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ال�سيد علي عبا�س املو�سوي

َوُهَو َخْيُر اْلَحاِكِميَن 

ل��ل��ع��دل الإل����ه����ّي م���ظ���اه���ره ال��ج��ل��ّي��ة 

يعتبر  الدنيا.  هذه  في  والبّينة  والوا�سحة 

التي  ب��الأح��داث  النا�س  من  العتبار  اأه��ل 

ت��ج��ري اأم����ام اأن��ظ��اره��م، وي����رون ه��اك 

يقّتل  كان  الذي  فرعون  من  ب��دءًا  الظلمة، 

ما  ع�سور  في  الن�ساء  وي�ستحيي  الأب��ن��اء، 

مّر  على  الظلمة  �سائر  اإل��ى  المياد،  قبل 

التاريخ، ويرون النتقام الإلهّي كيف ينزل 

ويجعلهم  كبريائهم،  كلَّ  م  ليحطِّ بهوؤلء، 

بين في الدنيا قبل الآخرة.  اأذلء معذَّ

�سريط  الإن�����س��ان  ي�ستعر�س  ع��ن��دم��ا 

عانت  وما  الإن�سانّية،  تاريخ  في  الأح��داث 

�سيما  ل  ومظالم،  ماآ�ٍس  من  الب�سرّية  فيه 

ال��ذي لحق  والظلم  الإ���س��ام،  ت��اري��خ  ف��ي 

باأهل بيت الع�سمة والطهارة R، يرى 

اأّن ما يعي�سه هو �سل�سلة متكّررة في معركٍة 

الظالم  بين  والباطل،  الحق  بين  م�ستمّرٍة 

والمظلوم، بين الم�ستبد والم�سطهد.

والألقاب  بالأ�سماء  الظلمة  يتغير  قد 

الم�سار  ولكّن  الظلم،  واأ�ساليب  وال�سفات 

واح����د ف��ي ال��ج��م��ي��ع، وال��ظ��ل��م واح����د من 

الجميع، والم�سير واحد للجميع.

في  والطغيان  الظلم  ح���الت  تتجّلى 

تهيمن  ظ��ال��م��ة  م�ستبّدة  ب���دول  ع�سرنا 

الأمم  ظلمها  في  تتعّدى  كّله،  العالم  على 

النا�س  �سات  مقدَّ على  تعتدي  وال�سعوب، 

وكراماتهم، ل تبالي بالقتل والظلم باأوهى 

الحجج، تت�سّرف ت�سرفًا فرعونيًا، تّدعي 

الحق  م��ن  لها  كله،  ال��ك��ون  على  الو�ساية 

بكلمة  وفعًا  قوًل  فتنطق  لغيرها،  لي�س  ما 

الكفر الفرعونّية: {َما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن اإَِلٍه 

َغْيِري} )الق�س�س، 38(.

وكما وجد فرعون وكل ظالم اأعوانًا له 

يمدونه بالعون في ظلمه، تجد هذه الدول 

ذون  ينفِّ اأدوات  ت�سّخرهم  للظلمة،  اأعوانًا 

اإرادتها، بل يزيدون في ظلم النا�س لإظهار 

الطاعة والولء لها.

وف���ي ال��م��ق��اب��ل، ث��ّل��ة م��وؤم��ن��ة ���س��اب��رة 

يجتمع  الظالمين،  ظلم  تقاوم  محت�سبة، 

محاربتها،  على  يتكالبون  عليها،  النا�س 
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الموؤامرات  ويحيكون  الأح��زاب،  يجمعون 

بثبات،  تقف  ولكّنها  لهاكها،  منهم  �سعيًا 

اإلى جانبها كال�سم�س في رابعة  ترى الحق 

ال��ن��ه��ار، ل ت��اأخ��ذه��ا ف��ي اهلل ل��وم��ة لئ��م، 

وتتميز وكما و�سفها القراآن بالتالي:

الحّق  فو�سوح  بالتكليف:  العمل   -1
�سعي  في  يجعلها  اإلى جانبها،  واأّنه  لديها، 

والقيام  تكليفها،  اأداء  وم�ستمر على  دوؤوب 

به على اأح�سن وجه، تنظر اإلى نتائج عملها 

بعين الثقة، ل تترّدد ول ت�سعف، تجعل من 

هّمها،  كّل  الأمر  واأولي  ور�سوله  طاعة اهلل 

وهذا هو حالها الذي تثبت عليه.

الموؤمنة  الثّلة  هذه  تدرك  ال�صبر:   -2
على  الحّق  انت�سار  من  تريد  ما  نيلها  اأّن 

الباطل يتوّقف على ال�سبر، واأّنها لن تناله 

ال�سدائد،  وبتحّمل  لديها،  ما  كلِّ  ببذل  اإل 

تقديرًا  ي�سيبها  ما  كلِّ  في  اأّن  تدرك  وهي 

له وتعي�س حالة الت�سليم  اإلهّيًا، عليها اأن تتقبَّ

مقامًا  كله،  ذلك  على  ُتوؤجر  واأّنها  اأمامه، 

ودرجًة عند اهلل، واأّن باب و�سولها لغاياتها 

يتمّثل ب�سبرها وثباتها على الحّق.

ت��وؤم��ن هذه  الإل���ه���ي���ة:  ال��ح��اك��م��ي��ة   -3
وح��ده،  هلل  الحاكمية  ب���اأّن  الموؤمنة  الثلة 

في  لها  تنت�سر  �سوف  الإلهية  الإرادة  واأّن 

النهاية  لها في  يكتبه اهلل  واأن ما  النهاية، 

هو ما فيه الخير لها، ن�سرًا كان اأو �سهادة.

اإّن هذه الفئة الموؤمنة تقتدي في ذلك 

بنبّيها العظيم فيما اأمره اهلل بقوله: 

ِبْر َحتَّى َيْحُكَم  ِبْع َما ُيوَحى اإَِلْيَك َوا�صْ {َواتَّ

 َوُهَو َخْيُر اْلَحاِكِميَن} )يون�س، 109(.
ُ َّ
الل

رّب  هلل  ال��ح��م��د  اأن  دع���وان���ا  واآخ�����ر 

العالمين.
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اآية اهلل ال�سيخ عبد اهلل جوادي اآملي

من  م�سبهة  �سفة  وه��ي  »فعلّية«،  وزن  على  »بقّية« 

المادة  هذه  م�سدر  واأما  للمبالغة.  »ة«  بها  اأُلحقت  »بقي« 

فهي »البقاء« )�سد الفناء(: {ُكلُّ َمْن َعلَْيَها َفاٍن * َوَيْبَقى 

هذين  تقابل  وي�ساهم   .)27 ـ   26 )الرحمن:  ���َك}  َربِّ َوْج���ُه 

نفوذ  الآية هو  ال�سطالحين في و�سوحهما، فالفناء في 

الأ�سا�س  هذا  وعلى  ال�سيء،  حريم  اإل��ى  والعدم  ال��زوال 

اإلى  والعدم  الزوال  نفوذ  البقاء عدم  المق�سود من  يكون 

حريم ال�سيء. بناًء على ما تقدم يطلق »بقّية اهلل« على 

ال�سيء الذي جعله اهلل تعالى باقيًا ل يتطرق اإليه الّزوال 

)1(. ويجب اأن ي�سار اإلى م�ساألة وهي بما اأن النفي  والعدم 

ر البقاء بعدم الزوال، فاإّن  في النفي ي�ستلزم الثبوت وُف�سِّ

هذا التحليل يعود اإلى عدمّية الفناء ووجود البقاء.

بقي��ة اهلل خير لكم

 الباقون الإلهّيون

»بقيَّة اهلل« في المفهوم القراآني هو كّل 

موجود فيه منفعة من رب العالمين للب�سر. 

والذي يحمل اآثارًا وبركات باقية هو الذي 

»هو  مظهر  �سيكون  لأن��ه  ال�سعادة؛  يحمل 

الباقي« من خال امتاكه هكذا اأو�ساف. 

»بقّية   Qسعيب� ك��ام  في  اأطلق  وق��د 

طريق  عن  ومنفعة  ربح  فيه  ما  على  اهلل« 
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الم��وج�������ود  اإنَّ 

المحدود بع�����الم 

الطبيع�����ة والذي 

من  ي�صتفي�����د  ل 

اهلل  اإلى  النت�صاب 

تعالى، �صيزول مع 

المادة عالم  زوال 

 اإ�سارات

م���ع���ي���ار   -1
البقاء والفناء

الطبيعة  ع��ال��م  يعبر  م��وج��ود  ك��ل  اإن 

وي�����س��ل اإل���ى ك��م��ال ال��ك��ون »ع��ن��د اهلل«، 

الموجود  بينما  دائم،  ب�سكل  باقيًا  �سيكون 

المحدود بعالم الطبيعة والذي ل ي�ستفيد 

�سيزول مع  تعالى،  اإلى اهلل  النت�ساب  من 

زوال عالم المادة؛ فاهلل تعالى هو الوحيد 

والتبّدل:  والتغّير  ال���زوال  م��ن  الم�سون 
 

{َم��������ا ِع�����ن�����َدُك�����ْم َي���ن���َف���ُد 

َب�������اٍق}   ِ اللهّ ِع����ن����َد  َوَم��������ا 

يعتبر   .)96 )ال���ن���ح���ل: 

البقاء  اأن  الكريم  القراآن 

اهلل«  ب���»وج��ه  مخ�سو�س 

فهو محكوم  �سواه  ما  وكل 

{ُكلُّ  الفناء الكلي:  باأ�سل 

َوَيْبَقى  َفاٍن*  َعلَْيَها  َم��ْن 

اْل���َج���َ�ِل  ُذو  �����َك  َربِّ َوْج�����ُه 

َواْلإِْك��َراِم} )الرحمن: 26 

- 27(، {ُكلُّ �َصْيٍء َهاِلٌك 

ُكنُتم  اإِن  ��ُك��ْم  لَّ َخ��ْي��ٌر   ِ اللهّ ��ُة  {َب��ِق��يَّ الحال: 

ذلك  في  وال�سر   .)86 )هود:  وؤِْمِنيَن}  مُّ

من  ن��ازل  رزق  هي  ال��ح��ال،  المنفعة  اأّن 

اهلل تعالى، وبما اأنها من�سوبة اإلى ما وراء 

فهي  اهلل«،  »وجه  من  وم�ستفيدة  الطبيعة 

من�ساأ خيرات  فتكون  الباقي«،  »هو  مظهر 

وبركات لاإن�سان وو�سيلًة لتاأمين �سعادته. 

عليه  ي�سدق  ما  فكل  تقدم  ما  على  بناًء 

»الباقي«  ا�سم  مظهر  هو  اهلل«،  »وجه  اأنه 

المبارك و�سيكون بقّية اهلل.

في   Qال�سادق الإم������ام  ي��ق��ول 

 :R ت��ع��ري��ف اأه����ل ال��ب��ي��ت

في  وقيل   .
)2(

اهلل« وج��ه  »نحن 

و���س��ف اإم�����ام ال���زم���ان |: 

يتوجه  ال���ذي  اهلل  وج��ه  »اأي���ن 

هذا  وعلى   .
)3(

الأول��ي��اء«  اإل��ي��ه 

الأ���س��ا���س ف��الأئ��م��ة R هم 

»الباقي«  التام لا�سم  المظهر 

الكامل  والم�سداق  المبارك 

اأن  لبقيَّة اهلل، على الرغم من 

هذا  من  ي�ستفيدون  الآخ��ري��ن 

الفي�س العظيم اأي�سًا.
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اإِلَّ َوْجَهُه} )الق�س�س: 88(.

جاء الحديث في هذه الآيات ال�سريفة 

عن بقاء »وجه اهلل« و »ما عند اهلل«. فكل 

وبعيد  ب��اق  ه��و  تعالى،  اهلل  اإل��ى  من�سوب 

ف��الأع��م��ال  وال��ف��ن��اء.  ال����زوال  �سهام  ع��ن 

ر�سى  لمجّرد  بها  يوؤتى  التي  الخال�سة 

الو�سيلة  ت��ك��ون  اأن  يمكنها  ت��ع��ال��ى،  اهلل 

للو�سول اإلى »وجه اهلل« والن�سبة اإلى اهلل، 

وفي النتيجة يمكنها اأن ت�سّكل، من خال 

ح�سورها موقف القيامة، منفعة تعود اإلى 

بها  يوؤتى  التي  الأعمال  فاإن  واإّل  عاملها. 

تلك  زوال  مع  تزول  فاإّنها  اأخرى  لمقا�سد 

الكريم  ال��ق��راآن  اأن  العلم  مع  المقا�سد. 

الّثواب  ��ب  ورتَّ ال�سالح  العمل  على  �سجع 

اِلحاً  ا َمْن اآَمَن َوَعِمَل �صَ مَّ
على ذلك: {َواأَ

88(. من  اْلُح�ْصَنى} )الكهف:  َجَزاًء  َفلَُه 

ثت عدة اآيات �سريفة عن الإتيان  هنا تحدَّ

بالح�سنات في موقف القيامة: {َمن َجاء 

ِباْلَح�َصَنِة} )الأنعام: 160( اأي اإن �ساحب 

العمل يمكنه الإتيان بح�سناته معه. وما لم 

�سبغَة  ال�سالح  العمل  يتخذ 

مرافقة  يمكنه  ل  ال��ب��ق��اء، 

وهذا  المعاد.  في  الإن�سان 

المحافظة  ف���ي  ال�����س��ر  ه���و 

القيام  عند  الإخا�س  على 

بالعمل.

 ،R الأطهار  الأئمة 

عن  عبارة  منهم  واح��د  وكل 

اإلى  و�سلوا  قد  ومع�سوم،  كامل  اإن�سان 

الإلهية  الذات  في  المح�س  الفناء  مرحلة 

حركاتهم  ك��اف��ة  ك��ان��ت  ح��ي��ث  المقد�سة 

لذلك  ر�ساه.  تح�سيل  لأج��ل  و�سكناتهم 

كانت اأعمالهم، ل بل جواهر 

ذواتهم، عبارة عن »وجه اهلل« 

ومظهر »هو الباقي«.

2 - لقب مليء بالفخر
اإّن »بقّية اهلل« هو اأحد الألقاب المليئة 

بالفخر لخاتم الأو�سياء ولي الع�سر | 

اأول  »الأعظم«.اأما  يت�سف ب-  والذي قد 

ف��اإذا خرج   ...« بعد خروجه:   | كامه 

اإليه  واج��ت��م��ع  الكعبة  اإل���ى  ظ��ه��ره  اأ���س��ن��د 

ما  ف���اأّول  رج���ًا،  ع�سر  وث��اث��ة  ثاثمائة 

ُكْم  لَّ َخْيٌر   ِ اللهّ {َبِقيَُّة  الآية  به هذه  ينطق 

وؤِْمِنيَن} ثم يقول: اأنا بقيَّة اهلل  اإِن ُكنُتم مُّ

عليه  ي�سّلم  فا  عليكم  وحجته  وخليفته 

اإّل قال: ال�سام عليك يا بقيَّة اهلل  م�سلم 

.
)4(

في اأر�سه«

مخ�سو�س  غير  اللَّقب  ه��ذا  طبعًا، 

الأنبياء  جميع  على  ُيطلق  بل  بح�سرته، 

الربانيين  والعلماء  والأولياء 

اهلل  �سبيل  في  والمجاهدين 

الذين يجاهدون لأجل اإعاء 

كلمة اهلل تعالى؛ مع العلم اأن 

الأئ��م��ة الأط��ه��ار R هم 

تحّدث  الم�سيرة.  هذه  قادة 

اأ����س���ح���اب الإم������ام ال��ب��اق��ر

Q ع��ن��ه ب��ع��ن��وان »ه��ذا 

. وقد وقف خطيبًا 
)5(

بقّية اهلل في اأر�سه« 

من  رجع  عندما  المدينة  في  النا�س  اأمام 

يرافقه  ال�سام  في  بالأ�سر  ال�سبيه  ال�سفر 

{َواإَِل������ى  ف��ق��ال:   Qال�سادق الإم����ام 

اإلى  من�صوب  كل 

اهلل تعالى، هو باق 

�صهام  عن  وبعيد 

ال����زوال وال��ف��ن��اء.
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اْعُبُدواْ  َقْوِم  َيا  َقاَل  �ُصَعْيًبا  اأََخاُهْم  َمْدَيَن 

} اإلى قوله:  اإَِل��ٍه َغْيُرُه}  ْن  َلُكم مِّ َما   َ اللهّ

وؤِْمِنيَن}  مُّ ُكنُتم  اإِن  ُكْم  لَّ َخْيٌر   ِ اللهّ َبِقيَُّة 

)هود: 84- 86(. ثم و�سع يده على �سدره 

وقال ب�سوت عالٍ: »اأنا واهلل بقيَّة اهلل، اأنا 

.
)6(

واهلل بقيَّة اهلل« 

 Qالر�سا الإم���ام  وال���دة  تتحدث 

عن ق�سية ولدته وتقول:

مو�سى  اأب���وه  دخ��ل  و���س��ع��ت��ه...  »فلما 

يا  لك  هنيئًا  ل��ي:  فقال   Qجعفر بن 

»نجمة« كرامة ربك، فناولته اأياه في خرقة 

واأق��ام في  الأيمن  اأذن��ه  ن في  ف��اأذَّ بي�ساء 

ثم  به  فحّنكه  الفرات  بماء  ودع��ا  الأي�سر 

عّز  اهلل  بقية  فاإّنه  خذيه  وق��ال:  اإل��يَّ  ه  ردَّ

.
)7(

وجّل في اأر�سه« 

3 - مظاهر »بقّية اهلل«
من  والأع�����س��ار  ال��ق��رون  تتمّكن  ل��م 

اإ�سافة الفناء والن�سيان على الآثار العلمية 

والكتابية للعظماء اأمثال: ال�سيخ الطو�سي، 

ال��ف��اراب��ي...  �سينا،  اب��ن  المفيد،  ال�سيخ 

الأ�سا�س  المحور  ت�سّكل  كتبهم  زالت  وما 

الحوزات  في  والتعلم  التعليم  عملية  في 

وال�����م�����راك�����ز ال��ع��ل��م��ي��ة 

اأن  ذلك  في  وال�سّر  والثقافّية. 

علماء الدين الكبار يدركون ويفهمون كام 

الأئمة R والذي هو عبارة عن ر�سالة 

اإلى  ويقّدمونه  �سة،  المقدَّ الإلهية  ال��ذات 

م�ستاقي المعارف الدينية. وبعبارة اأخرى 

المع�سومين  الأئ��م��ة  علوم  تراجمة  ه��م 

فهم  الجهة  ه��ذه  وم��ن  الوجدانية   R

مرتبطون بتلك الذوات القد�سّية التي هي 

باهلل  يرتبطون  خالهم  ومن  اهلل«  »بقيَّة 

تبارك وتعالى.

دام »اهلل«  م��ا  ت��ق��دم  م��ا  ع��ل��ى  ب��ن��اًء 

ة  »بقيَّ دام  وما  باٍق  اهلل«  باقيًا، ف-»بقيَّة 

)العلماء  ب��ه  فالمرتبطون  ب��اق��ي��ًا،  اهلل« 

اأمير  قال  لذلك  اأي�سًا.  باقون  والعظماء( 

بقي  ما  باقون  »العلماء   :Qالموؤمنين

.
)8(

الدهر« 

ن�����س��اأة  ع���ن   Qالإمام ي��ت��ح��دث 

دام��ت  م��ا  اأن���ه  ك��ام��ه  ومعنى  الطبيعة. 

باقون  الإلهيون  فالعلماء  باقية،  الدنيا 

9

م
 2

01
2 

ل
و

لأ
 ا

ن
و

ن
كا

/
 2

55
د 

د
ع
ل
ا



راج���ع: التحقيق في كام الق���راآن، م�سطفوي، ج 1، �س 300، ( 1)

»بقي«.

تف�سير نور الثقلين، الحويزي، ج 5، �س 192.( 2)

بحار الأنوار، المجل�سي، ج 99، �س 106.( 3)

م. ن، ج 24، �س 212.( 4)

م. ن، ج 46، �س 259.( 5)

م. ن، �س 315.( 6)

تف�سير نور الثقلين، م. �س، ج 2، �س 391.( 7)

نهج الباغة، ال�سريف الر�سي، ج4، �س36، الحكمة 147.( 8)

الهوام�س

اأي�سًا. وهو ل يريد التحدث عن البقاء في 

ل  م�سلمًا  اأم��رًا  باعتبارها  الآخ��رة  الن�ساأة 

يقبل الإنكار.

4- تاأثير العلم والعمل في البقاء
المخل�سون  والعاملون  الدين  علماء 

هم مظاهر البقاء الإلهي، بمقدار علمهم 

ا�ستعمل  وقد  ال�سالح.  وعملهم  ال�سائب 

في  َبِقيٍَّة}  {اأُْوُل���وا  عبارة  الكريم  القراآن 

قوله تعالى: {َفلَْوَل َكاَن ِمَن اْلُقُروِن ِمن 

اْلَف�َصاِد ِفي  َعِن  َيْنَهْوَن  ٍة  َبِقيَّ اأُْوُلواْ  َقْبِلُكْم 

ِمْنُهْم}  اأَنَجْيَنا  ْن  مَّ مِّ َقِليً�  اإِلَّ  الأَْر����ضِ 

)هود: 116(. و{اأُْوُلوا َبِقيٍَّة} تختلف عن 

»الباقي« كما اأّن اأولي الألباب غير اللبيب، 

فاأولو البقّية هم الذين يقومون بالإ�سافة 

المنكر،  والنهي عن  بالمعروف  الأمر  اإلى 

الإن�ساني  المجتمع  م��ن  الف�ساد  ب��اإزال��ة 

ليحفظ من المعا�سي. 

هم  البقية  ف��اأول��و  ت��ق��دي��ر  ك��ل  وع��ل��ى 

ال�سالحون في العلم والعمل، وهم و�سيلة 

وبهم  والفناء،  الزوال  المجتمع من  حفظ 

وفي ظلِّهم ُينعم اهلل على المجتمع بنعمة 

البقاء.

الدين  فعلماء  الأ���س��ا���س  ه��ذا  وع��ل��ى 

باقون، هذا من جهة ومن جهة اأخرى هم 

ون�ساب  علمهم  بمقدار  وذلك  بقية،  اأولو 

في  تاأثيرهم  ون�ساب  ال�سالح،  عملهم 

الأمة  الباطل، وحفظ  واإماتة  الحّق  اإحياء 

الإ�سامية من الغو�س في المعا�سي. على 

كل الأحوال فاإن ن�سيب اأهل بيت الع�سمة 

R من عنوان {اأُْوُلوا َبِقيٍَّة} اأكثر من 

الجميع؛ لأن الآخرين يحظون بالبقاء من 

.R خال الوجود اإلى جانب مائدتهم

هم  البقية  اأول���و 

في  ال�����ص��ال��ح��ون 

ال��ع��ل�م وال�ع�مل 

وه�����م و���ص��ي��ل��ة 

المجتم�ع  ح�ف��ظ 

اهلل  ينعم  وب��ه��م 

المجتم���ع  عل���ى 

ب��ن��ع��م��ة ال��ب��ق��اء
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اإّن الغنى من الأو�ساف الكمالية للنف�س، فالثروة والأموال ل 

توجب الغنى في النف�س، بل ن�ستطيع اأن نقول: َمْن ل يملك غنى 

وحاجته  اأكثر،  والثراء  المال  تجاه  حر�سه  يكون  النف�س،  في 

)جّل  الحق،  �ساحة  اأمام  حقيقًة  غنيًا  اأحد  يكن  لم  ولّما  اأ�سد. 

جالله( المقد�سة، الغني بالذات، وكانت الموجودات كلها فقيرة 

الحّق، وتوّجه  اإلى غير  القلب  تعّلق  كان  كّلما  لهذا،  ومحتاجة، 

والحاجة  الفقر  كان  اأ�سّد،  والّدنيا  الُملك  تعمير  نحو  الباطن 

اأكثر. 

لأن  ج��دًا،  فوا�سح  الروحي،  والفقر  القلبية،  الحاجة  اأما 

نف�س التعّلق والتوّجه فقر. واأما الحاجة الخارجية التي توؤكد 

ي�ستطيع  ل  اأح��دًا  لأّن  اأكثر؛  اأي�سًا  فهي  القلبي،  الفقر  بدورها 

النهو�س باأعماله بنف�سه، فيحتاج في ذلك اإلى غيره. والأثرياء، 

واإن ظهروا في مظهر الغنى، ولكّنهم بالّتمعن، يتبّين اأّن حاجتهم 

تت�ساعف على قدر تزايد ثرواتهم، فالأثرياء فقراء في مظهر 

الأغنياء، ومحتاجون في زّي من ل يحتاج.

وامالأ 

قلبي غنى
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نحن الفقراء اإلى اهلل

وكّلما اتجه القلب نح���و تدبير الأمور، 

وتعمير الدنيا اأكثر، وكان تعّلقه اأ�سد، كان 

غبار ال���ذّل والم�سكن���ة عليه اأوف���ر، وعلى 

العك�س، كّلم���ا َرَكَل بقدميه التعّلق بالدنيا، 

وحّول بوجه قلبه اإلى الغنّي المطلق، واآمن 

بالفق���ر الذات���ي للموجودات، وع���رف باأن 

اأحدًا من الكائنات ل يمل���ك لنف�سه �سيئًا، 

واأن جميع الأقوياء والأعّزاء، وال�ساطين، 

ق���د �سمع���وا بقلوبه���م اأم���ام �ساح���ة الحق 

المقد�سة من الهات���ف الملكوتي، والل�سان 

َه���ا النَّا�ُض  يُّ
الغيب���ي، الآية الكريم���ة {َي���ا اأَ

ُ ُه���َو اْلَغِن���يُّ  ِ َواللَّ اأَنُت���ُم اْلُفَق���َراء اإَِل���ى اللَّ

ا�ستغن���ى  كّلم���ا  اْلَحِميُد})فاط���ر:15( 

الإن�س���ان عن العالمين اأكث���ر، وبلغ م�ستوى 

ا�ستغنائ���ه درج���ة ل ي���رى لُمل���ك �سليمان

Q قيم���ة، ول ياأب���ه بخزائ���ن الأر�س، 

عندم���ا تو�سع بي���ن يدي���ه مفاتيحها. كما 

ورد الحدي���ث، اأن جبرائي���ل ق���د هبط من 

قب���ل اهلل تعال���ى بمفاتيح خزائ���ن الأر�س 

لخات���م النبيي���نP، فتوا�س���ع �سل���وات 

اهلل و�سام���ه عليه ورف�س قبولها، وافتخر 

.
)1(

بفقره 

»اإّل اأن اأقيم حقًا«

 Qويقول الإمام علي بن اأبي طالب

لهي  »واهلل  عليه:  دخوله  بعد  عبا�س  لبن 

اإمرتكم« ففي نهج  اإلّي من  اأحّب  )النعل( 

الباغة قال عبد اهلل بن عبا�س: »دخلت 

وهو  قار  بذي   Qالموؤمنين اأمير  على 

هذا  قيمة  م��ا  ل��ي:  ف��ق��ال  نعله،  يخ�سف 

 :Qفقال لها،  قيمة  ل  فقلت:  النعل؟ 

اأن  اإّل  اإمرتكم،  من  اإلّي  اأحّب  لهي  »واهلل 

.
)2(

اأقيم حّقًا، اأو اأدفَع باطًا« 

 :Qويقول الإمام علي بن الح�سين

َخاِلِقَها  ِم��ْن  ْنيا  الدُّ ْط��ُل��َب 
َ
اأ ْن 

َ
اأ �ْسَتْنِكُف 

َ
»اأ

.
)3(

َفَكْيَف بَطَلِبها ِمْن َمْخلوٍق ِمْثِلي« 

»النار خيٌر من العار«

ورد في كتاب )�سل�سلة الرعية 

بعد   ،
)4(

الدين لنجم  ال��ك��ب��رى( 

خّيروني  »ل��و  المغّلظة:  الأي��م��ان 

ال��ّدن��ي��ا وج��اه��ه��ا مع  ث���روة  بين 

ال��ج��ّن��ة وح��وره��ا وق�����س��وره��ا، 

واأرادوا مني مجال�سة الأغنياء 

في  ال��ب��وؤ���س  وبين  جهة،  م��ن 

الآخ��رة،  في  وال�سقاء  الدنيا 

الفقراء  مجال�سة  مني  واأرادوا 
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م���ن ج��ه��ة اأخ������رى، لخ���ت���رت ال��ف��ق��راء، 

وابتعدت عن عار مجال�سة الأغنياء، والنار 

.
)5(

خير من العار« 

نعم اإّن اأهل الحق يعرفون اأي نوع من 

الكدورة والظام في القلب ي�سبب التوجه 

نحو خ��زائ��ن ال��دن��ي��ا، وال��م��ال، وال��ج��اه، 

على  يبعث  وكيف  اأهلها؟  مع  والمجال�سة 

ال��وه��ن وال��ف��ت��ور ف��ي ال��ع��زي��م��ة، وي��وج��ب 

وي�سرفه  القلب،  ل��دى  وال��ح��اج��ة  الفقر 

عن النتباه اإلى النقطة المركزية الكاملة 

عطيَت، 
َ
اأ عندما  ولكن  مطلقة؟  ب�سورة 

اإلى  والبيت  اأهله  اإلى  القلب  العزيز،  اأيها 

تدفع  ولم  غيره،  عن  واأعر�سَت  �ساحبه، 

�ساحبه.  فيه  تجلَّى  الغا�سب،  اإلى  البيت 

ومن المعلوم اأن تجّلي الَغنّي المطلق، يدفع 

اإلى الِغنى المطلق، ويغرق في بحر العّزة 

والِغنى، فيمتلئ من الغنى، وعدم الحتياج 

َوِل��ْل��ُم��وؤِْم��ِن��ي��َن}  َوِل��َر���ُص��وِل��ِه  ُة  اْل��ِع��زَّ  ِ {َولِلَّ

البيت  �ساحب  وينه�س   )8 )المنافقون: 

ب���اإدارة اأم���وره، ول��م يترك الإن�����س��ان اإل��ى 

نف�سه، واإّنما يتدخل، ويت�سرف في جميع 

�سوؤون عبده، بل ي�سبح هو �سمعه، وب�سره، 

ويده، ورجله، وتتحقق بذلك ثمرة التقّرب 

ال�سريف  الحديث  في  ورد  كما  بالنوافل، 

 Qعن الكافي، باإ�سناده عن اأبي جعفر

اِفلِة َحّتى  ُب اإَليَّ ِبالنَّ ُه لَيَتَقرَّ في حديث: »َواإنَّ

حَبْبُتُه ُكْنُت �َسْمَعُه الَِّذي َي�ْسَمُع 
َ
ُه، َفاإَِذا اأ ِحبَّ

ُ
اأ

الَِّذي  َوِل�َساَنُه  ِبِه  ُر  ُيْب�سِ الَِّذي  َرُه  َوَب�سَ ِبِه 

 فيو�سد 
)6(

َيْنِطُق ِبِه َوَيَدُه الَّتي َيْبِط�ُس ِبَها« 

وي�ستغني  نهائيًا،  وفاقته  العبد  فقر  باب 

عن العالمين.

الموؤّثر في الوجود

هذا  وراء  من  يرتفع  اأنه  الموؤّكد  ومن 

التجلي الخوُف من جميع الكائنات، ويحلُّ 

وتماأ  محّله،  المتعالي  الحق  من  الخوف 

لغير  القلب عظمة الحق وهيبته، ول يرى 

الَغنّي  تجّل���ي  اإنَّ 

المطلق، يدفع اإلى 

المطل���ق،  الِغن�ى 

ويغ���رق في بح�ر 

ال��ع��ّزة وال��ِغ��ن��ى
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الحق عظمًة، واحت�سامًا، وت�سّرفًا، ويدرك 

اهلل(  اإّل  الُوجود  في  ُموؤّثر  )ل  اأن  حقيقة 

الحديث  ه��ذا  ف��ي  اأ�سير  وق��د  قلبه.  بكل 

التي  المطالب  ه��ذه  بع�س  اإل��ى  ال�سريف 

 قلبك ِغنى 
ُ
غ لعبادتي اأماأ ذكرناها، )تفرَّ

العبادة،  لأج��ل  القلبي  التفرغ  وه��ذا   )...

اأعلى  اإل��ى  روي���دًا  روي���دًا  بالإن�سان  ي�سمو 

مراتب ح�سور القلب للعبادة.

وهذه نبذة عن الآثار التي تترتب على 

العبادة.

اأما لو غفل القلب عن ال�ستغال بالحق، 

واأهمل التفرغ في التوجه نحوه، لغدت هذه 

جميع  وينبوع  ال�سقاء،  كل  اأ�سا�س  الغفلة 

النقائ�س، ومبعث كافة الأمرا�س النف�سية، 

وب�����س��ب��ب ه���ذه ال��غ��ف��ل��ة ي��ح��ول ب��ي��ن القلب 

وك���دورة  داك���ن،  ظ���اٌم  المتعالي  وال��ح��ق 

تغلغل  م��ن  تمنع  غليظة  وحجب  �سديدة، 

التوفيقات  من  وتحرمه  فيه،  الهداية  نور 

الإل��ه��ي��ة، وي��ن��ع��ط��ف ال��ق��ل��ب م���رة واح���دة 

البطن  تعمير  م��ن  وملذاتها،  الدنيا  اإل��ى 

والإنية،  الأنانية  حجاب  ويغ�ساه  والفرج. 

�ساحب  ت��ح��رك  وي��ك��ون  النف�س،  وتطغى 

والأنانية،  الترفع  خال  من  النف�سية  هذه 

ويبدو ذّله الذاتي، وفقره الحقيقي، ويبتعد 

الحق  �ساحة  عن  و�سكناته  حركاته  كل  في 

كما  ال��خ��ذلن.  ن�سيبه  وي��ك��ون  المتعالي، 

ْن َل َتفَرْغ  تولى الحديث ال�سريف بيانه: »َواإِ

�ُسدُّ 
َ
ْنَيا ُثمَّ َل اأ  َقْلَبَك �ُسْغًا ِبالدُّ

ُ
ْماأ

َ
ِلِعَباَدتي اأ

ِكُلَك اإِلى َطَلِبَك«.
َ
َفاَقَتك َواأ

تنبيه

ل بد من معرفة اأن المق�سود من اإيكال 

اأّن العبد حيث ين�سرف  الأمر اإلى العبد، 

عن الحق، ويتوجه اإلى الدنيا، وتتحكم فيه 

الطبيعة، وتتغلب عليه الأنانية، ويبرز فيه 

باإيكال  ذلك  عن  ُيعبر  والذاتية؛  العجب 

الأمر اإلى العبد. واأما الإن�سان الذي يولي 

نور  قلبه  ويغمر جوانب  الحق،  نحو  وجهه 

الحق، فا محالة تكون ت�سرفاته حقًا.

: »...وهب���ط م���ع جبرئي���ل ملك ل���م يطاأ ( 1)
P

ق���ال ر�س���ول اهلل 

الأر�س ق���ّط، معه مفاتيح خزائن الأر����س، فقال يا محّمد 

اإّن رّبك يقرئك ال�سام ويقول هذه مفاتيح خزائن الأر�س، 

ف���اإن �سئت فكن نبيًا عب���دًا، واإن �سئت فكن نبيًا ملكًا فاأ�سار 

اإلي���ه جبرئيل Q اأن توا�سع يا محم���د فقال: بل اأكون 

عب���دًا، ثم �سعد اإل���ى ال�سم���اء«. اأمالي ال�س���دوق، مجل�س 

69، ح 2.

نهج الباغة، ج1، �س80، الخطبة 33.( 2)

علل ال�سرائع، ال�سدوق، ج 1، الباب 165، ح 3.( 3)

اأحم���د بن عم���ران ب���ن محم���د )540 � 618ه����. ق( ال�سوفي ( 4)

العرف���اء  م���ن  الدي���ن(  ب�)نج���م  المع���روف  الخوارزم���ي 

الم�سهورين وكبار م�ساي���خ ال�سوفية له: منازل ال�سائرين، 

منهاج ال�سالكين.

منهاج ال�سالكين، المنهج ال�ساد�س، �س 157.( 5)

اأ�سول الكافي، الكليني، ج2، �س 352.( 6)

الهوام�س

القلب���ي  غ  التف���رُّ

لأج����ل ال��ع��ب��ادة 

ي�صم����و بالإن�صان 

اإلى  روي���دًا  روي���دًا 

اأعلى مراتب ح�صور 

للعب��ادة القل����ب 

14



ال�صبر الأ�صعب
اإّن جميع الطرق التي يمكن ال�ستفادة 

العظيم  الإ�سام  تراث  حفظ  لأجل  منها 

ال�سهداء،  �سيد  حياة  في  م�سهودة  نجدها 

والإن���ذار،  والتو�سيح،  التبيين  حيث  من 

واإيقاظ  والتبليغية،  الإعامية،  والحركة 

من  ��ة  ال��خ��ا���سّ العنا�سر  ل���دى  ال���وج���دان 

على  بّينة  كانت  الأم���ور  تلك  كل  النا�س. 

الح�سين الإم��ام  ال�سهداء  �سّيد  حياة  مّر 

Q. فبعد وقوف الإمام بوجه انحراٍف 

يكن  لم  بالنف�س،  مواجهته  قا�سدًا  كبير 

الحركة،  هذه  اأو م�سير  نهاية  غافًا عن 

الوا�سع،  واّطاعه   ،Qالإمام فمعرفة 

اأعلى من مداركنا، لذا فقد �سعى الإمام، 

اأهداف  اإلى  للو�سول  معرفته،  خال  من 
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ثاثة: ر�سم خّطة عمل، عدم ال�ست�سام، 

ودعوة النا�س اإلى الن�سرة. 

لم ي�سعر بالندم اأبدًا

ع��ن��دم��ا ب���رزت ج��م��اع��ة م��ن ال��ن��ا���س، 

اأّنها  واأعلنت  الكوفة،  اأه��ل  جماعة  وه��ي 

الجليل  ه��ذا  جنب  اإل��ى  للم�سّي  حا�سرة 

 Qعلى هذا الطريق، ا�ستجاب الإمام

لم  ولحقًا،  نحوهم،  وتحّرك  لمطالبهم، 

الطريق عندما علم  اأثناء  بالّندامة  ي�سعر 

بخذلنهم. 

الإمام المرء في كلمات  عندما ينظر 

Q، يرى كم كان عازمًا وجازمًا على 

اإتمام هذا العمل، فوقوف 

Qالح�سين الإم�����ام 

انحرافية  ح��رك��ة  مقابل 

خطرها  ف��ي  ا�ستثنائية 

يمكن  ال��زم��ان،  ذاك  ف��ي 

بنف�سه،  در���س��ًا  ُي��ع��ّد  اأن 

في   Qكّرره م��ا  وه���و 

عمله  اأ�سند  حيث  اأقواله، 

اإلى تعاليم الإ�سام، فكان 

Pيقول: »اإّن ر�سول اهلل

�ُسلَطانًا  ى 
َ
َراأ َم���ْن  ق���ال: 

ِلَعْهِد  َناِكثًا  اهلِل،  لُحُرِم  ُم�ْسَتحّاً  َجاِئرًا، 

في  َيْعَمُل  اهلِل،  ر�ُسوِل  ة  ِل�ُسنَّ ُمَخاِلفًا  اهلِل، 

ْر  ُيغيِّ َلْم  ُثمَّ  واْل��ُع��ْدَواِن،  ِبالإْثِم  اهلِل  ِعَباِد 

اهلِل  َعَلى  َحقًا  َك��اَن  ق��ول،  ول  ِبفعل  عليه 

هذا   Qبّين ولقد  َمْدَخَله«.  ُيْدِخَلُه  اأْن 

للنا�س قوًل وفعًا. اأي اإّن تكليفي هو هذا: 

اأقوم  بما  المعار�سة  ظهر 
ُ
اأ اأن  علّي  يجب 

به، ويجب اأن اأتقّدم على طريق المعار�سة 

وال�سمود، وليكن الم�سير ما يكون، فاإذا 

اأح�سنه،  فما  النت�سار،  هو  الم�سير  كان 

فما  ال�����س��ه��ادة  ك���ان���ت  واإذا 

الإم��ام  اإّن  اأي  اأي�سًا؛  اأح�سنها 

على  ت��ح��ّرك   Qالح�سين

هذا النحو.

ه�����������ذه ت�������س���ح���ي���ة 

Qال������ح�������������س������ي������ن

اإّن ما اأ�سحى اإيثارًا كامًا، 

التحّرك  لاإ�سام، هو  وحفظًا 

الإ���س��ام،  حفظ  ال���ذي  نف�سه 

في  ثابتة  باقية  القيم  وج��ع��ل 

الإمام يتقّبل  لم  فلو  المجتمع، 

ال�صب��ر الأ�صع����ب 

الإمام  الذي واجهه 

Qه��و  لح�صين ا

اأ�صحاب  اأن ي�صمع 

والط��الع  النف��وذ 

والحت��رام يقولون 

له: ل تفع��ل هذا!
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Q مثل هذه المخاطر، ولو لم يتحّرك 

تلك  تح�سل  لم  ول��و  دم��ه،  ويبذل  وي��ق��ّدم 

واأهل   Pالنبي لُحَرِم  العظيمة  الفجائع 

في  الواقعة  بقيت هذه  لما   ،R البيت 

التاريخ. فمثل هذه الحادثة هي التي كان 

من الممكن اأن تقف بوجه ذلك النحراف 

العظيم، فقد كان ينبغي، وبهذا النحو من 

القوة والعظمة، اإحداث �سدمة بوجه ذلك 

والتاريخ،  المجتمع  ذه��ن  في  الن��ح��راف 

وقد ح�سل... 

