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على هوادج الع�سق تم�سي بنا الرواحل نحو نحر الح�سين..

وعلى متن الم�ساعر الملتهبة والأحا�سي�س العا�سفة، يم�سي بنا الحنين اإلى الدم الثائر 

الم�سفوح فوق ثرى نينوى..

ى ورمز  ال��ح��َرّ ال��دم��وع نحو �سريع الدمعة  ن��واه��ل  ت��ج��ري بنا  ق���ارب الأح����زان،  وف���وق 

الم�سيبة الكبرى..

تتملَُّكك م�ساعر الأ�سى والحزن، ويهيج قلبك ا�سطراباً بم�ساب الح�سينQ، حتى 

ليكاد ينفطر.

على  وح�سرًة  كمداً  يموت  المرء  ليكاد  حتى  الغُمّ  وي�سود  العتمة  وتخّيم  الآف���اُق  ُتظلم 

الح�سينQ، كلما ح�سرت في الوجدان نائبته، وتعتر�س في الحلق الغ�سة كلما طرقت 

الآذان واعيته .

لكن، تتملَّكنا م�ساعر الّزهو والفخر اأمام كل العالم عندما نقّدم قدوتنا اإليه، وتمتلىء 

..Qقلوبنا بم�ساعر الحما�سة حتى نعّرف الآخرين اأننا ننت�سب اإلى الح�سين

نحمل �سعارات الح�سين رايًة ل تكّل قوانا من رفعها، وبيرقاً نحر�س اأن يظَلّ خفاقاً فوق 

رايات الخلق، وعلماً ل نر�سى اأن يعلوه علم، ونبرا�ساً للحّق وللعدالة ل نقبل له بدياًل ول 

نرت�سي له تحوياًل.

لكن اأي�ساً، تعبر بنا مواكب النور الم�سعة من نحر الح�سين لتمالأ قلوبنا يقيناً، ونفو�سنا 

طماأنينة، لت�سيء كل اآفاق الوجود وتطرد الظالم من كِلّ زوايا الدنيا..

دنا قديماً اأن نجلد ذواتنا بحب الح�سين، اأن نقيم لذكراه المرا�سم، ولعزائه الماآتم،  تعَوّ

بل ا�ستمالت لت�سبغ بالحزن كّل الموا�سم..

المبتغى  الو�سل  ال�سنام عن  ذروة  اإل��ى  التعبيرات  ت�سل  الأح���رار،  اأب��ي  ذك��رى  في  لكن، 

وت�ستوهب   ، ب��ال��ّط��ِفّ ارتباطها  من  ح�سورها  معاني  الأج��ي��ال  فت�ستمد  ال��ذك��رى،  ل�ساحب 

المواكب المتوالية تجِلّيات كرامتها وعزتها من �سيد ال�سهداء..

ال�سيخ يو�سف �سرور

ثقافة الحياة

لح�ســـــيـن با

تكون الحيــاة

4



الطّف..  واق��ع��ة  بفي�سها  ت�سّج  التي  القيم  تلك  ه��و  ن�ستح�سره  م��ا  م��ح��رم،  �سهر  ف��ي 

ن�ستح�سر تجلي الإن�سانية باأعظم �سورها، وتجلي البهيمية والوح�سية باأب�سع �سورها على 

اأيدي �سباٍع ب�سوٍر اآدمية..

ن�ستح�سر المظلومية الواقعة على مجمع الف�سائل ووعاء القيم الإن�سانية .

َره والطمع،  بال�َسّ  ن�ستح�سر كذلك، معاني الظلم والبط�س والقهر المفتعل، مدفوعاً 

محموًل على قوائم الحر�س والإقبال على الدنيا وال�سعي اإليها ولو على ح�ساب اإراقة اأزكى 

الدماء، و�سبي اأطهر الن�ساء، تجاوزاً لأوامر اهلل بحفظ العترة وهتكاً ل�سريعة ال�سماء..

اأعظم مظاهر الو�سل بالح�سينQ والتعبير عن حبه وع�سقه والتعلق به، هي فعل 

القيام والنهو�س لأجل الحق والعدالة.. هي فعل الجهاد والت�سحية من اأجل حفظ الدين 

الثورة  فعل  هي  وال�سالح..  الهدى  طريق  على  والثبات  الإق���دام  فعل  هي  القيم..  و�سون 

وتاأجيجها في �سبيل اإن�ساف العباد، ورفع نير القهر عن الرقاب في اأرجاء البالد.. هي فعل 

ال�سدق وال�ستقامة، توطين النف�س على العطاء بال حدود، تحقيق معنى الت�سال باأعلى 

كفعل  تعالى،  باهلل  واأي�سرها  اأف�سلها  في  وكذلك  واأ�سعبها،  الظروف  اأ�سد  وفي  م�ستوياته 

واإراقة  النف�س  وبذل  ال�ست�سهاد  فعل  العا�سر من محرم..هي  ويوم  ليلة  الح�سين و�سحبه 

الدماء في طريق خا�سة الأولياء، من اأجل اإرغام اأنوف الطواغيت وتكري�س العزة والعنفوان 

لالإ�سالم واأهله.. لالإن�سان الإن�سان..

وهذا كله ما عّبرت عنه حقبة الراهن من الأي��ام، باأيدي الأح��رار الذين تعّلموا معنى 

وتعلموا  الأح���رار...  اأب��ي  الحرية من  الحرية وكيف يحفظون  اإل��ى  ي�سلون  الحرية وكيف 

معنى القتال حتى ال�سهادة.. والطاعة هلل بطاعة اأوليائه لك�سب الجنة والر�سوان..

الفعل الح�سيني اليوم هو فعل الجهاد والولء وال�سهادة.. والخط الح�سيني اليوم هو 

خط الولي الح�سيني الذي يحقق لالأمة عزتها وللم�سلمين ا�ستقاللهم و�سيادتهم ويوحد 

كلمتهم.. هكذا نعي�س الحياة..
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كلُّنــا اأن�ســـــار 

ـــدي| ـــه ـــم ال
ال�سيخ نعيم قا�سم

المهدي|  الإم��ام  بن�شرة  م�شوؤوليتها  الأمة  تتحمل 

والن�شاء  الرجال  من  الجميع  يكون  بحيث  ظهوره،  زمن 

وال�شيوخ والأطفال في هذا الركب، وهو ما نتلم�شه بو�شوح 

في الر�شالة الإ�شالمية التي اتجهت اإلى النا�س كافة، واإلى 

َذَكٍر  ِمْن  اِلحًا  �شَ َعِمَل  تعالى:{َمْن  قال  والمراأة،  الرجل 

ُهْم  َوَلَنْجِزَينَّ َبًة  َطيِّ َحَياًة  ُه  َفَلُنْحِيَينَّ ُموؤِْمٌن  َوُهَو  اأُْنَثى  اأَْو 

كما   .)97 َيْعَمُلوَن})النحل:  َكاُنوا  َما  ِباأَْح�َشِن  اأَْج��َرُه��ْم 

اإلى اهلل تعالى  اعتبر الإ�شالم اأن موقع ال�شالح والدعوة 

قال  الإلهية،  الم�شيرة  دعم  في  والن�شاء  الرجال  ي�شمل 

ِمَناِت  تعالى:{اإِنَّ اْلُم�ْشِلِميَن َواْلُم�ْشِلَماِت َواْلُموؤِْمِنيَن َواْلُموؤْ

اِبِريَن  اِدَقاِت َوال�شَّ اِدِقيَن َوال�شَّ َواْلَقاِنِتيَن َواْلَقاِنَتاِت َوال�شَّ

ِقيَن  دِّ َواْلُمَت�شَ َواْلَخا�ِشَعاِت  َواْلَخا�ِشِعيَن  اِبَراِت  َوال�شَّ

َواْلَحاِفِظيَن  اِئَماِت  َوال�شَّ اِئِميَن  َوال�شَّ َقاِت  دِّ َواْلُمَت�شَ

اِكَراِت   َكِثيرًا َوالذَّ
َ
اِكِريَن اهلل ُفُروَجُهْم َواْلَحاِفَظاِت َوالذَّ

اأََعدَّ اهلُل َلُهْم َمْغِفَرًة َواأَْجرًا َعِظيمًا})الأحزاب: 35(.
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اإلى  الدعوة  في  الدور  وهذا  بالن�سرة،  الم�سوؤولية  هذه 

الإ�سالم واإقامة العدل على الأر�ص، ينطبقان اأي�سًا في زمن 

الغيبة، وفي ع�سر الظهور، بحيث يعمل اأفراد المجتمع كافة 

لإعالء كلمة الدين. ومن الطبيعي اأن تختلف مهام الأفراد 

راأينا هذا الختالف  واأدوارهم، فكما  اإمكاناتهم  باختالف 

المقومات  بح�سب  للقيادة  عام  ب�سكل  الرجال  ت�سدي  في 

التي اأودعها اهلل تعالى فيهم، والم�سوؤولية التي األقاها على 

ت الن�ساء لالأمور المجتمعية الأخرى والبيئة  عاتقهم، ت�سدَّ

الحا�سنة لنمو الح�سور الإ�سالمي الأ�سيل، ان�سجامًا مع ما 

اأعطاهنَّ اهلل تعالى من اإمكانات، وما كلفهنَّ به من دور.

* الرجال في ن�شرة الإمام|
بالإمام  يلتحقون  الــذيــن  ــقــادة  ال عــن  الــحــديــث  وفــي 

وب�سَيغ  عـــدة،  ــــاٌت  رواي الــمــكــرمــة،  مكة  فــي  المهدي| 

مختلفة، توؤكد على وجود عدة اأهل بدر من الرجال، ومنها 

اأ�سبه النا�ص  اإنه  »األ   :Qاأمير الموؤمنين علي رواية عن 

رجاله  على  اأدلكم  األ   ،Pاهلل بر�سول  وُح�سنًا  وُخلقًا  َخلقًا 

اأولهم من  يقول:   Pر�سول اهلل �سمعت  قال:  ثم  وعددهم؟ 

الب�سرة، واآخرهم من اليمامة. وجعل عليQ يعد رجال 

المهدي| والنا�ص يكتبون... ثم قالQ: اأح�ساهم لي 

اأ�سحاب  بعدد  رجاًل   ع�سر  وثالثة  ثالثمائة   Pاهلل ر�سول 

مما  اأقل  في  مغربها،  اإلى  م�سرقها  من  اهلل  يجمعهم  بدر، 

قال:  اأن  اإلى  الحرام...  اهلل  بيت  عند  ع�ساءه،  الرجل  يتم 

والجمال  واحــد،  والقد  واحــد،  ــزي  وال اإليهم،  اأنظر  كاأني 
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ــّدى الرجال بح�سب  ت�س

اأودعها  المقومات التي 

ــم  فيه ــى  تعال اهلل 

للأمور  الن�ساء  وت�سّدت 

ــت  وكان ــة  المجتمعي

ــو  لنم ــة  الحا�سن ــة  البيئ

ــي. الإ�سلم ــور  الح�س

فهم  �سيئًا �ساع منهم،  يطلبون  كاأنما  واحد،  واللبا�ص  واحد، 

رون في اأمرهم، حتى يخرج اإليهم من تحت �ستار الكعبة  متحيِّ

وُخلقًا  َخلقًا   Pاهلل بر�سول  النا�ص  اأ�سبه  رجــٌل  اآخرها،  في 

وُح�سنًا وجماًل، فيقولون اأنت المهدي؟ 

.
)1(

فيجيبهم ويقول: اأنا المهدي«

تبيِّن هذه الرواية اأمورًا عدة منها:  

نقطُة  رجـــاًل  ع�سر  وثــالثــة  ثالثمائة  اجــتــمــاع  اأنَّ   .1
لبدء  عليهم  وخروجه  الإمام|  لظهور  النطالق 

حركته.

ياأتون من اأم�سار متعددة، ثم يعودون اإلى اأماكنهم   .2
واأماكن اأخرى بح�سب ما يكلفهم به الإمام|، وهم 

في حركة دائمة كقيادة ميدانية.

3. تعطي مظاهرهم الم�ستركة من الزي والقد والجمال 
المرتبط  الع�سكري  ــدورهــم  ب الإيــحــاء  والــلــبــا�ــص 

بالقيادة.

بناء  الوا�سعة  ال�سعبية  الإدارة  م�سوؤولية  4. يتحملون 
لتعاليم الإمام|.

* والن�شاء.. في ن�شرة الإمام|:
والروايات  الرجل،  مع  اأعــاله  المذكورة  المهام  تتنا�سب 

تدعم هذا التجاه، فقد ورد عن اأبي عبد اهللQ:« يكون 

اأ�سحابه:  اأحــد  ف�ساأله  امـــراأة.  ع�سرة  ثــالث  القائم|  مع 

على  ويقمن  الجرحى،  يداوين   :Qقال ؟  بهنَّ ي�سنع  وما 

الإمام  ذكــر  ثم   .
)2(

»Pاهلل ر�سول  مع  كــان  كما  المر�سى، 

بع�ص اأ�سماء الن�ساء ممن عا�سرن ر�سول اهللP، ما يدل باأنَّ 

الرواية ل تتحدث عن القادة، واإنما عن نموذج لدور المراأة، 

يتكرر مع ن�ساء اأخريات بح�سب الظروف والزمان.

العيا�سي،  تف�سير  في  �سعيفة  ــدة  واح ــة  رواي وردت  كما 
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جعفر اأبي  عن  الجعفي،  جابر  عن  فقط:  للعلم  اأذكرها 

فيهم  رجــاًل  ع�سر  وب�سعة  ثالثمائة  واهلل،   ...«  :Q

قزعًا  ميعاد،  غير  على  بمكة  يجتمعون  امــراأة،  خم�سون 

قال  التي  الآية  وهي  بع�سًا  بع�سهم  يتبع  الخريف،  كقزع 

َعلَى  اإِنَّ اهللَ  ِبُكُم اهللُ َجِميعاً  َي��اأِْت  َتُكوُنوا  َما  {اأَْي��َن  اهلل: 

. تعار�سها رواية اأخرى �سحيحة لي�ص 
)3(

ُكلِّ �َسْيٍء َقِديٌر}

 ...« :Qفيها هذا التف�سيل، وهي عن الإمام الجواد

ويجتمع اإليه من اأ�سحابه عدة اأهل بدر: ثالثمائة وثالثة 

ع�سر رجاًل من اأقا�سي الأر�ص، وذلك قول اهلل عز وجل: 

{اأَْيَن َما َتُكوُنوا َياأِْت ِبُكُم اهللُ َجِميعاً اإِنَّ اهللَ َعلَى ُكلِّ �َسْيٍء 

متطلبات  وجود  وهو  اأعاله،  المبنى  يوؤكد  ما   ،
)4(

َقِديٌر}

على  تقع  التي  والميدانية  والع�سكرية  ال�سيا�سية  القيادة 

المبا�سرة  وم�سوؤوليتهم  بوجودهم  خا�سة  الرجل،  عاتق 

باإمرة الإمام القائم|. 

ا المراأة فهي جزء ل يتجزاأ من ن�سرة هذا الدين،  اأمَّ

هذا  في  لدفعها  الأمــة  وتربية  وم�سيرته،  دوره  وتاأكيد 

التجاه، ولذا، فهي تتواجد في مواقع اأخرى قيادية وغير 

قيادية، ول زالت الأمة و�ستبقى تنهل من معين �سيدة ن�ساء 

ال�سيدة  بطولت  ومن   ،Oالزهراء فاطمة  العالمين  

زينب بنت اأمير الموؤمنينQ، وعطاءات المجاهدات 

الأمر  �سيكون  وكــذا  الحا�سر،  الزمن  وفي  التاريخ  عبر 

العزيزات في  لن�سائنا  المتقدم  الموقع  الم�ستقبل في  في 

القتداء  في  وظيفتهن  مع  ان�سجامًا  جهادهن،  �ساحات 

الإ�سالم  لن�سرة  المهدي|  الإمــام  بــاأوامــر  واللــتــزام 

واإقامة العدل على الأر�ص.

.  ال�سيد ابن طاوو�ص، المالحم والفتن، �ص294( 1)

.  محمد بن جرير الطبري، دلئل الإمامة، �ص484( 2)

.  تف�سير العيا�سي، ج1، �ص65( 3)

.  ال�سيخ ال�سدوق، كمال الدين وتمام النعمة، �ص378( 4)
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ِفيِه  ِقَتاٌل  ُقْل  ِفيِه  ِقَتاٍل  اْلَحَراِم  ْهِر  ال�سَّ َعِن  ُلوَنَك  {َي�ْساأَ تعالى:  يقول 

اأَْهِلِه ِمْنُه  َواإِْخ��َراُج  دٌّ َعن �َسِبيِل اهلّلِ َوُكْفٌر ِبِه َواْلَم�ْسِجِد اْلَحَراِم  َكِبيٌر َو�سَ

وُكْم  اأَْكَبُر ِعنَد اهلّلِ َواْلِفْتَنُة اأَْكَبُر ِمَن اْلَقْتِل َوَل َيَزاُلوَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َحتََّى َيُردُّ

َكاِفٌر  َوُه��َو  َفَيُمْت  ِديِنِه  َعن  ِمنُكْم  َي��ْرَت��ِدْد  َوَم��ن  ا�ْسَتَطاُعواْ  اإِِن  ِديِنُكْم  َعن 

ُهْم  النَّاِر  َحاُب  �سْ
اأَ َواأُْوَلِئَك  َوالآِخ��َرِة  ْنَيا  الدُّ اأَْعَماُلُهْم ِفي  َحِبَطْت  َفاأُْوَلِئَك 

ِفيَها َخاِلُدوَن}.)البقرة: 217( 

اآية اهلل العظمى نا�شر  مكارم ال�شريازي

الـــحـــرب والــ�ــســلــم 

فــي الإ�ــســلم

* ما هي الأ�شهر الحرم؟
اإن الأ�سهر الحرم هي ثالثة اأ�سهر متعاقبة، 

الــحــرام،  ومــحــرم  الــحــجــة  وذو  الــقــعــدة  ذو 

بالإ�سافة اإلى �سهر رجب، حيث ُكلف الم�سلمون 

الذي  الآخر  الطرف  مع  والهدنة  القتال  بوقف 

حال  في  الأربــعــة  ال�سهور  هــذه  اأثــنــاء  يقاتلونه 

كان  لو  الآخر على ذلك، حتى  الطرف  موافقة 

الم�سلمون على حق في قتالهم.

الأ�شهر  في  القتال  تحريم  فل�شفة   *
الحرم:

وال�سالم  الــرحــمــة  ــن  دي ــالم  ــس الإ� اأن  بما 

والعنف،  الدماء  و�سفك  الحرب  وينبذ  والإلفة، 

لذا اأقّر عوامل رادعة حتى في حالت الحروب 

الأ�سهر  فــي  القتال  حرمة  منها  المفرو�سة، 

الحرم.

بين  ال��م�����ش��ت��م��رة  ال���م���واج���ه���ة   *
الم�شتكبرين والم�شلمين:

لن يرفع الم�ستكبرون في العالم اأيديهم عن 

ـــات الأعـــــداء  ـــاي دع

ت�سعى  الــمــغــر�ــســة 

ب�سكل دائم اإلى الترويج 

يتقدم  لم  الإ�سلم  باأن 

ال�سيف. ظــل  فــي  اإل 
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اإيذاء الم�سلمين. واإذا تراجع الم�سلمون 

خطوة واحدة اإلى الوراء، فاإن اأعداءهم 

يتقدمون اإلى الأمام بذلك المقدار، 

ا  الم�ستكبرون عنَّ ولن ير�سى هوؤلء 

اإّل بتخّلينا عن الإ�سالم.

لك�سب  ن�سعى  األ  يــجــب  ـــذا،  ل

بواجباتنا  العمل  بل  هـــوؤلء،  ر�سى 

فح�سب.

* �شرورة البحث حول الحرب 
وال�شالم في الإ�شالم:

ــــداء  وذلــــك لــمــواجــهــة دعـــايـــات الأع

اإلى  دائـــم  ب�سكل  ت�سعى  الــتــي  المغر�سة 

الترويج باأن الإ�سالم دين الحرب والعنف 

ولم يتقدم اإل في ظل ال�سيف، وذلك بهدف 

اإبعاد النا�ص عن الإ�سالم الذي ُملئ رحمة 

وعاطفة.

التي  الت�سرفات  لمواجهة  واأيــ�ــســًا 

تقدم  الــتــي  المجموعات  بع�ص  ترتكبها 

الإ�سالم على اأنه دين عنف.

يعاني  التي  الثالث  الم�شكالت   *
منها الم�شلمون:

وثقافة  تعاليم  نمتلك  الم�سلمين  نحن 

في  نعاني  ولكننا  ورا�ــســخــة،  وغنية  قوية 

المقابل من ثالث م�ساكل اأ�سا�سية يجب اأن 

نعمل جاهدين على رفعها وهي:

لأننا  وان�سجامنا،  ت�سامننا  عدم   -  1
ــث  الــقــراآنــيــة والأحــادي ــات  ــالآي ب لــم نعمل 

والتحاد  الوحدة  اإلى  الداعية  الإ�سالمية 

جميع  اأن  نالحظ  اأحيانًا  اإذ  والت�سامن، 

في  يجتمعون  الإ�سالمية  الـــدول  ــاء  روؤ�ــس

فيما  ويتفاو�سون  ويتباحثون  واحد  موؤتمر 

انف�سا�ص  بعد  ولكنهم  ظــاهــريــًا،  بينهم 

بع�سهم  والجتماع يطعنون ظهور  الجل�سة 

بع�سًا.

