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ال�سيخ يو�سف �سرور

أوَّل الكالم

ميكن  الوثابة  والنفو�س  امل��اآرب.  ابتغاء  يف  بعيداً   الإن�سانية  النف�س  جتمح 

لها اأن تذهب ب�ساحبها اإىل مديات اأبعد، واآفاٍق اأو�سع، يف ال�سعي نحو بلوغ 

الغايات.

وكلما كانت الغاية بنظر املرء مهمة، كلما كان الندفاع نحوها اأقوى، وكان 

الإ�رصار على حتقيقها اأ�سد، غاية الأمر اأن الإن�سان ينبغي له اأن يكون قد و�سع 

ّلمًا لهذه الغايات. وحيث اإن احلاجات تتفاوت قوتها، فاإنها �سوف تختلف 
ُ
�س

حينئٍذ مكانتها واأهميتها.

 حلجم احلاجة وموقعها بنظر املرء؛ 
نَ

هنا، ت�سبح اأهمية الغاية وحتقيقها، تابعي

 باإيقاع وطاأة احلاجة.
نَ

وي�سبح ال�سعي لتحقيق الغاية واندفاعته حمكومي

ينبغي اأن يكون ت�سخي�س احلاجات حمكومًا اإىل موازين منطقية، واأن يكون 

نهاية  يف  اإليها  ي��وؤول  التي  والعاقبة  للإن�سان،  النهائي  امل�سري  هو  امليزان  هذا 

املطاف.

والإن�سان بفطرته � بل املخلوقات باأ�رصها � ينزع نحو الكمال يف كل �سيء. 

اأي اإن الإن�سان يريد اأن يبلغ من الغايات اأق�ساها؛ بحيث ي�ستبدُّ به نزوع نحو 

اإ�سباع حاجاته، حتى ل يعود ي�سعر باأي نق�س اجتاهها.

ومعلوم اأن الإن�سان حمدود املعارف؛ فاإنه مهما بلغ من العلوم واملعارف، 

يظل الذي يجهله وله م�سي�س علقة بتحقيق غاياته واإ�سباع حاجاته، اأكرث � مبا 

ل يقا�س � من مقدار ما يبلغه من العلوم.

حاجاته،  وت�سد  غاياته  ه  ُتبِلغنَ اأن  من  اأعجز  يحتاجها   التي  الطاقة  واإن 

بالعجز  الإق��رار  اإىل  نف�سه  ت�سكن  ومل  املادية،  الإمكانات  على  اقت�رص  اإذا 

والق�سور.

ثقافة احلياة

منطق احلياة
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لذلك، نحن نحتاج هنا اإىل تثبيت اأمرين:

الأمر الأول:

هو اأن نقدر احلاجات بحيثياتها الواقعية، واأن نعرتف اأن الغاية الأهم عندنا 

� بعد اعتقادنا بالآخرة وبيوم القيامة � هي الفوز بالر�سوان والنجاة من النريان.

هنا ي�سبح تقدير احلاجة حمكومًا اإىل تلك الغاية. وكل غاية دون هذه الغاية، 

يجب اأن تكون يف �سبيلها، اأو � على الأقل � اأن ل ت�رصف عنها، وتنحرف 

باملرء عن طريقها.

الأمر الثاين:

فريد، وهو  �سبيل واحد  الغاية هو  اإىل تلك  الذي يو�سل  اأن  الإق��رار  هو 

الرتباط الوثيق  تعاىل. وبغري ذلك، ل ميكن بلوغ احل�سنى من العواقب، 

ول احل�سول على اجلنان والفوز بالر�سوان، والنجاة من لظى النريان.

يف مثل هذه احلالة، ي�سبح التخلي عن كماليات احلياة الدنيا، والبتعاد عن 

املحرمات، والتحرر من رقِّ املظاهر اأمراً مي�سوراً، وغاية �سهلة.

وحينها، ت�سبح قوى النف�س واهتماماتها من�سبة على حتقيق الف�سائل، وت�سبح 

اندفاعة املرء وثابة و�سديدة باجتاه حتقيق م�سلحة اجلماعة، والتخفيف من الأنانية 

وحب الذات مبعناه ال�سلبي.

ي�سبح حينها بالإمكان جداً التخفف من وطاأة الأزمات ومن الأعباء املادية 

للحياة، والقت�سار على ما يعي يف حت�سيل القوت وت�سييد الدور والبيوت... 

فهذا هو املنطق القومي يف احلياة.
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ال�سيخ نعيم قا�سم

في رحاب بقية اهلل

 Rصفات الأئمة�

بعيداً عن املغالة

الكلمة احلق

فاإذا ما اأردنا اأن نفهم جيدًا ما اأراده اهلل 

ا، وما كلَّفنا به، وما يريدنا اأن نوؤمن  تعاىل منَّ

 Rبه ونعتقد به، عدنا اإىل روايات اأئمتنا

النبوية  ــث  واالأحــادي الــكــرمي  الــقــراآن  لنفهم 

واملوقف  احلق  الكلمة  اإىل  ف  فنتعرَّ ال�سريفة 

يف  املهدي|  اإمامنا  �سارك  وقد  ال�سواب. 

هذا الدور، فكان يتوا�سل مع النا�س يف غيبته 

ال�سغرى من خالل �سفرائه االأربعة، وير�سل 

ما  وهــذا  يوقعها.  كتٍب  عرب  اإجاباته  معهم 

املهدي|  االإمــام  الــروايــات عن  ا�ستهر يف 

اإجابات  ومق�سوده  »التوقيع«،  ُيذكر  عندما 

االإمام املهدي| عن اأ�سئلة النا�س.

االأئمة �سفات  املهدي|  اإمامنا  ح  و�سَّ

ودورهـــم  تــعــاىل،  ــاهلل  ب وعالقتهم   ،Q

نًا اأثر هذه ال�سفات يف  على هذه االأر�س، مبيِّ

االأئمة فلوال  احلق.  اإىل طريق  النا�س  اإر�ساد 

والذنوب،  االأخطاء  من  املع�سومون   R

عـــى كــل واحــد من  دت الــقــدوة، والدَّ ملــا حتـــدَّ

النا�س �سحة موقفه وتف�سريه، وعندها يلتب�س 

الباطل.  عن  مييزونه  فال  احلق  النا�س  على 

فالع�سمة �سرورية حلفظ ال�سريعة واإي�سالها 

للمحافظة  املفتاح  وهــي  النا�س.  اإىل  نقية 

العملي  امل�ستوى  على  اال�ستقامة  نهج  على 

بها  اأتــى  التي  الإ�سالمية  الر�سالة  املع�سومون  الهدى  اأئمة  حفظ 

روا الغام�ص منها  خامت الأنبياء حممدP، فنقلوها اإلينا �سافية نقية. وف�سَّ

الزمان. فكانوا ال�ستمرارية لنهج  لنا ما نحتاجه مع تغررُّ  حوا  وامللتب�ص، وو�سَّ

اهلل  ها  منَّ كربى  اإلهية  نعمة  وهذه  عنه.  ون  ينفكَّ ول  معه،  يتكاملون  النبوة، 

اأبقى حماة الر�سالة وحملتها احلقيقيني حا�سرين يف حياة  تعاىل علينا، باأن 

املوؤمنني، حيث كانوا يبا�سرون �سوؤون النا�ص بعد وفاة ر�سول اهللP اإىل زمن 

329هـ، فتحولت املتابعة مع  الغيبة ال�سغرى لالإمام املهدي| التي انتهت عام 

واحل�سور  الرعاية  منط  اإىل  الكربى  الغيبة  زمن  يف  والزمان  الع�سر  �ساحب 

اخلايف عن الأنظار، بانتظار الظهور املبا�سر واإقامة دولة العدل الإلهية العاملية 

على الأر�ص.
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عندما يدبُّ اخلالف يف االأمة. فاإذا اعرت�س 

العمل  عــني  مــدَّ املنحرفون 

لالإ�سالم، ف�سحهم وقوفهم 

املع�سومني االأئـــمـــة  �ــســد 

R الذين اأرادهــم اهلل 

تعاىل هداة وقادة.

اأ�سحاب  اأحـــد  ــل  اأر�ــس

املهدي|  االإمــــــــــــــام 

ي�ستو�سح ما قراأه يف كتاب 

لـــالإمـــام جــعــفــر الــ�ــســادق

اجلـــواب  ــخــرج  ف  ،Q

الزمان|  �ــســاحــب  مــن 

عن �سفات االأئمة ودورهم، 

وممــا قــال فــيــه: »ب������أْن ع�����ص��َم��ُه��م)اهلل( من 

رهم من  اأهم من العيوب، وطهَّ الذنوب، وبرَّ

الدن�س، ونزَّههم من اللب�س، وجعلهم خزان 

�سره،  وم��و���س��ع  حكمته،  وم�����س��ت��ودع  ع��ل��م��ه، 

النا�س  بالدالئل. ولوال ذلك، لكان  واأيَّدهم 

على ���س��واء، والدَّع���ى اأم���َر اهلل ع��زَّ وج��ل كلُّ 

اأحد، وملا ُعرف احلقُّ من الباطل، وال العامُل 

.
)1(

من اجلاهل«

واالأئـــمـــة  Pللنبي الــعــ�ــســمــة  هـــذه 

الكرمي  الــقــراآن  بها  ح  �ــســرَّ والــتــي   ،R

بقوله  اخلم�سة  الك�ساء  اأهل  عن  حديثه  يف 

ْج�َس  ا ُيِريُد اهللُ ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الرِّ َ تعاىل: {اإِنَّ

���َرُك���ْم  اأَْه�������َل اْل���َب���ْي���ِت َوُي���َط���هِّ

َتْطِهرياً} )االأحزاب: 33(، 

والتي تربز اأهميتها يف تبليغ 

عن  اأنَّها  يف  للر�سالة  النبي 

وكمالها  بتمامها  تعاىل  اهلل 

بها،  الت�سليم  يــجــب  حــيــث 

قال تعاىل: {َوَما َيْنِطُق َعِن 

َوْحٌي  اإِاَل  ُه��َو  اإِْن   * اْل��َه��َوى 

 ،)4  –  3 ُيوَحى})النجم: 

النبي  مقام  من  ترفع  اإمنــا 

التفوق  م�ساف  اإىل  واالأئمة 

الب�سري يف القيادة والقدوة. 

الب�سرية من االأولني  فنبينا حممدP �سيد 

منازع،  بــال  واأعظمهم  واأولــهــم  ــن،  واالآخــري

الب�سرية  ــادة  ــس � بــعــده  مــن   Rواالأئمة

اأعلى  على  ح�سلوا  وقد  مناذجهما،  واأ�سرف 

تعاىل  اهلل  مينحها  التي  الب�سرية  املــراتــب 

.Rلالأنبياء واالأئمة

اإ�سكالت يف غنى عنها

يحاول البع�س جتاوز حدود �سفات االأئمة

R التي منحها اهلل تعاىل لهم باملغاالة، 

واالقرتاب من موقع الربوبية، خمالفًا يف ذلك 

النبي  الروايات عن  ما ورد يف ال�سحيح من 

 Rلول الأئمة

املع�صومون من الأخطاء 

والذنوب، ملا حتدَّدت القدوة، 

والدَّعى كل واحد من النا�س 

�سحة موقفه وتف�سريه.
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واالأئمةR، علمًا باأنَّ ما يرتبط بالع�سمة 

االأعلى، وهو االقرتاب من حم�سر قد�س  هو 

الرحمن من دون الوقوع يف ال�سرك.

نــذكــر حـــادثـــة جــــرت مـــع جــمــاعــة من 

املهدي|.  االإمـــام  عنها  اأجـــاب  امل�سلمني 

فقد اختلف جماعة من ال�سيعة يف اأن اهلل عزَّ 

اأو  يخلقوا  اأن   Rاالأئمة اإىل  فوَّ�س  وجل 

يرزقوا، فقال قوم: هذا حمال، ال يجوز على 

اهلل تعاىل، الأنَّ االأج�سام ال يقدر على خلقها 

غري اهلل عزَّ وجل. وقال اآخرون: بل اهلل تعاىل 

�سه اإليهم،  اأقَدَر االأئمةR على ذلك، وفوَّ

فَخَلقوا وَرَزقوا. فتنازعوا يف 

فقال  �سديدًا،  نــزاعــًا  ذلــك 

ترجعون  ال  بالكم  ما  قائل: 

بن  حممد  جعفر  اأبـــي  اإىل 

فت�ساألونه  العمري،  عثمان 

ــح لكم  ــــك، فــيــو�ــسِّ عـــن ذل

احلق فيه، فاإنَّه الطريُق اإىل 

�ساحب االأمر|؟ فر�سيت 

اجلماعة باأبي جعفر و�سلَّمت 

فكتبوا  قوله،  اإىل  واأجــابــت 

امل�ساألة واأنفذوها اإليه، فخرج 

املهدي|(  االإمــام  )جهة  جهته  من  اإليهم 

توقيٌع، ن�سخته: »اإنَّ اهلل تعاىل هو الذي خلق 

م االأرزاق، الأنَّه لي�س بج�سم وال  االأج�سام وق�سَّ

حال يف ج�سم، لي�س كمثله �سيء وهو ال�سميع 

ي�ساألون  فاإنَّهم   Rاالأئمة ���ا  واأمَّ العليم، 

اإيجاباً  اهلل تعاىل فيخُلق وي�ساألونه فريُزق، 

.
)2(

مل�ساألتهم واإعظاماً حلقهم«

ا التكليف بدل  فلنن�سرف اإىل ما يرفع عنَّ

الغرق يف ال�سفات التي ُتوقعنا يف االإ�سكاالت 

التي نحن يف غنًى عنها، خا�سة واأنَّ الروايات 

ل  ُي�سجَّ وا�سحة يف هذا ال�ساأن، ولنبحث عما 

والعمل  االإميــــان  مــن  اأعــمــالــنــا  �سحيفة  يف 

لتعجيل  املنا�سبة  االأر�سية  د  وميهِّ ال�سالح، 

فرج اإمام زمننا|، وليكن همنا فيما ننجزه 

يف حياتنا اليومية بدل اجلدل الذي ال ينفعنا 

وال يو�سلنا اإىل نتيجة.

ر ووا�سح. اإنَّه طريق  خط اال�ستقامة مي�سَّ

اهلل اخلالق الواحد االأحد الفرد ال�سمد الذي 

ال ي�سبهه �سيء وال يعادله �سيء. اأر�سل اأنبياءه 

املع�سومني ليبلغوا ر�سالة ال�سماء اإىل الب�سرية 

من اأجل �سالحها، واأتبعهم 

 Rاملع�سومني باالأئمة 

ال�ستكمال هذا الهدف. فاهلل 

الربوبية.  يف  ُيــنــازع  ال  ربٌّ 

 Rواالأئمة واالأنـــبـــيـــاء 

يف  الب�سر  يناف�سهم  ال  ب�سٌر 

قــدوتــهــم و�ــســالحــهــم. عن 

يو�سف بن ال�سخت الب�سري 

بخط  التوقيع  ـــت  راأي قـــال: 

فيه:  فكان  علي،  بن  حممد 

ولكم  عليكم  يجب  »ال����ذي 

واأئ���م���ة، وخلفاء  ق����دوُة اهلل  ����ا  اإنَّ ت��ق��ول��وا:  اأن 

واأم��ن��اوؤه على خلقه، وحججه  اأر�سه  اهلل يف 

يف ب��اده، نعرف احل��ال واحل���رام، ونعرف 

ونحن   .
)3(

اخلطاب« وف�سل  الكتاب،  ت��اأوي��ل 

نعبد ربنا ونقتدي بنبينا واأئمتنا ليهدونا اإىل 

طريق الفالح واال�ستقامة، وهو الطريق الذي 

ما  اإذا  املهدي|  االإمـــام  جند  من  يجعلنا 

اأح�سّنا الفهم واالأداء. جعلنا اهلل واإياكم من 

جند االإمام املهدي|.

الهوام�ص

. ال�سيخ الطو�سي، الغيبة، �س: 288( 1)

. ال�سيخ الطو�سي، الغيبة، �س: 293 و 294( 2)

. تف�سري العيا�سي، ج1، �س: 16( 3)

يحاول البع�س جتاوز حدود 

�سفات االأئمةR التي 

منحها الله تعاىل لهم، 

خمالفاً يف ذلك ما ورد يف 

ال�سحيح من الروايات عن 

النبي واالأئمة.
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ال�سيخ علي حجازي

فقه الولي

1 ـ معنى ال�سوم:

اأ � ال�سوم يف ال�سريعة االإ�سالمّية املقّد�سة 

هــو االإمــ�ــســاك عــن املــفــطــرات، من 

الفجر حّتى زوال احلمرة امل�سرقّية، 

امتثااًل الأمر اهلل )تعاىل(.

2 ـ �سرائط وجوب ال�سوم:

االأّول: البلوغ. فال يجب ال�سوم على 

غري البالغ. وُيعرف البلوغ بحدوث اإحدى 

ـ نبات ال�سعر اخل�سن   1 عالمات ثالث: 

 15 ـ اإمتام   3 2 ـ االحتالم.  حول العورة. 

قمرّية  �سنوات  و9  للفتيان،  قمرّية  �سنة 

للفتيات.

اأ � ال�سنة القمرّية تقّل عن ال�سنة ال�سم�سّية 

بع�سرة اأّيام و21 �ساعة و17 ثانية.

الثاين: العقل. 

الثالث: القدرة. 

اأغمي  فلو  االإغــمــاء.  عــدم  ال���راب���ع: 

عليه طوال النهار، ال يجب عليه ال�سوم. 

نعم اإذا اأفاق يف اأثناء النهار، ف�سورتان: 

نوى  قــد  االإغــمــاء  قبل  كــان  اإن  االأوىل: 

عليه.  �ــســيء  وال  �سومه  يــتــّم  الــ�ــســوم، 

الثانية: اإن مل يكن قد نوى ال�سوم، )كاأن 

الفجر  طلوع  قبل  عليه  اأغمي  قد  يكون 

وا�ستمّر اإغماوؤه اإىل الفجر، ال يجب عليه 

ال�سوم، لكن يجب عليه ق�ساوؤه(.

اخلام�س: اأن ال يكون م�سافرًا �سفرًا 

يوجب الق�سر.

اأ � اإذا �سافر قبل الزوال بطل �سومه، وال 

اإىل  الو�سول  قبل  االإفطار  له  يجوز 

حّد الرتّخ�س.

البقاء  الــزوال، وجب  اإذا �سافر بعد   � ب 

على ال�سوم.

ال�صوم
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اإىل  اأو  وطنه  اإىل  امل�سافر  رجــع  اإذا   � ج 

اأّيام،  ع�سرة  االإقامة  فيه  ق�سد  بلد 

ف�سور ثالث:

بطل  ـــزوال  ال بعد  و�سل  اإذا  االأوىل: 

�سومه، وال يجب االإم�ساك، ويجب الق�ساء.

الزوال وكان  قبل  اإذا و�سل  الثانية: 

الرتّخ�س،  حــّد  قبل  املفطر  تــنــاول  قــد 

بطل �سومه، وال يجب االإم�ساك، ووجب 

الق�ساء.

ومل  ــزوال  ال قبل  و�سل  اإذا  الثالثة: 

املفطر،  تــنــاول  قــد  يكن 

يجب  وال  وي�سوم،  ينوي 

الق�ساء.

ال�������������س������اد�������س: عـــدم 

ــفــا�ــس يف  ــن احلــيــ�ــس وال

ح�سل  فلو  النهار.  متام 

ولو  النفا�س،  اأو  احلي�س 

يف جزء من النهار، بطل 

ال�سوم، ويجب ق�ساوؤه.

يجب  ال  ال���������س����اب����ع: 

ي�سّبب  كــان  اإذا  ال�سوم 

ال�سرر اأو احلرج. ولو برئ املري�س اأثناء 

النهار، ال يجب �سوم ذلك اليوم، �سواء 

اأكان الربء بعد الزوال اأو قبله.

� ال يجوز ترك ال�سوم ملجّرد النحافة،  اأ 

ال�سوم  يكون  بدرجة  كانت  اإذا  اإاّل 

معها �ساّقًا ب�سكل كبري، اأو اإذا ت�سّبب 

مع  االإفــطــار،  يــجــوز  فهنا  بال�سرر 

وجوب الق�ساء.

3 ـ �سرائط �سّحة ال�سوم:

ال�سوم  ي�سّح  فال  االإ�سالم.  االأّول: 

من الكافر حال كفره. الثاين: االإميان. 

من  ال�سوم  ي�سّح  فال  العقل.  الثالث: 

املــجــنــون حـــال جــنــونــه. ال����راب����ع: عدم 

اأن  اخلام�س:  تف�سيله(.  )مــّر  االإغماء 

ق�سر  يــوجــب  �سفرًا  م�سافرًا  يــكــون  ال 

ال�سوم  ي�سّح  نعم  مّر(.  )كما  ال�سالة 

باأ�سل احلكم، ومل  امل�سافر اجلاهل  من 

يعرف اإاّل بعد الغروب.

والنفا�س.  احلي�س  عدم  ال�ساد�س: 

ال�سابع: اأن ال ي�سّبب ال�سوم �سررًا معتّدًا 

هذه  على  �سام  فمن  به. 

احلال، بطل �سومه.

يكون  اأن  ال���ث���ام���ن: 

ال�سوم عن نّية. التا�سع: 

ترك املفطرات.

4 ـ يوم ال�سّك:

يومًا   29 م�سّي  بعد   � اأ 

يح�سل  قد  �سعبان،  من 

اليوم الذي  اأّن  ال�سّك يف 

�سعبان  من  هو  هل  يليه 

رم�سان.  �سهر  مــن  اأو 

فيجوز  �سومه،  يجب  ال  اليوم  فهذا 

اأّنه  االإفطار فيه، ويجوز �سومه بنّية 

من �سعبان.

ب � لو تناول املفطر يف يوم ال�سّك ثّم تبنّي 

اأّنه من �سهر رم�سان، وجب االإم�ساك 

ثّم  ال�سوم،  نّية  بــدون  النهار  باقي 

يق�سيه يف يوم اآخر.

والتفت  املفطر  تناول  قد  يكن  اإن مل   � ج 

اإىل اأّنه من �سهر رم�سان بعد الزوال، 

بطل �سومه، ووجب االإم�ساك، ويجب 

فقه الولي

لو تناول املفطر يف يوم 

ال�سّك ثّم تبّي اأنّه من �سهر 

رم�سان، وجب االإم�ساك 

باقي النهار بدون نّية 

ال�سوم، ثّم يق�سيه يف يوم 

اآخر.
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 قــبــل الــــزوال، 
ّ

الــقــ�ــســاء. ولـــو تــبــني

وي�سوم،  ينوي  اأن  وجوبًا  فاالأحوط 

ثّم يق�سيه فيما بعد.

5 ـ املفطرات:

االأّول والثاين: تعّمد االأكل وال�سرب، 

مــن غــري فــرق بــني املــتــعــارف )كاخلبز 

واملاء( وغري املتعارف )كالرتاب(، كما 

ال فرق بني القليل والكثري.

اأ � اإذا اأكل اأو �سرب وكان نا�سيًا اأّنه �سائم 

ال�سوم  بني  فــرق  بال  �سومه،  �سّح 

الواجب وامل�ستحّب.

الع�سل  ُتعطى يف  التي  ــدواء  ال اإبــرة   � ب 

للتخدير اأو الت�سكني اأو التداوي... ال 

ت�سّر بال�سوم.
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ج � االأحوط وجوبًا اجتناب االإبر املغّذية اأو 

اأنواع امل�سل،  املقّوية مطلقًا  و�سائر 

واالإبر عن طريق الوريد.

د � القطرة يف االأذن والعني ال ُتبطل ال�سوم، 

العني،  اإىل احللق من  اإذا و�سلت  اإاّل 

فال يجوز تعّمد بلعها، وجمّرد دخول 

الطعم ال ي�سّر بال�سوم. واأّما القطرة 

اإذا  يف الفم واالأنــف، فتبطل ال�سوم 

تعّمد ال�سائم اإدخالها اإىل جوفه.

ه� � جمّرد خروج الدم من الفم ال يبطل 

يجب  ولكن  ال�سوم، 

االجتناب عن بلعه.

اإذا  الربو  »ط�ّسا�سة«   � و 

فقط،  هــــواًء  كــانــت 

بال�سوم،  ت�سّر  فال 

دواء  معها  كــان  واإن 

فاالأحوط  غـــريه،  اأو 

مع  اجتنابها  وجــوبــًا 

ــــان، فـــــاإن مل  ــــك االإم

ــهــا،  ــاب ــن ميـــكـــن اجــت

يكمل  ثّم  ي�ستعملها، 

ــوم ويــقــ�ــســيــه عــلــى االأحــــوط  ــ�ــس ال

وجوبًا.

ز � جتوز امل�سم�سة لل�سائم، ب�سرط اأن ال 

يتعّمد البلع، فاإن دخل املاء اإىل جوفه 

من دون ق�سد، فاإن كانت امل�سم�سة 

فال  غايته(،  كانت  )مهما  للو�سوء 

امل�سم�سة  كانت  واإن  ال�سوم.  يبطل 

لغري الو�سوء، يبطل �سومه، فيم�سك 

وجوبًا ثّم يق�سيه يف وقت الحق، وال 

كّفارة عليه.

الثالث: تعّمد اجلماع.

الرابع: تعّمد اال�ستمناء.

اهلل  على  الــكــذب  تعّمد  اخل��ام�����س: 

 ،Rتعاىل(، واالأنبياء واملع�سومني(

فهو مبطل على االأحوط وجوبًا.

يجتنب  اأن  وجوبًا  االأحوط  ال�ساد�س: 

الغليظ  الــغــبــار  ــول  و�ــس عــن  الــ�ــســائــم 

غبار  اأو  الكن�س،  غبار  )مثل  جوفه  اإىل 

الرتاب(، ومع عدم و�سوله اإىل اجلوف، 

ال ي�سّر بال�سوم. كما وال ي�سّر بال�سوم 

الــــغــــبــــار غري  ـــق  تـــنـــ�ـــسّ

الغليظ.

وجــــوبــــًا  االأحـــــــــوط   � اأ 

تدخني  عـــن  االجــتــنــاب 

اأثناء  ونحوها  ال�سجائر 

ال�سوم.

ال�������س���اب���ع: االأحـــــوط 

ـــًا االجــتــنــاب عن  وجـــوب

يف  بتمامه  الراأ�س  رم�س 

املاء دفعة واحدة.

اأ � لو رم�س ن�سف راأ�سه ـ 

مثاًل ـ يف املاء، ثّم اأخرجه، ثّم رم�س 

الن�سف االآخر، مل يبطل �سومه.

راأ�سه يف  اأّنــه �سائم فرم�س  ن�سي  لو   � ب 

املاء، ال يبطل �سومه. وحينما يتذّكر، 

االأحوط  على  فــورًا  يخرجه  اأن  عليه 

وجوبًا.

ج � ال ت�سّر رم�س الراأ�س يف املاء مع وجود 

تغّطي  التي  الغّطا�س،  زجاجة  مثل 

اللبا�س  كان  واإذا  بع�سه،  اأو  الراأ�س 

وجوبًا  فاالأحوط  الراأ�س،  يف  ال�سقًا 

فقه الولي

اإذا اأكل اأو �سرب وكان 

نا�سياً اأنّه �سائم، �سّح 

�سومه، بال فرق بي ال�سوم 

الواجب وامل�ستحّب.
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اجتناب رم�س الراأ�س يف املاء.

د � ال ت�سّر بال�سوم اإراقة املاء على الراأ�س 

من االإناء اأو ر�ّسا�س املاء ونحوهما.

الثامن: تعّمد البقاء على اجلنابة اأو 

احلي�س اأو النفا�س اإىل طلوع الفجر.

اأ � اإذا اأجنب املكّلف يف الليل، يجب عليه 

الفجر الأجل �سوم  الغ�سل قبل طلوع 

تعّمد  فلو  ق�سائه.  اأو  رم�سان  �سهر 

الفجر،  طلع  اأن  اإىل  الغ�سل  ــرك  ت

بــطــل �ــســومــه. ويــجــوز الــبــقــاء على 

غري  يف  الفجر  اإىل  اجلنابة  حــدث 

رم�سان   �سهر  �سوم 

وق�سائه.

)اأجنب  احتلم  اإذا   � ب 

وهــــــو نـــــائـــــم( ثـــّم 

ا�ستيقظ بعد الفجر، 

�سّح ال�سوم يف �سهر 

ي�سّح  وال  رم�سان، 

يف الق�ساء.

غ�سل  ــي  ــس ــ� ن اإذا   � ج 

�سوم  يف  اجلــنــابــة 

�سهر رم�سان اإىل اأن 

طلع الفجر، بطل �سومه، وهكذا يف 

الق�ساء على االأحوط وجوبًا.

ال  النهار،  اأثناء  ال�سائم  احتلم  اإذا   � د 

يبطل �سومه يف كّل اأنواع ال�سوم.

يغت�سل  اأن  املجنب  ي�ستطع  مل  اإذا   � ه��� 

قبل  التيّمم  عليه  وجب  الفجر،  قبل 

البقاء  عليه  يجب  وال  الفجر،  طلوع 

م�ستيقظًا اإىل طلوع الفجر.

الليل، وكان  اإذا ح�سلت اجلنابة يف   � و 

النوم  اإىل  عاد  لو  اأّنــه  يعلم  اجلنب 

للغ�سل،  الفجر  قبل  ي�ستيقظ  فلن 

يغت�سل.  اأن  قبل  النوم  له  يجوز  فال 

الفجر،  قــبــل  يغت�سل  ومل  نــام  فــلــو 

يحتمل  كان  اإذا  واأّمــا  �سومه.  بطل 

فيجوز  الــفــجــر،  قــبــل  اال�ــســتــيــقــاظ 

قبل  للغ�سل  ناويًا  كان  اإذا  النوم  له 

اإىل  ي�ستيقظ  ومل  نام  فاإذا  الفجر، 

ولكن  �سومه،  �سّح  الفجر،  طلع  اأن 

ومل  ثانية  مّرة  نام  ثّم  ا�ستيقظ  اإذا 

عليه  يجب  الفجر،  قبل  ي�ستيقظ 

كّفارة  وال  الق�ساء،  ثــّم  االإمــ�ــســاك 

عليه.

املــراأة من  اإذا طهرت   � ز 

قبل  النفا�س  اأو  احلي�س 

عليها  وجــــب  الـــفـــجـــر، 

الــغــ�ــســل قــبــل الــفــجــر يف 

�سيام �سهر رم�سان.

ال������ت������ا�������س������ع: تــعــّمــد 

بــاملــائــع، فهو  االحــتــقــان 

ــــا  ــلــ�ــســوم. واأّم مــبــطــل ل

ــــقــــان بـــاجلـــامـــد  االحــــت

)كالتحميلة(، فهو جائز 

ال يبطل ال�سوم.

العا�سر: تعّمد القيء. واأّما لو تقّياأ من 

دون اختياره، ي�سّح �سومه وال يبطل، ولو 

يبطل  ال  القيء،  فتعّمد  �سائم  اأّنه  ن�سي 

�سومه.

اأ � اإذا جت�ّساأ ال�سائم فخرج الطعام اإىل 

فمه، وجب عليه ب�سقه اإىل اخلارج، 

وال يجوز بلعه.

واأّما لو دخل اإىل جوفه بدون اختياره، 

فال يبطل ال�سوم.

ال ت�سّر بال�سوم اإراقة 

املاء على الراأ�س من 

االإناء اأو ر�ّسا�س املاء 

ونحوهما.
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مهجورية 

القراآن

ال���ق���راآن مهجوراً}  ه���ذا  ات���خ���ذوا  ق��وم��ي  اإن  رّب  ي��ا  ال��ر���س��ول  {وق����ال 

)الفرقان: 30(. 

مت�سفون  ولعلنا  حت�سى،  ل  ومنازل  كثرة  مراتب  لها  القراآن  مهجورية  اإن 

وعند  وقّيم،  نظيف  بجلد  ال�سحيفة  هذه  جّلدنا  اإذا  اأننا  اأترى  منها.  باجلملة 

اأنكون ما اتخذناه  اأعيننا،  اأو ال�ستخارة بها، قّبلناها وو�سعناها على  قراءتها 

مهجورًا؟ اأترى اإذا �سرفنا غالب عمرنا يف جتويده، وجهاته اللغوية والبيانية 

اإننا  هل  املهجورية؟  عن  ال�سريف  الكتاب  هذا  اأخرجنا  قد  اأنكون  والبديعية، 

اإذا تعلمنا وجوه اإعجاز القراآن وفنون حم�ّسناته، اأنكون بذلك قد تخّل�سنا من 

�سكوى ر�سول اهلل؟ هيهات.. فاإنه لي�ص �سيء من هذه الأمور موردًا لنظر القراآن 

بني  املت�سل  احلبل  هو  القراآن  اإلهي.  كتاب  القراآن  اإن  ال�ساأن.  العظيم  ومنزله 

ل  اخلالق واملخلوق. ول بد اأن يوجد الربط املعنوي بتعليماته. ول بد اأن حت�سّ

ح�سب  ـ  قال   Pاهلل ر�سول  اإن  اللدنّية.  واملعارف  الإلهية  العلوم  القراآن  من 

قائمة«،  و�سّنة  اآي��ة حمكمة وفري�سة عادلة  العلم ثاثة:  »اإن��ا  ـ  الكايف  رواه  ما 

فالقراآن ال�سريف حامل لهذه العلوم، فاإن تعلمنا من القراآن هذه العلوم، نكون 

حينها ما اتخذناه مهجورًا.
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يــجــب تــزكــيــة الــنــفــو�ــس وتــطــهــريهــا من 

هو  االأدران  واأعــظــم  االأدران،  جميع 

ما  النف�سية.  واالأهواء  االإن�سانية  النف�س 

دام االإن�سان مل يخرج من حجاب نف�سه 

باالأهواء  مبتلى  اأنه  وطاملا  جدًا،  املظلم 

بالعجب،  مبتلى  ــه  اأن وطــاملــا  النف�سية، 

اأوجدها  التي  بــاالأمــور  مبتلى  اأنــه  طاملا 

التي  الظلمات  وتلك  نف�سه،  باطن  يف 

 ،)40 )الــنــور:  بع�س}  ف��وق  {بع�سها 

فاإنه ال يكون موؤهاًل النعكا�س هذا النور 

االإلهي يف قلبه. 

املتعلم  عــلــى  الــــــالزم 

وامل�ستفيد من كتاب اهلل 

اأن يجري اأدبًا  من االآداب 

حت�سل  حـــتـــى  املـــهـــمـــة 

وهـــو رفع  اال�ــســتــفــادة، 

ونحن  اال�ستفادة.  موانع 

بني  باحلجب  عنها  نعرّب 

امل�ستفيد والقراآن. وهذه 

ن�سري  كــثــرية،  احلــجــب 

اإىل بع�سها: 

- من احلجب العظيمة   1
املتعلم  فـــريى  الــنــفــ�ــس،  ــــة  روؤي حــجــاب 

م�ستغنية  احلجاب  هذا  بوا�سطة  نف�سه 

من  وهــذا  لال�ستفادة.  حمتاجة  غري  اأو 

اأهل  يقنع  مثاًل  لل�سيطان.  املهمة  املكائد 

ويزّينه  اجلزئي،  العلم  بــذاك  التجويد 

اأعينهم اإىل حد كبري، وي�سقط �سائر  يف 

نظرهم  يف  ويطّبق  اأعينهم،  عن  العلوم 

من  ويحرمهم  عليهم،  الــقــراآن  حملة 

فهم الكتاب النوراين االإلهي واال�ستفادة 

املتعارفة  التفا�سري  اأهــل  وي�سغل  منه. 

بوجوه القراءات واالآراء املختلفة الأرباب 

اللغة، ووقت النزول، و�ساأن النزول وكون 

االآيات مكية اأو مدنية، وتعدادها، وتعداد 

احلروف واأمثال تلك االأمور. ويقنع اأهل 

فقط،  الدالالت  فنون  بعلم  اأي�سًا  العلوم 

اأنه  حتى  واأمثالها،  االحتجاجات  ووجوه 

والعارف  واحلكيم  الفيل�سوف  يحب�س 

الغليظ  احلـــجـــاب  يف  اال�ـــســـطـــالحـــي 

لال�سطالحات واملفاهيم واأمثال ذلك. 

2 - ومن احلجب: حجاب االآراء الفا�سدة، 
واملــ�ــســالــك واملـــذاهـــب الــبــاطــلــة. وهــذا 

ا�ستعداد  �سوء  من  يكون 

ــــًا،  ــــان الـــ�ـــســـخـــ�ـــس اأحــــي

واالأغـــلـــب اأنـــه يــوجــد من 

وهذا  والتقليد.  التبعية 

من احلجب التي حجبتنا 

معارف  عـــن  بـــاالأخـــ�ـــس 

ر�سخ  اإذا  مثاًل  ــقــراآن.  ال

فا�سد  اعتقاد  قلوبنا  يف 

مبجّرد اال�ستماع من االأب 

البع�س،  مــن  اأو  االأم  اأو 

تكون هذه العقيدة حاجبة 

االإلهية.  ال�سريفة  االآيــــات  ــني  وب بيننا 

والروايات  ــات  االآي من  اآالف  وردت  فــاإن 

ن�سرفها  اأن  فاإما  العقيدة،  تلك  تخالف 

نظر  فيها  ننظر  ال  اأن  اأو  ظاهرها،  عن 

الفهم. 

3 - ومن احلجب املانعة من اال�ستفادة من 
هذه ال�سحيفة النورانية اأي�سًا: االعتقاد 

اال�ــســتــفــادة من  الأحـــد حــق  لي�س  ــه  ــاأن ب

املف�سرون  كتبه  مبا  اإاّل  ال�سريف  القراآن 

اأو فهموه. وقد ا�ستبه على النا�س التفكر 

ما دام االإن�سان مبتلى 

باالأهواء النف�سية، 

فاإنه ال يكون موؤهالً 

النعكا�س هذا النور 

االإلهي يف قلبه.
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من اأراد اأن ي�ستفيد 

من معارف القراآن، 

ال بّد واأن يزيل لوث 

املعا�سي القلبية.