.Qهذه هي ت�سحية الإمام الح�سين

�سبٌر ا�ستثنائي

اأمر  بالل�سان  ذلك  ذكر  اإّن  بالطبع، 

قام  م��ا  اإّن  الحقيقة  ف��ي  ول��ك��ن،  �سهٌل. 

عمًا  ك��ان   Qالح�سين الإم����ام  ب��ه 

يمكن  ما  بكثير  تفوق  واأبعاده  ا�ستثنائيًا، 

ما  فغالبًا  اليوم،  بح�سابات  ندركه  اأن 

اأب��ع��اده   اإل��ى  نلتفت  ل  اأو  النظر،  نغ�ّس 

بالتف�سيل  تحدثُت  مّرة  ذات  ودقائقه. 

لم   .Qالح�سين الإم���ام  �سبر  ع��ن 

يكن �سبره منح�سرًا في تحّمل العط�س، 

الأ���س��ح��اب،  مقتل  على  ال�سبر  ه��و  اأو 

الأ�سعب  ال�سبر  �سهٌل.  �سبٌر  هذا  فمثل 

والطاع  النفوذ  اأ�سحاب  ي�سمع  اأن  هو 

ه��ذا!  تفعل  ل  ل��ه:  ي��ق��ول��ون  والح���ت���رام 

يبّثون  وه��م  وخطر،  خاطئ  عمٌل  وه��ذا 

اأ�سحابه.  �سفوف  في  وال��ت��رّدد  ال�سّك 

ومن هم هوؤلء؟ اإّنهم اأمثال عبد اهلل بن 

اهلل  وعبد  الزبير،  بن  اهلل  وعبد  جعفر، 

البارزة  ال�سخ�سيات  ه��ذه  عبا�س،  بن 

ال���ك���ب���رى ف���ي ذل����ك ال���زم���ن، ه���م من 

ال�سخ�سيات  اأبناء  من  وهم  الممّيزين، 

يقولون  كانوا  لقد  الإ�سام.  في  المهّمة 

من  وب��ال��رغ��م  الفعل.  ب��ه��ذا  تقم  ل  ل��ه: 

العزم،  ذل��ك  فيه  يكن  لم  لو  ذل��ك،  كل 

في  �سيقول  لكان  والثبات،  الإرادة  وتلك 

فهذه  تكليفي،  من  الأمر  يعد  لم  نف�سه: 

تتحّرك،  هكذا  والدنيا  ه���وؤلء،  مقالة 

الأمور كما هي!!  وندع  فلنترك 

اإّن ال��ذي يقف  وف���ي ال��خ��ت��ام ن��ق��ول: 

ول ي��رت��ج��ف ق��ل��ب��ه، وي��م�����س��ي ع��ل��ى ه��ذا 

الطريق، وفي وجه كل هذه الت�سريحات، 

والت�سكيكات  الو�ساو�س  تلك  بالأحرى،  اأو 

اأّن��ه  ب��ّد  ل  ال�سرعية،  ال��ط��رق  واخ��ت��اق 

ذلك  لمثل  يوؤ�س�س  اأن  ي�ستطيع  ال��ذي  هو 

التحّول العظيم. 
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ال�صبُر �صبران
ال�سيخ علي ذوعلم

ا  عمَّ و�سبٌر  تكره،  ما  على  �سبٌر  �سبران:  »ال�سبر 

تحب«)1(.

عن  المنقولة  والروايات  ال�سريفة  الآيات  في  ورد 

ال�سبر  اأهمية  للدللة على  ما يكفي   Rالمع�سومين

والفالح.  ال�سعادة  اإلى  الو�سول  اأجل  من  الثبات  ودور 

لتمكّنا  حياتنا  في  الأليمة  الحوادث  اإل��ى  نظرنا  فلو 

الو�سول  اإذ  والثبات،  ال�سبر  اأهمية  على  الوقوف  من 

اإلى الفالح ل يكون دونهما، واأما فقدانهما فيوقعنا في 

اأعمالنا  جميع  كانت  ولو  ال�سيئة.  العواقب  من  الكثير 

ت�سير وفق ما نحب وما هو في م�سلحتنا، وبالتالي نترك 

اأنه يلحق ال�سرر بحياتنا،  اأ�سا�س  كل ما ننفر منه على 

فاإن الحياة الب�سرية قد ت�سير في طريق �سهل وا�سح ل 

ياأبى اأي اإن�سان �سلوكه، ولكان هذا الإن�سان كالموجودات 

الأخرى )الحيوانات اأو النباتات( التي تتحرك ب�سكل 

حركة  طبيعة  ولكن  الكمالي.  م�سيرها  ف��ي  طبيعي 

الرغم  وعلى  الموجودات  باقي  عن  تختلف  الإن�سان 

ل  التي  الم�سكالت  من  الكثير  يعتريها  اإذ  �سهولتها،  من 

تواجهها الموجودات الأخرى في حياتها. 
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�سبر على ما تكره

تعجبنا  ل  التي  الأع��م��ال  ببع�س  نقوم  اأننا  الوا�سح  من 

ولكنها تقع �سمن اإطار م�سالحنا، وقد جاء في القراآن الكريم 

َوَع�َصى  ُكْم  لَّ َخْيٌر  َوُهَو  �َصْيًئا  َتْكَرُهواْ  اأَن  تعالى: {َوَع�َصى  قوله 

تعتبر  216(. طبعًا  )البقرة:  لَُّكْم}  �َصرٌّ  َوُه��َو  �َصْيًئا  واْ  ُتِحبُّ اأَن 

هذه الآية ال�سريفة واحدة من الأ�سول الهامة لي�س فقط على 

على  بل  لاإن�سان،  الخالدة  والحياة  الفاني  الكمال  م�ستوى 

تناول  يرف�س  الذي  فالطفل  اأي�سًا.  الدنيوية  الحياة  م�ستوى 

ل اللعب على الدر�س،  الدواء ال�سروري لكرهه له، اأو الذي يف�سّ

يق�سي  ال��ذي  ذاك  يعلم  وهل  الحقيقية؟  م�سلحته  يعلم  هل 

اأوقاته في الأهواء مبتعدًا عن التح�سيل والمعرفة والجهد ما 

هو م�ستقبله؟ وهكذا في الكثير من الأمثلة التي تو�سح اللتفات 

اإلى الحال من دون العتناء بالم�ستقبل.

اإدراك حقائق الأمور

نحن ناحظ وجود عدد كبير من الأمثلة التي ن�سادفها في 

حياتنا الفردية والجتماعية، فلو اأردنا اأن نقوم بكل ما نحب 

الحياة  نظام  اختال  اإلى  الأم��ر  هذا  لأّدى  نكره  عما  ونبتعد 

التي  الأمثلة  جميع  في  فر�سنا  ولو  ال��زوال.  نحو  ال�سير  واإل��ى 

ن�سادفها في حياتنا امتاك الفرد اأو المجتمع اإدراكًا عميقًا 

والأم��ور  المفيدة  ال�سعبة  الأم��ور  لنتفت  الم�ستقبلية  للحياة 

اأدنى م�ستوياتها.  اإلى  اأو و�سلت على الأقل،  المائمة ال�سارة 

القائَمين  واليقين  التربية  من  م�ستوى  اأعلى  في  هم  َمْن  اأما 

ت�سبح  م�ستوى  اإل��ى  ي�سلون  فاإنهم  المعرفة،  اأ�سا�س  على 
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و�سعادتهم  تتنافى  التي  المحبوبة  الدنيوية  الأم��ور  عندهم 

مع  المترافقة  الدنيوية  الأم��ور  وت�سبح  مطلوبة،  غير  اأم��ورًا 

بع�س ال�سعوبات والم�سكات، كال�سعوبات التي تكتنف ق�سية 

كانت  اإذا  وبالأخ�س  مطلوبة،  اأم��ورًا   ،
َّ

اهلل �سبيل  في  الجهاد 

تاأخذ بهم اإلى م�ستوى تاأمين ال�سعادة. وبعبارة اأخرى، هوؤلء 

فلم  لاأمور  الحقيقي  الإدراك  م�ستوى  اإلى  و�سلوا  الأ�سخا�س 

يبَق اأي مجال لغترارهم بالظواهر. وقد ناحظ هذه الأمور 

في دعاء الإمام الح�سينQ: »اإلهي اأرني الأمور كما هي«.

اأوج اليقين والعرفان

ال�سطحية  الأم��ور  على  يمّر  اآخرته  اإلى  المتطلع  ال�سخ�س 

اإل���ى عمق الأح���داث  ال��ك��رام لأن���ه ينظر  وال��ظ��اه��ري��ة م���رور 

الدنيوّية  الأع��م��ال  ت�سبح  الأ���س��ا���س  ه��ذا  وع��ل��ى  والأ���س��ي��اء، 

وال�سعادة،  الحق  م�سير  تخالف  التي  والظاهرّية  ال�ّسطحّية 

التي  الأم��ور  ت�سبح  اإذ  �سحيح،  والعك�س  مقبولة.  غير  م�سائل 

يعتبرها بع�سهم غير محّببة اإّل اأّنها �سرورية لقطع الطريق اإلى 

الكمال م�سائل مطلوبة و�سهلة. هنا يتجّلى اأوج العرفان واليقين 

 تعالى اأحلى من الع�سل. 
َّ

والإيمان، في�سبح الموت في �سبيل اهلل

م�سافات  تلك  الأوج  نقطة  وبين  بيننا  تف�سل  الذين  نحن  اأم��ا 

اأعيننا،  ن�سب   Qالموؤمنين اأمير  ن�سع  اأن  فح�سبنا  وا�سعة 

فنقف ون�سبر ونثبت في م�سير الكمال وذلك من خال التوا�سع 

والقدرة على �سبط النف�س، خا�سة اأمام الأمور المحّببة لها.

  نهج الباغة، ال�سريف الر�سي، ج 4، �س 14، حكمة 55.( 1)

الهوام�س

المتطلع  ال�صخ�س 

اإلى اآخرته يمّر على 

ال�صطحية  الأم��ور 

م���رور  والظاهرية 

ال����ك����رام لأن����ه 

اإل��ى عمق  ي�نظ��ر 

والأ�صياء الأحداث 
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من هو؟

Rم�صيرٌة في بناء حكومة اأهل البيت :Qالإمام ال�صّجاد

الإمام زين العابدينQ: �صراج الدنيا والدين

ر�صالة الحقوق: ر�صالة التكامل الإن�صاني

هكذا يكون البكاء �صالحًا

مواقف الآخرة  في ال�صحيفة ال�صجادية
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هو الإمام علي بن الح�سين بن علي، والده الإمام ال�سهيد الح�سين

وحفيدة  الملوك،  �سليلة  زنان(  )�ساه  الجليلة  ال�سيدة  واأمه   Q

.Pك�سرى »الملك العادل«، كما قال فيه النبي

 ن�ساأ الإمامQ في بيت الوحي، واأدرك �سنتين من خالفة جّده 

اأمير الموؤمنين عليQ، وع�سر �سنين من اإمامة اأبيه الح�سين �سيد 

ال�سهداء، ودامت اإمامته اأربعًا وثالثين �سنة.

اإعداد: 

زينب فهدا

ولد في المدينة المنورة يوم 

الخمي�س، في الخام�س اأو التا�سع من 

�سهر �سعبان من �سنة ثمان وثالثين 

من الهجرة المباركة، قبل وفاة 

جّده ب�سنتين. 

تزوج الإمامQ زوجات عديدة، 

واأنجب خم�سة ع�سر ولدًا، منهم: الإمام 

الخام�س محمد الباقرQ، عبد اهلل 

والح�سن والح�سين الأكبر، وزيد ال�سهيد.

على  الإ�سامية  الع�سور  اأ���س��واأ  م��ن   Qالإمام ع�سر  ك��ان  لقد 

امتداد التاريخ، فقد حدثت فيه كثير من الأحداث الج�سام التي ابتلي بها 

الم�سلمون، وكان من اأق�ساها واأفجعها، واأ�سّدها هوًل ماأ�ساة كرباء، فقد 

انتهكت فيها حرمة النبيP في ذريته، واأهل بيته.

الحرة  واقعة   Qالإمام عاناها  التي  المفجعة  الأحداث  بين  ومن 

التي انتهكت فيها حرمة مدينة النبيP ومركز دعوته، فقد ا�ستباحتها 

جاوزة يزيد بن معاوية، فاقترفوا فيها كل ما حّرمه اهلل من اإثم، و�سحقوا 

جميع القيم والأعراف.

�سهيدًا   Qالإمام ق�سى 

المنورة،  المدينة  في  م�سمومًا، 

يوم  ال��ح��رام،  م��ح��رم  �سهر  ف��ي 

في  ال��رواي��ات  وت��ع��ددت  ال�سبت، 

هو  الم�سهور  ولكن  �سهادته،  يوم 

في الخام�س والع�سرين منه، في 

ال�سنة الرابعة والت�سعين للهجرة.

المدينة  ف��ي   Qوُدفن

عمه  قبر  بجانب  الغرقد  ببقيع 

.Qالإمام الح�سن
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محمد«،  »اأب��و  ب�   :Qالإمام ُكني 

باألقاب  ب  ولقِّ ح�سن«.  »اأب��و  ب�  اأي�سًا  وقيل 

كثيرة منها:

زين العابدين، وهو اأ�سهرها. 

ال�سجاد: لكثرة �سجوده وعبادته هلل.

الأمين.

الرهبانّي.

الَبّكاء لكثرة بكائه على والده الح�سين

Q بعد ا�ست�سهاده بكرباء.

الزاهد.

منار القانتين.

خازن و�سايا المر�سلين.

ال�سجود  طويل  كان  لأن��ه  الثفنات  ذو 

وكثير ال�ساة.

اأّما نق�س خاتمهQ فقد كان )وما توفيقي اإل باهلل( 

وقيل )علمت فافعل(.

و�سف �ساعر العرب الفرزدق 

في رائعته هيبة الإمامQ بقوله:

ي�����ك�����اُد ُي���م�������س���ك���ه ع�����رف�����اَن راح���ت���ه

ي�ستلم ج��اء  م��ا  اإذا  الحطيم  رك���ُن 

مهابته م��ن  وُيغ�سى  ح��ي��اًء   َيغ�سي 

ي��ب��ت�����س��م ح���ي���ن  اإل  ُي����ك����لَّ����م  ف���م���ا 
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تفّرغ  باأنه   Qال�سّجاد الإم��ام  عن  يقال  ما  �سحيحًا  لي�س 

النا�س.  وهموم  ال�ّسيا�سة  في  التدخل  عن  بنف�سه  وناأى  للعبادة، 

ك�  باألقاب  الإم��ام  بتلقيب  الموؤرخين  بع�س  يقوم  اأن  الظلم  ومن 

لم  كربالء  في  مر�سه  اأن  رغم  العليل(  اأو  المري�س،  )الإم��ام 

ينطوي  قد  النظر  وبتدقيق  اأي��ام!  عدة  من  اأكثر  يدم 

تكليف  بعدم  تتمثل  اإلهية،  م�سلحة  على  الظرف  هذا 

بحمل  ذلك  بعد  ليقوم  بالجهاد؛   Qال�سجاد الإمام 

اأعباء الإمامة والقيادة التي ا�ستمرت بعد عا�سوراء ما 

يقارب حوالي 34 اأو 35 �سنة، اإذ تجّلت كمرحلة مختلفة 

لالإمامة، وظروفها، ومفهومها لدى النا�س، وحتى دورها، 

وكانت حافلة بال�سعوبات والم�ساق الج�سام. 

الواقعي  بالمعنى  اإن�سان  كل  �سيرة  تت�سح 

له  ال��ع��ام  التوجه  نعرف  عندما  للكلمة، 

بمالحظة  نقوم  بعدها  حياته،  في 

ح�سلت  التي  الجزئية  ال��ح��وادث 

معه. فاإذا ُعرف التوجه العام، فاإن 

بالمعنى  ُتفهم  الجزئية  الحوادث 

المنا�سب.

ال�سيد القائد علي اخلامنئي {

:Q

م�صيرٌة في بناء حكومة 

)*(
Rالب�ي��ت اأهل 
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متابعة اإنجاز الهدف

لاإمامة  ا�ستامه  بين  ما   Qال�سّجاد الإمام  كان 

في عا�سوراء 61 ه�، وا�ست�سهاده م�سمومًا �سنة 95 ه�، يتابع 

اإنجاز هدف اإقامة حكومة اأهل البيت R. لذلك، من 

خال هذا التوجه العام، ينبغي اأن نف�ّسر جزئيات مراحل 

التي  والأ�ساليب  والتحركات،  الإم���ام،  به  ق��ام  ما  عمل 

اتبعها، والتوفيقات التي ح�سلت معه، وكل الكلمات التي 

بيَّنها، والأدعية والمناجاة التي جاءت ب�سورة ال�سحيفة 

مدة  ط��وال  اتخذها  التي  المواقف  كذلك  ال�سجادية. 

الإمامة ومنها:

تميز  الذي  ويزيد  زياد  1 - موقفه من عبيد اهلل بن 
بالبطولة وال�سجاعة والفداء. 

2 - موقفه الذي تميز بالهدوء، من م�سرف بن عقبة، 
هذا الذي قام بتدمير المدينة، وا�ستباح اأموالها باأمر من 

يزيد، في ال�سنة الثالثة من حكمه. 

اأقوى  3 - حركة الإمام مقابل عبد الملك بن مروان 
بال�سّدة  موقفه  تميز  حيث  واأمكرهم،  اأمية  بني  خلفاء 

حينًا، والعتدال حينًا اآخر. 

واأع���وان  ال�ساطين،  وّع���اظ  م��ن  الإم���ام  موقف   -  4
 .Qالظلمة... وكذا كل مواقفه

هذا  اأّن  المباركة،  �سيرته  على  المّطلع  يجد  ولذلك 

تحقيق  �سبيل  في  حياته  كل  ق�سى  قد  العظيم  الإن�سان 

الأر���س،  على  اهلل  حكومة  اإقامة  وهو  المقد�س،  الهدف 

الو�سائل  اأن�����س��ج  م��ن  ا�ستفاد  وق��د  الإ����س���ام،  وتحقيق 

واأف�سلها.

ه����ذا الإن�����ص��ان 

ق�صى  قد  العظيم 

ك��ل ح��ي��ات��ه في 

�صبي����ل تحقي���ق 

المق��د�س،  الهدف 

وهو اإقامة حكومة 

الأر���س على  اهلل 
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ومعها   Qالباقر الإم��ام  اإل��ى  الإم��ام��ة  انتقال  اإن 

ب�سورة  تظهر  الأر����س،  على  اهلل  حكومة  اإق��ام��ة  مهمة 

وا�سحة في الروايات. ففي رواية نجد اأن الإمام ال�سجاد

Q جمع اأبناءه م�سيرًا اإلى الإمام الباقرQ، وقال: 

الأمانة  وهذه  ال�ساح،  هذا  وخذ  ال�سندوق،  هذا  احمل 

والكتاب  الثورية،  القيادة  اإل��ى  يرمز  فال�ساح   .
)1(

بيدك

يرمز اإلى الفكر والعقيدة الإ�سامية، وقد اأودعهما الإمام 

ال�سجادQ الإماَم الذي �سياأتي بعده. 

التنظيمات ال�سرية

اإنَّ المق�سود من »الّتنظيمات ال�سرّية« روابط العقيدة 

على  وتحملهم  ببع�س،  بع�سهم  النا�س  ت�سل  كانت  التي 

الّت�سحية والأعمال ال�سرّية. 

في  الكوفة،  اإل��ى  كرباء  باأ�سرى  جيء  عندما  مثًا: 

فيه.  كانوا  الذي  ال�سجن  في  حجر  �سقط  الليالي  اإح��دى 

الكوفة  حاكم  اأر�سل  لقد  عليها:  كتب  ورقة  بالحجر  واإذا 

رجًا اإلى يزيد في ال�سام، حتى يعلم ماذا يفعل بكم، فاإذا 

�ستقتلون  اأنكم  فاعلموا  تكبير،  �سوت  ليًا  غ��دًا  �سمعتم 

هاهنا، واإذا لم ت�سمعوا فاعلموا اأن الو�سع �سيتح�سن. 

وجود  جيدًا  ن��درك  الق�سة،  ه��ذه  مثل  ن�سمع  عندما 

�سخ�س من اأع�ساء هذه التنظيمات داخل الجهاز الحاكم 

لع على ما يجري. ويمكنه اأن ي�سل اإلى  لبن زياد، وهو مطَّ

وقبل  المرحلة،  هذه  خال  اإليه.  �سوته  ويو�سل  ال�سجن، 

وقوع الحوادث الأخرى كان ال�سيعة يقومون بمحاولة اإعادة 

الن�سجام ال�سابق وال�ستعداد. 

وينقل الطبري: »فلم يزل القوم في جمع اآلة الحرب 

»ال��ّت��ن��ظ��ي��م��ات 

هي  ال�����ص��رّي��ة« 

رواب���ط الع�قي�دة 

ت�صل  كانت  التي 

ال�ن�ا�س بع�صه���م 

وتحملهم  ببع�س، 

الّت��صحي���ة  ع���لى 

ال�صرّية  والأعمال 
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بالثاأر  المطالبين  الموالين  يق�سد  وهو   .
)2(

لها« وال�ستعداد 

لدماء الح�سين بن عليQ، الذين ازداد عددهم يومًا بعد 

يوم، حتى مات يزيد بن معاوية. 

مواقف الإمامQ في مراحل القمع

بتحركات  الظروف  تلك  ال�سجادQ في  الإمام  قام  لو 

بقيت  ولما  باقية،  من  لأتباعه  بقي   ما  لكان  ووا�سحة،  علنّية 

البيت اأهل  ونمو مدر�سة  المجال ل�ستمرار  ف�سح  اأو  الأر�سية، 

R، ونظام الولية والإمامة فيما بعد. لهذا نجد اأّن الإمام 

بل  معه،  التعاون  يعلن  لم  المختار  ق�سّية  في   Qال�سجاد

 ،
)3(

كما ورد في بع�س الروايات اأّنهQ كان يذمُّ المختار

فالإمامQ لم ُيظهر اأي نوع من الرتباط العلني معه. 

بن  م�سلم  دخل  عندما  اأّن��ه  الروايات،  اإح��دى  في  وجاء 

على  اأح��د  ي�سّك  لم  الحرة،  واقعة  في  المدينة  اإل��ى  عقبة 

علي  هو  نقمته  �سحّية  �سيقع  �سخ�س  اأول  اأّن  في  الإط��اق 

ا�ستطاع  الحكيم،  بتدبيره  الإمام  لكن   ،Qالح�سين بن 

دفع هذا الباء عنه، وحافظ على ا�ستمرار المحور الأ�سلي 

للّت�سيع. 

في تلك الفترة �ساد حكم عبد الملك - الذي �سمل اأكثر 

الثاثين �سنة - وكان نظامه  الإمام لمدة تجازوت  مراحل 

الإم��ام  لحياة  الدائمة  والمراقبة  التام  ب��الإ���س��راف  يقوم 

ال�سجادQ، وي�ستخدم الجوا�سي�س والعيون الكثيرة التي 

الداخلية  الم�سائل  حتى  التفا�سيل،  اأدّق  اإليه  تنقل  كانت 

والخا�سة، عن الإمام. 

على طريق الحكومة الإ�سالمية 

 Qال�سجاد لاإمام  الّنهائي  الهدف  كان  �سّك،  ب��دون 

اإيجاد الحكومة الإ�سامية، التي يحتاج قيامها اإلى عدة اأمور: 

الحقيقية  الإ�سامية  المدر�سة  ون�سر  وتدري�س  تدوين   -1
التي يحمل عَلَمها الأئمة R. وهذا من اأعظم الأدوار التي 

الأ�سيل  الفكر  دّون  اأّن��ه  وهي   Qال�سجاد الإم��ام  مار�سها 

المعنوي  المقام  وحقيقة  وال��ّن��ب��وة،  كالّتوحيد،  ل��اإ���س��ام: 

حيفة ال�ّسجادية  لاإن�سان، وارتباطه باهلل، واأهّم دور كان لل�سّ

ل���و ق���ام الإم����ام 

Qال�ص��������جاد

الظروف  تلك  في 

علنّي��ة  بتحرك�ات 

ووا����ص���ح�����������ة، 

بق����ي   ما  لك����ان 

لأتباع��ه من باقية
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)*( مقتب����س من كتاب )الدرو�س العظيمة م���ن �سيرة اأهل البيت 

R( لل�سيد القائد علي الخامنئي {.

يراجع: الكافي، الكليني، ج 1، �س 305.( 1)

تاريخ الطبري، محمد بن جرير الطبري، ج 4، �س 431.( 2)

�سير اأعام النباء، الذهبي، ج 4، �س 397. ( 3)

الهوام�س

هو في هذا المجال. 

اأن  ينبغي  الذين  اأولئك  حّقانية  على  الّنا�س  تعريف   -  2
فيه  ظهرت  ال��ذي  الجو  هذا  ظل  في  الحكم،  زم��ام  يت�سلموا 

تخالف  والتي   ،Pاهلل ر�سول  على  المو�سوعة  الأح��ادي��ث 

 .R حركة اأهل البيت

الأجهزة  بع�س  يوؤ�ّس�س  اأن   Qالإمام على  ك��ان   -  3
ال�ّسيا�سية  للتحركات  اأ�سليًا  منطلقًا  ت�سّكل  التي  والت�سكيات 

الم�ستقبلية، في وجه هذا الظلم، وال�سطهاد ال�ّسائد وقتها. 

Qدور الإمام ال�سّجاد

لم يكن با�ستطاعة الإمام ال�ّسجادQ اأن يقوم وحده، 

اأو مع جماعة قليلة وغير منظمة، بالثورة والمواجهة. لهذا كان 

التنظيمات  هذه  بت�سكيل  يبداأ  اأن   Qال�سجاد الإمام  هّم 

 ،Qالتي كانت، براأينا، موجودة منذ اأيام اأمير الموؤمنين

والحّرة،  عا�سوراء،  واقعة  اإث��ر  وتا�ست  �سعفت  اأّنها  غير 

وواقعة المختار. 

بها  قام  اأخرى  تحّركات  توجد  الأعمال  هذه  جانب  اإلى 

المرعب  الجّو  ذل��ك  اختراق  لأج��ل  واأتباعه،   Qالإمام

كان  التي  الم�سّددة  الأمنّية  الإج��راءات  ظل  ففي  والقمعي؛ 

اأتباعه،  اأو  لاإمام  عديدة  مواقف  ناحظ  الحكم  يفر�سها 

المواقف  مثل  لها،  التابعة  اأو  الحاكمة،  الأجهزة  مع  خا�سة 

اأو  م��رات،  عدة  الملك  وعبد   Qالإمام بين  حدثت  التي 

لعبد  والتابعين  المنحرفين،  العلماء  مع  جرت  التي  الأم��ور 

الملك )مثل محمد بن �سهاب الزهري(، كل ذلك لأجل خرق 

ذلك الجو المت�سدد. 

�سيتم تحقيق  اأنه  يرى  يكن  لم   Qال�سجاد الإم��ام  اإن 

معدة  تكن  لم  الأر�سية  لأّن  زمانه؛  في  الإ�سامية  الحكومة 

لذلك، فقد كان الظلم والقمع والجهل اأكبر من اأن يزول خال 

هذه ال�سنوات الثاثين. لقد كان الإمام ال�سجادQ يعمل 

للم�ستقبل وللمدى البعيد.

ك��ان ه��ّم الإم��ام 

ن  Qاأ د ل�صجا ا

يبداأ بت�صكيل هذه 

التي  التنظيمات 

ك��ان��ت م��وج��ودة 

م��ن��ذ اأي����ام اأم��ي��ر 

Q ال��م��وؤم��ن��ي��ن
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 :Qالإمام زين العابدين

�صراج الدنيا والدين*
ال�سهيد ال�سيد حمّمد باقر ال�سدر}

علي  العابدين،  زي��ن  الإم���ام 

اأب��ي  ب��ن  ع��ل��ّي  ب��ن  الح�سين  ب��ن 

 R طالب، من اأئمة اأهل البيت

الرج�س  عنهم  اهلل  اأذهب  الذين 

وطّهرهم تطهيرًا.

الح�سين  بن  علّي  الإم��ام  ُول��د 

في �سنة ثماٍن وثالثين للهجرة)1(، 

وقيل قبل ذلك ب�سنة اأو �سنتين)2(، 

وخم�سين  �سبعة  حوالي  وعا�س 

في  منها  �سنين  ب�سع  ق�سى  عامًا، 

 ،Qعلي الإم����ام  ج���ّده  ك��ن��ف 

الح�سن،  ن�ساأ في مدر�سة عّمه  ثّم 

�سبطّي   L الح�سين  واأب��ي��ه 

نمير  م��ن  وت��غ��ّذى   ،Pالر�سول

م�سادر  من  وا�ستقى  النبّوة،  علوم 

.R اآبائه الطاهرين
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اإمام في العلم والدين

ال��ع��ل��م��ي  ال�����س��ع��ي��د  برزQعلى 

وال��دي��ن��ي اإم��ام��ًا ف��ي ال��دي��ن، وم��ن��ارًا في 

ال��ع��ل��م، وم��رج��ع��ًا ف��ي ال��ح��ال وال��ح��رام، 

والتقوى،  والعبادة  ال��ورع  في  اأعلى  ومثًا 

وانقاد الواعون منهم اإلى زعامته، وفقهه، 

ومرجعّيته. واآمن الم�سلمون جميعًا بعلمه، 

وا�ستقامته، واأف�سلّيته. قال له عبد الملك 

وتيَت من العلم والدين 
ُ
بن مروان: »ولقد اأ

والورع ما لم يوؤته اأحد مثلك قبلك اإل من 

للم�سلمين  كان  )3(، كما 
�سلفك«  م�سى من 

الإم��ام،  بهذا  �سديد  عاطفي  تعّلق  عمومًا 

وولء روحي عميق له. 

لم تكن ثقة الأّمة بالإمام زين العابدين

Q على اختاف اّتجاهاتها ومذاهبها 

والروحي  الفقهي  الجانب  على  مق�سورة 

فح�سب، بل كانت توؤمن به مرجعًا، وقائدًا، 

ومفزعًا في كّل م�ساكل الحياة وق�ساياها، 

 .Rالطاهرين لآبائه  امتدادًا  بو�سفه 

الملك،  ع��ب��د  اأّن  ن��ج��د  ذل���ك  اأج���ل  وم���ن 

حينما ا�سطدم بملك الّروم وهّدده الملك 

اإلى  الم�سلمين  با�ستغال حاجة  الّروماني 

ا�ستيراد نقودهم من باد الرومان؛ لإذلل 

ال�سروط عليهم، وقف  وَفْر�س  الم�سلمين، 

عبد الملك متحّيرًا وقد �ساقت به الأر�س، 

اأح�سبني  وق����ال:  ال���رواي���ة  ف��ي  ج���اء  ك��م��ا 

اأهل  الإ�سام، فجمع  في  ُولد  مولود  اأ�ساأم 

عند  يجد  فلم  وا�ست�سارهم،  الإ���س��ام، 

القوم:  له  فقال  به،  يعمل  راأي��ًا  اأحد منهم 

اإّنك لتعلم الراأي والمخرج من هذا الأمر! 

فقال: ويحكم َمن؟ قالوا: الباقي من اأهل 

وهكذا  �سدقتم،  ق��ال:   ،Pالنبّي بيت 

العابدين،  زين  الإمام  اإلى  فزع  فقد  كان. 

فاأر�سلQ ولده محّمدًا بن علّي الباقر 

ة،  الخا�سّ بتعليماته  وزّوده  ال�سام،  اإل��ى 

الإ���س��ام��ي،  للّنقد  ج��دي��دة  خّطة  فو�سع 

.
)4(

واأنقذ الموقف 

م�سوؤوليات قيادّية وروحّية

 Qالعابدين ر لاإمام زين  ُقدِّ وقد 

اأن يت�سّلم م�سوؤولياته القيادّية والروحّية بعد 

الن�سف  خال  فمار�سها  اأبيه،  ا�ست�سهاد 

الثاني من القرن الأّول، في مرحلة من اأدّق  

المراحل التي مّرت بها الأمة وقتئٍذ، وهي 

المرحلة التي اأعقبت موجة الفتوح الأولى، 

فقد امتّدت هذه الموجة بزخمها الروحي 

فزلزلت  والعقائدي،  الع�سكري  وحما�سها 

و�سّمت  والقيا�سرة،  الأك��ا���س��رة  ع��رو���س 

اإلى الدعوة  �سعوبًا مختلفة، وبادًا وا�سعة 

الجزء  قادة  الم�سلمون  واأ�سبح  الجديدة، 

الأعظم من العالم المتمّدن وقتئذٍ، خال 

ن�سف قرن.

وعلى الّرغم من اأّن هذه القيادة جعلت 
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ال�سعيد  على  كبرى  ق��ّوة  الم�سلمين  من 

العالمي من الّناحية ال�سيا�سّية والع�سكرّية، 

خارج  كبيرين  لخطرين  عّر�ستهم  فاإّنها 

ل  وك��ان  والع�سكري،  ال�سيا�سي  النطاق 

في  للوقوف  حا�سم  بعمل  ال��ب��دء  م��ن  ب��ّد 

وجههما.

انفتاح  عن  نجم  الذي  الخطر  منها: 

واأعراف  متنوعة،  ثقافة  على  الم�سلمين 

مختلفة،  اجتماعية  واأو���س��اع  ت�سريعّية، 

دخلت  التي  ال�سعوب  مع  تفاعلهم  بُحكم 

في دين اهلل اأفواجًا. وكان ل ُبّد من عمل 

على ال�سعيد العلمي، يوؤّكد في الم�سلمين 

اأ���س��ال��ت��ه��م ال��ف��ك��ري��ة، و���س��خ�����س��ي��ت��ه��م 

من  الم�ستمّدة  ال��م��ت��م��ّي��زة،  الت�سريعية 

ُبّد من حركة  الكتاب وال�سّنة. كما كان ل 

الذهنّية  اآفاقهم  تفتح  اجتهادّية،  فكرية، 

اأن  ي�ستطيعوا  لكي  الإط���ار،  ذل��ك  �سمن 

ب��روح  وال�����س��ّن��ة  ال��ك��ت��اب  م�سعل  يحملوا 

الذكي،  والممار�س  الب�سير،  المجتهد 

اأن ي�ستنبط منها ما يفيده  الذي ي�ستطيع 

في كّل ما ي�ستجّد له من حالت.

زرع بذور الجتهاد

لل�سخ�سّية  ت��اأ���س��ي��ل  م��ن  ُب���ّد  ل  ك���ان 

الإ���س��ام��ي��ة، وم��ن زرع ب���ذور الج��ت��ه��اد، 

الح�سين بن  الإم��ام علّي  به  قام  وه��ذا ما 

ال��ب��ح��ث  ب�����داأ ح��ل��ق��ة م���ن  Q، ف��ق��د 

يحّدث   Pالر�سول م�سجد  في  والدر�س 

من  الإ�سامية،  المعرفة  ب�سنوف  النا�س 

من  عليهم  ويفي�س  وفقه،  وحديث  تف�سير 

النابهين  ويمّرن  الطاهرين،  اآبائه  علوم 

وق��د  وال���س��ت��ن��ب��اط،  ال��ت��ف��ّق��ه  ع��ل��ى  منهم 

م��ه��ّم من  ع���دد  الحلقة  ه���ذه  م��ن  ت��خ��ّرج 

الم�سلمين، وكانت هذه الحلقة هي  فقهاء 

مدار�س  من  ذل��ك  بعد  ن�ساأ  لما  المنطلق 

الفقه، والأ�سا�س لحركته النا�سطة.

وقد ا�ستقطب الإمام عن هذا الطريق 

ال��ج��م��ه��ور الأع��ظ��م م��ن ال���ق���ّراء، وحملة 

بن  �سعيد  ق���ال  ح��ّت��ى  وال�����س��ّن��ة،  ال��ك��ت��اب 

الم�سّيب: »اإّن القراء كانوا ل يخرجون اإلى 

مّكة حّتى يخرج علّي بن الح�سين، فخرج 

.)5(
وخرجنا معه األف راكب«

واأّما الخطر الآخر: فقد نجم عن موجة 

الرخاء التي �سادت المجتمع الإ�سامي في 

اأعقاب ذلك المتداد الهائل؛ لأّن موجات 

خطر  اإل���ى  مجتمع  اأّي  ت��ع��ّر���س  ال��رخ��اء 

والإ���س��راف  الدنيا،  م��ل��ّذات  مع  الن�سياق 

وانطفاء  المحدودة،  الحياة  زينة هذه  في 

وال�سلة  الخلقية،  بالقيم  الملتهب  ال�سعور 

ت�سعه  وبما  الآخر،  وباليوم  باهلل  الروحّية 

اأه��داف  اأم���ام الإن�����س��ان م��ن  ه��ذه ال�سلة 

نظرة  وتكفي  فعًا،  وقع  ما  وه��ذا  كبيرة. 

واح����دة ف��ي ك��ت��اب الأغ���ان���ي لأب���ي ال��ف��رج 

الإ�سبهاني ليّت�سح الحال.
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الدعاء اأ�سا�س العالج

الح�سين ب��ن  علّي  الإم���ام  اأح�����ّس  وق��د 

Q بهذا الخطر، وبداأ بعاجه، واّتخذ 

وكانت  العاج.  لهذا  اأ�سا�سًا  الّدعاء  من 

ال�سحيفة ال�سجادّية من نتائج ذلك، فقد 

ا�ستطاع هذا الإمام العظيم، بما اأوتي من 

اأ�ساليب  على  فائقة  وقدرة  فريدة،  باغة 

تتفتق عن  رّبانّية  العربّي، وذهنّية  التعبير 

اأروع المعاني واأدّقها، ت�سوير �سلة الإن�سان 

بمبدئه  وتعّلقه  بخالقه،  ووج���ده  ب��رّب��ه، 

من  ذل��ك  عنه  يعّبر  ما  وتج�سيد  وم��ع��اده، 

قيم خلقية، وحقوق وواجبات. 

الح�سين بن  علّي  الإم��ام  ا�ستطاع  لقد 

Q بما اأوتي من هذه المواهب اأن ين�سر 

من خال الدعاء جّوًا روحيًا في المجتمع 

الإن�سان  تثبيت  ف��ي  ي�ساهم  الإ���س��ام��ي، 

المغريات،  ب��ه  تع�سف  عندما  الم�سلم 

اإليها،  الأر�س  تجّره  رّبه حينما  اإلى  ه  و�سدِّ

* كتبه���ا ال�سهيد ال�س���در }، مقّدمًة لل�سحيف���ة ال�سجادية، 
�سنة 1977م، دار الكت���اب الجديد ببيروت عن ن�سخة موؤّرخة �سنة 

986ه�.

اإعام الورى باأعام الهدى، الطبر�سي، ج 1، �س 480.( 1)

م.ن.( 2)

 بحار الأنوار، المجل�سي، ج 46، �س 57.( 3)

يراجع: م�ستدرك الو�سائل،المي���رزا النوري،ج7، �س-84 86.( 4)

بحار الأنوار، م. �س، �س 149.( 5)

الهوام�س

لكي  روحّية،  قيم  عليه من  ن�ساأ  ما  وتاأكيد 

يظّل اأمينًا عليها في ع�سر الغنى والثروة، 

ي�����س��ّد حجر  وه���و  اأم��ي��ن��ًا عليها  ك���ان  ك��م��ا 

المجاعة على بطنه.

عبودية مخل�سة هلل

اأّن���ه كان  وق��د ج��اء ف��ي �سيرة الإم���ام 

ويعظهم،  جمعة،  ك��ل  ف��ي  النا�س  يخطب 

ويزّهدهم في الدنيا، ويرّغبهم في اأعمال 

القطع  بتلك  اأ�سماعهم  وي��ق��رع  الآخ���رة، 

والثناء  والحمد  الدعاء،  األوان  من  الفنّية 

التي تمّثل العبودية المخل�سة هلل �سبحانه 

وحده ل �سريك له.

تعّبر عن  ال�سجادّية  ال�سحيفة  فكانت 

عمل اجتماعي عظيم، كانت �سرورة هذه 

اإلى  اإ�سافة  الإمام،  تفر�سه على  المرحلة 

مّر  على  يظّل  فريدًا،  ربانيًا  تراثًا  كونها 

هداية،  وم�سعل  ع��ط��اء،  م�سدر  ال��ده��ور 

ومدر�سة اأخاق وتهذيب، وتظل الإن�سانّية 

بحاجة اإلى هذا التراث المحّمدي العلوّي، 

وتزداد حاجة كّلما ازداد ال�سيطان اإغراًء، 

والّدنيا فتنة.