العدو.  من  ال�سديق  تمييز  عدم   -  2

المنحرفين  الم�سلمين  بع�ص  يقوم  لــذا، 

اأمريكا  ــد  ي فــي  وو�ــســعــهــا  اأيــديــهــم  بــمــّد 

واإ�سرائيل، حتى يق�سوا على حزب اهلل في 

للمقاومة  رمزًا  ي�سكل  الذي  لبنان  جنوب 

وال�سمود.

من الذي اأف�سل خطة اإ�سرائيل وجعلها 

تتخلى عن خريطتها دائمة التو�سع لتنكفئ 

وتكّف عن التو�سع في الأرا�سي الإ�سالمية؟ 

اأ�سطورة  الــذي حّطم  اهلل  يكن حزب  األــم 

اأثناء  يقهر  ل  اأنــه  في  الإ�سرائيلي  العدو 

واأجبر  ــًا  ــوم ي والــثــالثــيــن  الــثــالثــة  حـــرب 

اإ�سرائيل على الن�سحاب؟

نعم، لو عرفنا وميَّزنا نحن الم�سلمين 

حالنا  و�سل  لما  واأ�سدقائنا،  اأعدائنا  بين 

اإلى هذا ال�سوء.

3 - اإن و�سائل اإعالمنا نحن الم�سلمين 
من  العك�ص  على  �ــســديــدًا،  �سعفًا  تعاني 

و�سائل  عــلــى  ي�سيطرون  ــن  ــذي ال الــيــهــود 

ون�سر  بتحليل  ويقومون  العالمية،  الإعالم 

ينا�سب  الــذي  بال�سكل  العالم  اأخبار  وبــّث 

اأهدافهم و�سيا�ساتهم.
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اأه���داف    *
ال�����ح�����رب ف��ي 

عالم اليوم:

اأهـــــــــداف  اإن 

الإ�سالم  نظر  في  الحروب 

عن  مطلق  ب�سكل  تختلف 

اليوم  عالم  ودافع  اأهــداف 

للحروب، اإن عالم اليوم ل 

�سيما الغربيين ي�سعون اإلى 

تحقيق ثالثة اأهداف من اإ�سعال الحروب، 

وكلها غير مقد�سة وهي:

ومنابع  مــ�ــســادر  على  ال�ستيالء  اأ- 

الثروة لدى الآخرين.

ل�سرف  ــواق  اأ�ــس على  الح�سول  ب- 

منتجاتهم.

و�سلطتها  نفوذها  مراكز  تعزيز  ج- 

وال�سعي للتفوق والت�سلط.

لم�شعلي  ال��ك��اذب��ة  ال�����ش��ع��ارات   *
الحروب:

ل يّدعي اأحد من م�سعلي الحروب في 

يقومون  اأنهم  ــام  الأي هذه  المادي  العالم 

بذلك لر�سى اهلل، ولكنهم يمتلكون ذرائع 

لخلق تلك الحروب والو�سول اإلى اأهدافهم 

الــثــالثــة الــمــذكــورة، وتــحــت غــطــاء هذه 

الذرائع الثالثة ي�سعلون الحروب.

1- حقوق الإن�سان!
المذكورة  ـــدول  ال تلك  بع�ص  ــّذرع  ــت ت

الثالثة  الأهــداف  تحقيق  اإلى  ت�سعى  التي 

المذكورة بحقوق الإن�سان، ويهيئون الراأي 

ل�سن  بدعاياتهم  لــذلــك  العالمي  الــعــام 

تحت  يقومون  ثــم  مــا،  دول  على  الــحــرب 

بالهجوم على  الكاذب  ال�سعار  غطاء ذلك 

تلك الدولة ويحتلونها، ولكنهم في الحقيقة 

ي�سعون اإلى تحقيق اأهدافهم المذكورة.

2- الديمقراطية!
عبر  ال�سعب  حكم  اإن 

اأخرى  ذريعة  هي  ال�سعب 

بيد م�سعلي الحروب.

3- الحرية!
ــكــاذب  ال الــغــطــاء  اإّن 

الحروب  لم�سعلي  الآخـــر 

يتمثل في عدم وجود حالة 

ــة التي  ــدول الــحــريــة فــي ال

ــدول  ال فيحتلون  عليها،  الــهــجــوم  يــنــوون 

الحرية  وبا�سم  بالحرية،  للتب�سير  الأخرى 

تلك  وحــكــومــات  �سعوب  على  ي�سيطرون 

الدول بهدف تحقيق اأهوائهم ال�سخ�سية.

م�سعلي  اأن  لالهتمام  المثير  من  ولعل 

اأبدًا  متم�سكين  لي�سوا  اأنف�سهم  الحروب 

والحرية،  والديمقراطية  الإن�سان  بحقوق 

اإذ ما هو حجم مراعاة حقوق الإن�سان في 

اأمريكا؟ وما هي الهوة التي تف�سل اأ�سحاب 

الب�سرة البي�ساء عن الزنوج في اأمريكا؟

مظلم  هــوؤلء  ملف  فاإن  الحرية  وحول 

�سخ�ص  يقوم  عندما  اإذ  ال�سواد،  و�سديد 

بحق  لمجازر  النازيين  ارتكاب  باإنكار  ما 

اأن  اأراد  اأو  اليهودية،  المحرقة  اأو  اليهود 

اأو  فيه  يبحث  اأو  المجال  هذا  في  يتحدث 

اأو  اإلى قتله  اأن يكتب مقالة فاإنهم يلجاأون 

التي  الحرية  هذه  ما  ال�سجن،  في  اإلقائه 

تتعامل مع العالم بهذا ال�سكل؟

* اأهداف الحرب في الإ�شالم:
من  اأخـــــرى  اأهــــدافــــًا  لــالإ�ــســالم  اإن 

الإن�سانية  الفطرة  مع  تتجاوب  الحروب، 

البحث،  هــذا  تو�سيح  ولأجـــل  ال�سليمة. 

نتوجه اإلى القراآن الكريم الذي يعتبر اأهم 

واأ�سل التعاليم الإ�سالمية، حيث تت�سح من 

تلك الآيات اأربع اأهداف للحروب، نوردها 

لقد انت�سر حزب اهلل في 

ــى عدو م�سّلح  لبنان عل

ــع قلة  ــم م ــى العظ حت

ــم توكلوا  ــدد، لأنه الع

على اهلل فاأيدهم بن�سره.
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فيما يلي:

الإ������س�����الم  ك����ي����ان  ع�����ن  ال������دف������اع   -1
والم�سلمين:

مـــن وجهة  الــــحــــروب  اأهـــــــداف  مـــن 

والمال  النف�ص  عن  الدفاع  الإ�سالم  نظر 

والعر�ص.

وما يجلب الهتمام اأن اأغلب الحروب 

الإ�سالمية كان لها جانب دفاعي.

اآيـــات مــتــعــددة حــول الجهاد  ونــزلــت 

الدفاعي، ن�سير اإلى نماذج منها فيما يلي:

من   )39( الآيـــة  فــي  تعالى  يــقــول  اأ- 

نَُّهْم  ِباأَ ُيَقاَتُلوَن  ِللَِّذيَن  {اأُِذَن  الحج:  �سورة 

ِرِهْم َلَقِديٌر}.  َعلَى َن�سْ
َ ُظِلُموا َواإِنَّ اهللَّ

هذه الآية الكريمة �سريحة في الحرب 

يدافعوا  اأن  للمظلومين  وتــاأذن  الدفاعية، 

عن اأنف�سهم في مواجهة ظلم الظالمين.

ال�سريفة  ــة  الآي هي  الثانية  ــة  الآي ب- 

يقول  حــيــث  الــبــقــرة  ــورة  ــس � مــن   )190(

الَِّذيَن  اهلّلِ  �َسِبيِل  ِف��ي  {َوَق��اِت��ُل��واْ  تعالى: 

ُيِحبُّ  َل   
َ
اهلّل نَّ  اإِ َت��ْع��َت��ُدواْ  َوَل  ُيَقاِتُلوَنُكْم 

ال�سريفة  الآيــة  هذه  ت�سرح  اْل��ُم��ْع��َت��ِدي��َن} 

باأنه اإذا تعر�ستم للهجوم فيجب اأن تقاتلوا 

اجتنبوا  ذلك  ومع  اأنف�سكم،  عن  وتدافعوا 

الإفراط في الحرب الدفاعية كذلك.

اأثناء  الإ�ــســالم،  نظر  وجهة  من  نعم، 

وال�سيوخ  لالأطفال  فاإن  والقتال،  المعارك 

عند  ال�سرب  ومياه  والأ�سجار  والحيوانات 

الأعداء حق الأمان، واإن ا�ستخدام اأ�سلحة 

الدمار ال�سامل ممنوع في الإ�سالم.

من  التوبة  �سورة  من   )13( الآيــة  ج- 

على  ال�سوء  ت�سّلط  التي  الأخـــرى  الآيـــات 

الجهاد الدفاعي:

يقول تعالى: {اأََل ُتَقاِتُلوَن َقْوًما نََّكُثواْ 

���ُس��وِل َوُهم  ��واْ ِب���اإِْخ���َراِج ال��رَّ اأَْي��َم��اَن��ُه��ْم َوَه��مُّ

ٍة  َم����رَّ َل  وَّ
اأَ َب�����َدوؤُوُك�����ْم 

اأََحقُّ   
ُ
اأََتْخ�َسْوَنُهْم َفاهلّل

ُكنُتم  اإِن  َت��ْخ�����َس��ْوُه  اأَن 

وؤُِمِنيَن}. مُّ

ال�سريفة  ـــة  الآي لــهــذه  طبقًا 

بداأهم  من  بقتال  مكّلفون  الم�سلمين  فاإن 

الر�سول  باإخراج  قاموا  والذين  بالقتال، 

يفوا  لم  والذين  ديارهم،  من  والموؤمنين 

بعهودهم ومواثيقهم تجاههم في ا�ستمرار 

غير  الحرب  هذه  مثل  يعد  فهل  الــعــداوة، 

اأو  اأو عقل  اأو مذهب  م�سروعة في اأي دين 

منطق؟

اإن الإ�سالم ياأمر الم�سلمين األ ي�سكتوا 

يقوموا  اأن  ــل  ب الــظــالــمــيــن  ظــلــم  مــقــابــل 

هوؤلء  عدد  كان  واإن  حتى  عليهم،  ويثوروا 

، وعليهم اأّل يخ�سوا القّلة  المظلومين قلياَلً

لأن اهلل �سوف يوؤيدهم بن�سره.

لقد انت�سر حزب اهلل في لبنان على 

عدو م�سّلح حتى العظم مع قلة 

العدد، لأنهم توكلوا على 

اهلل فاأيدهم بن�سره.

الآيــة )90( من  د- 

�سورة الن�ساء من الآيات 

الأخــــــــــرى الـــتـــي 

الجهاد  توؤيد 

الــدفــاعــي 

يــــــــقــــــــول 

{َفاإِِن  تعالى: 

َفلَْم  اْع���َت���َزُل���وُك���ْم 

َواأَْلَقْواْ  ُيَقاِتُلوُكْم 

َفَما  لََم  ال�سَّ اإَِلْيُكُم 

َل���ُك���ْم   
ُ
اهلّل َج����َع����َل 

�َسِبياًل}. َعلَْيِهْم 

هـــــذه  اإن 
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ال�سريفة  ـــــة  الآي

با�ستمرار  ـــاأذن  ت

دام  مـــا  الـــحـــرب 

ــرًا  ــم ــت ــس ــ� الــــعــــدو م

العدو  قيام  فبمجرد  فيه، 

فاإن  الحرب،  عن  والتوقف  �سالحه  باإلقاء 

الحرب  عن  بالتوقف  مكّلفون  الم�سلمين 

كذلك وقبول الهدنة.

�سورة  مــن  و)9(   )8( الآيـــتـــان  هــــ- 

تدل  التي  الأخـــرى  الآيـــات  من  الممتحنة 

دللة وا�سحة على الجهاد الدفاعي، يقول 

َلْم  ��ِذي��َن  الَّ َع���ِن   
ُ اهللَّ َي��ْن��َه��اُك��ُم  {َل  تعالى: 

ن  مِّ ُيْخِرُجوُكم  َوَلْم  يِن  الدِّ ِفي  ُيَقاِتُلوُكْم 

نَّ  اإِ اإَِلْيِهْم  َوُتْق�ِسُطوا  وُهْم  َتَبرُّ اأَن  ِدَي��اِرُك��ْم 

 
ُ  ُيِحبُّ اْلُمْق�ِسِطيَن * اإِنََّما َيْنَهاُكُم اهللَّ

َ اهللَّ

يِن َواأَْخَرُجوُكم  َعِن الَِّذيَن َقاَتُلوُكْم ِفي الدِّ

اإِْخَراِجُكْم  َع��لَ��ى  َوَظ���اَه���ُروا  ِدَي���اِرُك���ْم  ��ن  مِّ

��ُه��ْم َف��اأُْوَل��ِئ��َك ُهُم  ��ْوُه��ْم َوَم���ن َي��َت��َولَّ اأَن َت��َولَّ

اِلُموَن}. الظَّ

الآية  بهذه  الفقه  فــي  ا�ستدللنا  وقــد 

ال�سريفة على اأن الحترام ل ي�سمل الكفار 

الكفار  جميع  ي�سمل  بل  فح�سب،  الذميين 

هذه  على  وبــنــاء  منهم.  الحربيين  غير 

الآية الكريمة، ل يحق لنا نحن الم�سلمين 

قتال الدول التي ل تقاتلنا فح�سب، بل اإننا 

ن�ستطيع اأن نقيم معها عالقة �سداقة، واإن 

الدول  فقط  ي�سمل  ال�سداقة  عالقة  قطع 

الــتــي هــي فــي حــال حــرب مــع الم�سلمين 

من  الم�سلمين  بـــاإخـــراج  قــامــوا  ــن  ــذي وال

ديارهم واأموالهم و�سّردوهم.

ــاء عــلــى هـــذه الآيــــة الــكــريــمــة، ل  ــن وب

عالقة  تقيم  اأن  اإ�سالمية  دولــة  لأيــة  يحّق 

تلطخت  قد  اللتين  واإ�سرائيل  اأمريكا  مع 

تقم  األـــم  الم�سلمين،  ــاء  ــدم ب اأيــديــهــمــا 

اإ�سرائيل بت�سريد الم�سلمين 

من  بــدعــم  الفل�سطينيين 

تقوم  كيف  لــذا،  اأمريكا؟! 

الإ�سالمية  الــــدول  بع�ص 

اإلى هذه  بمّد يد ال�سداقة 

الدولة الغا�سبة؟

و- يقول تعالى في الآية )60( من �سورة 

ن  مِّ ا�ْسَتَطْعُتم  ا  مَّ َلُهم  واْ  {َواأَِع����دُّ الأنفال: 

َباِط اْلَخْيِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعْدوَّ اهلّلِ  ٍة َوِمن رِّ ُقوَّ

ُكْم َواآَخِريَن ِمن ُدوِنِهْم لَ َتْعلَُموَنُهُم  َوَعُدوَّ

 َيْعلَُمُهْم َوَما ُتنِفُقواْ ِمن �َسْيٍء ِفي �َسِبيِل 
ُ
اهلّل

اهلّلِ ُيَوفَّ اإَِلْيُكْم َواأَنُتْم لَ ُتْظلَُموَن}.

على  الكريمة  الآيـــة  هــذه  اأكـــدت  لقد 

ثالث نقاط اأ�سا�سية وهي:

الجهوزية الكاملة بكّل القدرة والقوة.

التجهيز باأنظمة القتال الفّعالة.

اإرعاب العدو.

2( الهدف الثاني للحرب في الإ�سالم 
هو حماية المظلومين والدفاع عنهم:

بمقاتلة  الم�سلمين  الإ�ـــســـالم  يــاأمــر 

واإنقاذهم  المظلومين  لحماية  الظالمين 

من ظالميهم، حتى واإن كان المظلوم غير 

م�سلم.

�سورة  من   )75( ال�سريفة  ــة  الآي واإن 

المدعى،  هــذا  على  دامغة  وثيقة  الن�ساء 

ُتَقاِتُلوَن  َل  َلُكْم  {َوَم��ا  تعالى:  يقول  حيث 

َجاِل  َعِفيَن ِمَن الرِّ ِفي �َسِبيِل اهلّلِ َواْلُم�ْسَت�سْ

َربََّنا  َيُقوُلوَن  ��ِذي��َن  الَّ َواْل��ِوْل��َداِن  َوالنِّ�َساء 

ْهُلَها  اأَ اِلِم  الظَّ اْلَقْرَيِة  َه��ِذِه  ِم��ْن  اأَْخِرْجَنا 

َنا ِمن  ا َواْجَعل لَّ َنا ِمن لَُّدنَك َوِليًّ َواْجَعل لَّ

يًرا}. لَُّدنَك َن�سِ

3( اإي���ق���اف ال��م��واج��ه��ات ب��ي��ن ال���دول 
الإ�سالمية:

في  الــحــروب  مــن  الثالث  الــهــدف  اإن 

ــروب  ــح ال ــب  ــل اأغ اإن 

ــان  الإ�ـــســـلمـــيـــة ك

ــي. ــاع ــب دف ــان لــهــا ج
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المعارف الإ�سالمية هو اإيقاف المواجهات 

تحدث  اأن  يــمــكــن  الـــتـــي  والـــمـــنـــازعـــات 

دولتين  بين  اأو  م�سلمتين  قبيلتين  بين 

اإ�سالميتين.

وهذا ما يعّبر عنه في هذه الأيام بقوات 

الآيتان  وت�سير  العالم،  في  ال�سالم  حفظ 

)9( و)10( من �سورة الحجرات اإلى هذا 

النوع من الجهاد، حيث يقول تعالى: {َواإِن 

ِلُحوا  �سْ
َطاِئَفَتاِن ِمَن اْلُموؤِْمِنيَن اْقَتَتُلوا َفاأَ

اْلأُْخَرى  َعلَى  اإِْحَداُهَما  َبَغْت  َف��اإِن  َبْيَنُهَما 

اأَْمِر  اإَِل��ى  َتِفيَء  َحتَّى  َتْبِغي  الَِّتي  َفَقاِتُلوا 

ِباْلَعْدِل  َبْيَنُهَما  ِلُحوا  �سْ
َفاأَ َفاءْت  َفاإِن   ِ اهللَّ

 * اْلُمْق�ِسِطيَن  ُيِحبُّ   
َ اهللَّ نَّ  اإِ َواأَْق�����ِس��ُط��وا 

��ِل��ُح��وا َبْيَن  ���سْ ��َم��ا اْل��ُم��وؤِْم��ُن��وَن اإِْخ�����َوٌة َف��اأَ اإِنَّ

 َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن}.
َ اأََخَوْيُكْم َواتَُّقوا اهللَّ

 
ً
الكريمتين  الآيــتــيــن  مــن  ون�ستفيد 

قبالة  في  الم�سلمون  يقف  ل  اأن  يجب  اأنــه 

بين  الجماعية  اأو  الــفــرديــة  ــنــزاعــات  ال

الم�سلمين الآخرين موقف المتفرج.

4( الحرب لإخماد نار الفتنة:
ــة لــلــحــروب من  ــع مــن الأهــــداف الأرب

نار  لإخــمــاد  الجهاد  الإ�سالمي  المنظور 

في  ذلك  اإلــى  القراآن  اأ�سار  حيث  الفتنة، 

الآية )39( من �سورة الأنفال، حيث يقول 

ِفْتَنٌة  َت��ُك��وَن  َل  َحتَّى  {َوَق��اِت��ُل��وُه��ْم  تعالى: 

 
َ
ُه هلِلّ َفاإِِن انَتَهْواْ َفاإِنَّ اهلّل يُن ُكلُّ َوَيُكوَن الدِّ

يٌر}. ِبَما َيْعَمُلوَن َب�سِ

الف�ساد  تعني  الآيــة  هــذه  في  والفتنة 

عالم  في  نعي�ص  ال�سديد  ولالأ�سف  الكبير. 

اإليه  وال�ساعون  الفتن  مثيرو  فيه  يعتبر  ل 

قليلين، بل اإن عجلة حياة الدول ال�ستعمارية 

تدور على محور الفتنة والف�ساد.

* ال�شلح وال�شالم في الإ�شالم:
ال�سالم،  الإ�سالم هي  القاعدة في  اإن 

فا�ستثناء،  الحرب  اأما 

تكاليف  لــلــحــرب  لأن 

قابلة  ــر  غــي ــر  ــائ ــس وخــ�

لــلــتــعــويــ�ــص وتــمــتــد اآثـــارهـــا 

عام  مئة  حتى  ال�سعبة  ونتائجها 

اأحيانًا.

وبناء على ما ورد في التاريخ، فاإن عدد 

 Pقتلى الحروب التي خا�سها ر�سول اهلل

اأو التي خي�ست في ع�سره لم تتجاوز األف 

�سخ�ص. اأما الحرب العالمية الأولى، فقد 

قتيل  ماليين  ع�سرة  اإلى  �سحاياها  و�سل 

وع�سرة ماليين من الجرحى والم�سابين. 

فقد  الثانية  العالمية  الحرب  هدية  واأمــا 

مليون  وثالثين  قتيل،  مليون  ثالثين  كانت 

-ل  ثالثة  عالمية  حرب  �سنت  واإن  معاق، 

�سمح اهلل- فاإن اإح�ساءات الخ�سائر �سوف 

تزيد عن اأكثر من مئة مليون.