بالتف�سري  ال�سريفة  ــات  االآي يف  والتدّبر 

الراأي  هــذا  وبوا�سطة  املمنوع.  بــالــراأي 

القراآن  جعلوا  الباطلة  والعقيدة  الفا�سد 

عاريًا يف جميع فنون اال�ستفادة، واتخذوه 

اال�ستفادة  اأن  حال  يف  بالكلية،  مهجورًا 

ــة والــعــرفــانــيــة ال  ــي ــة واالإميــان االأخــالقــي

تف�سريًا  لتكون  اأ�ساًل  بالتف�سري  لها  ربط 

من  اأحـــد  ا�ستفاد  اإذا  فمثاًل  ــراأي.  ــال ب

كيفية حمادثة مو�سى مع اخل�سر وكيفية 

معا�سرتهما، و�سّد مو�سى رحاله اإليه ـ مع 

مقام  مــن عظمة  لــه  مــا 

النبوة ـ الأخذ العلم الذي 

عنده،  ـــوجـــودًا  م لــيــ�ــس 

حاجته  عــر�ــس  وكيفية 

على اخل�سر كما ذكرت 

يف االآيات ال�سريفة {هل 

تعلمني  اأن  على  اأّتبعك 

مّم������ا ع���ّل���م���ت ر������س�����داً} 

اخل�سر،  جــواب  وكيفية 

واالعتذارات التي وقعت 

من مو�سى، فاإذا ا�ستفاد 

اأحد من ذلك عظمة مقام العلم، واآداب 

�سلوك املتعلم مع املعّلم، ولعلها تبلغ من 

فاأي  اأدبــًا؛  ع�سرين  اإىل  املذكورة  االآيات 

ربط لهذه اال�ستفادات بالتف�سري، ف�ساًل 

عن اأن تكون تف�سريًا بالراأي؟ 

فهم  من  املانعة  اأي�سًا  احلجب  ومن   -  4
من  اال�ستفادة  ومــن  ال�سريف،  الــقــراآن 

معارف هذا الكتاب ال�سماوي ومواعظه: 

احلا�سلة  والــكــدورات  املعا�سي  حجاب 

اإىل  بالن�سبة  والع�سيان  الطغيان  مــن 

�ساحة رب العاملني املقد�سة، الذي يحجب 

ويحرم  احلــقــائــق،  اإدراك  عــن  الــقــلــب 

وتذكر  والبّينات،  االآيــات  يف  التفكر  من 

والــ�ــســفــات، كما قال  واالأ�ــســمــاء  احلــق 

بها  يفقهون  ال  قلوب  {لهم  تعاىل  اهلل 

اآذان  ولهم  بها  يب�سرون  اأع��ن ال  ولهم 

بل هم  كاالأنعام  اأولئك  بها  ي�سمعون  ال 

اأ�سل اأولئك هم الغافلون} )االأعراف: 

كنظر  العامل  اإىل  نظرهم  فيكون   ،)179
االأنعام واحليوانات اخلالية عن االعتبار 

ال  احليوانات  كقلوب  وقلوبهم  والتدّبر، 

التفكر  مــن  لــهــا  ن�سيب 

حالة  تكون  بل  والتذكر، 

تزداد  واال�ستكبار  الغفلة 

ــومــًا من  فــيــهــم يـــومـــًا فــي

النظر يف االآيات، وا�ستماع 

املــواعــظ واملــعــارف، فهم 

اأرذل واأ�سل من احليوان. 

- ومن احلجب الغليظة   5
�ــســاتــر غليظ  هـــي  ــي  ــت ال

بيننا وبني معارف القراآن 

ومــواعــظــه: حــجــاب حّب 

متام  بوا�سطته  القلب  في�سرف  الدنيا، 

القلب  وجــهــة  وتــكــون  الــدنــيــا،  يف  همته 

بوا�سطة  القلب  ويغفل  الدنيا،  اإىل  متامًا 

عن  ويعر�س  اهلل،  ذكر  عن  املحبة  هذه 

العالقة  ازدادت  وكلما  واملذكور.  الذكر 

القلب  حجاب  ازداد  واأو�ساعها،  بالدنيا 

ــره �ــســخــامــة. ورمبــــا تــغــلــب هذه  ــات ــس و�

العالقة على القلب، ويت�سلط �سلطان حب 

اجلاه وال�سرف على القلب، بحيث يطفئ 

اأبـــواب  وتغلق  بالكلية،  اهلل  فــطــرة  ــور  ن

من  املــراد  ولعل  االإن�سان.  على  ال�سعادة 
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اأقفال القلوب املذكورة يف االآية ال�سريفة 

قلوب  على  اأم  ال��ق��راآن  يتدّبرون  {اأف��ا 

االأقفال  هــذه   )24 )حمــمــد:  اأق��ف��ال��ه��ا} 

اأراد  ومــن  الدنيوية.  العالئق  واأغـــالل 

وياأخذ  القراآن،  معارف  من  ي�ستفيد  اأن 

واأن  بّد  ال  االإلهية،  املواعظ  من  ن�سيبه 

ويزيل  االأرجا�س،  هذه  من  القلب  يطهر 

اال�ستغال  وهــي  القلبية،  املعا�سي  لــوث 

لي�س  املطّهر  الأن غري  القلب،  بالغري عن 

{اإنه  تعاىل:  قال  االأ�سرار،  لهذه  حَمرمًا 

لقراآن كرمي يف كتاب مكنون * ال مي�ّسه 

  .)79 ـ   77 )الــواقــعــة:  امل��ط��ه��رون}  اإال 

ممنوع  الظاهري  املطهر  غري  اأن  فكما 

عن ظاهر هذا الكتاب، وم�ّسه يف العامل 

ممنوع  كذلك  وتكليفًا،  ت�سريعًا  الظاهر 

مــن مــعــارفــه ومــواعــظــه وبــاطــنــه و�سّره 

التعّلقات  باأرجا�س  متلوثًا  قلبه  كان  من 

ال  الكتاب  {ذل��ك  تعاىل  وقال  الدنيوية، 

 )2 ريب فيه هدى للمتقن} )البقرة: 

اإىل اآخر االآية. فغري املتقي وغري املوؤمن 

ملواعظه  ال�سورية  االأنـــوار  من  حمــروم 

وعقائده احلقة.

نختتم بذكر اآية �سريفة اإلهية تكفي الأهل 

تبارك  قال  فيها،  التدّبر  ب�سرط  اليقظة 

وتعاىل {قد جاءكم من اهلل نور وكتاب 

ر�سوانه  اتبع  من  اهلل  به  يهدي  مبن، 

الظلمات  من  ويخرجهم  ال�سام  �سبل 

�سراط  اإىل  ويهديهم  ب��اإذن��ه  النور  اإىل 

م�ستقيم} )املائدة: 15 ـ 16(. 

هذه  جميع  يــخــرق  اأن  امل�ستفيد  فعلى 

اإىل القراآن من ورائها،  احلجب، وينظر 

احلجب،  هــذه  مــن  �سيء  يف  يتوقف  وال 

اهلل،  اإىل  ال�سالكني  قافلة  عن  فيتاأخر 

االإلهية،  الــدعــوات احلــلــوة  ويــحــرم مــن 

القناعة  وعــدم  الــوقــوف  عــدم  وي�ستفاد 

بحد معني من نف�س القراآن. 
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مع اإلمام الخامنئي{

ال�صتغفار: 

النافذة 

امل�صرعة 

لل�صم�س

باب الربكات 

االإلهية  املغفرة  طلب  يعني  اال�ستغفار 

�سحيح،  ب�سكل  العبد  اأداه  ولــو  للذنوب. 

لفتح عليه باب الربكات االإلهية. فالذنوب 

التي نرتكبها تغلق على الفرد واملجتمع كل 

ما يحتاجه من االألطاف االإلهية، من ف�سل 

وتوفيقه،  وهدايته،  ونوره،  ورحمته،  اهلل، 

بالن�سر يف  اأعماله، وموؤازرته  واإعانته يف 

حجابًا  ت�سدل  الذنوب  امليادين.  خمتلف 

بيننا وبني رحمة اهلل وف�سله، واال�ستغفار 

يزيل هذا احلجاب ويفتح علينا  باب ف�سل 

اهلل ورحمته. 

لهذا، يذكر القراآن لال�ستغفارـ  يف عدة 

فوائد     يذكر  وكذا  دنيوية  فوائد  ـ  موا�سع 

قال اهلل احلكيم يف كتابه: ب�سم اهلل الرحمن الرحيم  {ومن يعمل 

رحيماً} )الن�ساء:  ي�ستغفر اهلل يجد اهلل غفوراً  نف�سه ثم  اأو يظلم   �سوءاً 

.)110
والت�سرع  التوبة  و�سهر  اهلل  �سهر  املبارك،  رم�سان  �سهر  عليكم  مبارك        

وال�ستغفار وال�ستغاثة. 

      اأو�سيكم بتقوى اهلل؛ فهذا ال�سهر هو �سهر التقوى وال�سيام. 

�سهر  التوبة، وهذا  �سهر  املبارك: »وهذا  �سهر رم�سان  اأيام     جاء يف دعاء 

الإنابة، وهذا  �سهر العتق من النار«.
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اأخروية، كقوله تعاىل: {ويا قوم ا�ستغفروا 

ربكم ثم توبوا اإليه ير�سل ال�سماء  عليكم 

مدرارا} )هود: 52( واأمثالها. ويفهم من 

االآيات كّلها ان الف�سل االإلهي يجد طريقه 

املجتمع  واإىل  وج�سده  االإن�سان  قلب  اإىل 

االإن�ساين بربكة اال�ستغفار.

اال�ستغفار بذاته ميثل يف الواقع جزءًا 

من التوبة. والتوبة معناها العودة اإىل اهلل. 

وعلى هذا، فاأحد اأركان التوبة، اال�ستغفار؛ 

اأي طلب املغفرة من اهلل تعاىل. 

اأي  الكربى.  االإلهية  النعم  من  وهــذا 

باب  فتح  تــعــاىل  اهلل  اأن 

التوبة لعباده ليت�سنى لهم 

طي مدارج الكمال، ولكي 

يف  �سببًا  الــذنــب  يكون  ال 

االأر�ــس؛  اإىل  ان�سدادهم 

الأن الذنب ي�سقط االإن�سان 

االإن�ساين.  من ذروة ُعاله 

�سررًا  يلحق  ذنـــب  وكـــل 

ونقائه  االإنـــ�ـــســـان  بــــروح 

ومــعــنــويــاتــه واعــــتــــزازه 

على  ويق�سي  الـــروحـــي، 

االإن�سان  روح  �ــســفــافــّيــة 

يجّرد  الذنب  الروا�سب.  عليها  فترتاكم 

االإن�سان من ذلك الُبعد املعنوي الذي مييز 

العامل  هذا  موجودات  �سائر  عن  االإن�سان 

املادي، ويق�سي على روحانيته ويقّربه اإىل 

احليوانات واجلمادات. 

وفــ�ــســاًل عــن الــ�ــســرر املــعــنــوي الذي 

تلحقه الذنوب بحياة االإن�سان، فهي جتلب 

من  فالكثري  االإخفاقات.  من  الكثري  عليه 

فيها  يف�سل  االإنــ�ــســانــيــة  احلــيــاة  مــيــاديــن 

ــوب.  ذن مــن  يرتكبه  مــا  ب�سبب  االإنــ�ــســان 

نعم، لف�سل االإن�سان واإخفاقه تف�سري علمي 

ونف�سي وفل�سفي اأي�سًا. 

ــان،  ــس ــ� ــي يــقــرتفــهــا االإن ــت الـــذنـــوب ال

ــفــات، واالأعـــمـــال الــنــاجــمــة عن  ــخــال وامل

الدنيا  وحــب  الــ�ــســهــوات  وراء  االنــ�ــســيــاق 

والطمع واحلر�س على مال الدنيا والتعلق 

باملنا�سب الدنيوية، وبخل املرء مبا يف يده 

احل�سد  �سفات  اإىل  اإ�سافة  االأمــوال،  من 

على  ـ  تــرتك  اأنها  تالحظون  ـ  والغ�سب، 

تاأثري  اأحــدهــمــا:  حتمًا،  اأثــريــن  االإنــ�ــســان 

معنوي ي�سقط من الروح �سفاءها ونقاءها، 

النور،  وهــج  فيها  ويطفئ 

ذلك  االإنــ�ــســان  يف  فيخبو 

وينغلق  املــعــنــوي،  الــبــعــد 

الرحمة  �ــســبــيــل  بــوجــهــه 

االإلهية. 

الــتــاأثــري االآخــــر يربز 

الـــنـــ�ـــســـاط  مـــــيـــــدان  يف 

تتطلب  حيث  االجتماعي، 

حــــركــــة احلـــــيـــــاة اجلـــد  

االإرادة.  و�سالبة  واحلزم 

هـــنـــاك، تـــكـــون الـــذنـــوب 

واإذا  املـــرء.  اأمـــام  عائقًا 

عن  تعو�س  التي  االأخــرى  العنا�سر  افتقد 

بطبيعة  الف�سل.  له  يكتب  ال�سعف،  هــذا 

احلـــال، قــد تــكــون  لــدى االإنــ�ــســان عوامل 

كال�سجّية  ذلك،  تعّو�س عن  اأحيانًا  اأخرى 

لي�ست  اأنها  اإاّل  ال�سالح،  والعمل  احل�سنة 

فهذه  بــذاتــه،  الــذنــب  اأمــا  بحثنا.  مو�سع 

تاأثرياته. 

يف مثل هذه احلالة مينح اهلل االإن�سان 

نعمة كربى، وهي نعمة املغفرة، ويقول له: 

اإنك اإذا ندمت على الذنب الذي اقرتفته ـ 

الكثري من ميادين 

احلياة االإن�سانية يف�سل 

فيها االإن�سان ب�سبب ما 

يرتكبه من ذنوب.
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وهو ما ينبغي اأن يبقى اأثره ال�سيئ ـ فذاك 

فكاأنك  مفتوح.  واال�ستغفار  التوبة  بــاب 

اأنزلت ببدنك جرحًا  للذنب قد  بارتكابك 

بك  واقــع  فاملر�س  ِمكروبًا،  اإليه  واأدخلت 

اأثر هذا اجلرح  اإزالــة  واإذا �سئت  ال �سك. 

وهــــذا املـــر�ـــس مـــن جــ�ــســدك، فــــاّن اهلل 

التوبة  باب  و�سّماه  بابًا  لك  فتح  قد  تعاىل 

واال�ستغفار واالإنابة والعودة اإىل اهلل. فاذا 

نعمة  هــذه  عليكم.  اهلل  ف�سيعو�س  تبتم، 

كربى منحها اهلل اّيانا. 

 Pــول اهلل ــس قــــراأت حــديــثــًا عــن ر�

للمذنبني  يغفر  تعاىل  اهلل  »اإن  فيه:  يقول 

يا  فقيل:  ــه،  ل يغفر  اأن  يــريــد  ال  مــن  اإاّل 

له  يغفر  ال  اأن  يريد  الذي  ر�سول اهلل من 

اال�ستغفار  اإذًا،  ي�ستغفر«.   ال  من  قال:  ؟ 

وباال�ستغفار  واملغفرة.  التوبة  باب  مفتاح 

له  اال�ستغفار  نعم،  االإلهية.  الرحمة  تنال 

هذه االأهمية.

حذار من الغفلة والغرور 

اأود االإ�سارة اإىل نقاط �سغرية يف هذا 

ال�سدد ع�سى اهلل اأن يجعلها و�سيلة لنا يف 

اإىل ربنا  ال�سهر املبارك، ولعلنا نعود  هذا 

وننتفع من باب الرحمة هذا. 

�سئنا  اإذا  اأننا  النقاط هي  تلك  اإحدى 

اال�ستغفار وا�ستجالب هذه النعمة االإلهية،  

خ�سلتني:  من  ذواتنا  تنزيه  علينا  يتعني 

الغفلة   الغفلة، واالأخرى الغرور.  اإحداهما 

وملتفتًا  متنّبهًا  االإن�سان  يكون  ال  اأن  تعني 

ب�سكل تام اإىل اأنه يقرتف ذنبًا! 

بع�س هوؤالء النا�س غافل، اأو قد ال يعتقد 

والبع�س  والعقاب.  الثواب  مببداأ  اأ�سا�سًا 

تائه  لكنه  والعقاب،  بالثواب  يعتقد  االآخر 

يف غمار الغفلة غري ملتفت ملا يعمل. 

الغافل ال يفكر باال�ستغفار بتاتًا، بل وال 

غارق  وهو  ذنبًا.  يرتكب  اأنه  بباله  يخطر 

�سكران  ومنغم�س  بالذنوب،  ــدوام  ال على 

مع اإلمام الخامنئي{
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غاّط بنومه، وهو اأ�سبه ما يكون مبن يوؤدي 

بع�س احلركات وهو نائم.

    يا اأعزائي، ويا اإخواين واأخواتي، اأيًا 

من تكونوا، انتبهوا. هذا الكالم غري موّجه 

ينتبهوا؛  اأن  اجلميع  على  بل  معّينة،  لفئة 

املعروفة،  وال�سخ�سيات  واالأكابر  العلماء 

وال�سغار،  والكبار  والفقراء،  واالأغنياء 

الغفلة، فت�سدر منهم  لكي ال ينغم�سوا يف 

اأخطاء قد ال يكونون ملتفتني لها. 

اأما املانع االآخر، فهو الغرور. االإن�سان 

يغرت الأدنى عمل يوؤّديه.

فاذا �سّلى ركعتني مثاًل، اأو قّدم خدمة 

اأو  املـــال،  مــن  مببلغ  ت�سّدق  اأو   للنا�س، 

قام بعمل يف �سبيل اهلل، ي�ساب من فوره 

اأ�سلح ذاته بني يدي  اأنه  بالغرور ويح�سب 

يف  له  حاجة  وال  عنده  حاله  وَح�ُسَن  اهلل، 

�سيء اآخر! اإنه ال يتلّفظ بهذا الكالم، لكنه 

يفكر هكذا يف نف�سه.

ل ت�ستهينوا ب�سغر الذنوب 

انتبهوا اإىل اأن اهلل تعاىل حينما يفتح 

باب التوبة ويغفر الذنوب، ال يعني هذ اأن 

االأهمية.  قليل  اأمر  اأو  ب�سيط  �سيء  الذنب 

كال، فقد توؤدي الذنوب اأحيانًا اإىل هالك 

الوجود احلقيقي لالإن�سان، وت�ستنزله من 

اإىل  االإن�سانية  احلياة  يف  ال�سامية  مكانته 

اأّي  للِقَيم  يعرف  وال  وقذر  حيوان مفرت�س 

معنى. نعم هكذا هي الذنوب. فال تظنوا 

وهذه  الكذب،  فهذا  ي�سريًا.  اأمــرًا  الذنب 

الغيبة، وعدم املباالة بكرامة النا�س، وهذا 

ذنــوب غري  واحــدة هي  بكلمة  ولــو  الظلم 

طفيفة وغري ي�سرية. 

يكون  اأن  ي�ستلزم  ال  بالذنب  ال�سعور 

ل�سنوات متمادية،  الذنوب  املرء غارقًا يف 

ينبغي  ال  ــواحــد  ال الــذنــب  حتى  ــــدًا،  اأب ال 

باب  الــروايــات  يف  جــاء  بــه.  اال�ستخفاف 

مذّمة  وفيه  الــذنــوب«،  »ا�ستحقار  ا�سمه 

الذي  ال�سبب  اأمــا  بالذنوب.  ي�ستهني  ملن 

اأن  فهو  الذنب،  يغفر  تعاىل  الباري   جعل 

ال  كبرية،  باأهمية  حتظى  اهلل  اإىل  ــة  االأوب

مبعنى اأن الذنب �سغري وي�سري. اإن الذنب 

اأمر خطري، لكن العودة اإىل اهلل والرجوع 

اإليه له من االأهمية بحيث اإن املرء اإذا قام 

ذلك  من  ي�سفى  واإخال�س،  �سدق  عن  به 

املر�س املزمن. 

�سدق ال�ستغفار

اإذا  اال�ستغفار  اأن  هي  التالية  النقطة 

كان حقيقيًا و�سادقًا، يذلل ال�سعاب اأمام 

ال  اأن  يجب  وي�ستغفر،  يتوب  من  االإن�سان. 

االآن  ي�ستغفر  اأنــه  نف�سه  قــرارة  يف  ي�سمر 

ال  فهذه  الــذنــب،  ارتــكــاب  يــعــاود  وبعدها 

ت�سمى توبة. 

اال�ستغفار معناه اأن يطلب االإن�سان من 

رّبه بجد اأن يعفو عما ارتكبه من خطاأ 

رم�سان  �سهر  اغتنموا  ــي،  اأعــزائ يــا 

من  العفو  واطــلــبــوا  لال�ستغفار  املــبــارك 

منه  واطلبوا  ربكم  ا�ستغفروا  تعاىل.  اهلل  

العفو، وا�ساألوه رفع هذا احلجاب املرتاكم 

املانعة  ال�سحب  واإزالــة هذه  الذنوب،  من  

لطفه  نــور  لي�سع  وف�سله،  لطفه  ل�سم�س 

النفو�س،  هــذه  وعلى  االأفــئــدة  هــذه  على 

وال�سمو  التعايل  ظهور  عندها  فتالحظون 

يف ذات االإن�سان.

الهوام�ص

مقتطف من خطبة األقيت يف 7 رم�سان 1417هـ يف جامعة طهران. 
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مناسبة

الإمام احل�صنQ واحلياة العبادية

ال�سيخ تامر حممد حمزة

 ،Rالبيت اأهــل  اأئمة  ثاين  هو   Qاملجتبى احل�سن  الإمــام 

واأحد الإثنني اللذين انح�سرت بهما ذرية ر�سول اهللP، واأحد الأربعة 

اأهل  �سباب  �سيدي  واأول  جنران،  ن�سارى   Pاهلل ر�سول  بهم  باهى  الذين 

اجلنة، واأحد الذين نزلت فيهم اآيات الإطعام والتطهر واملودة، وفرد من 

العرتة التي اأُمرنا بالتم�سك بها لكونها �سبيل النجاة.

لقد انطوى العّز فيه من طرفيه النبوة والإمامة، حظي ال�سرب بالعظمة 

حينما كان الإمام احل�سن �سابرًا، ونال احللم فخرًا حينما حّل يف �سخ�سية 

من  ومعدنها.  اأ�سلها  فهو  وال�سخاء،  واجلود  والكرم  ال�سماحة  اأما  الإمام. 

مثله ومثل اأخيه احل�سني ال�سهيدQ؟ فهما �سبطا النبي وولدا الإمام. 

اأخوه  اإذ  اأ�سمخ �سلب واأطهر رحم. فمن نظره  اإىل  اأنهما انتميا  ويكفيهما 

احل�سني؟ ومن نظر احل�سني اإذ اأخوه احل�سنL؟

واأما حياته العبادية، فقد خل�سها لنا الإمام ال�سادقQ كما روى عنه 

املف�سل بن عمر اأنهQ قال: »حدثني اأبي عن اأبيهQ اأن احل�سن بن 

.
)1(

علي بن اأبي طالبQ: كان اأعبد النا�ص يف زمانه واأزهدهم واأف�سلهم«

* الإمام احل�سنQ يف الو�سوء 
وال�سالة:

مبا اأن االإمام احل�سن من ذاك البيت 

ال�سامخ الذي يعرف اهلل �سبحانه وتعاىل 

فلذا  يـــراه،  كــاأنــه  ويخ�ساه  معرفته  حــق 

كان خوفه من اهلل �سبحانه وتعاىل بقدر 

حينما  به  املعرفة  وتتجلى  لــه.  معرفته 

لل�سالة، ولذلك  الوقوف بني يديه  يريد 

حني  لونه  وي�سفّر  مفا�سله  ترتعد  كانت 

واأجاب  الوقوف،  لذلك  لتهيُّئه  الو�سوء 

عندما �سئل عن ذلك فقالQ: »حق 

على كل من وقف بني يدي رب العر�س اأن 

.
)2(

ي�سفر لونه وترتعد مفا�سله«

ترتعد  �ــســالتــه  يف  قـــام  اإذا  وكــــان 

.
)3(

فرائ�سه بني يدي ربه عز وجل

يتكلم  مل  الفجر  من  فــرغ  اإذا  وكــان 
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)4(

حتى تطلع ال�سم�س واإن زحزح

* الإمام احل�سنQ واحلج:
ــارك مــع ذكر  ــب لــقــد قــرن ا�ــســمــه امل

والكيفية،  الكمية  م�ستويني:  على  احلج 

بيت  اإىل  حـــج  اأنـــــه  ــه  عــن ا�ــســتــهــر  اإذ 

وع�سرين  خم�س  حـــوايل  احلـــرام  اهلل  

قدميه  على  م�سيًا  كلها  وكــانــت  حجة، 

كما  حافيًا،  كــان  واأحيانًا  ال�سريفتني، 

 ،
)5(

Qجاء ذلك عن االإمام ال�سادق

لقاء  اإىل  حنينه  مــدى  عن  يك�سف  مما 

اإىل  االأم  كحنني  املــواطــن،  تلك  يف  ربــه 

ويدل على ذلك  ولدها. 

ما جاء على ل�سانه حني 

طــلــب مــنــه مــعــاويــة اأن 

ليتكلم،  املــنــرب  ي�سعد 

به  الــوقــيــعــة  اأراد  وقـــد 

ونق�سه  �سعفه  الإظهار 

وبعد  الـــنـــا�ـــس.  اأمــــــام 

وحني  ـ  والثناء،  احلمد 

نف�سه  يــــعــــّرف  كــــــان 

لهم،  قال  ـ  للحا�سرين 

اأنا  قــال:   ما  جملة  من 

ومنى،  مكة  ابن  اأنا  واملقام،  الركن  ابن 

.
)6(

اأنا ابن امل�سعر وعرفات

ويدل على ذلك ما رواه يف البحار عن 

باالإ�سناد  االأولياء،  حلية  يف  ال�سيم  اأبي 

عن القا�سم بن عبد الرحمن، عن حممد 

بن عليQ، قال احل�سنQ: »اإين 

الأ�ستحي من ربي اأن األقاه ومل اأم�س اإىل 

املدينه  م��ن  م��رة  ع�سرين  فم�سى  بيته، 

على رجليه«.

وروى عبد اهلل بن عمر عن ابن عبا�س 

قال: ملا اأ�سيب معاوية، قال: ما اآ�سى على 

ولقد حّج  ما�سيًا،  اأحّج  اأن  اإال على  �سيء 

حجة  وع�سرين  خم�سًا  علي  بن  احل�سن 

.
)7(

ما�سيًا، واإن النجائب لتقاد معه

بن  عـــن حمــمــد  فــيــه  روى  وكـــذلـــك 

اإ�سحاق: ولقد راأيته يف طريق مكة ما�سيًا، 

فما من خلق اهلل اأحد راآه اإال نزل وم�سى، 

.
)8(

حتى راأيت �سعد بن اأبي وّقا�س مي�سي

* الإمام احل�سنQ وامل�سجد:
جلده  م�ساحبًا  االإمـــام  كــان  لطاملا 

املوؤمنني اأمـــري  ــه  ــي والأب  Pاهلل ر�ــســول 

Q. ومن جملة املواطن 

الــتــي كــان قــد تــعــّود على 

امل�ساجد  فيها  احلــ�ــســور 

حتى �سب و�ساب من فيها. 

اإال  اإليها  دخوله  يكن  ومل 

على اأنه �سيف من �سيوف 

اهلل �سبحانه وتعاىل. ولذا 

باب  بلغ  اإذا  كان  اأنــه  ورد 

وقال:  راأ�سه  رفع  امل�سجد، 

يا  ببابك.  �سيفك  »اإلهي 

اأت��اك امل�سيء،  حم�سن قد 

فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما 

.
)9(

عندك، يا كرمي«

* الإمام احل�سنQ والذكر:
هو من ذاك البيت ال�سامخ الذي اأذن 

�سبحانه  ا�سمه  فيه  ويذكر  يرفع  اأن  اهلل 

وتعاىل، ولذا كان دائم الذكر هلل �سبحانه 

اإال  اأحواله  من  �سيء  يف  ُيَر  ومل  وتعاىل. 

يقراأ من كتاب اهلل  وكــان ال  ذاكــرًا هلل، 

عز وجل {يا اأيها الذين اآمنوا} اإال قال: 

.
)10(

لبيك اللهم لبيك

كانت ترتعد مفا�سله 

وي�سفّر لونه حي 

الو�سوء وال�سالة.
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مناسبة

الهوام�ص

ويــوم   Qاحل�سن ـــــام  الإم  *
القيامة:

االأمور احلا�سرة يف عقل  اأهم  من 

مــامــنــا ومــوالنــا احلــ�ــســن بن  اإ وقــلــب 

املوت.  بعد  وما  املوت  اأمر   Lعلي

من  النابع  الوجداين  احل�سور  وهذا 

احلقيقية  واملعرفة  احل�سوري  العلم 

والعقبات  ــة  ــول ــه امل املـــنـــازل  لــتــلــك 

يف  ن�سان  االإ يواجهه  وما  الكوؤودة 

ــام  م االإ جعل  الــطــويــل،  ال�سفر 

كلما  م�ستمر  بكاء  حالة  يف 

تلك  مــــن  واحــــــدة  ـــذكـــر  ت

فقد  والــعــقــبــات.  ــازل  ــن امل

عن  عمر  بن  املف�سل  روى 

قال:   Qال�سادق االإمام 

بيه  اأ عـــن   Qاأبي حــدثــنــي 

اجلنة  ذكــر  اإذا  كــان  احل�سن  اأن 

ال�سليم،  ا�سطراب  ا�سطرب  والنار 

باهلل  وتعّوذ  اجلنة  اهلل  و�ساأل 

.
)11(

النار من 

ـــكـــاوؤه  وا�ـــســـتـــد ب

اأكرث وهو على فرا�س 

االإذن  الأن  ال�سهادة، 

�سدر،  قد  بالرحيل 

باالنتقال  والــقــرار 

اإىل تلك الن�ساأة قد اتخذ. عن 

الر�سا االإمـــام  عــن  ف�سال،  ابــن 

 Rاآبائه عـــن   ،Q

ملا ح�سرت احل�سن  ورد: 

اأبـــي طالب  بــن  علي  بــن 

بن  يا  له:  فقيل  بكى،  الوفاة، 

اأتــبــكــي ومــكــانــك من  ر�ــســول اهلل، 

به؟  اأنــت  الــذي   Pر�سول اهلل

وقد قال ر�سول اهللP ما قال؟ 

وقد حججت ع�سرين حجة ما�سيًا؟ 
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خل�سلتني:  اأبــكــي  اإمنــا   :Qقال  ...

.
)12(

لهول املطلع وفراق االأحبة

ومقا�سمة   Qاحل�سن الإمام   *
ماله بينه وبني اهلل تعاىل:

�سبغت  ــي  ــت ال االأمـــــور  جــمــلــة  مـــن 

ــارت جـــزءًا من  حــيــاتــه الــعــبــاديــة و�ــس

ا�ستهر  املباركة وطارت حتى  �سخ�سيته 

اهلل  بيت  اإىل  م�سيًا  حلجه  اإ�سافًة  بها 

وبني  بينه  مــالــه  مقا�سمته  احلــــرام، 

حتى  مرات  ثالث  وتعاىل  �سبحانه  اهلل 

اإن   :Qال�سادق والنعل، فعن  النعل 

ماله  اهلل  قا�سم   Lبن علي احل�سن 

ربــه ثالث  »قــا�ــســم  خــرٍب  مــرتــني. ويف 

حلية  عن  البحار  يف  روى  وقد  مرات«. 

عامر  بن  �سهاب  عن  باالإ�سناد  االأولياء 

اهلل  قا�سم   Lعلي بن  احل�سن  اأن 

امل�سدر  نف�س  ويف  مرتني.  ماله  تعاىل 

عن علي بن جدعان قال: خرج احل�سن 

وقا�سم  مرتني  ماله  من   Lعلي بن 

اهلل �سبحانه وتعاىل ثالث مرات، حتى 

نعاًل  وميــ�ــســك  نــعــاًل  ليعطي  كــان  اأنـــه 

خفًا. ومي�سك  خفًا  ويعطي 

يف  جــاء  مــا  عنه  م�سهورًا  �سار  لقد 

املوت  فرا�س  على  وهو  ال�سابق  احلديث 

وقـــد قا�سمت  الــقــائــل:»  لــه  ـــال  ق حــني 

ربـــك مــالــك ثـــالث مــــرات حــتــى النعل 

 .
)13(

والنعل«

* الإمام احل�سنQ والدعاء:
موالنا  عــن  املـــاأثـــورة  االأدعـــيـــة  اإن 

وهــي  كـــثـــرية   Qاحل�سن ــــــام  االإم

التي  االأطــهــار  ــمــة  االأئ ــة  اأدعــي ك�سائر 

تــتــ�ــســمــن حــيــثــيــات مـــتـــعـــددة، كــــاأدب 

والتذلل  لــه،  واخلــ�ــســوع  هلل  التقدي�س 

ــر  ــني يــديــه ومتــجــيــده وحتــمــيــده وذك ب

 Pحممد النبيني  خامت  على  ال�سالة 

وعلى اآله، والتي حتمل معاين يف العلوم 

واالأخالق.  واالآداب  احلكمية  واملعارف 

املباركة:  اأدعيته  اإىل منوذج من  ون�سري 

اإىل  اهتديت  وبك  عرفتك،  بك  »اإلهي، 

فيا  اأنت.  ما  اأدِر  مل  اأنت،  ولوال  اأمرك، 

من هو هكذا وال هكذا غريه، �سلِّ على 

االإخال�س  وارزقني  حممد،  واآل  حممد 

يف عملي وال�سعة يف رزقي، اللهم اجعل 

خوامته،  عملي  وخري  اآخره  عملي  خري 

اأطعتك  اإلهي  األقاك.  يوم  اأيامي  وخري 

اإليك،  االأ�سياء  اأحب  يف  علي  املنة  ولك 

ومل  بر�سولك  والت�سديق  بك  ــان  االإمي

اإليك:  ــاء  ــي ــس االأ� اأبــغــ�ــس  يف  اأعــ�ــســك 

ال�سرك بك والتكذيب بر�سولك، فاأغفر 

.
)14(

اأرحم الراحمني« يل ما بينهما يا 

الهوام�ص

اأحــوال احل�سن  ال�سبطني يف  ، معايل  43، �س331( 1) االأنــوار، ج  بحار 

 ،-17 1، �س16  – ال�سيخ حممد مهدي احلائري، ج  واحل�سني 

الأهل  العاملي  املجمع  املجتبى-  احل�سن  – االإمام  الهداية  اأعالم 

البيت- �س33.

اأعالم الهداية، االإمام احل�سن   ، (2 )17 ـ  معايل ال�سبطني، ج1، �س16 

املجتبى، �س33

 ، (3 )150 �س  ال�سدوق،  اأمــايل  عن   ،331 �س  ج43،  ـــوار،  االأن بحار 

امل�سدران ال�سابقان.

. البحار، ج43، �س 339( 4)

. امل�سادر االأربعة ال�سابقة: 3 – البحار، ج43، �س 339( 5)

. بحار االأنوار، ج 43، �س 33( 6)

. البحار، ج43، �س 339( 7)

. البحار، ج43، �س338( 8)

 ، للحائري، ج1، �س16( 9) ال�سبطني  43، �س389، معايل  ج  البحار،   

املناقب، ج3، �س 180.

معايل   ، (10 )150 �ــس  الــ�ــســدوق،  اأمـــايل  �س331،  ج43،  الــبــحــار، 

ال�سبطني للحائري، ج1، �س16.

. ة الداعي، �س139( 11)  عدَّ

.  البحار، ج43، �س 332( 12)

.  البحار،43، �س331( 13)

.  مهج الدعوات، 144( 14)
)14(
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شعر

يوم القد�س

ال�ساعر يو�سف �سرور

)1(

َدا فتو�سَّ ــــَدى،  ــــامَل ب َد  ــــــردَّ ت َدى�ـــســـوٌت  َهَدا �سَ  الُهدى، وغدا لدى ال�سُّ
)2(

ُبرَد

ــى ــد اأت ــا ُقـــد�ـــُس هـــذا الـــيـــوُم يـــوُمـــِك ق َداي �سيِّ الــــعــــوامِلِ  هــــاِم  عــلــى  ـــَمـــا  و�ـــسَ

النُّهى اأهــــِل  مــن  االأحــــــراُر  واأحـــَمـــَداوِرجــــاُلــــِك  اجِلـــهـــاِد  يف  ُح�سينًا  ــوا  ــاُت ب

ــــاملــــنَي بــعــزِمــِهــم ـــــــالَع الــــظَّ ــــــــوا ِق ــوا بــاملــوِت فــــاْزداُدوا ُهَدىَدكُّ َنــ�ــسُ ــَتــاأْ وا�ــسْ

ـــاَءًة اِب عـــب
ُّ

ـــــــرت  ال
)3(

م�سِجَداوجتـــْلـــبـــُبـــوا َتـــــْلـــــَع لــالأ�ــســاِو�ــِس  ـــْت  ُزفَّ ــسُ  ــاالأر� ف

ـــاللـــٍة ـــٌة نـــ�ـــســـُبـــوا خلـــــرِي �ـــسُ ـــَي ـــت هــــم ف
)5(

حْمِتَدا وطاَبْت  َح�ُسنْت   
)4(

اأْفناُنها

* * *
َدا ــوَّ جُمـــــدَّ ــُم ــسُّ ــ� ـــِت ال ـــْل ـــْد ِن ـــَدايـــا قـــد�ـــُس ق ـــِفـــداِء خُمـــلَّ ـــْرحـــًا لـــل وَبـــنـــيـــِت �ـــسَ

ـــَداوهـــتـــْفـــِت يف َركـــــِب الــتــفــاين والـــِفـــَدا اِر كـــــْي تـــتـــوحَّ ــــــوَّ مبــــَحــــاِفــــِل الــــــثُّ

ـــًا ا ظـــامل ـــــَل ُحــــكــــًمــــا مـــ�ـــســـتـــبـــدًّ ـــــزي ــدَّ مــن اعتدىوت ــاِت �ــسِ ــَه الــَقــَبــ�ــسَ ــوجِّ وت

ـــن م�سى ارَتَدى�ــســدَّ الــيــهــوِد احلــاِقــديــَن، وَم َهاينِة  ال�سَّ ِلْب�َس  ومــْن  َمَعُهْم، 

ُمقَعَداقـــْد مـــلَّ اأْقـــ�ـــســـاِك املــجــيــُد مــن اجلفا �سالِة  الرِّ بني  �سيُف  كــاَن  اإْذ 

خــــِمــــدْت
ُ
الـــِفـــداوالــــيــــوَم نــــــرياُن الــقــطــيــعــِة اأ مَيِّ  مـــن  االأحـــــــــراُر  ــــَق  ــــدفَّ وت

ـــَطـــفَّ ُفــر�ــســاُن اجِلـــهـــاِد بــوحــَدٍة اأرَغــــَداوا�ـــسْ كــرميــًا  �سْمحًا  غـــًدا  ر�ــســمــْت 

مــــاِن ِقـــــالدًة ــــزَّ ـــِق ال ـــُن ــى ُع ـــــدْت عــل ـــَداوغ ــ�ــســُر املُـــبـــنُي تـــولَّ ــجــمــالــهــا الــنَّ ِب

* * *ُ
ـــَر نـــاَبـــه ـــسُ هــــذا الـــُكـــفـــُر كـــ�ـــسَّ ـــا قـــد� ـــــَداي ـــــَرَق يف الــفــالِة واأْرَع ــا، واأب ــًق ــَن َح

ــُنــوا ـــــوَن مــــن الـــيـــهـــوِد تــفــنَّ ـــــامِل والـــــظَّ
)6(

وامِلَدى ربًا،  �سَ وِط  بال�سَّ بقتالنا، 

عزائمًا ــتــمــدُّ  نــ�ــسْ فــُعــْدنــا   ... دىعـــــاُدوا  ـــرَّ ــنــا، ونــهــيــُم �ــســوًقــا يف ال مــن ربِّ

ن�سيَدَنا: مــــاِن  ــــزَّ ال ــِع  ــْم ــس � يف  ـــَداونـــبـــثُّ  �ـــسَ ثـــانـــيـــًة  االإ�ـــــســـــالِم  ـــُل  ـــُب ـــل ُب ذا 

ـــا ـــَن ـــسِ ْر�
َ
ـــاأ ـــــِديُّ كـــــرَّ ب ـــــْه ــــُم امل ـــدى َيــَداوالــــقــــاِئ َحـــْربـــًا، و�ــســدَّ يــِد الــعــدى اأب

اإِْفكهم يـــهـــدُم  وقـــــاَم  الـــُعـــتـــاَة،  دااأردى  ـــًا غــــرَّ ـــني يــــدْيــــِه حـــبَّ ـــيـــُف ب والـــ�ـــسَّ

* * *ً
�سفحة كـــتـــابـــَك  يف  ـــْل  �ـــســـجِّ كـــــوُن  ـــا  املدىي يتلوَها  الُقد�ِس«  »يــوِم  وحِي  من 
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الهوام�ص

تو�ّسد الو�سادة: جعلها حتت راأ�سه. (1 )

ط. د: ثوب خمطَّ الرُبْ (2 )

الَتْلُع: جمع تلعة وهي ما عال من االأر�س. (3 )

( 4)  االأفنان: االأغ�سان امل�ستقيمة.