ف�سام على اإمامنا زين العابدين يوم 

ُولد ويوم اأّدى ر�سالته، ويوم ا�ست�سهد، ويوم 

ُيبعث حّيًا.
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ر�سالة التكامل الإن�ساني

ال�سيخ نعيم قا�سم

 Qالعابدين زي��ن  ل���إم��ام  الحقوق  ر���س��ال��ُة 

ر�سالٌة جامعة و�ساملة لمعالجة �سوؤون الإن�سان في 

فهي  ومجتمعه.  ونف�سه،  ه،  ربِّ مع  الث�ث:  ع�قاته 

لم تترك مو�سوعًا من مو�سوعات الحياة الإن�سانية 

الهامة، تربويًا، واأخ�قيًا، وفرديًا، واجتماعيًا، اإلَّ 

رقت اإليه. وتطَّ
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ُطرق الر�سالة

ُنقلت اإل��ي��ن��ا ه��ذه ال��ر���س��ال��ة م��ن ُط���رٍق ع��دة، 

كتابه  ف��ي   Mال�سدوق ال�سيخ  العالمة  ع��ن  اأب��رزه��ا: 

)من ل يح�سره الفقيه(. وهو من الكتب الأربعة الم�سهورة عند 

ب�سنده  الر�سالة  ال�سيخ  روى  وقد  )الخ�سال(،  وفي  الإمامية. 

اأحمد  150ه�، وطريق الرواية عن  اأبي حمزة المتوفي عام  عن 

بن  علي  حدثنا  ق��ال:  حمزة  بن  الح�سن  حدثنا  ق��ال:  علي،  بن 

حمزة،  اأب��ي  عن  الف�سيل،  بن  محمد  عن  اأبيه،  عن  اإبراهيم، 

ث  . وكذلك نقلها العالمة المحدِّ
)1(

 Qعن علي بن الح�سين

اني، المعا�سر لل�سيخ ال�سدوق في كتابه  الح�سن ابن �سعبة الحرَّ

)تحف العقول عن اآل الر�سول( باختالف ي�سير.

خم�سون حقًا

تتاألف ر�سالة الحقوق من خم�سين حقًا، »ذكرها الإمام زين 

مبينًا  بتعدادها،  الر�سالة  مقدمة  في  ملخ�سًة   Qالعابدين

ل كلَّ حق من الحقوق الخم�سين  ال�سلة فيما بين الحقوق، ثم ف�سَّ

حًا فيها اأبرز معالم الحق المق�سود، فنتج  بفقرة م�ستقلة، مو�سِّ

هدي  على  الجتماعية  العالقات  تنظيم  في  د�ستوٌر  ذلك  عن 

الإ�سالم، يحفظ حقوق الفرد، وُير�سده اإلى كيفية حفظ حقوق 

ق له اإن�سانيته و�سعادته في الدنيا، وثوابه في  الآخرين، بما يحقِّ

.
)2(

الآخرة«

مقدمة  ملخ�ص  ف��ي   Qالعابدين زي��ن  الإم����ام  ر���س��م 

الخم�سين،  للحقوق  ومتقنة  متما�سكة  �سورًة  الحقوق(  )ر�سالة 

ما  بينهما،  وما  باآخرها،  اأولها  عالقة  تبيِّن  ب�سلٍة  بينها  رابطًا 

يوؤدي اإلى روؤيتها في م�سهد اإن�ساني واحد، كما هو حال الج�سد 

الواحد، وفي اأدوارها المختلفة التي يحركها �سخ�ص واحد. 

اأنَّ  اهلل  »اعلم رحمك  بقوله:  الملخ�ص   Qالإمام ابتداأ 

كتها، اأو �َسَكَنٍة  هلل عليك حقوقاً محيطة لك، في كل حركٍة تحرَّ

ت�سرفت  واآل��ٍة  قلبتها،  جارحٍة  اأو  نزلتها،  منزلٍة  اأو  �سَكْنتها، 

ُله الم�سوؤولية  . فالحقوق �ساملٌة ل�سوؤون الإن�سان، وهي تحمِّ
بها«)3(

الأم��ُر  ُيظِهرها  التي  بحدودها  المختلفة،  حياته  جوانب  في 

ا اعتبارها حقوقًا هلل تعالى، فالأنَّها ترجمٌة لالإيمان  الإلهي. واأمَّ

حقوق  الر�سالة  ل  تف�سِّ ثم  الإ�سالم،  تعاليم  خالل  من  بنهجه 
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ليكون  وتعاليمه،  تعالى  اهلل  حدود  اإط��ار  في  والآخرين  النف�ص 

انطباق  بمدى  مرتبطًا  لالإ�سالم  المخالفة  اأو  الموافقة  مقيا�ُص 

الأفعال مع منظومة الحقوق. 

اأوجبه لنف�سه  »واأكبر حقوق اهلل عليك ما   :Qثم قال

ع«. ه الذي هو اأ�سل الحقوق، ومنه ُتفرِّ تبارك وتعالى، من حقِّ

ذكر الإمامQ حق اهلل تعالى في اأول فقرة من الر�سالة، على 

م  قاعدة اأن البداية من هدي اهلل تعالى، ومن هذا المنطلق تتقوَّ

الحقوق الأخرى.

اإلى  قرنك  من  لنف�سك  عليك  اأوجبه  »ثم   :Qقال ثم 

النف�ص،  الثاني هو حق  اختالف جوارحك«.الحق  قدمك على 

اأو ال�سر، لذا  التي ينطلق منها ال�سلوك الإن�ساني نحو الخير 

ث الإمامQ عن بوابات العبور اإلى النف�ص الإن�سانية،  تحدَّ

والل�سان، واليدان،  ال�سبع: )الب�سر، وال�سمع،  وهي الجوارح 

ال��ج��وارح  »ف��ه��ذه  وال��رج��الن، والبطن، وال��ف��رج(، ثم ق��ال: 

ال�سالة،  اأربعة:  وعددها  الأفعال«،  بها  تكون  التي  ال�سبع، 

ال�سبع  ال��ج��وارح  حقوق  اإذًا،  والحج.  وال�سدقة،  وال�سوم، 

تعالى عنه  َير�سى اهلل  ا�ستقامتها، و�سبطها بما  العمل على 

من ال�سلوكيات. هذه الجوارح هي التي توؤدي اأفعال العبادات 

اأدائها  عند  الم�ستقيمة،  الإن�سانّية  ال�سخ�سّية  ت�سقل  التي 

بح�سب التف�سيل ال�سرعي.

الحقوق منك اإلى غيرك

اإلى  النف�ص  العابدينQ من حق  زين  الإم��ام  ينطلق 

غيرك«،  اإل��ى  منك  الحقوق  »وتخرج  فيقول:  عنها،  يتفرع  ما 

مها  ق�سَّ وقد  الآخرين،  مع  العالقة  على  المترتبة  الحقوق  وهي 

الإمام زين العابدينQ اإلى اأق�سام بقوله: »واأوجبها عليك 

حقوق اأئمتك، ثم حقوق رعيتك، ثم حقوق رحمك«، فالأق�سام 

الرئي�سة ثالثة: 

�سائ�سك  حق  عليك:  اأوجبها  ثالثة،  اأئمتك  »فحقوق   -1
بال�سلطان، ثم �سائ�سك بالعلم، ثم حق �سائ�سك بالملك، وكل 

�سائ�س اإمام«، اأي حقوق مواقع القيادة في الأمور الثالثة.

اأوج��ب��ه��ا عليك: ح��ق رعيتك  ث��الث��ة،  »وح��ق��وق رعيتك   -2
العالم،  رعية  الجاهل  ف��اإنَّ  بالعلم،  رعيتك  وح��ق  بال�سلطان، 

اهلل  حق��وق  اأكب��ر 

عليك م����ا اأوجب��ه 

تب����ارك  لنف�س���ه 

م���ن  وتع��ال�����ى 

�����ه ال��ذي ه��و  حقِّ

الحق����وق اأ�س����ل 
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ملكت  وم��ا  الأزواج،  من  بالملك  رعيتك  وح��ق 

ل  تتحمَّ الذين  الرعية  حقوق  اأي  الأي���م���ان«،  م��ن 

م�سوؤوليتهم في الأمور الثالثة اأعاله، فالفرق وا�سح بين 

موقع الم�سوؤول والرعية في كل �ساأن.

والأم  الأب  كحقوق  مت�سلة«،  كثيرة  رحمك  »وح��ق��وق   -3
والأخ والقرابة...

تنطبق  ل  كثيرة  حقوق  اإلى  بعدها   Qالإمام ينتقل  ثم 

عليها العناوين المدرجة اأعاله، ولكنها ترتبط بعالقات الإن�سان 

بح�سب  منهم،  وحاجاته  منه،  الآخرين  وحاجات  الجتماعية، 

الحالة التي يكون عليها، ومنها: حق ذي المعروف، والم�ست�سير، 

عى عليه، والخ�سم، والأ�سغر منك،  عي، والمدَّ وال�سريك، والمدَّ

والأكبر منك، وال�سائل، واأهل الملة.

التكامل الإن�ساني

ث��م حق  اهلل،  ح��ق  م��ن  الر�سالة  ملخ�ص  ف��ي  ال��ت��درج  ه��ذا 

النف�ص، ثم حقوق النا�ص، يبيِّن ترابط المنظومة الإ�سالمية في 

الفردية  والف�سائل  التكامل،  على  الإن�سانية  ال�سخ�سية  تربية 

والجتماعية، وهذه ال�سعة في اإفراد الحديث عن خم�سين حقًا، 

الفردي  الم�ستوى  على  بالإن�سان  يحيط  ما  بكل  الهتمام  ُيبرز 

والجتماعي؛ لتتالقى م�ساراته المختلفة على منظومٍة واحدة، 

وحقوٍق متما�سكة، ما يجعل الأداء الإن�ساني في اأف�سل نماذجه 

الب�سرية.

وقد انطلقت الر�سالة من الحقوق، كواجبات تجاه الآخرين، 

���ص ع��ل��ى الحقوق  ب��خ��الف ال��م��ن��ظ��وم��ات ال��م��ادي��ة ال��ت��ي ت��ح��رِّ

باإطالق  الواجبات،  من  الإن�سان  تحرير  وتحاول  كمكت�سبات، 

ات من دون ح�ساب.  العنان لحريته ال�سخ�سية؛ ليغرف من الملذَّ

دون  من  ه��واه،  مع  وين�سجم  ل��ه،  م�سلحة  يعتقده  ما  وليحقق 

�سوابط كابحة.

المقارنة مع الإع�ن العالمي

 Qالعابدين زي��ن  لالإمام  الحقوق  ر�سالة  �سبقت  لقد 

»الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان« ال�سادر عن الأمم المتحدة 

عام 1948 بما يزيد عن 1300 �سنة، وتميزت عنه باأمور:

قت ر�سالة الحقوق منظومة القيم الفردية والمجتمعية  1- ن�سَّ
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ن الأولوية، وال�سلة بين الحقوق،  في اإطار تكاملي مترابط، ُيبيِّ

الأم��م  اإع��الن  ذك��ر  بينما  تكاملية،  بطريقة  موؤثرة  يجعلها  ما 

توجد  اأن  دون  من  مختلفة،  جوانب  عن  تتحدث  موادَّ  المتحدة 

�سبكة التوا�سل والعالقة بينها، فهي حقوق مبعثرة.

2- ربطت ر�سالة الحقوق بين الأداء المادي، وال�سلة الروحية 
ال،  باهلل تعالى، اأي خاطبت الروح والج�سد في توازٍن دقيق وفعَّ

فجعلت من ال�سلة باهلل رادعًا وحافظًا لح�سن اأداء الحقوق. 

ز اإعالن الأمم المتحدة على الجوانب المادية فقط،  بينما ركَّ

وتوجيه  اإيقاع،  �سابط  دون  من  الن�سائح  اإل��ى  اأق��رب  فكان 

لتعزيز التطبيق العملي، اأو الردع عن المخالفة.

في  اإج��م��ال��ي  بتلخي�ص  ر�سالته   Qالإمام م  ق��دَّ  -3
الآخ��ر،  بعد  واح���دًا  الخم�سين  الحقوق  ل  ف�سَّ ثم  بدايتها، 

الكتابة  اأنواع  اأرقى  المعا�سر  يعتبرونه في زماننا  ترتيب  في 

المتحدة  الأمم  اإعالن  تمت �سياغة  بينما  وال��روؤى.  للتقارير 

بمقدمة عامة موجزة، تبعها  ثالثون مادة متنوعة.

بم�ستلزماته،  حق  كل   Qالإمام ر�سالة  اأ�سبعت   -4
بمنهجية  تنوعها،  على  الخم�سين  الحقوق  ع��ن  فتحدثت 

عي،  واحدة، فحقوق الل�سان، وال�سالة، والأب، والجار، والمدَّ

التي تن�سفها، في  الأ�س�ص  ا�ستوعبت  اإلخ، قد  المّلة...  واأهل 

المتحدة  الأمم  اإعالن  دمج  بينما  الإ�سالمي،  الت�سريع  اإطار 

اأفكار عّدة في بع�ص مواده، كتوجيهات من دون قواعد  بين 

متكاملة، رابطًا م�ستند الحماية للحقوق بالقانون بح�سب كل 

دولة.

اإن�ساني، حاول  اإنجاز  5- ل �سك باأن اإعالن الأمم المتحدة 
مهمة  بن�سبة  تحاكي  التي  العامة  القواعد  بع�ص  ا�ستخال�ص 

 Qالعابدين زين  الإم��ام  ر�سالة  ولكن  الإن�سانية،  الفطرة 

متطلباتها،  بجميع  الإن�سانية  الفطرة  يحاكي  ��ان��ي،  ربَّ اإنجاز 

وير�سم لها معالم �سالحها و�سعادتها.

  فهر�ست اأ�سماء م�سنفي ال�سيعة، النجا�سي، �ص: 116.( 1)

  راجع: في رحاب ر�سالة الحقوق، �سرح ر�سالة الحقوق لالإمام ( 2)

زين العابدينQ، للموؤلف، �ص: 13.

اني، ر�سالة ( 3)   تح���ف العق���ول عن اآل الر�س���ول، ابن �سعب���ة الحرَّ

الحقوق، �ص: 255.

الهوام�ش

الر�س��الة  انطلق�ت 

م����ن ال��ح��ق��وق 

تجاه  ك��واج��ب��ات 

بخالف  الآخ��ري��ن، 

ال��م��ن��ظ��وم��ات 

�ض  المادية التي تحرِّ

ع��ل��ى ال��ح��ق��وق 

ك��م��ك��ت�����س��ب��ات 

ذات���������ي���������ة.
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في العا�سر من المحرم �سنة اإحدى و�ستين للهجرة، وفيما كان الإمام 

عن  المر�ش  اأعياه  وقد  الفرا�ش،  طريح   Qالح�سين بن  علي  جاد  ال�سَّ

نداء  واإجابة   Qالح�سين الإمام  والده  لن�سرة  فقط  لي�ش  النهو�ش، 

اأر�ش  في  يح�سل  ما  تفا�سيل  لم�ساهدة  القيام  عن  حتى  بل  ا�ستن�ساره، 

المعركة. في هذا الوقت ارتفعت اأ�سوات القوم في مع�سكر الأعداء تب�سر 

مع�سكر  اإلى  الأ�سوات  تلك  وو�سلت   ،Qالح�سين بقتل  �سعد  بن  عمر 

الح�سين حيث الُحَرم والعيال...

 Qالعابدين زين  الإمام  ت�سلُّم  مبتداأ  كان  بنف�سه  هو  النداء  هذا 

مقاليد الإمامة. ت�سلَّمها والجيو�ش المعادية ترفع راأ�ش اأبيه على الرمح، 

وال�سبي،  والقتل  لل�سلب  والأطفال،  الن�ساء  مخيم  على  ل�إغارة  وتتاأهب 

�سوؤال  على  ردًا  واأوامرها،  الإمامة  قرارات  اأوائل  من  هو  قرار  اأول  فكان 

للعقيلة زينب O عن العمل، هو اأن فروا بوجوهكم اإلى الف�ة!

هك��ذا يك��ون 

البكاء �س��الحًا

ال�سيخ حممود كرنيب 
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اإمامة كرب�ئية المنبت

من  الأم��ة  ورعاية  رعايتها  م�سوؤولية  ا�ستلم  اإمامة 

فيها  تنت�سر  ���س��ح��راء،  مالمحه  م�سهد  ف��ي  خ��الل��ه��ا، 

واأيتام  ون�ساء  الم�سرجة،  والأج�ساد  المقطعة،  الأ�سالء 

فقدوا الراعي، بل فقد بع�سهم حتى الأبناء تحت حوافر 

الر�سالت  تاريخ  في  نظرنا  ولو  الخيم.  لهيب  اأو  الخيل، 

ومهمة  ر�ساليًا،  من�سبًا  تقلدت  �سخ�سية  نجد  ل  قد 

مقد�سة في اأجواء كالأجواء والظروف التي كانت لالإمام 

.Qالعابدين زين 

وماأ�ساتها  كربالء  فاجعة  تظل  اأن  عجب  فال  ول��ذا، 

لعينيه، قد انطبعت في نف�سه  اأمام ناظريه، لئحة  ماثلة 

من  متخذة  ظلَّت  بل  اأب��دًا،  باله  عن  تغب  ولم  و�سميره، 

قلبه ال�سريف م�سكنًا ل تبرحه، يفي�ص حزنها واألمها عن 

القلب، فُيخِرج زفراٍت واأناٍت ودموعًا.

Qمظاهر البكاء عند الإمام ال�سجاد

مما ل �سك فيه اأّن البكاء غدا، لي�ص فقط طابعًا يطبع 

اإن  اأ�سبح،  بل   ،Qالح�سين بن  علّي  الإمام  �سخ�سّية 

�سّح الو�سف والّتعبير، ظاهرة في حياته ال�سريفة؛ لي�سبح 

اأحد بكائين خم�سة في م�سيرة الب�سرية. فعن اأبي عبد اهلل

ويو�سف،  ويعقوب،  اآدم،  خم�سة:  »البكاوؤون  قال:   Q

وفاطمة بنت محمدP، وعلي بن الح�سينQ«. واأما 

علي بن الح�سينQ فبكى على الح�سين ع�سرين �سنة، 

اإل بكى، حتى  بين يديه طعام  ُو�سع  �سنة، وما  اأربعين  اأو 

قال له مولى له: جعلت فداك يا ابن ر�سول اهلل، اإّني اأخاف 

اأ�سكو بثي  اإّنما   :Qاأن تكون من الهالكين، قال عليك 

وحزني اإلى اهلل، واأعلم من اهلل ما ل تعلمون، اإّني لم اأذكر 

.
)1(

م�سرع بني فاطمة اإل َخَنقتني لذلك الَعبرة« 

»البكاوؤون خم�سة: 

ويعق������وب  اآدم 

ويو�سف وفاطم��ة 

ب����ن����ت م��ح��م��د 

اهلل  )����س���ل���وات 

بن  وعلي  عليهم( 

Q ال��ح�����س��ي��ن
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وكانQ اإذا اأخذ الإناء لي�سرب الماء تذكر عط�ص اأبيه 

ومن معه، فيبكي حتى يمزجه من دموعه، فاإذا قيل له في ذلك 

الماء الذي هو مطلق  اأبي من  اأبكي وقد منع  فيقول: »كيف ل 

.
)2(

للوحو�ص وال�سباع« 

ينق�سي؟  اأن  لحزنك  اآن  »اأما  مرة:  ذات  �سخ�ص  له  وقال 

فقالQ: ويلك، لقد �سكا يعقوب اإلى ربه في اأقل مما راأيت 

في  وهو حي  واح��دًا،  ابنًا  اإل  يفقد  ولم  اأ�سفي«  »يا  قال:  حين 

.
)3(

الدنيا، واأنا راأيت اأبي وجماعة اأهل بيتي يذبحون حولي«

البكاء الهادف

لحياة  م�ساحبة  كانت  البكاء  ظاهرة  اأن  ترى  �سبق  مما 

الإمام علي بن الح�سينQ مدة اإمامته، ومرافقة لخطوات 

جهاده ون�ساله، وحركته في اأو�ساط الأمة.

بعده  م��ن  ن��اب��ع   Qالإمام ب��ك��اء  اأن  فيه  �سك  ل  وم��م��ا 

الإن�ساني العاطفي، حيث ل يتهياأ لالإن�سان البكاء ما لم يكن ثمة 

اأمر يوجبه، فقد يكون البكاء اأحيانًا �سوقًا اإلى محبوب غائب، اأو 

تنفي�سًا عن هم اأو حزن، لكن يمكننا القول اإن البكاء الذي مار�سه 

اإح�سا�ص  عن  ناتجًا  يكن  لم   ،Qالح�سين بن  علي  الإم��ام 

بال�سعف والنك�سار، ول تعبيرًا عن ياأ�ص وقنوط، ول اعترا�سًا 

على ق�ساء اأو قدر اأجراه المولى تعالى، واإنما هو اأمٌر تقت�سيه 

الطبيعة الإن�سانية والب�سرية، ف�ساًل عن اأّن م�ستوى التاأّثر الذي 

واأبعاده، ومعرفة  الم�ساب  لم�ستوى معرفة  تابع  الدموع  ي�ستدّر 

العدوان،  ذلك  عليه  ووقع  الجرم،  لهذا  تعّر�ص  الذي  الإن�سان 

فالإمامQ اأكثر النا�ص معرفة باأبيه الح�سينQ وحرمته، 

بكاء  كان  ف��اإذا  بقتله،  انتهكت  التي  والحرمة  بيته  اأهل  وحرمة 

يعقوب على يو�سف L كان لمعرفة يعقوب بيو�سف، ومقامه 

جاد  وقدا�سته، ف�ساًل عن �سعور الأبوة وعاطفتها، فاإن لالإمام ال�سَّ

بعد البنوة مع اأبيه، والئتمام، معرفًة راقيًة وعاليًة بقدا�سة مقام 

اهلل،  ر�سول  التي جعلت  المعرفة  هذه  ال�سهيد.  ال�سبط  الإم��ام 
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وعليًا، وفاطمة، يبكونه قبل ولدته.

ولعله لذلك كان تركيز الإمام ال�سجادQ في خطبه، ل 

�سيما في ال�سام، وفي مح�سر الطاغية وجالوزته وجمهوره، على 

منزلة الح�سين العظيمة عند اهلل، واأنه �سّيد �سباب اأهل الجنة، 

وطهر ابن اأطهار، اأذهب اهلل عنهم الرج�ص وطّهرهم تطهيرًا، 

 Rوعظمة اأهل البيت ،Qولذا اأّكد على عظمة الح�سين

الأر���ص،  في  العظمة  من  عليه  هم  ما  قبل  ال�سماء  في  عمومًا، 

وعند اأهلها.

وهم  اهلل،  ق�ساء  على  اعترا�سًا  يكن  فلم   Qبكاوؤه اأما 

اإن  بل  وق�سائه،  اأمره  في  والر�سا هلل  بالت�سليم  المعروفون 

ذلك،  على  يوؤكد  ومما  المقامات،  هذه  في  اأرق��ى  مقامهم 

اإبراهيم بن �سعد قال: »�سمع علي بن الح�سين  ما ورد عن 

واعية في بيته وعنده جماعة، فنه�ص اإلى منزله ثم رجع اإلى 

مجل�سه، فقيل له: اأِمن حدث كانت الواعية؟ قال نعم: فعّزوه 

ما  في  اهلل  نطيع  البيت  اأهل  اإّنا  فقال:  �سبره  من  وتعّجبوا 

.
)4(

نحّب ونحمُده في ما نكره«

رخي�سًا  يكون  اأن  يفتر�ص  ول  عالية،  قيمة  له  والبكاء 

اإلى درجة اأن ُيذرف لأّي نائبة، اأو اأّي نازلة، بل حيث تكون 

 Qله قيمة، وموؤّثرية. وما يوؤ�سر اإلى ذلك في الخبر اأنه

اأن الدنيا كانت في  اإلى �سائل يبكي، فقالQ: »لو  نظر 

.
)5(

كف هذا ثم �سقطت منه ما كان ينبغي له اأن يبكي«

من اأهداف البكاء

اأي  يجريها  التي  ال��دم��وع  اإّن  ال��ق��ول:  ن�ستطيع  وعليه، 

ي�ساوي  بما فيها ل  الدنيا  اأّن فقد  اإن�سان هي ذات قيمة لدرجة 

دموع هذا ال�سائل، فكيف بدموع خير البرية في ع�سره، الإمام 

ال�سجادQ؟ اإذ ل يمكن اأن يذرفها اإل لخطب جلل، واأهداف 

جليلة عظيمة. ويمكن لنا اأن نعّد من اأهداف بكائهQ، ولكن 

ل على �سبيل الح�سر، ما يلي.

علي  الإم���ام  بكاء 

 ،Q الح�سين  بن 

عن  ناتجًا  يكن  لم 

بال�سعف  اإح�سا�ض 

ول  والن��ك�����س��ار، 

ياأ�ض،  عن  تعبي��رًا 

اع��ت��را���س��������ًا  ول 

قدر اأو  ق�ساء  على 
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البكاء �سعيرة و�سنة

اإن اهلل تعالى اأثبت في القراآن 

وهو   ،Pاهلل ر�سول  لقربى  حقًا 

بعينه حّق لر�سول اهللP وَدين له 

في اأعناق الب�سرية، األ وهو مودة ذوي 

َة  ْجًرا اإِلَّ اْلَمَودَّ
َ
ُلُكْم َعَلْيِه اأ

َ
�ْساأ

َ
القربى {ُقل لَّ اأ

ِفي اْلُقْرَبى}.

فكانت كربالء، وواقعة الطف، لتبيان مراتب هذا الواجب 

باأنف�سهم  والم�سلمون  الموؤمنون  يرغب  ل  اأن  اأرق��اه��ا  والتي 

و�سل ذلك  لو  بيتهR، حتى  واأهل   ،Pر�سول اهلل عن 

وظلم  الحّكام،  ع�سف  من  والمعاناة  والقتل،  ال�سهادة،  حدَّ 

 Qالح�سين واعية  �سمع  من  ماأثومًا  كان  ولذا  م،  الظالَّ

ولم يجبه ولم ين�سره، وكذلك من �سمع بذلك فر�سي به، 

ة، الموا�ساة لهم، وم�ساركتهم الأفراح  ومن م�ساديق المودَّ

والأحزان، واإقامة الرابطة العاطفية حتى من بعيد، والبكاء 

على م�سابهم. واأف�سل ذلك البكاء هو البكاء على م�ساٍب 

اأبكاهم، واأول من عني بذلك بعد الطّف هو الإمام علي بن 

.Qالح�سين

ولذا كان لزامًا اأن يقوم الإمامQ بما هو متاح من 

اأ�ساليب المودة، واأقّلها البكاء على م�سابهم.

تمزيق لجدار ال�سمت

اإثارة الق�سية؛ لأنه يدعو  والبكاء هو و�سيلة من و�سائل 

النا�ص اإلى الت�ساوؤل عن الأمر الذي يجعل �سخ�سًا كالإمام 

تحريك  وبالتالي  عامًا،  اأربعين  عينيه  ماُء  ي�سيل  ال�سجاد 

الم�ساعر الإن�سانية والإيمانية.

ورفاقه  الثورة،  بطل  قتل  اإلى  عمدوا  الظالمون  فالحّكام 

غيبوا  ما  اإذا  �سوتهم،  ويخر�سوا  منهم  ليتخل�سوا  الأبطال، 

ال�سجون؛  ج��دران  خلف  اأو  التراب،  تحت  �سواء  اأ�سخا�سهم، 

ي�سبح  البكاء  اأن  اإل  ال�سمت.  ج��دران  بناء  بذلك  ليحاولوا 

اأن  تريد  ر�سالة  لكاأنه  بالعواطف،  اقتالعهم  من  يمنع  فعاًل 

يق����ول الإم�����ام 

 :Q ال��خ��م��ي��ن��ي 

الب�كاء  اأم��ة  نحن 

ال�سيا�س���ي، نح��ن 

من  ت�سن��ع  اأم��ة 

دموع ماآتمها �سياًل 

كّل  يحّطم  َعِرمًا، 

تقف  التي  دود  ال�سّ

الإ�سالم« وجه  في 
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بحار الأنوار، المجل�سي، ج11، �ص204.( 1)

م.ن، ج 46، �ص 108.( 2)

اأعيان ال�سيعة، ج 1، �ص 636.( 3)

تاريخ دم�سق، ابن منظور، ج 1، �ص 240.( 4)

ك�سف الغمة، ج 2، �ص 106.( 5)

بحار الأنوار، م.�ص، ج 45، �ص 135.( 6)

الهوام�ش

تقول: اإن المعركة لم تنته بعد. وهو بهذا المعنى يبقي ال�سوء 

م�سلطًا على قبح الظالمين، واأفعالهم، ومظلومية المظلومين، 

وبطولتهم.

اإعداد للثوار، واإحياء لروح الثورة

البكاء  اأّم��ة  نحن  اإّنما   ...«  :{ الخميني  الإم��ام  يقول 

ال�سيا�سي، نحن اأّمة ت�سنع من دموع ماآتمها �سياًل َعِرمًا يحّطم 

رمزّيته  في  البكاء  الإ�سالم«.  وجه  في  تقف  التي  ال�ّسدود  كّل 

وتقوى  ج��ذوره،  لت�ستد  النبات  ي��روي  الماء  اأّن  فكما  كالماء، 

اأعواده، وت�ستطيل اأغ�سانه، فيزهر ويثمر، فكذلك الدموع بعد 

الدماء، تروي قيم الحرية والعدالة والمبادئ التي ارتفع لأجلها 

ال�سهداء.

وهو  ق�سيتهم،  على  بكاء  الأح��رار،  ال�سهداء  على  فالبكاء 

الذي ي�سنع الثورات لتغيير الواقع الفا�سد، ويعمل على تكدي�ص 

النقمة والنفور من الظالمين والقتلة.

البكاء كما راآه الإمام الخميني}، و�سيلة لتنمية عنا�سر 

الثورية في الأجيال، وعلى مدى الزمن �سد الظالمين.

بكاء ر�سالي

فيما   ،Qيعقوب ببكاء  بكاءه  ال�سجاد  الإمام  �سّبه  لقد 

ذكر الإمام ال�سادقQ اأن الإمام ال�سّجاد هو اأحد البّكائين 

بكاٍء لمع�سوٍم  لكلِّ  بكاءهQ هو م�سابه  اأن  يعني  الخم�سة، 

على طول الم�سيرة الب�سرية، وهو بذلك بكاء ر�سالي.

اأبعاده  بكل  الحدث،  هذا  بن�سيان  ي�سمح  ل  اأن  يريد  بكاء 

ولعدم  والإيمانية،  الإن�سانية  وق�ساياه  الماأ�ساوية،  اأو  البطولية 

يحيي  بكاء  لأن��ه  ت�سويهه؛  اأو  ال��ت��اري��خ،  م��ن  بمحوه  ال�سماح 

ال�سمائر والوعي. األم تنطق زينبQ بل�سان الح�سين اأمام 

الطاغية بذلك:

»كد كيدك، وا�سع �سعيك، ونا�سب جهدك، فواهلل ل تمحو 

عنك  ترح�ص  ول  اأمدنا،  ت��درك  ول  وحينا،  تميت  ول  ذكرنا، 

.
)6(

عارها«
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مواقف الآخرة  في 

ال�سحيفة ال�سجادية 
ال�سيخ �سمري رحال* 

الدعاء هو طلب �سيء من اهلل  باإخ��ش وخ�سوع.  والباعث 

والت�سليم لأمره. وقد  الإيمان باهلل، و�سفاته،  الدعاء هو  على 

فيه  واأدخلوا  وال��ّدع��اء،  المناجاة  في   Rالبيت اأه��ل  تو�سع 

القد�سية،   للذات  والكمال  الج�ل  و�سفات  العقيدة،  فل�سفة 

الأخ���ق  اأدعيتهم  ا�ستوعبت  كذلك  والإي��م��ان،  الدين  ومعالم 

وع�قة  الموؤمن،  عليه  يكون  اأن  ينبغي  وما  والعملية،  النظرية 

الإن�سان الموؤمن مع اهلل والنا�ش. 

واأدعية   ،R محمد  اآل  زب��ور  ال�سجادية،  ال�سحيفة  اأم��ا 

الإمام ال�سجادQ الأخرى، فهي م�سداق بارز لدعوة الإ�س�م، 

اأعلى  في  بربه،  الموؤمن  ع�قة  عليه  تكون  اأن  يفتر�ش  وم��ا 

م�ستوى  على  والنقياد  الإيمان،  مراتب  واأكمل  الحب،  درجات 

اأكمل  باإيماني  »وبّلغ   :Qالإمام عّبر  كما  والجوارح،   العمل 

اأح�سن  اإلى  بنّيتي  وانته  اليقين،  اأف�سل  يقيني  واجعل  الإيمان، 

النيات، وبعملي اإلى اأح�سن الأعمال« )1(. 
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تاأثير الإيمان بالآخرة على ال�سلوك

وتفعيل هذا الإيمان وتاأثيره على م�ستوى ال�سلوك مرتبط 

بمختلف  الدنيا،  الحياة  بعد  ما  عاَلم  وح�سور  فاعلية  بمدى 

ونار،  جّنة  من  الم�سير  نهاية  حيث  اإلى  الموت  من  منازله، 

وارتكاب  الترّدي،  من  الإن�سان  �سيانة  عوامل  اأه��ّم  من  ف��اإّن  

الآثام، هو اعتقاده بالقيامة، وذكره للمعاد، واإّن من موجبات 

{اإِنَّ  النحراف والبتالء بالعذاب الإلهي، هو ن�سيان القيامة 

ِ َلُهْم َعَذاٌب �َسِديٌد ِبَما َن�ُسوا َيْوَم  لُّوَن َعن �َسِبيِل اهللَّ الَِّذيَن َي�سِ

الأمرين،  بين  جدلية  عالقة  فهناك   )26 )���ص:  اْلِح�َساِب} 

عنه،  مغفول  وغير  فاعاًل  وكان  بالآخرة،   الإيمان  زاد  فكلما 

المع�سية،  عن  واب��ت��ع��ادًا  وط��اع��ًة،  حقًا،  ال�سلوك  ك��ان  كلما 

فاعليته،  وع��دم  ب��الآخ��رة،  الإيمان  فغياب  �سحيح،  والعك�ص 

اهلل،  �سبيل  عن  وال�سالل  الميزان،  في  التطفيف  اإلى  ي��وؤدي 

والأدعية  والروايات  الكريم،  القراآن  في  وردت  اأخرى  واأم��ور 

ال�سريفة.

الإمامQ هو المر�سد والهادي   

عام،  ب�سكل  الإيمان  بين  العك�سية  العالقة  من  تقدم  ما 

جعلت  وا�ستقامته،  ال�سلوك  وبين  خا�ص،  ب�سكل  وب��الآخ��رة 

الإمامQ يذكر في اأدعيته، والتي هي في الدرجة الأولى 

مواقف  به،  وال�سلة  واأفعاله  وب�سفاته  باهلل  المعرفة  لتعميق 

تكرر ذلك  وقد  الم�سير،  اإلى حيث  الموت  بدءًا من  الآخرة، 

في �سحيفته المباركة، و�سائر اأدعيته وكلماته، اإذ ربط م�سير 

الإن�سان في هذه المواقف بعمله، فهو ينّبه ويحّذر من عواقب 

اإلى  ب�سالم  العبور  اإلى  ال�سبيل  ويبّين  المواقف،  هذه  ن�سيان 

جنان اهلل، ول يكون ذلك اإل بكمال العلم والعمل، والت�ساف 

بمكارم الأخالق. 

بل�سان  ل  ����ه،  ربَّ وي��ن��اج��ي  يتكلَّم   Qالإمام فنجد 

الذّلة  مو�سع  نف�سه  ي�سع  اأن  من  اأج��ّل  هو  ال��ذي  المع�سوم 

اأمام  العار  ف�سيحة  من  ي�ستتبعها  وما  المعا�سي،  بارتكاب 

 الإمامQ ينّب����ه 

ويحّذر من عواقب 

ن�����س��ي��ان ه���ذه 

المواقف، ويبّي����ن 

ال�سبي����ل  كي��ف 

ب�سالم  العبور  اإلى 

اهلل ج��ن��ان  اإل����ى 
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الأ�سهاد وكّل العباد، واإنما بل�سان المعّلم، والموؤّدب، والمر�سد، 

والهادي اإلى �سواء ال�ّسبيل، والمحّذر لهم من عواقب وتبعات 

الّذنوب والمعا�سي، اأو بل�سان حال غالبية الب�سر، الغافلين عن 

ْفَنْيُت بالت�سويف والآمال 
َ
الآخرة، المبتلين بطول الأمل، »َفَقْد اأ

، فالعمر ينتهي عند الغالبية بالت�سويف والآمال، 
)2(

ُعْمري...«

)�سوف اأ�سلي، �سوف اأ�سوم، �سوف...( وهذا ما يدعو الإمام

ره عنا ب�سدق  Q ربه اأن يكفيه: »واكفنا طول الأمل، وق�سّ

ل ا�ستتمام �ساعة بعد �ساعة... و�سّلمنا من  العمل، حتى ل نوؤمِّ

اأيدينا ن�سبًا،  بين  الموت  واآمّنا من �سروره، وان�سب  غروره، 

.
)3(

ول تجعل ذكرنا له غبًا...« 

ما بعد الموت اأعظم واأدهى

واإعداد  له،  ال�ستعداد  معناه  للموت  الدائم  الذكر  وهذا 

 .
)4(

ٍة« العدة حتى ل يفاجئنا،  »و َنُعوُذ ِبَك  من .. ِميَتٍة َعَلى َغْيِر ُعدَّ

و عدة الموت الأعمال ال�سالحة،  و هي اأكثر  من   اأن  تح�سى.

ول ينتهي الأمر عند الموت، هيهات فما بعد الموت اأعظم 

واأدهى. اإنه كما يقول الإمامQ ويتعّوذ منه:  

اْلُكْبَرى،  يَبِة  اْلُعْظَمى،  و اْلُم�سِ ِبَك  من اْلَح�ْسَرِة  » و َنُعوُذ 

��َواِب،  و ُحُلوِل  ال��ثَّ اْل��َم��اآِب،  و ِح��ْرَم��اِن  ��وِء  َقاِء،  و ���سُ ال�سَّ �ْسَقى 
َ
 و اأ

» يا    :Qالخا�سر  و يقول المق�سر  يتذكر  يوم   .
)5(

اْلِعَقاِب«

الإلهية،  العدالة  اأم��ام  يقف  حيث  لحياتي...«  قدمت  ليتني 

 و الرقابة ال�سماوية،  و ي�سعر باأخطائه،  و �سيئاته،  و يجازى عليها. 