مبداأ  ب�سدة  الإ�سالم  يعار�ص  لذا، 

اإلى  ب�سدة  ويــدعــو  الــحــروب 

الــ�ــســالم والــ�ــســلــح. وما 

دام الأعداء لم يفر�سوا 

الم�سلمين،  على  حــربــًا 

ــكــون  ــس ــ� ــم ــت فــــاإنــــهــــم م

اإذا  اأما  بال�سالم، 

متعدٍّ  تـــعـــدى 

حريم  على 

لم�سلمين  ا

ب�سن  وقام 

عليهم،  الحروب 

يق�سر  ـــن  ـــل ف

الـــمـــ�ـــســـلـــمـــون 

يواجهون  و�سوف 

ـــــحـــــزم  ذلـــــــــــــك ب

و�سجاعة.
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على �شالك طريق الهداية والنجاة، النتباه اإلى اأن التوفيق اإلى 

التوبة ال�شحيحة الكاملة مع توافر �شرائطها من الأمور ال�شعبة، 

اإن  بل  المق�شد.  ه��ذا  اإل��ى  ي�شل  اأن  الإن�شان  ي�شتطيع  ما  وقلياًل 

غافاًل  الإن�شان  يجعل  الكبيرة  المعا�شي  وخا�شة  الذنوب  اقتراف 

عن ذكر التوبة نهائيًا.

ا�سدد حيازيمك للموت..

ـــة ـــوب ـــت ـــال ب

اإن �سجرة المعا�سي اإذا ما اأثمرت وقويت �سجرة المعا�سي في مزرعة قلب 

على  الإن�سان  حث  منها  وخيمة:  نتائج  لها  تكون  جــذورهــا،  وتحّكمت  الإن�سان 

الن�سراف كليًا عن التفكير في التوبة. واإذا تذكرها اأحيانًا، تكا�سل في اإجرائها 

واأّجلها، وقال: »اليوم اأو غدًا وهذا ال�سهر اأو ال�سهر المقبل«، ويخاطب نف�سه قائاًل: 

»اإنني اأتوب اآخر العمر واأيام ال�سيخوخة توبة �سحيحة«، واأنه يغفل عن اأن هذا مكر 

 َخْيُر اْلَماِكِريَن})اآل عمران: 54(. فال يتوقع الإن�سان اأنه بعد اأن 
ُ مع اهلل {َواهللّ

تقوى جذور الذنوب في نف�سه، ي�ستطيع اأن يتوب اأو يقوم بتوفير �سروط التوبة. اإن 

اأف�سل اأيام التوبة وربيعها هي فترة اأيام ال�سباب، لأن الذنوب اأقل و�سوائب القلب 

وظلمات الباطل اأخف، و�سروط التوبة اأ�سهل واأي�سر. وقد يكثر في �سن ال�سيخوخة، 

حر�ص الإن�سان وطمعه وحبه للمال ويزداد اأمله، وقد اأثبتت التجربة ذلك.

واإذا  المقولة.  هــذه  على  �ساهد  اأف�سل   
)1(

ال�سريف النبوي  والحديث 

�سّن  في  العمل)التوبة(  بهذا  القيام  ي�ستطيع  الإن�سان  اأن  افتر�سنا 

وعدم  ال�سيخوخة  �سن  اإلــى  للو�سول  ال�سمان  هو  فما  ال�سيخوخة، 

اإدراكه الأجل المحتوم اأيام ال�سباب على حين غّرة، وهو م�سغول 

الم�سنين،  عدد  انخفا�ص  اإن  والع�سيان؟  الذنوب  بارتكاب 
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: »يهـــرم ابـــن اآدم ويبقـــى معـــه اثنتـــان:  (1 )Pقـــال النبـــي 

الحر�ـــص والأمل«.)الخ�سال، ج1، باب الثنين، ح112، 

�ص73. اإحياء العلـــوم، ج4، كتاب ذكر الموت وما بعده، 

ف�سيلة ق�سر الأمل، �ص438(.

روى الإمام ال�سادقQ عـــن جّده ر�سول اهللP( 2) اأنه: 

مـــن تـــاب قبل موتـــه ب�سنة َقِبـــل اهلل توبته، ثم قـــال: اإن 

ال�سنة لكثير من تاب قبل موته ب�سهر قبل اهلل توبته، ثم 

قال: اإّن ال�سهر لكثير، من تاب قبل موته بجمعة َقبل اهلل 

توبتـــه، ثم قال: اإّن الجمعة لكثير من تاب قبل موته بيوم 

قبل اهلل توبتـــه، ثم قال: اإّن اليوم لكثير من تاب قبل اأن 

يعاين الموت قبل اهلل توبته«.)اأ�سول الكافي، ج2، كتاب 

الإيمـــان والكفر، باب فيما اأعطى اهلل عّز وجّل اآدم وقت 

التوبة، ح2، �ص440(.

الهوام�س

اإلى  منه  ال�سباب  اإلــى  اأقــرب  الموت  اأن  على  دليل 

تعدادها خم�سين  يبلغ  التي  المدينة  اإننا في  ال�سيوخ. 

منهم  كل  يناهز عمر  �سيخًا  نجد خم�سين  لم  ن�سمة  األف 

ثمانين عامًا!

* اأفكار واهية
فيا اأيها العزيز، كن على حذر من مكائد ال�سيطان ول تمكر على 

اأكثر مع الأهواء، ثم  اأو  اهلل ول تحتل عليه باأن تقول اأعي�ص خم�سين عامًا 

اأ�ستغفر ربي لدى الموت واأ�ستدرك الما�سي، لأن هذه اأفكار واهية.

قد  وتعالى  �سبحانه  اهلل  اأن  ال�سريف  الحديث  من  علمت  اأو  �سمعت  اإذا 

عند  اأو  الموت  اآثــار  م�ساهدة  قبل  اأبنائها  توبة  بتقبل  الأمــة  هذه  على  ل  تف�سّ

، ولكن هيهات اأن تتحقق التوبة من الإن�سان في ذلك 
)2(

الموت فذلك �سحيح

الوقت.

اإن  �ساق.  لعمل  بالتوبة  القيام  اإن  يقال؟  التوبة مجرد كالم  اأن  هل تظن 

الرجوع اإلى اهلل والعزم على عدم العودة اإلى الذنب يحتاج اإلى ريا�سة علمية 

وعملية، اإذ نادرًا ما يحدث لالإن�سان اأن يفكر لوحده بالتوبة، اأو يتوفق اإليها، اأو 

يتوفق اإلى توفير �سرائط �سحة التوبة وقبولها، اأو اإلى توفير �سرائط كمالها. اإذ 

من الممكن اأن يدركه الموت قبل التفكير في التوبة اأو اإنجازها وينقله من هذه 

الن�ساأة مع المعا�سي التي تنوء بالإن�سان ومع ظلمات الذنوب الالمتناهية. وفي 

ذلك الوقت، يعلم اهلل وحده الم�سائب والمحن التي �سوف يواجهها!!

* اأهل رحمة اهلل
لي�ص من ال�سهل اأن يتدارك الإن�سان في العالم الآخر معا�سيه، فاإذا كان 

و�سغوطات  متاعب  من  بد  ل  اإذ  �سعيدة:  اأمره  عاقبة  ومّمن  النجاة  اأهل  من 

ونيراٍن حتى ي�سبح الإن�سان اأهاًل لرحمة اأرحم الراحمين.

وقّوتك  عزيمتك  واإحــكــام  حيازيمك،  �سّد  في  عّجل  العزيز!  اأيها  اإذًا، 

اإلى  اأو على قيد الحياة في هذه الدنيا وتب  اأيام ال�سباب  الحا�سمة واأنت في 

اهلل، ول ت�سمح لهذه الفر�سة التي اأنعم اهلل بها عليك اأن تخرج من يدك، ول 

تعباأ بت�سويف ال�سيطان ومكائد النف�ص الأمارة.
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الغدير 

كبار الفقهاء قبله على ق�سية الوحدة بين 

الدين وال�سيا�سة واأهمية ق�سية الحكم في 

الدين، فلهذا جذوره في تعاليم الإ�سالم، 

ومن ذلك در�ص الغدير الكبير، هذا دليل 

يفهمون  الذين  كل  المو�سوع.  اأهمية  على 

– اأي  خم  غدير  حادثة  من  المعنى  هذا 

ال�سيعة  غير  كثير من  وحتى  ال�سيعة  نحن 

من  المعنى  هــذا  فهموا  اأو  �سعروا  ممن 

–، عليهم التنّبه في جميع  حادثة الغدير 

م�ساألة  اأن  اإلى  الإ�سالمي  التاريخ  ع�سور 

وفي  ومهمة  اأ�سا�سية  م�ساألة  الحكومة 

المرتبة الأولى في الإ�سالم. ل يمكن عدم 

الكتراث لق�سية الحكومة وال�سيادة، ودور 

ت�سليلهم  اأو  النا�ص  هداية  في  الحكومات 

ق�سية تدل عليها التجربة الب�سرية.

تــغــيــب عن  ل  اأن  يــجــب  نــقــطــة  هـــذه 

البال.

الخ�شائ�س  الثانية  النقطة   *
Qالتي عرف بها اأمير الموؤمنين

الــنــقــطــة الأخـــــرى اإلــــى جــانــب هذه 

* النقطة الأولى حادثة الغدير
ــعــالــم الإ�ــســالمــي فــي زمن  �ــســهــد ال

الر�سول الأكرم، - وكان قد ات�سع ن�سبيًا -، 

اأمرًا على جانب كبير جدًا من الأهمية، األ 

وهو اإعالن خالفة اأمير الموؤمنين علي بن 

هم  فقط  ال�سيعة  لي�ص   .Qطالب اأبي 

روى  ما  فكثيرًا  الغدير،  حادثة  رووا  من 

محّدثو اأهل ال�ّسنة وكبار اأهل ال�ّسنة اأي�سًا 

َبْيَد اأن فهمهم للم�ساألة كان  هذا الحدث، 

مختلفًا في بع�ص الأحيان. لكن اأ�سا�ص هذه 

الحادثة يعّد من الم�سّلمات بين الم�سلمين. 

وقع هذا الحدث وهو تعيين خليفة للر�سول 

في الأ�سهر الأخيرة من عمره اأي قبل نحو 

�سبعين يومًا من وفاته.

على  يدل  الحدث  هذا  اأن  والحقيقة، 

وولية  وال�سيا�سة  الحكومة  ق�سية  اأهمية 

ــة من  ــالمــي ــس اأمــــر الأمـــــة الإ�

وجــهــة نــظــر الإ�ـــســـالم. 

اإمامنا  ي�سدد  حينما 

من  والــكــثــيــر  الجليل 

عيد الغدير ال�شعيد ي�شكل جزءًا كبيرًا من هوية �شيعة الأئمة

اليوم  حولها  التفكير  ي�شاعد  التي  الق�شايا  من  الغدير   .R

مجتمعنا الإ�شالمي على اأن ل ي�شّيع طريق الحركة ال�شحيح. هنا 

اأذكر نقطتين اأو ثالثًا حول ق�شية الغدير.

Qوخ�سائ�ص اأمير الموؤمنين
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عّين  الإ�سالم  ر�سول  اأن  هي  الق�سية 

الموؤمنين اأمير  طالب  اأبي  بن  علي 

Q في واقعة الغدير. فما هي 

علّي  بها  عرف  التي  الخ�سائ�ص 

وفي  حياته  مــن  الفترة  تلك  فــي 

الفترات الالحقة؟

اأمير  الإمــام  اأولــى خ�سائ�ص 

والتزامه بر�سا  الموؤمنين هي حبه 

اهلل وال�سير على ال�سراط الم�ستقيم 

مهما كانت ال�سعاب ومهما تطلب ذلك 

�سمات  اأبــرز  هــذه هي  وجــهــاد.  من جهد 

الإمام اأمير الموؤمنين.

يتراجع  لــم  اإنــ�ــســان  الموؤمنين  اأمــيــر 

للحظة واحدة وفي اأية ق�سية حتى خطوة 

منذ  اأجــلــه،  ومــن  اهلل  �سبيل  فــي  واحـــدة 

لم  ا�ست�سهاده،  لحظة  وحتى  طفولته  اأوان 

في  كيانه  كل  ونذر  وال�سك،  التردد  يعتره 

�سبيل اهلل. بّلغ ودعا يوم كان عليه اأن يبّلغ 

ويدعو، ويوم كان عليه اأن ي�سرب بال�سيف، 

�سرب بال�سيف بين يدي الر�سول ولم يهب 

ي�سبر.  اأن  عليه  كان  يوم  و�سبر  الموت. 

ويوم كان عليه اأن يم�سك بزمام ال�سيا�سة 

غمار  وخــا�ــص  ال�سيا�سة  بــزمــام  اأم�سك 

هذه  كل  في  واأبـــدى  ال�سيا�سية.  ال�ساحة 

العهود والفترات كل ما تقت�سيه الت�سحية. 

مثل هذا ال�سخ�ص ي�سعه الر�سول الأكرم 

هذا  الإ�ــســالمــي...  المجتمع  راأ�ـــص  على 

مجرد  ولي�ص  الإ�ــســالمــيــة،  لــالأمــة  در�ـــص 

القرون  اإلى  تعود  وذكرى  تاريخية  ذاكرة 

اأن المعايير  الما�سية. في هذا دللة على 

الإ�سالمي  المجتمع  لإدارة  والــمــالكــات 

والمجتمعات الإ�سالمية والأمة الإ�سالمية 

هي هذه: العبودية هلل، والجهاد في �سبيل 

فداًء  والــمــال  الـــروح  وتقديم  اهلل،  ر�سا 

لذلك، وعدم التهرب من اأية م�ساعب اأو 

م�ساكل، والإعرا�ص عن الدنيا. هذه القمة 

والمعيار هو  الموؤ�سر  الموؤمنين.  اأمير  هي 

الغدير  ــص  در� هــو  هــذا  الموؤمنين.  اأمــيــر 

الكبير.

لننظر اإلى لعالم الإ�سالمي والحكومات 

الإ�سالمية، وعلى م�ستوى العالم والإدارات 

ال�سيا�سية في العالم ونرى كم هو الَبْوُن بين 

ما عر�سه الإ�سالم على الإن�سانية وبين ما 

هو قائم اليوم على اأر�ص الواقع. الخ�سائر 

كبير  �سطر  يعود  الإن�سانية  تتحملها  التي 

اأن  الإ�سالم  يرى  الم�ساألة.  اإلى هذه  منها 

نوع  من  اإدارة  ت�ستدعي  الإن�سانية  �سعادة 

اإدارة اأمير الموؤمنين، واأمير الموؤمنين في 

هذا المجال تلميذ الر�سول وتابعه. الإمام 

علي نف�سه حينما جرى الحديث عن زهده 

الر�سول«؟!  زهــد  مــن  زهـــدي  ـــن  »اأي ــال  ق
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اهلل  ر�سول  تلميذ  الموؤمنين  اأمير  الإمــام 

ال�سبر،  وفي  الجهاد،  في  الكبير  الممّيز 

ال�سخ�ص  هذا  مثل  الأمــور.  هذه  كل  وفي 

هو الجدير، وعلينا جميعًا اعتباره نموذجًا 

للعالم  بــل  وحــ�ــســب،  لــبــالدنــا  وقــــدوة، ل 

الإ�سالمي برمته.

الكبير  المت�سامي  الإن�سان  هــذا  مثل 

وبهارجها،  ولأمــوالــهــا  للدنيا  الآبـــه  غير 

الحق  �سبيل  فــي  للت�سحية  والم�ستعد 

والحقيقة هو القادر على اإنقاذ المجتمعات 

ي�ست�سلم  ل  �سخ�ص  الكبرى...  الب�سرية 

الم�سالح  تجعله  ول  النف�سانية  للنزوات 

اأحداث  اأمــام  ينهزم  التافهة  ال�سخ�سية 

الحياة الكبرى. حين نقول مرارًا اإن ر�سالة 

الإ�سالمية  الجمهورية  ور�سالة  الإ�سالم 

للعالم ر�سالة جديدة فهذا هو معنى قولنا. 

وهذا نموذج بارز لها.

في  الب�سرية  حــيــاة  م�ستوى  لحــظــوا 

اأن  الوا�سح  مــن  طبعًا  ــًا...  ــن راه العالم 

مقدور  في  لي�ص  القمة  تلك  اإلــى  الو�سول 

بو�سع  لــيــ�ــص  ــن.  ــي ــادي ــع ال الــبــ�ــســر  اأبـــنـــاء 

اأمير  الإمـــام  مثل  وال�سلوك  الحياة  اأحــد 

الموؤمنين... هذا طموح ل يتحقق. بيد اأن 

القمة تك�سف لنا عن التجاه، ينبغي ال�سير 

والقتراب  بها  والت�سبه  القمة  تلك  نحو 

الكبرى  والثغرة  النقي�سة  هي  هذه  منها، 

نقطة  اإنــهــا  الب�سرية،  منها  تعاني  التي 

الغدير، هذه  موجودة ومتوفرة في حادثة 

ر�سالة  لها،  التنبه  ينبغي  ق�سية  اأيــ�ــســًا 

نموذج  ر�سالة  للعالم  الغدير 

الحكومة الإ�سالمية.

�سديد  اإنــــ�ــــســــان 

وقاطع للغاية مع العدو 

ومع الحالت النتهازية في �سبيل اهلل، لكنه 

المظلومين  مع  و�سبور  وترابي  متوا�سع 

اإلى درجة ل ي�سدق معها اأحد  وال�سعفاء 

اأنه اأمير الموؤمنين. في بداية دخول اأمير 

الموؤمنين اإلى الكوفة حيث لم يكن النا�ص 

واأ�سلوبه  وثيابه،  �سلوكه،  كــان  يعرفونه، 

بحيث ل يعلم اأحد حينما يم�سي الإمام في 

بكل  الموؤمنين  اأمير  اأن  والأ�سواق  الأزقــة 

تلك العظمة هو هذا ال�سخ�ص الذي يم�سي 

�سبور  متوا�سع  وعادي.  طبيعي  جد  بنحو 

ال�سعفاء  النا�ص  مع  الدرجة  لهذه  ترابي 

اأمام  كالجبل  �سامد  وحا�سم،  والعاديين. 

الأعداء الغادرين العتاة... هذه قدوة.

* النقطة الثالثة الوحدة وعدم 
التفرقة

اأذكر نقطة اأخرى حول الغدير، ق�سية 

الغدير بالن�سبة لنا نحن ال�سيعة هي اأ�سا�ص 

الإمام  اأن  نعتقد  نحن  ال�سيعية.  العقيدة 

لالأمة  الحق  اإمــام  هو  اأبي طالب  بن  علي 

لنبي  المقد�ص  الــكــيــان  بعد  الإ�ــســالمــيــة 

الأ�سا�ص  هو  هذا   ...Pالمكرم الإ�سالم 

والر�سيد الرئي�سي لعقيدة ال�سيعة. وا�سح 

اأن اإخوتنا ال�سنة ل يوافقون هذه العقيدة، 

وينظرون ويفكرون بنحو اآخر. اإل اأن ق�سية 

�سببًا  منها  جانب  فــي  تعد  هــذه  الغدير 

الجانب  وهذا  الإ�سالمية،  الأمة  لجتماع 

هو �سخ�سية الإمام اأمير الموؤمنين. لي�ص 

ثمة اختالف بين الم�سلمين حول �سخ�سية 

وعظمته.  المت�سامي  الكبير  الإن�سان  هذا 

الجميع ينظرون اإلى اأمير الموؤمنين بتلك 

يجب  التي  ال�سامية  ال�سامقة  الــمــراتــب 

النظر اإليه فيها من حيث العلم، والتقوى، 

وال�سجاعة. اأي اإن اأمير الموؤمنين هو ملتقى 
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عقيدة جميع اأبناء الأمة الإ�سالمية.

ما يلزم اأن نتفطن له اليوم هو اأن ال�سيعة 

قرون  طـــوال  العقيدة  ــذه  ه على  حافظوا 

متمادية كمحافظتهم على اأرواحهم العزيزة، 

– والجميع  التي �سنت  الــعــداوات  رغم كل 

يعلمون تقريبًا بهذه العداوات، وكم مار�سوا 

من الظلم وال�سغوط والقمع والإرهــاب –، 

العقيدة  هذه  على  حافظوا  ال�سيعة  اأن  بيد 

ال�سيعة  وعظماء  الت�سيع،  معارف  واأ�ساعوا 

وكبراوؤهم كانوا على مر التاريخ الإ�سالمي 

عقيدة  هذه  اإذًا،  �ساطعة.  متاألقة  عنا�سر 

حافظ و�سيحافظ عليها ال�سيعة و�سيحافظون. 

ولكن، تنبهوا اإلى اأن هذه العقيدة يجب اأن ل 

تكون �سبب معارك ونزاعات هذا هو ما قلناه 

وكررناه ل�سنوات ونعود ونكرره.

الذين يرغبون في اأن يميل كل النا�ص 

في العالم الإ�سالمي اإلى محبة اأهل البيت 

بالإمكان  لي�ص  اأنـــه  ليعلموا  ووليــتــهــم، 

اأهل  ولولية  للت�سيع  اإن�سان  اأي  ا�ستقطاب 

وال�سجارات  الــمــعــارك  �سن  عبر  البيت 

�سن  العداوات.  واإعالن  الإهانات  وتوجيه 

ال�سجارات لي�ص له من اأثر �سوى البغ�ساء 

البغ�ساء،  وهـــذه  والـــعـــداوة،  والــفــ�ــســل 

اليوم  تــريــده  مــا  هــو  والف�سل  والــعــداء، 

اأمريكا وي�سعى من اأجله ال�سهاينة.