املحتد: االأ�سل. يقال: فالٌن كرمي املحتد. (5 )

امِلدى: جمع ِمدية وهي ال�سفرة الكبرية. (6 )

االإمام اخلميني. (7 )

دًا: موّثقًا ومقّيدًا باحلديد. م�سفَّ (8 )

د اأهلنا: اأي جتعلهم يهودًا. تهوِّ (9 )

َدا: اللهو واللعب. الدَّ (10 )

ويتغّنى  االإبل  ي�سوُق  الذي  باحُلداء، واحلادي هو  حدا: رفع �سوته  (11 )

لها.

بها ــــاٍت،  حتــــيَّ  
)7(

لكاتبَها َداواْبــــعــــْث  ـــرَّ ـــف عــــْن كــــلِّ مـــا َخـــــطَّ االأنــــــــاُم ت

ــْت �ُسدى�ـــســـبـــَك الـــــقـــــراَر بـــ�ـــســـكِّ عـــــزٍّ هـــــادٍر ــدى َذهــب ــِع اآمــــاُل ال ــنــاُه  بــ�ــسَ

ْنَفرًا َغ�سَ اجلــهــاِد  ــوِح  ــسُ � اإىل  فا�ْستاأ�َسَداوم�سى  اأمـــاَمـــه،  ــغــاَة  الــطُّ وراأى 

ــطــَر الـــِفـــدا ـــُم وْجــــَهــــُه �ــسَ ـــمِّ ـــَي ــــــَدا ُي ــداوَع ــسِ ــر� ـــَمـــا اإمــــاًمــــا مـــو�ـــســـِوّيـــًا ُم و�ـــسَ

الِبَلى يف  َن�ْسيًا  الــَبــْغــُي  ا�ْستحاَل  ــــَداحتَّى  ــــَت ــــب ـــى واملُ ـــَه ـــَت ـــن ــــوُد امل ــــع ولـــــــُه ي

* * *
فـــــِق الـــورى

ُ
ــُس يـــوُمـــِك �ــســعَّ يف اأ ــد� ــا ق َداي الــعــتــيــُد جتــــدَّ ــكــفــُر  ال ِك  هـــــدَّ اإْن  

ناب�سًا ــِة  ــيَّ ــقــ�ــس ــل ل فــــــــوؤاًدا  َدااأ�ـــســـحـــى  ـــِل الــــَبــــال، ومتــــــرَّ ـــَل ــى ق ــل ـــــال ع وَع

بـــنـــوِرِه ـــائـــريـــَن  الـــ�ـــسَّ درَب  ـــَداواأ�ـــــســـــاَء  بـــــاِة ُمـــهـــنَّ
ُ
ــًا لـــــالأ ــف ــي ــس واْنـــ�ـــســـلَّ �

ــرًا ـــنَي مــبــ�ــسِّ ـــامل ـــع ـــــــــَق ال ْف
ُ
ـــــاَح اأ ـــــت واأن�سَدا:واْج  ... اليهوِد  قطعاِن  بهالِك 

ــعــْد ت عـــــــدوُّ، وال  يــــا  ـــاعـــَك  مـــت ـــــْم  ـــــِل مَلْ
)8(

َدا م�سفَّ البائ�سنَي  بَلحِد  وامــُكــْث 

اأهلَنا  
)9(

َد ُتهوِّ كـــْي  جتــهــُد  كــنــَت  َدااإْن  تتهوَّ اأْن  الـــيـــوَم  تـــاأبـــى  ــُس  ــا� ــنَّ ــال ف

مـــاجـــٍن ــِة  ــن ــت ــف ب تـــغـــِرُقـــهـــم  ـــَت  كـــن اأْو 
)10(

دا الدَّ واحتقَر  اللهَو  ملَّ  عُب  فال�سَّ

مقاومًا ـــاِد  اجلـــه �ـــســـوِح  اإىل  ي�ست�سهَداومــ�ــســى  اأْن  الــهــيــجــاِء  يف  وُمـــنـــاُه 

* * *
ــــا ــــِري اأجــــواَءن ـــسُ قـــومـــي عــــطِّ ـــد� ـــا ق ـــَداي اأزب قــد  فبحُرَنا  مـــاِء،  الـــدِّ ب�سذى 

قبَلًة ــمــجــاهــِد  ــل ل ـــارت  ـــس � معَبَداواحلـــــــرُب  لــلــمــقــاوِم  اأ�ــســحــى  والــ�ــســيــُف 

ــــادًة ــــس ــــْت لـــــالأبـــــيِّ و� ــــات وتـــراُبـــهـــا اأمـــ�ـــســـى قــــبــــورًا لــلــِعــَدىواالأر�ـــــــــــسُ ب

ثـــائـــٌر ـــَم  تـــبـــ�ـــسَّ اإْن  يــــطــــرُب  ـــُم  ـــي ـــغ وال
)11(

َحَدا احلـــادي  اإِن  دمــعــاٍت  ـــزخُّ  وي

اإىل م�سْت  العقيُم  يـــُح  والـــرِّ عـــُب  َداوالـــرُّ تتجنَّ  
ْ
كـــي احلــــرِب  ــوِح  ــس � ــنــاِت  ــَك ث

َدَعــــــْوا اإذا  الـــكـــائـــنـــاِت  ربِّ  َداورجــــــاُل  تبدَّ العظيِم  ــِل  ــَب اجَل على  ــَحــًرا  �ــسَ

اأبـــى ــــــددًا،  ِق الـــَفـــال  جـــْعـــَل  ــــــْوا  اأَب َداواإذا  و�ــــســــدَّ اأراَد  اأراُدوهــــــــــــا  واإذا 

* * *ً
با�سما ـــَل  هـــلَّ ـــوُن  ـــك ال هــــذا  قـــد�ـــُس  َدا:يـــا  ــمــاِء ُمـــــردِّ ــ�ــسَّ ـــُل يف ال ــا يـــرتِّ ــَم ــسَ و�

ِعُفوا ا�ْسُت�سْ الــذيــَن  عــلــى  ـــنَّ  ُم َدامــــوالَي  ــوَّ ُق حُلكمَك  واْجَعْلُهم   ، االأر�ـــسِ يف 

ـــى ُنــــزيــــَل اجلـــــــوَر مــــن اآفــــاِقــــَنــــا ـــتَّ ـــــِد مــــوِلــــَداح ـــــوطَّ ـــَم لـــلـــعـــدِل املُ ـــي ـــق وُن

نى الدُّ يــرثــوا  بــ�ــســرِبِهــْم  ــاحلــوَن  ــــداوالــ�ــسَّ ـــا قـــــائـــــًدا، وحُمــــمَّ ـــيًّ ونـــــــرى عـــل
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آداب ومستحبات

ال�سيد �سامي خ�سرا

ماء بيوت ت�صيء لأهل ال�صّ

* البناء للرياء
ــيــوم مــن حــولــنــا من  ـــراه ال اإن مــا ن

خطري  املظاهر  وحب  والتفاخر  التجرب 

جدًا!

ر�ــســول اهلل ورد عــن 

بنى  »وم�����ن  ــه:  ــول ق  P

و�سمعة،  ري�������اء  ب���ن���ي���ان���اً 

القيامة  ي���وم  اهلل  حمله 

ال�سابعة،  االأر��������س  م���ن 

ن��اٌر ت�ستعل منه، ثم  وهو 

يطوق يف عنقه، ويلقى يف 

�سيء  ف��ا يحب�سه  ال��ن��ار، 

اأن  اإال  قعرها،  دون  منها 

يتوب«.

رياًء  يبني  كيف  اهلل  ر�سول  يا  قيل: 

ف�����س��ًاً ع��ل��ى ما  »ي��ب��ن��ي  فــقــال:  و�سمعة؟ 

يكفيه )اأي زيادة على ما يكفيه( ا�ستطالة 

.
)1(

به على جريانه، ومباهاة الإخوانه«

وعن ال�سادقQ: قال: »كل بناء 

لي�س بكفاف، فهو وبال على �ساحبه يوم 

.
)2(

القيامة«

وجلَّ  ع��زَّ  اهلل  »اإن  قــال:   Qوعنه

�سقفاً  رف��ع  ملن  يقول  بالبناء،  َملََكاً  وك��ل 

اأين  اأذرع:  ث��م��ان��ي��ة  ف���وق 

.
)3(

تريد يا فا�سق؟«

اأمــــري  اأن  ويــــــــروى 

بباب  مرَّ   Qاملوؤمنني

رجل قد بناه من حجارة 

لزمانه،  بالن�سبة  فخمة، 

الباب؟«  ه��ذا  »مل��ن  فقال: 

الفاين،  امل��غ��رور  فقيل: 

ث���م م����رَّ ب���ب���اب اآخ������ر، قد 

تلك  بنف�س  �ساحُبه  بناه 

»هذا  ف���ق���ال:  ال��ف��خ��ام��ة، 

.
)4(

مغرور اآخر«

»من  قــــال:   Qال�سادق وعـــن 

ب��ن��ى ف���وق م���ا ي�����س��ك��ن��ه، ُك��ل��ف ح��م��ل��ه يوم 

.
)5(

القيامة«

اإليها،  يرتاح  و�سيعٌةٌ  داٌر  لديه  يكون  اأن  للمرء  ي�ستحب  اأنه  �سحيح 

وي�ست�سيف اإخوانه فيها. ولكن التفاخر بها، على بني ديننا واأهلنا واأحبائنا، 

منهي عنه. فا�ستحباب �سعة املنزل �سيء، واتخاذه للتكرب �سيء اآخر.

ُي�ستحب ملن بنى 

م�سكناً، اأن ي�سنع وليمة، 

ويذبح كب�ساً �سميناً، 

ويطعم حلمه امل�ساكي.
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الأبنية  ت�سييد  كراهية   *
بق�سد ال�سهرة وال�سمعة

مــن هــنــا، كــانــت كــراهــيــة ت�سييد 

ــاء  ــري وال الــ�ــســهــرة  بق�سد  ــة   ــي ــن االأب

الفعلية  احلــاجــة  وفـــوق  والــ�ــســمــعــة، 

االإقت�سار على  وا�ستحباب  والواقعية، 

الكفاف والالزم فقط.

* وليمة املنزل اجلديد
اأن  م�سكنًا،  بنى  ملــن  وُي�ستحب 

�سمينًا،  كب�سًا  ويذبح  وليمة،  ي�سنع 

امل�ساكني. فقد ورد عن  ويطعم حلمه 

اأنـــه قـــال: »مــن بنى   Pر�ــســول اهلل

واأطعم  �سمينًا،  كب�سًا  فذبح  م�سكنًا، 

اللهم ادحر  حلمه امل�ساكني، ثم قال: 

عني مردة اجلن واالإن�س وال�سياطني، 

ما  اأعـــطـــي  بــنــائــي،  يف  يل  وبـــــارك 

.
)6(

�ساأل«

ور * النظر اإىل الدرُّ
حال،  كل  وعلى  اأخــرى  جهة  ومن 

ر له اأن ي�سكن بناًء عاليًا، كما  َمْن قدِّ

العمارات  الــيــوم يف  اأكــرثنــا  هــو حــال 

ــبــنــايــات املــرتــفــعــة، فال  الــعــالــيــة وال

حتيط  التي  البيوت  �سكان  اإىل  ينظرنَّ 

ال  وفتنًةً  بالًء عظيمًا،  ذلك  فاإن يف  به، 

 Pحتمد عقباها، فقد نهى ر�سول اهلل

لَع الرجل يف بيت جاره. اأن يطَّ

* ا�ستحباب امل�سلى يف املنزل
يف  الــ�ــســالة  اأنَّ  فيه  �سك  ال  وممــا 

وفيه  مــوؤكــد،  م�ستحبٌّ  اأمـــٌر  امل�ساجد 

اأن  للمرء  ي�ستحب  لكن  عظيم.  ثــواب 

لل�سالة  خا�سًا  مكانًا  منزله  يف  يتخذ 

والتوجه  والت�سرع،  والتهجد  والقيام، 

قد  املنزل مكان  يكون يف  واأن  والعبادة، 

جعل للعبادة خا�سة، واأن تكون م�ساحته 

بال�سغرية..  هــي  وال  بالكبرية  هــي  ال 

فعلى االإخوة املوؤمنني الكرام، اأن يعملوا 

لذلك، خا�سًة َمْن كانت داره وا�سعًة، اأو 

اأو  وتعمريها،  داره  اإن�ساء  �سدد  يف  كان 

كان هناك جماٌل لذلك.

ُروي عن ال�سادقQ قوله: »اتخذ 

م�سجدًا يف بيتك«.

التي  البيوت  »اإن  قــال:   Qوعنه  

ي�����س��لَّ��ى ف��ي��ه��ا ب��ال��ل��ي��ل، ب���ت���اوة ال���ق���راآن، 
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جنوم  ُت�سيُء  كما  ال�سماء،  الأه��ل  ُت�سيُء 

.
)7(

ال�سماء الأهل االأر�س«

ــعــلَّ الــفــائــدة املــتــوخــاة مــن جعل  ول

املتاأمل،  البيت ال تخفى على  ُم�سلَّى يف 

الزينة،  مــن  ــًا  ــي خــال ــكــون  ي اإنــــه  حــيــث 

واملالهي واالألوان، وما قد ي�سغل االإن�سان 

من  االأطهر  لكونه  اإ�سافًة  عبادته،  عن 

غريه، من جهات املنزل االأخرى، ويكون 

فيه ما يحتاجه لل�سالة 

�سجادة  مــن  والــعــبــادة، 

ـــاب  ـــحـــف، وكـــت ومـــ�ـــس

وغريها  و�سبحة،  دعاٍء، 

من احلاجات االأخرى.

ـــخـــذ اأمــــري  فـــقـــد ات

 ،Q عليٌّ املــوؤمــنــني 

داره،  يف  خا�سًة  غرفة 

وال  بالكبرية  هي  لي�ست 

اإذا  فــكــان  بال�سغرية، 

اآخر  اأن ي�سلي من  اأراد 

الليل، اأخذ معه �سبيًا ال يحت�سم منه، ثم 

يذهب اإىل ذلك البيت في�سلي.

اهلل  ر�ــســوان  العاملي،  احلــر  وعلق 

 Qعلي ــطــحــاب  ا�ــس ــى  عــل ــه،  ــي عــل

يف  االإن�سان  يخلو  اأن  بكراهة  لل�سبي، 

ال�سادق االإمــام  عن  وروي  وحــده.  بيت 

فيه  لي�س  بيٌت   Qلعلي »كان   :Q

اإال فرا�ٌس و�سيٌف وم�سحٌف، وكان ُي�سلي 

.
)8(

فيه«

احتفاُظ  الرواية،  وُيالَحظ، يف هذه 

كاحتفاظه  متامًا  بال�سيف،   Qعلي

بامل�سحف يف ُم�ساله.

و�سيته  يف   Pاهلل ر�ـــســـول  وعـــن 

اإّن  ذر،  اأب����ا  ي���ا   ...« ذر:  الأبـــي  الطويلة 

العانية،  على  ال�سر  يف  َتْف�سل  ال�ساة 

كف�سِل الفري�سة على النافلة. يا اأبا ذر، 

ما يتقرُب العبد اإىل اهلل ب�سيء اأف�سل من 

ال�سجود اخلفي. يا اأبا ذر، 

اأذكر اهلل ذكراً خامًا«.

قلُت:  ذر:  اأبـــو  قـــال 

اخلامل؟«،  الــذكــر  »ومــا 

»اخل�������ف�������ي«!     :Pقال

ذر،  اأب��ا  ي��ا   ...«  Pوتابع

املائكة  ي��ب��اه��ي  رب���ك  اإنَّ 

ُي�سْبُح  رجل  نفر:  بثاثة 

يف اأر����س قفر، ف��ي��وؤذِّن ثم 

فيقول  ي�سلي،  ث��م  يقيم 

رب��ك عز وج��ل للمائكة: 

اأحٌد  يراه  اأنظروا اىل عبدي ي�سلي، وال 

غريي، فينزُل �سبعون األَف ملك، ي�سلون 

من  ال��غ��د  اإىل  ل���ه  وي�����س��ت��غ��ف��رون  وراءه، 

ي�سلي  الليل  قام من  ورج��ل  اليوم،  ذلك 

وح��ده، ف�سجد، ونام وهو �ساجد، فيقول 

روحه  ع��ب��دي،  اإىل  ان��ظ��روا  ت��ع��اىل:  اهلل 

عندي، وج�سده يف طاعتي �ساجد، ورجل 

يف زحف، ففر اأ�سحابه، وثبت هو، يقاتل 

حتى ُقتل«.

الهوام�ص

. بحار االأنوار، العالمة املجل�سي، ج73، �س149( 1)

. امل�سدر نف�سه، �س150( 2)

امل�سدر نف�سه. (3 )

امل�سدر نف�سه. (4 )

امل�سدر نف�سه. (5 )

. امل�سدر نف�سه، �س158( 6)

. و�سائل ال�سيعة، ج1، �س268( 7)

. جامع اأحاديث ال�سيعة،ال�سيد الربوجردي، ج16، �س835( 8)

. و�سائل ال�سيعة، احلر العاملي، ج5، �س296( 9)

مناسبة

ي�ستحب للمرء اأن 

يتخذ يف منزله مكاناً 

خا�ساً لل�سالة والقيام، 

والتهجد والعبادة.
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الملف
ليلة القدر، ليلة الأن�ص واللقاء

ليلة القدر بني اخلرافة واحلقيقة

ال�سيخ حممد ح�سن زراقط

اأعمال ليلة القدر

ال�سيخ حممد توفيق املقداد

ليلة القدر يف الّزمان

ال�سيخ اإ�سماعيل حريري

ليلة القدر: ليلة اللقاء والأن�س باحلبيب

ال�سيد علي مرت�سى

اإحياء ليايل القدر املباركة حمطة �صنوية ذهبية

اإعداد: فاطمة خ�ساب دروي�ص
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الملف

* ليلة القدر يف القراآن الكرمي:
مو�سعني  يف  القدر  ليلة  الــقــراآن  ذكــر 

على االأقل، مرة ُذِكرت هذه الليلة �سراحًة 

يف �سورة خا�سة هي �سورة القدر حيث يقول 

اهلل تعاىل: {اإِنَّا اأَنَزْلَناُه يِف َلْيلَِة اْلَقْدِر* َوَما 

َخرْيٌ  اْل��َق��ْدِر  َلْيلَُة   * اْل��َق��ْدِر  َلْيلَُة  َما  اأَْدَراَك 

وُح ِفيَها  ُل امْلََاِئَكُة َوالرُّ ْن اأَْلِف �َسْهٍر * َتَنزَّ مِّ

ن ُكلِّ اأَْمٍر * �َسَاٌم ِهَي َحتَّى  ِب��اإِْذِن َربِِّهم مِّ

َمْطلَِع اْلَفْجِر} )القدر: 1 ـ 5(.

تعاىل:  قوله  يف  اأخــرى  مرة  وذكــرت 

ُكنَّا  ����ا  اإِنَّ ��َب��اَرَك��ٍة  مُّ َل��ْي��لَ��ٍة  يِف  اأَن���َزْل���َن���اُه  ����ا  {اإِنَّ

َحِكيٍم}  اأَْم��ٍر  ُكلُّ  ُيْفَرُق  ِفيَها   * ُمنِذِريَن 

االأوىل  ال�سورة  اأما   .)4 –  3 )الدخان: 

فمن الوا�سح اأن املراد منها ليلة القدر، 

ـــك وذكــــر اهلل  االآيـــــة يف ذل لــ�ــســراحــة 

واأما  الليلة.  خ�سائ�س  بع�س  �سبحانه 

ليلة  منه  املق�سود  فــاإن  الــثــاين،  ــورد  امل

ويدل على ذلك: اأي�سًا،  القدر 

حيث  املوردين؛  بني  امل�سرتكة  ال�سفة 

اإن اهلل �سبحانه يتحدث عن القراآن الكرمي 

ليلة  اأنزله يف  اأنه  يف املورد االأول ويخربنا 

خ�سائ�س  بع�س  ذكــر  يتابع  ثــم  الــقــدر، 

املورد  ويف  القدر.  ليلة  �سماها  التي  الليلة 

املبني  الــكــتــاب  عــن  اهلل  يحدثنا  الــثــاين 

مق�سمًا به، ويخربنا اأي�سًا اأنه اأنزله يف ليلة 

مباركة يفرق فيها كل اأمر حكيم.

ال�سيخ حممد ح�سن زراقط

الليايل من خال معرفته  بع�س  اأهمية  اكت�ساف  املرء  ي�ستطيع  رمبا 

باالأحداث التي وقعت فيها؛ حيث اإن الزمن ي�ستمد حرمته وقدا�سته من 

االأحداث التي تقع فيه. واالأمر نف�سه يقال عن ليلة القدر. اإال اأن ال�سريعة 

االإ�سامية اأو�سحت لنا معاين ليلة القدر واأهميتها فاأغنتنا عن جت�سم عناء 

البحث والتنقيب والتحليل ملعرفة �سبب حرمة هذه الليلة وكيفية االحتفاء 

من  كثرياً  نكت�سف  ال�سريف،  واحلديث  الكرمي  ال��ق��راآن  اإىل  وبالعودة  بها. 

تفا�سيل ما يتعلق بهذه الليلة.

ليلة القدر، ليلة الأن�ص واللقاء

ليلة القدر 

بني اخلرافة واحلقيقة
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 Rاأ - وورد بع�س الروايات عن االأئمة

يدل على اأن املراد من الليلة املباركة هو 

ليلة القدر، فهذا هو ال�سيخ الطرب�سي 

ليلة  هي  املباركة  والليلة   ...« يقول: 

القدر...، وهو املروي عن اأبي جعفر 

والرواية   .
)1(

»L اهلل  عبد  واأب���ي 

التي ي�سري اإليها ال�سيخ الطرب�سي هي 

قول االإمام الباقرQ عندما �ساأله 

 : وجلَّ عزَّ  قول اهلل  اأ�سحابه عن  اأحد 

قال:  مباركة«،  ليلة  يف  اأن��زل��ن��اه  »اإن���ا 

»نعم هي ليلة القدر، وهي يف كل �سنة 

االأواخر،  الع�سر  يف  رم�سان  �سهر  يف 

فلم ينزل القراآن اإال يف ليلة القدر«، 

»فيها ي��ف��رق كل   : قــال اهلل عــزَّ وجــلَّ

اأمر حكيم« قال: »يقدر يف ليلة القدر 

ك��ل ���س��يء ي��ك��ون يف ت��ل��ك ال�����س��ن��ة اإىل 

وطاعة  و�سر،  خري  قابل،  من  مثلها 

رزق.  اأو  واأج���ل،  وم��ول��ود،  ومع�سية، 

فما قدر يف تلك ال�سنة وق�سى، فهو 

املحتوم وهلل عز وجل يف امل�سيئة....«.

* ف�سل ليلة القدر ووقتها:
لقد اتفق امل�سلمون على اأن ليلة القدر 

رم�سان  �سهر  من  االأواخــر  الع�سر  يف  هي 

اإن  االإمامية  فقال  حتديدها،  يف  واختلفوا 

ليلة القدر مرددة بني ثالث ليال من الع�سر 

االأواخر من �سهر رم�سان، ورووا يف ذلك 

روايات عن االأئمةR، منها الرواية التي 

 :Qذكرت قبل قليل حيث يقول االإمام

يف  رمــ�ــســان  �سهر  يف  �سنة  كــل  يف  »وهـــي 

الع�سر االأواخــر...«. ومن طرق اأهل ال�سنة 

ــات عــدة تــدل على هــذا املعنى  وردت رواي

»التم�سوها   :Pالنبي عن  روي  ما  منها 

وتر«  كل  يف  واطلبوها  االأواخـــر  الع�سر  يف 

 :Pوعن ابن م�سعود قال: قال ر�سول اهلل

»ليلة ت�سع ع�سرة من رم�سان وليلة اإحدى 

.
)2(

وع�سرين وليلة ثالث وع�سرين«

وعلى اأي حال اإذا اتفق امل�سلمون على 

االأواخــر من �سهر رم�سان  الع�سر  اأنها يف 

واتفقوا على �سيء كبري من م�سمونها، فال 

توقيتها.  على  اختالفهم  من  كبريًا  �سري 

ولــكــن االأهـــم مــن ذلــك هــو حمــاولــة فهم 

�ساأنها  وارتفاع  القدر  ليلة  قدا�سة  اأ�سباب 

اأ�سبابًا  القدر  ليلة  لقيمة  فــاإن  عندهم. 

ومنا�سئ منها:

نزول القراآن فيها، كما توؤكد �سورة القدر 

واالآيات االأوىل من �سورة الدخان، وقد مرت 

االإ�سارة اإليها قبل قليل يف هذه املقالة.

امل�سلمني  عند  متثل  القدر  ليلة  اإن   - ب 

من  كــثــريًا  فيها  اهلل  يــقــدر  منا�سبة 

وهذه  بــالــعــبــاد.  تتعلق  الــتــي  ـــور  االأم

اخل�سو�سية ت�ستفاد اأي�سًا من القراآن 

وتعاىل:  �سبحانه  يقول  الكرمي، حيث 

اأَْمٍر َحِكيٍم}. ُيْفَرُق ُكلُّ  {ِفيَها 

ثواب  م�ساعفة  خ�سو�سياتها  ومــن   - ت 

الرواية  يف  ورد  فقد  فيها،  االأعــمــال 

عن االإمام ال�سادقQ: »...العمل 

األ���ف �سهر  ال��ع��م��ل يف  فيها خ��ري م��ن 

)3(

لي�س فيها ليلة القدر«

*خرافات حول ليلة القدر:
بع�س  حياكة  من  القدر  ليلة  ت�سلم  مل 

النوايا  اخــتــالف  مــع  حــولــهــا  الق�س�س 

اإىل ذلك. و�سوف نحاول يف هذه  الدافعة 

االأفكار  هــذه  بع�س  اإىل  االإ�ــســارة  املقالة 

ب�سكل �سريع:
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حول تعيني ليلة القدر:

يدعي بع�س النا�س اأن ليلة القدر هي 

ليلة ثالثاء ب�سكل دائم يف كل �سنة، ويعتمد 

يف ذلك على اأن القراآن نزل ليلة الثالثاء 

عــلــى ر�ــســول اهللP. وهـــذه الــفــكــرة ال 

الزمن  معنى  يف  نتاأمل  عندما  لها  معنى 

وال  عام.  اإىل  عام  واختالفه من  ودورانــه 

ب�سكل  ــام  االأي مع  التواريخ  لتطابق  معنى 

دائم. فما الفرق بني ليلة القدر وبني عيد 

عيد  يكون  فلماذا  االأ�ــســحــى؟  اأو  الفطر 

الفطر مرة يوم اخلمي�س ومرة اأخرى يوم 

الثالثاء وهكذا وتكون ليلة القدر دائمًا ليلة 

ثالثاء؟! نعم لو مل حتدد ليلة القدر بتاريخ 

حول  ورد  كما  ممكنًا،  ذلك  لكان  زمني، 

االأول من  ال�سيام يف اخلمي�س  ا�ستحباب 

كل �سهر مثاًل، فهذا اأمر ممكن اأن نبحث 

يف  ولكن  ال�سهر،  من  االأول  اخلمي�س  عن 

ليلة القدر ورد حتديدها برقم خا�س 19، 

اأو 21، اأو 23، اأو 27 كما يف بع�س الروايات 

عن اأهل ال�سنة، وهذا التحديد ال يتنا�سب 

اأيام  مــن  خا�س  بيوم  التحديد  مــع  اأبـــدًا 

االأ�سبوع مثل الثالثاء اأو غريه من االأيام.

بع�ص الظواهر الكونية:

يروي بع�س النا�س يف ليلة القدر اأخبارًا 

روؤيتهم  مثل  خمتلفة،  كونية  ظــواهــر  عــن 

ال�سجر وكل �سيء يف حالة �سجود هلل، ومثل 

نزول نور من ال�سماء اإىل االأر�س وحتول الليل 

اإىل ما ي�سبه النهار. ويروون اأي�سا اأن من يرى 

وتكون  ال�سماء  اأبــواب  له  تفتح  املظاهر  هذه 

ي�ستجيب  حتى  يريد  مبا  للدعاء  له  فر�سة 

اهلل له. وهذه االأمور اأي�سًا خرافات ال اأ�سل 

�سرعيًا لها، بل هي ماأخوذة من بع�س االأديان 

واملذاهب غري االإ�سالمية، فاإن �سجود ال�سجر 

عند  املــوجــودة  االأفــكــار  بع�س  ت�سبه  فكرة 

عن  وبعيدًا  الغطا�س.  عيد  حول  امل�سيحيني 

لو  الظواهر  هذه  فاإن  االأفكار،  هذه  م�سدر 

كانت �سحيحة لوجب اأن يراها جميع النا�س 

وخا�سة يف ليلة القدر؛ حيث اإن اأكرث امل�سلمني 

بع�س  يراها  فلماذا  الفجر،  حتى  يحيونها 

طبيعة  تتغري  ملــاذا  بل  غريهم؟  دون  النا�س 

ال�سجر  ــاإن  ف الليلة؟  هــذه  يف  مثاًل  ال�سجر 

طاعة  حــالــة  يف  اهلل  خملوقات  مــن  وغـــريه 

ليل  ت�سبح بحمده  �سبحانه وهي  له  م�ستمرة 

االأ�ساليب  باأ�ساليب خمتلفة عن  ولكن  نهار، 

واالإن�سان وحده هو  ن�سبح فيها ونطيع.  التي 

الذي يطيع اهلل مرة ويع�سيه مرات، وي�سجد 

فاإنه  ال�سجر،  واأمـــا  مـــرات.  وي�ستكرب  مــرة 

الإرادته،  وامتثال  هلل  دائــم  خ�سوع  حالة  يف 

حتى لو بلغت اأغ�سانه ال�سحاب. واأما بع�س 

النا�س، فاإنه ي�سجد عندما يكون حتت خط 

فوق  الدرجات  بع�س  �سعد  اإذا  واأما  الفقر، 

عز  اهلل  قول  عليه  ينطبق  فاإنه  اخلط،  هذا 

اآُه  رَّ اأَن  َلَيْطَغى*  ااْلإِن�����َس��اَن  اإِنَّ  {َك��اَّ  وجل: 

ا�ْسَتْغَنى} )العلق: 6 – 7(.

خ�سخ�سة ليلة القدر:

بني  تداولها  يتم  التي  اخلرافات  من 

بع�س النا�س حول ليلة القدر، اخت�سا�سها 

ببع�س النا�س، وهم من راأوا تلك الظواهر 

املذكورة اأعاله. وهيهات اأن ي�ستطيع اأحد 

واحد  ب�سخ�س  تعاىل  اهلل  رحمة  ح�سر 

اهلل  اإن  قيل:  لو  نعم  قالئل.  اأ�سخا�س  اأو 

النا�س  من  حمــدود  عــدد  دعــاء  ي�ستجيب 

الأنه عرفهم باإخال�سهم، فهذا اأمر ممكن، 

وغريه ال يعدو كونه خرافة.
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ارتفاع ليلة القدر:

 يبدو اأن بع�س النا�س منذ زمن بعيد 

النا�س،  اأذهــان  من  القدر  ليلة  رفع  اأراد 

القدر  ليلة  اأن  مقت�ساها  خلرافة  ــرّوج  ف

 Pليلة واحدة كانت يف حياة النبي هي 

الدعاية  هذه  تهدف  ورمبا  بعده.  ورفعت 

هذه  يف  العبادة  عن  امل�سلمني  اإبعاد  اإىل 

�سيا�سية،  ــدوافــع  ال كــانــت  ورمبـــا  الليلة. 

ليلة  اأن   Pالنبي عن  الروايات  يف  فــاإن 

�سهر وهي مدة ملك  األف  القدر خري من 

بني اأمية، ورمبا كان هذا ال�سبب للرتويج 

هذه   Rاالأئمة واجــه  وقد  الرتفاعها. 

نقلت  كثرية  واأحــاديــث  مبواقف  الدعاية 

ال�سادق االإمــام  عن  ورد  ما  منها  عنهم، 

Q عندما ي�ساأله اأحدهم: اأخربين عن 

ليلة القدر كانت اأو تكون يف كل عام؟ فقال 

القدر،  ل��ي��ل��ة  رف��ع��ت  »ل���و   :Qاالإمام

.
)4(

لرفع القراآن«

خامتة املطاف:

ميكن تلخي�س ما تقدم باأن ليلة القدر 

ليلة تعم فيها رحمة اهلل جميع النا�س، بل 

للنا�س  و�سمولها  الرحمة  توزيع  ليلة  هي 

القراآن  نــزول  ليلة  وهــي  كامل.  عــام  اإىل 

على النبيP، وهي ليلة باقية بني ليايل 

اهلل  ــرث  ي ــوم  ي القيامة  ــوم  ي اإىل  ال�سنة 

اأو  خ�سو�سية  وكــل  عليها.  ومــن  االأر�ـــس 

�سفة تذكر لليلة القدر وال يكون م�سدرها 

كتاب اهلل اأو ال�سنة الواردة عن املع�سومني

كائنًا  قائلها،  اإىل  ترد  خرافة  هي   R

من كان.

الملف

الهوام�ص

. جممع البيان، ج9، �س102( 1)

. اأحمد بن علي اجل�سا�س، اأحكام القراآن، ج3، �س640( 2)

. انظر: امليزان يف تف�سري القراآن، ج20، 334( 3)

. الكليني، الكايف، ج4، �س158( 4)
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الملف

ال�سيخ حممد توفيق املقداد

قال اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي )ب�سم اهلل الرحمن الرحيم، اإنَّا اأنزلناه 

األ��ف �سهر،  القدر خري من  القدر، ليلة  اأدراك ما ليلة  القدر، وما  يف ليلة 

اأم��ر، �سام هي حتى مطلع  ب��اإذن ربهم من كل  ل املائكة وال��روح فيها  تنزَّ

الفجر(.

ليلة القدر هي اأعظم ليايل ال�سنة على االإطاق، وتتحلى مبميزات عديدة 

جعلت لها تلك املنزلة العظيمة عند اهلل وامل�سلمن. وهي الليلة التي يجهد 

امل�سلمون على اختاف مذاهبهم وتوجهاتهم اأن يحيوها بكل اأنواع العبادة 

، نظراً لدورها املحوري يف حياة الفرد امل�سلم واالأمة االإ�سامية  هلل عزَّ وجلَّ

اأي�ساً. وقبل اأن ندخل يف تفا�سيل اأعمال ليلة القدر، ال بد من التوقف عند 

مميزات هذه الليلة املباركة.

ليلة القدر، ليلة الأن�ص واللقاء

اأعمال ليلة القدر

املعلوم  مــن  ال���ق���راآن:  ن���زول  ليلة   �  1

ليلة  اأنزله اهلل يف  قد  الكرمي  القراآن  اأن 

القدر التي هي اإحدى ليايل �سهر رم�سان 

رم�سان  {�سهر  اهلل..  قال  كما  املبارك 

)البقرة:  ال���ق���راآن...}  فيه  اأن���زل  ال���ذي 

 � اأنزلناه  {اإن��ا  185( وكذلك قوله تعاىل: 

القراآن � يف ليلة مباركة} )الدخان: 3(.

2 � ليلة ال��ق��در خ��ري م��ن األ��ف �سهر: 

رحمة  هو  اهلل  من  ة  واملنَّ ل  التف�سُّ وهــذا 

بعباده وفتح اأبواب اخلري والثواب لزيادة 

ر�سيدهم من احل�سنات، يوم ال ينفع مال 

وال بنون اإال من اأتى اهلل بقلب �سليم.

واالآج���ال:  االأع��م��ال  تقدير  ليلة   �  3

االإن�سان  م�سري  يتقرر  الــقــدر  ليلة  يف 

ورزق  وموت  حياة  من  كامل،  عام  ملدة 

وعلم وعمل واأحداث جتري، ولكن لي�س 

على نحو احلتم واجلزم، الأن اهلل يقول  

اأم  وعنده  ويثبت  ي�ساء  ما  اهلل  {ميحو 

ليلة  ر يف  »ُيقدَّ   .)39 الكتاب} )الرعد: 

ال�سنة  تلك  يف  يــكــون  �ــســيء  كــل  الــقــدر 



37

ة
ر

�س
ع

ة 
من

ثا
ال

ة 
سن

ل�
 ا

/
م 

 20
08

ل  
لو

ي اأ
/

20
د 4

د
لع

ا

اإىل مثلها من قابل، من خري اأو �سر، اأو 

اأو  َجــٍل 
َ
اأ اأو  مولوٍد  اأو  مع�سية،  اأو  طاعة 

َي، فهو  ر يف تلك الليلة وُق�سِ رزٍق. فما ُقدِّ

وعن   .
)1(

امل�سيئة« فيه  وهلل  املحتوم  من 

ر�سول  »ك����ان   :Qال�سادق االإمـــام 

�سد  االآواخ���ر  الع�سر  دخ��ل  اإذا   Pاهلل

الليل،  واأح��ي��ا  الن�ساء،  واجتنب  امل��ئ��زر، 

.
)2(

للعبادة« غ  وتفرَّ

اأعمال ليلة القدر

واأما اأعمال ليلة القدر، فهي متنوعة 

عة بني كل اأنواع العبادة والطاعة هلل.  وموزَّ

وهذا ما يوجب على من يريد اإحياء هذه 

روحيًا  م�ستعدًا  يكون  اأن  العظيمة  الليلة 

ونف�سيًا، واأن يكون قلبه وعقله حا�سرين 

اإىل  االإمكان  قدر  ي�سعى  اأن  وعليه  بقوة. 