في القبر والبرزخ

واّل��ذي  البعث،  يوم  اإل��ى  الممات  من  الممتد  العالم  هذا 

في  يتمّثل  غيبيًا،  ملكوتيًا  عالمًا  المادّي  موقعه  خلف  يخفي 

رو�سة من ريا�ص الجنة، اأو حفرة من حفر النار، وهو مرتبط 

الإم��ام ي�سّوره  البرزخ  لعالم  الواقع  هذا  وعمله.  بالإن�سان 

Q في دعائه ليعّد الموؤمن له العّدة، فيقول: »َفَمْن َيُكوُن 

ْدُه  َمهِّ
ُ
َنا ُنِقْلُت َعلى ِمْثِل حالي اإلى َقْبٍر، َلْم اأ

َ
�ْسَواأ حاًل ِمّني اإْن اأ

َ
اأ

ْبكي 
َ
اأ ْجَعتي،....  ِل�سَ اِلِح  ال�سّ ِباْلَعَمِل  َاْفُر�ْسُه  َوَل��ْم  ِلَرْقَدتي، 

اأن  ي��ن��ب��غ��ي  م���ا 

ي�����س��غ��ل ب���ال 

الأمن  هو  الإن�سان 

وال�سالمة، والف��وز 

ي�����وم  ال��م��ع��اد
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َوَنكيٍر  ُمْنَكٍر  ِل�ُسوؤاِل  اأْبكي  َلَحدي،  ِل�سيِق  ْبكي 
َ
اأ َقْبري،  ِلُظْلَمِة 

    .
)6(

اإّياَي..«

ل واإّن 
َ
وروي عن الإمام علي بن الح�سينQ اأّنه قال: »اأ

ل ما ي�ساألِنك عن رّبك الّذي كنت تعُبدُه، وعن نبّيك الّذي  اأوَّ

اأر�سل اإليك، وعن دينك الذي كنت ُتديُن به، وعن كتابك الذي 

ُكنت تتلوه، وعن اإمامك الذي كنت تتوّله، ثم عن ُعمرك فيما 

اأتلفته، فُخذ حذرك،  اأين اكت�سبته، وفيما  اأفنيته، وماِلك من 

والم�ساءلة  المتحان  قبل  للجواب  واأِع���دَّ  لنف�سك،  وان��ُظ��ْر 

 .
)7(

والختبار...« 

 يوم الن�سور 

و�سكراته،   ال��م��وت  م��ن  وال��م��ن��ازل،  المواقف  ه��ذه  وبعد 

من  الخروج  حيث  الن�سور،  اإل��ى  و�سوؤالته،  وظلماته  فالقبر 

ُهْم  نَّ
َ
القبور، فيخرج النا�ص ِمَن قبورهم حائرين مذهولين، َكاأ

َجراٌد ُمْنَت�ِسٌر لكثرتهم، بحيث يختلط بع�سهم ببع�ص، من دون 

اأّية ف�سحة اأو فا�سل بينهم، »فاأح�سنهم حاًل من وجد لقدميه 

 ،Qعلي الإم��ام  يقول  كما   
)8(

مّت�سعًا« ولنف�سه  مو�سعًا، 

 للح�ساب والجزاء.
ّ

م�سرعين اإلى دعوة اهلل

فيهز  ت�سوير،  اأبلغ  الموقف  ه��ذا   Qالإمام ور  ي�سّ

كيان الإن�سان، فيخ�سع قلبه لهول ما ينتظره، فكيف اإذا عاينه: 

َعلى  ِثْقلي  حاِماًل  َذلياًل،  ُعْريانًا  َقْبري  ِمْن  ِلُخُروجي  ْبكي 
َ
»اأ

ْخرى َعْن �ِسمالي، اإذ اْلَخالِئِق 
ُ
ًة َعْن َيميني، َواأ ْنُظُر َمرَّ

َ
َظْهري، اأ

في �َساأن َغْيِر �َساأني، {ِلُكلِّ اْمِرئ ِمْنُهْم َيْوَمِئذ �َساأٌن ُيْغنيه * 

ُوجُوٌه َيْوَمِئذ ُم�ْسِفَرةٌ * �ساِحَكٌة ُم�ْسَتْب�ِسَرٌة * َوُوجُوٌه َيْوَمِئذ 

.
)9(

َعلَْيها َغَبَرٌة * َتْرَهُقها َقَتَرٌة َوِذلٌَّة}«

يوم المعاد

م�ستوى  على  الدنيا  بالنجاح  في   يفكرون  الّنا�ص  كان   اإذا 

على  ال�سالمة  المال  و ال��ول��د  و ال��ج��اه  و ال�سهوات،  و ين�سدون 

هو  الإن�سان  بال  ي�سغل  اأن  ينبغي  ما  لكن  الم�ستويات،  جميع 

 :Qالأمن وال�سالمة، والفوز يوم  المعاد، كما يعّبر الإمام
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اِد. ...  »اْرُزْقِني َفْوَز اْلَمَعاِد،   و �ساَلَمَة اْلِمْر�سَ

ِة اْلِعَباِد،  و َهْب   و اْكِفِني َموؤُوَنَة َمَعرَّ

 .
)10(

ْمَن َيْوِم اْلَمَعاِد«
َ
ِلي اأ

فكّل ما يناله الإن�سان من نعيم 

اإذا  ب�سيء  لي�ص  وم�ستهياتها    الدنيا 

وال�����ّس��رور  ال��ح��رم��ان  يقابله  ذل��ك  ك��ان 

ال�سعادة   لأن  الأخ��رى؛  الحياة  في  والآلم 

لأّنها  ب��الآخ��رة،  الفوز  في   هي  ال�سعادة  كل 

 :Qالحياة الخالدة، وكما قال الإمام علي

بعده  ب�سّر  �سّر  وما  الّنار،  بعده  بخير  خير  »ما 

الجّنة. وكّل نعيم دون الجّنة فهو محقور، وكّل بالء 

 .
)11(

دون الّنار عافية«

 و المراد بالمر�ساد جهّن���م، كما قال تعالى: {اإن جهّنم 

22(، �سّمي���ت  كان���ت مر�س���اداً للطاغي���ن مئاب���ا} )النب���اأ: 

بذل���ك لأّن خزنتها ير�سدون الكف���ار فيها للعذاب،  فعن اأبى 

���اِد}  ���َك َلِباْلِمْر�سَ عب���د اهللQ  في  قول���ه تعالى: {اإِنَّ َربَّ

ق���ال: »قنط���رة عل���ى ال�س���راط  ل  يجوزه���ا عب���د بمظلم���ة 

  .
)12(

عب���د«

التعّوذ من نار جهنم 

 Qومع موقف اآخر من منازل الآخرة يتعّوذ فيه الإمام

من نار جهنم وعذابها، وما اأعد اهلل فيها من �سنوف العذاب، 

وهذا ما كان يدعو بهQ بعد �سالة الليل فيقول: »اللَُّهمَّ 

ْدَت  اَك،  و َتَوعَّ َعَلى  من  َع�سَ ِبَها  َتَغلَّْظَت  ِبَك  من  َناٍر  ُعوُذ 
َ
اأ ي  اإِنِّ

ُنَها  ُظْلَمٌة،  و َهيِّ ُنوُرَها  َن��اٍر  اَك،  و  من   ِر�سَ َعْن  َدَف  ِبَها  من  �سَ

وُل  َبْع�ٌص،  و َي�سُ َها  َبْع�سَ ُكُل  َياأْ َقِريٌب،  و  من  َناٍر  ِليٌم،  و َبِعيُدَها 
َ
اأ

ْهَلَها 
َ
َها َعَلى َبْع�ٍص،  و  من  َناٍر َتَذُر اْلِعَظاَم َرِميمًا،  و َت�سِقي اأ َبْع�سُ

َع اإَِلْيَها،  و  ل  َتْرَحُم  من  رَّ َحِميمًا،  و  من  َناٍر  ل  ُتْبِقي َعَلى  من  َت�سَ

ْن َخ�َسَع َلَها،  و ا�ْسَت�ْسَلَم   ا�ْسَتْعَطَفَها،  و  ل  َتْقِدُر َعَلى التَّْخِفيِف َعمَّ

َكاِل،  و �َسِديِد  النَّ ِليِم 
َ
اأ َحرِّ  ما  َلَدْيَها  من  

َ
ِباأ اَنَها  �ُسكَّ َتْلَقى  اإَِلْيَها، 
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اِتَها  ْفَواُهَها،  و َحيَّ
َ
اأ اْلَفاِغَرِة  َعَقاِرِبَها  ِبَك  من   ُع��وُذ 

َ
اْلَوَباِل.  و اأ

اِنَها،  ْفِئَدَة �ُسكَّ
َ
ْمَعاَء  و اأ

َ
ُع اأ ْنَياِبَها،  و �َسَراِبَها الَِّذي ُيَقطِّ

َ
اِلَقِة ِباأ ال�سَّ

  .
)13(

َر َعْنَها« خَّ
َ
�ْسَتْهِديَك ِلَما َباَعَد ِمْنَها،  و اأ

َ
 و َيْنِزُع ُقُلوَبُهْم،  و اأ

هذه النار التي و�سفها خالقها: {َوَكَفى ِبَجَهنََّم �َسِعيراً... 

ِزيٍد...  َهْل ِمن مَّ َوَتُقوُل  ْلَب�َسِر...  لِّ اَحٌة  َتَذُر*َلوَّ َوَل  ُتْبِقي  َل 

ُز ِمَن اْلَغْيِظ... }. َتَكاُد َتَميَّ

ال�سم�ص فكيف  الذي ل يطيق حر  ال�سعيف  الإن�سان  هذا 

ي�ستطيع حر النار؟

الإمام ال�سجاد Q نف�سه يجيب

َف��ْردًا  اآِت��ي��َك  َي��ْوَم  »ِاْرَح��ْم��ِن��ي  اإل��ى رحمة اهلل:  اللجوء  هو 

اْلَخْلِق  َجِميُع   
َ
اأ َتَبرَّ َقْد  َعَمِلي،  ُمَقلَّدًا  ِري،  َب�سَ َلْيَك  اإِ �َساِخ�سًا 

.
)14(

ي َو�َسْعِيي« ي، َوَمْن َكاَن َلُه َكدِّ مِّ
ُ
ِبي َواأ

َ
ي، َنَعْم َواأ ِمنِّ

لطاوو�ص   Qالإمام قالها  وق��د  ال�سالح:  وال��ع��م��ل 

واأح�سن ولو كان عبدًا  اأطاعه  الجنة لمن  اليماني: »خلق اهلل 

�سمعت  اأما  قر�سيًا،  كان  ولو  ع�ساه  لمن  النار  وخلق  حب�سيًا، 

اأَْن�ساَب َبْيَنُهْم َيْوَمِئٍذ  وِر َفال  قوله تعالى: {َفاإِذا ُنِفَخ ِفي ال�سُّ

من  تقدمها  تقدمة  اإل  غدًا  ينفعك  ل  واهلل  َيَت�ساَءُلوَن}  َول 

 .
)15(

عمل �سالح«

اأمن يوم  اإلى  ال�سبيل  ال�سراط وكيف  الجواز على  وكيف 

المعاد؟

»فوا   :Qالعباد وزي��ن  ال�سجاد،  الإم���ام  يقول  وكما 

للمخفين  قيل  اإذا  ي��دي��ك،  بين  ال��وق��وف  م��ن  غ���دًا  ���س��واأت��اه 

َمِع المخّفين اأجوز اأم مع المثقلين 
َ
جوزوا، وللمثقلين حّطوا، اأ

؟
)16(

اأحّط«

اأمامك  اأّن  »واعلم   :Qالموؤمنين اأمير  والجواب عند 

عقبة كوؤودًا، المخّف فيها اأح�سن حاًل من المثقل، والمبطىء 

، فكلما خّف حمل الإن�سان 
)17(

عليها اأقبح حاًل من الُم�سرع...«

من الدنيا، كلما كان اأ�سرع لح�سابه، وفي تجاوز عقبات الآخرة 

ومنازلها. 

 وق��د ق��ال الإم��ام 

اهلل  خ��ل��ق   :Q

اأطاعه  لمن  الجنة 

كان  ولو  واأح�سن 

وخلق  حب�سيًا  عبدًا 

ع�ساه  لمن  ال��ن��ار 

قر�سيًا ك��ان  ول��و 
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)*( رئي�ص تحرير مجلة اللقاء العلمائي.

ال�سحيف���ة ال�سجادية، الإم���ام زين العابدي���ن Q، دعاء ( 1)

)20(، �ص 92.

مفاتي���ح الجن���ان، ال�سيخ عبا����ص القمي، من دع���اء اأبي حمزة ( 2)

الثمالي، �ص310.

ال�سحيفة ال�سجادية، م. �ص، دعاء )40(، �ص 172.( 3)

م.ن، دعاء )8(، �ص56.( 4)

م.ن، دعاء )8(، �ص56.( 5)

مفاتيح الجنان، م.�ص، من دعاء اأبي حمزة الثمالي، �ص310. ( 6)

الأمالي، ال�سدوق، �ص593 � 594.( 7)

ال�سحيفة ال�سجادية، دعاء )20(، �ص 98.( 8)

م�سباح الكفعمي، دعاء اأبي حمزة الثمالي، �ص596.( 9)

ال�سحيفة ال�سجادية، م.�ص، دعاء )20(، �ص98.( 10)

نهج البالغة، ج4، �ص 93، حكمة 387.( 11)

و�سائل ال�سيعة )اآل البيت(، الحر العاملي، ج16، �ص47.( 12)

ال�سحيفة ال�سجادية، م.�ص، دعاء )32(، �ص152 � 154.( 13)

م�سباح المتهجد، الطو�سي، �ص164.( 14)

مناقب اآل اأبي طالب، ابن �سهر اآ�سوب، ج3، �ص291..( 15)

ال�سحيفة ال�سجادية، )اأبطحي(، دعاء )91(، �ص176.( 16)

(17 ) ،Q لولده الح�سن Q نهج البالغة، م.�ص، من و�سيته

ج3، �ص47.

ال�سحيف���ة ال�سجادي���ة، م.����ص، دع���اء )42(، ����ص178 � 180.( 18)

الهوام�ش

 كتاب اهلل

من  وع�سمة  القلوب،   درن  وغ�سل  الأوزار،  ثقل  حّط  فبِه 

الكفر والّنفاق، و�سالح الظاهر، وطهارة الباطن،  والحتراز 

ح�سن  تنال  وب��ه  واأحابيله  و اأباطيله،  ال�سيطان،   من  نزغات 

الإن�سان  علم  يقا�ص  به  ال��ذي  الميزان  وه��و  الأب���رار،  �سمائل 

 و عقله،  و جميع اأقواله  و اأفعاله،  و تعرف ح�سناته  من  �سيئاته.  

واإذا كان القراآن ذلك كله، فقد حّق لالإمامQ اأن ي�ساأل 

اهلل اأن يكون و�سيلة اإلى اأ�سرف منازل الآخرة، ويتو�سل به في 

َمَناِزِل  �ْسَرِف 
َ
اأ اإَِلى  َلَنا  َو�ِسيَلًة  اْلُقْراآَن  مواقف القيامة، »و اْجَعِل 

ُنْجَزى  اَلَمِة،  و �َسَببًا  ال�سَّ َمَحلِّ  اإَِلى  ِفيِه  َنْعُرُج  اْلَكَراَمِة،  و �ُسلَّمًا 

ِة اْلِقَياَمِة،  و َذِريَعًة نْقَدُم ِبَها َعَلى َنِعيِم َداِر  َجاَة ِفي َعْر�سَ  به  النَّ

َياِق،  ْنُف�ِسَنا َكْرَب ال�سِّ
َ
ْن ِباْلُقْراآِن ِعْنَد اْلَمْوِت َعَلى اأ اْلُمَقاَمِة...  و َهوِّ

ِنيِن، ... و اْرَحْم ِباْلُقْراآِن ِفي َمْوِقِف اْلَعْر�ِص َعَلْيَك ُذلَّ 
َ
 و َجْهَد اْلأ

َم َيْوَم اْلمَجاِز َعَلْيَها  ِطَراِب ِج�ْسِر َجَهنَّ ْت  به  ِعْنَد ا�سْ َمَقاِمَنا،  و َثبِّ

َنا  به   من  ُكلِّ  ْر  به  َقْبَل اْلَبْعِث �ُسَدَف ُقُبوِرَنا،  و َنجِّ ْقَداِمَنا،  و َنوِّ
َ
َزَلَل اأ

�ْص ُوُجوَهَنا  ِة  و َبيِّ امَّ َيْوِم الطَّ ْهَواِل 
َ
اأ َيْوَم اْلِقَياَمِة،  و �َسَداِئِد  َكْرٍب 

.
)18(

َداَمِة...« َلَمِة، ِفي َيْوِم اْلَح�ْسَرِة  و النَّ َيْوَم َت�ْسَودُّ ُوُجوُه الظَّ

فاإذا كان �سبب الخ�سران ف�ساد العتقاد وم�ساوئ الأخالق، 

ورذائل الأفعال، وهي عقبات موجبات لدخول النار. واإذا كان 

لي�ص على اأحد بعد القراآن من فاقة، ول لأحد قبل القراآن من 

غنى، كان ع�سمة من ذلك كله، لأنه دافع لموجبات الخ�سران، 

الل،  فاإّن فيه �سفاء من اأكبر الّداء: وهو الكفر والّنفاق، وال�سّ

وما للقلب جالء غيره األ نتو�سل به في مثل هذه المواقف، وهو 

الع�سمة للمتم�ّسك، والّنجاة للمتعّلق؟
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اأحكام

اإتالف مال الغير

ال�سيخ علي حجازي

خطاأً،  اأو  عمدًا  اآخ��ر  م��ال  �سخ�ٌش  اأتلف  اإذا 

كان  فاإذا  التاِلف،  ي�سمن  اأن  المتِلف  على  فيجب 

للتالف �سيء يماثله، وجب دفع المثل، واإن لم يكن 

له مثيل يجب دفع قيمته. وبع�ش النا�ش ي�سمنون 

ما  ي�سمنون  ل  الآخ��ر  بع�سهم  اأّن  اإّل  اأتلفوه،  ما 

اأتلفوه؛ جهً� اأو اإهماًل، اأو عمدًا. والمتِلف الذي 

بال�سمان  ذّمته م�سغولة  اأتلفه تبقى  ما  ل ي�سمن 

م�سوؤولّية  يومذاك  ل  ويتحمَّ القيامة،  ي��وم  اإل��ى 

اأو  بال�سمان،  اإّل  ي�سقط  ل  النا�ش  فحّق  ال�سمان، 

حّتى  ي�سقط  ف�  المالك،  من  والعفو  بالم�سامحة 

لو ُقتل المتِلف �سهيدًا في �سبيل اهلل.
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1- العمد والخطاأ

اأكان  �سواء  ال�سمان  يوجب  الإت��الف 

ب�سّيارته  ده�����ص  ف��م��ن   ،
ً
خ��ط��اأ اأو  ع��م��دًا 

دجاجة، مثاًل، فقتلها، يجب عليه �سمانها 

حّتى لو كان الده�ص خطاأ. نعم مع الخطاأ 

ل ياأثم، ومع العمد ياأثم.

2- اإت�ف الحيوان المملوك

مملوك  على حيوان  �سخ�ص  اإذا جنى 

فقتله، فيجب �سمان قيمته للمالك. وهنا 

بع�ص التفا�سيل:

نحوها  اأو  ب�سّيارته  �سخ�ص  �سدم   - اأ 

حيوانًا مملوكًا فقتله، كما لو ده�ص دجاجة، 

اأو  اأو جوادًا،  اأو بغاًل،  اأو حمارًا،  اأو بقرة، 

هّرًا، اأو قردًا، اأو غير ذلك من الحيوانات 

�سمان  ال��ج��ان��ي  على  فيجب  المملوكة، 

الّر�سا�ص،  اأطلق  لو  كما  اأتلفه.  ما  قيمة 

اأو الخردق، فاأ�ساب حيوانًا مملوكًا فُقتل، 

.
ً
فيجب �سمانه حّتى لو كان القتل خطاأ

ال��م��ع��اب��ر،  ف��ي  ب��ئ��رًا  َح��َف��ر  اإذا   - ب 

والطرق العاّمة، فوقع فيها حيوان مملوك 

فمات، فيجب �سمانه.

ي�سّبب  ما  المعابر  في  ط��رح  اإذا   - ج 

اأو  مثاًل،  الموز  كق�سر  والتعّثر،  الن��زلق 

اأوتد وتدًا )كما لو ن�سب عامودًا، اأو و�سع 

م�سمارًا( فانزلق الحيوان المملوك فمات، 

اأو اأ�سابه الوتد فمات، فيجب ال�سمان.

فيجب  النار  في  حيوانًا  األقى  لو  د-  

ال�سمان.

ه� - لو فّك قيد داّبة ف�سردت، اأو فتح 

�ساكل  وما  فهرب،  طائر  عن  قف�ص  باب 

ذلك فيجب ال�سمان.

فقتله،  كلب مملوك  اإذا جنى على  و- 

فيدخل في باب الديات.

3- اإت�ف الحيوان للزرع

�سخ�ص  زرع  �سخ�ص  داّب��ة  اأكلت  اإذا 

اآخر اأو اأف�سدته، ففي الم�ساألة ثالث �سور:

معها  �ساحبها  ك���ان  اإذا  الأول��������ى: 

في�سمن، �سواء اأكان ذلك في الليل اأو في 

النهار.

معها  �ساحبها  يكن  لم  اإذا  الثانية: 

فدخلت  مثاًل،  مكانها،  من  انفلتت  )ب��اأن 

زرع الغير( فاإن كان ذلك في الليل ي�سمن 
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فال  النهار  في  ذل��ك  ك��ان  واإن  �ساحبها. 

يجب ال�سمان. 

زرع  اإلى  اأر�سلها �ساحبها  لو  الثالثة: 

اأكان ذلك في الليل  الغير في�سمن، �سواء 

اأم في النهار.

4- ال�سيف وولده

اأ - اإذا دخل �سخ�ص اإلى دار �سخ�ص 

اآخر )يعني دخل �سيف اإلى دار الم�سيف( 

يد  في  اأمانة  الم�سيف  يقّدمه  ما  فيكون 

ال�سيف،  يد  في  �سيء  تلف  فلو  ال�سيف، 

فاإن كان بدون تفريط فال يجب ال�سمان، 

قّدم  مثاًل:  ال�سمان.  يجب  التفريط  ومع 

الم�سيف ل�سيفه كوب �ساي، وكان ال�سيف 

مهتّمًا بالحفاظ على الكوب، ولكّنه ك�سر، 

ال�سيف  كان  لو  واأّم��ا  ال�سمان.  يجب  فال 

مفّرطًا )كاأن كان ي�سع الكوب على طرف 

طاولة فوقع وانك�سر( فيجب على ال�سيف 

الم�سيف  اأب��راأ  اإذا  اإّل  انك�سر،  ما  �سمان 

ذّمته، و�سامحه، فال يجب ال�سمان.

فيجب  ول��د،  ال�سيف  مع  كان  لو   - ب 

اإت��الف  م��ن  ول��ده  يمنع  اأن  ال�سيف  على 

�سيئًا  ال��ول��د  اأت��ل��ف  فلو  للم�سيف،  ���س��يء 

مع  واج���ب  فال�سمان  م��ن��ه،  بتفريط 

عدم عفو �ساحب ال�سيء المتَلف. 

و�سمان الولد من ماله اإذا كان له 

مال، واإن لم يكن له مال فمن الولّي، 

عفو  ع��دم  م��ع  ال�سمان،  يتحّقق  ل��م  واإن 

الولد  ذّم��ة  في  ال�سمان  يبقى  الم�سيف، 

واإن لم يكن بالغًا.

5- اإط�ق الر�سا�ش والمفرقعات

الر�سا�ص،  �سخ�ص  اأط��ل��ق  اإذا   - اأ 

اأو  زرع��ًا  اأو  حيوانًا،  اأو  �سخ�سًا،  فاأ�ساب 

ونحو  وال��ج��دران،  )كالزجاج،  اآخ��ر  �سيئًا 

ذلك( فهو �سامن. وقد تجب عليه الدية، 

لو قتل اإن�سانًا بر�سا�سة خطاأ.

ب - اإذا اأتلفت المفرقعات �سيئًا للغير 

يجب �سمانه، حّتى لو كان المتِلف �سغيرًا 

غير بالغ.

6- الأ�سوات العالية جّدًا

ورف��ع  �سخمة،  رات  مكبِّ و�سعت  اإذا 

اأّثر  منها ال�سوت ب�سكل عاٍل جّدًا، بحيث 

مثاًل،  ال�سمع،  فتلف  اأحدهم،  �سمع  على 

ففيه الدّية.

 7 - الميزاب

اإذا اأخرج ميزابًا على الطريق، فاأ�سّر 

�ساكل  وما  بال�سّيارات،  اأ�سّر  اأو  بالماّرة، 

ذلك فيجب ال�سمان.
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8- رمي الأ�سياء في المعابر

ال��م��ع��اب��ر  ع��ل��ى  ���س��ي��ئ��ًا  األ���ق���ى  اإذا 

البطيخ،  وِق�سر  كالحجر،  )ال��ط��رق��ات( 

والزجاج، ونحوها، فاأّدى ذلك اإلى اإتالف 

وج��ب  غ��ي��ره��ا،  اأو  ال�����س��ّي��ارة،  ت�����س��ّرر  اأو 

ال�سمان.

9- الحفر في الطرقات

اإذا حفر حفرة في معبر م��رورّي ولم 

اأو  فتلفت،  �سّيارة،  فيها  فوقعت  يغلقها، 

ت�سّررت، وجب ال�سمان.

10- اللعب

اأو  قدم،  كرة  يلعب  ال�سخ�ص  كان  اإذا 

نحوها، فاأ�سابت الكرة زجاجًا فحّطمته، 

كال�سّيارة،  �سيء  في  اإ���س��رارًا  �سّببت  اأو 

وجب على رامي الكرة ال�سمان.

11- الحائط المائل

الطريق  اإل��ى  م��ائ��اًل  حائطًا  بنى  اإذا 

�سيء، يجب �سمانه.  بوقوعه  وتلف  فوقع، 

اإلى الطريق،  الحائط مائاًل  واإذا لم يكن 

ف��ال يجب  �سيئًا،  واأت��ل��ف  وق��ع  ذل��ك  وم��ع 

ال�سمان. واإذا لم يكن الحائط مائاًل، بل 

فاإن  الطريق،  اإل��ى  مال  ثّم  م�ستويًا،  كان 

اإزالته ولم يزله،  كان �ساحبه متمّكنًا من 

ثّم وقع واأتلف �سيئًا فيجب ال�سمان.

12- اأغرا�ش خارجّية

ال��ن��اف��ذة من  ع��ل��ى  ���س��ي��ئ��ًا  و���س��ع  اإذا 

حائطه،  على  اأو  ال��زه��ور،  كاآنية  الخارج 

فال  ���س��يء،  ب��ه  وتلف  ال�سيء،  ه��ذا  فوقع 

اإلى  مائاًل  و�سعه  اإذا  اإّل  ال�سمان،  يجب 

هذا  ي�سقط  نحو  على  و�سعه  اأو  الطريق، 

ال�سيء، فيجب ال�سمان.

13- حمولة ال�سّيارات

في  حمولة  ي�سع  ال�سخ�ص  ك��ان  اإذا 

ال�����س��اح��ن��ة، ول���م ي��ك��ن ق��د اأن��ج��ز ���س��روط 

بع�سها،  اأو  ال��ح��م��ول��ة،  فوقعت  الأم����ان، 

فاأتلفت �سيئًا، فيجب ال�سمان.

14- �سمان التالف بالمثل اأو القيمة

ذلك  ويتحّقق  التالف،  �سمان  يجب 

بالمثل  والمق�سود  بالقيمة.  اأو  بالمثل، 

فيجب  يماثله  �سيء  للتالف  ك��ان  اإذا  اأّن��ه 

وكان  ق��ارورة،  اأتلف  لو  مثاًل:  المثل،  دفع 

المتلف  على  فيجب  تمامًا،  مثلها  ُي�سنع 

يقبل  لم  لو  حّتى  مثلها،  بقارورة  ياأتي  اأن 

واإن لم يكن  التي تلفت.  القارورة  �ساحب 

وُيراعى  قيمته،  دفع  فيجب  مثيل،  للتالف 

في القيمة قيمة يوم التلف. 

15- جهل المالك

التالف،  مالك  المتِلف  يعرف  لم  اإذا 

ف���اإذا  ع��ن��ه،  وال�����س��وؤال  الفح�ص  فيجب 

معرفته،  عن  يئ�ص  واإذا  له،  ي�سمن  عرفه 

فيجب  المالك،  مجهول  المال  من  فيكون 

الحاكم  ا�ستئذان  مع  الفقراء،  اإلى  دفعه 

ال�سرعّي، اأو وكيله.
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ال�م�ال
بين الحالل والحرام

حثَّ الإ�س�م على طلب الح�ل، اإذ جاء في القراآن 

اأَْعَجَبَك  َوَلْو  يُِّب  َوالطَّ اْلَخِبيُث  َي�ْسَتِوي  ل  {ُقْل  الكريم: 

َكْثَرُة اْلَخِبيِث} )المائدة: 10(.

لم  النبيP:  »ق��ال اهلل ع��ّز وج��ّل: من  وق��ال 

يباِل من اأي باب اكت�سب الدينار والدرهم لم اأباِل يوم 

القيامة من اأي اأبواب النار اأدخلته« )1(.

المكا�سب  اأ�سناف  الَخِبيث  بالمال  والمق�سود 

المحّرمة كالربا والغ�سب واأكل اأموال النا�ش 

والر�سوة  والّتدلي�ش  والغ�ش  بالباطل 

والتزوير والغ�سب والحتيال.

{َوَل  وج����ّل:  ع���ّز  اهلل  ق���ال 

َت��اأُْك��ُل��واْ اأَْم��َواَل��ُك��م َب��ْي��َن��ُك��م ِب��اْل��َب��اِط��ِل} 

 .)188 )البقرة: 

ال�سيد �سامي خ�سرا
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الإنفاق المحرم 

واإن�����ف�����اق ال����م����ال ف����ي ال���م���ح���ّرم���ات 

والفواح�ص  والمي�سر  كالخمر  والمنكرات 

وكّل ما ي�سد عن ذكر اهلل تعالى وعبادته 

ال�ّسعي  وجوه  من  وجه  هو  بل  عنه،  منهّي 

ال�سيطاني.

ْيَطاُن اأَن ُيوِقَع َبْيَنُكُم   {اإِنََّما ُيِريُد ال�سَّ

َواْلَمْي�ِسِر  اْلَخْمِر  ِفي  اء  َواْلَبْغ�سَ اْلَعَداَوَة 

اَلِة َفَهْل  ُكْم َعن ِذْكِر اهلّلِ َوَعِن ال�سَّ دَّ َوَي�سُ

نَتُهوَن} )المائدة: 91(. اأَنُتم مُّ

ومن ذلك، ال�سّح والّتقتير في الّنفقات 

وجوه  وف��ي  والعيال،  الأه��ل  على  الواجبة 

البّر والإح�سان ال�سرورّية، ففي الحديث: 

.
)2(

»كفى بالمرء اإثمًا اأن ُي�سيع من يعوله« 

عنوًة  الأم���وال  ي�سّخرون  ال��ذي��ن  اأّم���ا 

النا�ص عن  الإ�سالمية و�سّد  الأمة  لإف�ساد 

دين اهلل تعالى، فلهم الوعيد ال�ّسديد في 

الّدنيا والآخرة.

قال اهلل تعالى �سبحانه:

{اإِنَّ الَِّذيَن َكَفُرواْ ُينِفُقوَن اأَْمَواَلُهْم 

َف�َسُينِفُقوَنَها  اهلّلِ  �َسِبيِل  َع��ن  واْ  دُّ ِلَي�سُ

ُث���مَّ َت��ُك��وُن َع��لَ��ْي��ِه��ْم َح�����ْس��َرًة ُث���مَّ ُي��ْغ��لَ��ُب��وَن 

ُيْح�َسُروَن}  َجَهنََّم  َل��ى  اإِ َكَفُرواْ  َوالَِّذيَن 

 .)36 )الأنفال: 

الحر�ش على الح�ل 

في  وِعبر  وقفات  العملّية  ال�ُسّنة  وفي 

اهلل  عبد  اأم  فعن  الحالل،  على  الحر�ص 

اأخت �سّداد بن اأو�ص اأّنها بعثت اإلى النبي

P بقدح لبن عند فطره وذلك في طول 

الر�سول:  اإليها  ف��رّد  الحّر  و�سّدة  النهار 

لي.  �ساة  اللبن؟ قالت: من  »اأّنى لك هذا 

قال: اأّنى لك هذه ال�ساة ؟ قالت: ا�ستريتها 

الغد  من  كان  اأن  فلّما  ف�سرب  مالي،  من 

اأتت اأم عبد اهلل ر�سوَل اهللP فقالت: 

اللبن  ب��ذل��ك  اإل��ي��ك  بعثت  اهلل  ر���س��ول  ي��ا 

مرثية لك من �سدة الحر وطول النهار 

النبي فقال  الر�سول،  مع  اإلي  فرددتها 

اإّل  تاأكل  األ  الّر�سل  ِم��رْت 
ُ
اأ بذلك   :P

.
)3(

طّيبًا ول تعمل اإل �سالحًا« 
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الحذر من فّخ ال�سيطان 

ينبغي  ل��ل�����س��ي��ط��ان  اأف���خ���اخ  وه���ن���اك 

واإع��ط��اًء  اأخ���ذًا  منها،  وال��ح��ذر  الّتحذير 

وتعّلقًا.

ال�ّسيطان  »اإن   :Pاهلل ر���س��ول  ع��ن 

�ساحب  مّني  ي�سلم  ل��ن  ي��ق��ول:  اهلل  لعنه 

بهّن  عليه  اأغ��دو  ث��الث  اإح��دى  من  المال 

واأروح بهّن: اأْخذه من غير حله واإنفاقه في 

.
)4(

غير حقه واأحّببه اإليه فيمنعه من حقه«

درهم  اأّول  »اإّن  ق��ال:  عبا�ص  ابن  عن 

اإليهما  نظر  الأر�����ص  ف��ي  �سربا  ودي��ن��ار 

فو�سعهما  اأخذهما  عاينهما  فلما  اإبلي�ص، 

ثّم  �سدره،  اإل��ى  �سمهما  ث��ّم  عينيه،  على 

�سرخ �سرخة، ثّم �سمهما اإلى �سدره، ثّم 

ما  ف��وؤادي،  وثمرة  عيني،  قّرة  اأنتما  قال: 

بالي من بني اآدم اإذا اأحّبوكما اأن ل يعبدوا 
ُ
اأ

.)5(
وثنًا! ح�سبي من بني اآدم اأن ُيحّبوكما« 

طلب  من  اأه��ون  ال�سيوف  مجالدة 

الح�ل

وفي موعظة مولنا ال�سادقQ ما 

فيه الكفاية لتغيير مجرى حياتنا، اإن كنا 

محّبين حقًا.

له:  يقال  ل��ه  مولى   Qدعا« فقد 

له:  وق��ال  دينار  األ��ف  فاأعطاه  م�سادف، 

عيالي  فاإّن  اإلى م�سر،  تخرج  تجّهز حتى 

ب��م��ت��اع، وخ��رج  ق���ال: فتجّهز  ك��ث��روا،  ق��د 

دن��وا  فلما  م�سر،  اإل��ى  الّتجار  قافلة  م��ع 

من  خارجة  قافلة  ا�ستقبلهم  م�سر  من 

م�سر، ف�ساألوهم عن المتاع الذي معهم 

العاّمة  وكان متاع  المدينة،  ما حاله في 

�سيء  منه  بم�سر  لي�ص  اأن��ه  فاأخبروهم 

ينق�سوا  ل  اأن  على  وتعاقدوا  فتحالفوا 

فلّما  دي��ن��ارًا،  دي��ن��ار  رب��ح  م��ن  متاعهم 

المدينة،  اإلى  ان�سرفوا  اأموالهم  قب�سوا 

ف��دخ��ل م�����س��ادف ع��ل��ى اأب����ي ع��ب��د اهلل

األف  واح��د  كل  في  كي�سان  ومعه   Q

دي��ن��ار ف��ق��ال: جعلت ف���داك ه��ذا راأ���ص 

اإن هذا  فقال:  ربح،  الآخر  وهذا  المال، 

الربح كثير، ولكن ما �سنعتم في المتاع؟ 

تحالفوا،  وك��ي��ف  �سنعوا  كيف  فحّدثه 

قوم  على  تحلفون  اهلل  �سبحان  ف��ق��ال: 

الدينار  بربح  اإّل  تبيعوهم  اأّل  م�سلمين 

الكي�سين فقال:  اأح��د  اأخ��ذ  ثم  دي��ن��ارًا؟! 

هذا  في  لنا  حاجة  ول  مالي  راأ���ص  ه��ذا 

مجالدة  م�سادف،  يا  ق��ال:  ثم  الربح، 

.)6(
ال�سيوف، اأهون من طلب الحالل« 

م�ستدرك الو�سائل، الطبر�سي، �ص 13، �ص 22.( 1)

الكافي، الكليني، ج 4، �ص 12.( 2)

الم�ستدرك، الني�سابوري، ج 4، �ص 126.( 3)

كنز العمال، المتقي الهندي، ج 3، �ص 235.( 4)

دوق، �ص 269.( 5) الأمالي، ال�سيخ ال�سّ

الكافي، م. �ص، ج 5، �ص 161.( 6)

الهوام�ش
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اأوي�ص  الأم��ة  ه��ذه  من  »خليلي   :Pاهلل ر�سول  فيه  ق��ال 

 .
)1(

القرني« 

مّرًة  الر�سولPولو  يلتِق  لم  اأنه  عنه  التاريخ  نقل  خليٌل 

واحدة. اأيُّ نوع من الأخاّلء كان؟ ومن هو اأوي�ص القرني؟

ولم   Pاهلل لر�سول  معا�سرًا  )ر�ص(  القرني  اأوي�ص  كان 

يْلتِقه، فعن اأ�سبغ بن زيد: »اإّنما منَع اأوي�سًا اأن ُيقدم على ر�سول 

.
)2(

ّمه« 
ُ
ه باأ اهللP برُّ

وق�سة ذلك اأن اأوي�ص كان كافاًل لأمه ينفق عليها، فا�ستاأذن 

له،  ف��اأذن��ت   ،Pالنبي ل��زي��ارة  المدينة  اإل��ى  للذهاب  منها 

وا�سترطت عليه اأن يعود فورًا اإن لم يجد النبيP في المدينة، 

على  فعاد  خارجها،  النبي  وجد  المدينة  اإلى  اأوي�ص  و�سل  ولما 

الرغم من م�ساق ال�سفر؛ بّرًا منه باأمه، وكان ر�سول اهلل يذكره 

بخير فيروى عنه قوله: »تفوح روائح الجنة من قبل قرن، وا�سوقاه 

اإليك يا اأوي�ص القرني. األ ومن لقيه فليقرئه مني ال�سالم، فقيل: 

اإن غاب عنكم لم   Pاأوي�ص القرني؟ فقال يا ر�سول اهلل ومن 

تفتقدوه، واإن ظهر لكم لم تكترثوا به، يدخل الجنة في �سفاعته 

مثل ربيعة وم�سر، يوؤمن بي ول يراني، وُيقتل بين يدي خليفتي 

.
)3(

اأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالبQ في �سفين« 

تمام الألف رجل

 وقد كان من اأ�سحاب الإمام اأمير الموؤمنينQ، وكانت 

بداية تعّرف الإمام عليه بذي قار وهو جال�ص لأخذ البيعة، قال

Pخليٌل لم يلتِق الر�سول
ال�سيخ عبا�ش ر�سيد
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رجاًل،  يزيدون  ل  رجل  األ��ف  الكوفة  قبل  من  »ياأتيكم   :Q

عبا�ص:  اب��ن  ق��ال  ال��م��وت،  على  يبايعوني  رج��اًل،  ينق�سون  ول 

اأو يزيدوا  فجزعت لذلك وخفت اأن ينق�ص القوم من العدد 

فا�ستوفيت  القوم،  اأح�سي  واإني  علينا،  الأمر  فيف�سدوا  عليه 

انقطع  ثم  رج��اًل،  وت�سعين  وت�سعة  رج��ل  مائة  ت�سع  عددهم 

حمله  ماذا  راجعون،  اإليه  واإن��ا  هلل  اإنا  فقلت:  القوم،  مجيء 

على ما قال؟ فبينما اأنا مفّكٌر في ذلك، اإذ راأيت �سخ�سًا قد 

اأقبل حتى دنا، وهو رجل عليه قباء �سوف، ومعه �سيف وتر�ص 

الموؤمنينQ فقال: امدد يديك  اأمير  واإداوة، فقرب من 

لأبايعك، قال علّيQ: وعالَم تبايعني؟ قال: على ال�سمع 

ما  فقال:  عليك،  اهلل  يفتح  اأو  يديك  بين  والقتال  والطاعة 

ا�سمك؟ قال: اأوي�ص القرني، قال: نعم اهلل اأكبر، فاإنه اأخبرني 

حبيبي ر�سول اهللPاأني اأدرك رجاًل من اأّمته يقال له اأوي�ص 

القرني، يكون من حزب اهلل، يموت على ال�سهادة، يدخل في 

.
)4(

�سفاعته مثل ربيعة وم�سر، قال ابن عبا�ص: ف�سري عنا« 

عبادة اأوي�ش القرني 

اإذ قال: »اإذا كان   Qاأثنى عليه الإمام الكاظم وقد 

يوم القيامة... ينادي مناٍد: اأين حواريوا علّي بن اأبي طالب 

و�سّي محّمد بن عبد اهلل ر�سول اهللP؟ فيقوم عمرو بن 

الحمق الخزاعي، ومحّمد بن اأبي بكر، وميثم بن يحيى التّمار 

 .
)5(

وي�ص القرني« 
ُ
مولى بني اأ�سد، واأ

اأمير الموؤمنين قال 

»اأخ��ب��رن��ي   :Q

Pاأني  اهلل  ر�سول 

اأدرك رجاًل من اأمته 

ي��ق��ال ل��ه اأوي�����ض 

من  يكون  القرني، 

يموت  اهلل،  ح��زب 

ع��ل��ى ال�����س��ه��ادة، 

يدخل في �سفاعته 

مثل ربيعة وم�سر«
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ولكل  الخالئق،  اأنفا�ص  بعدد  تعالى  اهلل  اإل��ى  الطرق  اإّن 

اإلى اهلل طريق يلتم�ص فيه القرب من اهلل،   من يريد الو�سول 

وبع�سهم  اهلل،  اإلى  القرب  و�سيلة  الليل  قيام  اتخذ  فبع�سهم 

الآخر اتخذ ال�ستغفار بالأ�سحار الطريق الذي ينتهي 

و�سيلة  التفكر  اتخذ  وبع�ٌص  اإلى حّب اهلل،  به 

القرني  اأوي�����ص  يكن  ول��م  م��ن اهلل،  ال��ق��رب 

كعامة النا�ص، يحيا ول يفكر اإل في طعامه 

الدنيا،  ه��ذه  حقيقة  َفهم  فقد  و�سرابه، 

وراقب نف�سه، وعمل لما بعد الموت .