متكلمي  براهين  قوي،  منطق  لل�سيعة 

الت�سيع  ق�سايا  حــول  وعلمائهم  ال�سيعة 

ل  هــذا  اأن  بيد  متينة،  فــولذيــة  براهين 

الإ�ساءات والإهانات وبث  بتوجيه  له  �سلة 

العدوان في العالم ال�سيعي �سد مخالفيهم، 

ويح�سل ال�سيء نف�سه من الطرف المقابل 

وتت�ساعد نيران العداء وال�سجار.

اللهم، بمحمد واآل محمد اأيقظ قلوبنا، 

باأمير  العت�سام  عن  اأيدينا  ر  تق�سِّ ول 

الأمة  وعلى  علينا  ل  تف�سّ علّي،  الموؤمنين 

واإخال�سه.  وجهاده،  ب�سبره،  الإ�سالمية 

واأمتنا  الموؤمنين،  اأمير  بولية  اأحينا  ربنا 

عنا  اأر�ــصِ  الموؤمنين...  اأمير  وليــة  على 

الع�سر  �ساحب  لإمامنا  المقد�ص  القلب 

والزمان.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

)*(  مقتطف من خطبة األقيت في يوم الغدير الأغر بتاريخ 2008/12/17م.

الهوام�س

اهلل  بر�سا  والتزامه  حبه 

ال�سراط  على  وال�سير 

الم�ستقيم مهما كانت 

ــاب ومــهــمــا  ــع ــس ــ� ال

جهد  من  ذلــك  تطلب 

وجهاد هي اأبرز �سمات 

الموؤمنين. اأمير  الإمام 
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التي  ال�شفات  اأو  الموا�شفات  اأه��م  م��ن 

اأحبها اهلل �شبحانه وتعالى واأرادها في عبده 

هي  التي  ال�شالة،  اإقامة  جانب  اإلى  الموؤمن 

-معراج الموؤمن- �شفة الإنفاق اأو ما ورد في 

{الذين  الإنفاق  بتعابير  اإما  الكريم  القراآن 

ينفقون} )البقرة: 261-262-265(، اأو بتعابير 

اإيتاء الزكاة {الذين يقيمون ال�شالة ويوؤتون 

ال�شدقة  بتعابير  اأو   ،)55 )المائدة:  الزكاة} 

ّدقين} )البقرة: 280(. لكن،  والت�شدق {والم�شّ

لأن  الت�شّدق،  فلنقل  الكلمات  نكرر  ل  حتى 

عنوان ال�شدقة هو عنوان وا�شع جدًا.

ــد  ي ــي  ف

ــل  قب اهلل 

الفقير يد 

ال�شيد ح�شن ن�شر اهلل

* طريق تزكية النف�س:
كبير.  تاأكيد  هو  الت�سدق  مو�سوع  على  والنبوي  القراآني  التاأكيد 

طبعًا، الر�سالة الإلهية ال�سماوية -من خالل تركيزها على هذه ال�سفة 

الأول  الغر�ص  واحــدة:  دفعة  هدفين  اأو  غر�سين  تحقق  اأن  تريد  هي- 

يتعلق بنف�ص الإن�سان، لأن الإن�سان الذي ينفق ويت�سدق ويعطي من ماله 

الإنفاق.  ويتزكى من خالل هذا  يتطهر  الإن�سان-  بماله -هذا  ويجاهد 

ُرُهْم  ُتَطهِّ َدَقًة  �سَ ْم��َواِل��ِه��ْم  اأَ ِم��ْن  {ُخ��ْذ  الكريمة  الآيــة  في  ورد  ولذلك، 

يِهم ِبَها})التوبة: 103(. هناك الكثير من الموؤمنين الذين يهتمون  َوُتَزكِّ

ولكن  وتعالى،  �سبحانه  اهلل  اإلى  تقرب  التي  والأعمال  وال�سلوك  بال�سير 

بنف�ص الوقت يمكن اأن يتطرقوا اإلى اأعمال تكون �ساقة ج�سديًا. لكن اهلل 

التزكية والتطهر، ومن جملة  �سبحانه وتعالى هو الذي دلنا على طريق 

الإنفاق.  هذا  هو  والمعنوي  والروحي  النف�سي  والتطهر  التزكية  و�سائل 

22



وعندما ننفق اأوًل، نحن الم�ستفيدون في الدنيا على الم�ستوى النف�سي، 

وفي الآخرة على الم�ستوى ال�سخ�سي. في الحقيقة اإنَّ تطهير الإن�سان 

وتزكيته هدف مركزي في كل العبادات والأعمال والأحكام ال�سرعية.

* م�شوؤولية من؟
الجتماعية  الم�ساكل  معالجة  في  الم�ساهمة  هو  الثاني  والغر�ص 

الخليقة  بدء  منذ  عمومًا  النا�ص  يعي�سها  التي  الم�ستع�سية  المعي�سية 

اأخرى، في كل مجتمع  واإلى يوم تكون هلل تعالى فيه م�سيئة  اإلى الآن 

ب�سري فقراء واأغنياء، مكتفون ومحتاجون، واأنا�ص قادرون على العمل 

الدولة  الإ�سالمي،  الفهم  في  ــخ...  وال العمل  عن  عاجزون  واآخــرون 

م�سوؤولة والمجتمع الذي يعي�ص فيه هوؤلء الفقراء والعاجزون والأيتام 

والم�ساكين هو اأي�سا يتحمل م�سوؤولية من هذا النوع. تاأتي ثقافة اإيتاء 

الأيتام  تكفل  اأو  ورعاية  بالمال  والجهاد  والإنفاق  والت�سدق  الزكاة 

هذه  من  كبيرًا  جانبًا  لتعالج  �ساكل،  وما  المحتاجين  حوائج  وق�ساء 

الم�سكلة، ولكن بخلفية ثقافية اإيمانية اأخالقية اإن�سانية. هذا ما ورد 

الحثُّ عليه في الكثير من الآيات والروايات.

* ُيربي ال�شدقات
اهلل �سبحانه وتعالى -من باب الترغيب للمت�سدقين- يقول لهم: 

يد  في  تقع  ال�سدقة  مبا�سر،  ب�سكل  ال�سدقات  منكم  ياأخذ  الذي  اأنا 

؛{اأََلْم َيْعلَُمواْ اأَنَّ 
)1(

اهلل قبل اأن تقع في يد الفقير اأو المحتاج اأو اليتيم

اُب   ُهَو التَّوَّ
َ
َدَقاِت َواأَنَّ اهلّل  ُهَو َيْقَبُل التَّْوَبَة َعْن ِعَباِدِه َوَياأُْخُذ ال�سَّ

َ
اهلّل

ِحيُم})التوبة: 104(. وقد ورد في الروايات ما يوؤكد هذا المعنى،  الرَّ

اأن ال�سدقة تقع في يد اهلل �سبحانه وتعالى قبل اأن تقع في يد الفقير 

في  وتعالى  �سبحانه  اهلل  وعد  اأي�سًا،  الت�سجيع  باب  من  المحتاج.  اأو 

. عندما يدفع الواحد 
)2(

القراآن المجيد باأنه هو الذي يربي ال�سدقات

منا �سدقة، هذه ال�سدقة اإلى اأن 

وتنمو،  تنمو  القيامة  يــوم  يح�سر 

ت�سدق  كاأنه  القيامة  يوم  فيفاجاأ 

بمثل جبل اأحد كما ورد في بع�ص 

الروايات، كل ما ت�سدق به فقط 

الذي  المتوا�سع  المبلغ  هــذا  هو 

�سبحانه  اهلل  لــكــن  ــه.  مــن خـــرج 

ال�سدقات  يربي  باأن  وعد  وتعالى 

الإنفاق  على  ت�سجيعًا  ينميها  واأن 

مــن جــمــلــة و�ــســائــل 

والـتـطـهــر  التزكــيـة 

النفــــ�سي والــروحــي 

ـــوي هــو  ـــن ـــع ـــم وال

ـــــاق. ـــــف هــــــذا الإن
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واآله  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  لعباده. 

و�سلم يقول »اتقوا النار ولو ب�سق تمرة، 

فاإن اهلل عّز وجّل يربيها ل�ساحبها كما 

يربي اأحدكم ف�سيله حتى يوفيه اإياها 

من  اأعظم  يكون  وحتى  القيامة،  يــوم 

الروايات  بع�ص   في 
.)3(

العظيم« الجبل 

ورد اأنه »كجبل اأحد«.

* من بركات ال�شدقة
»تدفع  التي  ال�سدقة  عن  تتحدث  كثيرة  الروايات  ال�سدقات،  في 

 .
)5(

ال�سوء« ميتة  »تدفع  التي  ال�سدقة  عن  تتحدث  روايــات   .
)4(

البالء«

الإن�سان �سيموت ول مهرب من الموت. ولكن، هناك اأ�سكال للموت. هناك 

الموت الذي هو قتل في �سبيل اهلل، وموت على الفرا�ص اأو بحادث �سيارة 

اأو عن طريق الخطاأ الخ... ال�سدقة تدفع عن الإن�سان ميتة ال�سوء. ورد 

واأن   .
)6(

الأمرا�ص من  بها  يتداوى  مما  ال�سدقة  اأن  اأي�سًا  الروايات  في 

. كان ر�سول اهلل
)8(

 واإنها »مفتاح الرزق«
 )7(

ال�سدقة اأي�سًا »تطيل العمر«

P ياأمر بع�ص الذين �ُسّدت عليهم اأبواب الرزق بالت�سدق لتفتح عليهم 

هذه الأبواب وليتطلع اهلل �سبحانه وتعالى اإليهم.

* عطاء بال ح�شاب
وللت�سجيع اأي�سًا على تحقيق الغر�ص الثاني)اأي الم�ساهمة في معالجة 

المت�سدقين  فقط  ي�سجع  لم  الإ�سالم  باأن  نجد  الجتماعية(،  الم�ساكل 

اأنه �سياأتي يوم من الأيام ل ي�ستطيع الواحد  اأنف�سهم، لأن الإ�سالم يعرف 

منا اأن يقوم بمبادرة فردية للت�سدق، واأنه �سياأتي يوم ت�سبح فيه موؤ�س�سات 

�سخمة تعمل في هذا المو�سوع. ولذلك نجد باأن الأجر والثواب الذي وعد 

يحمل  ومن  ال�سدقة،  تاأمين  في  ي�سعى  من  اأي�سًا  به  وعد  المت�سدق  به 

الفقير. قال ر�سول اهلل اأو  المحتاج  اأو  اليتيم  اإلى  المت�سدق  ال�سدقة من 

�ساحبها  كاأجر  له  كان  محتاج  اإلى  ب�سدقة  م�سى  »من  عنه  روي  كما   P

�سبحانه  اهلل   .
)9(

عليم« وا�سع  واهلل  �سيء  اأجــره  من  ينق�ص  اأن  غير  من 

وتعالى يعطي بال ح�ساب، وتكفل لل�ساعي في تاأمين ال�سدقة ويو�سلها اإلى 

اأجر  من  �سيئًا  ُينق�ص  اأن  دون  نف�سه  المت�سدق  واأجر  بثواب  المحتاجين 

هذا المت�سدق. وورد اأي�سًا في رواياتنا حول مفهوم ال�سدقة في الإ�سالم 

الكثيُر من اأخالقيات واآداب هذا ال�سلوك وهذه الممار�سة وهذه الفري�سة 

 اأو العلن واأولوية 
 )10(

وهذا العمل الم�ستحب، فيما يتحدث عن �سدقة ال�سر

.
)11(

ذوي الأرحام

على  الإ�ــســلم  حر�ص 

الإنـ�سـانية  الــكـرامــة 

من  بكثير  اأ�ــســد  هــو 

على  الإ�ــســلم  حر�ص 

الجائع. بطن  يملأ  اأن 
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*خيٌر من ال�شدقة: 
ومن اأهم الأمور التي تعبر عن هذا البعد الأخالقي والإن�ساني في 

الت�سريع الإ�سالمي هو حرمة اإلحاق المّن والأذى بمن نعينهم اأو بمن 

الأ�سا�سية  اأن الغر�ص في الحقيقة والخلفية  يوؤكد  ن�ساعدهم، هذا 

هي خلفية اأخالقية واإن�سانية. لذلك، قال اهلل �سبحانه وتعالى {قول 

 .)263 اأذى} )البقرة:  يتبعها  معروف ومغفرة خير من �سدقة 

هناك الكثير من النا�ص من يت�سدقون اأو ي�ساعدون، اأو مثل بع�ص 

الدول التي تقدم الم�ساعدات والمعونات لجهة معينة، ثم فيما بعد 

يلحق بهم من الأذى والمّن ما يذهب بماء وجوههم جميعًا. بينما 

الذي  والفقير  والمحتاج  اليتيم  وجه  ماء  حفظ  على  الإ�سالم  ركز 

نت�سدق له اأو ننفق عليه اأو ن�ساعده في الحقيقة. ولعل هذا اأي�سًا اأحد 

اإيجابيات اأو خلفيات �سدقة ال�سر. حتى اأنه ورد في بع�ص الروايات 

في الآداب اأنك عندما تعطي مالك للفقير ل تنظر اإلى وجهه، حتى 

يراعي  اأن  الإ�سالم  الحد حاول  اإلى هذا  وي�ستحي منك.  ل يخجل 

اليد لمعونتهم ولم�ساعدتهم و�سد  اإليهم  الذين تمتد  اأولئك  كرامة 

بالمن  �سدقاتكم  تبطلوا  ل  اآم��ن��وا  ال��ذي��ن  اأي��ه��ا  {ي��ا  حوائجهم. 

والأذى} )البقرة: 264(. اأ�ساًل عندما تت�سدق على اإن�سان ثم تمّن 

عليه وتوؤذيه فقد اأبطلت �سدقتك ولم يعد لها اأجر ول ثواب ول مكان 

ول معنى. وهذا يوؤكد اأن حر�ص الإ�سالم على الكرامة الإن�سانية هو 

اأ�سد بكثير من حر�ص الإ�سالم على اأن يمالأ بطن الجائع. ولذلك، 

قالت الآية: {قول معروف ومغفرة خير من �سدقة يتبعها اأذى} 

)البقرة: 263(. هذا كرامته اأهم من بطنه، ولذلك، اإن كنت تريد 

اأن ت�سبع بطنه عليك اأن تحفظ الأهم، وهو كرامة هذا الإن�سان. 

لل�سدقة،  مكان  كــل  وفــي  بيت  دكــان  كــل  فــي  ي�سبح  عندما 

و�سندوق لل�سدقة، وعندما تنت�سر ثقافة ال�سدقة بين النا�ص، هذه 

الأموال المتوا�سعة والب�سيطة تتراكم، وعندما تتراكم هذه المبالغ 

ت�ستطيع اأن تحل م�سكلة عدد كبير من العائالت.

)*( مقتطـــف مـــن كلمة الأميـــن العام لحـــزب اهلل في اإفطار 

موؤ�س�سة الإمداد الخيرية 2001-11-29.

»اإن ال�سدقـــة تقـــع فـــي يـــد اهلل قبـــل اأن تقـــع فـــي يـــد  (1 )

ال�سائل«)المقنع – ال�سيخ ال�سدوق، �ص175(.

.) »ويربي ال�سدقات...« �سورة البقرة)272( 2)

. كنز العمال، المتقي الهندي، ج6، �ص380( 3)

. »اإن ال�سدقة تدفع البالء« ال�سيخ الكليني، ج4، �ص5( 4)

. الدرو�ص، ال�سهيد الأول، ج1، �ص254( 5)

م.ن. (6 )

. المقنع، ال�سدوق، �ص174( 7)

. جامع اأحاديث ال�سيعة، ال�سيد البروجردي، ج8، �ص222( 8)

. بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج93، �ص175( 9)

»�سدقـــة ال�سر! تطفـــئ غ�سب الـــرب«، المقنعة، ال�سيخ  (10 )

المفيد، �ص261.

. م�ستدرك الو�سائل، الميرزا النوري، ج7، �ص196( 11)

الهوام�س
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ُخــمــ�ــصُ
الموؤونة  مــن  يف�سل  مــا 

)2/1(
ال�سيخ علي حجازي 

اإّن ح�شول المكّلف على المال ياأتي من طريقين: الأّول: 

التك�ّشب. الثاني: غير التك�ّشب كالهبات والهدايا ونحوها. وكّل 

له عن طريق التك�ّشب هو ما يتعّلق به الخم�س، واأّما  ما يح�شّ

الخم�س.  فيه  يجب  فال  ونحوها(  والهدايا  )كالهبات  الثاني 

التك�ّشب يكون تاريخه  التك�شب لمن �شغله  ال�شروع في  وعند 

لمثل  الفائدة  وا�شتالم  وبح�شول  الخم�شّية،  ال�شنة  راأ�س  هو 

العّمال والموظفين. فيكون نف�س التاريخ من كّل عام )�شم�شّي 

اأو قمرّي( هو راأ�س �شنته الخم�شّية، ولكن ما يجب تخمي�شه 

هو الفا�شل عن موؤونة �شنته له ولعياله، واأّما ما ي�شرفه في 

فيه  يجب  فال  الخم�شّية  ال�شنة  راأ���س  حلول  قبل  الموؤونة 

الخم�س، كما اأّنه ل يجب الخم�س فيما قب�شه من غير طريق 

المكّلف  الواحدة تخّم�س عند  والعين  الكت�شاب كما تقّدم. 

الواحد مّرة واحدة ما دامت معه. واأّما التفريق بين التك�ّشب 

وغيره ففي التف�شيل التالي:

اأ- اأنواع التك�ّشب

الذي  الكت�ساب  مــال  من  المق�سود 

الموؤونة  اإخـــراج  بعد  فيه  الخم�ص  يجب 

والزراعات  الــتــجــارات  مــن  يكون  مــا  هــو 

الوظائف  واأرباح  والإجــارات  وال�سناعات 

و�سائر الأعمال، ويكون -اأي�سًا- في حيازة 
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المباحات )وهو و�سع اليد بق�سد التملك 

اليد  كو�سع  اأحــد(،  يملكها  ل  اأ�سياء  على 

على الح�سائ�ص غير المملوكة لأحد بق�سد 

اأن يطعمها لحيواناته -مثاًل- بعد تمّلكها. 

التك�ّسب،  اأنواع  في  يدخل  ونحوه  كّل ذلك 

ويجب الخم�ص فيما ف�سل منه بعد الموؤونة 

عند راأ�ص ال�سنة الخم�سّية.

ب- اأنواع عدم التك�ّشب

في  يــدخــل  ل  فيما  الخم�ص  يجب  ل 

عليه  لو م�سى  حّتى  التك�ّسب  م�سّمى عدم 

�سنة اأو اأكثر، نعم لو ّوظف هذه الأموال في 

تجارة اأو �سناعة اأو اإجارة اأو زراعة اأو غير 

ل منها  اأنواع التك�ّسب، فاإن ح�سّ ذلك من 

يف�سل  ما  يخّم�ص  اأن  عليه  يجب  اأرباحًا، 

من الأرباح عند راأ�ص �سنته الخم�سّية، واأّما 

اأ�سل المال فال يجب الخم�ص فيه، لأّنه من 

غير الكت�ساب. واأنواع هذه الأموال كثيرة، 

منها:

الأّول: الإرث.

المكّلف  ملكه  فيما  الخم�ص  يجب  ل 

قريب  مــن  الإرث  اأكـــان  �ــســواء  بــــالإرث، 

من  كــان  اأو  مــنــه،  الإرث  يتوّقع  مــعــروف 

ع الإرث منه،  قريب مجهول اأو بعيد ل يتوقَّ

و�سواء اأكان قلياًل اأو كثيرًا، حّتى لو م�ست 

عليه �سنوات كثيرة.

الثاني: المهر

ما  تخّم�ص  اأن  الــزوجــة  على  يجب  ل 

قب�سته من المهر، �سواء اأكان من المعّجل 

اأو الموؤّجل، بال فرق بين النقد والمتاع.

الثالث: الهبة والهدّية

ما  يخّم�ص  اأن  المكّلف  على  يجب  ل 

قب�سه بالهبة اأو الهدّية، حّتى لو كان كبيرًا 

واأّما  اإليه.  للُمهدى  بالن�سبة  هذا  خطيرًا. 

المهدي، فيجب عليه تخمي�ص الهدية التي 

)اأي  خطيرة  كانت  اإذا  اإهــداءهــا  يريد 

خارجة عن �ساأنيته العرفية(.

اأو  العر�ص  جهاز  اأو  ال�سكنّية  ال�سّقة 

الموؤونة اأو غير ذلك مّما يهديه الأب لبنه 

اأو ابنته فيه اأمران:

والبنت  البـــن  على  يجب  ل  الأّول: 

اإخراج خم�سه.

ــداء  الإهــ ــان  كـــ اإذا  

ــد الفرار  ــًا وبق�س �سوري

ــب  فيج ــص  الخم� ــن  م

ــا بقي  لم ــه الخم�ص  في

ــول راأ�ص  ــد حل ــه عن من

ــة. ــة الخـم�سـّي ال�ســـنـ
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اإخـــراج  الأب  على  يجب  ل  ال��ث��ان��ي: 

�سنته  راأ�ــص  قبل  الإهــداء  كان  اإذا  خم�سه 

الخم�سّية، وكان لئقًا بحاله عرفًا.