اأن يكون يف حالة رفيعة من االإخال�س هلل 

، ف�ساًل عن الورع والتقوى، حتى  عزَّ وجلَّ

يكون الأعماله فيها منزلة ودرجة القبول 

عند اهلل، الأن قبول االأعمال هو ما يبحث 

هذه  مثل  يف  امللتزم  املوؤمن  امل�سلم  عنه 

االأجواء االإميانية.

القدر،  ليلة  اأعــمــال  تفا�سيل  واأمـــا 

فيمكن اأن نحددها فيما يلي:

اأرقى العبادات،  وهو من  � التفكر:   1

نف�سه  يف  االإن�سان  نظر  عن  عبارة  الأنــه 

وفيمن حوله وما حوله، ليعلم من خالل 

هو  مدبرًا  حكيمًا  خالقًا  هناك  اأن  ذلك 

الذي ابتدع، وهو الذي خلق االأ�سياء من 

االإن�سان  يعني  الذي  هو  والتفكر  العدم. 

ورد  ولـــذا،  واالإلــتــزام.  االإ�ستقامة  على 

عبادة  من  خري  �ساعة  ر  »تفكُّ اخلــرب  يف 

دون  مــن  الــعــبــادة  الأن   ،
)3(

�سنة« �ستني 

ر وتدبُّر ال معنى لها وال قيمة. ولذا،  تفكُّ

عنه:  ورد  كما   Qاملوؤمنني اأمــري  قال 

اأين،  اأين، ويف  »رحم اهلل من عرف من 

 وهل هناك اأف�سل من ليلة 
)4(

واإىل اأين؟«
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والت�سويق،  االأ�سرار  ليلة  هي  التي  القدر 

الأن يفكر االإن�سان فيما يجعله قريبًا من 

اهلل ونيل ر�ساه؟

الــقــراآن هو  ال���ق���راآن: الأن  ق����راءة   �  2

وقراءته  النفو�س  وطبيب  القلوب  اأني�س 

يف  وتوجد  الذهن،  وت�سفي  القلب  جتلو 

االطمئنان   من  حالة  االإن�سانية  النف�س 

يف  القراآن  قــراءة  فاإن  وعليه،  وال�سالم. 

مع  اإ�سافية،  ميزة  لها  تكون  القدر  ليلة 

خا�سة  مزايا  من  القراآن  لقراءة  ما  كل 

وقد  رمــ�ــســان.  �سهر  يف 

امل�ستحب يف  من  اأنه  ورد 

على  الرتكيز  القدر  ليلة 

»القدر«  التالية  الــ�ــســور 

و«العنكبوت«  ـــــروم«  و«ال

يف  لــعــل  اإذ  و«الــــدخــــان« 

باخل�سو�س  ال�سور  هذه 

ليلة  تخفيه  ممــا  بع�سًا 

الغيب،  اأ�سرار  القدر من 

اهلل  اإال  يعلمها  ال  الــتــي 

 Pالنبي وهــم  العلم،  يف  والرا�سخون 

.Rواالأئمة

كما  العبادة«  »ُمــخ  وهــو  ال��دع��اء:   �  3

ورد يف بع�س الروايات. واإذا كان الدعاء 

مطلوبًا من االإن�سان ب�سكل يومي ليتوا�سل 

العون والقوة، فاإن  مع ربه ولي�ستمد منه 

للدعاء يف ليلة القدر معنى خا�سًا يزيده 

وردت  وقد  ورغبة.  وت�سويقًا  وروعة  قيمة 

اأدعية  خا�سة لليلة القدر، من اأهمها على 

ف�ساًل  الكبري«  اجلو�سن  »دعاء  االإطالق 

اأبــي حمزة  عن »دعــاء االفتتاح« و«دعــاء 

مكارم  و«دعــاء  التوبة«  و«دعــاء  الثمايل« 

االأخالق«، الأن لكل دعاء من هذه االأدعية 

توجهًا غري موجود يف غريه. ومن جمموع 

تتكامل �سخ�سية  االأدعية،  توجهات هذه 

املوؤمن، من معرفة ربه وتعظيمه وطاعته، 

اإىل طلب التوبة والرحمة واملغفرة، واإىل 

الكرمية  لــالأخــالق  بــالــتــوفــيــق  الــدعــاء 

التي هي خري معني  واخل�سال احلميدة 

لالإن�سان يف هذه احلياة الدنيا الفانية.

لتجديد  مطلوبة  وهــي  ال��زي��ارة:   �  4

ـــــاء  ـــــي الــــعــــهــــد مـــــع اأول

 Pنبينا« اأمــــــرنــــــا 

ــد  وق  .»Rواأئمتنا

ـــو�ـــس  ـــاخلـــ�ـــس ب ورد 

اأمري  زيـــارة  ا�ستحباب 

ليلة  يف   Qاملوؤمنني

ــاده، وزيـــــارة  ــه ــس ــ� ــت ــس ا�

 Qاحل�سني االإمــــام 

يوم  اإىل  االإ�سالم  �سهيد 

تعني  والزيارة  القيامة. 

ـ  املباركة  الــقــدر  ليلة  يف  وخ�سو�سًا  ـ 

ا�ستعداد املوؤمن للت�سحية والفداء وبذل 

اهلل  ديــن  عن  للدفاع  والنفي�س  الغايل 

لذلك،  م�ستوجبًا  الو�سع  يكون  عندما 

يف  بهم  واقــتــداًء  الأئمته  مبايعة  وذلــك 

يف  ذلك  كان  اإذا  واالإيثار،  اجلهاد  نهج 

�سبيل طاعة اهلل ونيل ر�سوانه.

ـ ال�سالة: يف ليلة القدر، ال�سالة   5

اأ�سرف  �سمن  تقع  الأنها  اآخــر،  طعم  لها 

واأف�سل ليلة يف ال�سنة على االإطالق. ومن 

امل�ستحب اأن ي�سلي االإن�سان »مائة ركعة« 

على من يريد اإحياء 

هذه الليلة العظيمة اأن 

يكون يف حالة رفيعة من 

 ، االإخال�س لله عزَّ وجلَّ

حتى يكون الأعماله فيها 

منزلة ودرجة القبول.
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اخلا�ستني  الركعتني  عــن  ف�ساًل  فيها، 

ركعة  كــل  يف  ــراأ  ــق ي حــيــث  ــقــدر  ال بليلة 

»الفاحتة والتوحيد �سبع مرات« ثم يدعو 

بعدها بدعاء  خا�س يكرره �سبعني مرة، 

وهو »اأ�ستغفر اهلل واأتوب اإليه«.

6 � طلب العلم: من االأعمال امل�ستحبة 

يف ليلة القدر »طلب العلم«، وذلك اإ�سارًة 

�ساعاتها  يف  تخت�سر  الليلة  هذه  اأن  اإىل 

العبادة  ــــواع  اأن كــل  الــفــجــر  حــتــى طــلــوع 

اأن  يف  �سك  وال   . وجـــلَّ عــزَّ  هلل  والطاعة 

يف  ـ  بع�سًا  اأو  ُكالًّ  ـ  القدر  ليلة  ا�ستغالل 

عبارة  ــو  ه الــعــلــم  طــلــب 

النف�سي  اال�ستعداد  عن 

عند  والعملي  والــروحــي 

ــوؤمــن لــلــتــزود مــن نبع  امل

بالعلم  ال�سايف  االإ�سالم 

ــد، الــذي  ــي ــف الــنــافــع وامل

وعمل  فــعــل  اإىل  يــتــحــول 

و�سلوك يف واقع احلياة.

وهـــو  ال�������ذك�������ر:   �  7

امل�سلم  مــــن  مـــطـــلـــوب 

دائمًا، حتى يبقى مع اهلل يف كل حاالته. 

اأو يحمد  يهلل  اأو  يكربِّ  اأو  ح  ي�سبِّ فعندما 

عندما  االأذكــــار  فــهــذه  ويــ�ــســكــره،  اهلل 

معانيها  اإىل  ملتفتًا  امل�سلم  ــرددهــا  ي

هذا  اأن  يــعــنــي  فــهــذا  ومــ�ــســامــيــنــهــا، 

الروحي  بالزاد  يتزود  اأن  يريد  االإن�سان 

مبا  ودنياه  دينه  اأمور  على  ي�ستعني  لكي 

يوؤدي اإىل ر�سا اهلل، فكيف اإذا كان هذا 

الذكر يف ليلة القدر التي ورد ا�ستحباب 

ويكفي  و�سوره؟  اأنواعه  بكل  فيها  الذكر 

لالأدعية  اجلامعة  الكتب  اإىل  الــرجــوع 

ــدار االأذكــــار  ــق ــان م ــس ــ� حــتــى يـــرى االإن

الواردة وامل�ستحبة يف ليلة القدر.

8 � الغ�سل: وهو م�ستحب يف اأول ليلة 

القدر واآخرها، ففي اأولها الغ�سل عبارة 

عن تهيئة النف�س والروح واجل�سد، عرب 

واال�ستعداد  واملعنوي  البدين  التطهري 

الباب  من  القدر  ليلة  عامل  اإىل  للولوج 

�سرط  الــطــهــارة  الأن  اهلل،  يحبه  ــذي  ال

ل�سحة ال�سالة، وجلواز 

مــ�ــس كــلــمــات الـــقـــراآن 

و�سرط  واآيـــات  �سور  من 

القراآن  قراءة  للكمال يف 

والـــــدعـــــاء. والـــطـــهـــارة 

ت�سفي على العمل جمااًل 

من  يحب  واهلل  وكــمــااًل. 

عمله  يــكــون  اأن  امل�سلم 

وحمبوبًا  وجمياًل  كاماًل 

اآخر  يف  والغ�سل  عــنــده. 

لتاأكيد  هــو  املــبــاركــة  الليلة  مــن  الليل 

الطهارة  هــذه  والأن  املعنوية،  الطهارة 

اأن  يعني  ال  القدر  ليلة  انتهاء  اأن  توؤكد 

عليه،  كان  ما  اإىل  �سيعود  اأحياها  الذي 

ــات  درج يف  ــاء  ــق االرت على  �سيعمل  بــل 

النف�سي  ــعــفــاف  وال والــطــهــر  االإميـــــان 

من  مقام  ــرب  اأق اإىل  لي�سل  والــروحــي 

. اهلل عزََّ وجلَّ

يف ليلة القدر، يتقرر 

م�سري االإن�سان ملدة عام 

كامل، من حياة وموت 

ورزق وعلم وعمل.
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الملف

اأوًل: وقوعها يف �سهر رم�سان

اإن هذه الليلة جعلت يف �سهر رم�سان 

تعاىل،  اهلل  عند  ال�سهور  اأف�سل  هو  الذي 

ولياليه اأف�سل الليايل، واأيامه اأف�سل االأيام 

كما ورد يف خطبة النبي االأكرمP، حيث 

ال�سهور  اأف�سل  اهلل  عند  هو  »�سهر  قال: 

اأف�سل  اأف�����س��ل االأي�����ام ول��ي��ال��ي��ه  واأّي���ام���ه 

.
)2(

الليايل و�ساعاته اأف�سل ال�ساعات...«

وخل�سو�سية هذا الزمان، اختاره اهلل 

تعاىل على بقية االأزمنة، فقد ورد عن اأبي 

ال�سيخ اإ�سماعيل حريري

ليلة القدر، ليلة الأن�ص واللقاء

ليلة القدر يف الّزمان

قال تعاىل يف كتابه العزيز {�سهر رم�سان الذي اأنزل فيه القراآن} 

)البقرة: 185(.

وقال عّز وجّل: {اإّنا اأنزلناه يف ليلة مباركة اإّنا كّنا منذرين * فيها ُيْفَرق كل 

اأمٍر حكيم * اأمراً من عندنا اإّنا كّنا مر�سلن} )الدخان: 3 ـ 5(.

والآية  رم�سان،  �سهر  يف  اأُنزل  الكرمي  القراآن  باأّن  ت�سّرح  الأوىل  الآية 

الثانية )رقم 3( يف �سورة الدخان ت�سّرح باأنه اأنزل يف ليلة مباركة.

فقال  الكرمي،  القراآن  نزول  زمان  اأكرث  لتحّدد  القدر  �سورة  جاءت  ثم 

تعاىل: {اإنَّا اأنزلناه يف ليلة القدر} )القدر: 1(، فثبت بذلك اأنَّ ليلة القدر هي 

القراآن وقد و�سفها اهلل  اأنزل فيها  التي  الليلة  �سهر رم�سان، وهي  ليايل  من 

تعاىل باملباركة.

وقد �سّرحت  الروايات ال�سريفة بذلك، ففي �سحيح الف�سالء عن حمران 

اأنزلناه يف ليلة مباركة}  ��ا  {اإنَّ اأنَّه �ساأل اأبا جعفرQ عن قول اهلل عزَّ وجلَّ 

قال: »نعم، ليلة القدر، وهي يف كل �سنة يف �سهر رم�سان يف الع�سر االأواخر، فلم 

.
)1(

ينزل القراآن اإالَّ يف ليلة القدر...«

ومن الوا�سح اأنَّ هناك خ�سو�سية لليلة القدر، فلتنظر اإىل �سيء من هذه 

اخل�سو�سية �سمن التايل:
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رم�سان  »�سهر   :Qال�سادق اهلل  عبد 

غ���ّرة ال�����س��ه��ور، وق��ل��ب ه���ذا ال�����س��ه��ر ليلة 

.
)3(

القدر«

عن  بــاإ�ــســنــاده  املقت�سب  كــتــاب  ويف 

ال�سادق، عن اآبائهR، عن ر�سول اهلل

االأيام  اختار من  اهلل  »اإّن  قــال:  اأّنــه   P

رم�سان،  �سهر  ال�����س��ه��ور  وم���ن  اجل��م��ع��ة، 

.
)4(

ومن الليايل ليلة القدر«

فتكون ليلة القدر قد ُجعلت يف اأف�سل 

التي  لياليه  �سائر  على  لت  وف�سّ ال�سهور، 

عند  ليلة  اأف�سل  فهي  الليايل،  اأف�سل  هي 

اهلل تعاىل ما دامت ال�سماوات واالأر�س.

ثمَّ اإنَّ تف�سيل ليايل �سهر رم�سان على 

الليايل  هذه  المتياز  ال�سهور  �سائر  ليايل 

�سهرها من  تعاىل، مبا جعل يف  عند اهلل 

الربكات الكثرية التي ال تعدُّ وال حُت�سى، 

اإىل حّد اأن يعترب اأنَّ اأنفا�س ال�سائمني فيه 

فيه  وعملهم  عبادة،  فيه  ونومهم  ت�سبيح، 

.
)5(

مقبول، ودعاءهم فيه م�ستجاب

يكون  تعاىل  اهلل  �سهر  غري  �سهر  واأيُّ 

اأجــَر من  اآيــة من القراآن  اأجــُر تــالوة  فيه 

اأبواب  فيه  وتكون  القراآن يف غريه؟!  ختم 

مغلقة،  النريان  ــواب  واأب مفّتحة،  اجلنان 

الفر�س  ثواب  ويكون  مغلولة،  وال�سياطني 

من  �سواه  فيما  فري�سة  �سبعني  ثــواب  فيه 

.
)6(

ال�سهور؟!

واإذا كان ال�سهر كذلك، فكيف ال يكون 

اأف�سل  واأيــامــه  ولياليه  ال�سهور،  اأف�سل 

الليايل واالأيَّام؟!

ليايل  على  الــقــدر  ليلة  تف�سيل  واأمـــا 

حباها  تعاىل  اهلل  فـــالأنَّ  رم�سان،  �سهر 

اأنزل فيها خامت الكتب خلامتة  باأن  دونها 

الر�ساالت، على �ساحبها واآله اآالف التحية 

وال�سلوات.

وجعل فيها من الف�سل الكبري والثواب 

اخلطري ما ال عنٌي راأت وال اأذٌن �سمعت وال 

خطر على قلب ب�سر، كما �سياأتي.

الع�سر  الليايل  يف  وقوعها  ثانيًا: 

الأواخر

�سهر  من  االأواخـــر  الع�سر  يف  ُجعلت   

رم�سان من كلِّ �سنة اإىل يوم القيامة، كما 

�سّرحت بذلك �سحيحة الف�سالء املتقدمة 

.Qعن اأبي جعفر

 Qعلّي عن  اأي�سًا  ذلك  ُروي  وقد 

.
)7(

Pعن ر�سول اهلل

وقد ُروي يف ال�سحيح عن اأبي عبد اهلل

اإذا   Pر�سول اهلل »ك��ان  اأنه قال:   Q

امل�سجد  يف  اعتكف  االأواخ����ر  الع�سر  ك��ان 

املئزر  و�سّمر  �سعر،  من  قّبة  له  ربت  و�سُ

»و�سّمر   :Qفقوله  .
)8(

فرا�سه« وطوى 

باجلّد  للعبادة  ت�سمريه  عن  كناية  املئزر«، 

واالجتهاد.

اأي  ف��را���س��ه«  »وط����وى   :Qوقوله

ترك املجامعة.

االأواخـــر  للع�سر  اأنَّ  على  يــدّل  وهــذا 

واجلّد  واالأعــمــال  العبادة  يف  خ�سو�سية 

واالجتهاد.

الع�سر  باإحياء  الزائد  االهتمام  ولعلَّ 

اأّن  بعد  االإن�سان  اأنَّ  من  نا�سئ  االأواخـــر 

وهي  ال�سابقة  الليايل  تلك  كل  عليه  ت  َمرَّ

تعادل ثلثي ليايل ال�سهر تقريبًا، قد ي�سل 

العبادة،  اجتــاه  واخلمول  امللل  حالة  اإىل 

ماأخذه،  منه  اأخذ  قد  ال�سوم  يكون  حيث 

وفتور  القوى  وخور  بال�سعف  ي�سعر  و�سار 

الهّمة، فتاأتي تلك الع�سر االأواخر وما فيها 
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واإحياء  والطاعة  العبادة  على  احلــّث  من 

لتعطي دفعًا جديدًا ومن�ّسطًا قويًا  الليايل 

معبوده  نحو  وبقّوة  جديد  من  لينطلق  له، 

من  لالأمن  وداعيًا  ثوابه  راجيًا  وخالقه، 

عقابه.

وت�ستد هّمته يف خ�سو�س الليايل التي 

ورد  التي  القدر  ليلة  احتمال  فيها  يقوى 

اأنها بني ليلة من ثالث  يف اأكرث من رواية 

واإحــدى  ع�سرة،  ت�سع  الليايل:  هــي  لــيــاٍل 

وع�سرون، وثالث وع�سرون، بل يف بع�سها 

الرتديد بني خ�سو�س الليلتني االأخريتني، 

فقد ورد يف املوثق عن زرارة، عن اأبي عبد 

اهللQ اأّنه قال: »التقدير يف ليلة ت�سع 

ع�سرة، واالإبرام يف ليلة اإحدى وع�سرين، 

.
)9(

واالإم�ساء يف ليلة ثاث وع�سرين«

وقد تقول: ما هو ال�سّر يف اإخفاء ليلة 

اأقل  على  ليلتني  اأو  لــيــاٍل  عــّدة  يف  الــقــدر 

تقدير؟

ليلة  اإخــفــاء  يف  الفائدة  اإّن  اجلـــواب: 

العبادة  يف  ــا�ــس  ــنَّ ال يجتهد  اأن  الــقــدر 

اإدراكها،  يف  طمعًا  الليايل  جميع  ويحيوا 

الو�سطى  ال�سالة  اأخفى  �سبحانه  اأّنه  كما 

االأعظم  وا�سمه  اخلم�س،  ال�سلوات  يف 

�ساعات  يف  االإجابة  و�ساعة  االأ�سماء،  يف 

.
)10(

اجلمعة

وي�ساف اإىل هذا اأّن اال�ستعداد الإحياء 

لياٍل متعّددة رغبًة يف اإ�سابة ليلة القدر مع 

ما يف ذلك من التعب املرتّتب على ال�سهر 

على  دلــيــاًل  يكون  الليل،  طــوال  والــعــبــادة 

والتقّرب  مــواله  طاعة  يف  العبد  متّح�س 

للموىل  املطلقة  التبعّية  يف  وجناحه  منه، 

جّل وعال حيث اأراد له ذلك.
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الملف
لليلة  املعنوية  القيمة  ثــالــثــًا: 

القدر

�سائر  عــن  الــقــدر  ليلة  امــتــازت  ملــاذا 

خ�سو�س  عــن  بــل  رمــ�ــســان،  �سهر  لــيــايل 

الليايل الع�سر االأواخر، بحيث ُجعلت خريًا 

من األف �سهر؟

هذه  يف  مــا  على  �سريعة  اإطــاللــة  يف 

معنوية  قيمة  مــن  لها  مــا  يّت�سح  الليلة، 

وميكن  غريها،  يف  موجودة  لي�ست  عالية 

تلخي�سها يف االأمور التالية:

االأول: اإّن القراآن اأنزل يف هذه الليلة، 

الكرمي،  القراآن  كما ن�سَّ على ذلك نف�س 

م  تقدَّ ــد  وق ال�سريفة  لــلــروايــات  م�سافًا 

بع�سها �سابقًا.

يقّدر اهلل  الليلة  اأنــه يف هذه  ال��ث��اين: 

تعاىل كل �سيء يكون يف ال�سنة اإىل مثلها. 

فقد ورد يف �سحيح الف�سالء عن حمران، 

»قال  حــديــث:  يف   Qجعفر اأبـــي  عــن 

اهلل عّز وجّل )فيها يفرق كلُّ اأمر حكيم( 

القدر  ليلة  ر يف  ُي��ق��دَّ قــال:   )4 )الدخان: 

اإىل مثلها  ال�سنة  تلك  �سيء يكون يف  كّل 

ومع�سية،  وطاعة  و�سّر،  خري  قابل،  من 

ر يف تلك  اأو رزق. فما ق��دِّ ومولود واأج��ٍل 

ال�سنة وق�سى، فهو املحتوم، وهلل عزَّ وجلَّ 

ر فيها املنايا  . ومّما يقدَّ
)11(

فيه امل�سيئة...«

.
)12(

والباليا

األف  من  خرٌي  باأنها  و�سفها  الثالث: 

فيها  ال�سالح  العمل  الأّن  وذلــك  �سهر، 

فيه  لي�س  �سهر  األــف  يف  العمل  من  خــرٌي 

فيها  �ساحلًا  عماًل  اإنَّ  اأي  الــقــدر،  ليلة 

يف  العمل  بهذا  االإتيان  من  اأف�سل  ثوابه 

األف  الثالثني  يقارب  ما  اأي  �سهر،  األف 

له  حــّد  ال  الــذي  تعاىل  اهلل  فــَكــَرُم  ليلة، 

عمل  لقاء  يعطيهم  باأن  العباد  على  ميّن 

من  اأكرث  هو  ثوابًا  القدر  ليلة  يف  �سالح 

ليلة،  األــف  ثالثني  يف  �سالح  عمل  ثــواب 

وبــعــد هذا  كـــرٌم،  الــكــرم  وهــل بعد هــذا 

ف�سٌل؟! الف�سل 

ــده  ــذي اأوج اأّمـــا مــا هــو هــذا اخلــري ال

له  اأمٌر مرتوٌك  لعباده، فهو  الليلة  يف هذه 

املتقّدم  احلديث  ففي  وتــعــاىل.  �سبحانه 

{ليلة  »قلت:  قال:   Qجعفر اأبي  عن 

اأيَّ �سيء  ���س��ه��ر}  األ����ف  ال��ق��در خ���رٌي م��ن 

فيها  ال�سالح  العمل  بذلك؟ فقال:  عنى 

واأن��واع اخلري خرٌي  والزكاة  ال�ساة  من 

ليلة  لي�س فيها  �سهر  األ��ف  العمل يف  من 

ي�����س��اع��ف اهلل تبارك  ال���ق���در؛ ول����وال م��ا 

اهلل  ول��ك��ّن  بلغوا،  م��ا  للموؤمنن  وت��ع��اىل 

ي�ساعف لهم احل�سنات )بحّبنا(«.

الرابع: يف عالمتها، فقد روى حممد 

اأحدهما  عــن  ال�سحيح،  يف  م�سلم  بــن 

القدر،  ليلة  عالمة  عن  �ساأله  اأّنــه   L

واإن  ريحها،  تطيب  اأن  »عامتها  فقال: 

كانت يف برد دفئت، واإن كانت يف حرٍّ بردت 

 
)13(

فطابت...«
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الملف

اأهمّية الليلة:

اإحياء  على  البواعث  اأهــّم  من  ولعّل 

هذه الليلة واغتنام حلظاتها النورانّية هو 

املعرفة بف�سلها، وكرامتها، و�سفاتها وما 

 Pالنبّي ب�سرية  والنظر  فيها،  يجري 

يتاأّهبون  كانوا  كيف   Rاالأطهار واآله 

والتاأّمل  اآنــاءهــا،  مي�سون  كــانــوا  وكيف 

كــيــف كانوا  الــ�ــســالــح  الــ�ــســلــف  بــ�ــســرية 

ي�ستغّلون حلظات هذه الليلة املباركة.

وقد مي�سي بع�ٌس هذه الليلة كغريها 

تعٍب  ليلة  اآخـــرون  ويــراهــا  الليايل،  مــن 

ون�سب، بينما تراها ثّلة ثالثٌة ليلة اللقاء 

مع  اخللوة  ليلة  �سبحانه،  بــاهلل  واالأنــ�ــس 

احلبيب، الذي هّياأ كّل االأ�سباب لالإن�سان 

الفرحة  ليلة  الــلــيــلــة،  هـــذه  يف  لــلــقــائــه 

والبهجة وال�سرور، ليلة الدمعة من فرحة 

الفوز والر�سوان.

�سهر  حّق  قيل يف  ما  كّل  اأّن  ريب  وال 

من  له  يذكر  ما  وكــّل  املــبــارك،  رم�سان 

منح  مــن  فيه  يعطى  ومــا  وثـــواب،  ف�سل 

وهبات، وت�سفيد ال�سياطني وتفتُّح اأبواب 

ليلة  اإىل  ي�سري  ذلك  كّل   
)1(

و... اجلنان 

الــقــدر؛ الأّنــهــا منه، وفــيــه. بــل ُيــذكــر اأّن 

�سهر رجب و�سهر �سعبان موّطئان ل�سهر 

موّطئ  بذاته  رم�سان  و�سهر  رم�سان، 

لليلة القدر، فهي اإذًا تزيد عليه.

ال�سيد علي مرت�سى

ليلة القدر، ليلة الأن�ص واللقاء

ليلة القدر 

ليلة اللقاء والأن�س باحلبيب

األف �سهر. ليلٌة، العمل فيها يزيد على العمل يف  �سالم هي. ليلٌة خٌر من 

ثالث وثمانني �سنة ونّيف لي�ص فيها مثل هذه الليلة. هي ليلٌة واحدٌة يف ال�سنة، 

لها  و�سخ�ص  والأولياء،  الأنبياء  وعاينها  املالئكة،  بها  وحّفت  الرحمن،  اأََجلَّها 

اأن  اجلدير  ومن  الليلة.  هذه  يغتنم  كيف  يفّكر  اأن  بالإن�سان  حرّي  املحّبون.. 

يتحّراها، وير�سدها، وي�ستعّد لها.. بل لي�ص من الغريب اأن يحيي بع�سهم �سنًة 

الليلة من الف�سل  الليلة على نحو ل ي�سوبه �سّك، ملا لهذه  باأكملها ليدرك هذه 

واخلر وال�سالم.
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* مواقف من اأهل البيتR يف 
هذه الليلة:

اأّنه   ،Qاهلل عبد  ــي  اأب عــن  ورد   �  1

قال: كان ر�سول اهللP، اإذا دخل 

قّبة  لــه  �سربت  االأواخـــــر،  الع�سر 

.
)2(

�سعر، و�سّد املئزر

على  ير�ّس  كان   ،Pالنبّي اأّن  وروي 

اأهله املاء، ليلة ثالث وع�سرين، يعني من 

.
)3(

�سهر رم�سان

املوؤمنني اأمــري  وعــن   �  2

ر�سول  اأّن   :Q

يطوي  كان   Pاهلل

فــــرا�ــــســــه، ويـــ�ـــســـّد 

الع�سر  يف  مـــئـــزره، 

�سهر  مــن  االأواخـــــر 

رم�سان، وكان يوقظ 

ــة ثـــالث  ــل ــي اأهــــلــــه ل

وعـــ�ـــســـريـــن، وكـــان 

النيام  وجـــوه  يــر�ــّس 

باملاء، يف تلك الليلة. وكانت فاطمة

O، ال تدع اأحدًا من اأهلها ينام 

تلك الليلة، وتداويهم بقّلة الطعام، 

وتقول:  الــنــهــار،  مــن  لها  وتــتــاأّهــب 

 .
)4(

حمروم من حرم خريها

يف  »يوجد  ــه:  اأّن طاوو�س  ابن  وينقل   �  3

العابدين  زيــن  موالنا  اأّن  االأخــبــار 

كّل  يت�سّدق  كان  عليه  اهلل  �سلوات 

بدرهم،  الــ�ــســيــام  �سهر  مــن  يـــوم 

ليلة  يف  بال�سدقة  يظفر  اأن  رجــاء 

القدر. كما رويناه وراأيناه يف كتاب 

اإ�سماعيل امليثمّي يف كتاب  علّي بن 

 :L اأ�سله عن علّي بن احل�سني 

كان اإذا دخل �سهر رم�سان ت�سّدق 

لعّلي  فيقول:  بــدرهــم،  يــوم  كــّل  يف 

اأ�سيب ليلة القدر. 

العابدين زين  موالنا  اأن  اإعلم  اأقول: 

بليلة  ــه  زمــان اأهـــل  اأعــــرف  كـــان   Q

القدر، وهو �ساحب االأمر يف ذلك الع�سر 

باالطالع  واملــخــ�ــســو�ــس 

ولعّل  الــ�ــســّر.  ذلــك  على 

يوم  كــّل  ب�سدقته  املــراد 

من ال�سهر ليقتدي به من 

مل يعلم ليلة القدر يف فعل 

كّل  والقربات  ال�سدقات 

رم�سان،  �سهر  مــن  ــوم  ي

ــة الـــقـــدر  ــل ــي ــل ــظــفــر ب ــي ل

بال�سدقة  ويــ�ــســادفــهــا 

وفعل االإح�سان.

اأقــــول: ولــعــّل مـــراد مــوالنــا علي بن 

كّل  يت�سّدق  اأن  اإظــهــار   L احل�سني 

نف�سه،  االأعــداء  عن  لي�سرت  بدرهم،  يوم 

يطلبوا  لئال  القدر،  ليلة  يعرف  ما  باأّنه 

 .
)5(

منه تعريفهم بها«

ـ واأّما االإمام ال�سادقQ: فعن   4

عثمان  بن  حّماد  عن  عي�سى،  بن  حّماد 

قال: دخلت على اأبي عبد اهللQ ليلة 

اإحدى وع�سرين من �سهر رم�سان، فقال 

اغت�سلت؟ قلت: نعم جعلت  يا حّماد  يل: 

لي�س من الغريب اأن 

يحيي بع�سهم �سنًة 

باأكملها ليدرك هذه الليلة 

على نحو ال ي�سوبه �سّك، 

ملا لهذه الليلة من الف�سل 

واخلري وال�سالم.
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فداك، فدعا بح�سري، ثّم قال: اإىل لزقي 

اأ�سّلي  واأنا  ي�سّلي  يزل  فلم  ف�سّل، 

لزقه حّتى فرغنا من جميع  اإىل 

�ــســالتــنــا، ثـــّم اأخـــذ يــدعــو واأنـــا 

اأوؤمن على دعائه اإىل اأن اعرت�س 

بع�س  ودعا  واأقــام  فــاأّذن  الفجر، 

.
)6(

غلمانه فقمنا خلفه....

فعن   :Qالباقر ـــــــا  واأّم

اأبو جعفر الف�سيل بن ي�سار: كان 

اإحـــدى  لــيــلــة  ــت  ــان ك اإذا   Q

وع�سرين،  ثالث  وليلة  وع�سرين 

اأخذ يف الدعاء حتى يزول الليل، 

.
)7(

فاإذا زال الليل، �سّلى

* ليلة اللقاء:
تكون  اأن  جزافًا  االأمــر  ولي�س 

االأمري جرح  الختيار  االإلهّية  امل�سيئة 

ليلة  الليايل، وهي  اإحدى هذه  Q يف 

 Qوا�ست�سهاده ع�سرة،  ت�سعة 

ليختم  وع�سرين،  اإحــدى  ليلة  يف 

بقوله  كلماته  اآخــر  ال�سالم  عليه 

»فزت ورّب الكعبة«، وتكون فرحة 

لقائه مع اهلل �سبحانه وتعاىل يف 

اأ�سرف الليايل واأعّزها. ولعّل ليلة 

اجلرح وليلة اال�ست�سهاد، قد زادتا 

يف الليلتني، بل يف الع�سر االأواخر 

من �سهر رم�سان مهابًة وجالاًل، ليكون 

الدين اخلامت الذي نزل باآخر الكتب 

وهو القراآن، يف �سهر ال�سيام، وقد 

الهوام�ص
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الملف
هّيئت كّل االأ�سباب املعنوّية والنورانّية، من 

�سبق  ما  وكّل  �سعبان،  و�سهر  رجب  �سهر 

من ليال واأّيــام قبل ليلة القدر، كّل ذلك 

متهيدًا وتوطئة لهذه الليلة املباركة، فتعّد 

وتفوح  االإلهّية،  املاأدبة  هذه  كّل  وتب�سط 

يف  لتنت�سر  الرحمانّية،  الن�سائم  عبقات 

بيت االإمامة، وتدور يف الفلك الذي اجتمع 

فيه احل�سنان وزينب حول اأبيهما )عليهم 

يوّدعونه، تعبريًا عن  جميعًا �سالم اهلل( 

وعن  الليلة،  بهذه  الدين  هذا  ربط  مدى 

الليلة  هــذه  عالقة  مــدى 

املوقف  ــعــّل  ول بـــاالإمـــام، 

يغني للناظر عن الدليل.

* ختام واغتنام:
االقتبا�س  هــذا  بعد 

املخت�سر من روايات اأهل 

هذا  وبعد   ،Rالبيت

جديٌر  الي�سري،  العر�س 

اأن ننظر كيف نغتنم هذه 

وكيف  نتهّياأ،  كيف  العمر،  من  اللحظات 

القادمة،  ال�سنة  ندرك  ال  فلعلنا  ن�ستعّد، 

وَمن يدري؟! جدير بنا اأن نعمل على ك�سب 

ر�سا اهلل ور�سا �ساحب هذه الليلة. 

يقول ال�سيخ عبا�س القّمي: »ويف هذا 

ال�سهر ليلة تكون عبادة اهلل فيها خريًا من 

لنف�سك،  فيه  فانتبه  �سهر،  األف  عبادته 

ونهارك،  ليلك  فيه  تق�سي  كيف  ر  وتب�سّ

عن  واأع�ساءك  جوارحك  ت�سون  وكيف 

معا�سي رّبك، واإّياك واأن تكون يف ليلتك 

الغافلني  من  نهارك  ويف  النائمني،  من 

 .
)8(

عن ذكر رّبك...«

حمّمد،  واآل  حمّمد  على  �سّل  »اللهم 

القدر  لليلة  فيه  ووّفقني 

عــلــى اأفــ�ــســل حـــال حتّب 

من  اأحــد  عليها  يكون  اأن 

لك،  واأر�ــســاهــا  اأوليائك 

اجعلها يل خــريًا من  ثــّم 

األف �سهر، وارزقني فيها 

اأفــ�ــســل مــا رزقـــت اأحـــدًا 

مّمن بّلغته اإّياها واأكرمته 

من  فيها  واجعلني  بها، 

عتقائك من جهّنم، وطلقائك من النار، 

يا  ور�سوانك  مبغفرتك  خلقك،  و�سعداء 

.
)9(

اأرحم الراحمني«

جديٌر اأن ننظر كيف 

نغتنم هذه اللحظات 

من العمر، فلعلنا ال 

ندرك ال�سنة القادمة، 

وَمن يدري؟!

الهوام�ص
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Qجممع �سيد ال�سهداء *
االإعالمي يف منطقة بريوت  امل�سوؤول   

اأنـــه يتم  يــو�ــســح   احلـــاج غ�سان درويــ�ــس 

التح�سري  ل�سهر رم�سان املبارك، باعتباره 

مع  التعاطي  يتم  كما  خا�سًا،  م�سروعًا 

ليايل القدر بنف�س القدر واالأهمية، نظرًا 

للنا�س.  بالن�سبة  الليايل  هــذه  ت�سكله  ملا 

الإحيائها  ويتح�سرون  ينتظرونها  فهم 

العالقة  اإىل  دروي�س  وي�سري  عــام.  كل  يف 

القوية واملميزة التي  جتمع النا�س مبجمع 

النا�س  يلتقي  ففيه   ،Qال�سهداء �سيد 

ح�سن  ال�سيد  اهلل  حلــزب  الــعــام  بــاالأمــني 

ن�سر اهلل، واإن كان ذلك يف الفرتة االأخرية 

اأكرث  تعززت  العالقة  وهذه  ال�سا�سة.  عرب 

بعدما اأعيد اإعماره بعد تدمريه عام 2006 

من قبل العدو ال�سهيوين. 

العمالنية  للتح�سريات  بالن�سبة  اأمــا 

وجتهيزه  املــكــان  ترتيب  فيتم  لــالإحــيــاء، 

اإىل جانب تاأمني كتب االأدعية وامل�ساحف 

لربنامج  بــالــنــ�ــســبــة  اأمــــا  والــ�ــســجــدات. 

التا�سعة  عند  عــادة  يبداأ  فهو   االإحــيــاء، 

اأ�سحاب  من  عدد  اختيار  ويراعى  م�ساء. 

الرتكيز  ويتم  للقراءة،  اجليدة  االأ�سوات 

الناحية  مـــن  اجلــمــهــور  يــفــيــد  مـــا  عــلــى 

اإحياء ليايل القدر املباركة 

حمطة �صنوية ذهبية 

اإعداد: فاطمة خ�ساب دروي�ص

هي موعد �سنوي ينتظره النا�ص بفارغ ال�سرب من اأجل النطالق من 

جديد يف احلياة دون ذنوب وخطايا. كيف ل واهلل �سبحانه وتعاىل وعد 

عباده باملغفرة وبقبول التوبة يف هذه الليايل املباركة؟! فيتوافد النا�ص 

باعتبارها  القدر،  ليايل  اإحياء  اإىل  الإميــاين  م�ستواهم  اختالف  على  

فر�سة ذهبية لنيل الرحمة الإلهية وفتح �سفحة جديدة متالأها الأعمال 

ال�ساحلة واخلرة وتغيب عنها املعا�سي والآثام. جملة بقية اهلل التقت 

تقييمها  عن  و�ساألتها  الإ�سالمي،  جمتمعنا  يف  الفاعلة  اجلهات  من  عددًا 

مل�ساركة النا�ص يف اإحياء ليايل القدر وبرنامج عملهم ب�سكل عام يف هذه 

املنا�سبة.