 Qكان اأوي�ص يهتم بعبادة رّبه، فقد عّلمه اأمير الموؤمنين

.
)6(

اأدعية راقية مذكورة في كتب الأدعية 

زهده والآخرة

لي  يكن  فلم  الكوفة  »قدمت  العبدي:  حيان  بن  هرم  قال 

بها هّم اإل اأوي�ص القرني، حتى �سقطُت عليه جال�سًا وحده على 

فعرفته  ثوبه،  ويغ�سل  يتو�ساأ  النهار،  ن�سف  الفرات  �ساطئ 

، فمددت يدي لأ�سافحه فاأبى اأن  بالّنعت، ف�سّلمت عليه، فرّد َعَليَّ

ي�سافحني، فقلت: رحمك اهلل يا اأوي�ص كيف اأنت؟ ثّم خنقتني 

العبرة من حّبي اإّياه، وّرقتي له لما راأيت من حاله، حتى بكيت، 

وبكى، ثم قال: واأنت، فرحمك اهلل يا هرم بن حيان، كيف اأنت 

يا اأخي، من دّلك علّي؟ قلت: اهلل، قال: ل اإله اإل اهلل، �سبحان 

نا اإن كان وعد رّبنا لمفعوًل. حين �سماني واهلل ما كنت راأيته  ربِّ

قط ول راآني. ثم قلت: من اأين عرفتني؟ وعرفت ا�سمي واأبي؟ 

فواهلل ما كنت راأيتك قط قبل هذا اليوم؟، قال: نّباأني العليم 

اإن  نف�سك.  نف�سي  كلمت  حيث  روح��ك  روح��ي  َعِرفْت  الخبير، 

الأرواح لها اأنف�ص كاأنف�ص الأحياء، اإّن الموؤمنين يعرف بع�سهم 

يتكلموا  لم  واإن  يلتقوا،  لم  واإن  اهلل،  ب��روح  ويتحدثون  بع�سًا، 

قلت:  المنازل!  بهم  وتفّرقت  الديار،  بهم  ْت 
َ
َن��اأ واإن  ويتعارفوا، 

حدثني عن ر�سول اهللP بحديث اأحفظه عنك! قال: اإني لم 

اأدرك ر�سول اهللP وقد بلغني من حديثه كما بلغكم، ول�ست 

اأحب اأن اأفتح هذا الباب على نف�سي، اأن اأكون محدثًا، اأو قا�سيًا 

ومفتيًا. في النف�ص �سغل يا هرم بن حيان! فقلت: يا اأخي، اقراأ 
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اهلل  في  اأحبك  فاإني  اأ�سمعهن منك،  اهلل  كتاب  اآيات من  عليَّ 

حّبًا �سديدًا، وادُع بدعوات واأو�ِص بو�سية احفظها عنك! فاأخذ 

بيدي على �ساطئ الفرات وقال: اأعوذ باهلل ال�سميع العليم من 

ال�سيطان الرجيم ب�سم اهلل الرحمن الرحيم، ف�سهق �سهقة ثم 

قوله،  القول  واأحق  ذكره،  تعالى  ربي  قال  قال:  ثم  مكانه  بكى 

{َوَما َخلَْقَنا  واأ�سدق الحديث حديثه، واأح�سن الكالم كالمه: 

لَّ  اإِ َخلَْقَناُهَما  َلِعِبيَن*َما  َبْيَنُهَما  َوَم��ا  َواْلأَْر����َس  َماَواِت  ال�سَّ

ُ اإِنَُّه  ِحَم اهللَّ } )الدخان: 38 � 39(. حتى بلغ {اإِلَّ َمن رَّ ِباْلَحقِّ

ِحيُم} )الدخان: 42( ثم �سهق �سهقة، ثم �سكت،  ُهَو اْلَعِزيُز الرَّ

واأنا اأح�سبه قد غ�سي عليه، ثم ذكر له موعظة، وو�سّية، ودعاء 

اهلل  ورحمة  عليك  وال�سالم  اهلل،  ا�ستودعتك  ق��ال:  ثم  لهرم، 

ال�سهرة،  اأكره  فاإني  اليوم،  بعد  اأراك  ل  لي:  قال  ثم  وبركاته. 

، ول ت�ساأل عني، ول تطلبني، فحر�ست على  والوحدة اأحّب اإليَّ

ال�سكك،  بع�ص  في  علّي، حتى دخل  فاأبى  �ساعة  معه  اأ�سير  اأن 

 .
)7(

فكم طلبته بعد ذلك فما وجدت اأحدًا يخبرني عنه ب�سيء«

ك�ٌم من نور 

اإذا  رداء،  القرني  لأوي�ص  »كان  الثوري:  �سفيان  عن  وروي 

جل�ص م�ّص الأر�ص، وكان يقول: اللهم اإني اأعتذر اإليك من كبد 

 .
)8(

جائعة، وج�سد عار، ولي�ص لي اإل ما على ظهري، وفي بطني«

ظّنكم  ما  قال:  عامر؟  اأبا  يا  اأ�سبحت  »كيف  لأوي�ص:  قيل 

انق�سى  اإذا  ي��دري  ل  مرحلة  يوم  كّل  الآخ��رة  اإل��ى  يرحل  بمن 

 .
)9(

�سفره اأَعَلى جّنٍة يرد اأم على نار؟«

يقول:  اأم�سى  اإذا  القرني  وي�ص 
ُ
اأ »كان  اأ�سبغ بن زيد:  وعن 

هذه ليلة الركوع، فيركع حتى ُي�سِبح. وكان ]في الليلة التالية[ 

يقول اإذا اأم�سى: هذه ليلة ال�سجود، في�سجد حتى ُي�سبح« وكان 

اإذا اأم�سى ت�سّدق بما في بيته من فا�سل الطعام والثياب، ثّم 

يقول: »اللهّم من مات جوعًا فال توؤاخذني به، ومن مات عريانًا 

 .
)10(

فال توؤاخذني به«

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

انعك�ست عبادة اأوي�ص القرني على �سلوكه، مما اأثر اإيجابًا 

فهو  بقوله،  منه  اأكثر  ب�سلوكه  التاأثير  كان  فقد  الآخرين،  في 

اإذا  اأَُوي���ض  كان 

اأم�س��ى ت�سّدق بما 

في بيته من فا�سل 

الطع��ام والثي��اب، 

ث��ّم يق��ول: »اللهّم 

جوع��ًا  م��ات  م��ن 

ف��ال توؤاخذن��ي به، 

وم��ن م��ات عريانًا 

ف��ال توؤاخذن��ي به« 
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 الطبقات الكبرى، ابن �سعد، ج 6، �ص 163.( 1)

 �سيد اأعالم النبالء، الذهبي، ج 4، �ص 29.( 2)

 بحار الأنوار، المجل�سي، ج 42، �ص 155.( 3)

 م. ن، ج 41، ����ص 300. وذي ق���ار: مو�س���ع متو�س���ط بين الكوفة ( 4)

والب�سرة. والإداوة: اإناء �سغير من جلد ُيتخذ للماء.

 م. ن، ج 22، �ص 342.( 5)

 مهج الدعوات ومنهج العبادات، ابن طاوو�ص، �ص 104.( 6)

 اأعيان ال�سيعة، ال�سيد مح�سن الأمين، ج 3، �ص 515.( 7)

 تاريخ مدينة دم�سق، ابن ع�ساكر، ج 9، �ص 444.( 8)

 اأمالي الطو�سي، �ص 641.( 9)

 تاريخ مدينة دم�سق، ابن ع�ساكر، ج 9، �ص 444.( 10)

 بحار الأنوار، م. �ص، ج 72، �ص 367.( 11)

 اختيار معرفة الرجال، ال�سيخ الطو�سي، ج 1، �ص 315.( 12)

 تاريخ الإ�سالم، الذهبي، ج 1، �ص 386.( 13)

الهوام�ش

الّن�سح  دائ��م  فكان  ذل��ك  وم��ع  باأمه،  الباّر  لربه،  المتوا�سع 

الآخ��ري��ن  م��ع��اداة  رغ��م  بالحق  قائمًا  ل��الآخ��ري��ن،  والتوجيه 

الأم��ر  من  يمنعه  لم  ذل��ك  اأّن  اإل  الأم���ور،  بعظائم  ورميه  ل��ه، 

وقال  ج��اءه  رج��اًل  اأّن  ي��روى  المنكر.  عن  والّنهي  بالمعروف، 

له: »كيف حالك؟ فقال: كيف يكون حال من ي�سبح يقول: ل 

اأم�سي، ويم�سي يقول: ل اأ�سبح، يب�سر بالجنة ول يعمل عملها، 

وُغ�س�سه  الموت  اإن  واهلل  يوجبها،  ما  يترك  ول  النار  ويحذر 

تدع  لم  القيامة،  ي��وم  واأه���وال  المطلع،  ه��ول  وذك��ر  وكرباته، 

تبِق لنا ذهبًا ول  واإّن حقوق اهلل لم  للموؤمن في الدنيا فرحًا، 

ف�سة، واإّن قيام الموؤمن بالحق في الّنا�ص لم يدع له �سديقًا، 

ناأمرهم بالمعروف، وننهاهم عن المنكر في�ستمون اأعرا�سنا، 

ذلك  على  ويجدون  والعظائم،  والمعايب  بالجرائم  ويرموننا 

اأن نقوم فيهم  اإنه واهلل ل يمنعنا ذلك  الفا�سقين،  اأعوانًا من 

 .
)11(

بحق اهلل« 

�سهادته

 Qالموؤمنين اأمير  مع  »كنت  نباتة:  بن  الأ�سبغ  عن 

فقال:  �سيفين،  متقّلد  �سوف  قباء  عليه  رجل  فجاء  ب�سّفين، 

هلّم يدك اأبايعك، فقال عالَم تبايعني؟ قال: على بذل مهجة 

اأوي�ص القرني، فبايعه فلم  اأنت، قال:  نف�سي دونك. قال: ومن 

 .
)12(

يزل ُيقاتل بين يديه حتى ُقتل، فُوجد في الرّجالة مقتول«

وقد دفن في �سفين وقبره فيها معروف. 

فكان اأوي�ص َمْعَلمًا للحق في معركة �سفين، كما كان عّمار 

بن يا�سر، فعن عبد الرحمن بن اأبي ليلى: »لّما كان يوم �سّفين، 

اأوي�ص  اأفيكم  علّي:  اأ�سحاَب  معاوية  اأ�سحاب  من  مناٍد  نادى 

القرني؟ قالوا: نعم، ف�سرب داّبته حتى دخل معهم، ثّم قال: 

 .
)13(

�سمعت ر�سول اهللPيقول: »خير التابعين اأوي�ص القرني«

كان اأوي���ض َمْعَلم��ًا 

معركة  ف��ي  للح��ق 

كان  كم��ا  �س��فين، 

عّمار بن يا�سر كذلك
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»الإ�س���الم وال�ن�ظام 

ال�����س��������ي��ا���س�����ي 

ف���ي ال��ج��م��ه��وري��ة 

الإ�س��المية الإيرانية« 

د. غ�سنفر ركن اآبادي 

اإعداد: اإبراهيم من�سور

م بها ال�سفير  اأطروحٌة للدكتوراه، تقدَّ الكتاب)1( في الأ�سل 

الجامعة  في  ال�سيا�سية،  والعلوم  الحقوق  كلية  من  اآبادي  ركن 

اللبنانية، تعتمد ال�سمول ومعالجة المو�سوع من �ستى جوانبه، 

م الجمهورية  كما جاء في مقّدمتها. وتكمن اأهميتها في كونها ُتقدِّ

الإ�س�مية ود�ستورها في اأطروحة جديدة. 
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لقد جعل الموؤلِّف كتابه هذا في باَبْين كبيرين:

الأول: النظام ال�سيا�سي في الإ�سالم، والثاني: 

بالنظام  وعالقته  اإي���ران،  ف��ي  ال�سيا�سي  النظام 

ع��ّدة  ف��ي  ب��اب  ك��ل  وجعل  الإ���س��الم.  ف��ي  ال�سيا�سي 

ف�سول، وكل ف�سل في عّدة مباحث.

اأوًل: النظام ال�سيا�سي في الإ�س�م

فقد  الأول،  الباب  من  الأول،  الف�سل  في  اأم��ا 

تحّدث عن مفهوم النظام ال�سيا�سي. ثم بداأ الكاتب 

النظام  تعريف  الف�سل  ه��ذا  من  الأول  المبحث  في 

ال�سيا�سي باأنه: مجموعة من القواعد والأجهزة المتنا�سقة 

ال�سيا�سي  النظام  في  ويالحظ  بينها.  فيما  المترابطة 

ثالثة عنا�سر:

1- ال�سلطة ال�سيا�سية.

2- نظام الحكم.

وال��ح��رك��ات  )الأح������زاب  ال�سيا�سية  ال��ج��م��اع��ة   -3

ال�سيا�سية(.

ثّم تحّدث الباحث عن النظام الإ�سالمي الذي تاأ�ّس�ص 

 Pمحمد الر�سول  هجرة  ُبَعْيَد  المنّورة،  المدينة  في 

ال�سيا�سي الإ�سالمي  اأن النظام  622م. واعتبر  اإليها عام 

العدالة  ��ي��ن:  اأ���س��ا���سَ عن�سرين  م��ن  ف��رادت��ه  امتلك  ق��د 

والأخالق ورف�سه مبداأ الغاية تبرر الو�سيلة الباطلة.

ميزة النظام ال�سيا�سي الإ�س�مي 

الفكر  في  ال�سيا�سي  النظام  الثاني:  الف�سل  في  ��ا  اأمَّ

يتميَّز  الإ�سالمي  الدين  باأّن  الكاتب  في�ستهلُّه  الإ�سالمي، 

باأنه  الو�سعّية،  اأم  ال�سماوية  عن غيره من الأديان، �سواء 

الّدنيا  واأمور  الأخالقّية،  والقيم  الماورائيات  اأمور  ُيعالج 

م الإ�سالم نف�سه على اأّنه حركة اإ�سالحية  اأي�سًا. »فقد قدَّ

للب�سرّية، تعالج نفو�سهم ومجتمعهم ودنياهم، واأّن ر�سول 

للقيام  كاّفة؛  للنا�ص  ر�سل 
ُ
اأ  Pاهلل عبد  بن  محمد  اهلل 

{َوَم��ا  للب�سرية.  جديدة  اأ�سوًل  وليقيم  جذري،  باإ�سالح 

ًة لِّلنَّا�ِس َب�ِسيًرا َوَنِذيًرا َوَلِكنَّ اأَْكَثَر النَّا�ِس  لَّ َكافَّ اأَْر�َسْلَناَك اإِ
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َل َيْعلَُموَن}« )�سب�أ: 28(.

يرى  الإ�سالميون،  المفّكرون  الث�لث:  المبحث  وفي 

�لقر�آن  »�أن  �لم�سلمين،  من  كغيره  �آب��ادي،  ركن  �لدكتور 

�لعري�سة  �لخطوط  وفيه  �لدولة،  د�ستور  يحتوي  �لكريم 

كليَّات  �لقر�آن  و�سع  وقد  �لإ�سالمي.  �ل�سيا�سي  للنظام 

�حتاجت في تخ�س�سها �إلى فروع، �عتمدت على �أمرين: 

�ل�سّنة �لّنبوّية، و�لجتهاد�ت في تاأويل ن�سو�سه، ومن هنا 

هذ�  في  �ل�سيا�سي  �لجانب  حول  �لإ�سالمي  �لخالف  نبع 

.)2(
�لد�ستور«

مدر�سة اأهل البيت R ووالية الفقيه

 وي��ّت��خ��ذ �ل���دك���ت���ور رك����ن �آب������ادي م���ن ف��ق��ه �لإم�����ام 

في   R �لبيت  �أه��ل  لمذهب  نموذجًا   { �لخميني 

�لولية،  �لمنطلق من قاعدة  �لإ�سالمي  �ل�سيا�سي  �لنظام 

َوَر���ُس��وُل��ُه   ُ اللهّ ��ُك��ُم  َوِل��يُّ ��َم��ا  {اإِنَّ �ل�سريفة  �لآي��ة  من  ��ستقاًء 

َكاَة  الزَّ َوُي��وؤُْت��وَن  اَلَة  ال�سَّ ُيِقيُموَن  الَِّذيَن  اآَمُنواْ  ��ِذي��َن  َوالَّ

َوُهْم َراِكُعوَن} )�لمائدة: 55(. 

كتابه  في   { �لطباطبائي  �ل�سيد  �أن  �لكاتب  ينقل 

)�لميز�ن في تف�سير �لقر�آن( يرى �أن �هلل تعالى قد عّين 

�لر�سولPم�  بعد  للم�سلمين  وليًا   Qعليًا �لإم��ام 

يحمل ُبعدً� �سيا�سيًا في م�ساألة �لخالفة وتد�ول �ل�سلطة.

وم��در���س��ت��ه   { �لخميني  �هلل  روح  ف����اإن  وع��ل��ي��ه 

�لحديثين،  �ل�سيعة  �لمفّكرين  م��ن  و�لعديد  �لفكرية، 

�أن تمَّ �لتفاق على �سرورة  يبحثون م�ساألة �لخالفة، بعد 

بناء �لنظام �ل�سيا�سي �لإ�سالمي في عهد �لغيبة �لكبرى. 

فقد بنى �لإمام �لخميني } نظرّيته على �سرورة قيام 

�أن  و�أّن �لذي يتوّلها يجب  �ل�سريعة،  تنّفذ  �لتي  �لحكومة 

يكون �لفقيه �لعادل �لجامع لل�سر�ئط، و�أّنه يلي من �أمور 

�أن  �لنا�س  على  ووجب   ،Pلنبي� يليه  كان  ما  �لمجتمع 

.
)3(

ي�سمعو� له ويطيعو� 

��ستندو�  و�سيعة،  �سّنًة  �لم�سلمين  �أن  �لكاتب  ويوؤّكد 

�إلى قاعدة �لقر�آن و�ل�سّنة في بناء �لنظام �ل�سيا�سي؛ لأن 

ي��ت��م��ّي��ز ال��دي��ن 

عن  الإ����س���ام���ي 

الأدي��ان  من  غيره 

اأم��ور  ُيعالج  باأنه 

ال���م���اورائ���ي���ات 

والقي��م الأخالقّي�ة 

اأي�سًا الّدني��ا  واأمور 
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�لإ�سالم كالإيديولوجيا، هو دين و�سيا�سة في عرف 

�لجميع.

ثانيًا: ال�سيا�سة في اإيران

يلقي  �ل��ث��ان��ي،  �ل��ب��اب  م��ن  �لأول،  �لف�سل  ف��ي 

�لدكتور ركن �آبادي نظرة �إلى تاريخ �إير�ن �ل�سيا�سي، 

�لت�سّيع  �لّدولة �ل�سفوية لم تفر�س  �أن  يرى خاللها 

معظمه  ك��ان  �ل��ذي  �لإي��ر�ن��ي  �ل�سعب  على  ب��ال��ق��ّوة 

�سيعيًا.

�لأ���س��رة  ��ي  وت��ولِّ �ل�سفوية  �ل��دول��ة  �سقوط  وب��ع��د 

�لدينية  �لموؤ�ّس�سة  برزت  1795م،  عام  لل�سلطة  �لقاجارية 

في  ق��وة  و�زد�دت  �لمجتمع،  ف��ي  م��وؤث��رة  كقوة  �ل�سيعية 

�لقيام  1979م من  �لعام  �لبهلوي، حتى تمّكنت في  �لعهد 

بالثورة بقيادة �لإمام �لخميني }. عندئٍذ ُبني �لنظام 

�إ�سالمية،  جمهورية  �إعالنها  بعد  �إي��ر�ن،  في  �ل�سيا�سي 

 { �لخميني  �لإم��ام  كتاب  ت�سمنها  �لتي  �س�س 
ُ
�لأ على 

منتظري،  �هلل  )�آية  �آخرين  وكتب  �لإ�سالمية«  »�لحكومة 

و�آية �هلل خامنئي {.

�لأ�س�س  �لنظام، تلك  �لز�وية في هذ�  لقد كان حجر 

طيلة   Qطالب �أب��ي  بن  علي  �لإم��ام  عليها  �سار  �لتي 

�سيرته  ف��ي   Pهلل� ر���س��ول  ��ة  ��نَّ ���سُ قبله  وم��ن  خ��الف��ت��ه، 

�ل�سيا�سية، وباإعالن �للتز�م بحتمّية ولية �لفقيه في زمن 

 ،| �لح�سن  بن  محمد  �لمهدي،  لالإمام  �لكبرى  �لغيبة 

على قاعدة �لولية �لنائبة عن �لإمام �لغائب، ما �عتبره 

مفكرو �لنظام �أ�سا�سًا �سالحًا لتكوين جمهورية �إ�سالمية.

�لإير�ني  �ل�سيا�سي  �لنظام  وقبل �لخو�س في تفا�سيل 

يقول:  ثم   ،{ �لخميني  �لإم��ام  عن  نبذة  �لكاتب  يورد 

لقد تمّكن �لإمام �لخميني } من �لحفاظ على �لوحدة 

�لوطنية لإير�ن في زمن �لفو�سى �لتي �أعقبت �لثورة، وجاء 

�لتفاف �لجماهير حوله موؤ�سرً� بارزً� على نجاح م�سروعه 

ة  �لإ�سالمي، �سو�ء في �لحرب �أم �لبناء؛ لت�سبح �إير�ن قوَّ

�سناعّية وتقنّية و�قت�سادّية بارزة في منطقة �ل�سرق.
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االإ�سالم ديٌن ودولة

ب�سعار:  �لثاني،  �لف�سل  �آب��ادي،  ركن  �لدكتور  ي�ستّهل 

�لإ�سالم دين ودولة، وعليه فاإن �لقر�آن �لكريم هو �لد�ستور 

من  �لف�سل  ويتاألف  �لإ�سالمية.  للدولة  �لأعلى  �أو  �لأوحد 

14، ويحتوي على �لأ�سول �لعامة لبنية �لدولة   -1 �لمو�د 

�إ�سالمي قائم على مبادئ  »�لنظام جمهوري  �لإ�سالمية. 

مو�د  توؤّكد  كما  و�لمعاد.  �لإمامة  �لنبوة  �لعدل،  �لتوحيد، 

هذ� �لف�سل على حرية وكر�مة �لإن�سان، و�جتهاد �لفقهاء 

من �لقر�آن و�ُسنن �لمع�سومين، و�إلغاء �أي نوع من �لظلم، 

ظل  في  �لمجتمع  في  �لعدل  و�إقامة  له،  �لخ�سوع  ورف�س 

�ل�ستقالل �ل�سيا�سي و�لقت�سادي و�لثقافي، �سمن وحدة 

خلق  �أه��د�ف  بحكومته  ُيناط  �ل��ذي  �لإ�سالمي  �لمجتمع 

.)4(
مجتمع �سالح«

كلمة اأخيرة

في  �ل�سيا�سي  و�لنظام  »�لإ�سالم  �لكتاب  هذ�  ُيعتبر 

�ل�سيا�سة  ف��ي  ��ًة  ُح��جَّ �لإي��ر�ن��ي��ة«  �لإ�سالمية  �لجمهورية 

لهذه  �لد�ستورية  و�لمو�د  �لخارجية  و�ل�سيا�سة  �لد�خلية 

زمن  ف��ي  ��ستطاعت،  �لتي  �لعظيمة  �لإي��ر�ن��ي��ة  �ل��دول��ة 

في  و�لفاعلة  �ل��م��وؤّث��رة  �ل���دول  م��ن  ت�سبح  �أن  قيا�سي، 

محيطها و�لعالم.

وعلومه  �ساحبه  ثقافة  على  ي��دل  �لكتاب  ه��ذ�  �إّن 

ومو�سوعيته  �لعلمي  �أ�سلوبه  �إن  كما  نظره،  وُبعد  �لغزيرة 

�آر�ئ��ه  �إب���د�ء  دون  يحول  لم  �لمطروحة،  �لم�سائل  تجاه 

�ل�سخ�سية في مختلف �لمو��سيع.

وغنيٌّ عن �لقول: �إن هذ� �لكتاب ي�سدُّ ثغرة في جد�ر 

�لمكتبة �لعربية و�لإ�سالمية، وهو جديٌر باأن ُيقر�أ.

 �لإ�س���الم و�لنظ���ام �ل�سيا�س���ي ف���ي �لجمهوري���ة �لإ�سالمي���ة ( 1)

�لإير�ني���ة، د. غ�سنفر ركن �آبادي،  مركز �لح�سارة لتنمية 

�لفكر �لإ�سالمي، بيروت، ط 1، 2011، �س 90.

 م. ن، �س 117.( 2)

 ير�ج���ع: �لحكومة �لإ�سالمية، روح �هلل �لخميني، د�ر �لطليعة، ( 3)

�س 45.

 �لإم���ام �لخمين���ي فك���ره و�لتغيي���ر �ل���ذي �أحدث���ه، د. نا�سيف ( 4)

نعمة، �أطروحة دكتور�ه في �لجامعة �للبنانية، معهد �لعلوم 

�لجتماعية، �س 378.

الهوام�ش

ج�����اء ال��ت��ف��اف 

ح��ول  الجماهي���ر 

الإمام الخميني } 

على  ب��ارزًا  موؤ�شرًا 

م�ش�روعه  نج���اح 

الإ������س�����ام�����ي
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حتقيق: زهراء عودي �سكر

الزمان: منت�سف �سهر كانون االأول من كّل عام.

المكان: اأينما حللت، ووَقَعْت عيناك.

راأ�ش  عيد  الحتفاالت  الّتح�سير  في  الحدث:االنهماك 

ال�سنة الميالدّية.

باللون  ازدان���ت  واأزّق��ت��ه��ا  محاّلها  بواجهات  االأ���س��واق 

االأحمر، محال الحلويات والماأكوالت، تعمل كخلّية نحل، 

ليل نهار، لتكون تحت الطلب في الليلة الموعودة، والمنازل 

اأُف�سحت زواياها ل�سجرة الميالد التي تدّلت منها االأ�سواء 

في  خا�ش  �ساأن  فله  نويل«،  »بابا  ل�  بالن�سبة  اأّما  والزينة، 

هذه المعمعة.

�أحياء  �لعيد، ل تجده ح�سرً� في  �أعاله من مظاهر  وما ذكر 

�لم�سلمون  عليه  ي�سابقهم  بل  عيدهم،  �لعيد  �أن  بما  �لم�سيحيين، 

�لذين من �لمفتر�س �أن يكونو� بعيدين كل �لبعد عن هذ� �لحتفال. 

فهل �لحتفال بعيد ر�أ�س �ل�سنة م�سروعًا، حتى ولو لم يكن من باب 

�لعتقاد �لديني؟ وماذ� عن �لم�ساركة في مظاهر �لحتفالت في 

هذه �لليلة؟

راأ�س ال�سنة: 

لم يجعله اهلل عيدًا
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هكذا يقولون

�لحتفال  حيال  �لنا�س  �آر�ء  ت�ساربت 

�ل�سنة، وتفاوتت �لقناعات فيه  بعيد ر�أ�س 

بدرجة كبيرة، فالملتزمون دينيًا يرون فيه 

»بدعة«، فيما يرى �لآخ��رون فيه » فر�سة 

لم  ما  �لرحم،  و�سلة  �لعائالت،  �سمل  للّم 

ه��ذ�،  وغ��ي��ره«.  م��ن خمر  ح��ر�م  يخالطه 

�لجميع،  بين  �لم�ستركة  �ل�ّسمة  وتبقى 

ولي�س  �ل��ع��ادة،  ب��اب  من  بالعيد  �لحتفال 

من باب �لقناعة �لدينية. فاأبو محمد )45 

عامًا(، ل يجد م�سكلًة �أو عيبًا في �لحتفال 

�أن يكون  بر�أ�س �ل�سنة �لميالدية، �سريطة 

ذلك في حدود �لمعقول. »فلربِّ كل �أ�سرة، 

وكل ح�سب ��ستطاعته، �لحق في �لجلو�س 

بة  مو�سّ م��ائ��دة  ح��ول  وزوج��ت��ه  �أولده  م��ع 

�أو  لأم���ه،  هدية  يقدم  �أن  ول��ه  ومتنّوعة، 

لجهدهما طيلة  و�متنان  كتقدير  لزوجته، 

و�لأطفال.  �لبيت  �سوؤون  رعاية  في  �ل�سنة 

وما  نويل،  بابا  طريقة  على  �لحتفال  �أما 

�إلى ذلك من �سلوك �لحتفال �لغربي، فال 

�ساأن لنا به«. يقول �أبو محمد �لذي يحاول 

�ل�سنة  ر�أ�س  ليلة  م�ستلزمات  كل  يوؤّمن  �أن 

»دون  �أنها  عائلته  ت�سعر  ل  �أو�نها، كي  في 

�لآخرين«.

منا�سبة للبهجة والتفاوؤل

وتوؤّكد ميرفت )رّبة �أ�سرة(، �أّن �حتفال 

عائلتها بر�أ�س �ل�سنة هو على �سبيل �لتفاوؤل 

ب�سنة جديدة، مليئة بالفرح، و�رتياد »بابا 

نويل« منزلها كل عام هو لإ�سعاد �أطفالها، 

�ساألت  »ل��و  وت��ق��ول:  �إل.  لي�س  ومكافاأتهم 
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�ل��م��ح��ت��ف��ل��ي��ن ب��ه��ذه 

�لمنا�سبة عن خلفّيات 

�لعقائدية  �لمنا�سبة 

����س���ت���ج���د �ل���ك���ث���ي���ر 

جميعهم،  بل  منهم، 

يعتبرونها منا�سبة للبهجة 

و�لفرح و�لتفاوؤل، وللخروج 

�ل�سيا�سية  �لأزمة  دّو�مة  من 

و�لمعي�سية �لخانقة، ولو ل�ساعات«.

ل  عامًا(،  �أ. )23  �سبا  �إلى  وبالن�سبة 

يكتمل عيد ر�أ�س �ل�سنة لديها دون �سجرة 

�لدر��سة  �أيام  ومنذ  �عتادت  فقد  مزّينة، 

بزميالتها  �أ�سوًة  �لميالد،  �سجرة  تزيين 

�لم�سيحّيات، »كّن ينهمكن بتح�سير لو�زم 

�سهر  قبل  وزينة،  وهد�يا  ثياب  من  �لعيد 

من قدومه«.

في  ال��م��ظ��اه��ر  ه���ذه  اأرى  ليتني 

اأعيادنا

 25( ط.  ف��اط��م��ة  تنتقد  ب��ال��م��ق��اب��ل 

�لح��ت��ف��ال  كيفية  ع���ام���ًا(، 

بعيد ر�أ�س �ل�سنة، وتجد فيه 

»مبالغة غير مبّررة من قبل 

�لم�سلمين«، وهي �إذ ل تنكر 

ه��ذه  ف��ي  عائلتها  �ج��ت��م��اع 

و�ح��دة،  م��ائ��دة  ح��ول  �لليلة 

مظاهر  تنطبق  �أن  تتمنى 

هذ� �لعيد، طبعًا �لم�سروعة، 

على �أعياد �لم�سلمين. »�أحّب 

�أن �أرى مظاهر عيد �لميالد 

من  �ل�سنة   ور�أ����س 

زينة وماأكل وم�سرب 

ف���ي �أع���ي���ادن���ا، وف��ي 

�لدينية  منا�سباتنا 

�ل��ت��ي ت��ب��ق��ى خ��ج��ول��ًة 

جّدً� �أمام ما يقام في 

هذه �لمنا�سبات«.

 20( زي��ن��ب  ت�سعر  ذل���ك  �إل���ى 

عامًا( و�إخوتها، بالملل خالل تلك �لليلة، 

فيتابعن  �لتلفاز،  ف��ي  �سالَّتهن  وي��ج��دن 

�ل�سنة،  ر�أ���س  لليلة  �لمخ�س�سة  �لبر�مج 

وهن يتناولن �لحلوى و�لك�ستناء. »ل نجد 

�أمامنا �سوى �لتلفاز و�سيلة للت�سلية في هذه 

�لليلة �لطويلة، فنحن عائلة محافظة، ُجّل 

�لعائلة  �أبناء  مع  �لجتماع  به هو  نقوم  ما 

عطلة،  في  �لجميع  لأن  نظرً�  �لقرية؛  في 

دول  بع�س  في  يح�سل  ما  نتابع  ذلك  �إلى 

كما  �لتلفاز،  عبر  �حتفالت  من  �لعالم 

ننتظر �لتنبوؤ�ت و�لأبر�ج«.

ف����ي �ل��م��ق��ل��ب �لآخ������ر، 

عامًا(،   18( �أحمد  يتباهى 

�لتي  بال�سالة  �أق��ر�ن��ه  بين 

�لدقائق  �ن�سر�م  يوؤديها مع 

وبد�ية  �لعام،  من  �لأخ��ي��رة 

�أخته  وتقول  �لجديد،  �لعام 

ينفك  »ل  �ساحكة:  �أم��ان��ي 

ا  عمَّ �ل�ستف�سار  ع��ن  �أخ���ي 

و�أبناء  و�إخ��وت��ي  �أن��ا  به  قمنا 

فيها  هلل  �أع��م��ال،  م��ن  عّمي 

الح����ت����ف����الت 

طغت  ال��غ��رب��ي��ة 

الع��ادات  علي���ها 

ال�����س��ي��ئ�����ة م��ن 

ف�����ش��ق وف��ج��ور 

اللي��الي تلك  ف��ي 
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في  و�أن���ا  �ل�سنة،  ر�أ����س  ليلة  ف��ي  ر���س��ى، 

فلي�س  �أف�سلنا،  ب��اأّن��ه  �أع��ت��رف  �لحقيقة، 

�أف�سل من ذكر �هلل في هكذ� �أوقات«.

ان�سحب  تقليد  ال�سنة:  راأ�ش  عيد 

على الم�سلمين

عطلة  يوم  �ل�سنة  ر�أ���س  عيد  ي�سادف 

وبالأخ�س  �لعالم،  دول  �أغلب  في  ر�سمية 

�لم�سيحية،  �لتي تعي�س فيها �لطائفة  تلك 

ومنها بع�س دول �لوطن �لعربي، ك�سوريا، 

وفل�سطين،  و�لأردن،  وم�سر،  ول��ب��ن��ان، 

معظم  تحتفل  �لليلة  ه��ذه  وف��ي  و�ل��ع��ر�ق. 

ولكن  �لجديد،  بالعام  �لم�سلمة  �لعائالت 

بطريقة تفتقد �إلى �لح�ّس �لديني �لموجود 

مولد  يخّلدون  �لذين  �لم�سيحيين،  ل��دى 

�لمنا�سبة  على  وي�سفون   ،Qلم�سيح�

م�سحة روحانية ودينية.

من  �ل��ك��ث��ي��ر  �آر�ء  ����س��ت��ط��الع  وب��ع��د 

بر�أ�س  �لحتفال  �أن  لنا  تبّين  �لم�سلمين، 

ع��ّززه  �أج���وف،  تقليد   �إل   ه��و  م��ا  �ل�سنة 

�لع�سر �لحديث بتقنّياته وو�سائل �ت�ساله 

و�لم�سموعة،  �لمرئّية  من  بدءً�  �لمتنّوعة، 

كانت  �لتي  �لعنكبوتّية  �ل�ّسبكة  �إلى  و�سوًل 

من  �ل��ع��ال��م  ف��ي  ي��ج��ري  م��ا  بن�سر  كفيلة 

وخالل  ب�سهولة،  �لّليلة  تلك  في  �أح���د�ث 

ثو�ٍن معدودة، مّما بعث �لحما�س لالحتفال 

�أبناء  كما  �لم�سلمين  نفو�س  في  و�لفرحة 

�لّديانات �لأخرى. 

وترتبط �لحتفالت بر�أ�س �ل�سنة منذ 

وطقو�س  وتقاليد  ب��ع��اد�ت  �لتاريخ  فجر 

متنوعة، ينبثق بع�سها من �لأ�ساطير، فيما 

يعود بع�سها �لآخر �إلى �سلوكيات �ل�سعوب. 

االح��ت��ف��ال ب���راأ����ش ال�����س��ن��ة من 

المنطلق االإجتماعي

ي�����س��ي��ر �ل���دك���ت���ور م��ح�����س��ن ���س��ال��ح، 

�إلى عدم  �س في علم �لجتماع،  �لمتخ�سّ

�لإ���س��الم��ي،  �ل��ت��اري��خ  ف��ي  وج���ود دللت 

�ل�سنة  ر�أ�س  بعيد  �لم�سلمين  �حتفال  توّثق 

�ختالفًا  هناك  »�أّن  ويعتبر  �لميالدية، 

�إذ  »�ل��ع��ي��د«،  لهذ�  �لتاريخي  �لأ���س��ل  ف��ي 

للخام�س  �م��ت��د�د  �أن��ه  يعتقد  �لبع�س  �إن 

)دي�سمبر(  �لأول  كانون  من  و�لع�سرين 

�لم�سيح �ل�سيد  ولدة  ي��وم  ي����وؤّرخ  �ل���ذي 

�أن  �لآخ����ر  �ل��ب��ع�����س  ي���رى  ف��ي��م��ا   ،Q

�لنبّي  ولدة  قبل  ما  هو  �لعيد  هذ�  من�ساأ 

�لمو�سوعات  �إلى  وبالعودة   .»Qعي�سى

�ل��دي��ن��ي��ة، و�ل��ك��ت��ب �ل��ّت��اري��خ��ي��ة، يالحظ 

�ل��ّدك��ت��ور �أّن��ه��ا  »ت��ذك��ر ه��ذ� �ل��ي��وم على 

د. مح�سن �سالح
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ي��وم  وه���و  �لم�سيحّية،  ع��ل��ى  ���س��اب��ق  �أّن����ه 

في  فا�سل  كيوم  كثيرة،  �أم��م  فيه  تحتفل 

�لديانات  في  ة  خا�سّ �لّطبيعي،  �لّتقويم 

�لقديمة، �لهندية، و�ليونانية، و�لفار�سية، 

و�لرومانية«. 

»في  قائاًل:  مح�سن  �لدكتور  وي�سيف 

تحتفل  �لإ�سالمية  �لدول  تكن  لم  �ل�سابق 

�لأوط��ان  في  �إل  �للهم  �ل�سنة،  ر�أ���س  بعيد 

�لتي يقطنها ن�سبة و�زنة من �لم�سيحيين، 

كلبنان، �إنما �لتاأثُّر �لفعلي بهذه �لمنا�سبة  

�ل��غ��رب��ي��ة،  �ل��ث��ق��اف��ة  ل��ت��اأث��ي��ر  نتيجة  �أت����ى 

�لإ�سالمية  للبلد�ن  �لغربي  و�ل�ستعمار 

�ل�سلطنة  �سقوط  بعد  ��ة  خ��ا���سّ �ل��ب��اق��ي��ة، 

قويًا،  �ل�ستعمار  ك��ان  فكلما  �لعثمانّية، 

�أقدر  ومنا�سباته  عاد�ته  تاأثير  كان  كلما 

�ل�سعوب  ومنا�سبات  ع��اد�ت  �ختر�ق  على 

�لأخرى«. وفيما يخ�ّس �كت�ساب �لعاد�ت، 

تكمن  �لم�سكلة  �أن  �سالح  �لدكتور  ي��رى 

�ل�سلوكيات  خالل  من  �لغرب،  تقليد  في 

�ل�سلبية، »�لحتفالت �لغربية طغت عليها 

�لعاد�ت �ل�سيئة، من ف�سق وفجور في تلك 

و�سع  بمجمله  �لغرب  و�أن  �لليالي، خا�سًة 

�لدين على هام�س �لحياة و�لتفكير، وحتى 

�أنه �أخرجه من قلبه«، لذلك ي�سّدد باأنه ل 

�إلى ما يبّث ويعر�س  بّد من �لنتباه جيدً� 

�ل�سلبية  �لعاد�ت  �سرك  في  نقع  ل  كي  لنا 

�لتي ل تتنا�سب مع معتقد�تنا �لدينية، ول 

مع �سو�بطنا �لجتماعية، ل من قريب، ول 

من بعيد. 

االح����ت����ف����ال ب���ي���ن ال���م�������س���روع 

والم�سروط والمحّرم

�ل���ن���ا����س  �آر�ء  �����س���ت���ط���الع  ب���ع���د 

��ي��ن ح���ول �ح��ت��ف��الت ر�أ����س  و�ل��م��خ��ت�����سّ

ر�أي  على  �لوقوف  من  بّد  ل  كان  �ل�سنة، 

مكتب  ق�سدنا  �ل��غ��اي��ة  ول��ه��ذه  �ل���ّدي���ن، 

�لخامنئي  ل���الإم���ام  �ل�����س��رع��ي  �ل��وك��ي��ل 

ف�سيلة  من  و��ستف�سرنا  لبنان،  في   }

م�سروعية  عن  حريري،  �إ�سماعيل  �ل�سيخ 

ال�سيخ ا�سماعيل حريري
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�لحتفال بعيد ر�أ�س �ل�سنة، فكان جو�به: 

ي�ستلزم  �أن  �إّل  نف�سه،  ح��ّد  ف��ي  »ي��ج��وز 

�أخ��رى،  مف�سدة  �أي��ة  �أو  ح��ر�م،  �رت��ك��اب 

لالعتقاد�ت  و�لتاأييد  �لترويج،  قبيل  من 

حينئٍذ«. فيحرم  ذل��ك،  ونحو  �لباطلة، 

هذه  مثل  في  �لم�ساركة  �أّن  »�إل��ى  ولفت 

�أم���ر م��رغ��وب ع��ن��ه، ولي�س  �لح��ت��ف��الت 

على  �إيجابية  �آثار  له  ولي�س  فيه،  مرغوبًا 

�لذين  �لأولد  تربية  على  ول  �لإن�����س��ان، 

على  �لأه��ل  م�ساركة  خالل  من  يعتادون 

بهم  ي�سل  وق��د  �لمنا�سبة،  ه��ذه  �إح��ي��اء 

وم�ستملح  ح�سن،  �أم��ر  �أّن��ه  �إل��ى  �لعتقاد 

يتنافى  �ل�سرعية، وهذ�  �لوجهة  حتى من 

مع ح�سن �لتربية و�لتوجيه.

جواز التهنئة اأو الم�ساركة

�لم�سيحيين  ت��ه��ن��ئ��ة  ح��ك��م  وح�����ول 

وغيرهم بالعيد، وت�سّبه �لم�سلمين بهم في 

هذه  في  �لهد�يا  وتبادل  �لحفالت،  �إقامة 

عقائدي،  غير  منطلق  من  ولو  �لمنا�سبة، 

»يجوز  باأنه:  �سماحته  �أجاب 

ت��ه��ن��ئ��ة غ���ي���ر �ل��م�����س��ل��م��ي��ن 

لم  م��ا  �لدينية،  باأعيادهم 

ي�سدق عليه �لتاأييد للعقائد 

عينه  �لوقت  وفي  �لباطلة«. 

