّقاني طائرها وق�ّس علّي حكايتها

نعم، هي »مليتا«... �سوت المقاومة ومراآة بطولتها

تلك البقعة المقّد�سة حيث تنحني اإجالًل لقد�سّيتها

تفي�س  المقاومة  �سهداء  �سيد  »د���س��م��ة«  دخ��ول��ك  فعند 

العبرات

خ�سيًة... رهبًة... حنينًا... �سوقًا... ل�ست تدري

وتتقّدم اإلى حيث الأماكن الطاهرة

فت�سعر بالهدوء وال�ّسكون ربما هي الطماأنينة

اأجمل الحكايا والق�س�س... والمناجاة

وما تخبئه من اأ�سرار اأكثر واأمتع

حّقها  بع�س  تعطيها  عّلك  والمعاني  الأفكار  بك  وتتاأرجح 

و�سفًا 

ولكن هيهات فاأجمل الكلمات واأبلغها تعجز عن ذلك

فهي مليتا وكفى...

َدُقوا َما َعاَهُدوا الل َعلَْيِه}  ميم: {ِمَن اْلُموؤِْمِنيَن ِرَجاٌل �سَ

لم: {َواَل َيَخاُفوَن َلْوَمَة الآِئٍم}

ُه ُم�ْسَتِطيًرا} ياء: {َوَيَخاُفوَن َيْوًما َكاَن �َسرُّ

َن الِل} اًل مِّ ًدا َيْبَتُغوَن َف�سْ ًعا �ُسجَّ تاء: {َتَراُهْم ُركَّ

بِِّهْم َواأُْوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن} ن رَّ األف:{اأُْوَلِئَك َعلَى ُهًدى مِّ

حوراء علي اأيوب

دماء الن�صر...!
مهداة اإلى اأرواح ال�سهداء

ُكنتم خير اأمٍة

من بين كل الأمم

ت�سامت واأ�سرق

نورها يبدد كل الظلم

و�سارت منارًا اأيقظت

�سعوبًا واأقوامًا من العدم

وب�سمة مجٍد خالدة

في �سفحة العزِّ والقيم

دماٌء اأ�ساءت نورها

ف�سع في الكون علم

من �سيٍخ �سّحى بنف�سِه 

فغدت ثابتة القدم

، ت�سنُّ وتبلي تكرُّ

ف�سار المارد عندها قزم

ودُم �سيٍد واأهلِه

من َعزِمه عزُمها احتدم

وقائد الن�سرين اأف�سَح

ا كان للغير ُمبَهم عمَّ

فتعالت وتعالت و�سمت

حتى جثت لها القمم

فاطمة محمد خير الّدين
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»مالك  كتاب  بيروت،  في  العربي«  خ  الموؤرِّ »دار  عن  �سدر 

وهو  �سفحة(،   170 )في  بعلبك«،  في  ومقامه  �سيرته  الأ�ستر: 

خ والباحث ال�سيخ الدكتور  اأعدها الموؤرِّ درا�سة تاريخية مكّثفة 

الحارث  بن  مالك  الجليل  التابعي  �سيرة  عن  المهاجر  جعفر 

اإ�سافية  باأهمية  النخعي ال�سهير بالأ�ستر، تتميز هذه الدرا�سة 

حيث قّدمت اأدلة قوية على اأن القبر الم�سهور بين اأهل بعلبك ب� 

»قبر �سيدي مالك« لي�س اإل القبر الذي تاأتي على ذكره وو�سف 

موقعه عدة م�سادر قديمة م�سهورة قائلة اإنه قبر مالك.

»مالك الأ�صتر �صيرته ومقامه في بعلبك«

ال�صيخ الدكتور جعفر المهاجر

حر�سًا منها على ن�سر فكر الإمام الخميني } عمدت موؤ�س�سة »تنظيم ون�سر اآثار 

الثالث ع�سر من  اإ�سدار كتاب »�سيماء المع�سومين«، وهو الكتاب  اإلى  الإمام الخميني« 

�سة ببيان خّط الإمام الراحل وفكره ونهجه في �ستى الميادين،  �سل�سلة »تبيان« المتخ�سّ

ولقد تم اإعداد الكتاب وتنظيمه وفق اأربعة اأق�سام:

الق�سم االأّول: التاريخ و�سنته. وفيه مباحث كّلية حول م�سيرة التاريخ واأهدافه ال�سامية 

والوعد الإلهي.