ليلة القدر، ليلة الأن�ص واللقاءالملف
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العبادية،  ويراعى اإعطاء فرتات متقطعة 

ملن  املجال  ويرتك  وال�سحور،  لال�سرتاحة 

يود التربع يف ذلك.

وي�سري احلاج دروي�س اإىل وجود تقييم 

للح�سور �سنويًا. هذا اجلمهور الذي يقدر 

على  يقت�سر  ال  وهــو  االآالف   بع�سرات 

امللتزمني دينيًا، بل هناك م�ساركة من قبل 

اأخوات غري حمجبات واأخوة غري ملتزمني. 

وي�سري يف هذا املجال اإىل احل�سور العائلي، 

حيث تاأتي االأم واالأب واالأطفال، كما ي�سجل 

ح�سور عدد كبري من امل�سلمني من خمتلف 

الدول العربية ودول العامل يف هذه الليايل 

يف جممع �سيد ال�سهداء، 

�سد  قب�ساتهم  فريفعون 

وقفتهم  وي�سجلون  الظلم 

مع احلق واملقاومة.

املــــجــــلــــ�ــــص   *
ال�سيعي  ــالمــي  ــس الإ�

الأعلى 

اإدارة  يف  ــو  ــ�ــس ــع ال

التبليغ الديني يف املجل�س 

االإ�سالمي ال�سيعي االأعلى 

قا�سي املحكمة ال�سرعية يف بعلبك ال�سيخ 

جانبه  من  اعترب  يحفويف،  مهدي  حممد 

اأن اهتمام النا�س باإحياء ليايل القدر اأمر 

خ�سو�سية  من  الليايل  لهذه  ملا  طبيعي، 

ل فيها. فاهلل  وقدر، كون القراآن الكرمي تنزَّ

�سبحانه وتعاىل يعطي فيها االأجر الكبري، 

الذي  االأمر  واالأجر،  احل�سنات  في�ساعف 

ي�سجع على امل�ساركة يف االإحياء.

اإدارة  اأن  يحفويف  القا�سي  ويو�سح 

ال�سيعي  االإ�ــســالمــي  املجل�س  يف  التبليغ 

االأعلى تتوىل متابعة اإحياءات هذه الليايل 

يف املناطق، من خالل املبلغني  يف امل�ساجد 

كتب  املجل�س  لهم  فيوؤمن  واحل�سينيات، 

االأدعية وامل�ساحف، كما يطلع على طبيعة 

ويكون  هذا  وحيثياته.  العبادي  الربنامج 

اإحــيــاء مــركــزي لليايل الــقــدر يف  هــنــاك 

املطار،  طريق  على  الــواقــع  املجل�س  مقر 

تن�سيق  خــالل  من  لذلك  التح�سري  ويتم 

جيدة  اأ�ــســوات  واختيار  االإحــيــاء  برنامج 

هذا  يف  ويلفت  والــقــراآن.  االأدعية  لقراءة 

االإطار اإىل امل�ساركة الكثيفة للنا�س الذين 

االأعداد  اأن  موؤكدًا  دعــوة،  دون  ي�ساركون 

نتيجة  كــل عــام  ـــزداد يف  ت

الوعي عند النا�س ورغبتهم 

هذا  يف  التوبة  حت�سيل  يف 

القا�سي  وي�سري  ال�سهر. 

اإحياءات  اأن  اإىل  يحفويف 

على  تقت�سر  ال  املــجــلــ�ــس 

لبنان، بل متتد اإىل خمتلف 

يف  وحتديدًا  العامل،  اأنحاء 

ويختم  االأوروبــيــة.  البلدان 

بــالــرتكــيــز عــلــى �ــســرورة 

ا�ستفادة اجلميع من �سهر رم�سان املبارك 

ولياليه ال �سيما ليايل القدر، م�سددًا على 

اأهمية �سفاء النية وطهارة القلب والرغبة 

عن  النهائي  والبعد  التوبة  يف  احلقيقية 

املعا�سي واخلطايا.   

* املركز الإ�سالمي الثقايف
بدوره مدير املركز االإ�سالمي الثقايف 

يف جممع االإمامني احل�سننيL ال�سيد 

هذه  اأهمية  اإىل  ي�سري  املــو�ــســوي،  �سفيق 

الكرمي  الــقــراآن  فيها  ل  تنزَّ التي  الليايل 

ي�سجل ح�سور عدد كبري 

من امل�سلمي، من خمتلف 

الدول العربية ودول العامل 

يف هذه الليايل، يف جممع 

�سيد ال�سهداء
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الذي ر�سم لالإن�سان والكون وللحياة املنهج 

والنظام،  اال�ستقامة  يحقق  الذي  الرباين 

م�ستوى  على  ال�سمو  مــعــاين  كــل  ويحقق 

الدعاء  اأن  ومبا  واالأمــة.  واملجتمع  الفرد 

حر�س  نــرى  م�ستجاب،  الليايل  هــذه  يف 

النا�س  اأ�سحاب احلوائج على اإحياء هذه 

حوائجهم  لرتفع  اإخــال�ــس،  بكل  الليايل 

باإذنه.  وتق�سى  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  اإىل 

واإح�سا�سًا  املفاهيم  هــذه  مــن  وانــطــالقــًا 

املو�سوي  ال�سيد  يلفت  الدينية،  بامل�سوؤولية 

اإىل االإحياءات التي يقوم 

جممع  يف  ـــز  ـــرك امل بــهــا 

 Lاالإمامني احل�سنني

يف حارة حريك، في�سجل 

الوافدين  اأعــداد  ــاد  ازدي

الليايل  هــذه  اإحــيــاء  اإىل 

يف كل عام، نتيجة الوعي 

املتزايد عند النا�س الذين 

يحر�سون على اال�ستفادة 

باأكرب قدر ممكن. ويتابع 

م�سريًا اإىل اأن هذا االأمر يفر�س توفري كافة 

�سواء  لالإحياء،  ال�سرورية  امل�ستلزمات 

جلهة املكان وجتهيزه، اأو جلهة توفري قراء 

القراآن واالأدعية وجمال�س العزاء، خا�سة 

ا�ست�سهاد  الليايل تتخللها ذكرى  واأن هذه 

تاأمني  اإىل  اإ�سافة   ،Qاملوؤمنني اأمــري 

االإحياء.  للم�ساركني يف  ال�سحور  ح�س�س 

الو�سائل  هــذه  وجــود  اأن  املو�سوي  ويــوؤكــد 

جتعل من اإحياء هذه الليايل اأمرًا مي�سرًا 

بالتن�سيق  املركز  املوؤمنني. ويحر�س   على 

اإقامة  على  الــكــرمي  ــراآن  ــق ال جمعية  مــع 

الليايل،  هذه  اإحدى  خالل  قراآنية  اأم�سية 

واإيران  م�سر  من  كل  من  قــراء  في�سارك 

االإ�سالمي  املركز  مدير  ويوؤكد  و�سوريا. 

هذه  جمتمعنا  يف  القدر  ليايل  اإحياء  اأن 

وبات  النا�س  عند  �سرورة  اأ�سبح  ــام  االأي

ياأتوننا  فهم  قلوبهم،  يف  را�سخة  منا�سبة 

فردية  مــبــادرات  وهناك  دعــوة.  دون  من 

تقوم بطباعة املن�سورات وتوزيعها باملجان 

وهذا  االإحـــيـــاءات.  املــوؤمــنــني خــالل  على 

على  حياتهم  بناء  يف  النا�س  رغبة  يعك�س 

اأ�ــســ�ــس فــالح وتــقــوى، االأمـــر الـــذي �سكل 

جمتمعنا  يف  فعلية  �سحوة 

االإ�سالمي.

املعارف  جمعية   *
الإ�سالمية الثقافية

اأما امل�سرف على ق�سم 

يف  واملــنــ�ــســورات  االأن�سطة 

جمعية املعارف االإ�سالمية 

عمار  الــ�ــســيــخ  الــثــقــافــيــة 

تزايد  ف�سجل  حـــمـــادة،  

باإحياء  الــنــا�ــس  اهــتــمــام 

الع�سرين  ال�سنوات  خــالل  الــقــدر  ليايل 

اإحياء  مب�سوؤولية  يتعلق  وفيما  املا�سية. 

اأنها  حمادة  يوؤكد  املباركة،  الليايل  هــذه 

ال  بــذلــك،  جهة  وقــيــام  عــامــة.  م�سوؤولية 

االآخرين. فما  امل�سوؤولية عن  انعدام  يعني 

التعبري  ميكن  املــعــارف  جمعية  بــه  تقوم 

اإن  اإذ  تخ�س�سية،  م�سوؤولية  بــاأنــه  عنه 

اجلمعية تعمل على حتديد االأدعية املوثوق 

املع�سومني عــن  قــوي  ب�سند  املــرويــة  بها 

الكتب  لــطــبــاعــة  تــتــ�ــســدى  كــمــا   ،R

فرتاعي  باملنا�سبات،  املتعلقة  والــربامــج 

للمن�سور.كما  اجلمالية  الفنية  الناحية 

هناك مبادرات فردية 

تقوم بطباعة املن�سورات 

وتوزيعها باملجان 

على املوؤمني خالل 

االحياءات.
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الملف
تقوم جمعية املعارف بدور مميز يف جمال 

خالل  مــن  وذلــك  العلماء،  مــع  التوا�سل 

اجلمعيات امللحقة بها. فاملركز االإ�سالمي 

اإليه عدد كبري من العلماء  للتبليغ ينت�سب 

وت�سرف  امل�ساجد،  اإمامة  يتولون  الذين 

اجلمعية على االإحياءات يف هذه امل�ساجد 

بطباعة  تقوم  كما  الثقافية،  واملجمعات 

من  االأن�سطة  على  واالإ�سراف  املن�سورات 

املنرب  فيتوىل  االأر�ــس،  على  جهات  خالل 

اأ�سخا�س  اإر�ــســال   - مــثــاًل   - احل�سيني 

ميتلكون ال�سوت اجلميل  لقراءة العزاء يف 

ال�سيخ حمادة يف هذا  ويتحدث  امل�ساجد. 

االإطار عن دليل  اإحياء ليايل القدر الذي 

كان  اإذ  مطبوع،  ب�سكل  �سابقًا  ي�سدر  مل 

هناك من�سور يت�سمن اأعمال ليايل القدر، 

اللوج�ستية  الق�سايا  يت�سمن  الدليل  اإمنا 

من اآداب واأمور م�ستحبة يف هذه الليايل. 

التي  النقاط  بع�س  على  الدليل  ويــركــز 

امللل،  يف  ال�سخ�س  اإيقاع  عدم  �ساأنها  من 

واملاء  ال�سحور  تاأمني  �سرورة  اإىل  فنلفت 

اأو  التدفئة  جلهة  العامة  االأجــواء  واأهمية 

التربيد، اإ�سافة اإىل اجلانب االإداري الذي 

يحر�س على جناح العمل من خالل حتديد 

القراآن  وقــراءة  والدعاء  ال�سالة  اأوقــات 

ويختم  ال�سحور.  ووقــت  الــراحــة  ــرتات  وف

بالتاأكيد على اأن هذه االإحياءات هي خري 

املهمة  االآثار  اإىل  م�سريًا  لالإن�سان،  مطلق 

لها، اإذ اإنها ت�سع االألفة بني قلوب النا�س، 

تدفع  كما  االجتماعي،  التكامل  فيتحقق 

بربه  عالقته  ومتتني  للتاأمل  �سخ�س  كل 

اإىل  بالتاأكيد  يقود  الذي  االأمر  وحميطه،  

الفوز باالآخرة ونيل مر�ساة اهلل عز وجل.
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رب ثالثني

ال�صاهدة على اإ�صراقة النت�صار

اإيفا علوية نا�سر الدين

عندما �سبكت عناكب العدو خيوط عدوانها باجتاه رب ثالثني 

ال�سمود  بوجوه  يفي�ص  بتاريخ  جبينها  ي�سع  التي  البلدة  �سورة  كانت 

اأذهانهم بقوة، ل �سيما عند مدخلها الذي ت�سهد  واملقاومة حا�سرة يف 

تقا�سيمه على العملية ال�ست�سهادية البطولية التي نفذها ال�سهيد علي 

املوت  م�ساهد  الذاكرة  اإىل  اأعادت  املكان  فرهبة   .1996 العام  يف  اأ�سمر 

البائ�ص والأ�سالء املمزقة، واأ�سعلت يف النفو�ص فتيل الرعب من امل�سر 

امل�سوؤوم. وجد جنود العدو اأنف�سهم م�ست�سلمني ل�سعور قاهر باخلوف من 

ال�سور وامل�ساهد  التاريخ نف�سه، فت�سيف حرب متوز املزيد من  اأن يعيد 

اإىل ف�سول احلكاية.

وهكذا كان...

قالع الوعد الصادق
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خمالبها  العدو  وح�سية  ت�سن  اأن  قبل 

واملنازل،  االأحياء  على  الغادر  لالنق�سا�س 

ثالثني  رب  بلدة  اأهــايل  من  العديد  ق�سى 

يف  احلرب  من  االأوىل  ع�سر  الثالثة  االأيــام 

وحدة حال من ال�سمود والثبات.

املتوايل  الق�سف  �سجيج  من  فبالرغم 

اأ�سداوؤه  كانت  والــذي  البلدة  اأطــراف  على 

�ساعات  مدى  على  م�سامعهم  اإىل  تتهافت 

ي�ستاأن�سون  االأهـــايل  كــان  والــنــهــار،  الليل 

الطوارئ  حالة  متطلبات  لتاأمني  بالتكاتف 

وا�ستمتع  احلـــرب.  اأجـــواء  فر�ستها  الــتــي 

اأثــــارت يف  اجلميع بــروحــيــة اجلــهــاد الــتــي 

رجااًل  ـ  منهم  لكل  بــاأن  ال�سعور  نفو�سهم 

ون�ساًء ـ دورًا يوؤديه لتعزيز ومواكبة جهوزية 

بجنبات  املــرتبــ�ــس  للخطر  املــجــاهــديــن 

البلدة، التي احت�سنت تربتها االإ�ست�سهادي 

علي اأ�سمر، وال�سهيد ن�سري حمود.

* وللمراأة جهاد
حممد/50  )اأم  يحيى  نايفة  احلــاجــة 

حياتهن  تزخر  اللواتي  الن�ساء  من  عامًا( 

باملواقف التي تنطق بعظمة واأهمية دور املراأة 

يف ميادين اجلهاد. لقد كانت التجربة التي 

عا�ستها خري دليل وبرهان على ف�سل ال�سغوط 

ـ مهما بلغت حدة ق�ساوتها ـ يف الق�ساء على 

االأمور الرا�سخة يف القلب والوجدان.

فكيف اإذا جاءت هذه ال�سغوط من عدو 

حمتل غا�سب ي�ساوم على نزع روح املمانعة 

راية  ترفع  التي  ـــادي  االأي و�سل  والــتــحــدي، 

الدفاع عن االأر�س والق�سية؟

فرتة  اأثـــنـــاء  ت�سكن  حمــمــد  اأم  كــانــت 

عائلتها  مع  للجنوب  االإ�سرائيلي  االحتالل 

يف  عميقًا  جـــذوره  متتد  ــذي  ال منزلهم  يف 

قلب تربة رب ثالثني، وفجاأة وجدت نف�سها 

اإىل معتقل  قادتها  التي  االأ�سر  بقيود  مكّبلة 

اخليام، هي وكل من زوجها )ح�سن بركات( 

وولديها ال�سابني، مبعدة ق�سرًا عن اأطفالها 

الثالثة )7 و5 و3 �سنوات( الباقني لوحدهم 

مع جدتهم امل�سّنة من دون معني.

�سنة ون�سف اأم�ستها اأم حممد يف املعتقل 

رب ثالثين
الق�ساء: مرجعيون.

االرتفاع عن �سطح البحر: 750م.

البعد عن العا�سمة: 97كلم.

عدد ال�سكان: حوايل 5000 ن�سمة.

حدود البلدة

من ال�سمال: بلدة الطيبة.

من ال�سرق: بلدة العدي�سة.

مــن الــغــرب: بــلــدتــا الــقــنــطــرة وبني 

حّيان.

من اجلنوب: بلدة مركبا.
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وت�سهيل عملية  املقاومة  التعامل مع  ب�سرف 

ذاقت  اال�ست�سهادية،  اأ�سمر  علي  ال�سهيد 

اأكبادها  فلذات  عن  البعد  مــرارة  خاللها 

ال�سغار، وح�سرة القرب من ولديها اللذين 

بعد  وذلك  االعتقال،  واأمل  ق�ساوة  �ساركاها 

خروج زوجها الذي بقي  �ستة اأ�سهر تعّر�س 

فيها الأق�سى اأنواع التعذيب والقهر.

اأيام  وبحلول   ،2000 العام  من  اأيــار  يف 

املعاناة  رحلة  انتهت  والتحرير،  االنت�سار 

ل�سنوات  العائلة  على  بظاللها  األقت  التي 

مع خروج ولدها االأخري من املعتقل. ومّتت 

اآالم  حممد  اأم  فرمت  ال�سمل  بلّم  الفرحة 

خريًا  وا�ستب�سرت  ظهرها،  خلف  املا�سي 

مع  تــرافــقــت  الــتــي  الــعــزة  م�ساهد  ــة  ــروؤي ب

�سعور قوي يف اأعماقها بالفخر باأن اهلل منَّ 

عليها بامل�ساهمة ولو بجزء ي�سري يف م�سرية 

ثمارها  اأينعت  التي  واملــقــاومــة  الت�سحية 

على  بالعزم  يوازيه  اآخر  و�سعور  انت�سارًا، 

املزيد من العطاء حتى الرمق االأخري.

حممد  اأم  ف�سحذت  متوز  حرب  جــاءت 

الــهــمــة مــع جمــمــوعــة مــن الــنــ�ــســاء خلدمة 

على  املــرابــطــني  واملجاهدين  ال�سامدين 

يطالها.  اعتداء  الأي  حت�سرًا  البلدة  ثغور 

تتالأالأ على مالمح اأم حممد ابت�سامة الر�سا 

وهي تتحدث عن تلك االأجواء: »كنت اأحلب 

واللبنة،  اللنب  حليبها  من  واأ�سنع  البقرة، 

واأوزعها على اجلريان. كنا اأنا وجاراتي نعّد 

ن�سمع  كنا  وحني  املقاومة،  ل�سباب  الطعام 

اهلل  اإىل  بالدعاء  نتوجه  كنا  الق�سف  دوي 

متو�سلني باأهل البيتR فتطيب نفو�سنا 

بال�سكينة واالأمان«.

وهذا االأمر لي�س بغريب على اأم حممد، 

فقد عاي�سته بقوة اأثناء وجودها يف املعتقل. 

ككنز  حتملها  معها  ح�سلت  حادثة  تــروي 

اإحدى  »اأثناء  ثمني خمّباأ يف ثنايا الذاكرة: 

التحقيق معي يف املعتقل، تعر�ست  جل�سات 

ل�سرب قا�ٍس ومربح اأفقدين الوعي. وعندما 

ا�ستيقظت وجدت نف�سي مرمية على االأر�س 

الدنيا  بي  ف�ساقت  املوح�سة،  زنزانتي  يف 

حّلت  التي  للمظلومية  نف�سي  علّي  وعــّزت 

زينب ال�سيدة  منادية  بالبكاء  فبداأت  بي، 

O بت�سرع وتو�سل، واإذ بي اأح�س بامراأة 

ومت�سك  مني،  تتقدم  �سوداء  عباءة  تلب�س 

على  وت�سعني  االأر�ــس،  عن  وترفعني  بيدي 

اأجدها.  فلم  حويل  التفّت  وفجاأة  ال�سرير. 

قمت وطرقت باب الزنزانة ب�سدة واإ�سرار، 

مكان املواجهة التي اخرت تقدم العدو
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عن  �ساألتها  وعندما  ال�سرطية،  يل  ففتحت 

دخول  عــدم  واأكـــدت  ا�ستغربت  املـــراأة  تلك 

بعدما  وفهمته  االأمر  فاأدركت  الغرفة،  اأحد 

اأح�س�ست بروحانية عالية تغمر كل كياين«.

عندما حّول الق�سف الهمجي البلدة اإىل 

بوؤرة من النار والدخان، ا�سطرت اأم حممد 

احلرب  انتهاء  بعد  رجعت  وقــد  للمغادرة. 

لتزف اأخيها حممدًا الذي �سارك يف مواجهات 

م�سروع الطيبة �سهيدًا اإىل ر�سوان اهلل.

* ق�سة الن�ساء اخلم�سة
متوز  حرب  على  ع�سر  الرابع  اليوم  يف 

كان العدو قد اتخذ قراره بالتوغل يف البلدة 

موقعها  الأهمية  نــظــرًا  عليها،  وال�سيطرة 

على اعتبار اأنها نقطة تقّدم لالنطالق اإىل 

وقوعها  اإىل  اإ�سافة  احلجري،  وادي  حمور 

ي�سيطر  توؤمنان ملن  تلتني عاليتني  و�سط  يف 

عليهما الك�سف على جميع البلدات املحيطة 

يرتبط  والتي  العقبة  وتلة  وردة  جبل  وهما 

فرتة  اإبـــان  مهمة  جهادية  بحقبة  ا�سمها 

نوعية يف  االحتالل، فقد �سهدت مواجهات 

العام 1978، اإ�سافة اإىل الرمزية التي تتمتع 

اأمثال  كبار  لقادة  كونها موطئًا جهاديًا  بها 

وال�سيد  �سمران  م�سطفى  ال�سهيد  الدكتور 

مع  فيها  �ــســاركــا  الــلــذيــن  اخلميني  اأحــمــد 

املجاهدين يف قتال العدو يف بداية انطالق 

حركة املقاومة.

اإىل ق�سف  ــعــدو  ال عــمــد  فــقــد  وهــكــذا 

وح�سي مرّكز على اأحياء ومنازل البلدة، مما 

اإمكانية  النعدام  االأهــايل  خــروج  ا�ستدعى 

البقاء. ويف اليوم اخلام�س ع�سر خلت البلدة 

رف�سن  ن�ساء  خم�س  با�ستثناء  االأهــايل  من 

فاطمة  فكانت  الــبــقــاء،  وف�سلن  اخلـــروج 

ت�ست�سهد  امــراأة  اأول  �سنة(   63( فقيه  علي 

جراء الق�سف الذي اأ�ساب منزلها �سباحًا 

االأحمر  ال�سليب  و�سل  وعندما  فاأ�سيبت 

اإليها يف امل�ساء كانت قد فارقت احلياة.

�سعيد  اأم  وهــن  االأخــريــات  الن�ساء  اأمــا 

بركات )80 �سنة( وابنتها )60 �سنة( وابنة 

بركات  نايفة  وجارتهم  �سنة(   35( ابنتها 

وبقني  معًا  اجتمعن  واللواتي  �سنة(،   75(

اإليهن  امتدت  فقد  الع�سرين،  اليوم  حتى 

وح�سية،  غــارة  يف  ال�سهيونية  االرهــاب  يد 

لي�سحني  املــنــزل،  اأنــقــا�ــس  حتــت  دفنتهن 

�ساهدات على مدى جنب العدو الذي يتفرد 

بالنا�س العزل حني يعجز عن منازلة اأبطال 

املقاومة وفوار�سها.

�سريح رمزي يف مكان ا�ست�سهاد يامن �سويدان
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قالع الوعد الصادق

* مواجهات رب ثالثني
وترية  ت�سعيد  اإىل  الــعــدو  عمد  حــني 

كان  واالبـــــادة،  الــتــدمــري  بــهــدف  الق�سف 

جلنوده  ن  �سيوؤمِّ االأ�سلوب  هذا  اأن  يفرت�س 

طريقًا �سالكة اآمنة خالية من اأي مواجهات. 

�سيكونون  اهلل  رجـــال  اأن  يتوقع  يكن  ومل 

واأن  ومفرتق،  زاويــة  كل  عند  باملر�ساد  له 

يف  �سُيغرقه  ثالثني  رب  بلدة  اإىل  دخــولــه 

وادي  اإىل  تقدمه  و�سيوؤخر  م�ستنقعاتها، 

احلجري ع�سرة اأيام ُيح�سب لها األف ح�ساب 

يف املوازين الع�سكرية.

البداية كانت مع الق�سف املرّكز الذي 

انت�سرت قذائفه يف اأرجاء البلدة، واأ�سابت 

وامل�سجد،  الرئي�سي،  املياه  وخــّزان  املنازل 

اأرتال  دخــول  تــاله  واملدر�سة،  واحل�سينية، 

80 دبابة.  اإىل  التي و�سل عددها  الدبابات 

من  امل�ساة  فــرق  بــاإنــزال  العدو  بعدها  قــام 

لواء غوالين والذين و�سل عددهم اإىل 400 

جندي تغلغلوا يف ال�سوارع والبيوت مبواكبة 

طائرات اال�ستطالع واالأبات�سي.

الــهــدف الـــذي ظــّن جــنــود الــعــدو اأنهم 

عليهم.  انقلب  البلدة  اإىل  بدخولهم  حققوه 

متفرقة  وكمائن  ا�ستباكات  ح�سول  فبعد 

كانت الطائرات احلربية تتدخل على اإثرها 

بهدف احل�سم ال�سريع اطمئن العدو وارتاح 

يف  وقعوا  اأن  اإىل  املعركة  ل�سري  جنوده  بــال 

الكمني الذي اأعّده لهم اأبطال املقاومة، والذي 

يروي تفا�سيله اأحد املجاهدين: »حني حلَّت 

الفر�سة املنا�سبة قام املجاهدون بفتح نريان 

فدار  �سهيونية،  جمموعة  على  اأ�سلحتهم 

ا�ستباك معها على بعد 10 اأمتار. وا�ستمرت 

التوايل  على  �ساعة   36 ملــدة  املواجهة  هــذه 

وت�سعف،  اال�ستباك  حدة  فيها  ت�ستد  كانت 

العدو  عمد  وقد  اجلنود.  �سراخ  فيها  ويعلو 

خاللها اإىل تعزيز جمموعاته ونقل اجلرحى 

وامل�سابني واإنزال جنود مكانهم. وملا ا�ستنفد 

العدو قدرته على احل�سم قام بق�سف املنزل 

الذي يوجد فيه املجاهدون بقذائف 155 ومن 

دبابة  ا�ستقدام  على  وعمل  جهات،  خم�س 

وماللة لتطويق املنزل وحما�سرة املجاهدين 

متهيدًا القتحامه. ظنَّ جنود العدو اأن اأرواح 

و�سال  �سباكهم،  يف  علقت  قــد  املجاهدين 

جمموعة  على  بــاالجــهــاز  للت�سفي  لعابهم 

املجاهدين املحا�سرين لكن اأحالمهم ذهبت 

االإلهية،  العناية  لطائف  حّلت  بعدما  �سدى 

فغطى ال�سباب الكثيف املفاجئ اأرجاء املكان 

ومتكن عندها املجاهدون من االن�سحاب بخفة 

حتت ظالل العناية االإلهية التي اأنقذتهم«.

وعــن اأثـــر هــذه املــواجــهــة الــتــي اأربكت 

القتلى واجلرحى  العديد من  العدو وكبدته 

ال�سهيد  املقاومة  فيها  وقّدمت  جنوده،  يف 

املجاهد يامن �سويدان، يقول: »هذه املواجهة 

التي ح�سلت يف دائرة �سغرية اأّخرت و�سول 

العدو اإىل احلجري ثالثة اأيام. واالآليات التي 

�سبعة  تقدمه  ــرت  اأّخ العقبة  تلة  يف  ُدمــرت 

اأيام، مما ا�ستدعى من قيادة العدو اآنذاك 

احلاجة نايفة يحيى بركات
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وتعيني  للمدرعات  الربية  القوة  قائد  اإقالة 

بديل له«.

* جنود العدو يق�سفون اأنف�سهم
املجاهدين  من  ن�سمعها  اأخــرى  حادثة 

على  وتدّلل  االإلهية،  العناية  بروعة  تنطق 

العدو  فيه جنود  وقــع  الــذي  ــاك  االرب حجم 

خالل املعارك: »جنود العدو كانوا يوجدون 

يف املنازل باأعداد تبلغ 14 جنديًا مع �سابط 

اأحد  اأ�سيب  املواجهات  اأثناء  منزل.  كل  يف 

عددًا  اأوقــعــت  كبرية  ب�سربة  املــنــازل  هــذه 

�سفوف  يف  واجلــرحــى  القتلى  مــن  كــبــريًا 

املنزل  على  املجاهدون  ك�سف  فقد  العدو. 

بعد انتهاء احلرب، فوجدوا اآثار اال�سابات 

وبقع الدماء التي مالأت االأر�س واجلدران. 

فقد  رمــوا.  الذين  هم  املجاهدون  يكن  مل 

اأنزلت  التي  هي  االأبات�سي  طائرة  اأن  تبني 

لقد  االأهــداف.  نتيجة خلطاأ يف  �سواريخها 

والذين  املنزل  يف  القابعني  جنودها  رمــت 

كان اآخر ما توقعوه هو اأن ُيقتلوا على اأيدي 

رفاقهم املرابطني يف االأجواء«.

هذا ومل يكتف جنود العدو باالنطباعات 

ال�سيئة التي ر�سموها الأنف�سهم والتي جتلت 

وبهيبتهم  املجازر  ارتكاب  يف  وح�سيتهم  يف 

املتك�سرة عند اأقدام املجاهدين، فقد عملوا 

على اإ�سافة �سورة الهمجية اإىل �سجالتهم. 

لقد ا�ستباحوا حرمة البيوت االآمنة فاتخذوا 

خرجوا  وعندما  لالختباء.  جــحــورًا  منها 

فقد  البغي�سة.  اآثــارهــم  فيها  تركوا  منها 

ك�سروا اأثاث املنازل وانتزعوا قطعًا خ�سبية 

من غرف النوم لي�سدوا بها النوافذ، ونفذوا 

لوحات  م�ستهجنة، حطموا  تخريبية  اأعمااًل 

احلائط وكتبوا عبارات نابية مكانها، اأطلقوا 

التلفاز،  �سا�سات  على  �سالحهم  ر�سقات 

يف  حاجاتهم  ق�ساء  اإىل  االأمــر  بهم  وو�سل 

االأواين والطناجر.

* �سهيد الوعد ال�سادق
)من  �سويدان  يو�سف  يامن  ال�سهيد  ـ 

بلدة عد�سيت(

رب  يف  العدو  بقي  احلــرب  انتهاء  بعد 

قواته  ان�سحاب  لــتــاأمــني  ـــام  اأي  10 ثــالثــني 

 120 حــوايل  املجاهدون  عــّد  وقــد  واآلياته. 

اآلية مدمرة �سحبها العدو من منطقة وادي 

احلجري والطيبة.

نفت  �سُ الــتــي  الــبــلــدة  ثــالثــني  رب 

اأ�ساب  ـــذي  ال الــقــ�ــســف  جـــراء  مــنــكــوبــة 

حلتها  اأحلى  اليوم يف  تبدو  منازلها  جميع 

يزين  الذي  االنت�سار  ب�سورة  تزهو  وهي 

اخلالدين،  الــ�ــســهــداء  ــوجــوه  ب مــدخــلــهــا 

ـــود املـــحـــتـــل املـــهـــزومـــني  ــــرى جـــن ــــذك وب

يخرجون منها وهم يجرون اأذيال اخليبة 

والهزمية.
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عوائل ال�صهداء العائدين:

مطلبنا الن�صر مهما غلت الت�صحيات

اإعداد: لنا العزير

ال�سهيد ح�سن كامل كرنيبـ  مارون 

الرا�ص

لها قيل: »اأجمل االأمهات التي انتظرت 

اإبنها فعاد م�ست�سهدًا«. عامان من التحليل 

والتنبوؤ  واالنتظار، عامان من مالمح االأرق 

»ُتـــرى، هل  االأ�ــســرى،  اأمــهــات  توؤجج  التي 

عّذبوه وقد اعتاد مني احلنان؟«. هواج�س 

ما فارقتها للحظة طوال العامني، حتى نباأ 

كي  الغرفة  له  واأخــواتــه  رت  ح�سّ الــعــودة. 

ثيابًا  له  اأح�سروا  االأ�سر.  عناء  من  يرتاح 

روا  جديدة حرمته الدنيا التحلي بها . ح�سّ

له كل �سيء ما عدا االأكفان. 

تقول االأم »انتظرته اأ�سريًا يكون اليوم 

عاد  ــعــاء،  االأرب �سباح  يف  ولكن  حتــريــره، 

فراق،  ولــوعــة  ح�سرة  القلب  يف  �سهيدًا. 

مغمو�سة  ولكنها  اجلامعي،  ال�ساب  لذاك 

بن�سر الأن ق�سيته حتّققت والن�سر اآٍت«.

عمره ت�سعة ع�سر ربيعًا. خلع عنه ثياب 

بالأم�ص  غـــادروا  اأعــــّزاءًا،  لُت�سرق  �ُسّرعت  الفجر  بوابة  هــذه 

لهم  يكن  مل  الأج�ساد.  واأ�سر  بــالأرواح  العزة  فارتهنوا  ن�سرًا  ليح�سروا 

كذلك  متــوز،  ن�سر  بدمائهم  كما  ليعطونا  �سهادة،  تكليل  بل  ذّلً  الأ�سر 

باأج�سادهم متوز انت�ساٍر اآخر بعودة الأ�سرى وال�سهداء.

الأ�سفاد.  الوعد عادوا، عادوا بعد حتطيم كل  الن�سر عادوا، مع  مع 

انتظرهم لبنان على اأعتاب الن�سر لينحني وليقول: �سكرًا ل�سرفكم، �سكرًا 

ل�سهامتكم، �سكرًا لكرامتكم، �سكرًا �سكرًا كل ال�سكر لدمائكم واأج�سامكم.

يعتقد البع�ص اأن عودة ال�سهداء اإىل هذه الأر�ص املعطاءة املباركة هي 

من  �سمعناه  ما  لكن  اأهله.  بجوار  مرقد  اإىل  بال�سهيد  ينتهي  تاأبني  جمّرد 

اأهايل ال�سهداء كان ـ كما ال�سهادة ـ مّت�سمًا مبزيد من العزة والكرامة، التي 

لو و�سفها املرء، لنهارت عنده العربات.

تحقيق
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مل�ساعدة  يلب�سها  اأن  اعتاد  التي  الزراعة 

نتيجة  ليح�سر  بــريوت  اإىل  وانطلق  اأمــه 

اجلامعة. ولكن يف عدي�سة �سمع نباأ االأ�سر، 

فعاد اإىل قريته ليلب�س ثياب العز وينطلق 

نباأ  و�سله  متوز  ن�سر  وقبل  الواجب.  اإىل 

ال�سنة  اإىل  ليرتّفع  اجلامعة  يف  جناحه 

املنهجية الثالثة.

ـــا، رميـــا ولــيــنــا، جل�سن  اأخـــواتـــه دمي

ليعّددن �سفات اأخيهن. وكان امل�سهد كمن 

وردة  اأول  »اإنه  دميا:  تقول  لعري�س.  ُين�سد 

بـ:  تفتحت يف بيتنا«، تعينها رميا فت�سبهه 

واندفاعه  وروحـــه،  ظّله  خلفة  »الن�سمة، 

مل�ساعدة اجلميع«.

حُت�سر  فـــاالأم  للجميع،  �سعقة  وهنا 

ثياب »ح�سن« التي كان يلب�سها، بينما كان 

يزرع للمرة االأخرية قبل ا�ست�سهاده. تبكي 

باحلياة،  ومتّتعه  داللــه  وقّلة  قناعته  فيه 

فيها«  رائحته  تزال  »ال  التي  ثيابه  حت�سر 

فتعلو العربات الوجنات لرُتدف اأخته لينا: 

»نلت العز لوحدك«.

داره  اإىل  ال�سهيد  عـــودة  مــع  ولــكــن 

وحمتها  يــــداه  ــهــا  زرعــت ــي  ــت ال واأر�ـــســـه 

اأذنه:  يف  تهم�س  الــوالــدة  جند  دمـــاوؤه،  

ولكن  كـــربي،  يف  تعينني  اأن  »اأردتــــك 

جزاء  الأنه  به،  قبلت  واأنــا  خيارك،  هذا 

باجلنة«.  اخلرّيين 

والدة ال�سهيد ح�سن كرنيب

ال�سهيد ح�سن كرنيب
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تحقيق

ـ  فــار�ــص  ح�سني  مو�سى  ال�سهيد 

مارون الرا�ص 

يا  بال�سهادة  يل  ادعي  يل  يقول  »كان 

اإختي«. من هنا انطلقا معًا، ال�سهيد مو�سى 

رحلة  اجلنوب،  رحلة  يف  زهــرة  و�سقيقته 

لقاء  عن  يبحث  يــنــزوي،  ال  الــذي  ال�سوق 

االأحبة. لكلٍّ ا�ستياقه ولـ »زهرة« االنتظار. 

اأكـــّف  عــلــى  بــطــاًل  املــحــمــول  ذاك  تنظر 

وباأكاليل  باالنت�سارات  يرفل  اأ�سدقائه 

يرقد  لنا، عندما  وفخر  »رجعته عز  غار: 

وي�ستقر  دماءه  تلّقت  التي  االأر�ــس  هنا يف 

بني اأ�سدقائه واأهله، فهذا انت�سار لنا.

االأطفال  يحب  مو�سى  ال�سهيد  كــان 

واأثناء  ال�سن.  يف  الكبار  جلل�سات  وياأن�س 

ي�ساعد  اأن  على  يحر�س  كــان  ــعــدوان،  ال

بتاأمني  البلدة   العوائل املوجودة يف  جميع 

للموا�سي  ينتبه  اأن  ين�س  ومل  لها،  الطعام 

التي خّلفها اأ�سحابها بعد نزوحهم، فكان 

بها«.  االعتناء  يجب  اأرواح  »هــذه  يقول: 

هكذا اعتاد الراأفة كما القتال، والعون كما 

االإ�سناد«.

اإبن  ويف اجلانب االآخــر، يقف »علي«  

تكّفله  الــذي  لعّمه  �سورة  يــده  ويف  اأخيه، 

عّمه  باأن  يفتخر  وهو  وليدًا،  ورعــاه  يتيمًا 

ــة املــريكــافــا وهــزم  ــاب هـــو: »مـــن دّمـــر دب

االإ�سرائيليني«.