خ�سو�سية  ل  �أْن  �إل��ى  �أ�سار 

نحن  عندنا  �لمنا�سبة  لهذه 

يترتب  كان  و�إذ�  �لم�سلمين، 

تاأييد  م�ساركة  ه��ك��ذ�  على 

�أو  �ل��ب��اط��ل��ة،  ل��الع��ت��ق��اد�ت 

�أخرى، فال يجوز حينئٍذ، هي  �أية مف�سدة 

ليلة كاأية ليلة �أخرى من ليالي �ل�سنة �لتي 

ب��اهلل.  و�لعياذ  مع�سية  �أو  بطاعة   ، ت��م��رُّ

خ�سو�سّية  لها  ثبتت  ل��ي��اٍل  ت��وج��د  ن��ع��م، 

و�لجمعة،  �ل��ق��در،  كليالي  �لإ���س��الم،  ف��ي 

وغيرها، ولها �أعمالها �لخا�سة �لم�ستحبة، 

�لمذكورة؟!  �ل�سنة  ر�أ���س  ليلة  منها  و�أي��ن 

�أم���رً� ر�جحًا  ك��ان  و�إن  �ل��ه��د�ي��ا،  وت��ب��ادل 

لماذ�  �أن��ه  �إل  تحابو�(،  )ت��ه��ادو�  �سرعًا 

ل  �لتي  �لليلة  هذه  في  يكون 

م�ستوى  على  �سيئًا  لنا  تمّثل 

 دي��ن��ن��ا و�أدب��ّي��ات��ن��ا؟ ول��م��اذ� 

ي��ك��ون له  ل ن��خ��ت��ار زم���ان���ًا 

ونعّود  نعتاد  خا�سة،  ذك��رى 

من حولنا على �لهتمام بها 

�لهدّية،  م�ستوى  على  حتى 

و�لأ�سحى،  �لفطر،  كاأعياد 

و�ل������غ������دي������ر، وم����و�ل����ي����د 

.»R لمع�سومين�

تهنئ�����ة  »يج����وز 

غي�����ر الم�شلمي��ن 

الدينية  باأعياده��م 

ي�س����دق  ل��م  م��ا 

التاأيي�������د  علي���ه 

للعقائ��د الباطل��ة«

73

م
 2

01
2 

ل
و

لأ
 ا

ن
و

ن
كا

/
 2

55
د 

د
ع
ل
ا



وبابا  الميالد  �سجرة 

نويل

�نهماك  يخ�ّس  وفيما 

�لم�سلمين ب�سر�ء �لحاجيات 

وت��زي��ي��ن ���س��ج��رة �ل��م��ي��الد، 

�أن  ح��ري��ري  �ل�����س��ي��خ  يعتبر 

�لم�سلمين  بغير  »�ل��ت�����س��ّب��ه 

في �لإتيان بما ياأتون به من 

كتزيين  �حتفالية،  مظاهر 

����س���ج���رة �ل���م���ي���الد، ون��ح��و 

و�لتاأييد  �لترويج  عليه  �سدق  �إذ�  ذل��ك، 

�سر�ء  �أما  يجوز«،  ل  �لباطلة  لالعتقاد�ت 

»فال  نف�سه،  حد  في  و�لأ���س��رب��ة  �لأطعمة 

�أن �لهتمام  مانع منه، لكن ل يظهر منه 

لما  �لمنا�سبة،  لخ�سو�سية  �إن��م��ا  بذلك 

لها،  خ�سو�سية  وج��ود  ع��دم  من  ذك��رن��اه 

و�لموؤمنين  للم�سلمين  ينبغي  ل  مما  وهذ� 

�لمو�سوع  لح�سا�سية  ونظرً�  ب��ه«.  �لقيام 

وتاأثيره، توّجه �ل�سيخ �إ�سماعيل �إلى �لأهل 

لأطفالهم  �لهد�يا  بتقديم  يقومون  �لذين 

من  �لأم��ر  »ه��ذ�  قائاًل:  نويل«،  »بابا  عبر 

من  فيه  لما  �جتنابها،  يجب  �لتي  �لأم��ور 

وخا�سة  و�ل��ت��رب��وي��ة،  �لدينية  �لمفا�سد 

يتعلقون بمن يح�سر لهم  �لذين  لالأطفال 

خياليًا،  وهميًا  �سخ�سًا  كان  ولو  �لهد�يا، 

وهذ� مف�سد لهم. ووظيفة �لأهل �ل�سرعية، 

�أطفالهم  باإبعاد  و�لتوجيه،  �لتربية  ح�سن 

�أ�سا�س  على  وتربيتهم  �أم���ور،  هكذ�  ع��ن 

�لمر�سلين �سيد  و�سريعة  �لحنيف،  �لدين 

كل  مع  تتنافى  �لمذكورة  و�لأم���ور   .P

ذلك. ول يخفى علينا جميعًا 

�لتاأثير  من  �لأم��ور  لهذه  ما 

�ل�سلبي على نف�سية �لأطفال، 

وبناء �سخ�سيتهم �لمتو�زنة، 

حا�سرً� وم�ستقباًل«.

وب����ال����ن���������س����ب����ة �إل�������ى 

�أن  يمكن  �لتي  �لم�ستحبات 

ليلة  ف��ي  �لم�سلم  بها  يقوم 

�سماحته  �أ�سار  �ل�سنة،  ر�أ�س 

م�ستحبات  ت��وج��د  »ل  ����ه  �أنَّ

خا�سة بهذه �لليلة، �إل �أنه مما ل �سك فيه 

�أن �ل�سهر في طاعة �هلل. في كل ليلة، وهذه 

تعالى، مع ما يحرزه  منها، فيه ر�سا �هلل 

خ�سو�سًا  ذل��ك،  في  �لثو�ب  من  �لإن�سان 

�إذ� �سادف  �لأدعية،  وبع�س  �لليل،  �سالة 

�لتي وردت فيها  �لليالي �لخا�سة  ليلة من 

في  �لمذكورة  و�لأع��م��ال  �لأدع��ي��ة،  بع�س 

�لكتب �لمخت�سة بذلك كمفاتيح �لجنان«.

فهو  فيه  اهلل  يع�سى  ال  ي��وم  ك��ل 

عيد

فيها  ت��ع��ود  ك��ري��م��ة،  منا�سبة  �ل��ع��ي��د 

�لب�سمة �إلى �ل�سفاه، و�لفرحة �إلى �لقلوب، 

وخ�سوع  �ل�����س��ي��اف��ة،  ك���رم  فيها  ويتجلى 

و�لحمد،  بال�سكر،  و�طمئنانها  �لنفو�س، 

تعالى،  �هلل  وذك���ر  و�ل��ت��ك��ب��ي��ر،  و�ل��ث��ن��اء، 

و�لأقارب  �لفقر�ء  و�إ�سعاد  �لرحم،  و�سلة 

و�لأطفال، فاإذ� كان ر�أ�س �ل�سنة يحمل هذه 

�لمعاني، �أو بع�سها، ول ت�سوبه �لمعا�سي، 

فال �سير من �لحتفال به من منطلق »كل 

يوم ل يع�سى �هلل فيه فهو عيد«.

 »باب��ا نوي��ل« م��ن 

الأم��ور الت��ي يجب 

اجتنابه��ا لم��ا في��ه 

م��ن المفا�س�������د 

الديني��ة والتربوي��ة 

وخا�شًة لالأطف���ال
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منع التدخين:
تحت �شقف القانون ولكن؟

حتقيق: مينى املقداد اخلن�سا

حتى  اللبنانيون  رّدده  لطالما  �سعار  تنجلي«  عليها  »ن��ّف��خ 

م�ّش  مف�ساًل  اليوم  هذا  �سّكل  حيث  اأيلول2012،  من  الثالث  يوم 

االأماكن  في  التدخين،  منع  قانون  دخل  اإذ  الوحيد،  بمتنف�سهم 

العامة المغلقة، حّيز التنفيذ، وانتقل من اأدراج المجل�ش النيابي 

اإلى حياة المواطن اللبناني لي�سبط  له حرّية التدخين، واإيذاء 

القانون، من  لكن هذا  �ساء؟  واأينما  االآخرين، كيف، ومتى،  �سحة 

جهة اأخرى، اأ�سّر بم�سالح اأ�سحاب الموؤ�س�سات ال�سياحية، ولقمة 

عي�ش موظفيهم، في بلد تعتبر ن�سبة المدخنين فيه من المعدالت 

و�سياحيًا،  �سحّيًا،  القرار  ق��راءة  وقبل  المنطقة.  في  االأعلى 

فيه  ق��راأوا  والموظفين،  المواطنين  من  عددًا  التقينا  وقانونيًا، 

حياتهم  في  كاأولوية،  اأب��دًا  يقراأوه  ولم  �سحتهم،  على  اإيجابية 

المثقلة بهموم معي�سية، تفوق بحجمها هكذا قرار، ح�سب اآرائهم 

ظة، ومعار�سة. التي تراوحت بين مرّحبة، ومتحفِّ
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لمحة مخت�سرة عن القانون  

 ي���ن�������سّ �ل���ق���ان���ون ع��ل��ى 

�لأم��اك��ن  ف��ي  �لتدخين  حظر 

يرتادها  �لتي  �لمغلقة  �لعامة 

�ل���ن���ا����س، ب��غ�����س �ل��ن��ظ��ر عن 

�أماكن  ومنها:  ملكيتها،  طبيعة 

�لر�سمية،  و�لإد�ر�ت  �لعمل، 

�ل�سينما،  وُدور  و�لم�ست�سفيات، 

�لنقل  وو���س��ائ��ل  و�ل��م�����س��ارح،  

و�لمد�ر�س،  و�لخا�سة،  �لعامة 

�لت�سويق  وم��ر�ك��ز  و�لأن���دي���ة،  و�ل��ج��ام��ع��ات، 

من  و�سيو�جه  و�لمطاعم...�إلخ.  �لتجاري، 

يتم �سبطه وهو يدخن في مكان عام مغلق، 

يتعر�س  فيما  دولرً�،   90 بقيمة  غ��ر�م��ة 

حال  ف��ي  و�ل��م��ط��اع��م،  �لمقاهي،  �أ���س��ح��اب 

 900 بين  ت��ت��ر�وح  غ��ر�م��ة  �إل���ى  �لمخالفة، 

و2700 دولر.

القرار ي�سبط المدخنين اأنف�سهم  

�لحاج �أبو علي )50 عامًا، �ساحب محل 

وتف�سياًل،  جملًة  بالقر�ر  يقتنع  لم  تجاري( 

�أن  معتبرً�  �أقّر،  كما  �ل�سحية  �إيجابيته  رغم 

�إيجاد  �إلى  تحتاج  �أكثر  محّقة  ق�سايا  هناك 

و�ل�سرقات،  �لمخدر�ت،  كتعاطي  لها،  حلول 

�سو�ء  لبنان،  في  يموت  �لإن�سان  »�إّن  وق��ال: 

كان مدخنًا �أو غير مدخن، من كثرة  همومه، 

و�إهمال �لدولة لأب�سط حقوقه«.

في حين �أّيد طالل )28 عامًا، مدّر�س( 

�أنه مدخن، وتابع موؤكدً�  �لقر�ر ب�سدة، رغم 

�سررً�  لحق 
ُ
�أ �أن  م�سطرً�  »ل�ست  فقال:  ر�أيه 

في  بتدخيني  �سحتهم  وؤذي 
ُ
و�أ ب��الآخ��ري��ن، 

في  �لتدخين  �أن  �سيما  ول  �لمغلقة،  �لأماكن 

�لمكان �لمغلق ي�ساعف �ل�سرر �أكثر«.  

بدورها تد�فع زهر�ء )22 

غير  جامعية،  طالبة  ع��ام��ًا، 

قائلة:  �ل��ق��ر�ر  ع��ن  م��دخ��ن��ة( 

�أكبر  بر�حة  ن�سعر  »�أ�سبحنا 

فقد  �لمطاعم،  نرتاد  عندما 

ر�ئحة  من  كثيرً�  ننزعج  كنا 

يحمي  �أن���ه  ور�أت  �ل���دخ���ان«، 

�ل��م��دخ��ن��ي��ن �أي�������س���ًا؛ لأن��ه��م 

�أنف�سهم  �سبط  �إلى  م�سطرون 

وكذلك  �لتدخين.  عن  كليًا  يمتنعو�  �أن  �إلى 

جامعية(   طالبة  ع��ام��ًا،   21( ن���ور�  �أي���دت 

بالمطلق،  �ل��ت��دخ��ي��ن  ���س��د  لأن��ه��ا  �ل���ق���ر�ر؛ 

ل  �لمدخنين،  غير  يحمي  �أن��ه  �إل��ى  م�سيرة 

�إمكانية   ل  حيث  �لنقل،  و�سائل  في  �سيما 

ل��الب��ت��ع��اد ع��ن �ل��م��دخ��ن��ي��ن، م���وؤك���دًة على 

�لوقت؛  مرور  مع  لبنان  في  نجاحه  �إمكانية 

عند  �لقانون  لتطبيق  وحّبًا  وعيًا  هناك  لأن 

�للبنانيين.  من  كثيٍر 

كيف قراأت الموؤ�س�سات ال�سياحية 

القرار؟  

�أ�سحاب  على  اعقة  كال�سّ �ل��ق��ر�ر  ن��زل 

بم�سالحهم  و�أ���س��ر  و�لمقاهي،  �لمطاعم 

دد، �أ�سار نائب  بدرجة كبيرة، وفي هذ� �ل�سّ

�ل�سياحية،  للنقابات  �للبناني  �لتحاد  رئي�س 

�سدم  �ل��ق��ر�ر  �أّن  �إل��ى  طباجة،  علي  �لحاج 

�لمطاعم،  خ�سو�سًا  �ل�سياحي،  �لقطاع  كل 

و�ل���رّو�د  �لمبيعات  ن�سبة  تر�جع  �إل��ى  و�أدى 

تنفيذه،  توقيت  م�ستغربًا  كبير،  ب�سكل  فيها 

مع �قتر�ب حلول ف�سل �ل�ستاء، مما �سيفاقم 

�لو�سع �أكثر.

يفت���ر�ض  ك���ان 

الدولة  تمن���ح  اأن 

ال��م��وؤ���ش�����ش��ات 

فر�شة  ال�شياحي��ة 

زم��ن��ي��ة اأك��ب��ر 

الق����رار لتنفي���ذ 
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التزام كامل ثم تعديل

لي�س  �أّن��ه  �أّك��د طباجة  ذل��ك،  مقابل  في 

�سد �لحفاظ على �سحة �لمو�طن، �إنما �سد 

من  كان  �إذ  تطبيقه،  وظ��روف  �لقانون  �آلية 

�لتفا�سيل  بكل  �لمطاعم  تتبّلغ  �أن  �لمفرو�س 

قبل �لتنفيذ، لفتًا �إلى �أن �لنقابات �ل�سياحية 

كانت مغّيبة تمامًا عن �لمو�سوع، وموؤكدً� في 

بالقر�ر،  �لكامل  �لتز�مه  على  عينه  �لوقت 

رغم �عتباره مجحفًا، وظالمًا، ومت�سرعًا، ول 

ير�عي خ�سو�سية مجتمعنا �ل�سرقي، مطالبًا 

توعية  م��ع  ذل��ك  يتر�فق  �أن  على  بتعديله، 

�لتدخين،  �سلبية  عن  و�إعالنية،  �إعالمية، 

وفر�س �سر�ئب على �لتبغ و�لتنباك، وزيادة 

�لتطبيق  ي��ك��ون  و�أن  �ل�سجائر،  علبة  ثمن 

ليحقق  طويلة  زمنية  فترة  وعلى  تدريجيًا، 

�أهد�فه.

خطوات نقابية

طباجة،  �أف���اد  �لمقبلة  �لخطو�ت  وع��ن 

باأن �لنقابات تتو��سل مع �لمعنّيين و�لنو�ب، 

و�أ�ساف: »نلقى  للقانون،  �إلى تعديٍل  للو�سول 

�لأمن  و�سع  في  ينظرو�  �أن  ونتمّنى  تجاوبًا، 

�لقت�سادي للبلد«.

 مطاعم اأخرى والتكيف مع القرار   

 لم يكن �سرف �لعمال، �أو مطلب �لّتعديل 

موجوَدين على لئحة �لحديث �ّلذي �أجريناه 

�أحد  في  �لعامة  �لعالقات  ق�سم  مديرة  مع 

عبير  �ل�سّيدة  �لجنوبية،  �ل�ساحية  مطاعم 

ن�����زل ال����ق����رار 

اعق��ة على  كال�شّ

اأ�شح�اب المطاعم 

وال��م��ق��اه�����ي، 

بم�شالحهم واأ�شر 

الحاج علي طباجة
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�لتي  �لم�ساكل  �أن  �إل��ى  لفتت  �لتي  هزيمة، 

لأن  بنف�سها؛  نف�سها  ح��ّل��ت  �ل��ق��ر�ر  خّلفها 

�لأ�سا�س  ف��ي  �عتمدت  �لمطعم  بناء  فكرة 

الت  �ل�سّ و�أّن  �لخارجية،  �لم�ساحات  على 

كما  لل�سيف،  منها  �أكثر  لل�ستاء  �لمغلقة هي 

�لمدّخنين.  لغير  تت�سمن جناحًا خا�سًا  �أّنها 

�لقر�ر  حول  �أثيرت  �لتي  �ل�سّجة  �أن  معتبرة 

�لمطلوبة،  �ل�سروط  في  �لو�سوح  نتيجة عدم 

وغياب �لتوعية �لإعالمية قبل �لتطبيق.  

و�أرجعت هزيمة �سهولة �لتعامل مع �لأمر 

�إلى  وجود تّر��س خارجي، مو�سحة �أن �لتاأثر 

�لعمل  �سغط  �ت��ج��اه  ف��ي  �نح�سر  ب��ال��ق��ر�ر 

و�أ���س��ارت  �أك��ث��ر.  فيه  �لخدمة  وزي���ادة  نحوه، 

�لإد�رة  ف��اإن  �ل�ستاء،  لف�سل  و��ستباقًا  �أن��ه، 

�إن�ساء  �إمكانية  بدر��سة عن  �لقيام  في �سدد 

�سقف للتر��س، و�إقامة نظام تدفئة خارجي، 

�لزبائن  ور�حة  �لقر�ر،  مع  �لو�سع  ليتنا�سب 

مكلف  ذلك  �أّن  »رغ��م  وتابعت:  معًا.  �آٍن  في 

ت�سّل  �أن  من  بكثير  �أف�سل  يبقى  لكنه  ماديًا، 

حركة �لعمل وتتوّقف«.

المقاهي المغلقة

ت�سم  ل  �ل��ت��ي  �لمغلقة  �ل��م��ق��اه��ي  �أم���ا 

ن�ّس  مع  يتنا�سب  مفتوحًا  مكانًا  �أو  تر��سًا، 

من  �ل�ستاء  ف�سل  يحمله   م��ا  وم��ع  �ل��ق��ر�ر، 

حرج،  ول  حّدث  عليها  فال�سرر  ومطر،  برد 

�أقفل تمامًا، لعتماده على �لأر�كيل  فبع�سها 

ياأخذ  ل��م  وبع�سها  �لخ�سو�س،  وج��ه  على 

�لقر�ر على محمل �لجد، و�أخرى تجّمد �لعمل 

في  ينح�سر  ومطلبهم  كبيرة،  لدرجة  فيها 

دخلت  عي�سهم  لقمة  لأن  ع��ادل؛  ح��ّل  �إيجاد 

د�ئرة �لخطر.

الم�ست�سفى اأي�سًا تعاني   

�عتبر من�سق �ل�سالمة، و�إد�رة �لمخاطر 

ال�سيدة عبير هزيمة
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الح�ج   ،Pلأعظم� �لر�سول  م�ست�سفى  في 

محمد حجازي، �أّن �لم�ست�سفى  تعاني م�سكلة 

�سعف  نتيجة  ط��وي��ل،  وق��ت  منذ  �لتدخين 

يخالفون  �لذين  �لنا�س  عند  �لعامة  �لثقافة 

�لقانون، رغم �لإجر�ء�ت �لم�سّددة، و�نت�سار 

فيها.  �لتدخين  منع  و�إ���س��ار�ت  و�سائل  ك��ل 

جة �لتي �أثيرت حول �لقر�ر  لفتًا �إلى �أن �ل�سّ

تنبيه  خالل  من  كثيرً�،  �لم�ست�سفى  �ساعدت 

�لأم��اك��ن  ف��ي  ممنوع  �لّتدخين  ب���اأن  �لنا�س 

�لعامة �لعادية، فكيف بالم�ست�سفيات، مبديًا 

رغم  �لقر�ر،  �سدور  لتاأخر  ��ستغر�به  عدم 

تطبيقه منذ �سنو�ت في دول �أخرى. 

اأمرا�ش ي�سّببها التدخين

لمعايير  وفقًا  �أنه  حجازي  �لحاج  و�أف��اد 

 3500 نحو  ف��اإّن  �لعالمية،  �ل�سحة  منظمة 

�إ�سابتهم  ج����ّر�ء  ���س��ن��وي��ًا  ي��م��وت��ون  ل��ب��ن��ان��ي 

باأمر��س �سببها �لتدخين، وقال �أي�سًا: »تبعًا 

ع�سرة  كل  من   9 �أن  م�سجلة،  عالمية  لن�سب 

م�سابين ب�سرطان �لرئة و 70 % من مر�سى 

مليون   5 و�أن  �لمدخنين،  م��ن  ه��م  �لقلب، 

�لتدخين،  ب�سبب  �سنويًا  يموتون  �سخ�س 

من  تنق�س  �سيجارة  ك��ل  و�أن 

و�أن��ه  دق��ائ��ق،    8 �لإن�سان  عمر 

�سجائر،   3 �إن�سان  دخ��ن  كلما 

ي����دخ����ن م����ن ي��ج��ل�����س ق��رب��ه 

ن�سبة  ب��اأّن  م�سيفًا،  �سيجارة«. 

�لحو�مل  �لأم��ه��ات  م��ن  كبيرة 

مر�سى  �أطفاًل  تلد  �لمدّخنات 

�أن  �إلى  لفتًا  �لبنية.  و�سعيفي 

�أو  م�سكلة،  ي��ح��لُّ  ل  �لتدخين 

كل  �أمر��سًا مميتة في  يترك  بل  و�قعًا،  يغّير 

مكان يمر فيه د�خل �لج�سم، بدءً� ب�سرطان 

�لمريء،  �إلى  و�سوًل  و�لبلعوم،  و�للثة،  �لفّم، 

و�لرئة ... �إلخ. 

اإيجابيات القانون

�لقانون  في  حجازي  �لحاج  وق��ر�أ  ه��ذ�، 

�لدر��سات  �أّن  منها  �لإيجابيات،  من  �سل�سلة 

�أثبتت تدّني ن�سب �لّتدخين، و�لأمر��س 

عملت  دول  ف��ي  ب��ه  �لمتعلقة 

�إلى  يحتاج  �لأمر  و�أّن  بالقر�ر، 

ومتابعة  وثقافة  وتربية،  وقت، 

فعالة. وتابع باأن �لقر�ر يح�ّسن 

ويبني  للفرد،  �ل�سحي  �لو�سع 

ويخّفف  ومنتجًا،  �سليمًا  جياًل 

ومن  �ل�سحية،  �لفو�تير  م��ن 

�إ�سافة  �لقت�ساد،  على  �لعبء 

�سليمة،  عاد�ت  �س  يكرِّ �أّنه  �إلى 

 ال�شّجة التي اأثيرت 

نتيجة  القرار  حول 

ع���دم ال��و���ش��وح 

ف���ي ال�����ش��روط 

المطلوبة، وغياب 

الإعامية  التوعية 

التطب�ي���ق قب��ل 

الحاج محمد حجازي
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ك��ع��دم �ل��ت��دخ��ي��ن، وع���دم �إي����ذ�ء �لآخ��ري��ن. 

�أن  �أح��د  ين�سى  ل  �أن  »يجب  نا�سحًا:  وختم 

�ل�سحة تاج على روؤو�س �لأ�سحاء، ل ير�ه �إل 

�لمر�سى«.

قراءة قانونية 

ب�ساأن  �ل�سياحية  �لموؤ�س�سات  عتب  حول 

رئي�س  لفت  بالقر�ر،  مبا�سرة  تبلغهم  ع��دم 

م��رك��ز ح��م��ور�ب��ي ل��ل��در����س��ات و�لأب���ح���اث 

�أنه  عو��سة،  �إبر�هيم  �لمحامي  �لقانونية، 

�لموؤ�س�سات  �ل��دول��ة  تمنح  �أن  يفتر�س  ك��ان 

�ل�سياحية، فر�سة زمنية �أكبر لتنفيذ �لقر�ر. 

ر�أى  و�لتنفيذ،  �لت�سريع  قانونية  ورغ��م 

عو��سة �إن �لمو�طن �للبناني �أحوج لقو�نين 

�ل��ق��ان��ون،  ه��ذ�  م��ن  بكثير  �أه���م  تحديثية، 

و�عتبر �أن هدفه �ل�سحي ل يتحقق �إل عبر 

يبّين  للنا�س  �إعالمي  توعوي،  ثقافي،  عمل 

�سرر �لتدخين، لي�سبح عندهم ر�دع ذ�تي؛ 

لأن �لقانون وحده لن يردعهم. �أّما �إذ� كان 

ه��دف��ه ب��ي��ئ��ي��ًا، ف��ك��ان يجب 

رر  ت�سريع قو�نين لرفع �ل�سّ

م�سّببات  ك��ّل  ع��ن  �ل��ّن��ات��ج 

ولي�س  ل��ب��ن��ان،  ف��ي  �ل��ت��ل��وث 

حال  وف��ي  �لتدخين،  فقط 

خزينة  زي���ادة  غايته  كانت 

��ب��ط  �ل����دول����ة، ع��ب��ر �ل�����سّ

ف��اإّن  للمخالفين،  �لمالي 

هذ� �سيثقل كاهل �لمو�طن 

�لفقير �أكثر من غيره. 

بز�رعة  يلحق �سررً�  �لقر�ر  �أّن  ر�أى  كما 

عائالت  منها  تعتا�س  و�لتي  لبنان،  في  �لتبغ 

ك��ث��ي��رة، وت�����س��اءل: »�إل���ى �أي���ن ت��ري��د �ل��دول��ة 

�لو�سول بالمو�طن من خالل هذ� �لقانون؟« 

خطاأ  ه��ن��اك  �أن  ع��و����س��ة،  �لمحامي  وخ��ت��م 

ح�سل لجهة �إ�سد�ر وتطبيق �لقانون في هذ� 

�لوقت بالّذ�ت، مطالبًا، �إما باإلغائه نهائيًا، �أو 

�ساملة  در��سات  و�إجر�ء  تجميده،  �أو  تعديله، 

�أو  بال�سياحة،  �سررً�  يلحق  ل  مخرج  لإيجاد 

ل  �لبلد  فو�سع  عي�سه،  �أو  �لمو�طن،  بحرية 

يتحمل هّز�ت.

�أخيرً�، على �لرغم من �إيجابيات �لقانون 

على  يبقى  معار�سيه،  ب��ر�أي  حتى  �ل�سحّية، 

دولتنا �أن تق�سي على �أ�سباب لجوء �لنا�س �إلى 

�لتدخين، من فقر، وهموم معي�سية، وغيرها؛ 

ي�سّره،  وحده  �لتدخين  باأن  �لمو�طن  ليقتنع 

ولي�س �سيئًا �آخر.

المحامي اإبراهيم عوا�سة
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��ف��ات  م��ن��ظِّ

ث�����ة م�����ل�����وِّ

اإعداد: فاطمة اجلوهري غندورة 

م�سبباته  ويعي  المنزل  خارج  الهواء  تلوث  عن  يقراأ  كلنا 

نظام  على  اأم  االإن�سان  �سحة  على  �سواء  الج�سيمة  واأ�سراره 

تلوث  م�سكلة  عن  الحديث  يتم  ما  قلياًل  ولكن  ككّل.  البيئة 

الهواء داخل المنازل، رغم اأّن الدرا�سات اأثبتت اأن تاأثير هذا 

التلوث  واأ�سراره ال�سحّية على الجهاز التنف�سي والع�سبي هي 

لكون  المنزل؛  خارج  الهواء  تلوث  تاأثير  من  ن�سبته  في  اأكثر 

اأفراد االأ�سرة اأكثر تعّر�سًا لهذه الملوثات واأ�سد احتكاكًا بها 

على الرغم من قلة تركيزها. 

وقد عرف التلوث الداخلي منذ القدم بالذات في المناطق 

والمخّلفات  والخ�سب  الفحم  ا�ستخدام  يكثر  حيث  الريفية 

الزراعية كوقود، اإاّل اأّن اأنواع هذه الملوثات اختلفت وتنوعت 

في ع�سرنا. 

عن ماهية التلوث الداخلي اأو تلوث الهواء داخل المنازل 

االأ�ساتذة  رابطة  رئي�ش  التقينا  واآث���اره  م�سادره  وتعيين 

من  الإفادتنا  دند�ش  نزار  الدكتور  البيئة  لحماية  الجامعيين 

خالل بع�ش االأ�سئلة حول هذا المو�سوع.
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تلوث الهواء المنزلي 

بداية دكتور نزار ما المق�سود بتلوث 

الهواء داخل المنزل؟ 

هو  �لتلوث  م��ن  ن��وع  ب��اأي  �لمق�سود 

�لمعدلت  تفوق  �لمو�د  من  كمية  وج��ود 

�ل��ت��ي �ع���ت���اد ع��ل��ي��ه��ا ج�����س��م �لإن�����س��ان. 

ن�سبة  فيه  كانت  �إذ�  ملوثًا  �لهو�ء  ويكون 

�أو  �لمتطايرة  �لغبار  ذّر�ت  �أو  �لأكا�سيد 

�أكبر من  �لمختلفة  �لكيميائية  �لمركبات 

ج�سم  يتحملها  �لتي  �لمعتادة  �لكميات 

�إذ�  ملّوثًا  �لف�ساء  يعتبر  فيما  �لإن�سان. 

�لإ�سعاعات  من  كمية  على  ي�ستمل  كان 

�ل�سارة.

م�سادر الملوثات 

حبذا لو تذكر لنا اأهم الملوثات؟

�لملّوثات كثيرة وياأتي في مقّدمتها:

1 - مو�د �لتنظيف في �لمطبخ.
تلك  خا�سة  �لأر���س  تنظيف  م��و�د   -2
�ل��ح��اوي��ة ع��ل��ى م��رك��ب��ات �ل��ك��ل��ور. ول ب��ّد 

�إلى  �لمنزل  رّب��ة  نظر  نلفت  �أن  من  هنا 

�أق�سى  على  للح�سول  منّظفين  مزج  �أّن 

�لأحيان  �أغلب  في  ي��وؤدي  للتنظيف  قوة 

�لتي  �لكيميائية  �لمو�د  تفاعل  �إل��ى 

�إلى  ت�سل  قد  نتائج �سحية خطرة  ت�سبب 

الوف�ة. 

3-  دخان �ل�سجائر و�لنرجيلة. 
خا�سة  �لتدفئة  و���س��ائ��ل  دخ���ان   -  4
و�لفحم  �لنفطية  �لمو�د  ��ستخد�م  عند 

�لحجري.

5 - ذر�ت �لغبار �لد�خلة �أو �ل�سادرة 
عن �ل�سجاد و�لموكيت و�لمفرو�سات. 

6- �لمو�د �ل�سامة في �لمفرو�سات مثل 
وغيرها.  �لال�سقة  و�لمو�د  �لألدهيد�ت 

فالفورما �لدهيد ي�ستخدم ب�سكل كبير في 

�سناعة مو�د �لبناء و�لأثاث ومو�د م�سنعة 

حافظة  وكمادة  و�ل�سموغ  �للو��سق  مثل 

�أمر��س  ت�سبب  قد  و�لتي  �لدهانات  في 

�لمجاري �لتنف�سية و�ل�سد�ع. 

7 -  م�ساحيق غ�سيل �لثياب.

منظفين  مزج  اإن 

عل��ى  للح�ش��ول 

اأق�������ش���ى ق���وة 

ي��وؤدي  للتنظيف 

نتائج  اإل��ى  غالبًا 

���ش��ح��ي��ة خ��ط��رة
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8 - �لمو�د �لمطهرة و�لمح�سنة للهو�ء 
)�لمزيلة للرو�ئح(. 

و�لعطور  �لتجميل  م�ستح�سر�ت   -9
و�سبغات �ل�سعر.

اأمرا�ش مزمنة 

ما هي اأبرز الأمرا�ض التي تنتج عن 

هذه الملوثات؟

�لملّوثات  من  �لز�ئدة  �لمو�د  هذه  �إن 

�لج�سم  د�خ���ل  �سامة  م���و�د  �إل���ى  تتحول 

فت�سبب له �لأمر��س �لمختلفة، �لتي منها: 

�أمر��س �لح�سا�سّية في �لعيون �أو �لأنف �أو 

�لت�سمم، ومنها: �لأمر��س  �لحلق، ومنها: 

�لج�سم  �أع�ساء  على  توؤثر  �لتي  �لأخطر 

و�لكلى  و�لكبد  �لرئتين  مثل  �لمختلفة 

يتعدى  م��ا  ومنها  وغ��ي��ره  و�لقلب  و�ل��غ��دد 

ذلك �إلى �لأمر��س �لمزمنة وربما �لخبيثة 

يعد  �لمثال  �سبيل  على  فالتدخين  �أي�سًا؛ 

لل�سرطان  وم�سببًا  �لوفاة  في  رئي�سًا  �سببًا 

م��ن فر�سة  وي��زي��د  �ل��رئ��ة كما  و�أم��ر����س 

و�للتهاب  �ل�سعبي  باللتهاب  �لإ���س��اب��ة 

�لرئوي لالأطفال.

تهوئة المنزل اأمر �سروري 

اأخيراً، ما هي الن�سائح التي تر�سدنا 

بها للحدهّ من خطورة هذه الملوثات؟

�لملوثات  هذه  خطورة  من  نحد  لكي 

ل بّد �أوًل من ��ستعمالها في حدها �لأدنى 

و�لجلو�س  �ل��ن��وم  غ��رف  خ���ارج  وحفظها 

و�ل��ح��ر���س على �إب��ع��اده��ا ع��ن �لأط��ف��ال، 

ن��اه��ي��ك ع���ن �ل��ق��ي��ام ب��ت��ه��وئ��ة �ل��م��ن��زل، 

ق�سمًا  ُتخرج  لأنها  فالتهوئة �سرورية جدً� 

�لهو�ء  وتجّدد  �لملوثات،  هذه  من  مهّمًا 

رّبات  على  يتوجب  لذلك  �لمنزل،  د�خ��ل 

�لبيوت �أن يحر�سن على:

1- �أن تدخل �ل�سم�س �إلى منازلهن.
ويخرج  �لنظيف  �لهو�ء  يدخل  �أن   -2

�لهو�ء �لملوث.

3- �أن تكون �لمنازل خالية من �لمو�د 
�ل�سامة. 

4- �أن يكون �لمنزل خاليًا من �لتلوث 
�لكهرومغناطي�سي.

5 - �أن ل يتم تخزين �لعقاقير �لطبية 
في �لمنزل، دون تهوئة �إلى �لخارج. 

6- �أن يتم حفظ �لمو�د �ل�سارة خارج 
�ل�سقق �ل�سكنية.

�ل��م��ن��زل  �ل��ت��دخ��ي��ن د�خ����ل  7- م��ن��ع 
�لتدخين  م��ن��اط��ق  ف��ي  �ل��ت��ه��وئ��ة  وزي����ادة 

كما  �ل��د�خ��ل��ي  �ل��ت��ل��وث  ك��م��ي��ات  لخف�س 

عن  �ل��ح��و�م��ل  �لن�ساء  �م��ت��ن��اع  وي��ت��وج��ب 

�لتدخين. 

د. نزار دند�ض
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محل وتاريخ الولدة:ا�شم الأم:   رجاء دهيني�شامر محمد نجم)�شاجد(�شهيد الوعد ال�شادق 
 الطيبة 16/ 06/ 1977

رقم ال�شجل: 631
محل تاريخ ال�شت�شهاد:  
مارون الرا�ض

2006/07 /25 

ن�سرين اإدري�ش قازان

و�ل��ت��ر�ب  و�ل�سجر  �ل�سماء  �أخ��ب��ر  قلبه، 

�لجدر�ن  على  حفر  �لأوح���د،  ع�سقه  عن 

َوَلي�س هو من 
َ
بر�سا�ساته حكايات �سوقه، �أ

مجاورة  �آم��اًل  ته،  فتوَّ في  �لبندقية  حمل 

�لإمام �لح�سينQ؟ 

م��ارون!  ت��ر�ب  فوق  هوى  �إذ�  و�لنجِم 

ثغر  على  ب�سمٌة  و�رت�سمت  �ل��ب��دُر،  �كتمل 

�أي����اٍم ه��ّده��ا �ل��ح��زن و�ل�����س��م��ت، و�سجد 

بالعبودية.  له  و�عتر�فًا  �سكرً�  هلل  �لزمن 

في  ما  كّل  �سامر  �لر��س حكى  م��ارون  في 
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رف�ست  �أنها  غير  بالرحيل،  له  �ل�سماح 

خوفًا عليه، فخرج �إلى �سديقه �لذي كان 

ح�سن  �ل�سهيد  وهو  �لخارج،  في  ينتظره 

فدخل  معه،  ح��دث  بما  و�أخ��ب��ره  �سالمة، 

طيبًا  كالمًا  �سامر  �أم  مع  وتحدث  ح�سن، 

في  �لر��سخة  ومعانيها  ع��ا���س��ور�ء،  ع��ن 

به  تقوم  �أْن  �أّن ما يجب  �لأعماق، فعرفت 

هو �أكبر من م�ساعر �لأمومة، حينها وقفت 

تلّوح لبنها �لذي لم يفّوت بعد ذلك فر�سة 

�أ�سبح  باأية دورة ع�سكرية، حتى  �للتحاق 

بعد  و���س��ارت،  �لخا�سة،  �لقوة  عديد  في 

ر له حقيبته. ذلك، هي من تح�سِّ

تنّف�ش عبق فل�سطين

جانب  �إل���ى  يعمل  �أن  ���س��ام��ر  ح���اول 

يفلح،  لم  ولكنه  �لعامة،  بالتعبئة  �لتحاقه 

و��ستف�سار  �لعمل،  ع��ن  �لمتكرر  فغيابه 

و�لديه  عّرف  �لمتكّرر،  غيابه  عن  مديره 

�أنه ل يذهب �إلى �لعمل يوميًا كما يظّنان، 

بل �إلى حيث ُيعقد ن�ساٌط ثقافي، �أو جهادي 

�لمقاومة،  ب�سفوف  بالتحاقه  �سلة  ل��ه 

و�سرعان ما �أخبر �سامر و�لديه �أنه ل يريد 

ها قد طوى �لأيام وهو يجاور �لموت، 

ما  ولكنه  �آخ��ر،  �إل��ى  مكاٍن  من  ي�ساحبه 

�لذي  �لنتظار، ذ�ك  �إلى مقعد  يعود  فتئ 

�سّيق خناقه عليه بعد رحيل �أغلب �لرفاق 

�سهد�ء!

م��ن مدينة  و�أه��ل��ه  ع��ائ��دً�  �سامر  ك��ان 

�ل�سيارة في  بنت جبيل، حينما ترّجل من 

عمله.  �إلى  متوجهًا  ليوّدعهم  �سور  مدينة 

حياته  �سفحاِت  ليقلَب  يتهّياأ  كان  �آنذ�ك، 

حبر  م��ن  وي�ستلَّ  ج��دي��دة،  ب��د�ي��اٍت  على 

�لأل��م،  �أنهكها  �سطورً�  به  يمالأ  ما  �لأم��ل 

حًا لو�لديه  اًل �سيارة و�لده ملوِّ فوقف متاأمِّ

عيناها  ��ستقّرت  ما  �سرعان  �لتي  ولبنته 

فظّن  �ل�سيارة،  خلف  فهرع  ف����وؤ�ده،  ف��ي 

و�لد�ه �أنه ن�سي �سيئًا ما، غير �أّنه �سّم نور 

�لزهر�ء، وقّبلها، و�سّمها! ولم يكن ليخطر 

�للقاء  ه��و  ه��ذ�  �أّن  منهم  �أح���ٍد  ب��ال  ف��ي 

�لأخير لهم.

ر له حقيبته ه تح�سّ  اأمُّ

�أي����ام ج��ه��اده ب�سمٍت  ���س��ام��ر  ع��ا���س 

�لعامة،  �لتعبئة  ب�سفوف  �لتحق  ية.  و�سرِّ

في  ك��ان  �لك�سافة.  �سفوف  ت��رك  �أن  بعد 

جاء  حين  ع��م��ره،  م��ن  ع�سرة  �ل�ساد�سة 

�لع�سكرية  دورته  حقيبة  ر  ح�سَّ �لبيت  �إلى 

تالحقه.  �لحزينة  �أم��ه  ونظر�ت  �لأول���ى، 

��ل �إل��ي��ه��ا ط��ال��ب��ًا منها  ق��ّب��ل ي��ده��ا، وت��و���سّ
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عمل �أي �سيء في هذه �لدنيا 

�سوى �لجهاد. 