اأربعة ف�سول حول حياة و�سفات  الق�سم الثاني: عنوانه »تاريخ الأنبياء« وهو �سمن 

الأنبياء R ودعوتهم وجهادهم.

ب�سيرته  الف�سل  يخت�س هذا  اإذ   P الأك��رم  النبي  تاريخ  وهو عن  الثالث:  الق�سم 

�سمن ف�سول اأربعة حول �سخ�سيته، وبعثته، وحكومته، وحروبه.

الق�سم الرابع: تحت عنوان »تاريخ اأهل البيت R« �سمن اأربعة ف�سول حول اأبعاد 

 .R واأئمة اأهل البيت O سخ�سّية و�سجايا ال�سّديقة الّطاهرة فاطمة الزهراء�

يقع الكتاب في 536 �سفحة من القطع الكبير.

�صيماء المع�صومين في فكر الإمام الخميني}

ال�صيد اأحمد �صولي

النا�صر: دار الولء
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التي ما ينا�سب منها �سيكون مورد  الأع��زاء واقتراحاتهم  القراء  ن�سكر م�ساهمات 

اهتمام ودرا�سة، تحية عطرة اإلى: لرا زهير �سبليني � نهاد محمد الأطر�س � مريم محمد 

الخطيب � ح�سين علي فاعور � هادي كركي � محمد يو�سف �سالمة � زينب قا�سم مظلوم � 

�سمر علي جعفر � زهراء م�سطفى �سم�س � فريال �سعيد فقيه � ح�سن حيدر عوا�سه � �سادق 

حمود � م�سطفى عبد اهلل يا�سين � نور محمد ع�سام �ساّلح � نهى عبد الكريم جّفال

ردود مخت�صرة:

� اإلى الأخت العزيزة، فاطمة اإبراهيم حمود: للم�ساركة في المنا�سبات الإ�سالمية 

في باب باأقالمكم، على القارئ الكريم اأن ير�سل م�ساركته قبل �سهرين على الأقل من 

اإلى  توؤجل  فاإنها  واإل  ن�سرها في وقتها  للمجلة تح�سير  ليت�سنى  المنا�سبة،  وقت حلول 

زمان المنا�سبة في العام القادم.

اأية  ومن  المجلة  م�سابقة  في  ي�سارك  كل من  اإن  علي جعفر:  �سناء  العزيزة  اإلى   �

الم�سابقة �سمن  ق�سيمة  و�سول  يكون  اأن  على  القرعة  في  ق�سيمته  تو�سع  كان  منطقة 

المهلة المحددة واأن تكون جميع اإجاباته �سحيحة.

ردود �صريعة

من ر�صائل القراء

يا نورًا ي�صّع �صياًء في كل القلوب

يا بدرًا ينير في الليل الحالك كل الدروب

اأهديك تحياتي واأجمل اأمنياتي

علي محمد بهجة

كما من هداأة الليل المظلم ينبلج ال�صباح، وكما من �صعاع ال�صم�س 

يذوب جليد الأيام، كذلك من اأ�صطر وريقات بقّية اهلل نح�صل على 

عن  يبحث  لقارئ  الفكر  وعالم  الثقافة  عالم  اإلى  دخول  تاأ�صيرة 

الحقيقة.

اأ�صكر جهودكم ودمتم ذخرًا لنا

�صوزان علي جابر
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هكذا �صتتعّلم!

اأبي لَم البحر مالح؟

� ال اأعرف

� ولم ال�سماء زرقاء؟

� ال اأعرف

� كيف يظهر قو�س قزح؟

� ال اأعرف

� اأبي هل اأزعجك باأ�سئلتي؟

اأك��م��ل ط���رح االأ���س��ئ��ل��ة فكهذا  اأب�����داً،   �

�ستتعّلم وتتثقف.

لماذا؟

االأّول: لماذا خّدك اأحمر؟

فرّن  المالب�س  اأك���وي  كنت  ال��ث��ان��ي: 

على  اأرّد  واأن���ا  ال��م��ك��وى  ال��ه��ات��ف فحملت 

المكالمة.

االأّول: لماذا خّدك الثاني اأحمر؟

الثاني: ات�سل بي �سديقي مرتين.