موؤ�س�سة  تهديه  فيما  الخم�ص  يجب  ل 

الأعـــّزاء،  ال�سهداء  عــوائــل  ــى  اإل ال�سهيد 

تهديه  فيما  الخم�ص  يــجــب  ول  كــمــا 

�ساكل  وما  الإمـــداد،  لجنة 

ولجان  جمعّيات  من  ذلك 

ونحو  خيرّية  وموؤ�ّس�سات 

ذلك.

اإهداء المال من الزوج 

لزوجته فيه �سورتان:

�سورّيًا  الإهــــداء  كــان  اإذا  الأول������ى: 

وبــقــ�ــســد الـــفـــرار مــن الــخــمــ�ــص، فيجب 

راأ�ص  حلول  عند  منه  بقي  فيما  الخم�ص 

قد  الم�سروف  كان  اإذا  الخم�سّية  ال�سنة 

ل  لأنــه  ــزوج  ال بر�سا  الموؤونة  في  �سرف 

الكّل،  في  الخم�ص  وجب  واإل  ماله،  يــزال 

وهكذا كّل هبة �سورّية �سكلّية.

وللفرار  �سورّيًا  يكن  لم  اإذا  الثانية: 

حّتى  الخم�ص،  فيه  يجب  فال  الخم�ص  من 

واإن كان الزوج يعلم اأّن زوجته �سوف تّدخر 

معّينة،  حاجّيات  في  لإنفاقه  المال  هــذا 

الإهـــداء لئقًا  هــذا  كــان  اإذا  فيما  وذلــك 

بحاله و�ساأنه عرفًا، ومتنا�سبًا من مثله.

ل يجب الخم�ص في العيدّية التي 

ُتعطى للمّوظفين.

الهبة  المكّلف  باع  اإذا 

والهدّية، فال يجب الخم�ص 

في ثمنها.

الرابع: الجائزة

في  الخم�ص  يــجــب  ل 

اأو  موؤ�س�سات  مــن  ُتعطى  الــتــي  الــجــوائــز 

اأفراد.

الخام�س: الحقوق ال�سرعّية

ل يجب الخم�ص فيما ُيهدى من الحقوق 

ل  وكــذا  والــزكــاة(،  )كالخم�ص  ال�سرعّية 

يجب الخم�ص فيما ُيهدى من �سدقات.

ال�ساد�س: مال ال�سمان

ل يجب الخم�ص في المال الذي تدفعه 

ن عليه. �سركات ال�سمان للموؤمَّ

ال�سابع: الم�ساعدات الدرا�سّية

ل يجب الخم�ص في المنح والم�ساعدات 

الدرا�سّية.

ج- معنى الموؤونة

- المق�سود من الموؤونة التي ل يجب 

على  الإن�سان  ينفقه  ما  هي  فيها  الخم�ص 

وم�ساريف  نفقات  وهــي  وعياله،  نف�سه 

وال�سرب  الأكــل  نفقات  قبيل  من  �سنوّية 

والكتب  والنقل  والأثــاث  وال�سكن  واللبا�ص 

ينفقه  وما  المتعارفة،  والأ�سفار  والطبابة 

ــي  ــص ف ــب الخم� ل يج

الجوائز التي ُتعطى من 

ــراد. اأف اأو  ــات  موؤ�س�س
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وكّفاراته و�سدقاته  ونذوراته  في جوائزه، 

تزويج  فــي  اإلــيــه  يحتاج  ومــا  و�سيافاته، 

اأولده، وما ي�سرفه عند موت بع�ص عياله، 

�سرفًا.  اأو  �سفهًا  يعّد  ل  مَما  ذلــك  وغير 

وكذا التو�سعة المتعارفة من مثله تعّد من 

ما  ونعم  الخم�ص.  فيها  يجب  ول  الموؤونة 

قمار(  اآلــة  )ك�سراء  الحرام  في  ي�سرفه 

يجب فيه الخم�ص.

د- الموؤونة الفعلّية

- ما ل يجب الخم�ص فيه من الموؤونة 

هو الموؤونة الفعلّية، تو�سيح ذلك: لو كان 

المكّلف بحاجة لموؤونٍة ما، ولكّنه قّتر على 

نف�سه، ف�سرف اأقل من حاجته بحيث بقي 

معه �سيء زائد من المال وجب تخمي�سه، 

فالمدار في الموؤونة التي ل يجب تخمي�سها 

ما اأنفقه بالفعل، ولي�ص المدار ما يحتاجه 

في  �سياأتي  ما  -با�ستثناء  ي�سرفه  لم  ولو 

اأثناء  - ولو وجب عليه في 
)*(

الفقرة )ز(

)كالحّج  �سيء  فــي  الــمــال  �سرف  ال�سنة 

ي�سرف  ولم  ذلــك(  ونحو  كّفارة  اأداء  اأو 

وجب  ونحوهما(  ن�سيانًا  اأو  )ع�سيانًا 

خم�ص هذا المال.

الحديث  نــكــمــل  الـــقـــادم  الــعــدد  فــي 

الدخــار،  ال�سيارة،  الــمــوؤونــة:  اأفـــراد  عن 

الأق�ساط، الديون، المال التقاعدي...

ــص  الخم� ــب  يج ل  ــا  م

ــة هو  ــن الموؤون ــه م في

ــة. الفعلّي ــة  الموؤون

)*(  �سوف يتم ن�سر الفقرة )ز( في العدد القادم اإن �ساء اهلل تعالى.

الهوام�س
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اإجلل اهلل 
العبــــوديــــة روح 
ال�شيد �شامي خ�شرا

واإجالل اهلل تبارك  العام، هو في تعظيم  الإ�شالمي  التوجه  اإن 

وتعالى، وهذا يظهر من خالل الن�شو�س والأذكار والأحكام الفقهية 

المختلفة... وجملة اآداب اأخرى ُتعنى بالمو�شوع، ل تغيب عن كل 

لع على �شريعة الإ�شالم. ُمطَّ

ا َكِبيًرا}  ا َيُقوُلوَن ُعُلوًّ قال اهلل عز وجل: {�ُشْبَحاَنُه َوَتَعاَلى َعمَّ

ُفوَن}  ا َي�شِ )الإ�سراء: 43(. وقال تبارك وتعالى: {�ُشْبَحاَنُه َوَتَعاَلى َعمَّ

)النعام: 100(.

* حال الم�شلمين اليوم:
الم�سلمين  حــــال  فـــي  ــاظــر  ــن ال اإّن 

اهلل  تعظيم  ُتـنافي  مخالفات  يرى  اليوم، 

اأو  كال�ستهزاء  و�سعائره...  ودينه  تعالى 

النتقا�ص،  اأو  الزدراء  اأو  ال�ستخفاف 

و�سائل  عــبــر  الــمــخــالــفــات  هـــذه  وتــظــهــر 

المختلفة...  الإعـــــــالم 

منابر  خــــالل  ومــــن 

ُت�سمى  وموؤ�س�ساٍت 

وعلمية  ثقافية 

وهي في الحقيقة 

م�سبوهة.

ن  �سو لمغر فا

وي�ست�سهل  الأدب،  �سوء  ي�سيعون  الــيــوم 

اأو  علم  قّلة  اأو  فهم  قّلة  عن  ذلك  النا�ص 

حا�سا  قبائحهم،  جملة  ومــن  ــهــاون...  ت

هلل:

»اأْتُرك اأهلل عليي!

لِّي اهلل على جنب! يا خيِّي حطِّ

اأهلل ما خ�سو...! 

اأهلل �سي، وال�سغل �سي تاني!«

وجملة اأخرى متنوعة من هذه التُّرهات 

وانت�سارها  �سياعها  لول  التي  والوقاحات 

هذه  كاتب  الفقير  العبد  )اأنا  تجراأُت  ما 

ال�سطور( على ذكرها ونقلها...

ا  َعمَّ َوَتــَعــاَلــى  �ُسْبَحاَنُه  هلل...  حا�سا 
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ا َكِبيًرا. َيُقوُلوَن ُعُلوًّ

روح  والإج�������الل  ال��ت��ع��ظ��ي��م   *
العبادة:

على  مبني  تــعــالــى،  بـــاهلل  فــالإيــمــان 

وكذلك  وجــل،  عز  له  والإجــالل  التعظيم 

وحدود،  �سعائر  من  ذلك  ي�ستلزم  ما  كل 

اأجــلِّ  مــن  هــو  والإجــــالل  التعظيم  وهـــذا 

واأهمِّ العبادات القلبية التي يتعّين القيام 

بها وتربية النا�ص عليها، وبالذات في هذا 

الزمان الذي ظهر فيه ما يخالف تعظيم 

وال�ستهزاء  ال�ستخفاف  من  تعالى  اهلل 

لدينه  والزدراء  والت�سفيه  بال�سعائر، 

تعالى واأهله.

تعظيم اهلل  العبد عن  تخلى  واإذا 

الإيمان  ف�سد  ــه،  واإجــالل

وف�سدت العبادة...

والإجـــالل  وللتعظيم 

الحقيقيَّين،  ال�سادَقْين 

مــــظــــاهــــر وعـــــالمـــــات، 

كٌل  دعــوى  مجرد  ولي�ست 

يّدعيها.

له  ـــبـــحـــانـــه  �ـــس هـــــو 

الأ�سماء الح�سنى، فهو:

والمتكّبر  والجّبار  والعزيز  القاهر 

والعظيم  والــكــبــيــر  والــمــجــيــد  ــك  ــِل ــم وال

والمتعال... 

المجد  بــ�ــســفــات  الــمــو�ــســوف  هـــو 

هو  الــذي  والجالل،  والعظمة  والكبرياء 

اأكبر من كل �سيء، واأعظم من كل �سيء، 

التعظيم  وله  �سيء،  كل  من  واأعلى  واأجــّل 

والإجالل في قلوب اأوليائه...

َمَواُت  ال�سَّ {َت����َك����اُد  �ــســبــحــانــه:  قـــال 

)اأي    ،)90 )مــريــم:  ِم���ْن���ُه}  ���ْرَن  َي���َت���َف���طَّ

»يت�سّققن من عظمته عّز وجل«(.

فعلى  للمعرفة،  تابعة  المنزلة  وهذه   

قدر المعرفة يكون تعظيم الرّب تعالى 

النا�ص  واأعــرف  القلب،  في 

تعظيًما  لـــه  اأ�ـــســـّدهـــم  بـــه 

واإجالًل، وقد ذم اهلل تعالى 

َمن لم يعّظمه حق عظمته، 

ول  معرفته،  حق  عرفه  ول 

و�سفه حق �سفته.

 قـــال �ــســبــحــانــه: {َم���ا 

َوَقاًرا}   ِ هلِلَّ َتْرُجوَن  َلُكْم ل 

ــوم  الـيــ ــون  المـغـر�س

ــون �سوء الأدب،  ي�سيع

وي�سـتـ�سهـل الــنــا�ص 

ــم اأو  ــن قّلة فه ــك ع ذل

ــاون. ته اأو  ــم  عل ــة  قّل
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)نوح: 13(.

ل  لــكــم  »مـــا  اأي:   

حق  اهلل  ــمــون  ــظِّ ــع ت

عظمته؟!«.

الم�شلك   *
الإ�شالمي:

وكـــــــــان اأهـــــل 

ــمــون  ــعــظِّ الـــعـــلـــم ي

عز  ويقّدرونه  ربهم، 

الم�ستطاع،  جهد  وجل 

الجالل  ذو  �سبحانه  فاهلل 

والجبروت،  والهيبة  والعظمة، 

من  اأحـــق  �سبحانه  واإنــــه 

ـــر،  ُعـــبـــد، واأحـــــق مـــن ُذك

واأو�سع  �ُسئل،  من  واأجـــود 

من اأعطى.

�سبحانه  اهلل  ا�سم  اإن 

عظيم  ــــم  اإ�ــــس ـــى  ـــال ـــع وت

مبارك، ل ُيذكر على قليل 

اإلَّ كّثره، ول على ع�سير اإّل ي�ّسره.

فذكر ا�سمه ال�سريف يجعل:

الحزن  وجــزاء  �سلوة،  اللوعة  مكان 

على  وُيلقي  اأمنًا،  الخوف  وعند  �سرورًا، 

النفو�ص الم�سطربة �سكينة، األ ترى اأنه:

اإذا ا�سطرب البحر، اأو ماج الموج، اأو 

ع�سفت الريح، ُنودي: يا اهلل.

واإذا وقعت الم�سيبة،، اأو حلَّ البالء، 

نودي: يا اهلل.

و�سدت الأبواب اأمام الطالبين، 
ُ
واإذا اأ

ال�سائلين،  وجــوه  فــي  ال�ستور  �ــســدلــت 
ُ
واأ

�ساحوا:

يا اهلل.

ُبل،  ال�سُّ �ساقت  واإذا 

وبــــــُعــــــدت الآمـــــــــال، 

واقــتــربــت الآجـــال، 

نودي:

يا اهلل.

�ساقت  واإذا 

بما  الأر�ــص  علينا 

و�ساقت  رحــبــت، 

بما  اأنف�سنا  علينا 

حملت، قلنا:

يا اهلل.

ــدمــا ُتـــمـــدُّ الأكـــــف في  وعــن

الأ�سحار، وتذرف الدموع، 

ينادى:

 يا اهلل...

والموؤمن اإذا عرف ربه، 

وا�ست�سعر هذه المعاني، ل 

يلتفت اإلى غيره، ول يرجو 

ول  وتعالى،  �سبحانه  �سواه 

يخاف اإلَّ منه عز وجل...

الذي   ، بحقٍّ المعبود  جالله  جلَّ  فهو 

تق�سده كل الكائنات، وتعنو لجالل هيبته 

كل المخلوقات، فاإذا خاف الإن�سان التجاأ 

اإلى اهلل  اإلى اهلل موله، واإذا افتقر اتجه 

مفطورة  القلوب  اأنَّ  وذلك  عاله،  في  جل 

ــالت  ــي ح ــهــا ف عــلــى الــتــوجــه اإلـــيـــه، لــكــنَّ

بها  نزلت  فـــاإذا  الــريــن،  يعلوها  الــرخــاء 

كل  وتركت  اإليه،  اتجهت  الق�ساء  نــوازل 

ما �سواه.

َماَواِت  ال�سَّ {َف���اِط���ُر  �سبحانه:  قــال 

..... َل��ْي�����َس َك��ِم��ْث��ِل��ِه ���َس��ْيٌء َوُهَو  َواْلأَْر��������سِ

يُر} )ال�سورى: 11(. ِميُع اْلَب�سِ ال�سَّ

عن  العبد  تخلى  اإذا 

واإجلله،  اهلل  تعظيم 

ــــان  ــــم فـــ�ـــســـد الإي

العبادة... وف�سدت 
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مــريرة والــحـــــيــاُة  تحلو  فلـيتك 

غ�ساب ــاُم  ـــ والأن تـر�سى  وليتك 

عامـر وبينك  بيني  ــذي  ال وليـت 

خراب العـالمـين  وبـين  وبيني 

هيِّن فالكــل  الــودُّ  منك  �سح  اإذا 

ـــذي فـــوق الــتــراب تراب وكـــــل ال

َماَواِت  ال�سَّ َم��َق��اِل��ي��ُد  {َل����ُه  �سبحانه 

ْزَق ِلَمْن َي�َساُء َوَيْقِدُر  َواْلأَْر�ِس  َيْب�ُسُط الرِّ

اإِنَُّه ِبُكلِّ �َسْيٍء َعِليٌم} )ال�سورى: 12(.

لذا، علينا اأن نربي اأنف�سنا على وجوب 

تعظيم اهلل تعالى ودوام ذكره.

)وكمثال ُيراجع كتاب الكافي ج2 باب 

الثناء والذكر الكثير والتحميد والتمجيد(

* �شلوك الأمم الأخرى:
اإن �سلوك الأديان الأخرى والح�سارات 

البائدة وال�سائدة، واإن كانت تعبد الخالق 

ت�سل  ل  لكنها  وُتــجــلــه،  وتــعــالــى  تــبــارك 

والمفهومي  اللفظي  التعظيم  درجــة  اإلــى 

اأوجبه،  بــل  راعـــاه،  كــالــذي  والتف�سيلي 

الإ�سالم.

وتعابيرهم  لــغــاتــهــم  فــي  فــنــالحــظ 

اأنهم ل يمتلكون ِغنى ودقة الإ�سالم، واأن 

الخالق  فيها  ي�سترك  المحترمة  األفاظهم 

والمخلوق... من قبيل:

Glorios جليل، �سنّي  / Great عظيم  
/ His Majesty �ساحب الجاللة!

َحقَّ   َ اهللَّ َق����َدُروا  {َوَم���ا  �سبحانه  قــال 

��ُت��ُه َي���ْوَم  َق�����ْدِرِه َواْلأَْر���������سُ َج��ِم��ي��ًع��ا َق��ْب�����سَ

ِبَيِميِنِه  ��اٌت  َم��ْط��ِويَّ ��َم��اَواُت  َوال�����سَّ اْلِقَياَمِة 

ُي�ْسِرُكوَن}  ا  َعمَّ  * َوَتَعاَلى  �ُسْبَحاَنُه   *
)الزمر: 67(.

وهم يتمادون في اإعالمهم وم�سارحهم 

ـــورهـــم... في  واأفــالمــهــم وكــتــبــهــم و�ـــسُ

حق  فــي  القبيحة  ــمــواقــف  وال الألـــفـــاظ 

في  رئي�سي  �سبب  وهذا  وعــال...  جلَّ  اهلل 

انحراف الم�سلمين اليوم.

تبارك  اهلل  تعظيم  في  نماذج   *
وتعالى:

وتــعــالــى من  تــبــارك  ولــتــعــظــيــم اهلل 

الناحية اللفظية وفي الخطاب المتداول، 

مفردات مختلفة مثالها:

العزيز،  �ساأنه  تعالى  وتعالى،  تبارك 

تقد�ص  ا�سمه،  تبارك  ن�ستعين،  وبه  تعالى 

ا�سمه، 

 ، وجلَّ عز  ملكه،  تعالى  ه،  جــدُّ تعالى 

اأ�سماوؤه،  تقد�ست  جالله،  جلَّ  ثناوؤه،  جلَّ 

اآلوؤه،  الذي يدوم بقاوؤه، الذي ل تح�سى 

�سبحانه وتعالى...

اإلى غير ذلك من المفردات الم�سابهة 

وبح�سب المنا�سبة، كاأن تقول:

اأو  الم�ست�سعفين،  نا�سر  اهلل  با�سم   

با�سم اهلل قا�سم الجبارين...

واأخيرًا 

ول  فيك،  اإل  اأملنا  تجعل  ل  »اللهم 

ول  بــك،  اإل  ثقتنا  ول  عليك،  اإل  توكلنا 

رجاءنا اإل بما في يديك، ول حبنا اإل لك، 

ول خوفنا اإل منك«.
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 :Q النبيُّ عي�سى
ابن يومين، يده�ص العالم

د. �شامر �شري

�شورة  في  تعالى  اهلل  قال 

مريم  اب��ن  عي�شى  عن  مريم 

تحزني  اأّل  تحتها  م��ن  {ف��ن��اداه��ا   :Q

قد جعل ربك تحتك �سرياً} )مريم: 24(.

ت�ساقط  النخلة  ب��ج��ذع  اإل��ي��ك  {وه����ّزي 

وقري  وا���س��رب��ي  فكلي   * جنياً  رط��ب��اً  عليك 

اأكلم  فلن  للرحمن �سوماً  ن��ذرت  اإن��ي  فقولي  اأح��داً  الب�سر  ترين من  فاإما  عيناً 

اليوم اإن�سياً} )مريم: 25 ـ 26(.

{قال اإني عبد اهلل اأتاني الكتاب وجعلني نبياً * وجعلني مباركاً اأين ما كنت 

واأو�ساني بال�سالة والزكاة ما دمت حياً * وبراً بوالدتي ولم اأكن جباراً �سقياً * 

وال�سالم علي يوم ولدت ويوم اأموت ويوم اأبعث حياً} )مريم: 30 - 33(.
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اأول لفظ يلفظه  جعل 

ــن  الذي ــر  الب�س ــام  اأم

)اأنا عبد اهلل(. التقاهم: 

ب��ك��ل��م��ة  ن����ب����ٌي   *
طيبة:

تـــعـــالـــى  اهلل  اأذن 

في  مــريــم   بُلقيا  لجبريل 

اأخبرها  هناك  معبدها، 

اأنها �ستحمل نبيًا من غير اأٍب بكلمة طيبة، 

بالق�ساء.  ور�سيت  روع،  بعد  فاأ�سلمت 

ومن  الــروح.  نفخت  والريحان،  وبــالــروح 

لحظتها، جرت العجائب عليها. 

في بطنها نما جنينها في ت�سع �ساعات 

ميقات  ـــى  اإل وي�سليها  خــاللــهــا  يكالمها 

عن  ــواره  اأن �سقائق  انبلجت  فلما  �ساعته، 

والطلق  الــمــخــا�ــص  فــاجــاأ  مــولــده،  فــجــر 

والو�سع مريم عند نخلة ياب�سة  �سرعان ما 

اخ�سّرت ودّبت فيها الحياة وَرَبْت وحملت 

بطيب الرَطب.  ومن وقتها، ت�سل�سل عليها 

اإلى   تنظر  وهي  تعَجب  ل  وكيف  الَعجب، 

لوجه  وجهًا  يخاطبها  �ساعته،  ابــن  طفل 

بالأطوار  كالعارف  متكلمًا  يعنيها،  بما 

فلما  للعقد.  ــاًل  ومــذلِّ نا�سحًا  النف�سية، 

اأ�سره،  العالم  يعني  بما  تكلم  يومين،  كُبر 

وجرت حكمة النبوة على ل�سانه اأمام المالأ 

كالمه،  اإلــى  ف�سّدهم  اأمــه،  اتهموا  الذين 

اإذ  منها،  يرومونه  كانوا  ما  عليهم  وقطع 

تحت  اأمــه  لبراءة  كــاٍف  ذاتــه  بحد  نْطُقه 

تاأثير معجزة الكالم، وقدرته على توجيه 

م�سمون  اإلــى  عقولهم  مــع  اأحا�سي�سهم  

عجزوا  حتى  بــربــه  واإ�ــســغــالــهــم  معانيه، 

وحاروا فاأقمعوا. 