وفي �سفوف �لمجاهدين 

في مليتا، وفي عمق �ل�سريط 

�ل�����ح�����دودي، ت��ن��ف�����س ع��ب��ق 

مختلف  وع��ل��ى  ف��ل�����س��ط��ي��ن. 

�لعدو  قارعت  �لتي  �لمحاور 

�ل�سهيوني، كان �سامر �أ�سرع 

ر بالّر�سا�س، و�أمهر  من ُيَذخِّ

�ن�سم  �أن  �إل��ى  �لهدف،  على  ي�سّوب  من 

�إليها  ُتوَكل  �لتي  �إلى عديد �لقوة �لخا�سة 

مهمات ح�سا�سة وخطيرة.

بين اأهله والرفاق

ع��ن��دم��ا ي��ع��ود ���س��ام��ر م��ن �ل��ع��م��ل، ل 

ي��ه��م��ل ل��ح��ظ��ة و�ح�����دة ل��ي��ّع��و���س و�ل��دي��ه 

�لأعمال  في  �أمه  في�ساعد  غيابه،  و�إخوته 

رم�سان  �سهر  خ��الل  وُي�����س��رُّ  �لمنزلية، 

�لإفطار،  بعد  �لأطباق  يغ�سل  �أن  �لمبارك 

وعملي  �لإف��ط��ار،  قبل  عملك  لها:  قائاًل 

�إلى  وي�ستمع  و�إخوته  و�لده  بعده. ويجال�س 

�أحو�لهم، بل يحر�س على متابعة �سوؤونهم 

وحّل م�ساكلهم. 

رفاقه  م�ساعدة  �إلى  يبادر  �سامر  كان 

ب��اأ���س��ل��وب ل��ط��ي��ف، وي��ع��ط��ي م��ا ف��ي جيبه 

�سيئًا،  لنف�سه  يترك  �أن  دون  من  لغيره، 

م�سافة  فيم�سي  �لمو��سالت،  �أج��رة  حتى 

طويلة، و�لفرحة تغمر قلبه.

»نور الزهراء»

ت����زوج ���س��ام��ر، و�أن��ج��ب 

طفلة �أ�سماها »نور �لزهر�ء«، 

فاطمة  بال�سيدة  تعلقه  ل�سّدة 

ُعِرف  وقد   ،O �لزهر�ء 

عنه �أنه َمْن �أر�د �أن ينال من 

فما  ت��ع��ب،  ب��ال  �سيئًا  �سامر 

��سم  ي��ذك��ر  �أن  ���س��وى  عليه 

.O ل�سيدة فاطمة�

ق�����س��ى ���س��ام��ر م��ع��ظ��م �أوق����ات����ه في 

قّل  و�إق���د�م  ب�سجاعٍة  وُع���رف  �ل��م��ح��اور، 

نظيرهما. �سارك في �لعديد من �لعمليات 

في  �سارك  �أن��ه  كما  �لنوعية،  �لع�سكرية 

�لعملية  تلك  وبعد   ،2005 �لغجر  عملية 

في  كالطلقة  رفاقه  من  وثّلة  �سامر  �سار 

�لتي  فر  �ل�سّ لحظة  ينتظرون  �لنار،  بيت 

لوعد  تحقيقًا  �أ�سر،  عملية  فيها  ينفّذون 

�ل�سيد ح�سن ن�سر �هلل )حفظه �هلل(.

�سامر  �سعر  �للحظة،  تلك  وج���اءت 

�لمرة  �أنها  �لزهر�ء  نور  �إلى  نظر  حينما 

بحبر  لها  وكتب  �سير�ها،  �لتي  �لأخ��ي��رة 

ك���ت���ب لب��ن��ت��ه 

ب���ح���ب���ر ق��ل��ب��ه 

يطلب  ���ش��ط��ورًا، 

تفه�م  اأن  اإلي���ها 

المع�نى  وتع���ي 

لرحي��له الحقيقي 
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ق��ل��ب��ه ���س��ط��ورً� ف���ي و���س��ي��ة، 

يطلُب �إليها �أن ت�سامحه، و�أن 

�لحقيقي  �لمعنى  وتعي  تفهم 

ه �لتي عا�ست  لرحيله. �أما �أمُّ

�لنتظار  �ُسرفة  على  �أيامها 

هاتفه  ل��رن��ة  ورهينة  حينًا، 

على  رب���َت  فقد  �آخ���ر،  حينًا 

تنتبه  ب���اأن  وذّك��ره��ا  كتفها، 

لبنته؛ لأنها �ستعي�س يتيمة.

حتى اآخر طلقة

ومن عيتا �ل�سعب، حيث �سارك �سامر 

قرية  �إلى  �ل�سهاينة،  �لجنود  �أ�سر  بعملية 

مارون �لر��س، حيث قّرر �لعدو �ل�سهيوني 

�أن يكتب �نت�سارً� له بين جدر�ن منازلها 

�لقديمة، ت�سدى �سامر مع ثّلة من �لذين 

بيت  من  فو�جهوه  جماجمهم،  هلل  باعو� 

له  دّم��رو�  �إلى حقل.  بيت، ومن حقل  �إلى 

و��ستطاع  �لجنود،  له  وقتلو�  �ل��دب��اب��ات، 

قيد  على  �أ�سيٍر  بجندي  ي��اأت��ي  �أن  �سامر 

هناك،  �لمعركة  مجريات  لكن  �لحياة، 

عاقت �إي�ساله �إلى حيث ينبغي.

كانت حربًا �سرو�سًا بكل ما للكلمة من 

معنى، و�أيامًا لم ير�سخ فيها �لمجاهدون 

جاء  ما  �إذ�  حتى  �لمدّمرة،  �لحرب  لآل��ة 

�لذخيرة  لأن   � م��ارون  من  �لخروج  طلُب 

ن���ف���دت، وط���ري���ق �لإم������د�د 

�لعدو  تلقاه  ما  ولأّن  �سعب، 

يجعل من �حتالله لها هزيمة 

� ثبت �سامر ومن معه، وقالو� 

ليبقو�  م���ارون  دخ��ل��و�  �إن��ه��م 

فيها حتى �آخر طلقة ر�سا�س 

وحتى �آخر نف�س!

هي �أ�سطورة من �أ�ساطير 

�ل��ح��رب... م���ارون �ل��ر����س، 

�لقرية �لتي تجاور �لقمر، وفي تلك �لحرب 

نازفًا  تر�بها،  فوق  �لقمر  هوى  �ل�سرو�س 

دماه �ل�ساخنة، لتحّلق روحه في �ل�سماء.

من و�سية ال�سهيد 

»طفلتي �لحبيبة؛ كنت �أتمنى �أن �أر�ِك 

عينيك  قّبل 
ُ
و�أ ناِغيك، 

ُ
و�أ �أمامي  تكبرين 

�للَّتين ع�سقتهما منذ ولدتك، ولكن �سوقي 

للقاء �هلل، و�لدفاع عن �لإ�سالم �لعظيم، 

حال دون ذلك. حبيبتي، عندما �أكون في 

عملي �أ�ستاق �إليك كثيرً�، و�أتمنى �أن �أكون 

�إلى جانبك، �أم�سح بيدي �سعرك �لجميل، 

و�أنت ت�سعين يدك على وجهي! عزيزتي، 

لقد �أ�سميتك نور �لزهر�ء لتعّلقي �ل�سديد 

ب��م��ولت��ي �ل��م��ظ��ل��وم��ة ف��اط��م��ة �ل���زه���ر�ء 

تريد  O، فكوني عزيزتي زهر�ء كما 

.»O لزهر�ء�

ومن  �شامر  ثبت 

اإنهم  وقالوا  معه، 

دخ���ل���وا م���ارون 

حتى  فيها  ليبقوا 

اآخر طلقة ر�شا�ض، 

نف�ض اآخ��ر  وحتى 
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ك�شكول

 الأدب
اإعداد: التحرير

من فروق اللغة

�لرجل، يوجل وجاًل،  �لطماأنينة. وجَل  »�لوجل« خالف  �إن  بين الخوف والوجل: 

�إذ� قلق ولم يطمئن، ويقال: �أنا من هذ� على وجل، ومن ذلك على طماأنينة. ول يقال: 

ُقُلوُبُهْم}  َوِج��لَ��ْت   ُ اللهّ ُذِك��َر  اإَِذا  {الَِّذيَن  �لقر�آن  وفي  �لمو�سع.  هذ�  في  خوف«  »على 

�إلى ما قّدموه من  �إذ� ذكرت عظمة �هلل وقدرته لم تطمئّن قلوبهم  �أي   )2 )�لأنفال: 

رون فا�سطربو� من ذلك وقلقو�، فالوجل هو �نزعاج وقلق  �لطاعة، وظنو� �أنهم مق�سّ

في  �لطماأنينة  �سلب  يوجب  �لقلب،  في  و��سطر�ب  حركة  حالة  وح�سول  �لباطن  في 

�لنف�س و�نخفا�سها. و�أما مفهوم �لخوف و�لفزع من �آثار هذ� �لوجل، فلي�س �لوجل من 

 .
)1(

�لخوف في �سيء 

بين الريبة والتهمة: �إّن »�لّريبة« هي �لخ�سلة من �لمكروه تظّن بالإن�سان، في�سّك 

معها في �سالحه، و»�لتهمة« هي �لخ�سلة من �لمكروه تظن بالإن�سان �أو تقال فيه، �أل 

ترى �أنه يقال: وقعت على فالن تهمة �إذ� ذكر بخ�سلة مكروهة، ويقال �أي�سًا: �ّتهمته 

في نف�سي �إذ� ظننت به ذلك من غير �أن ت�سمعه فيه. فالمتهم، هو �لمقول فيه �لتهمة، 

و�لمظنون به ذلك. و�لمريب، �لمظنون به ذلك فقط. وكل مريب متهم، ويجوز �أن يكون 

.
)2(

متهٌم لي�س بمريب 
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من اأمثال العرب

»اأجع كلبك يتبعك«.

ي�����س��رب ه���ذ� �ل���ق���ول م��ث��اًل ل��ل��ئ��ي��ٍم ت��ذّل��ه 

فيطيعك. 

�لجند  �أرز�ق  حب�س  �لمن�سور  �أن  وي��روى 

وقال: »�أجع كلبك يتبعك«، فقيل له: ربما �أجعته 

�لمال  و�أخ���رج  نف�سه  ف��ي  فوقر  غ��ي��رك،  فتبع 

.
)4(

و�أعطاهم 

و�سّية طفيلي

�لباب،  �إغالق  يهولّنكم  ل  لأ�سحابه:  �لّطفيلي  قال 

ول �سّدة �لحجاب، و�سوء �لجو�ب، وعبو�س �لبو�ب، ول 

�سائر  ذلك  فاإّن  �لألقاب؛  منابذة  ول  �لغر�ب،  تحذير 

�ل�سوؤ�ل،  ذّل  عن  لكم  ومغن  �لّنو�ل،  محمود  �إل��ى  بكم 

�لمزمنة، في جنب  و�لّلطمة  �لموهنة،  �لّلكزة  و�حتملو� 

وزجة  �لطَّ و�لزمو�  لالأمنية،  و�ل��درك  بالبغية،  �لظفر 

و�لتملَّق  ادرين،  و�ل�سّ للو�ردين  ة  و�لخفَّ للمعا�سرين، 

و�لموكلين.  للخادمين  و�لب�سا�سة  و�لمطربين،  للُملهين 

و�ّدخ��رو�  محتكرين،  فكلو�  مر�دكم  �إل��ى  و�سلتم  ف��اإذ� 

لغدكم مجتهدين، فاإنكم �أحّق بالطعام مّمن ُدعي �إليه، 

وفي  حافظين،  لوقته  فكونو�  له،  ُو�سع  ممن  به  و�أول��ى 

طلبه م�سّمرين، و�ذكرو� قول �أبي نّو��س:

فاجر  ك��ّل  م��ن  �هلل  م��ال  لنخم�س 

.
)3(

�أك������ول ل��ل��ط��ّي��ب��ات  ب��ط��ن��ة  وذى 

من غرائب الحّكام

�لملك  عبد  ���ي  ُولِّ ل��ّم��ا 

بن مرو�ن، �أحد حكام بني 

��ستهوته  �لخالفة  �أم��ي��ة، 

ومما  حاله.  فتغّير  �لدنيا 

يحكى �أّنه لما �أتته �لخالفة 

ك�����ان ق����اع����دً� ي����ق����ر�أ ف��ي 

وقال:  فاأطبقه،  �لم�سحف 

وكان  �لعهد بك.  �آخر  هذ� 

حتى  �ل�سّح،  من  غاية  في 

�لحجر  ر�سح  له  يقال  كان 

لبخله؛ لأّن �لحجر ل ير�سح 

.
)5(

�لماء �إّل نادرً� 
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اأ�سماء متراتبة

1- البكاء:
دُموعًا  َعْيُنُه  �ْمَتالأت  فاإِن  ْجَه�َس، 

َ
�أ ِقيَل:  للبكاِء  جُل  �لرَّ  

َ
اأ َتَهيَّ �إذ� 

ِقيَل: �ْغَروَرَقْت َعْيُنُه، َوَتَرْقَرقْت، فاإذ� �َساَلْت ِقيَل: َدَمَعْت �أو َهَمَعْت، 

ْوت  لُبَكاِئِه �سَ َكاَن  فاإذ�  َهَمْت،  ِقيَل:  �لَمَطَر  دُموُعَها  َحاَكْت  فاإذ� 

.
)6(

اَح َمَع ُبكاِئِه ِقيل: �أْعَوَل  ِقيل: َنَحَب َوَن�َسَج، فاإذ� �سَ

ِحِك: 2- ال�سَّ
ِحِك، �أما �لإْهال�ُس فهو �إْخَفاوؤُُه،  ُل َمَر�ِتِب �ل�سَ ُم �أوَّ �لَتَب�سُّ

ِحُك �لَح�َسُن، و�لَكْتَكتُة �أ�َسدُّ  و�لْفِتَر�ُر و�لْنِكالُل هما: �ل�سَّ

ُثمَّ �ل�سِتْغَر�ُب،  �لقْرَقَرُة،  ُثمَّ  �لَقْهَقهُة،  تاأتي  ُثمَّ  ِمْنُهَما، 

ُثم �لّطْخطَخُة، وهي �أْن َيُقوَل: ِطيِخ ِطيِخ، ُثمَّ �لإِْهَز�ُق 

.
)7(

ِحُك ِبِه كلَّ مْذهٍب  ْهَزَقُة ِهَي �أْن يْذَهَب �ل�سَّ و�لزَّ

َمِم: 3- ال�سَّ
َمٌم«،  ُيقاُل ب- »�أُذِنِه َوْقر«، فاإذ� َز�َد َفُهَو »�سَ

.
)8(

َلخ« ْعَد َفُهَو »�سَ فاإذ� َز�َد َحتَّى ل َي�َسمَع �لرَّ

في تف�سير قول النا�ش: {َح�ْسُبَنا الُل}

قال تعالى على ل�سان �لموؤمنين: {َح�ْسُبَنا اللُ َوِنْعَم اْلَوِكيُل} )�آل عمر�ن: 173( 

َها النَِّبيُّ َح�ْسُبَك اللُ َوَمِن  يُّ
ومعناه: كافينا �هلل، من ذلك قوله تبارك وتعالى: {َيا اأَ

بَِّك  ن رَّ : {َجَزاًء مِّ َبَعَك ِمَن اْلُموؤِْمِنيَن} )�لأنفال: 62(، ومنه قول �هلل عزَّ وجلَّ اتَّ

َعَطاًء ِح�َساًبا}. ومن ذلك قول �لرجل للرجل: ح�سيبك �هلل، وفيه �أربعة �أقو�ل، قال 

قوم: �لح�سيب �لعاِلم، ومعنى هذ� �لكالم �لتهّدد، فاإذ� قال �لرجل للرجل: ح�سيبك 

�هلل فمعناه: �هلل عالم بظلمك، ومجاٍز لك عليه، وقال �آخرون: �إذ� قال �لرجل للرجل: 

ح�سيبك �هلل، فمعناه: �لمقتدر عليك �هلل. وقال �آخرون: �لح�سيب �لكافي، من قول 

�هلل عّز وجّل: {َعَطاًء ِح�َساًبا} )�لنباأ: 36(: فاإذ� قال �لرجل للرجل: ح�سيبك �هلل، 

فمعناه: كافيًا �إّياك �هلل، وقالو�: لفظه لفظ �لخبر، ومعناه معنى �لدعاء، كاأنه قال: 

�أ�ساأل �هلل �أن يكفينيك. وقال �آخرون: �لح�سيب �لمحا�سب، فاإذ� قال �لرجل للرجل: 

.
)9(

ح�سيبك �هلل فمعناه: محا�سبك �هلل 
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 �لفروق �للغوية، �أبو هالل �لع�سكري، �س 230.( 1)

 م. ن، �س 264.( 2)

 زهر �لآد�ب وثمر �لألباب، �لقيرو�ني، ج 4، �س 980.( 3)

جمهرة �لأمثال، �أبو هالل �لع�سكري، ج 1، �س 111.( 4)

 ماآثر �لإناقة في معالم �لخالفة، �لقلق�سندي، ج 1، �س 127.( 5)

 فقه �للغة و�سّر �لعربية، �لني�سابوري، �س 106.( 6)

 م. ن، �س 109.( 7)

 م. ن، �س 112.( 8)

 �لز�هر في معاني كلمات �لنا�س، �بن �لأنباري، �س 9.( 9)

 فقه �للغة و�سر �لعربية، م.�س، �س 25.( 10)

 معجم �لأدباء، ياقوت �لحموي، ج 16، �س 110.( 11)

الهوام�ش

و�سية حكيم

»ي��ج��ب ع��ل��ى �ل��رج��ل 

ول  ���س��خ��ي��ًا،  ي���ك���ون  �أن 

يكون  و�أن  �لتبذير،  يبلغ 

�لبخل،  يبلغ  ول  حافظًا، 

ول  ���س��ج��اع��ًا،  ي��ك��ون  و�أن 

يكون  و�أن  �لت�سييع،  يبلغ 

محتر�سًا، ول يبلغ �لجبن، 

و�أن يكون ما�سيًا، ول يبلغ 

ق��ّو�ًل،  يكون  و�أن  �لقحة، 

يكون  و�أن  �لهذر،  يبلغ  ول 

�ل��ع��ّي،  يبلغ  ول  �سموتًا، 

يبلغ  ول  يكون حليمًا،  و�أن 

�لذّل، و�أن يكون منت�سرً�، 

ول يبلغ �لظلم، و�أن يكون 

�ل��ّزه��و،  يبلغ  ول  �أِن���ف���ًا، 

يبلغ  ول  حيّيًا،  يكون  و�أن 

.
)11(

�لعجز« 

ما ُيقال وما ال ُيقال

فهي  و�إل  �َسَر�ب،  فيها  كان  �إذ�  �إّل  »كاأ�ٌس«  ُيقاُل:  ل 

»ُزَجاجة«.

ل ُيقاُل: »ماِئدٌة« �إّل �إذ� كان عليها َطَعاٌم، و�إّل فهي 

»ِخَو�ن«.

ل ُيقاُل: »ُكوٌز« �إّل �إذ� كانت له ُعْرَوة، و�إّل فهو »ُكوب«.

نبوَبة«.
ُ
ًا، و�إّل فهو »�أ ل ُيقاُل: »قَلٌم« �إّل �إذ� كان مبريَّ

فُهَو  و�إّل  َف�ٌس،  فيه  ك��اَن  �إذ�  �إّل  »خ��ات��ٌم«  ُي��ق��اُل:  ل 

»َفْتَخٌة«.

فُهَو  و�إّل  وف،  �سُ علْيِه  كان  �إذ�  �إّل  »َف��ْرٌو«  ُيقاُل:  ل 

»ِجْلد«.

ِريِر »نْع�س« �إّل ما د�َم عليِه �لَميُت.  ل ُيقاُل لل�سَّ

في  ميَن  ُمْن�سَ د�ُم��و�  ما  �إّل  »ُرْف��ق��ٌة«  ِللقوم  ُيقاُل  ل 

َذَهَب  قو�  َتَفرَّ فاإذ�  و�ح��ٍد،  َم�ِسيٍر  في  �أو  و�ح��ٍد،  َمْجِل�س 

فيق.  َعنُهُم ��سُم �لُرفَقة، ولم َيذَهْب عنُهم ��سُم �لرَّ

ل ُيقاُل »نَفٌق« �إّل �إذ� كان له َمْنَفذ، و�إّل فهو »�َسَرٌب«.

فهو  و�إّل  ْوٍت،  �سَ َرفع  َمَعُه  كان  �إذ�  �إّل  »َعِويٌل«  ُيقاُل  ول 

.
)10(

»ُبَكاء« 
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ب����ال����دم����اِء ���ب���ت  ت���خ�������سَّ �أر�����������سٍ  م��ث��ل �أر��������سِ �ل���ط���ف���وِف ف���ي ك���رب���الِء�أيُّ 

ل���ّم���ا زي������ن������َب  ك����ق����ل����ِب  ق�����ل�����ٍب  ����َن����ْت����ُه ُم�����ّق�����ط�����َع �لأع�����������س�����اِء�أيُّ  َح���������سَ

ُح����زن����ًا دج�����ل�����َة  ك����ن����ه����ِر  ن����ه����ٍر  �ل���م���اِء�أيُّ  دوَن  ���ا����سُ  �ل���ع���بَّ ع�����اد  ي������وَم 

ن���ْزف���ًا �أك���ث���ُر  �لأر��������سِ  ف���ي  ج�����رٍح  م����ا ب���ن���ه���ِر �ل���ُب���ك���اِء�أيُّ  م����ن م����زي����ِج �ل����دِّ

زي�������اٍد لب�������ن  �أح�����������لَّ  �������س������ْرٍع  ���ْب���َي �ل��ّن�����س��اِء�أيُّ  ب��ع��َد ح����رِق �ل���خ���ي���اِم ����سَ

ي ُردِّ ب����اهلل  �ل���ط���ف���وِف  ���س��م�����َس  ك��ي��ف �أم�����س��ى ���س��ب��اُح��ُه��م ك��ال��م�����س��اِء�إي������ِه، 

ع�����اٍم ك�������لَّ  ك����ي����وِم����ه����م  ي�����وم�����ًا  ي����ق����ُف �ل�����ده�����ُر ع�����ن�����َدُه ب���ان���ح���ن���اِء�إنَّ 

���ِك و�ل����ح����ّن����اِءع���ن���د �����س����طِّ �ل�����ف�����ر�ِت ف�������وَق رم�����اٍل ����ْت ب���ال���م�������سْ ق����د ت����و�����سَّ

�����س����وف ت���ب���ق���ى م�������س���اع���اًل ل���ل���ف���د�ِءر�����س����َم �ل�������س���ي���ُف ب����ال����دم����اِء رم������وزً�

ب�������دم�������اُه غ�������ز�ل�������ُة �ل���������س����ح����ر�ِءك����م ق���ت���ي���ٍل ع���ل���ى �ل������ّرم������اِل ت���ح���ّن���ْت

ل����ي����زي����ٍد ح�����ّل�����ل�����و�  ق������د  ق��������وم  ق����ت����َل����ُه �����س����ب����َط خ����ات����م �لأن�����ب�����ي�����اِء�أيُّ 

وي����ن����اغ����ي �ل������ق������رود ب���ال�������س���ه���ب���اِءوي���زي���د ف���ي �ل��ق�����س��ر ي�������س���رُب خ��م��رً�

اأيُّ اأر�سٍ

بت  تخ�شّ

بالدماِء؟
ال�ساعر خليل عجمي
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ك���ي���ف �أم���������س����ى خ���ل���ي���ف���َة �ل���ُخ���ل���ف���اِءف����اج����ٌر ب����ال����ق����رود و�ل����ك����اأ�����س ي��ل��ه��و

����رَف����اِءك���ي���ف ي����رق����ى �إل�������ى �ل����ِخ����الف����ة ن����ذٌل ك����ي����زي����ٍد و�ل�����ح�����ك�����ُم ل����ل���������سّ

�����وى وري����������ِث �أب����ي����ِه ده����������اِءم�����ا ي�����زي�����ٌد ������سِ ذو  م������ن������اف������ٌق  و�أب�������������������وُه 

« �أو����س���ى ِل������ع������ل������يٍّ م�������ن ب�������ع�������دِه ب�������ال�������ولِءو�ل���ن���ب���يُّ �ل��ك��ري��م ف���ي »ُخ������مَّ

م���������ّي���������ٌة« ل���ّم���ا
ُ
ح������ارَب������ْت������ُه ب����اأ�����س����ُي����ِف �ل����ُج����ب����ن����اِءن����ك����ث����ْت ع����ه����َده����ا »�أ

���ب���ًا ب�����ال�����ّدم�����اِءورم�����ت�����ُه ع���ل���ى �ل����ط����ف����وِف ���س��ري��ع��ًا م�����ع ب����ن����ي����ِه م���خ�������سَّ

����ب����َط ط��ه و�ب��������َن خ����ي����ِر �لأئ������م������ِة �لأو�����س����ي����اِءي�����ا �ب��������َن �ل����ن����ب����يِّ ي�����ا �����سِ

����س���ي���ف���ًا ي�����رف�����ع  ع���ل���ي���ك  ب���������اٍغ  ي������ا ح���ب���ي���ب���ًا ل����ف����اط����َم �ل������زه������ر�ِء�أيُّ 

ظ���ل���َم���ْت���ك���ْم �أّم�������������ًة   
ُ
�هلل و�أب�����اح�����ْت �أج�������س���اَدك���م ف���ي �ل���ع���ر�ِءق�������اَت�������َل 

ْت�����ه�����ا َه��������ذّي��������ُة �لأع�������������د�ِءح�������رَّ ق���ل���ب���ي ع����ل����ى ����س���ك���ي���ن���َة ل���ّم���ا
َ
ف�����اج�����اأ

وت����ث����ي����ر �ل�����َق�����ط�����اَم ف�����ي �لأج�����������و�ِءح���ي���ن ك����ان����ْت ح����و�ف����ُر �ل���خ���ي���ل ت��غ��ل��ي

 ب��������اَت ُم�����ْل�����ه�����َب �لأح�����������س�����اِءك����ان ط���ف���ُل �ل��ح�����س��ي��ِن ي��ب��ك��ي وي�����س��ك��و
ً
ظ�����م�����اأ

�����ه�����اِم ل���ئ���ي���ٌم َوَوج������������اُه ف����ي �ل����ّرق����ب����ة �ل���ب���ي�������س���اِءف������ت������َل������ّق������اُه ب�����ال�����������سِّ

ب���م���اِءف�����س��ق��ى �ل����رم����َل م���ن دم�����وع �ل��ث��ك��ال��ى �ل���ر����س���ي���ُع  ي����رت����وي  �أن  ق���ب���ل 

ك���ي���ف ف�����ارق�����ِت ف�����ار������س �ل���ه���ي���ج���اِءي�����ا �أك����������فَّ �ل����ع����ب����ا�����س ب�������اهلل ق���ول���ي

ع���ي���ن���ي ج�����اَوب�����ْت�����ه�����ا م��������������اآذُن �ل�������ج�������وز�ِءح����ي����َن ن�������اَدْت�������ِك زي�����ن�����ُب ودِّ

����������ه ي�������س���ت���ط���ي���ُع ق����ت����َل �ل�������س���ي���اِءوب����ق����ت����ل �ل���ح�������س���ي���ن ظ��������نَّ ي����زي����ٌد �أنَّ

���َئ �ل����وغ����ُد ح���ْي���ُث���ُه ل��ي�����س ي���دري �ل�����س��م��اِءخ�������سِ ن������وُر  �ل��ح�����س��ي��ِن  ن������وَر  �أّن 

�ل���ب���ق���اِءوت�����م�����ادى ب���ال���ظ���ل���ِم ح���ي���ن ت��ن��ا���س��ى ف�����ي  �����ُه  ح�����قَّ ي����ن  ل����ل����دِّ �أّن 

ِه ل�����ل�����ق�����اِءوح�������س���ي���ٌن ب���ال���ْط���فِّ ق����د ك�����ان ي����دري �أّن���������������ه َره�������������ن ج���������������دِّ

وت���������س����عُّ �لأن���������������و�ُر ف�����ي �لأج������������و�ِءك�������ّل ي��������وٍم ي����������زد�د وه��������ُج ح�����س��ي��ن

ٍة و�إب�����������������اِءوت������م������رُّ �ل�����ط�����ف�����وف ف��������وق ب������الدي ت�������ت�������ه�������ادى ب����������ع����������زَّ

وت����رى �ل�����س��م�����َس زي��ن��ب��ًا ف���ي �ل��ف�����س��اِءف���ت���رى �ل���ب���دَر ف���ي �ل�����س��م��اء ُح�����س��ي��ن��ًا

ورب��������������اٌب وزي�������ن�������ٌب ف������ي �ل����������ولِءك��������لُّ �أ�����س����م����ائ����ن����ا ح���������س����ي����ٌن ع���ل���ٌي

تبقى �ل����ع����اِر  ل��ف��ظ��َة  ���ِم���ُر  �ل�������سّ وي������زي������ٌد م�����ن �أق������ب������ِح �لأ������س�����م�����اِء�إن���م���ا 
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اإعداد: 

دميا جمعة فّواز
اأمي ل تثق بي!

في مرحلة �ل�سباب، يميل �لأبناء �إلى �إيجاد م�ساحة من �لخ�سو�سية في 

حياتهم، وفي �لوقت �لذي يبالغ فيه بع�سهم بالمطالبة بحريتهم، وحقهم في 

�لتكتم على تفا�سيل حياتهم، يتخذ �لأهل موقفًا معاك�سًا تمامًا، ويالحقونهم 

بع�سر�ت �لأ�سئلة و�ل�ستنتاجات، مما يوؤدي �إلى �أزمة ثقة في �لمنزل �لو�حد.

تفا�سيل  �أّن من حّقهم معرفة كل  �لأهل  يعتبر  �لأزمة حين  تلك  وتتفاقم 

الحية  �ل�سّ كامل  ولهم  عنه،  �لم�سوؤولون  �أّنهم  �عتبار  على  ولدهم،  يومّيات 

�لتو�جد..  مكان  �لّتفكير،  �أ�سلوب  �لرفاق،  مع  عالقته  طبيعة  في  بالتدقيق 

وفي �لمقابل، يزد�د �ل�ساب ت�سّبثًا باأ�سر�ره، ويرفع �سعار: ل �أحد له �لحّق في 

ناق�س �أحدً� في �أ�سلوب حياتي!
ُ
�ل�سوؤ�ل، ولن �أ

بالخروج  �ل�ساب  يهمُّ  حين  منازل،  عدة  في  �لتالي  �لحو�ر  ن�سمع  ولعلنا 

وتقف له �لأم بالمر�ساد:

-�لأم: �إلى �أين؟

�ل�ساب: �ساأخرج مع رفاقي...

-�لأم: ح�سنًا... ولكن �إلى �أين؟

�ل�ساب: �أمي، �ساأتنزه مع رفاقي...

�أين؟ ومن هم  �إلى  �لأ�سا�س؛  �ل�سوؤ�ل  -�لأم: فهمت، ولكنك لم تجب عن 

رفاقك؟

�ل�ساب: �أ�سدقاء جدد، ولم نتفق �إلى �أين �سنخرج.

-�لأم: تلك �إجابات غير و��سحة، وغير مقنعة.

�ل�ساب: وهل �أخ�سع لتحقيق �أو هل �أنا متهم؟؟

-�لأم: وهل �أ�سئلتي ثقيلة عليك �إلى هذ� �لحد؟ 

�ل�ساب: نعم..

و�إلى  من..  مع  تجيبني  حتى  خروجك  عن  ر��سية  ل�ست  ح�سنًا..  -�لأم: 

�أين..؟؟
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ن�شيحة اإلى الأهل

1- من �لطبيعي �أن ت�سعرو� بالخوف على ولدكم، 
�لم�ساعر،  بتلك  تخنقوه  �أن  �لمقبول  غير  من  ولكن 

و�أن يتحول �لقلق �إلى د�ء يفتك بعالقتكم به.

تتحاورو�  �أن  وحاولو�  �لأ�سئلة،  عليه  تثقلو�  ل   -2
معه، و�أن تحدثوه باأ�سلوب محّبب، بدًل من �إخ�ساعه 

لتحقيق مبا�سر.

�سيزد�د  لأن��ه  �لت��ه��ام،  د�ئ��رة  في  ت�سعوه  ل   -3
مغلوطة،  بمعلومات  �إرباككم  �سيحاول  ولعله  نفورً�، 

ليوؤكد ��ستقالليته وي�سعر بالحرية.

�لّثقة  ول��دك��م  تمنحون  حين  �أّن��ك��م  ت��اأّك��دو�   -4
وتجاه  تجاهكم  بالم�سوؤولية  �سي�سعر  �لمدرو�سة، 

نف�سه. 

ن�شيحة اإلى ال�شاب

�أهلك  مخاوف  �أن  من  تتاأكد  �أن  �لمفيد  من   -1
�سوف يتخطونها يومًا بعد يوم، حين تثبت لهم �أنك 

مو�سع ثقة، و�أنك جدير بتحمل �لم�سوؤولية.

في  و�أ�سركهم  �أ�سر�رك،  من  بع�سًا  �أخبرهم   -2
حّبهم  وتتفهم  تقّدرهم  �أنك  ليعرفو�  م�ساكلك،  حل 

لك.

دون  بوعي  وناق�سهم  بو�سوح،  �أهلك  ح��اور   -3
عليك،  قلقهم  �أ�سباب  على  منهم  وتعّرف  ��ستفز�ز، 

�لخوف  م�ساعر  تنمية  في  �سلبيًا  دورً�  تلعب  فلعلك 

عليك.

بالتفا�سيل،  يطالبونك  حين  تتحد�هم  ل   -4
وتذكر دومًا �أنك مهما كبرت في �لعمر، و�سعرت �أنك 

نا�سج وم�سوؤول، �ستبقى في نظر �أهلك ذلك �لطفل 

�لذي ل يعرف كيف يربط �سريط حذ�ئه!
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معنا... �أحببناه ولم ندرك كم يحبنا!

�ساأحدثكم عن ح�سين...

�أحد �أبطال �لمقاومة �لإ�سالمية

�ساطئه  عند  ن�سبُت  �ل��ذي  �سهيدنا 

خيمة تتاآكلها رمال �لدنيا.

حملت زو�دتي وتهت في وديان ل قمم 

لها، وطرق تزيدني حيرة.

وه���و ���س��وؤ�ل م��ا �ن��ف��كَّ ي��وؤرق��ن��ي منذ 

�سمعت خبر �سهادته، كيف و�سل ح�سين؟ 

�لآخ���رة  ���س��وؤ�ل  ع��ن  �أج���اب  مبا�سرة 

الأ�س��س:

هل تحب �هلل؟ 

فكان حديث من �لقلب �إلى �لقلب!

هلل،  ع�سقه  م��ق��د�ر  ع��ن  بدمه  �أج���اب 

ولخط �لأنبياء و�ل�سديقين.

لم تعِن له �لدنيا �أكثر من ممر باتجاه 

درب �أو�سع، ووجود �أرحب.

فاز ح�سين.. كما كل �ل�سهد�ء

غمو�سًا  �زد�دو�  عنهم،  تحدثنا  كلما 

و�زددنا تعط�سًا.

�سبابًا  نكون  كيف  حقًا،  نتعلم،  منهم 

نه�سة  �إل���ى  ي��ح��ت��اج  مجتمع  ف��ي  ف��اع��اًل 

حقيقية.

فليبارك �لباري جهادهم و�سهادتهم.

وليتقبل �هلل �أعمالهم.

ُثكم عنه.. �شاأحدِّ
�ساأحدثكم عنه..

ة للقاء  عن فار�س �رتحل هاجرً� �لأحبَّ

�لباري!

�ل�سود�ء  �ل�ستائر  �أز�ح��ت  ن�سمٍة  عن 

�لمغلقة، لتمالأ �لكون �سياء!

و�سعلٍة �أ�سرمت في وجد�ن �لأحبة نارً� 

ما �نطفاأت،

�أ�سباحًا  فاأيقظت  �نتف�ست  روٍح  عن 

نائمة.

و�أطلقت في �أعماقنا زغاريد �لحرية!

�رتوينا  ما  ع��ذب  نبع  عن  �ساأحدثكم 

منه.

بالأم�س  ك��ان  ع�سريني..  ���س��اب  ع��ن 
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تت�سعب  حين  �ل��رف��اق  جل�سات  تحلو 

بع�س  ولكن  �لآر�ء،  وتختلف  �لأح��ادي��ث، 

غيرهم،  عن  �لحديث  لهم  يحلو  �ل�سباب 

بما  �لآخ��ري��ن  على  �ل��ك��الم  م��ن  فيكثرون 

ي�سخرون  �لأ���س��ر�ر،  يف�سحون  يكرهونه، 

من عيوب �سو�هم، يتدخلون في �سوؤونهم، 

حولهم  م��ن  يبادلهم  حين  وي�ستمتعون 

�لخير  ح��دي��ث  �أن  وك��م��ا  ب��ال��م��ع��ل��وم��ات، 

�لغيبة  جل�سات  ف��اإن  �لمالئكة،  تح�سره 

و�لنميمة تطرب �ل�سيطان وتزيده �أن�سًا!

في  ت�ساعدكم  ن�سائح  ثماني  و�إليكم 

تجنب مجال�س �لغيبة:

يغتابون،  �لذين  �لرفاق  عن  �بتعد   -1
بال�سوء  غيرك  عن  يتكلم  من  �أن  وت��اأك��د 

له  توّلي  حين  بال�سوء  �سيذكرك  �أنه  بّد  ل 

ظهرك.

2- �عتبر دومًا �أن هناك جهاز تن�ست 
فاحر�س  ب��ه��ا،  ت��ت��ف��وه  كلمة  ك��ل  ي�����س��ّج��ل 

تطرحها،  �ل��ت��ي  �لمو��سيع  �ن��ت��ق��اء  على 

و�لأ�سخا�س �لذين تذكرهم. 

من  �ل��ع�����س��ر�ت  ه��ن��اك  �أن  ت��ذك��ر   -3
و�لتي  �أح��د،  �إلى  ت�سيء  ل  �لتي  �لأحاديث 

مع  جل�ساتك  م��ح��ور  ت��ك��ون  �أن  يمكنها 

�لطق�س،  �ل��در���س،  �ل��ري��ا���س��ة،  �ل��رف��اق: 

على  �هتمامك  تركز  فلماذ�  �ل�سيا�سة... 

ذكر �لنا�س بال�سوء، وم�ساعفة ذنوبك؟

�سخ�سًا  �غتبت  كلما  �أن���ك  �ع��ل��م   -4
�أع��م��ال��ك في  م��ي��ز�ن  م��ن  ينق�س  ���س��وف 

ح�سنات،  �لآخ��رة 

مقد�رها  فاح�سب 

ب��م��ف��ه��وم �ل��دن��ي��ا، 

و�عتبر �أنك تهب لكل 

�سخ�س تغتابه ليرة ذهب. 

هل �أنت م�ستعد لذلك؟ 

5- كيف تتوقع ممن حولك �أن يد�فعو� 
عنك في غيابك حين ي�ستغيبك �أحدهم؟ 

�أجب عن هذ� �ل�سوؤ�ل، و�أحبب ل�سو�ك ما 

تحب لنف�سك.

يغتاب،  م��ن  ���س��دِّ  م��ن  تخجل  ل   -6
و�أو�سح لرفاقك �أنك ل تحب ذكر �لآخرين 

لأّنهم  فعلهم؛  ردة  من  تباِل  ول  بال�سوء، 

يوؤذي  �أن  يمكن  ل  �سديق  �أنك  �سيعرفون 

من حوله.

يرف�س  �إن�����س��ان  �إل��ى  تتحول  حين   -7
من  ��ستيائه  ع��ن  دوم����ًا  وي��ع��ب��ر  �ل��غ��ي��ب��ة، 

على  ح��ول��ك  َم���ْن  ي��ج��روؤ  ل��ن  مجال�سها، 

للمعروف،  ر�سوًل  �ستكون  وحينها  �لغيبة، 

وناهيًا عن �لمنكر.

8- �سع في منزلك �سندوقًا، وت�سّدق 
�لأ�سبوع،  نهاية  وفي  �إن�سانًا،  �غتبت  كلما 

و�أّن��ب��ه��ا، ثم  �ل��ن��ق��ود، ور�ج���ع نف�سك  ع��ّد 

�غتبته،  م��ن  بنية  �لمبلغ  ب��ه��ذ�  ت�سدق 

في  �لم�ستقبل  في  �هلل  �ساء  �إن  و�ستنجح 

�لتخل�س من تلك �ل�سفة �لذميمة.

ن�شائح لالبتعاد عن الغيبة
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اإعداد: 

حوراء مرعي عجمي

�أن  �أم��ي��رك��ي��ون  ب��اح��ث��ون  �ك��ت�����س��ف   

طو�ل  يقظًة  �لبقاء  على  ق��ادرة  �لدلفين 

�أدمغتها  ن�سف  �إن  �إذ  كاملين،  �أ�سبوعين 

ينام فقط. وذكر موقع »ليف �ساين�س« �أن 

در��سة جديدة �أظهرت �أّنه خالفًا للثدييات 

ينام  �لدلفين  دماغ  ن�سف  ف��اإّن  �لأخ��رى، 

فقط، ولي�س كّله، ما ي�سمح له با�ستخد�م 

الدلفين هي الأكثر ن�شاطًا
�لجزء �لن�سيط د�ئمًا.