اأما والدة علي فتقول: »اإن تقرير العدو 

املرفق مع جثمان ال�سهيد، اأفاد اأن ال�سهيد 

لكنه  بالغة،  اإ�سابة  اأ�سيب  ا�ست�سهاده  قبل 

اأن ي�سنع كمينًا  رغم جراحه كان يحاول 

الكومندو�س  فرقة  فيه  ُيدّمر  ا�ست�سهاديًا 

االإ�سرائيلية  التي اأحاطت باملنزل الأ�سره، 

لكن املنية عاجلته دون االأ�سر«. تختم اأخته 

زهرة بكالم �سماحة ال�سيد ح�سن ن�سراهلل 

» احلمد هلل الذي نظر اإىل عائلتنا، فاختار 

منها �سهيدًا«

وبعدها، فلي�سمت كّل تعليق...

اخت ال�سهيد مو�سى فار�ص

ال�سهيد  مو�سى فار�ص
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مي�ص   – الـــــوزواز  عــلــي  ال�سهيد 

اجلبل 

يذهب  اأن  يف  اأمــل  عنده  كــان  »اإبــنــي 

تقول  وي�ست�سهد«.  جماهدًا  فل�سطني  اإىل 

والدة ال�سهيد علي الوزواز، معّرفًة ولدها 

لكن  تنظيم،  اأو  حزب  اإىل  ينتِم  مل  الــذي 

املقاومة �سكنته منذ الطفولة: »عندما كنا 

يف الكويت اأثناء اجتياح �سّدام ح�سني لها، 

كان علي ي�ست�سيط غ�سبًا لفكرة االحتالل 

وغ�سب االأوطان. 

وبعد...

كما اأنه اأثناء ا�ستقبال جثامني ال�سهداء 

له:  فقال  له،  �سديق  مع  كان   ،2004 عام 

�ست�ستقبلني �سهيدًا  يومًا ما  

عائدًا من فل�سطني«. 

للن�سر  فل�سطني  اأراد 

فــاأرادتــه بطاًل  والــ�ــســهــادة، 

جثمانه  جــوفــهــا  يف  ــاأمتــن  ت

الطاهر اإىل حني العودة اإىل 

اأكرث  وَمن  لبنان.  االأم  وطنه 

معنى  يــعــرف  فل�سطني  مــن 

لوالدته  جــارًا  يعود  العودة، 

واالأبناء، فهنا تقف فتاته )4 

من  املئات  بني  )�سنتان(  وابنه  �سنوات( 

االأب  ال�سهداء  طّلة  يف  ينتظرون  االأطفال 

واالأخ والرفيق.

جثمانه  عــاد  »عندما  االأم:  وُت�سيف 

اأمــنــيــتــه حتّققت  ـــررت، و�ــســعــرت بـــاأن  �ـــسُ

واحلمد هلل، كانت طّلته علينا عّزًا وفخرًا 

وكرامة، ويكفيني اأن اأراه يف منامي �سعيدًا 

الأزداد يقينًا ب�سوابية نهجه«.

لقد اأ�سحى جار املنزل. به تبداأ يومها 

ومعه تختمه. تلقي عليه حتية الوداع على 

اأمل لقاء قريب. ت�سرّب نف�سها متاأ�سية باأم 

البنني التي قّدمت اأوالدها االأربعة، وتقول: 

باٍق   Qاالإمام احل�سني نهج  اأن  »املهم 

مهما   ،| املــهــدي  االإمــــام  ظــهــور  حتى 

ت�سُغر  الت�سحيات  عُظمت 

اأمام ر�سالة االإمام احل�سني 

 .»Qواأهل بيته

ال�سهيد حممد دم�سق 

اجلبل: عيتا  – جواد 
القته  ــان  ــس ــعــر� ال كــمــا 

�سائحًة:  واالأرز،  ــورد  ــال ب

باالأبطال«.  و�سهاًل  »اأهـــاًل 

بال مــراءاة او جزٍع، قامت 

تختطف عودته اإىل ح�سنها 

بني  اللحد  قبل  لــريقــد  االأخــــرية،  للمرة 

االأ�سلع، ولتبقى من روحه اأنفا�س البقاء.

 ،)1994 ريا�س  )�سهيد عام  اأم  تقول 

ب�سوتها  دمــ�ــســق،  حممد  ال�سهيد  ـــدة  وال

اخلافت وب�سمتها الكرمية: »ر�س�ست الورود، 

الأنه ا�ست�سهد بعد زواجه بع�سرة اأ�سهر فقط، 

فهو عري�س ال�سباب وعري�س ال�سهادة، وملا 

يكن  مل  ــه  الأن قلبي،  ارتـــاح  جثمانه،  دخــل 

يطيق اأن يلم�سه اإ�سرائيلي واحد. 

والدة ال�سهيد علي الوزواز

ال�سهيد علي الوزواز
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اأثــنــاء احلـــرب كـــان هــم الــكــثــري من 

اأنباء  اأن تنتهي احلرب، ولكن بعد  النا�س 

بطوالت مارون الرا�س وغريها من القرى 

مطلبنا  غدا  املحتلة،  لفل�سطني  املحاذية 

الن�سر مهما كانت الت�سحيات. 

اأعطتني  حمــمــد  ــي  ــن اإب �ــســهــادة  اإن 

بخرب  معرفتي  فعند  والــعــزميــة.  الــقــوة 

بقي يل  الذي  باأخيه  اأم�سكت  ا�ست�سهاده، 

ودفعته ليذهب ويقاوم يف مارون الرا�س، 

لنا  ال�سّيد  �سماحة  وعــد  بعد  �سيما  وال 

ال�سّيد  كالم  يل  بالن�سبة  واأنــا  بالن�سر. 

نربا�س يف كتاب مقّد�س. وبالنهاية، فاإن 

عليه  و�سار  به  اأمرنا  ما  هو  اخلط  هذا 

 .»Rاأئمتنا من اأهل البيت

ولو حاولت ا�ستفزاز م�ساعر االأمومة 

يكون  وغــريهــا،  خ�سارته  عــن  باحلديث 

يف  ي�ست�سهد  مل  لــو   « منطقيًا:  اجلــواب 

على  كـــان  ولـــو  منيته  لــبــادرتــه  اجلــبــهــة 

الكرامة  جبهة  يف  �سهادته  لكن  فرا�سه. 

والنهج  واالأمــــة  الــ�ــســرف  عــن  والـــدفـــاع 

ــراك.  ح دون  املـــوت  مــن  بكثري  الأفــ�ــســل 

اإ�سرائيل  عــــاودت  فــلــو  اأراوغ،  ولــ�ــســت 

واقفة  اأنــــا  ــاأكــون  ــس � عــلــيــنــا،  ـــداء  ـــت االإع

بعد  بكثري  اأقــوى  قلبي  بات  اإذ  �سّدهم، 

حممد«. �سهادة 

الكلمات  اأحّب  ت�سكن  القلب  ويف هذا 

ــهــا  »اإمـــــي«: »يل مــنــه ابــنــتــه )عــام  ــي اإل

منه.  ن�سخة  تكون  تكاد  التي  ون�سف( 

ي�سعرين  ما  العاطفة  من  تعطيني  اإنها 

ــهــا بــــاأين اأحــ�ــســن ولــدي  ــّم عــنــدمــا اأ�ــس

الأرّبيه من جديد  ُعدُت  وكاأنني  حممدًا،  

وهذه اأمانته يف عنقي«.

ال�سهيد هالل علوية - اأرنون:

»اأنا ال ميكنني اأن اأقــّدم  روحي ومايل 

وزوجــي وولــدي يف �سبيل ق�سية هي لي�ست 

اأغلى من روحي ومايل وولدي« ال�سيد عبا�س 

املو�سوي )ر�س(.

منّظر  اأو  مقّدمة خطيب  تكن هذه  مل 

والدة ال�سهيد حممد دم�سق

ال�سهيد حممد دم�سق
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وح�سب  اإنــهــا  اجتماعي، 

زوجة  اقتب�ستها  مقولة 

م�سيفة:  علوية  ال�سهيد 

حيٌّ  بــاأنــه  منه  ني  »خ�سّ

ُيرزق، يحيط بنا، اإذ كان 

واالأب  احلــنــون،  االأم  يل 

الداعم،  واالأخ  املعطاء، 

كان  املتفّهم،  وال�سديق 

اأنا  بنا  عنوانه يف عالقته 

والعناية  احلنان  واالأوالد 

يكن  مل  لــــذا،  واالحــــــرتام. 

رحمة  مظاهر  من  اأعتربه  اأن  م�ستهجنًا 

اهلل علي«.

من  كانا  عامان  احلنني،  هــذا  كل  مع 

االأعزاء  تنتظر  اأن  �سهاًل  ولي�س  االإنتظار، 

عامني مبا فيهما من هواج�س وارتهان: »اأنا 

علمت اأنه �سهيد ملا اأعرفه عن عناده، فال 

ميكن اأن ي�ست�سلم، وي�ستحيل اأن ياأخذه العدو 

حيًا. ولكن يبقى االأمل يتاأرجح داخل املرء 

عّل الواقع ُيخطئ  التنبوؤات. وعندما راأيته 

�سهيدًا، كانت حلظة ت�سادم يف امل�ساعر، 

العودة،  اإىل  ال�سهادة،  اإىل  االعتقال  فمن 

ب�سكينة يف  القلق حّلت  م�سرية عامني من 

انهمرت  دموعًا  وا�ستحالت  واحــدة  حلظة 

مع تكرار عبارة »احلمد هلل قد نلت مناك،  

احلمد هلل الذي اأكرمك وا�سطفاك«، الأن 

يكّلل  و�سام  بل هي  لي�ست عماًل،  ال�سهادة 

وعمل  الكمال  اأحــب  الــذي  ال�سهيد  �سدر 

بيته  يف  القراآن  تطبيق  خالل   من  الأجله، 

ومع اأهله ف�ساًل عن �ساحة القتال«.

ملن  الرجال،  �سنع  مهمة  اأوكلت  ملثلها 

عرفت احلق فاآمنت به، وعاي�ست اجلهاد 

ال�سهادة  واخــتــار  فقبلته، 

بها  فـــرّحـــبـــت  عـــزيـــزهـــا 

ال�سهيد،  ل�سعادة  ت�سحيًة 

وهي ذي مع اأبنائها الثالثة 

على النهج ذاته ت�ستمر. 

ــى  ــس الــ�ــســهــيــد مــو�

خنافر – عيناثا:

»مئات ال�سنني وال زلنا 

 Qنبكي االإمام احل�سني

مظلوميته  نبكي  واأن�ساره. 

وق�سيته.  حـــّبـــه  دمـــنـــا  ويف 

واأبناوؤنا هوؤالء اختاروا نهج االإمام احل�سني

Q فنبكيهم كما نبكي اأن�ساره«. 

يف  فحتى  لل�سهادة،  معنًى  البكاء  هنا 

 .Pحممد بيت  اآل  من  ا�ستثابة  بكائها 

تبكيه االأم وكاأنها ترمي بعرباتها نحو امل�سرق 

حــيــث مــنــارات احلــ�ــســني Q. وتـــزّف 

على  الثالث  بناته  تنرثها  ورودًا  �سهادته 

نع�سه مباركة باحلرية، وق�سمًا يوؤّدينه اأمام 

جثمان والدهن. فكما عودة االأ�سرى كانت 

عودته، لكن اإىل الن�سر عاد بال�سهادة.

تقول والدة ال�سهيد: »كان الفخر ب�سهادته 

قّدم  الــذي  بلده  اإىل  جثمانه  بعودة  والعزة 

والدة ال�سهيد مو�سى خنافر

ال�سهيد هالل علوية
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الروح الأجله، ليكون هنا بيننا يف موطنه«.

انتظرناه  اأخته، فت�سيف: »عامان  اأما 

ن�ستقبله.  كيف  العودة  عند  نفّكر  ونحن 

هو  يــحــّب  مثلما  ا�ستقبلناه  هلل  واحلــمــد 

االأدعية  وقراأنا  القراآن  له  تلونا  وير�سى. 

ووّدعناه اإىل مثواه االأخري، هنا يف اأر�سنا. 

لكنها  الفراق،  فرحُت فرحًة جّللتها دموع 

فرحة اأن يكون على اأكف اأ�سدقائه الذين 

بلده  تربة  ت�سمه  حلد،  يف  ينزل  اأحبهم، 

اإىل جوار اإخوانه ال�سهداء«.

يي�ّسر  »اهلل  اأمــــه:  تهم�س  اأذنــــه  ويف 

�ساء  واإن  معك،  تكون  والــزهــراء  اأمــرك، 

اهلل نكون كلنا على طريقك«. واإىل جانبها 

بناته يلتففن حول بع�سهن كلٌّ حتمل �سورة 

ها الأبيها وتبت�سم: تخ�سّ

»بناته يف قلبي، هن من رائحته وذكره 

رجع  اليوم  هلل،   واحلمد  بيتي.  يف  واأن�سه 

كل  يحدثنه عن  ليكون يف جوارهن.  اإلينا 

�سيء ويفتخرن به، الأنه البطل الذي اأعاد 

الن�سر لبلده واأعادنا اإىل اأر�سنا«.

مــروان  ال�سهيد 

ــــمــــحــــات –  ــــس �

عيناثا:

�سمحات«  مــروان  ال�سهيد  والــدة  »اأنــا 

بريق  العني  ويف  نف�سها،  عن  ف  تعرِّ هكذا 

عربة واعتزاز: »هذا االإ�سم يعني يل العز 

والكرامة واأن ولدي دافع عنا واأعادنا اإىل 

يتابع  اأنــه  لو  ومتنيت  طالبًا  كــان  بالدنا. 

اأن  اخــتــار  هــو  لكن  اأم  اأي  مثل  درا�ــســتــه، 

يقول  دائمًا  وكان  االإن�سانية.  اأعداء  يقاوم 

اإنه لو ا�ست�سهدت �ستوا�سني ب�سهادتي اأهل 

منذ  عذابًا  كفانًا  فاأجيبه   ،Rالبيت

�سوف  فيكون جوابه: نحن  االإحتالل،  بدء 

نتغّلب على هذا القهر. وهكذا كان ووجدت 

انه حمّق«.

ولكن احل�سرة كانت كبرية عندما علمت 

باالأ�سر: »متنيت اأن يكون �سهيدًا ولي�س اأ�سريًا 

كي ال يتعّر�س للتعذيب، الأن االإ�سرائيليني ال 

يعرفون �سوى التعذيب، وعندما عاد �سهيدًا، 

�سررت لعودته وا�ستذكرت �سهادته، لكنني 

حقًا افتخرت به، ووجدت عزائمي ا�ستّدت 

اأكرث من ذي قبل«.

وعادوا  اأ�ــســرى  عــادوا  الــعــودة،  كانت 

اأ�سريًا  اإبني  يعود  اأن  اأنتظر  »مل  �سهداء، 

اأعلم ب�سهادته ولو بقي اجلميع  الأين كنت 

يف  هنا  كنا  وملــا  وطننا،  �سمد  ملا  اأحــيــاء، 

اإىل  حتتاج  فاحلرية  قــرانــا، 

ت�سحيات«. 

خلقوا،  ــــــا  اأوالدن »الـــيـــوم 

اليوم  ــات  ب لــنــا.  رجــعــوا  عندما 

اأ�سجاين  اإليه  �ــســّر 
ُ
اأ بقربي  يرقد 

ين�ساين،  ال  اأن  اأو�سيه  واأخــبــاري، 

واأ�ساحمه«. 

تكن  ومل  بــعــربة،  حديثها  تختم 

عربتها وحيدة، فـبتول ـ �سقيقة 
والدة ال�سهيد مروان �سمحات
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»ونقطة  ــــروان،  م ال�سهيد 

الوالدة  اأ�سمتها  �سعفه« كما 

الفقد  اأمها  ت�سارك  كانت  ـ 

لهذا االأخ الذي كان »ال يرّد 

يل طلبًا، ومل يكن اأحد يجروؤ 

عــلــى اإزعـــاجـــي. كـــان اأخــي 

الثمني  الكنز  هو  كان  واأبي. 

الذي وجدته يف هذه الدنيا، 

املعطاء  املـــــرح  االأخ  ــــك  ذل

املتفّهم، الداعم،الذي ال يزال ذكره حتى 

اليوم يحميني. فاجلميع يقول ال تزعجوها 

الأنها عزيزة مروان«.

اأحــيــاء،  يف  اأنف�سنا  ،  يف  اأحــيــاء  هم 

اأحبائهم اأحياء.

حممود  زيــد  ال�سهيد 

حيدر ـ عيناتا:

والد ال�سهيد الذي بدت 

اأ�سفار ال�سرب،  يف تقا�سيمه 

عن  �ساألته  عندما  انتف�س 

�سعوره بعودة ابنه قائاًل: 

»اإبني �سهيد ويل الفخر، 

وال  املقاومة  خط  على  نحن 

نقبل اإال اأن نقّدم مثل الذين 

ب�سدق،  واجبه  اأّدى  لــه،  هنيئًا  �سبقونا. 

ووقف وقفة ترفع الراأ�س ورّد اأعداء الوطن 

وعاود  الع�سا  اإىل  مّتكئًا  كنت  لو  واالأمــة. 

بثاأر  �ساآخذ  اعــتــداءهــم،  االإ�سرائيليون 

 | احلجة  االإمـــام  اأن�سار  نحن  اإبــنــي، 

الذي يحارب الظلم والذّل«.

وللعود فخٌر وحنني: »بكيت اإبني الذي 

فقدته، وبكاوؤنا حنني، فالر�سولP  بكى 

اإبنه، اأنا بكيت اإبني ومل اأبك من ظلمهم. 

نريد  فنحن  ـــاه،  اأعـــدن ــل  ب

و�سهدائنا  ـــــا  اأوالدن عـــودة 

ليدفنوا هنا يف هذه االأر�س 

الــــطــــاهــــرة، اأر�ـــــــس اأبــــي 

ذرالغفاري«. 

اأما فاطمة، �سقيقة زيد 

زيد  مع  فتنقلنا  وعزيزته، 

اإىل مهد  االإبـــاء  مــيــدان  يف 

م�سريته  بـــداأ  حيث  ال�سبا، 

»كان  �سنوات(   5( �سغره،  منذ  االإميانية 

�سوت  ي�سمع  عندما  احلائط  اإىل  يركن 

اإن وخزًا يوؤجج قلبه،  املوؤذن ، وكان يقول 

بعد  »عيناثا«،  لبلدته  االأوىل  زيارته  ويف 

قراأ  مــن  اأول  كــان   ،2000 عــام  التحرير 

ومن  امل�سجد.  يف  الــدعــاء 

اأول  اأنـــه  اأذكـــر  اأن  الفخر 

مريكافا  دبــابــة  رمـــى  مــن 

هزمية  ــــرك  وت ودّمــــرهــــا، 

لليهود يف عدوان متوز 2006 

لن مُتحى«.

وبدفء االأخوة ت�سيف: 

»عند دخول جثمانه املنزل، 

اأبقى  واأن  اأراه  اأن  اأحب  كنت 

معه اأكرث الآخذ منه املزيد، واأن اأو�سله اإىل 

اعتدت حت�سري كل  مثلما  بيدي،  �سريحه 

�سيء له بيدي«.

كان هذا اللقاء، ورحل، تقول: »اأفتقد 

االأخ احلنون، اأ�ستاق لنظراته، ل�سحكاته، 

املوت  اإن  مقولة:  اأرفــ�ــس  لكن  لــدعــائــه، 

واأقـــدم  ال�سهادة  اأراد  هــو  بــل  اختطفه، 

عليها«.

فهم )... اأحياء عند ربهم يرزقون(

والد ال�سهيد زيد حيدر

ال�سهيد زيد حيدر
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شهيد الوعد الصادق القائد

حممد ح�صن قان�صوه )احلاج �صاجد(

ن�سرين اإدري�ص

بطاقة الهوية 

ا�سم الأم: خديجة قان�سوه

الدوير  الــولدة:  وتاريخ  حمل 

1966/8/2

وله  متاأهل  العائلي:  الو�سع 

ثالثة اأولد

رقم ال�سجل: 112

بسم اهلل الرحمن الرحيم

{رجال ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهلل واإقام ال�صالة 

واإيتاء الزكاة يخافون يومًا تتقلب فيه القلوب واالأب�صار}
صدق اهلل العلي العظيم



67

ة
ر

�س
ع

ة 
من

ثا
ال

ة 
سن

ل�
 ا

/
م 

 20
08

ل  
لو

ي اأ
/

20
د 4

د
لع

ا

وكيف ال يكون الو�سول قريبًا، و»�ساجد« 

يف حمراب اجلهاد ي�سّلي �سالة العارفني! 

جراحه  اآالم  كانت  َمن  بعيدًا  يكون  وكيف 

ت�سبيحاِت ال�سابرين.. وهو كان كمن راأى 

الم�س  الــذي  وهو  يقينًا،  تــزده  فلم  اجلّنة 

ال�سهادة غري مرة، وفّرت من بني اأ�سابعه، 

و�ساجد  قبل..  ذي  من  اأكرث  نف�سه  فهانت 

الذي ن�سج الن�سر يف اأيار باأ�سفار عينيه، 

فلم يهداأ، وظّلت البندقية امللقّمة بني يديه 

على موعد جديد، كان االأخري..

البدايات،  ت�سيع  �ساجد،  احلــاج  مع 

فعند كل حرف وقفة طويلة، ومع كل فا�سلة 

مهم  مف�سل  لنا  يتك�سف 

ج�سده  كـــان  تــاريــخ  مــن 

جغرافيته..

بـــــلـــــى، لــــقــــد حــمــل 

من  الكثري  اأو�سام  ج�سده 

يلتئم  التي مل  اجلراحات 

ــوجــع  بــعــ�ــســهــا، وظـــــّل ال

حتى  اأعماقها  يف  راب�سًا 

احلياة  تكون  كيف  َن�سي 

اأمل.. ذلك االأمل  من دون 

الذي مل يفتَّ من �سالبة 

عزميته و�سوقه ملقارعة العدو االإ�سرائيلي، 

من  الكثري  الكثري  اأوراقــــه  حملت  الـــذي 

العمليات  اأكــرث  يف  �ساجد  احلــاج  تواقيع 

جنوب  من  لق�سم  احتالله  اإبان  له  اإيالمًا 

لبنان.

حتت  ال�سعبة  املــواقــع  ارتــاحــت  لقد 

متاري�سها،  يف  ــه  ــات راي ونبتت  اأقـــدامـــه، 

نافد  كان  فهو  العمِق.  اإىل  اأنامله  وو�سلت 

ي�ستك�سُف  العدو، فرتاه  انتظار  ال�سرب يف 

لري�سَم  ــوقــائــع،  ال وي�ست�سرف  املـــواقـــع، 

اأروع  من  املتيقن  املُتقن  قلمه  بخطِّ  الغَد 

االنت�سارات..

والذكاء  واملـــبـــادرة،  ال�سجاعة  اإّنــــه 

فلم  الر�سا�س،  اأزيــز  مع  امللتحم  املتوقد 

نف�سه  يختزل  اأن  واحــدة  للحظة  ي�ستطع 

واحدٍة يف ج�سد  كروٍح  فهما  ال�سالح،  من 

اخلال�س  الع�سق  يتنف�سان  حديد،  وقطعة 

لرائحة الّدم الراعف على الرتاِب؛ واجلّنة 

اأزلفت للمتقني..

اأهل  خ�سو�سًا  الــنــا�ــُس،  تفاجاأ  لقد 

قرية الدوير، عندما زّفت املقاومة قائدها 

�سوى  عنه  يعرفون  ال  فهم  �ساجد،  احلاج 

الرجل  لذلك  وكيف  لل�سيارات.  تاجر  اأنه 

اأن يكون  الر�سني،  الهادئ 

ــــذي خا�س  ال نــفــ�ــســه  هـــو 

الع�سكرية  العمليات  اأغلب 

واأدار  املقاومة،  تاريخ  يف 

ـــارك بــنــت جــبــيــل يف  ـــع م

حرب متوز؟! 

كانوا يرونه يف حديقة 

مـــنـــزلـــه يــــــزرع الــبــقــول 

اأغ�سان  ي�سّذب  والبذور، 

ال�سجر، ويقطُف من جنى 

هذه  فعك�ست  الــــــدوايل، 

ال�سورة الّرقة العالية لقلبه املفعم باحلّب 

واالحرتام لكل من عرفه.. 

وعلى الرغم من قّلة وجوده بني النا�س، 

قوية،  اجتماعية  عالقة  بهم  ربطته  فقد 

بغري  وااللتزام  لالإميان  لهم  داعية  وكان 

و�سهامته،  ونبله  اأخالقه  فدماثة  ل�سانه. 

ف�سار  نفو�سهم،  يف  البالغ  االأثـــر  تركت 

يف  و�ساحبهم  الــنــوائــب،  يف  مق�سدهم 

ليت�ساركوا  الفر�سة  يتحينون  اأفراحهم، 

معه يف حديث اأو جل�سة، لينهلوا من معينه 

الطّيب ما هو لذة لل�سالكني..

العدو االإ�سرائيلي، 

حملت اأوراقه الكثري 

الكثري من تواقيع 

احلاج �ساجد يف اأكرث 

العمليات اإيالماً له.
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االإن�سان  املدنية  بحياته  عك�س  لقد 

والده  رّبــاه  بوالديه،  بار  ولد  فهو  املتميز، 

على حّب الوطن والت�سحية الأجله، فحفظ 

من  �سكنة  كل  يف  وطبقه  جــيــدًا،  الــدر�ــس 

�سكنات حياته، فلم يغب عن خاطره حلظة 

ذلك اليوم الذي جمعهم فيه االأب اجلندي 

يف اجلي�س اللبناين، وعّلمهم كيف ُي�ستعمل 

�سالحه دفاعًا عن املظلوم فقط، فامت�سَق 

الذي  القهر  غمد  من  حقه  �سيف  �ساجد 

اأن االأر�ــس هلل  االأيــام الطويلة، وكتَب  لّون 

يورثها ملن ي�ساء من عباده املخل�سني..

ــب  ــطــل لــــكــــْم كـــــان ال

اأوج  عــزيــزًا عــلــيــه، فــفــي 

تعبه، يخدم نف�سه بنف�سه، 

يطلب  اأن  ويـــ�ـــســـتـــحـــي 

اأوالده  من  ولو  ماء  �سربة 

رّباهم  الــذيــن  ال�سغار، 

املحمدية  املـــبـــادئ  عــلــى 

�سعى  وكما  احل�سينية.  ـ  

لهم،  كرمية  حياة  لتاأمني 

واأّمـــــن لــهــم الــعــلــم، زرع 

حّب  نفو�سهم  حــنــايــا  يف 

اجلهاد، فهو من حني الآخر كان ُيلب�س ابنه 

باأغلب  فيها  �سارك  التي  الع�سكرية  بذلته 

اأو�سى  وقد  االإ�سالمية،  املقاومة  عمليات 

بها اإليه بعد ا�ست�سهاده..

تتلمذ احلاج �ساجد على ال�سيخ راغب 

خلفه  الــ�ــســالة  مــن  وتــعــّلــم  حرب} 

ال�سلوك يف طريق اجلهاد. فقد كان يرتك 

خلفه،  اجلمعة  �سالة  لُي�سلي  املدر�سة 

يف  زرعــهــا  الــتــي  بالكلمات  عقله  ويــغــذي 

للجهاد. كانت  اأريجها ع�سقًا  نف�سه، وفاح 

تلك املرحلة مف�ساًل مهمًا يف حياته، فبعد 

اأن كان طالبًا يف ال�سنة اجلامعية االأوىل، 

ليلتحق  ال�سيا�سية،  العلوم  كّرا�سات  ترك 

ذلك  ومنذ   ،1985 العام  يف  باملجاهدين 

التالل واجلبال،  تاآخى ج�سده مع  التاريخ 

وكلما �ُسِفَي من اإ�سابة، حمل اأخرى، وكان 

االأمل ينح�سر يف عدد االأيام التي �سيغيب 

فيها عن اجلبهة..

كان  وبــيــنــمــا   ،1992 �ــســبــاط   16 يف 

من  يتوجه  املو�سوي  عبا�س  ال�سيد  موكب 

اإىل بريوت، الحظ احلاج �ساجد  جب�سيت 

انخف�ست،  قد  االإ�سرائيلية  الطائرات  اأن 

فاحتمل ا�ستهداف املوكب. مل يتمالك نف�سه 

�سيارته  يف  ي�سعد  وهـــو 

جنونية  ب�سرعة  وينطلق 

للجي�س  نقطة  اأقــرب  اإىل 

اإىل  �سعد  حيث  اللبناين، 

جندي  مب�ساعدة  مــاللــة 

على  الـــنـــار  يــطــلــق  وراح 

الطائرات التي �سرعان ما 

ال�سماء  انحرفت وغادرت 

موكب  ــهــداف  ــت ــس ا� بــعــد 

ال�سيد..

الفاجعة  تــلــك  كــانــت 

اخلميني}  االإمــام  رحيل  بعد  الثالثة 

كان  واإذا  راغب}.  ال�سيخ  وا�ست�سهاد 

بالقلب  فكيف  واجلـــراح،  يتاآخى  اجل�سُد 

الطاهر يتحمُل عذابات فقد االأحّبة؟! 

وكان الردُّ دومًا مقاومة.. و�سع احلاج 

�ساجد اأدق اخلطط الع�سكرية واأخطرها، 

اإن  قيل  حتى  �سعوبة،  املــواقــع  اأكــرث  ويف 

اأنامل �ساجد جُتيد اكت�ساف الوعر، ور�سم 

يقبُل  يكن  ومل  بعد.  عن  واملغاور  اجلبال 

العمليات..  وتنفيذ  اإعـــداد  يف  املــراوحــة 

واإذا كان احلاج �ساجد قد و�سل اإىل �سّدة 

فاإن ذلك  االإ�سالمية،  املقاومة  القيادة يف 

و�سع احلاج �ساجد 

اأدق اخلطط الع�سكرية 

واأخطرها، ويف اأكرث 

املواقع �سعوبة.
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أمراء الجنة
العمليات،  امل�ساركة يف  اأبدًا من  مل مينعه 

على  املجاهدين،  مقدمة  يف  دائــمــًا  فهو 

االإ�سابات  باأن  اجلميع  معرفة  من  الرغم 

اأن يكون يف بع�س  التي يحملها متنعه من 

ال�سري  على  قدرته  لعدم  نظرًا  االأمــاكــن 

بالر�سوخ  ـــدًا  اأب يقبل  مل  ولكنه  طــويــاًل، 

لو�سعه ال�سحي..

وكانت حرب متوز.. والعدو االإ�سرائيلي 

�ساجد   « مــع  اخلــا�ــســرة  جــوالتــه  ين�َس  مل 

مالالتهم  ا�ستهدف  الــذي  فهو  الــدويــر«، 

حاماًل  منها  عــدٍد  على  و�سعد  فاأحرقها، 

راية حزب اهلل.. مل َيتعْب، ومل يقمع الوجُع 

الثورة املتاأججة بداخله.. و�سرعان ما �سعر 

العدو بوجود احلاج �ساجد يف بنت جبيل، 

وتيقن من ذلك بعد ال�سربات املوجعة التي 

تلّقاها، ف�سار ال�سابُط االإ�سرائيلي يناديه 

الال�سلكية:  واالأجهزة  ال�سوت  مكرّب  عرب 

»�سنقتلك يا �ساجد الدوير.. �سنقتلك«

ويف بنت جبيل �ساحة النزال االأخرية.. 

كان يكتب على ق�سا�سات الورق ال�سغرية ما 

ُيَبث اإىل املجاهدين فريفع من معنوياتهم. 

تلة  اإىل  تلة  ال�سهاينة من  وقد الحق فلول 

ومن بيت اإىل بيت. التحَم معهم، كما كان 

دائمًا وجهًا لوجه، ولكنهم كعادتهم �سرعان 

ما كانوا يديرون الظهر للفرار. وكلما �سمَع 

ح�سن  ال�سيد  العام  االأمــني  �سماحة  كــالم 

اأن  ن�سر اهلل، بكى وعاهد اهلل من جديد 

يبذل روحه الأجل عزة وكرامة االأمة..

ُي�ساب  اأن  اإال  �ساجد  احلـــاج  ـــى  واأب

م�ست�سفى  اإىل  دخــل 
ُ
فــاأ املعركة،  هــذه  يف 

لعملية  ال�سهيد �سالح غندور حيث خ�سع 

ذلك  ولكن  جراحاته،  و�سمدت  جراحية، 

املعركة  اأدار  فقد  املواجهة،  عن  يبعده  مل 

يتحمل  يعد  مل  حتى  الفرا�س،  طريح  وهو 

املكوث اأكرث يف ال�سرير، فنزع ال�سمادات، 

اإىل  جنبًا  ليقف  الع�سكرية  ثيابه  وارتــدى 

جنب مع املجاهدين..

بحركة  �ساجد  احلــاج  �سعر  ليلة  ويف 

املتمركز  النقطة  مــن  بــالــقــرب  غــريــبــة 

فيها، فاأر�سل اأحد االإخوة لي�ستطلع االأمر، 

اإ�سرائيلي  جندي  اأربعمئة  من  باأكرث  فاإذا 

يتقدمون. مل ي�سّدق احلاج �ساجد نف�سه، 

ال  وهــم  ر�سا�سه،  بــوابــل  ميطرهم  وهــو 

ال�سماء متطر ر�سا�سًا،  كانت  اإن  يعرفون 

اأم اأن ذخرية رجال حزب اهلل ال تنفد..

يف الــلــيــلــة االأخــــــرية، اأفـــطـــر احلـــاج 

الطعام  على  املجاهدون  واإخوانه  �ساجد 

االإفطار  فاإنه  »تعالوا  يقول:  وهــو  القليل 

االأخري لنا«، ثم ا�ستحّم وغ�سل ثيابه قائاًل 

بثياب  اأقابل وجه اهلل عز وجل  »لن  لهم: 

الطريان  اأغار  التايل  اليوم  ويف  مت�سخة«. 

حتت  االأخــوة  اأحــد  فعلق  عليهم،  احلربي 

مل  ولكنه  �ساجد،  احلاج  واأ�سيب  الركام، 

يغادر مكانه، الأن اأحد املجاهدين قد علق 

حتت الركام، ف�سار ي�ساعده على الرغم 

الذي  العهد  يخالف  القوي، ومل  نزفه  من 

منذ  نف�سه  على  وجل  اهلل عز  اأمام  قطعه 

جريحًا  يرتك  ال  اأن  وهو  اجلهاد،  بدايات 

يف اأر�س املعركة..

اأمـــام  ي�سمد  مل  املــــرة  هـــذه  ولــكــنــه 

اإ�سابته.. لقد نزف روحه على تراب بنت 

ت�سّفوا  اأنهم  ال�سهاينة  ظّن  واإذا  جبيل.. 

الرجل  اأنــه  جيدًا  يــدركــون  فاإنهم  بقتله، 

الذي حمل عمره ذخريًة للجهاد، واأنه كان 

ال�سّباق يف امليادين..