:)soduku( ���ص��ودوك��و 

مكّونة  ال�سبكة  هذه  اللعبة:  �سروط 

من 9 مربعات كبيرة وكل مربع كبير مق�ّسم 

اإلى 9 خانات �سغيرة. من �سروط اللعبة 

و�سع الأرقام من 1 اإلى 9 �سمن الخانات 

بحيث ل يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط اأفقي اأو عامودي.

8512
34

9157
1927
7241

3672
9287

52
2594

اأحجية:

طرائف

� اأن نافورة الماء التي تدفع من راأ�س 

ارتفاعها  ي�سل  جمجمته  ف��وق  ال��ح��وت 

اأحياناً اإلى 9 اأمتار.

ت�ستطيع  ال�����زرق�����اء  ال���ح���ي���ت���ان  اأن   �

م�سافة  على  غنائها  بوا�سطة  التخاطب 

850 كم.
� اأن وزن الفيل ي�سل اإلى 5 اأطنان ومع 

ذلك ت�سل �سرعته اإلى 40 كم/ ال�ساعة.

كاأداة  ت�ستخدم  اأن  يمكن  المياه  اأن   �

قطع وتكون اأف�سل من اأي �سالح حاد.

اأن  بعد  الحديد  من  الطن  وزن  اأن   �

ي�سداأ تماماً ي�سبح ثالثة اأطنان. 

� ما هو ال�سيء الذي يتكلم جميع لغات العالم؟

هل تعلم؟
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 :Q عن النوم على كم وجه هو؟ فقال Qاآداب النوم: �سئل اأمير الموؤمنين

متوقعة  تنام  ال  واأعينها  م�ستلقية  اأقفيتها  على  تنام  االأنبياء  اأ�سناف:  اأربعة  »النوم 

لوحي ربها عّز وجّل، والموؤمن ينام على يمينه م�ستقبل القبلة، والملوك واأبناوؤها تنام 

على �سمالها لي�ستمروؤا ما ياأكلون، واإبلي�س واإخوانه وكل مجنون وذو عاهة ينامون على 

وجوههم منبطحين«.

دوق، ج 2، �س 597(. )علل ال�ّسرائع، ال�سّ

 

»اآداب« في الروايات

من قب�س الولية

:Qعن الإمام علي بن الح�سين

�ضا عن اهلل راأ�س طاعة اهلل، ومن �ضبر ور�ضي عن اهلل فيما ق�ضى عليه  بر والرِّ  »ال�ضَّ

فيما اأحب اأو كره، لم يق�س اهلل عزاّ وجلاّ له فيما اأحباّ اأو كره اإلاّ ما هو خير له«.

)الكافي، الكليني، ج 2، �س 60(

غريب المفردات في القراآن

ب��ذل��ك لكونه خ��ال�����َس م��ا في  ال�����س��وائ��ب و���س��ّم��ي  ال��ّل��ب العقل الخال�س م��ن  ل���ّب: 

االإن�سان، وقيل هو ما زكى من العقل فكل لّب عقل ولي�س كل عقل لباً. ولهذا علق الل 

اأُْوُلواْ  اإِالَّ  ُر  كَّ اإاّل العقول الزكية باأولى االألباب {َوَما َيذَّ تعالى االأحكام التي ال يدركها 

االأَْلَباِب})البقرة: 269(.

وتن: الوتين عرق ي�سقي الكبد واإذا انقطع مات �ساحبه، قال تعالى {ُثمَّ َلَقَطْعَنا 

ِمْنُه اْلَوِتيَن} )الحاقة: 46(.

)كتاب المفردات في غريب القراآن، الراغب االأ�سفهاني(
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اإعداد: في�صل الأ�صمر

اأفقيًا:

�سهر هجري �سهر هجري – . 1

�سهر هجري �سخ�سية  فكاهية عربية – . 2

�سارقة  جبال نار – . 3

جل�ستم �سوياً – . 4

للتف�سير  اأدى االأمانة – . 5

قطع الع�سب �سار طرياً – �سهر هجري – . 6

ن�سف اأح�سى – مادة مخدرة – . 7

�سهر هجري 8 .