Q ول  اأده�ص عي�سى  لقد  وللحق، 

يزال كل حي قراأ ق�سته. 

اأدهــ�ــص العالم؟  لــمــاذا؟ وبــمــاذا  ــا  اأم

الآيـــات  تو�سحه  مــا  فــهــذا 

على  دّلـــت  الــتــي  المعجزة 

ولّما  عي�سى  معارف  حجم 

يبلغ بعد اأ�سده، فتابع معي.  

التي  ال���م���ع���ارف   *
:Q تفّوه بها عي�شى

اأ � في معرفة الحالة النف�سية: 

األ تحزني، وهذا يدل على  اأول قوله: 

من   لأّمه،  النف�سي  بالواقع  عارفًا  كان  اأنه 

{يا ليتني  �سيٍق وكرٍب لّما �سمعها تقول: 

كنت ن�سياً من�سياً}، محددًا الم�سكلة على 

حملها  عن  ناتج  كرب  من  اأ�سابها  ما  اأّن 

للنا�ص  تبرر  اأن  لها  فكيف  لها،  رجــل  ول 

�ساأنها. 

نوعية  الــعــارف، طــرح  وكــالــمــ�ــســوؤول 

بالحنّو  الــمــمــزوج  الن�سح  مــع  ــالج   ــع ال

والعطف عليها والتاأييد لها بقوله: {وقّري 

عيناً}. 

حل  فــي  اأمــه  مــن  وموقفه  تلك  كلمته 

م�سكلتها النف�سية والوقوف على خاطرها، 

در�ص عملي معتبر واجب التطبيق على كل 

مخلوق كاأحد مداخل البر بوالديه.    

ب � في الطب: 

قــولــه: {وه����زي اإل��ي��ك ب��ج��ذع النخل 

فكلي  ج���ن���ي���اً  رط�����ب�����اً  ع���ل���ي���ك  ت�������س���اق���ط 

بطب  عالم  باأنه  منه  اإيـــذان  وا�سربي}، 

الج�سد كما طب النف�ص والروح، وقد كتب 

الرطب  ــل  اأك عــن  الــدرا�ــســات  مــن  الكثير 

الماء  و�سرب  الــمــراأة  نفا�ص  فترة  خــالل 

عليه، واإن اأ�سفنا قوله: {واأُبرىء الكمه 

وجوه  اأحـــد  اأن  لنا  يــتــاأكــد  والأب����ر�����س}، 

معارفه، تق�سيمات اأنواع الأمرا�ص الب�سرية 
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ومعرفة طبابة الأج�ساد من اأ�سقامها. 

ج � في الألوهية: 

اأ�سماء  باأربعة   Q عي�سى  �ــســّرح 

عبد  {اإن����ي  قــولــه:  فــي  تعالى  اهلل  اإلهية: 

الأ�سماء  لكافة  الجامع  ال�سم  وهو  اهلل}، 

الإلهية المباركة. 

ثم ذكر ا�سم الرب الدال على ال�سفة 

جعل  {ق����د  لــقــولــه:  للربوبية  الأفــعــالــيــة 

ربك}. 

ــرحــمــن: {ن����ذرت  كــمــا ذكـــر ا�ــســم ال

للرحمن}. والرحمن ا�سم يدل على رحمة 

اهلل تعالى العامة للموؤمن ولغيره. 

وختمها با�سم ال�سالم لقوله: {وال�سالم 

ع��ل��ّي ي���وم ول���دت وي���وم اأم����وت وي���وم اأبعث 

حياً}. 

د � في العبودية هلل وحده

اأ�سار  التي  اللوهية  هــذه  مقابل  في 

اأمام  يلفظه  لفظ  اأول  جعل  عي�سى،  اإليها 

{اإني عبد اهلل}،  التقاهم:  الذين  الب�سر 

تعالى  هلل  بالعبودية  اإقــــراره  يعني  مما 

مقابل  في  العبودية  مفهوم  وحدد  وحــده، 

التوحيد الخال�ص. 

ه� � في النبوة والر�سالة 

اآخر  اإيــذان  نبياً}،  {وجعلني  قوله: 

ر�سالة،  و�ساحب  الزمان،  نبي  باأنه  منه 

اأنه  فــارق  مــع  ال��ك��ت��اب}،  {اآت���ان���ي  لقوله: 

اأعلن  الــذي  الإن�سانية  في  الوحيد  النبي 

نبوته على المالأ وهو في مهد �سدر اأمه.  

و � في �سوؤون النبوة: 

{���س��الم اهلل عليهم  الأنــبــيــاء  �ــســوؤون 

ثمة  لــكــن  تح�سر،  ل  تــكــاد  اأج��م��ع��ي��ن} 

اأدوارًا اأ�سا�سية م�ستركة بينهم، وهي تعليم 

عي�سى  اخت�سرها  وقد  وتربيتهم،  النا�ص 

بكلمة: مباركًا. وهو يعني لغة: نماء الخير 

وقوله: اأينما كنت، تدل على بركته في كل 

حال وزمان ومكان، بل ذهب اأهل اللغة اإلى 

اأن البركة تعني: التعليم، بمعنى اأن عي�سى 

اأمر  يعلمهم  للنا�ص،  معّلم  الأنبياء  ك�سائر 

وتربيتهم  بربهم،  تعريفهم  ويتولى  دينهم 

�سواء  اإلى  وهدايتهم  وتزكيتهم  وتاأديبهم 

ال�سبيل.  

يقع  لم  ل�سيء  بالغيب  النطق  ومنها 

مر�سل  نبي  اأنــه  المالأ  اأمــام  كدعواه  بعد، 

بكتاب هدى للنا�ص. 

�سرورة  الم�ساحبة  معجزاته  ومنها 

المر�سلة.  النبوة  فــي  الــالزمــة  لل�سوؤون 

وحّيرهم  اأذهــلــهــم  كــالمــه   اأن  وبــلــحــاظ 

واأبــكــمــهــم، كــان كــل هــذا بحد ذاتـــه اأول 

معجزاته فيهم.   

ز � في الأ�سول العتقادية:  

مريم طفل  تعر�ص  الــبــاب  هــذا  فــي 

L اإلى ذكر الأ�سول العتقادية الثالثة 

المن�سو�ص عليها في العقيدة الإ�سالمية، 

في  كان  اإحداها  الإن�سان  نفى  اإذا  والتي 

ال�سعير  اأ�ــســحــاب  ومــن  الكافرين  زمــرة 

وهي: التوحيد، والنبوة، والبعث.  تجد كل 

وجعلني  اهلل،  عبد  {اإن��ي  قوله:  في  ذلك 

نبياً، واأبعث حياً}. 

ح � في الفروع: 

الأ�سول  بذكر   Qيكتف عي�سى لم 

اأهم  بع�ص  بــذكــر  ثّناها  بــل  العــتــقــاديــة 

مكلف  كل  على  المترّتبة  العملية  الفروع 
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وبر  والــزكــاة،  كال�سالة،  

واأو�ساني  فقال:  الوالدين 

ــــزكــــاة، ثم  بــالــ�ــســالة وال

بــبــر والــدتــه التي  اأتــبــعــهــا 

تعتبر فري�سة عين.   

 ط � في التطوع:

مـــن دقــــة كـــالمـــه، لم 

يــومــيــن حالة  ــــُن  اب يــنــ�ــَص 

متى  المكلف  عند  التطوع 

النذر.  منها:  فذكر  اأراد، 

نذرت  اإن��ي  {فقولي  وقال: 

للرحمن �سوماً}. 

ي � في الموجودات الطبيعية:

على  تدل  مرادفات  بعدة  الطفل  تفّوه 

فذكر  ــد،  ول مــذ  الأر�ــســي  بمحيطه  علمه 

منها التالي: 

بجذع  اإليك  {وه��زي  لقوله:  النخل. 

النخل} مع لحاظ تق�سيمات هذه ال�سجرة 

من  تنتجه  وما  والراأ�ص  والجذع  كالجذر 

{ت�ساقط  اأكال كالرطب، حيث قال:  خير 

عليك رطباً جنياً}. 

وكــلــمــة )تــ�ــســاقــط( دلـــت عــلــى علمه 

لقوله:  والتحت،  العلو  ومنها  بالجهات، 

)تحتك �سريًا(، منبهًا على قاعدة ت�ساقط 

الأ�سياء بما لم ي�سبقه اإليها نيوتن، بمعرفة 

جاذبية الأر�ص.  

الحد،  هــذا  عند  معرفته  تقف  ــم  ول

واإنما تفوه بذكر مادة الحاجات الأ�سا�سية 

{وكلي  لقوله:  والماء،  الطعام  لالإن�سان: 

ــر الــ�ــســراب، ذكر  وا����س���رب���ي}. وعــنــد ذك

ال�سغير  الجدول  اأو  النهر  وهو  ال�سرّي، 

قدمه  مــن  ب�سربة  ـــذي  ال

الناعمة تفجر الماء الزلل 

حيث اأنجبته اأمه. 

المخلوقات  عــن  اأمــا 

منها  فــتــنــاول  الأر�ــســيــة، 

والب�سر  الإن�ص  مفردتين: 

من  ترين  {فاإما  لقوله: 

فقولي  اأح���������داً  ال���ب�������س���ر 

للرحمن  ن��������ذرت  ن��������ي  اإ

اليوم  اأك��ل��م  ف��ل��ن  ���س��وم��اً 

ن�سياً}.  اإ

)تريّن(،  قوله:  وفي 

العين  بــمــفــهــوم  ــه  ــم ــل ع عـــلـــى  ـــــة  دلل

والنظر. 

ك � في ال�سفات الإن�سانية:  

ال�سفات  ذكــــر  ــى  عــل عــيــ�ــســى  اأتـــــى 

عن   Qفتحدث �ــســرعــًا،  الــمــذمــومــة 

مفردتين منها: التجبر وال�سقاوة في قوله: 

{ولم يجعلني جباراً �سقياً}. 

يدعي  الذي  الطاغوت  �سفة  والتجبر 

العظمة والتكبر. 

وال�سقاوة خالف ال�سعادة.  

في ماآل الإن�سان 

قوله: {وال�سالم علي يوم ولدت ويوم 

اأموت}، دليل علمه بوجوده كفرد مخلوق، 

خلود  ل  طريق،  عابر  المخلوق  هــذا  واأن 

عباده  قهر  اهلل  واأن  الفناء،  دار  فــي  لــه 

اإلى  عودته  دليل  حيًا،  بعثه  لكن  بالموت، 

ربه في ن�ساأة اأخرى. 

ف�سبحان من عّلم جنينًا، وجعله ُمعّلما 

طفاًل.

ــــول  ــــس ذكــــــر الأ�

الثلثة  العــتــقــاديــة 

في  عليها  المن�سو�ص 

الإ�سلمية،  العقيدة 

ــد،  ــي ــوح ــت ـــــي: ال وه

تجد  والبعث.  والنبوة، 

قوله:  في  ذلــك  كل 

وجعلني  اهلل،  عبد  اأنا 

حيًا. ــث  ــع واأب نــبــيــًا، 
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اأ�سناف اأوفى 

الأ�سحاب في 

كربلء   
ال�شيخ تامر حمزة

اإثنان و�شبعون كوكبًا اأ�شاءت لأهل ال�شماء من نينوى كما 

ت�شيء الكواكب لأهل الأر�س من اأعلى اأفق واأرحب �شماء ولئن 

نجوم  تحّلقت  فقد  �شم�شها  حول  لها  لم�شتقر  النجوم  جرت 

الأر�س حول مبعث نور ال�شموات والأر�س فقّرت وا�شتقّرت؛ 

اثنتان و�شبعون فرا�شة دارت حول م�شباح في م�شكاة تخاله 

كوكبًا دريًا حتى احترقت اأجنحتها في جّب نوره، بل بذلت 

مهجها في فناء وهج ع�شقه، فكانوا اآيات الخلو�س في مرتالت 

اأن�س  الوفاء والخير والبر والو�شل، ببقعة مباركة في ليلة 

اأعلم  »اأما بعد، فاني ل  الناطق  القران  وا�شتينا�س حين تال 

ول  اأبّر  بيت  اأهل  ول  اأ�شحابي  من  خيرًا  ول  اأوفى  اأ�شحابًا 

.
)1(

اأو�شل من اأهل بيتي«
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ال�شطفاء والدور:

وان  واحـــــد  الــــمــــوت 

اأّن  اإل  الأ�سباب،  تعددت 

كان  ما  واأعظمه  اأ�سرفه 

غّيب  كــم  اإذ  بال�سهادة، 

معه  وغاب  اأنا�سًا  الموت 

الأنــبــيــاء  اإّل  ـــرهـــم،  ذك

ـــي اأثـــرهـــم  ــــان ف ومــــن ك

وال�سهداء،  العلماء  مــن 

واأمثالهم  مفقودة  »اأعيانهم  فالعلماء 

ال�سهداء  واأمـــا  مــوجــودة«.  القلوب  فــي 

ويختارهم  ي�سطفيهم  الذي  تعالى  فاهلل 

منكم  ويتخذ  امنوا  الذين  اهلل  »وليعلم 

 فكيف 
)2(

�سهداء واهلل ل يحب الظالمين«

معاني  كل  فيهم  اجتمعت  الذين  باأولئك 

ف�سال  وال�سهود  الح�سور  من  ال�سهادة 

عن �سيدهم الذي انتهى اإليه ارث النبوة 

ال�سمانة  ب�سهادته  حقق  وقد   ، حي  وهو 

اإلى  وديمومته  الإرث  ذاك  ل�ستمرار 

الحجة  الإمــام  الأو�سياء  خاتم  حفيده 

فداه  ــا  اأرواحــن الع�سكري  الح�سن  ابــن 

نالوا   Qالح�سين الإمــام  فاأ�سحاب 

لأنهم  ال�سهداء  من  احد  ينلها  لم  درجة 

�ساركوا �سيدهم في حفظ ر�سالة ال�سماء 

بل  فح�سب  بالفعل  ول  فقط  بالقول  ل 

والمهج. بالدماء 

ع������دد اأ����ش���ح���اب 

Q الإمام الح�شين

الذين  الــ�ــســهــداء  اإن 

حلوا في فنائه يوم العا�سر 

معه  خرج  ممن  هم  لي�سوا 

ثم  مكة  ــى  اإل المدينة  مــن 

اإن  اإذ  كــربــالء،  ــى  اإل منها 

ولكن  ـــك،  كـــذل بــعــ�ــســهــم 

البع�ص الآخر خرج معه من 

مكة. وفي اأثناء الطريق، تخلف عن الركب 

اإما ممن التقاهم في  والتحق به غيرهم، 

الطريق اأثناء توجهه اإلى كربالء، اأو ممن 

كان ينتظر قدومه المبارك. 

»وف�سل من مكة  الخوارزمي...  يقول 

م�سين  لثمان   ، التروية  يوم  الثالثاء  يوم 

من ذي الحجة ومعه اثنان وثمانون رجال 

ويقول   .
)3(

بيته« واأهل  ومواليه  �سيعته  من 

ِحَبه قوم من منازل  الدينوري »وقد كان �سَ

الطريق ، فلما �سمعوا خبر م�سلم... تفرقوا 

 واأما العدد 
)4(

عنه ولم يبق معه اإل خا�سته«

وهناك  بالدقة،  معروف  فغير  الحقيقي، 

فاأ�سهرها  الخ�سو�ص،  بهذا  روايــات  اأربع 

اثنان وثالثون راكبًا واأربعون راجاًل.

 وهذا ما نقله الطبري برواية اأبي مخنف 

اأ�سحابه  الح�سين  »وعــّبــاأ  ال�سّحاك  عن 

و�سلى بهم �سالة الغداة، وكان معه اثنان 

نالوا درجة لم ينلها احد 

ــم  لأنه ــداء  ال�سه ــن  م

ــم في  ــوا �سيده �سارك

ــاء  ــة ال�سم ــظ ر�سال حف

ول  ــط  فق ــول  بالق ل 

ــب،  فح�س ــل  بالفع

ــج. والمه ــاء  بالدم ــل  ب
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 وهو ما 
)5(

وثالثون فار�سًا واأربعون راجاًل«

 .
)6(

الطوال الأخبار  في  الدينوري  اختاره 

في  والخوارزمي   
)7(

تاريخه في  واليعقوبي 

 واأما الثالثة 
)9(

 والمفيد في اإر�ساده
)8(

مقتله

فالأولى  تاأويلها  يمكن  اأو  م�سهورة  فغير 

مثال ذكرت انه بعد مالقاة الحر بن يزيد 

اإلى  الرياحي له وقطع الطريق عليه عدل 

كربالء وهو في مقدار خم�سمئة فار�ص من 

 
)10(

راجل مائة  ونحو  واأ�سحابه  بيته  اأهل 

نف�سها  المنطقة  ذكــر  ت�سمنت  والثانية 

فار�سًا  واأربــعــيــن  خم�سة  اأ�سحابه  وكــان 

 والثالثة ينقل الطبري عن 
)11(

ومائة راجل

 .....« فيقول  الرحمن  عبد  بن  الح�سين 

لقريب من مائة  واإنهم  اإليهم  لأنظر  واني 

.
)12(

رجل

الح�شين الإم��ام  اأ�شحاب  اأ�شناف 

:Q

ثلة  الح�سين  الإمـــام  مــع  اجتمع  لقد 

جمعهم  قد  والذين  والن�ساء،  الرجال  من 

هدف واحد وغر�ص فارد وهو ن�سرة �سيد 

ال�سهداء على الرغم من اختالف األوانهم 

واأذواقهم وم�ساربهم فكان فيهم الأ�سراف 

والأطفال  وال�سيوخ،  وال�سبان  والموالي، 

وال�سحابة  والــرجــال،  والن�ساء  والكبار، 

والتابعون والعرب وغير العرب، ومن عرب 

ال�سمال وعرب الجنوب، و�سادة وعاميون، 

وبقية  والــحــجــاز  والب�سرة  الكوفة  ومــن 

اجتمعوا  حتى  ذلــك،  غير  اإلــى  الأم�سار، 

تحتذى  مدر�سة  اإلــى  وتحولوا  ق�سية  على 

في العطاء والت�سحيات والإيثار، مما األغى 

جميع الفوارق الجتماعية بينهم ونحن اإذ 

الفوارق،  تلك  لإبــراز  ل  اأ�سنافهم،  نبين 

الح�سين  الإمـــام  اأ�سحاب  اإن  لنقول  بــل 

اأفراد  من  فــرد  كل  على  حجة  �ساروا  قد 

يعتذر  اأن  واحــد  من  يقبل  ول  المجتمع، 

عن اللحوق في الركب الذي ينت�سر لنهج 

الح�سين في كل زمان واأي مكان.

ــن خ�سير،  ب بــريــر  ـــراف  ـــس الأ� فــمــن 

فكان له في الهمدانيين �سرف وقدر وكان 

 
)13(

الكوفة مجتمع  في  ومحترمًا  م�سهورًا 

وكذلك حبيب بن مظاهر والحر بن يزيد 

بن  وم�سلم  عـــروة  بــن  وهــانــئ  الــريــاحــي 

عو�سجة.

لالإمام  ثالثة  ف�سبعة:  الموالي  ــا  واأم

 
)14(

التركي ا�سلم  وهــم   ،Qالح�سين

اآخرون هم:  وثالثة   
)16(

ومنجح  
)15(

وقارب

 فكان 
)17(

�سوذب بن عبد اهلل مولى �ساكر

عبد  بن  ورافــع  �سبيب،  اأبي  بن  عاب�ص  مع 

 و�سعيد 
)18(

اهلل مولى م�سلم بن كثير الزدي

 وجون 
)19(

بن عبد اهلل مولى عمرو بن خالد

 م�سافًا اإلى عقبة 
)20(

مولى اأبي ذر الغفاري
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بن �سمعان مولى الرباب.

فكانوا  الــكــهــول  واأمــــا 

بن  زاهــر  منهم  قليل  غير 

وزهير   
)21(

الكندي عمرو 

تكريم  ــه  ول  
)22(

القين بــن 

خا�ص.

عبد  الــ�ــســبــاب  ومــــن 

الــــرحــــمــــن بــــــن حــــــراق 

 وعـــمـــرو 
)23(

الــــــغــــــفــــــاري

بـــن جـــنـــادة بـــن الــحــارث 

.
)24(

الأن�ساري

ومــــــــن الأطـــــــفـــــــال، 

�سريع  بن  الــحــارث  بن  �سيف  الجابريان 

اأبناء عم  وهما  �سريع  بن  عبد  بن  ومالك 

.
)25(

واإخوان لأم

ومـــن الــنــ�ــســاء اأم وهـــب بــنــت عــبــد ، 

عبد  زوجــة  قا�سط  بــن  النمر  مــن  �سيدة 

اهلل بن عمير الكلبي، وقد ا�ست�سهدت في 

 وكذلك الأمر كانت معها زوجة 
)26(

كربالء

وهب وهم من غير الم�سلمين.