�ساجد،  احلــاج  القائد  ا�ست�سهد  لقد 

نقطة  له  وكانْت  بطاًل،  لها  كان  حرٍب  يف 

ختام..
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شعر

�صي�صجل التاريخ

اأحمد �سليمان اأحمد

ــــارُق ُتــــرَفــــُع ــــَي ــــب ــــل فــــال  وهــــلِّ
ِّ

�َسُي�سَرُعكــــــرب والــــعــــدوُّ  اآٍت  ــ�ــســُر  والــنَّ

دى ــــُعقــد اأعـــلـــَن االأوغــــــاُد حــربــًا فــالــرَّ ــًا واق ــم ــت ـــوعـــُد االأوغـــــــــاِد ح هـــو م

روا ودمَّ اجُل�سوَر  ن�سفوا  الِبنى  فوا  ــُعق�سَ ــوِف وُر�ــسَّ ــاٌء بــالــُقــ�ــسُ ــ�ــسَ ــْت ِن ــ�ــسَ وَق

عندنا املــــنــــاعــــِة  تـــفـــتـــيـــَت  ـــفـــَرُعيـــبـــغـــون  ـــاعـــِة ت ـــن فـــــــاإذا بــــاأ�ــــســــالِب امل

* * *
ومل ـــــــَدرًا  َم وال  َحـــجـــرًا  يـــرتكـــوا  ـــــزارُعمل  بـــى مــن حــقــدهــم وَم ــُج الـــرُّ ــن ت

�ُسموُرهم تلك  الــطــفِّ  ــداُد  ــت ام ُعقــانــا  ُت�َسنِّ ـــنِي  احُلـــ�ـــسَ بـــــَدِم  ـــْت  اأوغـــل قـــد 

ـــت ـــوارث ُعقـــانـــا مبـــعـــجـــزِة الـــيـــ�ـــســـوِع َت مــــان َتــ�ــســوَّ ــى مــــدِّ الــــزَّ ذكـــــرى عــل

ــا ــن ــوب ــن َج امـــــتـــــداِد  يف  ـــــــزٌب  ِح ـــِدُعهلِل  ـــب �ــســيــذيــقــهــم طـــعـــَم الــــهــــوان وي

* * *
بُجبِنهم ــنَي  ــع ــاب ــق ال َدحـــــِر  فــــنِّ  ُعيف  ـــــذي َيــــَتــــدرَّ واخلــــــوُف مـــن طــبــِع اّل

ــــاأنَّ حــ�ــســوَنــهــم قــامــْت على ــوا ب ُعظــنُّ َتَت�سدَّ بــهــا  اإذا  ــفــو�ــِس  ــّن ال ــِظ  ــف ِح

الَونى اأبـــَدلـــِت  اهلل  ِحــــْزِب  ــاُت  ــَرب ُي�سَنُع�ــسَ ـــا  ـــان ُرب يف  وَعــــزمــــًا  ِهـــَمـــمـــًا 

اإن�ساِننا يف  الــــوجــــداَن  ـــقـــَظ  اأي ــاد هــا هــو مُيـــِرُعقـــد  وعــلــى امــتــداِد الــ�ــسَّ

* * *
ــدو فـــجـــُرُه ــغ ــي ــس َيلَمُعلـــبـــنـــاُن يـــا وطـــنـــًا � ــاٍر  ــ�ــس ــت ان عــلــى  ـــلُّ  ـــِط ُي فـــجـــرًا 

ق�سيدٍة ــــدُء  َب اهلل  حــــزِب  ــاُت  ــرب َت�سَفُع�ــس اخلــــوارق  بــحــِر  على  ُنــِظــَمــْت 

ــــدكُّ دروَعـــهـــم ـــُعُبـــوركـــَت �ـــســـاروخـــًا ت ـــرَك ـــاٌب وعــــنــــدَك َت ــخــرُّ اأعـــ�ـــس ــت ف
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تطاُلهم والـــــّرعـــــوُد  بـــرعـــٍد  ــــُعوعـــــٌد  لــــَتــــُحــــلَّ فـــيـــهـــم نـــكـــَبـــة وتــــَفــــجُّ

* * *
ـــد َبــــــــَداأت بها ــحــقِّ ق ــل ـــة ل ـــول ــُعهـــي َج ــَف ــل ت نـــــــارًا  اهلِل  نـــ�ـــســـِر  اأ�ــــســــبــــاُل 

اأرجائهم يف  لــــزاُل  الــــزَّ ــُط  ــهــِب ــَي ُعو�ــس وُي�سع�سِ ــهــم  اأمــَن مَيـــَحـــُق  �ــســّجــيــَل 

فتيٍة بــــاأرجــــل  ُوِطـــــَئـــــْت  ـــهـــم  َيخ�سعواجـــربوُت ــْن  ل ــهــم  بــاأنَّ ــراَر  ــق ال َحــمــلــوا 

مطالبًا �ـــســـاَر  الـــعـــربـــيُّ  ـــارُع  ـــُعوالـــ�ـــسَّ ـــٍف َيـــفـــَل ـــي ـــسَ ـــحـــاق بـــظـــلِّ � ـــت ـــاالل ب

* * *
ِكنانة فــهــي  مــ�ــســَر  مـــن  ــاأ�ــســوا  تــي َمــــفــــَزُعال  احَلــــــــــــَوادِث  يف  ــا  ــه ــي ف هلِل 

ففجُرها ـــزِّ  ـــع امل قــــاهــــرُة  ــُع�ـــســـُتـــِطـــلُّ  ــدَم ــت ــى وجـــــِع اجلــــهــــاِد ف ــل عــــنٌي ع

ـــًة قـــلَّ اإاّل  ــــرِق  ــــ�ــــسَّ ال هـــــذا  ـــــاُم  ُعحـــــكَّ ــــــــرَّ جُمَ ــــــهــــــواُن  وال ُذلٍّ  عـــــنـــــواُن 

اأذيـــاُلـــهـــم اخَلـــنـــا  داِر  اإىل  َت�سَرُعركـــنـــوا  تــبــدو  فـــرِط هــذا اخلـــوِف  مــن 

* * *
فح�سوُرها نف�َسها  املــــــروَءُة  ــُعتــبــكــي  ــَق ــل ب ِخــــلــــٌو  ـــــاِم  ـــــكَّ اأنـــفـــ�ـــس احُل يف 

بَحملها احلــاكــمــنَي  ــُس  ــفــو� ن ُتَقعِقُعنــــــاَءْت  اخلـــنـــوِع  اأ�ـــســـيـــاُف  ــهــاَت  هــي

بحمايٍة اأ�ـــســـيـــاَدهـــم  عــــاهــــدوا  لــلــغــا�ــســبــني وبــــو�ــــسُ فــيــهــم مــرجــُعقـــد 

الوغى ويف  ــعــوِب  الــ�ــسُّ قــمــع  يف   ُّ
َ

ـــَزعـــَزُعتــفــ� ـــت ـــهـــم ت ـــاُل ـــن نــقــعــهــا اأو�ـــس م

* * *
ــُة احلـــيـــاة روؤو�ــــــسَ َمـــْن ــل عوا�ــســتــلــمُّ مــزب وتربَّ نــذالــة  الــعــرو�ــَس  ــبــوا  غــ�ــسَ

�سَتقَتني اأظــــــنُّ  ال  ــــُل  ــــزاب امل ــى  �َستماِنُعحــت زًا  تــــقــــزُّ وؤو�ـــــس  الـــــرُّ تـــلـــَك 

�َسَينجلي الــظــاملــنَي  ــُل  ــي ل قـــد�ـــُس  ــر جــــــاَءت تـــهـــَرُعيـــا  ــحــري ــت فــبــ�ــســائــُر ال

ـــادٌم ـــــه ق ــِل اإنَّ ــُعيـــا قـــد�ـــُس يــــوُم الــفــ�ــسْ ــهــَج فــكــتــائــُب املــــوعــــود لــيــ�ــســت ت

* * *
ــًة على ــحــَم ـــُخ مــل ـــاري ـــتَّ ال ــُل  ــجِّ ت�سَطُع�ــســيــ�ــسَ عـــزٍّ  بــ�ــســمــ�ــِس  الــِبــطــاِح  ــَك  ــل ت

يقيِنهم فــــــوَق  واهلل  ــــٌة  ــــول َج ُعهـــــَي  ـــرِّ ـــس ـــ� ٌد وم ــــدِّ ـــٌر ومــــ�ــــسَ ـــا�ـــس هـــــَو ن

�سا الرِّ ــن  اب املــهــديُّ وهــو  ـــُعو�ــســَيــخــُرُج  ـــرَف ــــوداُء �ـــســـرقـــًا ُت رايـــــاُتـــــُه الــــ�ــــسَّ

ــَم الــفــظــيــَع وَجـــــوَره ــِدُل الــظــل ــب ــُي ــس ُي�سع�ِسُعو� ــاِة  احلــي يف  ــطــًا  وِقــ�ــسْ ــــْداًل  َع
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تسابيح شهادة

قد عاد منت�صراً هالل

 
)1(

اإىل �سهيد الوعد ال�سادق واإخوانه

اأو  اأحــيــاء  ذهــبــوا،  كما  اأحـــرارًا  العائدين 

علوية  هــالل  ال�سهيد  روح  اإىل  �ــســهــداء. 

)احلاج هادي( ولن ينق�سي اأبدًا يف قد�س 

�سهادتك اأواُن االعتذار.

�ساألته  حـــني  ـــنـــي  اأّن اأذكـــــر  ــــُت  زل مـــا 

ُحبِّ  بكتابٍة  فائقي  اأّنك  »اأظننت  غا�سبة: 

وجه  �سدقًا  عينيه  ملحُت يف  علّيQ«؟ 

الوالء لعليQ، �سكل الوفاء ولونه.

باأنوار  �ساءت  حلظًة،  ال�سنون  وطوت 

ينرُي  كــلٌّ  طريق.  يف  كــلٌّ  وم�سينا  ــري،  االأم

بعد  واليوم  علّي.  بهوى  ــُه  دروَب ي�ساُء  كما 

، نلتقي. قد جّف حربي يا هالل، 
)2(

غياٍب

و�سحقت  اأوراقــي،  ربيعها  عزِّ  يف  ويُب�َسْت 

قــ�ــســوة االأّيـــــام مــ�ــســاألــتــي، وتــنــاثــرت على 

وجعها، يف مهّب الريح، ري�ستي ودواتي.

يا  احلــيــاة...  عيد  يا  العمر،  هالل  يا 

متام الن�سر، يا عزَّ االأباة ويا فرح التقاة 

فاأعلنوا،  فيها  ْوَك 
َ
راأ بلحظٍة،  ال�سائمني. 

اأّنهم �سهدوا الهالل.

َبُهَت  ـــالل...  ه يــا  ــوؤال،...  ــس ــ� ال بهت 

ال�سوؤال.

البطولة  اأن  حينها،  اأعــلــم  كــنــُت  مــا 

ر�سية، يف  هانئًة  تقيم  مقلتيك،  تزهر يف 

عليًاQ عمقها  واأن  �ساعديك،  عزمية 

االأبية.  �سهادتك  يف  ومــدادهــا  و�سحابها 

واأن بع�س احلب كفٌر... وبع�سه االأتقى... 

ــم حــيــنــهــا  مــا جف  ــو كــنــت اأعــل هـــالل. ل

توا�سعها  انحنت ملء  حربي عاجزًا حني 

ن�سرنا  �سيف  يف  يــديــك،  بــني  ال�سنابل، 

�سيفًا  احلو�س  وردت  اأنــت  واحلــ�ــســاد... 

من علي، و�سدرت منه �ساكبًا ملء احلياة، 

الذاهلني  احليارى  ظماأ  به  تروي  جنيعك 

نف�سي  فبكيت  اأنا  اأما  رفاتك،  اأمام عر�س 

طريف  واجــمــة...  راأيتك  خجلى  تائبًة... 

اأنا  واأعـــرتف...  اأقــرُّ  اإين  �ساجمة،  دمــوٌع 

واحدة من هوؤالء، الذاهالت...

عذرًا هالل... االآن اأعلم اأنك كتبت ما 

مل اأكتب، بريت روحك ري�سًة ورويتها بعطر 

فاحت  ق�سيدة...  اأ�سمى  ونظمت  دمائك 

بها اأحلى العطور... من دماء عا�سقة نور 

علي... باهى بها كل الع�سور، ع�سٌر يطيب 

املوت فيه انت�سارًا لعلي... مل ي�سطرها... 

ي�ست�سيئون هداك... للو�سول اإىل علي.

اأمرٌي  »هـــذا  مــاجــدة:  عنك  قــالــت يل 

قلبه،  يف  جـــذوره  اجلــهــاُد  غر�س  مــاجــٌد، 

ولء ابراهيم حمود

الهوام�ص
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فغدا �سياجًا للجهاد...«.

يندى  �سوتها  ويف  دميــٌة  عنك  وتقول 

ــّوج فـــوق مملكة  احلــنــان: »اإنــــه مــلــٌك مــت

املحّبة لالأطفال يف مهادهم، لالأبطال يف 

الثاكالت يف مراثيهن  وهادهم، لالأمهات 

احلزينة، قرب قناديل ال�سكينة«.

األُق  الطويل،  الــدرب  رفيقة  هي،  اأمــا 

و�سوؤالها  مقلتيها،  يف  انتظارك 

»اأيطول  يتملمُل دون كالم: 

بعدك يا هالل..؟ �سنتان 

يف علم احل�ساب قليلٌة 

لكنها يف علم ع�ساق 

اجلــــــهــــــاد، مـــــدًى 

عام...  األف  يعادل 

يا  بعدك  ــا طــال  اأم

�سنتان،  هـــالل...؟ 

فــيــهــمــا، كان  قــلــبــي 

يطرُي �سنونوه... حتطُّ 

وثيابك  حذائك،  قرب 

وباقة  وكتابك  و�سالحك 

عجلى  خطتها  اأحــرٍف،  من 

عودتي«  بعد  »�ساأكملها  اأناملك 

اأمامي،  بابت�سامتك  وم�سيت، متحو  ُقلتها 

يا هالل  البيت �سوٌق  الــدروب.  اأحزان  كلَّ 

وال�سغار... والقلب حبٌّ لهالٍل وانتظار«.

ــان... مل تــطــل الـــغـــيـــاب... ها  ــت ــن �ــس

اجلنائن  ورد  وتوافدت  ظافرًا  عدت  اأنت 

واله�ساب... تلقاك، تعلن �سوقها لك وطن 

عاد معك... يتقا�سم الن�سر معك... لونًا 

فرا�سًة...  يحوُم  قلبي  وانت�ساب  وعطرًا. 

يجذبه وهج �سيائك، يذوق طعم االحرتاق 

فوق �سميعات االإياب... وينت�سي... فاليوم 

ويفرحون...  يلتقون،  االأحبِة  عيد  عيد... 

الغائبني.  كل  ويعيد  ينت�سر  اجلهاد  عيد 

اأروقة  يجتاز  نور�سًا  يحلق  قلبي 

ال�سماء... اأو زورقًا يخو�س 

ــحــار... كلُّ  ــب ــاق ال اأعــم

�ــســهــيــد كـــوكـــٌب عــاد 

اأو  مــــنــــارًة  ــيء  ــ�ــس ي

يحمي  �ـــســـاطـــئـــًا 

يـــرد عنه  الــوطــن، 

وبغاته...  ــه  غــزات

وهـــــــــــو الــــــوطــــــن 

من  بع�ٌس  وال�سم�س 

اأ�سرعة  ميد  �سناه... 

الــ�ــســيــاء ويــبــحــر نحو 

تقبل  ــــراك  ي لــــقــــاك... 

يجلو  وال�سمت  وا�سحًا... 

قربك اأحلى كالم.

و»ح�سيننا«   
)3(

»حممد« �سوت  لكّن 

و»عــبــا�ــســنــا« يـــعـــربان خــلــفــه هـــزَّ ذهـــول 

القادمني لروؤيتك: »العيد جاء واحدًا هذا 

عاد  قد  اأ�ــســره،  من  ب�سراكم،  الــنــهــار... 

منت�سرًا هالل...«.

الهوام�ص

مو�سى  عيتا(،  )جــواد  دم�سق  حممد  كرنيب،  ح�سن  فار�س،  مو�سى  (1 )

خنافر، زيد حيدر، مروان �سمحات، وعلي الوزواز.

�سبعة ع�سر عامًا، اإذ مل األتقه بعد تلك اللحظة، وذاك ال�سوؤال الذي  (2 )

املوؤمنني اأمــري  علي  عن  ببحٍث  القيام  معر�س  يف  عليه  طرحته 

.Q

اأوالدهما الثالثة: )حممد وعبا�س وح�سني(. (3 )
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مداد الشهداء

�صاأكون عند ح�صن ظنك

من  ــد  ــاه جم  - اهلل  وبـــعـــون   - اإنـــنـــي 

التحقت  االإ�ــســالمــيــة.  املــقــاومــة  جمــاهــدي 

عن  والــدفــاع  التحرير  بــهــدف  بــاملــقــاومــة 

هناك،  عملي  فــاخــرتت  تــعــاىل،  اهلل  ــن  دي

و�سايف  مليتا  العالية - جبال  حيث اجلبال 

رايتي  عن  الدفاع  اأبتغي  واللويزة،  وعقماتا 

عدو  الأبيد  اأمتي،  وعن  نهجي  عن  ووالئــي، 

الكيان  الــفــ�ــســاد  جــرثــومــة  وعـــــدوي،  اهلل 

يرزقني  اأن  تعاىل  اهلل  راجيًا  ال�سهيوين، 

ال�سهادة يف �سبيله.

والــــدي الــعــزيــز: اإىل �ــســيــدي ومـــوالي 

واأميني وقائدي واأ�ستاذي ومر�سدي، �سالم 

و�سوقًا  عليك  �سالم  الــفــوؤاد،  عمق  من  لك 

اإليك واإىل رائحتك رائحة ر�سول اهلل.

وعّلمتني  ربــيــتــنــي  ــقــد  ل ــــــدي،  وال يـــا 

عند  اهلل  ــاإذن  ب ــون  اأك و�سوف  واأر�سدتني، 

ح�سن ظنك.

املقاومة  يف  املجاهدين  اإخوتي  اإىل 

املــجــاهــدون، متنيت  اأيــهــا  االإ�ــســالمــيــة: 

خدمة  خدمتكم،  ويف  معكم  اأكـــون  اأن 

رجال اهلل، ال�سالم عليكم اأيها االأبطال 

ال�سالم  ا�ست�سهدمت.  ويــوم  ولــدمت  يــوم 

اأقدامكم،  دا�سته  الــذي  الـــرتاب  على 

�سانعي  يا  دمائكم.  من  ارتــوى  والــذي 

املــجــد والــعــزة والــكــرامــة لــهــذه االأمـــة، 

راية  واالنت�سار،  العز  رايــة  رافعي  ويا 

احلق، راية االإ�سالم املحمدي االأ�سيل.. 

ر�سا�سكم  زغــاريــد  على  الفجر  يطلع 

احل�سينية،  ثــاراتــكــم  نـــداء  و�سيحات 

الطبيعة  وجمال  نــوركــم،  ال�سم�س  نــور 

جمالكم، ف�سالم على اأرواحكم التي تعرج 

االأعلى، و�سالم على  وامللكوت  ال�سماء  اإىل 

بيت  اأهــل  حيث  اال�ست�سهادية  اأرواحــكــم 

.Pحممد

ال�سوكة  ذات  طــريــق  هــو  طريقنا  اإن 

َزُنوا  وطريق �ساق و�سعب، {َواَل َتِهُنوا َواَل َتْ

على  املثابرة  منكم  فاأرجو  االأْعلَْوَن}  َواأَْنُتُم 

ما يحبه اهلل، جاهدوا ورابطوا وال يرعْبكم 

علو د�سمهم وقوة �سالحهم، فاأنتم متتلكون 

قوة “اهلل اأكرب” وقوة ذي الفقار.

اأو�سيكم بقراءة زيارة عا�سوراء وزيارة 

وارث وبع�س االآيات القراآنية كل يوم اأو قدر 

واأرجو  ال�سهداء.  اإىل  واإهدائها  امل�ستطاع، 

من  تن�سوين  وال  واملعذرة،  امل�ساحمة  منكم 

الدعاء.

ال�سهيد ال�سيد هادي ح�سن ن�سراهلل
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تربية

من اإعادة ال�صف اإىل اإعادة التعلُّم

د. ح�سن �سلهب

* اإعادة النظر يف اإعادة ال�سف
امل�سار  تقرير  يف  الطريقة  هــذه  اإن 

كــافــيــة بعد  تــعــد  لــلــتــلــمــيــذ، مل  الــعــلــمــي 

الـــتـــطـــوُّرات االأخـــــرية يف 

لبنان  يف  التعليم  مناهج 

العقود  خـــالل  والـــعـــامل، 

اأكرث  االأخرية. وتبدو االآن 

من اأي وقت م�سى مقاربة 

العلمي  للم�ستوى  �سطحية 

واحدة  اإنها  بل  للتلميذ، 

اأ�ــســكــال الــغــنب التي  مــن 

االأخري،  هذا  لها  �س  يتعرَّ

جتربته  حـــ�ـــســـاب  عـــلـــى 

العلمية، وطموحاته امل�ستقبلية.

العديد  �سدور  بعد  الكالم  هذا  نقول 

من االأبحاث واالإح�ساءات التي تفيد باأن 

معظم التالمذة الذين يعيدون �سفوفهم، 

يحافظون على م�ستواهم التعليمي ال�سابق 

هـــدرًا  واأن  عـــام،  ب�سكٍل 

فعليًا للوقت يجري اإخفاوؤه 

حتـــت عـــنـــوان الـــقـــدرات 

للتلميذ  املحدودة  الذهنية 

املعيد.

للرتفيع  دعــوة  لي�ست 

ر، كما  االآيل، اأو حتى املي�سَّ

كاماًل  خروجًا  لي�ست  اإنها 

ــالمــات،  ــع عـــن مــنــطــق ال

اأو  املجموعة  واأرقــامــهــا، 

اأفكار  ولــكــنــهــا  ــة،  ل ــدَّ ــع امل

والبيانات  ـــــام  االأرق ــل  ك اعــتــبــار  تــطــرح 

ال�ساأن  على  والقيِّمون  املعلمون  ين�سغل  الدرا�سي  العام  نهاية  يف 

وبالتايل  لتالمذتهم،  النهائية  النتائج  باإ�سدار  املدار�ص  يف  التعليمي 

حتديد ال�سفوف التي �سيق�سي فيها هوؤلء عامهم الدرا�سي املقبل، ترفيعًا 

العامة.  املواد  بع�ص  يف  اإكمال  اإِختبار  بعد  اأو  مبا�سرة،  ب�سورة  اإعادة،  اأو 

على اأن الكلمة احلا�سمة هي لأرقام العالمات على مدار العام، اأو تعديالتها 

ل  بالتالمذة،  اخلا�سة  املعطيات  ببع�ص  التداول  من  مانع  ول  النهائية، 

�سيما الذين نالوا اأرقامًا قريبة من املعدل املطلوب يف النجاح، لكن ب�سكل 

عابر وخجول، وغر موؤثر غالبًا.

التالمذة الذين اأخفقوا 

يف احل�سول على 

املعدل املطلوب، هم 

مبثابة ملفات للتقييم 

اال�ستثنائي.
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املتاأخر مبثابة معطيات  بالتلميذ  اخلا�سة 

ولي�ست حقائق  مفيدة يف حتديد م�ستواه، 

كونها  عن  ف�ساًل  املجال،  هذا  يف  نهائية 

غري حا�سمة يف حتديد م�سريه العلمي.

* موا�سفات اأدوات التقييم
من يجروؤ - يف هذه االأيام - على القول 

�سابقًا  امل�ستخدمة،  التقييم  اأدوات  بــاأن 

وحاليًا، تتمتع باملوا�سفات املطلوبة لتعيني 

ولي�س   100% وبن�سبة  التلميذ،  م�ستوى 

%80 اأو %90، وبالتايل الدخول مع التلميذ 
يف لعبة املعدل املطلوب اأو 

العالمات املطلوبة؟

اإقناعنا  ي�ستطيع  من 

هذه  اأن  االأيـــــام  هـــذه  يف 

ت�سمى  )الـــتـــي  االأدوات 

اختبارات(  اأو  م�سابقات 

تكفل الك�سف عن امل�ستوى 

ب�سكل  للتلميذ  الــعــلــمــي 

�سامل وكامل؟

وهل باالإمكان الك�سف 

مواقف متر يف  اأو  معارف  اأو  قــدرات  عن 

وعي  يف  والتبلور  الظهور  قبل  ما  حلظات 

التلميذ وتعبرياته املتنوعة؟

التلميذ،  تقييم مل�ستوى  هل هي عملية 

ليكون  وحما�سبته  تاأديبه  يف  طريقة  اأم 

له  ل  ت�سوِّ ملن  اأو  الالحقة،  لالأجيال  عربة 

نف�سه التاأخر عن زمالئه؟

تنتهي  التي  احلكاية  هــذه  هي  ما  ثم 

الأية  ميكن  وال  الرتاجيدي،  امل�سهد  بهذا 

رة  مبكِّ ب�سورة  تتدخل  اأن  اأخــرى  اإرادة 

وقوع  دون  للحوؤول   - متاأخرة  حتى  اأو   -

املحذور؟

ر اإعادة �سفوفهم  اإن معظم الذين تتقرَّ

ال يتدنَّى معدلهم العام عن 20/8. اأي اأن 

هوؤالء  اأن  يف  يكمن  ال�سف  اإعـــادة  �سبب 

التالمذة امل�ساكني، مل يتمكنوا من جتميع 

املطلوبة.  العالمات  من   10/1 ن�سبته  ما 

اجلميع،  عجز  مــن  تــاأتــي  هنا  والــغــرابــة 

حت�سيل  عن  وغريهما،  واملعلم  التلميذ 

الوقت  توافر  من  بالرغم  النقاط،  هــذه 

د العوامل امل�ساعدة.  الطويل، وتعدُّ

االأرقــــام  لعبة  يف  ــتــمــادي  ال نــريــد  ال 

موافقني  غري  الأننا  هــذه، 

اعتبار  على  االأ�ــســا�ــس  يف 

عالمات التلميذ معطيات 

�سفوف  كل  ويف  حا�سمة، 

من  االأ�ــســا�ــســي،  التعليم 

دون اأي تفريق.

االهتمام  ــود  ن مــا  اإن 

ــة، هو  ــقــال بــه يف هـــذه امل

اعـــتـــبـــار كــــل الـــتـــالمـــذة 

الذهنية  االإمكانات  ذوي 

على  احل�سول  يف  اأخفقوا  الذين  العادية 

ــايل املــطــلــوب، هــم مبثابة  ــم املــعــدل االإج

ي  والتق�سِّ اال�ستثنائي  للتقييم  ملفات 

ال�سامل لتجربتهم العلمية.

خالل  املتوا�سلة  املتابعات  كانت  واإذا 

فاملطلوب  املرجوة،  ثمارها  تعِط  مل  العام 

واعتبار  املتابعات،  بكل هذه  النظر  اإعادة 

لهذه  نتائج  مبثابة  هــذه  التالمذة  نتائج 

املتابعات اأي�سًا.

* املطلوب ور�سة نوعية
اأمام  مليًا  التوقف   - اإذًا   – املطلوب 

القوة  نــقــاط  تعيني  بغية  احلـــاالت،  هــذه 

تربية

بدل اأن نقول »يعيد 

فالن �سفه« نقول »يعيد 

تعلُّم املادة، خالل 

ال�سيف املقبل«.
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الــنــظــر يف طريقة  وبــالــتــايل  والــ�ــســعــف، 

نقاط  مــن  املطلوب  االأدنـــى  احلــد  تــوفــري 

القوة. وبدل اأن نقول “يعيد فالن �سفه يف 

العام الدرا�سي املقبل”، نقول “يعيد تعلُّم 

املقبل”،  ال�سيف  خالل  املواد،  اأو  املادة، 

والت�سجيل يف العام املقبل مرتبط باالإعادة 

ال�سيفية، ومن املفرت�س اأن تكون كافية يف 

احلاالت الطبيعية.

هوؤالء  ن�سبة  اأن  اإىل  ــارة  ــس االإ� جتــدر 

املدار�س  التالمذة يف 

املعقولة ال تتجاوز 10/1 يف احللقة االأوىل، 

يف  و10/3  الــثــانــيــة،  احلــلــقــة  يف  و10/2 

التي  امللفات  عدد  اأنَّ  اأي  الثالثة،  احللقة 

املعلومات  ي  وتق�سِّ وتقييمها  فتحها  يتعنيَّ 

يتجاوز  ال  ا�ستثنائية،  بــ�ــســورة  حــولــهــا 

الع�سرين ملفًا يف مدر�سة للتعليم االأ�سا�سي 

ثالثني  ل  مبعدَّ �سفوف،  ت�سعة  من  موؤلفة 

تلميذًا يف ال�سف الواحد، اأي ما جمموعه 

270 تلميذًا.
يف  تنجز  اأن  يجب  نوعية  ور�سة  اإنها 

نهاية كل عام درا�سي يف كل مدر�سة، وفيها 

من الفوائد على جتربة املعلمني ما يعادل 

التالمذة.  مب�ستقبل  يتعلق  ما  اأهميته  يف 

ُي�سدل ال�ستار ب�سورة �سبه  بهذه الطريقة 

التقييم  مراحل  من  مرحلٍة  على  كاملة 

التقليدي ال�سطحي يف تاريخ التعليم.

اأخريًا، ال تطرح هذه املقالة رف�سًا 

الدرا�سية  ال�سنة  اإعادة  لعملية  مطلقًا 

ــتــالمــذة  لــلــحــاالت الــــنــــادرة مـــن ال

توافر  ت�سرتط  لكنها  املــتــاأخــريــن، 

يف  طبيعية  اأو  عادية  غري  معطيات 

من  املتاأخر  للتلميذ  العلمي  امل�سار 

لتحقق  كافية  و�ــســمــانــات  جــهــة، 

الفائدة يف هذه االإعادة. وهما، - 

اأي املعطيات وال�سمانات - غري 

متوافرين اإال بن�سب قليلة جدًا، 

البحث  �سرورة  على  يوؤكد  ما 

ملعاجلة  ية  جدِّ خــيــارات  عن 

بعيدًا  ــي،  ــس املــدر� الــتــاأخــر 

لل�سنة  االإعــــادة  نــظــام  عــن 

من  عليه  ينطوي  ومــا  الدرا�سية 

اإ�سارات وا�سحة يف املحا�سبة والتاأديب.
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قضايا معاصرة

ثقافة احلياة بني ال�صتثمار ال�صيا�صي 

والطرح الواقعي

مو�سى ح�سني �سفوان

بن  علي  املوؤمنني  اأمــري  �سمع  عندما 

يقول  اخلــــوارج  بع�س   Qطالب اأبـــي 

بادر  اإال هلل«  »ال حكم  الكوفة:  م�سجد  يف 

بالقول: كلمة حق يراد بها باطل...

ملا  بالن�سبة  احلال  هو  ذلك  كان  رمبا 

دعوات  من  مرتفع  وب�سوت  اليوم  ينطلق 

ثقافة  اإىل  فالدعوة  احلياة.  ثقافة  لتبني 

يواجهه.  مــن  ُيتهم  جيد  �سعار  احلــيــاة 

كيف ال، واالأمم اإمنا ت�سعى يف كل مراحل 

حركتها للحياة واإثبات الوجود؟

احلياة  لثقافة  يدعون  الذين  اأن  اإال 

على  الغربي  النموذج  بها  يعنون  وهــم  ـ 

املثقفني  من  كانوا  و�سواء  التحديد،  وجه 

اأو ال�سيا�سيني ـ فهم ينطلقون من حيثيات 

اأو  ومذهبية  تـــارة،  �سيا�سية  وح�سابات 

طائفية تارة اأخرى. ولعل من نافلة القول 

الإثبات  يجري  ما  كل  تفا�سيل  الدخول يف 

ذلك، غري اأننا ن�ستطيع اأن نقراأ باخت�سار 

اأحدهما  ال�سيا�سي،  اخلطاب  من  منطني 

املحيطة  وخا�سة  العربية،  جمتمعاتنا  يف 

الدعوات  جهة  من  وتت�سدره  بفل�سطني 

وال�سمانات  الدولية،  ال�سرعية  الحــرتام 

الدولية، ونزع ال�سالح من جهة، والرتكيز 

واملناطقية،  املذهبية  احل�سا�سيات  على 

جهة  مــن  ال�سيا�سي  اخلــطــاب  وت�سخيف 

اأخرى.

من جهة اأخرى، ت�ساع �سيحات االإنذار 

موجة  ذلك  ويرافق  امل�سرقي  اخلطر  من 

املواقف  يف  وت�سعيد  الت�سلح،  من  عارمة 

ال�سيا�سية والثقافية وما اإىل ذلك.

ال�سيا�سي  اخلطاب  يركز  املقابل،  يف 

واملبا�سر  الــوقــح  الــدعــم  عــلــى  الــغــربــي 

باالرهاب،  املقاومة  واتــهــام  الإ�ــســرائــيــل، 

والدعوة املبا�سرة لنزع كافة عنا�سر القوة 

من االأمة، ومواجهة ثقافة املقاومة بثقافة 

االعتدال، و�سيا�سة ت�سلط العنا�سر املوالية 

للغرب حتت عنوان الدميقراطية.

والغريب اأن العديد من املثقفني العرب 

بهم،  خا�سة  حل�سابات  املــوجــة  يركبون 

ويد�سون روؤو�سهم يف الرمال ليدافعوا عن 

فاإذا حدثتهم عن خطر  الغربي.  امل�سروع 

جنوب  اأو  غزة  على  االإ�سرائيلي  العدوان 
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التجاري  املــيــزان  عــن  يحدثونك  لبنان، 

حدثتهم  واإذا  فيه.  العربي  والدور  العاملي 

للعراق،  االأمـــريـــكـــي  الـــغـــزو  خــطــر  عـــن 

العاملية،  البور�سة  اأ�سعار  عن  يحدثونك 

هوؤالء  الفنية.  واملــهــرجــانــات  واملــ�ــســاريــع 

احلقيقة،  يعرفون  اإنهم  اأغبياء،  لي�سوا 

ولكنهم يراهنون على امل�سروع اال�ستكباري 

حل�ساب م�ساريعهم االأنانية.

رمبا  الــهــراء...  ذلــك  كل  عن  وبعيدًا 

كان من املنا�سب اأن نتعرف فعاًل اإىل ثقافة 

كلمة  هي  حيث  من  االإ�ــســالم،  يف  احلياة 

حق يراد لها يف اأيامنا اأن 

مو�سعها.  غري  يف  تو�سع 

ويف هذا املجال نقف عند 

النقاط التالية:

الدعوة  اأوًل:   *
الإ�سالمية.

دعوة  االأ�سل هي  يف 

} تعاىل:  قــال  للحياة، 

اآمنوا  ال���ذي���ن  ي���ه���ا  اأ ي���ا 

ا�ستجيبوا هلل وللر�سول 

اهلل  اأن  واعلموا  يحييكم  ملا  دعاكم  اإذا 

اإليه  ن������ه  واأ وق���ل���ب���ه  امل�����رء  ب���ن  ي���ح���ول 

.)24 )االأنفال:  ت�سرون} 

االإ�سالمية  الثقافة  ومفهوم احلياة يف 

احلياة  بــني  ــوازن  ــت ال مفهوم  مــن  ينطلق 

الدنيا واالآخرة، يقول تعاىل: {قل من حرم 

والطيبات  لعباده  اأخ���رج  ال��ت��ي  اهلل  زي��ن��ة 

من الرزق قل هي للذين اآمنوا يف احلياة 

الدنيا خال�سة يوم القيامة كذلك نف�سل 

االآيات لقوم يعلمون} )االأعراف: 32(.

مباحة  الدنيا  احلــيــاة  يف  فالطيبات 

ثقافة  اإىل  يدعون  الذين  اأمــا  للموؤمنني، 

املحرمات، فاهلل  اإىل  تتجاوز  التي  احلياة 

اإن��ا ح��رم ربي  {ق��ل  �سبحانه يقول لهم: 

الفواح�س ما ظهر منها وما بطن واالإثم 

واأن ت�سركوا باهلل ما  والبغي بغري احلق 

مل ينزل به �سلطاناً واأن تقولوا على اهلل 

ما ال تعلمون} )االأعراف: 33(.

ـــم  ـــي ـــس مـــــن اجلـــراث ـــحـــرت� وكــــمــــا ن

االأمرا�س  ت�سبب  الــتــي  و)املــيــكــروبــات( 

اأن  علينا  يجب  كذلك  ال�سحية،  واالأوبئة 

الفواح�س  مـــن  نــحــرت�ــس 

جتلب  التي  والبغي  واالإثــم 

االأوبـــــئـــــة االجــتــمــاعــيــة 

اإىل  ــــــوؤدي  وت والــنــفــ�ــســيــة 

ال�سلوكية،  ــات  ــحــراف االن

مع  اأ�ــســاًل  يتناق�س  وهــذا 

ثقافة احلياة.

ونحن  نوؤكد  اأن  وبقي 

نتحدث عن مفهوم احلياة 

يف الثقافة االإ�سالمية على 

الدنيا،  للحياة  العمل  بني  الــتــوازن  مبداأ 

والعمل لالآخرة، قال تعاىل: {وابتغ فيما 

اآتاك اهلل الدار االآخرة وال تن�س ن�سيبك 

من الدنيا واأح�سن كما اأح�سن اهلل اإليك 

وال تبغ الف�ساد يف االأر�س اإن اهلل ال يحب 

املف�سدين} )الق�س�س: 77(.

* ثانيًا: م�ساألة العقاب
االإ�سالم  يف  اجلنائي  النظام  تعّر�س 

فر�س  باعتباره  االنــتــقــادات،  مــن  لكثري 

الفردية  اجلرائم  لبع�س  �سارمة  حــدودًا 

مفهوم احلياة يف الثقافة 

االإ�سالمية ينطلق من 

مفهوم التوازن بي 

احلياة الدنيا واالآخرة.
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واالجتماعية. ولو اأمعنا النظر يف ح�سنات 

و�ــســلــبــيــات هـــذه احلــــدود واالإجــــــراءات 

هو  مبا  ـ  االإ�سالم  اأن  لوجدنا  ال�سارمة، 

اأدرى مبا خلق  الذي هو  دين اهلل اخلالق 

االجتماعي،  االأمـــن  مــن  اأجــــواًء  اأوجـــد  ـ 

املجتمع  حفظت  التي  ال�سلوكية  واالأمنــاط 

النف�سية  االأمـــرا�ـــس  مــن  ال�سنني  ملــئــات 

واالجتماعية واالأوبئة ال�سحية. ولعل بع�س 

ما يطلق عليه اأمرا�س احل�سارة، ما هو اإال 

نتيجة الف�ساد واالنحراف 

ال�سلوكي الذي يتناق�س يف 

نتائجه مع فل�سفة احلياة، 

كما  الق�سا�س  لي�سبح 

وتعاىل  �سبحانه  عنه  قال 

احلياة،  اأمناط  من  منطًا 

ـــال تـــعـــاىل: {ول����ك����م يف  ق

اأويل  ي��ا  ح��ي��اة  الق�سا�س 

ـــبـــقـــرة:  االأل��������ب��������اب} )ال

.)179

* ثالثًا: م�ساألة اجلهاد
ــة،  ــالمــي ــس ــائــل االإ� كــغــريه مـــن املــ�ــس

مرتفعة  الأ�سوات  اجلهاد   مفهوم  تعر�س 

امل�ست�سرقني.  من  خا�سة  املنتقدين  من 

اأو  الدينية،  اخللفيات  عن  النظر  وبغ�س 

فاإننا  اأولئك،  التي انطلق منها  ال�سيا�سية 

نرى يف مفهوم اجلهاد يف االإ�سالم، نظامًا 

املجتمع، متامًا  اجتماعيًا �سروريًا حلياة 

ك�سرورة نظام املناعة يف ج�سم االإن�سان. 

اأكد االإ�سالم على مفهوم  ومن اأجل ذلك 

كمبداأ  ال�سهادة  مفهوم  ومعه  اجلــهــاد، 

اأ�ــســا�ــســي مــن مــبــادئ ثــقــافــة احلــيــاة يف 

االإ�سالم، قال تعاىل: {وال ت�سنب الذين 

قتلوا يف �سبيل اهلل اأمواتاً بل اأحياء عند 

ربهم يرزقون فرحن مبا اآتاهم اهلل من 

يلحقوا  مل  بالذين  وي�ستب�سرون  ف�سله 

وال  عليهم  خ���وف  اأال  خلفهم  م��ن  ب��ه��م 

 )170 ـ   169 هم يحزنون} )اآل عمران: 

ا���س��ت��ج��اب��وا هلل  {ال���ذي���ن  يــقــول:  اأن  اإىل 

القرح،  اأ�سابهم  م��ا  بعد  م��ن  وال��ر���س��ول 

منهم  اأح�����س��ن��وا  ل��ل��ذي��ن 

عظيم}  اأج������ر  وات�����ق�����وا 

 .)172 عــــمــــران:  )اآل 

تعاىل  قوله  هنا  ــظ  والح

ويف  ا�ستجابوا...  الذين 

�سورة  من  ال�سابقة  االآيــة 

اأيها  {ي���ا  قــولــه:  االأنــفــال 

ا�ستجيبوا  اآم��ن��وا  ال��ذي��ن 

دعاكم  اإذا  وللر�سول  هلل 

وهكذا  ي��ح��ي��ي��ك��م...}  مل��ا 

يكون اجلهاد من اأ�سباب احلياة.

* رابعًا: م�ساألة الكرامة
االإ�سالم.  يف  جدًا  مهمة  امل�ساألة  هذه 

عزيزًا،  اإال  يــكــون  ال  املــوؤمــن  فــاالإنــ�ــســان 

ولر�سوله  العزة  وهلل   ...} تعاىل:  يقول 

وللموؤمنن ولكن املنافقن ال يعلمون} 

عبد  اأبـــي  عــن  وروي   .)8 )املــنــافــقــون: 

اإىل  اهلل فو�س  »اإن  قــال:  اأنــه   Qاهلل

اأن  اإليه  يفو�س  ومل  كلها  اأم��وره  املوؤمن 

يكون ذليًا، اأما ت�سمع اهلل تعاىل يقول: 

وللموؤمنن}  ول��ر���س��ول��ه  ال��ع��زة  {وهلل 

قضايا معاصرة

املنظمات الثورية 

االإ�سالمية تتحمل م�سوؤولية 

كبرية يف طرح االإ�سالم 

الثوري طرحاً ح�سارياً تناأى 

به عن �سور االإرهاب.