ن�سف كلمة جنون �سالح قديم – . 9

تو�سحي من الفواكه )معكو�سة( – . 10

عموديًا:

دولة عربية �سهر هجري – . 1

هّذب �سهر هجري – . 2

�سهولة تائهون – . 3

�سد قريب حرف ابجدي – . 4

اأنواع ننقل الو�ساية – . 5

نبات من البقول رقبة – . 6

رداء �سار �ساباً – عيب – . 7

مجرم اأبي – . 8

غطاء العين اأ�سغي – . 9

يتبع �سهر ميالدي – . 10

12345678910

1
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الكلمات المتقاطعة
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حل الكلمات المتقاطعة ال�صادرة في العدد 243

12345678910

دياني�سنبا1

مهرواجكال2

داقمتررف3

نوداتعتوا4

�سنتعومدر5

اه�سانرجا6

عريلنانب7

داهتجانمي8

هم�سبايا9

ملالاحنمي10

من يرغب من االإخوة القراء بالم�ساركة في �سحب قرعة الم�سابقة؛ 

فلي�ستعلم عن التاريخ من مركز المجلة.

Soduku ���ص��ب��������ك�����ة  ح��������������ل 

243 ال�����ع�����دد  ف�����ي  ال�����������ص�����ادرة 

437518962

286379145

951462738

174296583

562183497

398745621

619827354

723954816

845631279

الجواب:  ال�سدى

1� �سح اأم خطاأ
اأ � خطاأ

ب � خطاأ

ج � خطاأ

2� اإمالأ الفراغ
اأ � اال�ستخارة

ب � المجاعة

ج � عبادة

3� من القائل؟

Q اأ � االإمام الباقر

Q ب � االإمام علي

ج � االإمام الخامنئي {

4� �سّحح الخطاأ ح�سبما ورد 
في العدد

اأ � ع�سق الكمال

ب � فرن�سا

ج � بت�ساقط ال�سعر

5� من اأو ما المق�سود؟
اأ � ال�سورى

P ب � النبي

ج � عوائل ال�سهداء

االألباب  ذوي  »ا���س��ت�����س��ارة   �6
دليل الر�ساد«

7� � ب � اأئمة العدل
8� يوم عرفة

�سلب  اأو  ال���ن���ف�������س  ق���ت���ل   �9
الحياة

10� ميثم التمار

اأجوبة م�صابقة العدد 242
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اإيفا علوّية نا�صر الدين

�صكر �صجدة 

قد ل ي�سعر الواحد منا بقيمة النعم التي منَّ اهلل 

هو  من  يرى  اأو  يفقدها  حين  اإّل  بها،  عليه  تعالى 

محروم منها.

ول  تعدُّ  ل  والتي  علينا  اهلل  نعم  اأنَّ  �سّك  ول 

مق�سرون  ونحن  وعظيمة،  كبيرة  كلها  تح�سى 

�سكرها،  وواج��ب  حق  اأداء  عن  وقا�سرون 

اإّل اأن نعمة الإ�سالم ترقى اإلى مرتبة النعم 

اأداء  ثم  ومن  بها،  الت�سرف  عظمة  اإدراك  الواجب  من  التي  الكبرى 

حق �سكر هذه النعمة التي تت�سوع بمعاني الف�سل واللطف والرحمة 

الإلهية.

� ول  اإذا تخيَّل الواحد منا ولو للحظة مدى �سوء حاله لو كان 

�سمح اهلل � غارقًا في م�ستنقع الكفر وال�سرك والإلحاد، ومدى �سعوبة 

انت�ساله وانقاذه من متاهة ال�سياع التي يدور في دوامتها، لعرف قيمة 

وعظمة التنعم في ظالل الهدى ومعرفة الحق جل وعال.

جاهاًل  كان  لو  بوؤ�سه  مدى  للحظة،  ولو  منا،  الواحد  ر  ت�سوَّ واإذا 

بر�سالة الإ�سالم، وغير متلق لإ�سراقة اأنواره، ول مقر بروؤاه، ول موؤمن 

بف�سائله، ول �سالك في طريق هداه، ول متاأمل بالفوز بوعده بالخلد 

اأطباقها  بين  يتقلقل  التي  الخ�سارة  حجم  لأدرك  النعيم،  جنات  في 

اأ�سحاب  بها  يتلظى  التي  النار  لهيب  من  ب�سرارة  ولأح�سَّ  الجاهلون، 

الجحيم.

محرومًا  كان  لو  المحتوم،  م�سيره  بئ�س  منا  الواحد  ت�سور  ولو 

من نعمة الإ�سالم المحمدي الأ�سيل الذي يتاألق بنور الولية، متخلفًا 

عن �سفينة النجاة التي من لم يركبها غرق وهوى، لأ�سرع مهروًل اإلى 

�سجدة �سكر وثناء على نعمة ت�ساوي الدنيا وما فيها.
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