يف�ّسر  م��ا  ه��ذ�  �أن  �لباحثون  و�عتبر 

�إل��ى  �لتنبه  م��ن  �ل��دلف��ي��ن  ت��م��ّك��ن  �سبب 

و�أ�سارو�  د�ئمًا.  �لقر�س  �أ�سماك  هجمات 

�إلى �أّن بحثهم �أظهر �أن �لدلفين ��ستمرت 

في �أد�ء مهام تتطلب �لوعي �لكامل بدقة، 

ومن دون �أي تر�جع طو�ل فترة و�سلت �إلى 

15 يومًا.
تجدر �لإ�سارة �إلى �أّن ن�ساط �لدلفين 

ي�ستمرو�  لم  �لعلماء  لكّن  �أكثر،  يدوم  قد 

في بحثهم �أكثر من 15 يومًا.

�أم  ه��ي  �سابقًا  �لحاجة  كانت  بينما 

»�لحاجة  �أم��ام  �ليوم  �أ�سبحنا  �لختر�ع، 

�إلى �لتمّيز«، فقد �أعلنت �سركة يابانية عن 

ي�سمح  »�آيفون«  جهاز  على  تطبيق  تطوير 

وهو  �ل�سبكة،  عبر  �لرو�ئح  وتلقي  باإر�سال 

ومن  ن��وع��ه،  م��ن  فريد  �خ��ت��ر�ع  بالتاأكيد 

�ساأنه �أن يحدث ثورة في عالم �لت�سالت 

�لمربوطة بالأحا�سي�س.

وللح�سول على هذه �لخدمة �لمتميزة، 

�لتطبيق  �سر�ء  �سوى  بها  �لر�غب  على  ما 

�أمريكيًا،  دولرً�   62 من  �أكثر  يكّلف  �لذي 

وتحميله على �لجهاز �لخا�س. ويتعين في 

اإر�شال الروائح عبر 

الهاتف لم يعد حلمًا

رو�ئح  �إر�سال  �لمر�سل  فيها  يريد  كل مرة 

كهدية للطرف �لآخر، تحميل مرفق جديد 

من موقع �ل�سركة �ليابانية.

كيفية  ولتف�سير  �لتقنية،  �لناحية  ومن 

عمل هذ� �لتطبيق، فاإن �ل�سركة قد طّورت 

مد�خل  على  تركيبه  يتم  �سغيرً�  ج��ه��ازً� 

ويكون  »�آي��ف��ون«،  في  �لكهربائي  �ل�سحن 

قادرً� على ��ستقبال ر�سالة من هاتف �آخر 

�لمر�سل  يكون  معينة،  ر�ئحة  ببّخ  تاأمره 

�لرو�ئح  من  �لعديد  بين  من  �ختارها  قد 

�لهاتف  �إلى  لإر�سالها  بالتطبيق  �لمعّرفة 

�لمتلقي.
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�أ�سارت منظمة �لأمم �لمتحدة للتربية و�لعلوم و�لثقافة 

»�ليوني�سكو« �إلى تخ�سي�س يوم 18 كانون �أول من كل عام، 

كيوم عالمي �سمن �لأيام �لدولية من �أجل �للغة �لعربية.

وقد لفتت �لمنظمة من خالل بيان لها، �أن هذ� �لأمر 

جاء بناًء على طلب تقدمت به �لمملكة �لعربية �ل�سعودية، 

ودولة �لمغرب.

�ستقوم  �ليوني�سكو،  لدى  �لعربية  �لمجموعة  �أن  ويذكر 

�لعالمي  �ل��ي��وم  بهذ�  �لمتعلقة  �لن�ساطات  كافة  بتمويل 

�لجديد، فيما يقّدر عدد م�ستخدمي هذه �للغة ب� 422 مليون 

ن�سمة في �لعالم.

 للغة العربية
ٌ

يوٌم عالمي
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قرون وحيد القرن 

اأغلى من الذهب

دولر،  �أل��ف   137 بتكلفة  حملة  �سويدية  موؤ�س�سة  �أطلقت   

هدفها ت�سجيع �ل�سكان على �إلقاء �لتحية على جير�نهم.

موؤ�س�سة  �أن  ت��ي(،  )ت��ي  �ل�سويدية  �لأن��ب��اء  وكالة  وذك��رت 

»مالمو«،  في  مرحبًا«  »ق��ل  حملة  �أطلقت  �ل�سويدية  �لإ�سكان 

حو�ر  بدء  �سُبل  حول  �ل�سكان  على  دليل  توزيع  �لحملة  وت�سمل 

�لتحية،  باإلقاء  ن�سائح  �لدليل  ويت�سمن  �لجير�ن.  مع  ق�سير 

وتفادي �لأ�سئلة �لتي قد يكون جو�بها »نعم« �أو »ل« فقط.

وقالت �لمتحدثة با�سم �لموؤ�س�سة: »�أحيانًا يكفي �أن تبت�سم، 

د�عيًة  �سغيرة«،  بمبادرة  تقوم  �أن  �أو  بر�أ�سك،  تومئ  �أن  �أو 

�ل�سكان �إلى �إن�ساء عالقات �أف�سل مع �لجير�ن.

137 األف دولر لت�شجيع الجيران 

على اإلقاء التحية

�لجائز،  �ل�سيد  عمليات  تز�يد  مع 

�لقرن  �رتفعت قيمة تد�ول قرون وحيد 

للكيلوغر�م  دولر  �أل���ف   65 نحو  �إل���ى 

��ستخد�م  نتيجة  قيا�سيًا؛  رقمًا  لت�سّجل 

لعتقاد  �ل�سيني،  �ل��ط��ب  ف��ي  ق��رون��ه 

منت�سر في جنوب �سرق �آ�سيا يقول �إنها 

قد ت�سفي من مر�س �ل�سرطان، رغم �أنه 

دون �أ�سا�س علمي.

في  �ل��ب��ي��ئ��ة  وز�رة  ب��ي��ان  وح�����س��ب 

من  لأكثر  موطن  وهي   � �أفريقيا  جنوب 

�أو  �ل��ق��رن،  وحيد  حيو�ن  �أل��ف  ع�سرين 

نحو %90 من كل حيو�نات وحيد �لقرن 

حتى  قتل  منها   455 ف��اإن   � �أفريقيا  في 

 2012 �لعام  خ��الل  فقط،  �أول  ت�سرين 

قتلت   448 بذلك  متجاوزً�  �ليوم،  حتى 

طو�ل عام 2011.
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�ل�سعور  �أّن  �إل��ى  حديثة  در��سة  خُل�ست 

بارتفاع  يت�سّبب  قد  �لمتحانات  قبل  بالقلق 

عالمات �لتلميذ ب�سكل ملحوظ.

يت�سبب  �لقلق  �أّن  �إل��ى  �لباحثون  و�أ�سار 

بتاأثير �سلبي على نتائج �لمتحانات، في حال 

�إن  لكن  فقط،  �سّيئة  �ل�سخ�س  ذ�كرة  كانت 

كان �لتلميذ يتمتع بذ�كرة جّيدة، فاإن �ل�سعور 

بالقلق يجعله يجني عالمات مرتفعة.

�لّدر��سة  �لم�سوؤول عن  �لباحث  �أّكد  وقد 

بتحديد  ي��ع��ّزز  »لأن���ه  �لبحث؛  �أه��م��ّي��ة  على 

معرفتنا متى يمكن للقلق �أن يوؤّثر �سلبًا على 

»�أن  ُتظهر  �لنتائج  �أن  م�سيفًا  �لمتحانات«، 

يدفعك  �أن  يمكن  �أحيانًا،  �لقلق،  من  قلياًل 

�إلى �لّنجاح«.

القلق يحّفز 

على النجاح

 و���س��ع م��ب��رم��ج ك��وم��ب��ي��وت��ر في 

موقع  على  �إعالنًا  �لمتحدة  �لوليات 

�إل��ك��ت��رون��ي، ي��ط��ل��ب ف��ي��ه ����س��ت��خ��د�م 

وي�سفعه  فقط،  قربه  يجل�س  م�ساعد 

على وجهه في كّل مرة يلج فيها موقع 

»في�سبوك« للتو��سل �لجتماعي.

وذكرت �سحيفة »نيويورك بو�ست« 

8 دولر�ت  يعر�س مبلغ  �لمبرمج،  �أن 

في �ل�ساعة لهذ� �لم�ساعد؛ وذلك لأنه 

�سعر بالإحر�ج حين لحظ �أنه يق�سي 

مو�قع  على  �لأ���س��ب��وع  ف��ي  �ساعة   19
�لوقت  وي�سّيع  �لجتماعي،  �لتو��سل 

�لذي يجب �أن يق�سيه في �لعمل.

مبرمج يطلب 

م�ساعدًا.. ل�سفعه!
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6

الجائزة االأولى: ح�سن م�سطفى االأخ�سر 150000 ل.ل.

الجائزة الثانية: رنا محّمد الحلباوي 100000 ل.ل.

8 جوائز، قيمة كل منها 50000 ل.ل. لكل من:

اأ�سئلة م�سابقة العدد 255

اأ�سماء الفائزين في قرعة م�سابقة العدد 253

زاهر زهير الزين	 

�سحر حامد كركي	 

اإبراهيم اأحمد حمودي	 

ليلى ف�سل اهلل مرت�سى	 

زينب ح�سين �سورب	 

رحاب اأحمد �سرور	 

فاطمة ح�سين زين الدين	 

مرت�سى �سليمان بي�سون	 

1

2

3

4

�سح اأم خطاأ؟

�أ - �لربا، �أكل �أمو�ل �لنا�س بالباطل، �لغ�س و�لر�سوة، جميعها من �أ�سناف �لمكا�سب �لمحّرمة.

ب- �إذ� �أتلف �سغير، غير بالغ، بالمفرقعات �سيئًا للغير، ل يجب �سمان ما �أتلف.

ج- �إّن من ي�سل �إلى م�ستوى �لإدر�ك �لحقيقي لالأمور ل يغتّر بالظو�هر.

امالأ الفراغ

�أ - يتمّيز �لدين �لإ�سالمي باأّنه يعالج �أمور �لماور�ئيات، و�لقيم �لأخالقية و�أمور ......... �أي�سًا.

ب- لم يكن ......... �لح�سين منح�سرً� في تحّمل �لعط�س �أو مقتل �لأ�سحاب،  فمثل هذ� ......... �سهل.

ج- �لمق�سود ب� ......... هو وجود كمية من �لمو�د تفوق �لمعّدل �لذي �عتاد عليه ج�سم �لإن�سان.

القائل؟ من 

�أ- »�أ�ستنكف �أن �أطلب �لدنيا من خالقها فكيف بطلبها من مخلوق مثلي«.

ب- »�للهم �إّني �أعتذر �إليك من كبد جائعة، وج�سد عاٍر، ولي�س لي �إل ما على ظهري، وفي بطني«.

ج- »�أح�سبني �أ�ساأم مولود ُولد في �لإ�سالم«.

�سّحح الخطاأ ح�سبما ورد في العدد

�أ-  ت�ستطيع �أ�سماك �لقر�س �لتنّبه �إلى هجمات �لدلفين د�ئمًا.

ب- تحتفل �لديانات �لقديمة بيوم ر�أ�س �ل�سنة كيوم فا�سل في �لتقويم �لطبيعي، ومنها �لديانة �لفرعونية.

ج- �إن �لتدخين يترك �أمر��سًا مميتة في كّل مكان يمّر فيه د�خل �لمنزل.

من  هو؟

�أ- كتب لها بحبر قلبه �سطورً� في و�سّية، يطلب �إليها �أن تفهم وتعي �لمعنى �لحقيقي لرحيله.

ب- في �لمفهوم �لقر�آني، هو كّل موجود فيه منفعة من رّب �لعالمين للب�سر.

�أول �سخ�سٍ �سيقع �سحية نقمته هو علي بن  باأّن  �أحد، على �لإطالق،  ج- عندما دخل �لمدينة، لم ي�سّك 

.Qلح�سين�

ال�سحيحة االإجابة  اختر 

تدرك �لثلة �لموؤمنة �أّن نيلها ما تريد من �نت�سار �لحق على �لباطل يتوقف عليه، وبه، وبثباتها على �لحق 

ت�سل �إلى غاياتها؛ �إنه:

ج- �ل�سبر. ب- �لتقوى.  �أ- �لجهاد. 

5
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٭ �أ�سئلة �لم�سابقة ُيعتمد في �لإجابة عنها على ما ورد في �لعدد �لحالي.

٭ ُينتخب �لفائزون �سهريًا بالقرعة من بين �لذين يجيبون �إجابات �سحيحة عن 

كل �أ�سئلة �لم�سابقة وتكون �لجو�ئز على �ل�سكل �لآتي:

�لأول: مئة وخم�سون �ألف ليرة لبنانية � �لثاني: مئة �ألف ليرة لبنانية بالإ�سافة �إلى 

8 جو�ئز قيمة كل و�حدة منها خم�سون �ألف ليرة.

٭ كل من ي�سارك في �ثني ع�سر عددً� ويقّدم �إجابات �سحيحة ولم يوفق بالقرعة، 

يعتبر م�ساركًا بقرعة �لجائزة �ل�سنوية.

٭ ُيعلن عن �لأ�سماء �لفائزة بالم�سابقة �ل�سهرية في �لعدد مئتين �سبعة وخم�سين 

�ل�سادر في �لأول من �سهر �سباط 2013م بم�سيئة �هلل.

اآخر مهلة ال�ستالم اأجوبة الم�سابقة:

ل من كانون الثاني  2013م االأوَّ

مالحظة:

٭ ت�سل �لعديد من �لق�سائم �إلى �لمجلة بعد �سحب �لقرعة ما يوؤدي �إلى حرمانها من 

�ل�ستر�ك بال�سحب لذ� يرجى �لإلتز�م بالمهلة �لمحددة �أعاله.

٭ ُتر�سل �لأجوبة عبر �سندوق �لبريد)بيروت، �س.ب: 42/35(، �أو �إلى �سنتر د�غر 

- بئر �لعبد �أو �إلى مكتبة جمعية �لمعارف �لإ�سالمية �لثقافية - �لمعمورة �أو �إلى 

�إمد�د  مركز  مقابل   - �لنبطية   - �لثقافية  �لإ�سالمية  �لمعارف  جمعية  معر�س 

�لإمام �لخميني}.

٭ كل ق�سيمة ل تحتوي على �ل�سم �لثالثي ومكان ورقم �ل�سجل تعتبر لغية.

9

8

7

10

Q؟ في اأي مو�سوع ورد هذا الحديث الأمير الموؤمنين 

»ما خير بخير بعده �لنار، وما �سّر ب�سّر بعده �لجّنة، وكل نعيم دون �لجّنة فهو محقور، وكل بالء دون �لّنار 

عافية«.

الح�سين  االإم��ام  على  ال�سجاد  االإم��ام  وبكاء   L يو�سف  على  يعقوب  النبي  بكاء  اإّن 

L كان �سببه:

�أ- م�ستوى �لمعرفة بمقام �ل�سخ�س وقد��سته.

ب- �لتاأثر �ل�سديد بما �أ�سابه.

ج- �لحزن على فر�قه.

ال�سّجادQ قبل �سهادته؟ اإمامة  كم بلغت فترة 

المق�سود؟ من 

�لبّو�ب، ول منابذة  �إغالق �لباب، ول �سّدة �لحجاب، و�سوء �لجو�ب، وعبو�س  قال لأ�سحابه: »ل يهولّنكم 

�لألقاب«.
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ور�سْت �ُسُفُن �لحياة

على مرفاأ �لعمر �لجريح

في ليٍل، �سو�ده يغنّي ب�سكوٍن رهيب

�ل��ف��وؤ�د ح�سر�ت  ق��اع  في  يترك  و���س��د�ُه 

�لحنين

ُخلٍق  على  فاأ�سبح  بالر�سالِة،  ُكّرم  لنبٍي 

ودين

يا  �أوذي��ت،  نبٌي كما  �أوذي  فال و�هلل، ما 

ُجرح فوؤ�دي يا محمد �لأمين...

نعم يا نبي �هلل، فال ت�ستغرب من حزني 

وعبار�تي 

فما خطه قلمي من حزني جرى 

و�سدًى  محمديًا...  لحنًا  جرحي  فاأكتُب 

علويًا...

يا نبي �هلل، يا حامل �لر�سالة �ل�سماوية... 

رت  ينابيع �لرحمة من جنبات  يا من تفجَّ

فوؤ�دَك ففا�ست بها �أودية �لتاريخ علمًا وحلمًا 

و�إن�سانية...

يا حبيبي يا محمد، ��سُمَك �سار دلياًل

فاق  ومجُدَك  �ل�سبيل...  �أ�سحى  وحّبك 

�لمديح

فهيهات منا �لذّلة و�لإقر�ر

ونا�سرنا �هلل �لو�حد �لقهار...

دنيا ال�سرتوني

يا حبيبي يا محمد كميل ال�شهداء

يا �أيها �لوجه �ل�ساطع نورً�

�أيُّ �سرٍّ تخفيه؟!

�أتخفي ور�ءك �سرَّ ع�سق �لزهر�ء؟

و�لحنين و�ل�سوق ل�سيد �ل�سهد�ء؟

�أخي قا�سم.. يا لغيبتك �لأليمة

يا لتلك �لعينين �لم�سرقتين

لياًل  بكيت  ك��م  ل��ك  ت�سهد�ن  �للتين 

ونهارً�

تدعو �أن يرزقك �هلل �ل�سهادة

فالتحقت بالمقاومة �لإ�سالمية

في نهج حزب �هلل �لغالبين

ح��ام��اًل دم���اك ع��ل��ى ك��ف��ي��ك، وُك��لُّ��َك 

�إ�سر�ر:

»�إني ما�ٍس لتحرير �لجنوب من غدر 

�ليهود«

�إلى �أن نلت �ل�سهادة، �سهادة �لأحر�ر

منارة  روح��ك  �أ�سبحت  كميل،  �أخ��ي 

لل�سالكين

فكيف ل ت�سمك �لزهر�ء؟!

ويم�سح على ر�أ�سك محمد �لمختار؟!

وتكلِّلك �لمالئكة بالغار؟!

فهنيئًا لك �سهادة �لأحر�ر

يا عزيز �لزهر�ء

يا كميل �ل�سهد�ء

لمى نزيه �سليمان
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اأيها ال�شهيد الحي.. �شالم عليك

في ظلمة �ل�سجن... وق�سوة �ل�سّجان

ولدت من جديد...

ر�ح �لنور يت�سلل بخفية

لينير درب �لحرّية...

من ر�ئحته �لكريهة �لنتنة

�سممت �أريج �لأزهار �لجميلة

من �أ�سو�طه �لحديدية...

�متلكت �سالبة �ل�سجعان

و�سبر �لأنبياء...

في �سنك �ل�سجون �لعمياء

�ساهدت كون �لعزم و�لإباء

من �آهات �لم�سجونين...!

�أزحت برُقَع �لزيف و�لخيانة

من خلف �أ�سالكه �لقا�سية

لح لي حبر �لحقيقة

من حماة �ل�سجن �لظالمين...

�سامرني �هلل على من�سة �ل�سماء

و�أ�ساء لي منهج �لمقاومة �لأبّية...

اأم كريم/ البقاع

اإلى ال�سهيد علي علي »اأبو اأيوب«

خجلة هي �ل�سم�س، من �أن تر�سل �أ�سعتها 

في �ل�سباح �لباكر كي ل توقظك، كي ل ت�سعر 

روي��دً�،  متهام�سة،  �لنجوم  وتناجت  بالألم، 

رويدً�، حتى ل ترم�س جفونك من بريقها في 

�لظالم.

�ختار �هلل �أولياءه ليمتحنهم، و�أنت تحت 

وج��ل،  ع��ز  �ل��ب��اري  تناجي  �لإل��ه��ي��ة  �لرحمة 

ليرى  ليت�سفحك،  ي��دي��ه  بين  يقلبك  وه��و 

مدى تفوقك، و�سبرك، وتحملك، لتكون من 

�ختارهم  �لذين  �لخا�سة  �لم�سالك  �أ�سحاب 

و�لآه��ات. ل  و�لأل��م،  �لمعاناة،  لي�سلكو� درب 

�لعون  لك  يقدمون  من  كلمات  �أذن��اي  تفارق 

�لطبي، �إنه �سابر، �إنه جبار على �لألم، يتقبل 

ما نزل به، ويرّدد �لحمد هلل.

وعلى  عليك،  �سالم  �لحي،  �ل�سهيد  �أيها 

�لتي  �أع�سائك  وعلى  �آلم��ك،  وعلى  �آهاتك، 

عليك  ���س��الم  و�لأم�����س��ال،  �لإب����ر  �أنهكتها 

�لرحال  �سع  �لآن،  �ل�سبعة.  م�ساجدك  مكان 

جانبًا، وناجي �لباري معي، ع�سى �أن يرحمنا 

تق�سيرنا  ق��در  على  بنا،  ويلطف  برحمته، 

�أي��ه��ا  �ل�����س��الم عليك  �أم��ث��ال��ك،  م��ع��ك وم���ع 

�ل�سهيد �لحي على هذه �لأمة، ل تن�سانا من 

دعائك، فاأنت بعين �هلل �بتليت، كما �لأولياء 

و�ل�سالحون، و�سبرت مثلهم.

ربي، دعوتك، وتو�سلت �إليك، �لطف به، 

َما  ��َدُق��وا  {...ِرَج����اٌل ���سَ �ل�سالح  �إن��ه عبدك 

َنْحَبُه  ى  َق�سَ ن  مَّ َفِمْنُهم  َعلَْيِه   َ اللَّ َع��اَه��ُدوا 

ُلوا َتْبِدياًل}. ن َينَتِظُر َوَما َبدَّ َوِمْنُهم مَّ

اأختك اأم علي
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�لإلهّي،  �لّنور  تركو�  �ل�سجن  غياهب  في 

ُخلقت  من  بوجه  �لدنيا  �أب��و�ب  �أغلقو�  هناك 

�ل��ح��دي��د على  يلقون  ر�ح���و�  �ل��دن��ي��ا،  لأج��ل��ه��م 

فيعلو�  �ل��ح��ّق  يميتو�  عّلهم  �لّنحيل،  �لج�سد 

باطلهم.

ه��ن��اك ق���ّي���دو� �لإم�����ام، ���س��اق��وه �إل���ى بئر 

�لظالم، وما �أب�سرو� �سم�س روحه، ول نور قلبه 

�لم�سيء.

وكيف  يرى؟  �أن  �لب�سيرة  لأعمى  كيف  �إذ 

للميت �أن يدرك نعمة �لحياة؟

�أغدق علينا من ماء  و�لجرح،  �لألم  كاظم 

طهرك عّلنا نغّذي �سغافنا...

عّلنا نبحر في بحر، ونقاوم �لرياح...

عّلنا ن�سفو مع زبد ع�سقك...

رذ�ذً�  فنبتلَّ  خيرك،  باأمو�ج  نم�سك  عّلنا 

لطالما حمل �ل�سالم لكّل مرفاأ...

�أّن قتلك موت،  �لّلعين  �سّيدي، ظّن هارون 

وبقاءه حياة، فد�ّس �سّم قلبه ليوقف نب�س قلٍب 

�ل�سّم  ذ�ق  لكّنه  و�لعطاء،  �لحب  �إّل  يعرف  لم 

�لقاتل، بقتله �بن �ل�سادقQ، �سليل �لمجد 

و�لعّز و�لإباء.

�أبكي لأبارك عيني بدموع  يا �بن �لأطهار، 

�لّنجاح،  فر�سة  لروحي  لأق��ّدم  �لّنجاة،  تجلب 

كاأ�سه  م��ن  ف��اأ���س��رب   ،Qلأمير� ب�سفاعة 

�سر�بًا عذبًا، بارَكْته �أيٍد نجّية...

بتول ح�سن عالء الدين

�لَوَغى �َسوِح  ِفي  �لُفْر�َساِن  اِنَع  �سَ َيا 

ْب��َط��اُل
َ
�لأ َب��ْع��َدَك  ��َج��اَع��َة  �ل�����سَّ َوِرَث 

ُهْم نَّ َفاإِ َم��اَت  ِر���س��َو�ُن  َيْح�َسُبو�  �إِْن 

ِم�����ُل�����و�، َول����ِك����ْن ّخ����اَب����ِت �لآَم������اُل
َ
�أ

ِب��َو�ِح��ٍد �ل��ُج��ُن��وِن  َح���دَّ  ْب��ِل��ُغ��و� 
ُ
�أ �إِْن 

��ِف َق�����ْرٍن ِظ���لَّ���ُه َم���ا َط��اُل��و� َوِل��ِن�����سْ

���َو�ٍن َول َم��ا َب��اُل��ُه��ْم، ِب��ِم��َئ��اِت ِر����سْ

��ْسِتْب�َساُل َوِقَتاُلَها  َدى،  �ل��رِّ َتْخ�َسى 

ُجُيو�ُسُكم ُط��َغ��اُة  يا  ِدَم��اَه��ا  َهَتَفْت 

ْه������َو�ُل
َ
��ي��ُب��َه��ا ِب��ِك��َف��اِح��َن��ا �لأ ��ُت�����سِ ���سَ

دً� َم���اُن ُم�����َردِّ ��َي��ْح��ِك��ي��ِه �ل���زَّ َع����اٌر ���سَ

ِرَج���اُل ِف��ي��ِه  َلْي�َس  َجْي�ٌس  َخ���اَب  َق��ْد 

َم���اِن �إَِم��اُم��َن��ا َوَل��ْي�����َس َم��ْه��ِديُّ �ل���زَّ
َ
�أ

و�ْلآُل؟ ���ٌد  ُم���َح���َمّ ���ُروَن  ���ا����سِ و�ل���نَّ

���اُر �ْل��ِع��َد� ��ُر �هلل َق���هَّ َوَل���ْي�������َس َن�����سْ
َ
�أ

ُرو�����سُ ُت���َن���اُل؟ َم���َث���ٌل َل��َن��ا ِم���ْن���ُه �ل����دُّ

���ُط���وَرَة ����سْ
ُ
�أ َم��َح��ا  َت���ّم���وٌز  َك����اَن  �إِْن 

ْم��َث��اُل
َ
�ْلأ ِب��ِه  ِرَبْت  �سُ ��ِذي  �لَّ �ْلَجْي�ِس 

ُيِذيُقكْم �َسْوَف  �سهُيوُن  َيا  َف�ُسَباُط 

��ْخ��ِط��ِه َم���ا َل َي��ِع��ي��ِه َخ��َي��اُل م��ن ���سُ

َخ��َل��ْت ْع������َو�ٍم 
َ
ِلأ ُذْع����رً�  ��ُت��م  ِع�����سْ �إِْن 

َزَو�ُل �ل���ُوُج���وِد  ِم���َن  َح���اَن  َف��اْل��َي��وَم 

مالك يو�سف عبا�ض

اأَ�َشفًا َعَلْيَك
Q الإمام مو�شى الكاظم
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اإليك... يا �شيد المقاومة
ل�ستعال  �ل��ط��غ��اة..  وج��ه  ف��ي  �ل��ع��ز  لوقفة 

في  �لحق  ل�سموخ  �لقلوب..  م�سجع  في  �ل�سوق 

كل زمان...

ثائٌر  ب�سمتك..  في  ر�ئ��ٌع  �أن��ت...  كما  �أن��ت 

�أنت  مثاليٌّ في هدوء روحك...  م�سيتك...  في 

�لعربي،  ليلنا  �سخر  على  �لنهار  نق�ست  �لذي 

�لوعد  نهار  فبزغ  ن���ورً�،  �أ�سماعنا  و�أ�سرمت 

�لم�سرق، فزرعت �أريج �لفد�ء في ربوع �أمانينا، 

وجبلت طيننا بالن�سر و�لإيمان...

�ل��م��ج��د ف��ي عباءتك  ث���وب  ل��ط��ال��م��ا خ��ط 

في  �لب�سالة  ينابيع  فّجرت  ولطالما  ط��ه��رً�... 

جنوبنا.. وعدتنا، وكان �لوعد... وعدً� ُحّرً�... 

حين كانت �لأمة في نومها �لعميق، حين كانت 

�لذئاب تنه�س قلوبنا.. حين كانت رياح �لظلم 

و�ل�ستبد�د تقرع �أحالمنا.

�أيقظ �لأمة من �سهوتها،  �سيدي... �سيفك 

ح�سون  فقلع  �ل��ذئ��اب  ع��رو���س  ه��ّز  ويقينك 

�لطغاة...

هدوئنا،  ف��ي  نر�سمك  �أن����ت...  كما  �أن���ت 

ن�ستاقك في جنوبنا، نهتفك في قلوبنا يا ب�سمة 

�لجرحى، يا دمعة �لأوفياء، يا �سرخة �لجنوب 

وفخرها...  �لأمة  روح  يا  �ل�ساحية...  وهتاف 

وروحك  �لناب�س،  وعنفو�نك  �لطاهر،  ��سمك 

�لم�سرقة، جمعت فيك عزتنا وكر�متنا.

ووعدنا  �لأمين،  ن�سر �هلل  �أنت..  كما  �أنت 

�ل�سادق �لمبين لوعد �لآخرة �لمنتظر...

مريم ح�سن بح�سون

ر�شالة فيها 
حنين

علي  ال�����س��ه��ي��د  روح  اإل�����ى  م���ه���داة 

الر�سا علي رباح )جابر(

ماذ� �ساأفعل بعد �لفر�ق؟

بعد �ختفاء كالمنا

بعد �نهيار عهدنا

عهد �لأخّوة �لذي يربطنا

بعد �لوجع �لقابع في �لقلوب، وفي 

�لنظر 

بعد �لحذر

�أبعث لك ر�سالة، ر�سالة فيها حنين

ور�سالة فيها عتاب

ور�سالة فيها دموع

ر�سا، يا تو��سع �ل�سم�س للقمر

يا �سوق �لأر�س لزخات �لمطر

يا من تمنى �ل�سهادة فظفر

يا من �سطر بدمه �إلى �آخر �متد�د 

�ل�سوء

�أن �لموت لنا عادة

وكر�متنا من �هلل �ل�سهادة

�لإخ���وة،  خير  ي��ا  عليك  فال�سالم 

و�سّيتنا عندك ل تن�سنا، ونحن �سنبقى 

و�سنتابع  موؤمنين،  د�ئ��م��ًا  �لعهد  على 

�لم�سير على خطاك، يا روحنا �لناب�س، 

�سنبقى كالبركان �لثائر...

اأختك �سامراء علي رباح
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)soduku( �ش�����ودوك�و 

مكّونة  �ل�سبكة  هذه  اللعبة:  �سروط 

كبير  مربع  وك��ل  كبيرة  مربعات   9 م��ن 

مق�ّسم �إلى 9 خانات �سغيرة. من �سروط 

9 �سمن  �إلى   1 من  �لأرق��ام  و�سع  �للعبة 

كل  في  �لرقم  يتكرر  ل  بحيث  �لخانات 

مربع كبير وفي كل خط �أفقي �أو عامودي.

8523
4152

7319
368

82
129

1294
2978

9423

اأحجية

طرائف

دولة �أولها �ألف ولم، و�آخرها �ألف ولم، وو�سطها ركن من �أركان �لإ�سالم؟

بخيل جدًا 

ل  �لمنزل:  باب  على  كتب  جدً�  بخيل 

ترّن �لجر�س كي ل تزد�د فاتورة �لكهرباء، 

و�أنا كل خم�س دقائق �أفتح �لباب.

اجعلها الخمي�ش

يوم  »خ��رج��ت  �كتب  للطالب:  �لأ���س��ت��اذ   �

�لأربعاء« 

على  �أو  �لأل���ف  على  »�ل��ه��م��زة  �ل��ط��ال��ب:   �

�ل�سطر«؟

� فرّد �لأ�ستاذ: »�جعلها �لخمي�س«.

Pكان ر�شول اهلل 

� ل يّدخر �سيئًا لغٍد.

� ل يرُقُد من ليل ول نهار في�ستيقظ �إل ت�سوَّك.

مًا. � ل ي�سحك �إل تب�سُّ

م في حديثه. � �إذ� حّدث بحديث تب�سَّ

يب �أكثر مّما ينفُق على �لطعام. � ينفق على �لطِّ

. ، و�إذ� تع�سى لم يتغدَّ ى لم يتع�سَّ � �إذ� تغدَّ

ياأتي  ثم  بفاطمة،  ي  ُيَثنِّ ثم  ركعتين،  فيه  َف�سَلى  بالم�سجد،  بد�أ  �سَفر  من  قِدم  �إذ�   �

�أزو�جه.
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اآداب في الروايات

من اآداب المائدة

- �لإمام �لح�سنQ: »في �لمائدة �ثنتا ع�سرة خ�سلة، يجب على كل م�سلم �أن يعرفها: 

و�لت�سمية،  و�لر�سا،  فالمعرفة،  �لفر�س:  فاأما  تاأديب،  و�أرب��ع  �سنة،  و�أرب��ع  فر�س،  منها  �أرب��ع 

بثالث  و�لأك��ل  �لأي�سر،  �لجانب  على  و�لجلو�س  �لطعام،  قبل  فالو�سوء  �ل�سنة:  و�أم��ا  و�ل�سكر، 

�أ�سابع، ولعق �لأ�سابع، و�أما �لتاأديب: فالأكل مما يليك، وت�سغير �للقمة، وتجويد �لم�سغ، وقلَّة 

�لنظر في وجوه �لنا�س«.

)و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج24، �ش432(

وتنقى  يجوع،  ياأكل طعامًا حتى  ي�سّره طعام، فال  ل  �أن  �أر�د  »من   :Qلباقر� -�لإم��ام 

معدته، فاإذ� �أكل فلي�سمِّ �هلل، وليجيد �لم�سغ، وليكف عن �لطعام، وهو ي�ستهيه ويحتاج �إليه«.

)و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج24، �ش 433(.

Pمن حكم النبي
بِر َم�ْسَكنًا» � »ُبِعْثُت للِحْلم َمْرَكزً�، وللِعْلِم َمْعِدنًا، ولل�سَّ

)بحار االأنوار، المجل�سي، ج 58، �ش423(.

� »كاَد �لَحليُم �أْن َيكوَن َنِبّيًا«.

)بحار االأنوار، المجل�سي، ج62، �ش235(.

َل ِمن ِحلٍم �إلى ِعلٍم«. � »و�ّلذي َنْف�سي ِبَيِدِه، ما ُجِمَع �َسي ٌء �إلى �َسي ٍء �أف�سَ

   )الخ�سال، ال�سدوق، �ش 4(

� »َب�ْسُط �لَوْجِه ِزيَنُة �لِحْلِم«.

   )كنز الفوائد، اأبي الفتح الكراجكي، �ش 138(. 

غريب المفردات في القراآن 

بج�ش: يقال بج�س �لماء و�نبج�س �نفجر، لكن �لنبجا�س �أكثر ما يقال فيما يخرج 

 من �سيء �سيق، و�لنفجار ي�ستعمل فيه، وفيما يخرج من �سيء و��سع، ولذلك قال عز وجل: 

{َفاْنَبَج�َسْت ِمْنُه اْثَنَتا َع�ْسَرَة َعْيناً} )�لأعر�ف:160(، وقال في مو�سع �آخر: {َفاْنَفَجَرْت 

ِمْنُه اْثَنَتا َع�ْسَرَة َعْيًنا} )�لبقرة: 60(.

وح�سب �عتقاد جماعة من �لمف�سرين �أن {اْنَفَجَرْت} تعني خروج �لماء بدفع وكثرة، 

بينما {اْنَبَج�َسْت} تعني خروج �لماء بقلة. ولعل هذ� �لتفاوت لأجل �لإ�سارة �إلى �أن عيون 

�لماء لم تنبع دفعًة و�حدة، وبكثرة حتى ل ت�سبب م�سكلة للنا�س في تنظيم �لمياه �لمندفقة 

وح�سرها، بل خرجت �بتد�ًء بهدوء وقلَّة، ثم تو�سعت �لمجاري، وكثرت �لمياه �لنابعة.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة

اأفقيًا

1 . Qمن اأ�سحاب اأمير الموؤمنين

اأحد الأنبياء – عا�سمة عربية. 2

حرف عطف – دواء �ساٍف . 3

نقودنا ودراهمنا – قطع اليد. 4

و����س���ع ي����ده ف���ي ي����ده ع��ن��د ل��ق��ائ��ه – ا���س��م . 5

مو�سول

جمعوا – اأفك العقدة. 6

7 . – ب��ع�����س��اً  ق���رب بع�سها  ال�����س��ف��وف  ت��ج��م��ع 

�سوُت الحمام

مدهّ – حرف جر – ي�ساند. 8

�سوق – حزني. 9

�سك- نهر يجري في �سوريا والعراق. 10

عموديًا

1 .Q من اأ�سحاب اأمير الموؤمنين

 اأ�سار – الذي ياأخذ الر�سوة . 2

 اأداة ن�سب – �سارقون – قطَع. 3

 فاكهة �ستوية – ا�سم موؤنث. 4

 اأ�سفَق على – �سعادة. 5

 عقلي – �سكر – نق�َض. 6

عودته – حرفان مت�سابهان . 7

بت – الزمن الطويل. 8 �سد غرهّ

ن�سف كلمة تون�ض – �سالح قديم – فقدان . 9

الب�سر

��م الأ���س��ي��اء – ���س��اع��ر م���دح اأه��ل . 10 ن��ظهّ

Rالبيت
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حل الكلمات المتقاطعة ال�سادرة في العدد 254

من يرغب من الإخوة القراء بالم�ساركة في �سحب قرعة الم�سابقة؛ 

فلي�ستعلم عن التاريخ من مركز المجلة.

Soduku ���ش��ب��������ك�����ة  ح��������������ل 

254 ال�����ع�����دد  ف�����ي  ال�����������ش�����ادرة 

398576421

652148973

417392586

923765814

781439652

546821739

865214397

274953168

139687245

الجواب: ال�سومال

اأجوبة م�سابقة العدد 253

12345678910

به�سودرفلا1

انبقاركال2

عاعرتيربك3

تدام�سوو4

ا�سنرفرباث5

ااروع�سر6

نحهينواع7

ةلفاقاراب8

فرديبةما9

ااحنالالد10

1 - �سح اأم خطاأ

اأ � �سح

ب � خطاأ

ج � خطاأ

2 - امالأ الفراغ

اأ � ال�سبر

ب � ابن عمران

ج � الحج

3 - من القائل؟

اأ � الإمام الخامنئي {

P ب � النبي محمد

Qج � الإمام الباقر

4 - �سحح الخطاأ ح�سبما ورد في العدد

اأ � البالء

ب � الرومان

ج � كثيرة

5 - من المق�سود؟

اأب��و  م��ح��م��د  ال��دك��ت��ور  ال�سهيد   � اأ 

حمدان

ب � �سلمان المحمدي

Pج � النبي محمد

6 - في رحاب بقيهّة الل

 7 - الدهون � ال�سوديوم

8 - ج�

9 - قوارع القراآن

10 - الم�سار التعليمي
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ع الأر�ض باأنجم ال�شماء؟ َمْن ر�شَّ

ظلمة  �أ�ستار  بين  من  �لبعيد،  �لأف��ق  من  �سناه  لح 

�لليل �لحالكة، مبددً� �لعتمة بنور جبينه. �خترق ذلك 

�لظالم �لثقيل، وو�سل �إلى هناك... زفر جو�ده باأدب 

وخ�سوع: »هاقد و�سلنا �سيدي«. نزل عن �سهوته، 

و�أجال ب�سره بحنان و�سوق بين مكد�سات �لتالل 

�لرملية �ل�سود�ء... هالت نور متناثرة على رمال 

ك�سماء  حينها،  غريبة  �لأر���س  بدت  مقفرة...  �سحر�ء 

تلك  باتت  متتالية،  ليال  ثالث  ملكوتية..  بنجوم  ر�سعت 

�لنجوم هناك.

جال بينها ب�سغف، و�قترب منها، بد�أ بالتقاطها نورً� 

قلبه  كاأنه يحمل  بالَغْين  نورً�، ونجمًا نجمًا، بحنان ورفق 

�لأر�س، في مو��سع خا�سة،  يديه، و�سمها في عمق  بين 

�نتخبت لأنجم �سماء.

خالقها،  ��سم  عليها  ويتلو  بها،  �لأر����س  ع  ير�سِّ ب��د�أ 

وير�سل �سالمه �إليها، و�سلو�ته عليها، وُي�سهد �لأر�س �أنه 

هناك،  ير�قبها  وحيدً�،  �لمر��سم  �أنهى  فيها.  ��ستودعها 

حيث �أ�سبح مثو�ها عنو�نًا لكل لقاء...

�أتى، ونور جبينه ي�سّق  �إلى حيث  �أد�ر ظهره، و�تجه    

�لظالم �أمامه..

ته  طرفة عين، ورفع جبينه من �سجدِة طويلة، و�إذ� بَعمَّ

َدَفْنَت �لأج�ساد؟ 
َ
رة �لعقيلة: �سالٌم �أيها �ل�سّجاد، �أ �لمَخدَّ

نهى عبداهلل
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