الهوام�ص
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ف���امل���وؤم���ن م���ن ي��ك��ون ع���زي���زاً وال 

زبـــدة  ــل  ــع ول  .
)1(

ذليًا« ي���ك���ون 

اأمري  املجال كالم  الكالم يف هذا 

 Qاملوؤمنني علي بن اأبي طالب

على  امل�سلمني  حمر�سًا  قال  حيث 

حياتكم  يف  ف��امل��وت   ...« اجلــهــاد: 

موتكم  يف  واحل����ي����اة  م��ق��ه��وري��ن 

يدعو  اأن  وحــا�ــســا   .
)2(

قاهرين«

عليQ اإىل الظلم والقهر، بل 

منع  حيث  الظلم  لرفع  دعوته  اإن 

جي�سه،  عــن  املـــاء  مــعــاويــة  جي�س 

ال�����س��ي��وف من  »رووا  لــهــم:  فــقــال 

.
)3(

الدماء ترووا من املاء...«

ثقافة  مـــن  الـــنـــمـــوذج  وهــــذا 

احلياة، ميكن اأن نطلق عليه عنوان 

احلياة بكرامة، حيث يعي�س امل�سلم 

للظلم  تعر�س  فاإذا  كرميًا،  عزيزًا 

وال�سيم،  الظلم  اأبـــى  والطغيان 

كانت  لــو  حتى  نف�سه،  عــن  ودافـــع 

مع  ح�سل  كما  ال�سهادة  النتيجة 

يف   Qاحل�سني اهلل  عبد  اأبـــي 

كربالء.

اأن  وبقيت م�سائل كثرية ميكن 

منها  نقت�سر  املجال  هذا  تقال يف 

املنظمات  اأن  وهــي  واحـــدة،  م�ساألة  على 

م�سوؤولية  تتحمل  االإ�ــســالمــيــة  ــثــوريــة  ال

الــثــوري طرحًا  االإ�ــســالم  طــرح  كبرية يف 

االإرهــــاب،  �ــســور  عــن  بــه  تــنــاأى  ح�ساريًا 

االإن�سان  وحقوق  العدالة  مفاهيم  وتقارب 

واال�ستنارة، وذلك من اأجل اأن تتمكن من 

وال�سيا�سية  الثقافية  التحديات  مواجهة 

يف  االإ�سالم  لها  يتعر�س  التي  والوجودية 

هذه االأيام.

الهوام�ص

. العالمة احللي: منتهى املطلب، ج2، �س997( 1)

. نهج البالغة، ج1، �س100، خطبة 51( 2)

امل�سدر نف�سه. (3 )
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مسابقة المجلة

150،000 ل.ل. اجلائزة الأوىل: زينب علي �سرور. 

100،000 ل.ل. اجلائزة الثانية: فاطمة نزيه جابر. 

جوائز قيمة كل منها 50،000 ل.ل لكل من:

هدى قاسم نظام الدين.
مناهل أحمد حب الله.

إميان علي ترمس.
علية مصطفى ياسني.

علي األكبر حسن سرور
جنوى محمد مكي أبو ترك.

ليلى فضل الله مرتضى.
حسني سامر ترحيني.

نتائج م�سابقة العدد 202

٭ اأ�سئلة امل�سابقة ُيعتمد يف االإجابة عنها على ما ورد يف العدد احلايل.

٭ ُينتخب الفائزون �سهريًا بالقرعة من بني الذين يجيبون اإجابات �سحيحة 

عن كل اأ�سئلة امل�سابقة وتكون اجلوائز على ال�سكل التايل:

االأول: مئة وخم�سون األف لرية لبنانية ـ الثاين: مئة األف لرية لبنانية باالإ�سافة 

اإىل 8 جوائز قيمة كل واحدة منها خم�سون األف لرية.

٭ جترى القرعة �سنويًا الختيار ع�سرة م�ساركني من بني الق�سائم امل�ساركة 

والذين مل يوّفقوا يف القرعة ال�سهرية.

٭ ُيعلن عن االأ�سماء الفائزة بامل�سابقة ال�سهرية يف العدد مئتني و�ستة ال�سادر 

.
َّ

يف االأول من �سهر ت�سرين الثاين 2008م مب�سيئة اهلل

اآخر مهلة ل�ستالم اأجوبة امل�سابقة:

الأول من �سهر ت�سرين الأول 2008م

٭ ُتر�سل االأجوبة عرب �سندوق الربيد )بريوت، �س.ب: 24/53(، اأو اإىل مكتبة 

جمعية املعارف االإ�سالمية الثقافية.

٭ كل ق�سيمة ال حتتوي على اال�سم الثالثي ومكان ورقم ال�سجل تعترب الغية.
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مسابقة المجلة

االإ�ســـــم الثـالثــــــي:........................................

مكان ورقم ال�سجل:........................................

هـــــــــــــــــــــــاتــــــــــف:........................................

ق�سيمة م�سابقة العدد 204

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

جبأ

1

2

جبأ

جبأ

جبأ

جبأ

حدد امل�ستحب من املكروه فيما يلي:

اأ ـ ت�سييد االأبنية بق�سد ال�سهرة والرياء وال�سمعة.

ب ـ اأن يتخذ املرء من منزله مكانًا خا�سًا لل�سالة.

ج ـ اأن يخلو االإن�سان  يف بيٍت وحده.

3

اإمالأ الفراغ بالكلمة املنا�سبة:

اأ ـ فالع�سمة �سرورية حلفظ .... واإي�سالها نقية اإىل النا�س.

ب ـ .... معناه اأن يطلب االإن�سان من ربه بجد اأن يعفو عما ارتكبه من خطاأ.

ج ـ »لو رفعت ليلة القدر، لرفع ....«.

 من املق�سود بالعبارات التالية:

اأ ـ اأما ال�سماحة والكرم واجلود وال�سخاء، فهو اأ�سلها ومعدنها.

ب ـ اأجلها الرحمن، وحفت بها املالئكة، وعاينها االأنبياء واالأولياء، و�سخ�س لها املحبون.

ج ـ �سالم عليك و�سوقًا اإليك واإىل رائحتك رائحة ر�سول اهلل )�س(.

حدد احلكم ال�سرعي )ل يجب، ل ي�سح اأو ل يجوز(:4

اأ ـ ال�سوم اإذا كان ي�سبب ال�سرر اأو احلرج.

ب ـ ترك ال�سوم ملجرد النحافة.

ج ـ �سوم الكافر حال كفره.

 اأجب عن الأ�سئلة التالية:5

اأ ـ ما هو املخلوق الذي ير�سل اإ�سارات اأثناء حتليقه، لذلك ال ت�سطدم اأفراده بع�سها ببع�س 

رغم اأعدادها الهائلة.

ب ـ معظم الذين تتقرر اإعادة �سفوفهم، ال يتدنى معدلهم العام عن...؟

ج ـ من �ساحب كتاب »منتهى املطلب«؟
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مسابقة المجلة

اإلى القّراء الأعزاء

6

7

حدد الدخيل يف العبارات التالية:

اأـ  من احلجب العظيمة حجاب روؤية النف�س.

بـ  ومن احلجب الغليظة، حجاب حب الدنيا.

ج ـ اأختاه حجابك اأغلى من دمي.

8

يف اأي �سورة وردت الآية التالية: »�سهر رم�سان الذي اأنزل فيه القراآن«.

اأ ـ الدخان:  5.

ب ـ البقرة: 185.

ج ـ الرعد: 39.

من القائل: »لن اأقابل وجه اهلل عزَّ وجلَّ بثياب مت�سخة«؟

اأـ  ال�سهيد زيد حيدر.

بـ  ال�سهيد مو�سى خنافر.

جـ  ال�سهيد حممد ح�سن قان�سو.

بلغ عدد الآليات املدمرة التي �سحبها العدو من منطقة وادي احلجر والطيبة حوايل:9

اآلية. اأ ـ 129 

اآلية. ب ـ 120 

اآلية. ج ـ 127 

يف اأي �سفحة وردت الكلمات التالية:10

جنيعك تروي به ظماأ احليارى الذاهلني اأمام عر�س رفاتك، اأما اأنا فبكيت نف�سي تائبة... طريف 

دموع �ساجمة، اإين اأقرُّ واأعرتف اأنا واحدة من هوؤالء الذاهالت....

ترحب اإدارة املجلة باأي اقرتاح اأو نقد، اأو حتى م�ساركة يف اإطار ال�سيا�سة العامة للمجلة 

وميكن للقراء االأعزاء اإر�سال اإقرتاحاتهم اإىل املجلة يف ر�سالة اأو يف خانة املاحظات اأدناه: 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
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بريد القراءمسابقة المجلة

اإىل الوردة الفواحة، اإىل عطر القلوب، اإىل ال�سمعة املنرية للدروب، اإليك يا بقية 

االأمل الذي نبحث عنه يف كل مكان، اإليك كل التحيات مع اأمنيتي لِك بالتاألق الدائم 

واال�ستمرار  بهذا اخلط اجلهادي.

ريحانة م�سطفى �سرارة

ــــا ــــره ــــط ـــــــــت بـــــقـــــلـــــبـــــي ع ـــــــــسّ ـــــــوجـــــــودر� ـــــهـــــا ال ملّـــــــــــا بـــــــــــدا فـــــي

ـــــــــــــــوٌر خــــــطــــــا بــــــعــــــد احلــــــــــــدودهـــــــــــــذي املــــــــجــــــــلــــــــُة حــــــرُفــــــهــــــا ن

ة جال علي م�سرَّ

نكرِب يف املجلة قلمها املنري، وموا�سيعها املتنوعة، من دينية اأخالقية، اإىل فكرية 

ثقافية. ونحّفها بتحايا ال�سرف والعظمة،  واإىل انت�سار جديد باإذن اهلل تعاىل.

مالك ح�سن الهال/�سوريا

دامت املقاومة ذخرًا لنا يف الدفاع عن الوطن واالأر�س التي اأنبتت �سهداء من دم 

ال�سهداء، ودمتم لنا كتابًا وحجة يف فتح �سدورنا نحو غد اإ�سالمي اأف�سل.

بتول حممد زعيرت

حتية عابقة باالبت�سامات وال�سوق واجلوى.. اإليكم اأيها العاملون يف جملة بقية 

اهلل. حرفكم من يقاوم ويجاهد.. فمن بني �سحر كلماتكم يولد األف األف مقاوم..

زهرة نر بي�سون

ال�سالم عليكم اأيها اجلنود املجهولون، اأنتم تقدمون لنا ما يغني اأرواحنا ويطفئ 

عط�سنا للمعرفة واحلقيقة. دمتم لنا موفقني.

اإميان اأحمد ق�سري
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إقرأ

الكتاب: قيم النهو�ص، احلرية  العدالة  ال�ستقالل الوطني.

الكاتب: مرت�سى مطهري.

تعريب: حممد ح�سن زراقط.

الدينية  )لــلــدرا�ــســات  احلكمية  ــعــارف  امل معهد  الــنــا�ــســر: 

والفل�سفية(.

على  ترتدد  م�سطلحات  الوطني؛  اال�ستقالل  العدالة،  احلرية، 

م�سامعنا دائمًا، ولكن ما هو مفهومها احلقيقي والفروع املت�سعبة منها؟ هذا ما �سنعرفه 

من خالل هذا الكتاب الذي يعر�س يف اإطار جديد ملو�سوع العدالة واحلرية واال�ستقالل 

باعتباره من قيم النهو�س.

يت�سمن الكتاب يف البداية، ال�سرية الذاتية لل�سهيد مطهري، من ثم يتعر�س ملفهوم 

النهو�س، لينتقل بعد ذلك الأ�سكال متعددة من القيم االجتماعية، ويتيح للقارئ فر�سة 

واملعتقد،  الفكر  حرية  عن  يتكلم  اإنــه  حيث  احل�سارات،  من  متنوعة  �سور  مع  توا�سل 

وحرية  االإ�سالم  بني  العالقة  ليو�سح  ينتقل  ثم  وامل�سيحي،  االإ�سالمي  الفكر  بني  ويقارن 

التفكري وكيف نحافظ على الهوية من خالل احلرية ويو�سح الفارق االأ�سا�سي يف العدالة 

واال�ستقالل،  احلرية  اإىل  بالن�سبة  االأمــر  وكذلك  غريه  وبني  االإ�سالم  بني  االجتماعية 

والتبعية بنوعيها.

عدد �سفحات الكتاب 102 من احلجم الو�سط.

الكتاب: من الظواهر العامة يف الإ�سالم 

املوؤلف: حممد علي الت�سخري.

النا�سر: املجمع العاملي للتقريب بني املذاهب الإ�سالمية.

التي  االإ�سالم  يف  العامة  الظواهر  من  جمموعة  الكتاب  يت�سمن 

حتدد املعامل العامة لهذه ال�سريعة وا�ستنباط االأحكام من م�سادرها 

االأ�سلية، باالإ�سافة اإىل الدور الهام الذي تلعبه يف جمال املقارنة بني 

اأهم االجتاهات املذهبية القائمة اليوم. يركز املوؤلف يف هذا الكتاب على �ست ظواهر، 

والو�سطية،  التوازن  ظاهرة  واحلقوق،  للعدالة  املحققة  االأخالقية  الظاهرة  هي:  والتي 

كل  مف�ساًل  امل�ستمر،  احلي  االأمــل  ظاهرة  والتجديد،  املرونة  ظاهرة  العاملية،  ظاهرة 

ظاهرة من هذه الظواهر وما تطرحه من ق�سايا واأفكار، معتمدًا على ال�سواهد والن�سو�س 

القراآنية.

عدد �سفحات الكتاب 384 من احلجم الكبري.

اإعداد: ليندا زراقط
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الكتاب: تهذيب الربجمة اللغوية الع�سبية.

الكاتب: د. ميثم �سعيد ال�سلمان.

اعداد وحتقيق: مو�سى ح�سني �سفوان.

النا�سر: دار الولء )بروت  لبنان(

وتاريخها  واأركانها  النف�سية  الهند�سة  على  الكتاب  هذا  يعرفنا 

وماهيتها.

من  ومو�سوع  ف�سل  لكل  تطبيقية  درو�ــس  هناك  اإمنــا  النظري،  بالق�سم  يكتفي  وال 

موا�سيع هذا الكتاب.

باحلقيقة اإن هذا الكتاب يحتوي على موا�سيع عدة ترتجم الربجمة اللغوية الع�سبية، 

والتي هي عبارة عن جمموعة من االآليات التي تعتمد على معرفة اخلوا�س الع�سبية اأو 

الكتاب مقومات  الكاتب يف هذا  انفعاالتها. ويبني  االأع�ساب وطبيعة  لغة  ما يطلق عليه 

اخل�سال  وتفكيك  اجليدة  اخل�سال  اإر�ساء  اإىل  توؤدي  التي  الرتبوية  واالأهــداف  النف�س 

العالقات  بناء  الطفل،  �سلوك  ال�سخ�سية،  تنمية  اخلطاب،  حت�سني  فيها،  املرغوب  غري 

موا�سيع  لعدة  ملحق  الكتاب  نهاية  يف  وياأتي  للتحفيز،  عملية  و�سائل  وابتكار  االإن�سانية، 

علمية يقوم الكاتب ب�سرحها.

عدد �سفحات الكتاب 440 من احلجم الكبري.

الكتاب: )�سل�سلة من جزاأَين( مئة ن�سيحة للزوجة ال�سعيدة، 

مئة ن�سيحة للزوج ال�سعيد.

الكاتب: ال�سيخ توفيق ح�سن علوية.

النا�سر: دار ال�سفوة.

ه  موجَّ االأول  اجلزء  ين، 
َ
جزاأ من  �سل�سلة  عن  عبارة  الكتاب  هذا 

ه للزوج. ويف ظل االأو�ساع ال�سعبة التي  للزوجة، واجلزء الثاين موجَّ

وتكون  امل�ساكل،  والزوجات من بع�س  االأزواج  يعاين معظم  نعي�سها، 

يت�سمن  الزوجية.  حياتهم  ا�ستقرار  وعــدم  بانهيار  تهديد  م�سدر 

للزوجة  مقدمة  مــائــة،  وعــددهــا  الن�سائح  مــن  جمموعة  الكتاب 

ونظريها للزوج.

يف  ال�سعادة  يبغون  الذين  لـــالأزواج  موجهة  الن�سائح  هــذه  اإن 

حياتهم الزوجية.

احلياة  واقــع  جوانب  بع�س  على  ال�سوء  تلقي  ن�سائح  هي  املائة  الن�سائح  هذه  اإن 

الزوجية، ومهما يكن من �سي ء فال غنى للزوج والزوجة عنها، حيث اإن الكاتب اعتمد يف 

.Rواأهل البيت Pن�سائحه على القراآن الكرمي واأحاديث الر�سول

يقع كل جزء من الكتاب يف 487 �سفحة من احلجم الكبري.
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خيوط االنتصار
اإذا كانت الدموع طريق احلزن والفراق والتوبة يف الدنيا، فاإنها النجاة يوم الن�سور. 

واإذا كانت احلجارة ق�سة الزمان، فاإن اأبطااًل ُوجدت لتكون اأقوى من تلك ال�سخور.

واإذا كان القمر هو عني ال�سم�س، فما اأكرث عيونها الغائبة واملنتظرة لتغزل خيوط 

مُّ بني اأ�سالعه من اأطهار. االنت�سار. واإذا كان الرتاب فم االأر�س فهنيئًا مَلا َي�سُ

وهل الوداُع اإال اأرواح مهاجرٌة من الفناء اإىل البقاء؟

فنحن مراآة احللم، وقد اأ�سبحت املقاومُة هي املراآة احلقيقية للعزِّ واالفتخار، و�سلة 

الو�سل بني ظلمات االأر�س واأنوار ال�سماء.

فبوركت، بوركت �سواعد املجاهدين االأبرار واأج�ساد ال�سهداء االأطهار، �سهداء الوعد 

والرعد والزلزال و�سانعي املجد واالزدهار.

فها نحن نلبي نداء �سيد االأحرار اأبي عبد اهلل احل�سنيQ لبيك يا ح�سني ـ لبيك 

يا �سيد املقاومة واالنت�سار.

�سمر جميل

�صالحك اأمنيتي
مت�سْي اأْن  اأجـــمـــَل  مـــا   ... ـــــثـــــاِراإمـــــ�ـــــسِ ك، لـــــّل ــــــــزِّ ــــــــع لــــــلــــــمــــــوِت، ل

ت�سرْب اأْن  اأجــــمــــَل  مـــا  ـــــــــراِراإ�ــــســــرْب،  ـــــــــس ـــــــــــالَع االأ� ــــــــدمــــــــاَك ق ب

ــــــاِرتــــــابــــــْع يــــــا رحمـــــــــــَا، يــــــا خـــنـــجـــْر ــــــيِّ الــــــبــــــتًّ ــــــل ـــــَف ع ـــــي ـــــس يـــــــا �

تـــــهـــــداأْ ال  ــــــرًا،  ــــــه ن تـــــابـــــْع  ــــهــــر االأحـــــــــــــراِرقـــــــــْم،  قـــــــــْم، اإرفـــــــــــــْد ن

يـــهـــزْم اإ�ــــســــحــــْق جـــيـــ�ـــســـًا ال  ـــــــَك بــــالــــغــــاِرقـــــــْم،  ــــــــــْن راأ�ـــــــسَ ــــــــْم، زيِّ ق

ــــر بــــركــــانــــًا ــــجِّ ـــــعـــــْل، ف ـــــــــرهـــــــــْم خــــــيــــــرَب يـــــــا ثـــــــــارْيقــــــــْم، اأ�ـــــس ذّك

ـــْي ـــت ـــي ـــن ــــَك اأم ــــالُح ــــس ــــ� ـــُع اأفــــــكــــــارْيقــــــــــــاوْم، ف ـــن وجـــــــهـــــــاُدَك مـــ�ـــس

يلهمني فــــ�ــــســــمــــوُدَك  ــــْد،  ــــم ــــس ويــــ�ــــســــيــــُف املــــــجــــــَد الأ�ـــــســـــعـــــارْياإ�

ــــــــــــــْر، فـــــــــدمـــــــــاُرَك اأحــــــجــــــاٌر داريدمِّ يف  ـــــــُر  ـــــــمِّ ـــــــع وت تـــــبـــــنـــــي 

ـــــطـــــاِرحــــــــــــارْب �ــــســــهــــيــــونــــًا، اأقــــتــــلــــُه ـــــــــــــــسَ الـــــ�ـــــسّ ـــــنـــــُه درو� لـــــقِّ

هــــدنــــْه اأو  �ــــســــلــــحــــًا  تــــعــــقــــْد  جلـــــــــــــّزاِرال  ــــــهــــــَد  ــــــع ال تـــــــعـــــــِط  ال 

ــــــــاِراملـــــــــــــوُت لـــــــهـــــــْم، املـــــــــــــوُت لــــهــــْم الــــــــكــــــــفَّ جـــــــــــــــــــــزاُء  اهلل 

لنا ــــُر  ــــ�ــــس ــــنَّ ال لــــنــــا،  ــــُر  ــــ�ــــس ــــنَّ ـــــــــعـــــــــاٌر لــــــهــــــْم كـــــــــلُّ الــــــعــــــاِرال وال

ـــــــــَك يــــ�ــــســــنــــُع مــــعــــجــــزًة ـــــُق نـــــــــــــــورًا مــــــــن نــــــــاِراإميـــــــــاُن ـــــخـــــل بــــــــــْل ي

علي زعيرت
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ل مل ترحل
الدين  ـــن  زي تي�سري  الــ�ــســهــيــد  اإىل  )مـــهـــداة 

»مالك«(

اآه اآه، اأخي، بل اأبي، بل كل حياتي

اإىل اأين ذهبت وحيدًا

ونحن هنا ننتظرك لنودعك؟!

ال ال مل ترحل، ال، اأنت هنا

باٍق مع كل �سذى من االأزهار

باٍق مع كل حفيف من االأ�سجار

مع كل هديل من احلمام ينادي

يا قلب ال تبك لبعده

فهو هنا مع كل نداء يردد للحق

هو هنا مع كل �سرخة اأنني لرتاب االأر�س

لن نن�ساه حتى لو طال الزمن

و�سيبقى حرف اأبجدية ن�سر مهما كان الثمن

فهو دنيا االأحرار وزينتها

و�سمعة االنت�سار ودمعتها

فاطمة اإبراهيم حمود

ليتني كنت معكم

)مهداة اإىل ال�سهيد غازي علي جّفال(

اأغم�س مهدي عينيه ونظر نحو ال�سماء

�ساهد مواكب االأنوار متالأ الف�ساء

واأجنحة املالئكة تخفق يف �سرور

ق�سور تعلوها ق�سور

اأنوار وجوه تتالأالأ

وطيور ذهبية مترح يف �سرور

وبني تلك الطيور

�ساهد مهدي والده يبت�سم

كالبدر يف ليلة كماله

يومئ بيده �ساعدًا نحو تلك الق�سور

م�سرعًا واأمامه نور

عد يا والدي

لدي �سيء اأقوله لك

قال ال�سهيد �ساأعود يا ولدي... �ساأعود

يف اأعرا�س الن�سر االإلهي

وقفت قرب مهدي

اأ�سى  من  يخاجلني  مبا  البوح  على  اأقــَو  مل 

و�سوق وحزن

مل اأعلم ما احلياة

مل اأدِر ما ال�سهادة

ليتني كنت معكم اأيها ال�سهداء...

اأغم�ست عيني ونظرت نحو ال�سماء

ومن خلف اجلفون

هطلت دموعي بغزارة

تغ�سل جنبات وجهي والرتاب...

هاين العيتاوي
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كلمة شكر وعرفان
النا�س �سنفان: موتى يف حياتهم واآخرون، ببطن االأر�س اأحياء

حتية اإىل:

العبد الطائع.. اللبيب ال�سامع.. القلب اخلا�سع ال�سيف القاطع.. النور ال�ساطع.. البدر 

الطالع.. النجم الالمع.. اإىل ال�ساجد الرائع ال�سهيد القائد حممد ح�سن قان�سوه )�ساجد 

الدوير( لك منا كل التقدير واالحرتام... يا من علمنا كيف ي�سرق مع املوت فجرًا جديدًا... 

وكيف منوت لنحيا!!

رحاب

ليتك اأيها ال�سهيد حا�سٌرً

لرتى حايل

مِلَ تركتني اأموت يف هذه الدنيا

وحييت بعيدًا عني وتركتني 

وحيدًا!؟

ا�ستقت اإليك

احتجت اإليك فلم 

اأجدك

عرفت اأيّن مّيت ال 

حمالة

فاأّي حياة بال في�سك 

تكون؟!

رمّبا تراين وال اأراك

وت�سمع حايل وما يل 

اإليك من �سبيل

فال تدعني وحيدًا

اأتعّذب يف متاهات الفناء

عّلمني كيف اأحيا من جديد

 علمني در�سًا من درو�س البقاء

عّلني اأجبل بدم ي�سقط بيد اهلل

كي ال اأقف غدًا بني يديه

واأقول كما الظاملون

ليتني كنت ترابًا

حينها ال اأريد

اأريد االآن ترابًا الأجبل من 

جديد

وامزج دمي من دماء 

الوريد

دٌم بكربالء من نحر 

احل�سني ال�سهيد

دمكم واحد

ومكانكم يف علّيني �سهداء 

ومع ال�سديقني

ف�سالٌم عليكم واذكرونا

فلكم عند اهلل مقام حممود

وا�سفعوا لنا

فاهلل حتمًا من نوركم يعطي ويعطي 

املزيد

عّلمني كيف أحيا

جمتبى ح�سيني

مهداة اإىل ال�سهيد يا�سني اأحمد �سهاب )باقر(
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خذني إَليكْ
مــــــــــــهــــــــــــديُّ يــــــــــــــــــا  ربــــــــــــــــيــــــــــــــــُعــــــــــــــــَك  اآَن 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَك هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي اأر�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسُ

دمـــــــــاًء اهلِل  نـــــ�ـــــســـــُر  ــــا  ــــاه ــــق ــــس � االأر�ــــــــــــــــــسُ  هـــــــــذي 

ـــــــــــــــْة ـــــــــــــــرام ًا وك األـــــــــــــقـــــــــــــَحـــــــــــــَهـــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــــــــــزًَّ

ــــاْة ــــح ــــس ــــ� ــــــُه كــــــــــاَن امِل ــــــسُ ــــــا� ــــــسَّ َح، ور� ـــــــــالَّ ـــــــــف كــــــــــاَن ال

ــــــــــَب مــــــــــــن ُتـــــــــــرَبـــــــــــِتـــــــــــِه ــــــــــاِئ ــــــــــس ــــــــــ� ــــــــسَ ال ــــــــ� ــــــــن ك

ـــــــــــــــاْة ـــــــــــــــَح ـــــــــــــــْم َخــــــــــــــــــّطــــــــــــــــــًا متــــــــــــــــــحــــــــــــــــــُوُه امِل

ـــــــــــوحـــــــــــَة ُتـــــــــــرَبـــــــــــِتـــــــــــهـــــــــــا: فـــــــــــــــــــاأحـــــــــــــــــــاَل مـــــــــــل

ِخـــــــــــــــــــــ�ـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــْبـــــــــــــــــــــَا اأحــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــَر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَر اأْزه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم اأث

ـــــــــــــا نـــــــــــ�ـــــــــــســـــــــــرًا واإبـــــــــــــــــــــــــــــاْء ـــــــــــــه ـــــــــــــَم ـــــــــــــْرُع ُب

ــــــــــــحــــــــــــراَء جـــــــنـــــــانـــــــًا ـــــــــــــــــــِت الــــــــــــ�ــــــــــــسَّ ـــــــــــــــــــَدل اأب

ــــــــــهــــــــــَداْء ـــــــــــــــــْزهـــــــــــــــــُر دومـــــــــــــــــــــــــــــًا  بــــــــــالــــــــــ�ــــــــــسُّ ُت

هــــــــــــِر ـــــــى الــــــــــــزَّ ـــــــن ـــــــى مـــــــع ــــــــــــــــــــــــــــاَدْت تـــــــنـــــــ�ـــــــسَ ك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَع الـــــــــــــــــــــُعـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــِر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي رِب

ــــــــــــــــــــــــــــــــفِّ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَدَ الــــــــــــــــــــــــــــــــطَّ

ــــــــــــرفــــــــــــاْء ــــــــــــسُّ ــــــــــــ� ِة وال ـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــزَّ ــــــــــــــــــــــــــــمِّ ال وُق

ُلـــــــــــْبـــــــــــَنـــــــــــاْن يف  ــــــــــــــــــــــَك  ْر�ــــــــــــــــــــــسُ
َ
اأ هــــــــــــي  هــــــــــــا 

ُحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى...

ـــــــــجـــــــــعـــــــــاْن الـــــــــ�ـــــــــسُّ اإاّل  تــــــــــنــــــــــجــــــــــُب  ال 

ُخــــــــــــــــْذالْن اأْو  ـــــــــــــــــــــدًا  اأَب ِذلٌّ  ـــــهـــــا  ـــــْث ـــــطـــــِم ي مل 

جنـــــــثـــــــو مــــــــرفــــــــوعــــــــي الـــــــــهـــــــــامـــــــــِة بـــــــــــــنَي يـــــــديـــــــْك

ـــــــــــــــــــْزِهـــــــــــــــــــُر اأنـــــــــــ�ـــــــــــســـــــــــارًا ــــــــــــــا ُن ــــــــــــــُرن ــــــــــــــاأُم ت

ــــــحــــــِر ُتــــــــهــــــــبُّ عــــلــــيــــْك ــــــن فـــــــــاَحـــــــــْت وبــــــــرائــــــــحــــــــِة ال

اإلــــــيــــــْك ـــــــــْذيِن  ـــــــــُخ ف  ، مــــــــهــــــــديُّ يـــــــا  ــــــَك  ــــــُع ــــــي رب اآَن 

با�سم العيثان
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واحة المجلة

أسماء ومعانٍ
� جناح: فوز وظفر باملطلوب.

� اإميان: االإميان: ت�سديق بالقلب واإقرار بالل�سان.

� رباب: ال�سحاب االأبي�س ـ اآلة الطرب.

حزورة

�ـــســـاجـــد راكــــــــــع  ــــوع  خــــ�ــــس ــــــن جــــفــــنــــه جــــــاري ذو  ــــــه م ــــــع ودم

الــــبــــاري مـــــواظـــــب اخلـــمـــ�ـــس الأوقــــاتــــهــــا خــــدمــــة  يف  مـــنـــقـــطـــع 

عبور البحر

اأن  بعد  كولومبو�س  فعل  مــاذا  املعلم: 

عرب املحيط؟

التلميذ: جفف مالب�سه يا اأ�ستاذ.

الولد النجيب

االأب: هل تعلمت احلروف الهجائية للغتنا يا بني؟

الولد: بالطبع يا والدي. 

االأب: ح�سنًا، اأخربين، ماذا يوجد بعد االألف؟

الولد: باقي احلروف يا والدي.

اإعداد: ع�سام نعمة

هل تعلم
* اأن اجلراد ير�سل اإ�سارات اأثناء حتليقه، لذلك ال ي�سطدم ببع�سه رغم اأعداده 

الهائلة التي تبلغ االآالف؟

* واأن العلماء يدر�سون هذه اخلا�سية لدى اجلراد، بغية الو�سول اإىل نظام تزود 
به االآليات، الهدف منه التقليل من حوادث ال�سري؟
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جمموعة  ال�سبكة  داخــل 

ورتبتها  جمعتها  اإن  حــروف 

حت�سل على قول الأحد االأئمة 

ويبقى   R املــعــ�ــســومــني 

10 اأحرف مبا فيهاQ اإن 

ا�سم  على  حت�سل  جمعتها، 

القائل.

اإن �سوء التدبر �سبب؟

الكرمي تتحدث عن  القراآن  – من �سور   1
يوم القيامة.

2 – من اأ�سما ء االأ�سد.
3 - لوم.

4 – من احلبوب.
5 – مما ي�ستحب  االفطار عليه.

6 – يكون مع الع�سر. 
7 – �سالح ا�ستخدمته املقاومة االإ�سالمية 

فاجاأت به العدو  وهو من ت�سنيعها.

مالكلاو

كتفرعماو

كايالطQع

نعفاترحب

عقيتعيقا

قومعرقير

للالفتقت

ككاممهـتك

الالوعهـم

لديءىبنت

ناإفيىلعل

اغبديفملا

لامعاجوجل

عمارترا�س

نراقهـايند

كنلروميتو

باخنيناوق

وداد�سنف

تبر�سحيرج

اازوجلا�س

ر�سيردبلد

»من القائل؟«

»حل الكلمات املتقاطعة«

»ما ال�سبب؟«
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اإعداد: في�سل الأ�سمرواحة المجلة

جدول »الكلمات املتقاطعة«

اأفقياً:

يف الفقه واحلديث له  ال�سيعة  اأعام  من   �  1
»املقنعة« و»االخت�سا�س« � ظلَم.

� �سديد االإحلاح � اأفعال.  2
� ت�ساهد � حرف جر. الناق�سة  االأفعال  � من   3

واقرتن. �ساحَب   � حياته   �  4
مغويل.  ملك   �  5

اأمله. انقطع   � د�ساتري   �  6
عنرتة.  والد   � نوع   �  7

� ما يكتمه املرء � قطع. جمروح   �  8
ال�سماوية. االأبراج  من   �  9

�سهولة.  � ممتلئ  قمر   � اأر�سد   �  10

عمودياً:

1 - من اأعام ال�سيعة يف الفقه واحلديث، له 
»االأمايل« و»الهداية« و»املقنع« � ج�سم.

املكان � اإّدخر. اإىل  اأويَن   �  2
اإفريقية.  عربية  دولة   �  3

� ثمر غري نا�سج � لل�سوؤال � مدينة �سورية.  4
� و�سُع الهام�س � من االأقارب.  5

مدينة اإجنليزية.  � منزل   �  6
احلبوب. من   � تنجب  ال  اإمراأة   �  7

8 � مدينة يف جنوب اإيران � الوجنة � للتف�سري.
9 � خاطْرنا � قوة.

الكرمي. القراآن  �سور  اإحدى   �  10
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ااأللاني�ساا

لككريغااتل

لرا�سوعخقعغ

هـمك�سفنلتتر

لذبتوعقكاا

بريخمنكم�سئ

�ساإحااكناإفب

Qرلرولةيند

يااقععك�سفن

ريخدبنكتمو

كلنلدمامبل

لاناإونىلاإا

اأجوبة م�صابقة 

العدد 202

ـ اأ ـ ال يجوز.  1

ب ـ ال يجوز.

ج ـ واجب.

.Oـ اأ ـ االإمام علي  2

.Oب ـ ال�سيد امل�سيح

ج ـ احلاج عماد.

.Pـ اأ ـ ر�سول اهلل  3

الـــديـــن  ـــــدر  ب الـــ�ـــســـيـــخ  ـ  ب 

ال�سايغ.

ج ـ ابن ال�سكيت.

ـ اأ ـ متحديًا.  4

ب ـ نور.

ج ـ الع�سق.

اأ ـ �سح. ـ   5

ب ـ �سح.

ج ـ خطاأ.

ـ �س 65.  6

ـ تول�ستوي.  7

بي�سة. ـ ب ـ 2500   8

9 ـ ج ـ م�سروع الطيبة.

ـ ب ـ ذبحة قلبية.  10

ج ـ جلطة دماغية.

جواب  احلزورة

القلم.

حل »من القائل؟«

الرغائب  اإىل  واإن �ساقتك  اأكرم نف�سك عن كل دنية 

فاإنك لن تعتا�س مبا تبذل من نف�سك عو�سًا وال تكن عبد 

غريك وقد خلقك اهلل حرًا وما خري خري ال ينال اإال ب�سر.

Qالإمام علي

حل »الكلمة املفقودة«

لزالا

بلح

ر�صم

حمر

نيتلا
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اآخر الكالم

هّل الهالل .

فهلمـــي اأيتهـــا النف�س الدائرة يف دوامـــة الغفلة ،املتقّلبة يف متاهـــات ال�سياع، الغارقة 

يف بحـــور الظالم، اإىل رحاب �سهر  الرحمة الذي ي�سّرع اأح�سانه ال�ستقبال نداءات التوبة 

املت�سعدة من جوارح الوجدان.

هـــو  �سهـــر العفو،  فهيـــا انه�سي وانف�سي غبـــار الذنوب واملعا�سي املتلّبـــدة ، واغ�سلي 

اأدرانها بزخات املغفرة املتدفقة  من �سالالت العطاء.  

هـــو �سهر الهـــدى، فقومي و�سّرعـــي عتباتك املو�ســـدة الأطياف الهدايـــة، التي  تر�سم 

بظاللها الوارفة �سكينة الروح ودفء الفوؤاد.   

 هـــو �سهر الرحمن ، فـــال تغم�سي عينيك،  بل افتحي مراياهـــا  لتجلي اأنوار احلقيقة  

املتوارية  خلف اأطياف الظلمة املدلهمة بحجاب اجلهل والغرور.

هـــو �سهر الـــروح، فطّهري م�سامات القلب بعبق من الروحانيـــة املت�سوعة يف االأجواء، 

وتن�سقي اأنفا�سًا مطّيبة برائحة الطهر والف�سيلة.

هـــو �سهـــر النـــور، فاغريف مـــن  ينابيعه  معينـــًا وافيًا يـــروي عط�س تربتـــك  املتقرحة 

باليبا�س، ويعيد  ن�سارة �ستولها اليانعة اخل�سراء.

هـــو �سهر الربكة، فمّدي يديك اإىل موائد الكـــرم وال�سيافة، وتناويل ما لذ وطاب من 

وجبات هنيئة متّبلة بطعم اخلري و الربكات  .

هـــو �سهر العطاء، فجودي مبـــا اكتنفت يداك �سدقة جاريـــة واإح�سانًا م�ساعفًا  يبعث 

الفرحة يف قلوب الفقراء. 

هـــو �سهر الذكر، فاألقي عن كاهلك اأثقال  الو�ساو�ـــس الرجيمة،  وا�ستاأن�سي  بتمتمات 

الذكر، وا�سرت�سلي  اإىل وقفات مع الذات  تتجلى فيها مظاهر اخل�سوع واملناجاة .

 هـــو �سهـــر العبادة، فتدثـــري بلبا�ـــس امل�سكنة والنـــدم، واأطيلي الوقـــوف يف حماريب 

العبودية وال�سالة، وارفعي امتداد كفيك   بت�سرع  االأمل والرجاء .

هـــو �سهر القراآن، فاقرئي يف  كتاب احلـــق وانهلي من في�س  اآياته   زادًا وفريًا، وعلمًا 

غزيرًا، و�سراطًا م�ستقيمًا، و�سبياًل منريًا .

هـــو �سهر ليلة القدر، فهلمي الدخـــار ح�ستك  من ثمار خرياتها، ولتفرحي بيوم يكتب 

فيه ا�سمك مع ال�سعداء ، ويغيب عن الئحة االأ�سقياء.

يف ظالل النور

اإيفا علوية نا�سر الدين