الحارث  ــن  ب انــ�ــص  الــ�ــســحــابــة  ومـــن 

 ومن التابعين برير بن خ�سير 
)27(

الكاهلي

 وكان جلهم من العرب وهم 
)28(

الهمداني

اإما من عرب الجنوب )اليمن( وعددهم 

عرب  من  اأو  رجاًل  واأربعين  اثنين  حوالي 

وع�سرين  اثــنــيــن  حــوالــي  وهـــم  الــ�ــســمــال 

كبدر  واأولده  الــوالــد  فيهم  وكــان  رجــاًل. 

اهلل  وعبيد  اهلل  عبد  وابــنــيــه  رقــيــط  بــن 

الزيارة  وجاء ذكرهم في 

 وكان في عداد 
)29(

الرجبية

الح�سين مـــوؤذن  ال�سهداء 

�سرد  بــن  الــحــجــاج   Q

من  مال  وممن   
)30(

الجعفي

اإلى  �سعد  بــن   عمر  جي�ص 

جي�ص الح�سين بكر بن حي 

�سهيد  واأول   
)31(

التميمي

كان الحر بن يزيد الرياحي 

اأ�سحابه  من  �سهيد  واآخــر 

ــن اأبــي  �ــســويــد بــن عــمــرو ب

.
)32(

المطاع الخثعمي

:Rاأهل بيت الإمام

 فقد اختلفت الروايات في عددهم على 

.
)33(

طوائف: الأولى: ثالثة ع�سر رجاًل

.
)34(

الثانية: اأربعة ع�سر رجاًل

.
)35(

الثالثة- �ستة ع�سر رجاًل

�سيد  غير  رجال  ع�سر  �سبعة  الرابعة: 

.Qال�سهداء

وهناك روايات اأخرى �ساذة.

الرابعة،  الرواية  هي  لل�سهرة  والأوفق 

في  المباركة  لالأ�سماء  بالعدد  ومــوؤيــدة 

الناحية  اإلــى  المن�سوبة  الرجبية  الزيارة 

.
)36(

المقد�سة/ وقد اختارها الطبري

اأول �سهداء بني ها�سم كان علي  واأما 

الأكبر، وبعد �سهادته رفع الإمام الح�سين 

بقطع  �سعد  بن  عمر  على  بالدعاء  �سوته 

ي�سلط  واأن  اأمره،  في  البركة  رحمه وعدم 

اأ�ـــســـحـــاب الإمـــــام 

�ساروا  قــد  الح�سين 

فرد  كــل  على  حجة 

المجتمع،  اأفــراد  من 

واحــد  مــن  يقبل  ول 

اللحاق  عن  يعتذر  اأن 

ينت�سر  الذي  بالركب 

في  الح�سين  لنهج 

مكان. واأي  زمان  كل 
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الإر�ســـاد ج2 –�ص91، والكامل فـــي التاريخ ج-4�ص-57( 1) 

بحـــار الأنـــوار ج-41 �ـــص-295ج-18 تاريـــخ الطبـــري 

ج-3�ص315.

. اآل عمران 140( 2)

. مقتل الح�سين –الخوارزمي ج-1�ص220( 3)

. الأخبار الطوال �ص248( 4)

. الطبريج5�ص422( 5)

. الأخبار الطوال �ص256( 6)

. تاريخ اليعقوبي ج2�ص230( 7)

. مقتل الح�سين ج-2�ص40( 8)

. الر�ساد233( 9)

. مروج الذهب – الم�سعودي –ج-3�ص70( 10)

. الطبري ج-5�ص389( 11)

. الطبري ج-5�ص 393-392( 12)

. الطبري، ج5، �ص232( 13)

. بحار الأنوار، ج45، �ص69( 14)

. بحار الأنوار، ج45، �ص69( 15)

الم�سدر نف�سه. (16 )

ومقتـــل الخوارزمـــي،  الإر�ســـاد – المفيـــد ج-2 �ص105( 17)

ج2، �ص26.

. اأب�سار العين، �ص185( 18)

. بحار الأنوار، ج45، �ص72( 19)

. الطبري، ج5، �ص420( 20)

. بحار الأنوار، ج45، �ص72( 21)

. الطبري، ج5، �ص396( 22)

. مقتل الخوارزمي، ج-2 �ص23( 23)

. المناقب ج-4 �ص11( 24)

. الطبري ج-4 �ص338( 25)

. الطبري ج-5 �ص429( 26)

. بحار الأنوار ج-45 �ص25-24( 27)

اللهوف في قتل الطفوف. (28 )

. بحار الأنوار ج-45�ص72( 29)

. الطبري ج-5�ص401( 30)

. اب�سار العين، �ص194( 31)

. الطبري ج4�ص347( 32)

. مروج الذهب للم�سعودي ج3�ص71( 33)

. مقتل الح�سين –الخوارزمي ج-2�ص47( 34)

. الم�سدر نف�سه عن الح�سن الب�سري ج-2�ص46( 35)

. الإر�ساد المفيد �ص248( 36)

. الطبري ج-5�ص468( 37)

�ص. اليعقوبي ج-2( 38)

 – الح�سيـــن ( 39) مقتـــل  –ج-2�ـــص250.  الغمـــة  ك�ســـف 

الخوارزمي  ج-2�ص34.

الهوام�س

عليه من يذبحه على فرا�سه.

واآخر �سهيد منهم هو الطفل عبد اهلل 

الحرب  في  ولد  وقد  الرباب  ابن  الر�سيع 

الح�سين  نــزع  اأن  وبــعــد  فيها  وا�ست�سهد 

وهو  بدمه  يلطخه  جعل  عنقه  من  ال�سهم 

يقول: واهلل لنت اأكرم على اهلل من الناقة 

.
)37(

ولمحمد اأكرم على اهلل من �سالح

اآخر  طــفــل  للح�سين  ا�ست�سهد  وقـــد 

عمره ثالث �سنين، وكان الإمام يقبله وهو 

بني،  يا  له:  ويقول  خيمته  باب  اإلى  واقف 

اإذا كان غدا خ�سمهم  القوم،  لهوؤلء  ويل 

 
)38(

فقتله �سهم  فاأ�سابه   ،Pمحمد جدك 

بين  �سهداء  بيته  اأهــل  �سقط  بينهما  ومــا 

يديه وهم موزعون على ثالثة بيوت:

Q الأول: اأولد علي

الثاني: اأولد م�سلم بن عقيل 

الثالث: اأولد جعفر 

وكان اأبرزهم واأقواهم قمر بني ها�سم 

 .Qطالب اأبــي  ابــن  علي  بن  العبا�ص 

 :Qالح�سين قال  المباركة  وب�سهادته 

 .
)39(

»الآن انك�سر ظهري وقلت حيلتي«

ــن ال�سهم  ــزع الح�سي ن

من عنقه، جعل يلطخه 

بدمه وهو يقول: واهلل 

لأنت اأكرم على اهلل من 

ــة، وَلمحمد اأكرم  الناق

ــح. ــن �سال ــى اهلل م عل

42



و�سيتي اإليكم: 
)مختارات من و�سايا ال�سهداء(

و�سايا �سهداء كربلء
ال�سيخ خليل رزق

ال�سهادة في و�سايا ال�سهداء
ال�سيخ ح�سن الهادي

ذوو ال�سهداء في و�سايا ال�سهداء
خديجة �سلوم

اأدب ال�سهداء.. خلود اآداب الحياة
ولء اإبراهيم حمود

43

م
 2

00
9 

ل
و

لأ
 ا

ن
و

ن
كا

 /
 2

19
د 

د
ع
ل
ا



)مختارات من و�سايا ال�سهداء(

»الو�سية الأ�سا�ص حفظ المقاومة الإ�سالمية«.

�شيد �شهداء المقاومة الإ�شالمية ال�شيد 

عبا�س المو�شوي

على  ران  الذين  ليعلم  �سهادتي،  بعد  عيني  تغم�سوا  ل   - بــاأن:  »اأو�سيكم 

قلوبهم اأني �سلكت هذا الطريق عن وعي وب�سيرة.

- �سعوا يدي خارجًا، ليرى عبيد الدنيا اأني ما اأخذت معي 

�سيئًا من دنياهم ومالهم وق�سورهم.

- اأحكموا قب�ستي يدي، كي تعلم اإ�سرائيل اأنني �ساأبقى 

في  الهامد  ج�سدي  واأن  الح�سينية  قب�ستي  بالء  ذيقها 
ُ
اأ

التراب لن يدع لها ا�ستقرارًا.

- جميعًا اإخوة واأخوات، �سامحوني«.

ال�شهيد ب�شير علوية

44



والعمل  اأمركم،  ونظم  اهلل  بتقوى  نف�سي،  به  اأو�سي  بما  »اأو�سيكم 

بخط  التزموا  النار،  فتم�سكم  ظلموا  الذين  اإلى  تركنوا  ول  ال�سالح، 

الولية العلوية و�سيروا على نهج الإ�سالم المحمدي الأ�سيل، ول 

للباري )عز  بالدعاء  اأيديكم  وارفعوا  تتخلوا عن متاري�سكم، 

َّوجل( باأن يعينكم ويمن عليكم بر�ساه والجنة مع النبي والأئمة 

الأطهارR. اإحفظوا دماء ال�سهداء بمقاومة الأعداء«.

ال�شهيد تي�شير زين الدين

فوهات  من  ت�سدح  الجهاد«  على  »حــي  ب�سرخة  اأنكم  »اإعلموا 

عا�سوراء  من  المدّوي  النداء  تلبون  ومدافعكم،  ر�سا�ساتكم 

في �سماء كربالء: »هل من نا�سر ين�سرني«؟ اإن تلك الراية 

ال�سفراء، تحمل لبني �سهيون الهزيمة النكراء، وهي عما 

قريب �ستغمد في قلوبهم وفي عقر ديارهم فتقتلع اأفئدتهم 

وي�سمخ الأق�سى حيث تخفق فوق قبته...«

ال�شهيد ح�شن محمد  �شبيب

الذي  ال�سهداء  بدماء  المعّبد  الطريق  ت�سلكوا  اأن  »اأو�سيكم 

ينجيكم من عذاب األيم »يوم ل ينفع مال ول بنون اإّل من اأتى اهلل 

وال�سالة  بال�سبر  ت�ستعينوا  واأن  �سالحًا،  وعمل  �سليم«  بقلب 

وتتمثلوا بعوائل ال�سهداء«.

اأحمد مو�شى الأ�شهب

»ندائي اإلى كل الالهثين وراء الدنيا والغارقين في زخارفها ومفاتنها 

اأن: ا�ستيقظوا من �سباتكم العميق فال بد في النهاية من �ساعة للموت 

ينتقل فيها الإن�سان من حياة اإلى حياة، فما الدنيا اإل قنطرة تعبر 

بنا اإلى الآخرة ، فهل للعاقل الم�سافر في رحلة ما، اأن ل يح�سر 

زاد الم�سير؟ فال بد من  جمع الزاد و{خير الزاد التقوى}«. 

ال�شهيد ربيع ق�شير
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ال�سوكة  ذات  طريق  طريقنا  باأن  تعلموا  اأن  »عليكم 

طويل و�ساق يحتاج اإلى الكثير من الت�سحيات، فلذلك، 

والم�ساعب،  البــتــالءات  تحّمل  على  اأنف�سكم  وّطنوا 

بنيان  كــاأنــكــم  متما�سكًا  �سفًا  جــهــادكــم  فــي  ــوا  وكــون

مر�سو�ص«.

ال�ش�شهادي عمار حمود

بعد  اهلل  على  قلوبكم  تفتحوا  اأن  يجب  الأحبة،  »اإخواني 

اأن تعرفوه بعقولكم، فالمعرفة وحدها ل تكفي بل اإن العمل 

بالمعرفة هو المطلوب ،  ول تجعلوا العلم الحجاب الأكبر 

واعبروا اإلى عالم ال�سالم الباطني والظاهري، الذي ينبع 

من اأ�سل اأ�سول ديننا الحنيف«.

ال�شهيد اأ�شرف خير الدين

الإمام  خط  وال�ست�سهاد  الجهاد  خط  على  »حافظوا 

وانت�سار  للظلم  والرف�ص  الثورة  خط   Qالح�سين

 Rمحمد بيت  اأهل  وان�سروا  ال�سيف،  على  الدم 

حق  ــوه  ووال  Qالموؤمنين اأمير  حليفكم  واجعلوا 

ولية، لأن به نجاتكم، وادعوا ل�ساحب الحق �ساحب 

رايته  تحت  والجهاد  فرجه  لتعجيل  والزمان  الع�سر 

وال�ست�سهاد معه وبجنبه«.

ال�شهيد وائل عناني
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عن  م�سوؤول  باأنه  عمله  في  ينظر  اأن  مجاهد  فرد  كل  »على 

م�سالحه  عن  يتعالى  واأن  �سخ�سه  عن  ولي�ص  باأكملها  اأمــة 

ال�سخ�سية، واأن يفكر كما قال الإمام الخميني}: »اأن 

ل نقول ماذا قّدمت لنا الثورة بل ماذا قّدمنا للثورة«.

ال�شهيد جهاد حجازي

»اأخواتي: حجابكن اأف�سل من دماء ال�سهداء لأنها عالمة 

الإ�سالم، وقد�سية المراأة تكمن في حجابها، واأرجو منكن 

ت�سجيع خط ال�سهادة..«

ال�شهيد علي محمد كوثراني

اهلل  فاإن  هلل،  ون�سهد  هلل  ونعرف  هلل  نعمل  دمنا  »ما 

معّز   - �سك  ل   - واأنــه  ونا�سر عبده  وعــده  - منجز  �سك  - ل 

الهدف  تحقيق  حتى  فلن�ستمر  الكافرين.  ومذّل  الموؤمنين 

اإلى  الكامل حتى ن�سل  الإلهي  الر�سا  المن�سود في تحقيق 

الوعد الإلهي بالن�سر«.

ال�شت�شهادي �شالح غندور

»كونوا اأ�سداء في مواجهة الأعداء رحماء فيما بينكم، ، اجعلوا 

القراآن خير جلي�ص لكم واقروؤوا دائمًا مجال�ص العزاء واح�سروا 

مجال�ص الدعاء ول تن�سوا دعاء الُندبة �سباح يوم الجمعة، 

افدوا الإ�سالم بدمائكم واأرواحكم وتوجهوا اإلى �ساحات 

القتال بقلوب عامرة بحب اهلل وال�سوق اإلى لقائه«.

ال�شهيد القائد الحاج محمد بجيجي
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اأ�سفل  من  بال�سوء  الأمــارة  نفو�سنا  نخرج  اأن  جميعًا  »علينا 

ال�سافلين حتى ت�سل اإلى اأح�سن تقويم، األ وهو العبودية الحقة 

اأنف�سكم  الأربــاب. حرروا  اإلى رب  العروج  براق  التي هي 

له،  اإّل  تكون  ل  لأنها  تعالى  اهلل  لغير  العبودية  نير  من 

والملذات  والمالهي  والغفالت  ال�سهوات  تاأخذكم  ول 

ل  عميانًا  فتكونوا  تعالى  اهلل  عن  وتحجبكم  فتبعدكم 

تب�سرون. فيا لها من ح�سرة ل تزول ول تقا�ص بح�سرات 

زادنا  العميق  ونومنا  غفلتنا  من  ن�ستفيق  عندما  الدنيا،  هذه 

فارغ وكنا ممن يظن اأنه يح�سن ال�سنع في حياته«.

ال�شت�شهادي هيثم دبوق

تو�سلوا  و  اأيديكم  ارفعوا  »كلما طرق الحزن باب قلوبكم 

بحر  اإلــى  �سفينة  الدنيا  الحياة  هذه  اأن  اعلموا  و  اهلل،  اإلــى 

الأحزان  �ساطئ  اأو  الأمــان  �ساطئ  هي  واأعمالكم  الآخــرة، 

فاعملوا خيرًا يكن هو ر�سيد الموؤمنين، واإلى لقاء تحت 

ظل رحمة الإله يوم ل ِظلَّ اإل ظله«.

ال�شهيد ر�شا حريري

على  الحفاظ  �سبيل  فــي  نملك  مــا  كــل  نبذل  اأن  »يجب 

 Rالبيت اأهل  نجعل  واأن  الأ�سيل،  المحمدي  الإ�سالم 

�سبحانه  اهلل  بر�سى  الآخــرة  في  لنفوز  الدنيا  في  قدوتنا 

وتعالى«.

ال�شهيد يون�س البزال
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»اإن خط الولية الذي عاهدنا اهلل �سبحانه وتعالى اأن ن�سير 

هذا  في  الوحيد  الخط  هو  دمائنا  من  قطرة  اآخر  حتى  عليه 

الع�سر الذي ن�سعر معه ببراءة الذمة في بذل اأرواحنا من 

واظبوا  متينة،  المهدي|  بالإمام  �سلتكم  اجعلوا  اأجله. 

الُندبة  ودعاَئي  عا�سوراء  ــارة  وزي الجامعة  الزيارة  على 

والعهد، فاإنها �سلتنا باأئمتنا في غيبتهم«.

ال�شهيد محمد علي غازي الح�شيني

 ول تفّرقوا ، 
ً
»اأو�سيكم اأن تعت�سوموا بحبل اهلل جميعـا 

ول تهنوا ول تحزنوا واأنتم الأعلون اإن كنتم موؤمنين 

في  اأمــانــة  ال�سهـداء  واأرواح  دمــاء  اأن  واعلموا   ،

اأعناقكم يوم الموقف العظيم«.

ال�شهيد فرحان علي اإ�شماعيل

»اإن زمانكم هذا هو زمان الثـورة الدائمة والحرب، 

ثورتكم،وعليكم  هي  وما  زمانكم  هو  ما  تعرفوا  اأن  اأو�سيكم 

اأن تعي�سوا حالة ثورة مزدوجة ودائمة: ثورة على اأنف�سكم 

وثورة على الأعداء«. 

ال�شهيد عبا�س محمد محمود

اإحملوا  الإ�سالمية،  المقاومة  خط  تتركوا  »ل 

ورجائي  الأخرى  اليد  في  وال�سالح  يد  في  القراآن 

حتى  الظالمة  القوى  على  ين�سركم  اأن  اهلل  من 

تحـرير القد�ص ال�سريف«. 

ار ال�شهيد اأحمد عبد اللطيف ن�شّ
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)*(
ال�شيخ خليل رزق

»اللهم اإني ل اأعرف اأهل بيت اأبّر و اأزكى ول اأطهر من اأهل بيتي ول 

اأ�شحابًا هم خير من اأ�شحابي«.

على  �شهداء  �شقطوا  الذين   Qالح�شين الإم��ام  اأ�شحاب  يمّثل 

اأر�س الطف يوم عا�شوراء النموذج الأرقى والأعلى، والقمة في الوعي 

اأهل الب�شيرة الثاقبة والم�شتنيرة  واللتزام بالتكليف ال�شرعي، فهم 

التي تخاذلت عن  الأّمة  الر�شالي، في مقابل تلك  النبوي  الهدي  بنور 

ن�شرة الحق.
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ــر  ت�سوي ــا  لن ــن  يمك

الم�سهد الموؤّثر والرائع 

ال�سهداء  هوؤلء  لو�سايا 

ــلل ت�سحياتهم  ــن خ م

ــلء. كرب ــص  اأر� ــى  عل

جانب الكثير من الف�سائل 

التي ل ُتعّد ول ُتح�سى.

* خال�شة و�شاياهم 
�شبي��ل  ف��ي  �شهادته��م 

اهلل:

في �سمـــن الآثار الموجودة بين اأيدينا 

والتـــي و�سلتنا عن واقعة كربالء واأحداثها 

لم ي�سل اإلينا �سيء من هذا القبيل، وغاية 

الأمـــر اأّن �سهـــداء كربـــالء وبح�سب حدود 

ما نعرفـــه ونعلمـــه اأّن و�ساياهم اقت�سرت 

علـــى اأقوالهم وكلماتهـــم التي رويت عنهم 

يـــوم العا�سر مـــن المحـــّرم ومـــا قبله. بل 

حتـــى اأنه يمكن لنا ت�سوير الم�سهد الموؤّثر 

والرائع لو�سايـــا هوؤلء ال�سهداء من خالل 

ت�سحياتهم على اأر�ص كربالء.

* خ�شو�شيات الو�شايا
وطاعتـــه  لإمامهـــم  معرفتهـــم  اأوًل: 

والولء له:

وقـــد تج�ّسد ذلك من خـــالل التم�ّسك 

بالم�سيـــر معـــه اإلى كربـــالء علـــى الرغم 

من معرفتهـــم بالم�سير الـــذي ينتظرهم 

وهـــو ال�سهـــادة فـــي �سبيـــل اهلل، فكانـــت 

كلماتهـــم الأخيرة قبل ال�سهادة خير تعبيٍر 

عن ذلـــك كله. وفي نف�ص الوقـــت، نرى اأّن 

الإمام الح�سينQ فـــي خطبته الأولى 

اأمـــام القوم يوم عا�ســـوراء، رّكز على هذا 

الجانب بالتحديد، نظرًا لأبعاده العقائدية 

في مواجهة القوم فقال عليه ال�سالم »اأيها 

اأ�شح��اب  منزل��ة   *
Qالح�شين

ومن هنا نـــرى المقام 

اخت�ستهم  الـــذي  العظيم 

به روايات اأئمة اأهل البيت

R فبّينـــت ف�سائلهـــم 

ومزاياهـــم ومقاماتهم،فقد ورد في �سوؤال 

عـــن   Qال�ســـادق لالإمـــام  اأحدهـــم 

اأ�سحاب الح�سيـــنQ، واإقدامهم على 

المـــوت، فقـــالQ: »اإّنهـــم ك�سف لهم 

الغطـــاء حتـــى راأوا منازلهـــم فـــي الجنة، 

 ،
)1(

فكان الرجل منهم يقـــدم على الموت«

ومنهـــا اأّن الإمـــام الح�سيـــنQ حينما 

جـــاءه خبر �سهـــادة م�سلم بـــن عقيل وقف 

فيهم خطيبًا وهـــو ياأذن لهم بالن�سراف، 

ويرّخ�ـــص لهـــم في الرجـــوع، وي�سع عنهم 

التكليـــف فـــي ن�سرته فقـــالQ: »هذا 

الليل قـــد غ�سيكم فاتخذوه جّنة فاإّن القوم 

اإنما يريدونني، ولو قتلوني لم يلتفتوا اإليكم 

« وبعد اأن اأجابوه 
)2(

واأنتـــم في حٍل و�سعة...

بالرف�ص وال�ستمرار معه في م�سيرته فاإّن 

الروايـــات تقول هنا باأن الإمامQ دعا 

لهم وقال لهم: »ارفعوا روؤو�سكم وانظروا، 

فجعلوا ينظـــرون اإلى موا�سعهم ومنازلهم 

من الجنـــة وهو يقول لهم هـــذا منزلك يا 

فـــالن، فكان الرجل منهـــم ي�ستقّل الرماح 

وال�سيـــوف ب�سدره ووجه لي�سل اإلى منزله 

.
)3(

من الجنة«

فك�سف الُحجب لهوؤلء الأ�سحاب يمكن 

اعتبـــاره اأهم ما نالوه من مقام عظيم اإلى 
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النا�ـــص، ان�سبونـــي من اأنا ثـــم ارجعوا اإلى 

اأنف�سكم وعاتبوها... األ�ست ابن بنت نبّيكم 

وابن و�سيه... اأولم يبلغكم قول ر�سول اهلل

P لـــي ولأخي: هذان �سيـــدا �سباب اأهل 

.
)4(

الجنة؟!.«

اإذًا، معرفـــة الإمـــامQ والطاعـــة 

له كانـــت الأ�سا�ص في انق�ســـام النا�ص اإلى 

مع�سكرين.

ثانيًا: الإيثـــار، الت�سحية، وبذل المهج 

والأرواح والدماء من اأجل الإمام الح�سين

:Q

فمن المالحـــظ اأن الكلمـــات الأخيرة 

اأ�سحـــاب  مـــن  ال�سهـــداء  تداولهـــا  التـــي 

الح�سيـــنQ فـــي لحظاتهـــم الأخيرة، 

ترتكـــز علـــى الموقـــف الحا�ســـم من ذلك 

ال�سراع، الذي عّبروا فيه عن ا�ستعدادهم 

التام وال�سادق لال�ست�سهاد وعدم التراجع 

عن هـــذا الموقف مهمـــا كان الثمن، فبعد 

خطبة الإمام الح�سينQ والتي رّخ�ص 

لهـــم فيهـــا الرحيـــل وعـــدم القتـــال، عّبر 

هوؤلء عن وفائهـــم وا�ستعدادهم لمفاداته 

باأعـــّز النفو�ـــص والأرواح، حيـــث قـــام اإليه 

الجميـــع ومنهـــم زهير بـــن القيـــن فقال: 

»واهلل، لـــوددت اأني ُقتلت، ثـــم ن�سرت، ثم 

قتل هكذا األف مرة، واأّن اهلل 
ُ
قتلـــت، حتى اأ

عـــّز وجـــّل يدفع بذلـــك القتل عـــن نف�سك 

 .»
)5(

ونفو�ـــص هوؤلء الفتيان مـــن اأهل بيتك

وتكّلـــم جماعـــة من اأ�سحابه بـــكالم ي�سبه 

بع�ســـه بع�سًا، فقالـــوا: »واهلل، ل نفارقك، 

ولكـــن اأنف�سنا لك الفـــداء، نقيك بنحورنا 

وجباهنـــا واأيدينا، فـــاإذا نحـــن ُقتلنا، كّنا 

.
)6(

وّفينا وق�سينا ما علينا«

ثالثاً: الثبات على المبداأ، وال�ستقامة 

:Qسمن نهج اأبي عبد اهلل�

ولعلَّ ذلك مـــن اأقد�ص واجبـــات الأمة 

وفرو�سها الحتمّية لتعزيز قيمها، وتحقيق 

اأهدافهـــا واأمانيهـــا، والثبات فـــي الموقف 

لأ�سحـــاب  البـــارزة  ال�سمـــات  مـــن  كان 

الح�سيـــنQ فـــي مواجهـــة الأعـــداء، 

وفـــي خطاباتهـــم وكلماتهم يـــوم ال�سهادة 

بحيـــث اأّن الب�سرية لـــم تعرف في تاريخها 

المديد، اأعظـــم واأف�سل من هذه المواقف 

التي مّيزت اأ�سحاب الح�سينQ. ومن 

هـــذه المواقف ن�ستح�ســـر كالم م�سلم بن 

عو�سجة مـــع الإمـــامQ: »اأنحن نخّلي 

عنك!! ولّمـــا نعذر اإلى اهلل في اأداء حقك، 

اأما واهلل حتى اأطعن في �سدورهم برمحي، 

واأ�سربهم ب�سيفي، ما ثبت قائمه في يدي، 

ول اأفارقك ولو لم يكن معي �سالح اأقاتلهم 

بـــه، لقذفتهـــم بالحجارة، ثم لـــم اأفارقك 

« اأما �سعيد بن عبد اهلل 
)7(

حتى اأموت معك

 Qالحنفي فقد قـــال لالإمام الح�سين

عندمـــا اأذن لـــه بالن�ســـراف: »ل واهلل ل 
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نخليك حتـــى يعلم اهلل اأنا 

قد حفظنا غيبة ر�سول اهلل

P فيـــك. واهلل، لو اأعلم 

اأنـــي اأقتـــل، ثـــم اأحيى، ثم 

اأقتل، ثم اأحرق، ثم اأذرى، 

ثم ُيفعل ذلـــك بي �سبعين 

.
)8(

مرة ما فارقتك...«

اإلـــى غيـــر ذلـــك مـــن 

والمميزات  الخ�سو�سيات 

التـــي ل تنتهي فـــي كلمات 

.Qاأ�سحاب الح�سين

* �شه��داء المقاوم��ة الإ�شالمي��ة 
و�شهداء كربالء:

�ــســهــداء الــمــقــاومــة الإ�ــســالمــيــة هم 

النموذج الأرقى والأجمل بل التعبير الحي 

وال�سادق عن �سهداء كربالء، واأ�سحاب 

فالـــــــخـ�سـو�سيـات   ،Qالــح�ســـيـن

ــي تــحــدثــنــا عــنــهــا في  ــت ــزات ال ــي ــم ــم وال

متج�ّسدة  كلها  كــربــالء  �سهداء  و�سايا 

الإ�سالمية،  المقاومة  �سهداء  و�سايا  في 

 Pاهلل لر�سول  وحّبهم  ولئــهــم  لجهة 

وطاعتهم   ،Rالمع�سومين والأئــمــة 

ونائب  اأمرهم  وولي  لقائدهم  وانقيادهم 

الإمام المع�سومQ في هذا الع�سر، 

للت�سحية  وا�ــســتــعــدادهــم 

ـــهـــم  ـــذل ــــادة وب ــــه ــــس ــــ� وال

للدماء.

اأ�سحـــاب  اأن  وكمـــا 

الح�سينQ قرنوا القول 

العاقبـــة  فكانـــت  بالعمـــل 

هـــي ال�سهـــادة فـــي �سبيـــل 

اهلل تعالى، كذلـــك �سهداء 

المقاومة الإ�سالمية الذين 

كتبوا و�ساياهم بحبر القلم 

ت�سحيـــات  اإلـــى  وحّولوهـــا 

العاقبـــة  فكانـــت  والأرواح  للمهـــج  وبـــذٍل 

عندهم اأي�سًا هـــي ال�سهادة، ور�سوان من 

اهلل تعالى اأكبر.

اإن القا�ســـم الم�ستـــرك بيـــن �سهدائنا 

و�سهداء كربـــالء هو الرتواء مـــن المنهل 

العـــذب الموّقـــد لكليهما األ وهـــو الموقف 

 ،Qالثابت والرا�ســـخ لالإمام الح�سين

والذي ل يـــزال الد�ستور الحـــّي والمقّد�ص 

لـــكل الأباة والأحرار، والذي كتبه الح�سين

Q بدمائه الطاهرة الزكية والذي قال 

فيـــه: »األ واإّن الدعّي ابـــن الدعّي، قد ركز 

بين اثنتين، بيـــن ال�ِسّلـــة والذّلة، وهيهات 

مّنـــا الِذّلـــة، ياأبـــى اهلل ذلك لنـــا ور�سوله 

.
)9(

والموؤمنون...«

* م�سوؤول وحدة الدرا�سات في حزب اهلل.
. علل ال�سرائع، ال�سيخ ال�سدوق، �ص229( 1)

.  الأمالي، ال�سيخ ال�سدوق، �ص220( 2)

 ، ج2( 3) الراونـــدي،  الديـــن  قطـــب  والجرائـــح،  الخرائـــج 

�ص847.

. الإر�ساد، ال�سيخ المفيد، ج2، �ص 97( 4)

. رو�سة الواعظين – الفتال الني�سابوري، �ص184( 5)

.. تاريخ الطبري، الطبري، ج4، �ص318( 6)

. المزار، محمد بن الم�سهدي، �ص491( 7)

. المزار، محمد بن الم�سهدي، �ص491( 8)

. مثير الأحزان، ابن نما الحلي، �ص40( 9)

الهوام�س

ــداء الــمــقــاومــة  ــه ــس �

كتبوا  ــة  ــي ــلم ــس الإ�

القلم،  بحبر  و�ساياهم 

ت�سحيات  اإلى  حّولوها 

والأرواح،  للمهج  وبذٍل 

فكانت العاقبة عندهم 

ور�ــســوان  ال�سهادة، 

اأكبر. تعالى  اهلل  من 
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)*(
ال�شيخ ح�شن الهادي

لفظ  منه  الماأخوذ  اللغوي  المعنى  اأ�شل  في  اختلف  ال�شهادة:  معنى 

مالئكة  لأن  �شهيد  هو  فقيل  اأي�شًا،  معناه  في  واخُتلف  ال�شهيد،  اأو  ال�شهادة 

الرحمة َت�شهده، اأو هو �شهيد ل�شقوطه على الأر�س، وهي ت�شمى ال�شاهدة، 

اأو لأن اهلل ومالئكته �شهوٌد له بالجنة، اأو لأنه ي�شهد يوم القيامة على من 

ُر عند رّبه حيًا، اإلى ما هنالك من معاٍن ُتقتب�س من الفعل  قتله، اأو لأنه َيح�شُ

ال�شم  على  اأو  )ال�شهادة(  الم�شدر  على  وُت�شقط  المتعددة،  ومعانيه  �َشِهَد 

اهلل  �شبيل  في  »القتل  فهو  لل�شهادة  ال�شطالحي  المعنى  واأما  )ال�شهيد(.   

عز وجل«، فكل من ُقتل في �شبيل اهلل -�شمن ال�شرائط المحّددة فقهيًا- هو 

الروايات عليهم، ممن قتل دون ماله  ت  ن ن�شّ �شهيد، ويلحق بهم طائفة ممَّ

ورحله ونف�شه فهو �شهيد.

و�شناعة  ال�����ش��ه��داء  *القادة 
الن�شر: 

اإن بلوغ الأهــداف الكبرى في الحياة   

لها،  مكافئة  كــبــرى  ت�سحيات  ي�ستلزم 

اأن �سمّو الأهــداف  ونبل الغايات  ول ريب 

ـــّو  ـــم ـــس تـــقـــتـــ�ـــســـي �

واإذا  منازلها.  ورقّي  و�سرفها  الت�سحيات 

هو  واأ�ــســمــاهــا  الت�سحيات  ــســرف  اأ� كــان 

فاإن  تعالى،  اهلل  ر�ــســوان  ابتغاء  كــان  مــا 

والدفاع  الــديــن،  هــذا  حيا�ص  عن  الــذود 

هذا  درجـــات  اأرفـــع  يتبّواأ  مقّد�ساته  عــن 

الر�سوان؛ ثم اإن للت�سحيات األواًنا كثيرة، 

الت�سحية  منها  ـــذروة  ال فــي  يــاأتــي 

بالنف�ص، وبذل الروح رخي�سة في 

في و�سايا ال�سهداء
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اأعـــداء  لــدحــر  اهلل  �سبيل 

اهلل،  ــــن  دي ونــ�ــســر  اهلل 

�سهداء   جــ�ــّســده  مــا  وهـــذا 

من  الإ�سالمية  المقاومة 

على  والقادة  المجاهدين 

الجهاد  �ــســنــوات  امــتــداد 

القائد  ول�سيما  و�سوحه، 

)الحاج  الكبير  الجهادي 

�سهداء  و�سيد  ر�ــســوان(، 

عبا�ص  ال�سيد  الــمــقــاومــة 

المو�سوي، و�سيخ �سهدائها 

راغب حرب، حيث  ال�سيخ 

ـــى  الــتــ�ــســحــيــات في  اأغـــل

اأ�سرف ال�ساحات دفاعًا عن اأ�سرف النا�ص. 

فتحه  بــاب  ثقافتهم-  -فــي  الجهاد  ولأن 

اهلل لخا�سة اأوليائه، ولأن اهلل يحب الذين 

يقاتلون في �سبيله، ولأن ال�سهادة حياة كما 

حفظوا جيدًا من كتابهم، حيث قال تعالى: 

{ول تح�سبن الذين قتلوا في �سبيل اهلل 

اأمواًتا بل اأحياء عند ربهم يرزقون} )اآل 

{ول تقولوا  169(  وقال تعالى:  عمران: 

لمن يقتل في �سبيل اهلل اأموات بل اأحياء 

كان   .)14 )البقرة:  ت�سعرون}  ل  ولكن 

�سّر النت�سار ب�سهادتهم ودمائهم الزكية.

���ش��ع��ب  ال�������ش���ه���ادة  *طريق 
م�شت�شعب:

اإننا  حرب}:  راغــب  ال�سيخ  يقول 

وتعالى-  تــبــارك  اهلل  -بتوفيق  اخــتــرنــا 

الأمر  اأول  من  نعي  وكنا  طريقنا، 

م�ست�سعب  �سعب  طــريــق  ـــه  اأن

اهلل  امتحن  رجــل  اإل  ي�سلكه  ل 

ينال  ول  بــالإيــمــان  قــلــبــه 

اخترنا  بــالــتــقــوى...  اإل 

هذا  اأن  نعي  وكنا  طريقنا 

لأمرين:  ير�سحنا  الختيار 

اأو  لــلــ�ــســهــادة  اأو  للن�سر 

معًا،  لــالأمــريــن  ير�سحنا 

ير�سح كل دمائنا لأن تراق 

وكل  تهدم  لأن  بيوتنا  وكل 

ولكنه  تــزول،  لأن  اأموالنا 

ن�سر  نتلقى  لأن  ير�سحنا 

اهلل الأكيد الذي ل يوؤتاه اإل 

ال�سابرون. اخترنا طريقنا 

طريق الإ�سالم ونحن على 

علم باختيارنا، لذلك، ل يت�سورنَّ مت�سور 

اأنه اإن فقدنا �سهيدًا مهما كان عزيزًا على 

فقدان  اأن  مت�سور  يت�سورنَّ  فال  القلب، 

�سنقول  لكننا،  بالندم،  �سي�سعرنا  �سهيد 

ما قالت زينب يوم الطف: اللهم تقبل منا 

هذا القربان.

ي���راه  ك��م��ا  ال�����ش��ه��ادة  *مفهوم 
ال�شهداء:

ال�سهداء  ــن  م الــعــديــد  ــّدث  ــح ت لــقــد 

ودللتها  وقيمتها  ال�سهادة،  مفهوم  عن 

وفل�سفتها، وقد عّبروا بذلك عن مكنونات  

ال�سهادة  غايات  بدقٍة  ومــّيــزوا  فكرهم، 

واآله   Pاهلل ر�سول  هدي  على  �سة  المقدَّ

األوان  من  غيرها  عن   ،Rالطاهرين

ال�سهادة  جعل  ما  وهــذا  وحــالتــه،  الموت 

عندهم اأحلى من الع�سل، 

ــرب:  ــب ح راغ ــخ  ال�سي

هذا الطريق ير�سح كل 

ــا لأن تراق وكل  دمائن

ــا لأن تهدم وكل  بيوتن

اأموالنا لأن تزول، ولكنه 

ــى  نتلق لأن  ــا  ير�سحن

ــد الذي  ــر اهلل الأكي ن�س

ال�سابرون. اإل  ــاه  يوؤت ل 
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في  زيــن  �سامي  ــاح  رب ال�سهيد  يعّبر  كما 

اأحلى  ال�سهادة عندي  اأن  »اعلموا  و�سيته: 

التي  ال�سهادة  هــذه  الع�سل،  من  واأطــيــب 

تنقلني من دار العذاب والتعب والفناء اإلى 

والرخاء.  وال�سعادة  والراحة  البقاء  دار 

اهلل  دار  ـــدار  ال بتلك  فــكــرت  كلما  اإنــنــي 

الوا�سعة ولقاء الأحبة - ي�سيق �سدري من 

هذه الحياة الدنيا، لم اأعد اأطيق النتظار 

ال�سعادة،  انتظار  خا�سة  �سعب  فالنتظار 

وكيف اإذا كانت هذه ال�سعادة هي ال�سعادة 

الأبدية التي ل �سعادة بعدها، حيث ي�سل 

الإن�سان اإلى ما ل عين راأت ول اأذن �سمعت 

ول خطر على قلب ب�سر؟! فكرت فيها كثيرًا 

وحلمت كثيرًا بهذه ال�سعادة ولكن اأحب اأن 

اأعي�ص اأحب اأن اأح�سنها، اأحب اأن األتقيها. 

لالإن�سان  �سعادة  اأن ل  اأخوتي -  يا  اعلموا 

الموؤمن اإّل بلقاء ربه وهو را�ٍص عنه...«.

* ال�شهادة موت ال�شرفاء: 
ويــعــتــبــر الــ�ــســهــيــد نــــزار �ــســالــح بــاأن 

ال�سهادة موت ال�سرفاء، ول قيمة ل�سهادتنا 

 ،Qاأمام �سهادة اأبي عبداهلل الح�سين

فيقول في و�سيته: »مادام الموت حقًا على 

مقتدين  �سرفاء  نموت  ل  فلماذا  المرء، 

الإمــام  الــر�ــســول  �سبط  ال�سهداء  ب�سيد  

»هيهات  معه  مــردديــن   ،Qالح�سين

لبيك  الأمــة  اإمــام  ومجيبين  الــذلــة«،  منا 

اإ�سرائيل  وجــه  في  �سارخين  خميني،  يا 

ال�ستكبار  قــوى  وجميع  ورو�سيا  واأمريكا 

العالمي باأن واهلل ل نعطيكم باأيدينا اإعطاء 

الأذلء ول نقر لكم اإقرار العبيدّ؟«.

ويكمل قائاًل: قارنوا �سهادتي ب�سهادة 

وب�سهادة   Qالح�سين عــبــداهلل  اأبـــي 

 Q Q و�سائر الأئمة  اأبي  الف�سل 

وال�سهداء لتعملوا اأن �سهادتي لي�ست �سيئًا 

اأمام  �سيئًا  لي�ص  وموتي  �سهادتهم  اأمــام 

م�سيبتهم...

ويعي�ص ال�سهيد الذي يعي قيمة الجهاد 

وال�سهادة وموقعهما في المنظومة الإيمانية 

والعقائدية، حالة القّوة والثبات في جهاد 

حتى  للمجاهدين  الغبطة  وحالة  العدو، 

اأعلى  عن  يعبر  ما  وهــذا  ا�ست�سهاده،  بعد 

ال�سهيد  فهذا  والت�سحية،  الوعي  درجات 

المجاهدين  اإخوانه  يخاطب  رمال  جالل 

قائاًل:

اإْن  الإ�سالمية:  المقاومة  في  »اإخواني 

اأقاتل  اأن  �ساأدعوه  بال�سهادة  علّي  اهلل  مّن 

اأع�سق  فاإني  ال�سهادة،  بثوب  ولو  بجنبكم 

بقرع  الأ�سى  واألقى  ال�سهاينة،  اأذّل  اأن 

من  اإلـــّي  اأحـــبُّ  ذلــك  فلكاأّن  جماجمهم، 

ال�سهادة  على  تغبطوني  كنتم  اإن  الجنة، 

ف�ساأبقى اأغبطكم على نعمة الجهاد«.

الأ�سهب  مو�سى  اأحمد  ال�سهيد  ويدعو 

�سهادته  اعــتــبــار  اإلـــى  والأحـــبـــاب  الأهــــل 

منا�سبة فرح ل حزن، لأنه بذلك ينال غاية 

ما يتمناه، وهو الفوز عند اهلل تعالى، فقال 

ت�سمعون  عندما  »اأو�سيكم  و�سيته:  فــي 

لأنني  تحزنوا  ول  تفرحوا  اأن  �سهادتي  نباأ 

اأن  اأو�سيكم  كما  اأتــمــنــاه،  مــا  نلت 

ت�سلكوا هذا الطريق المعّبد بدماء 

ال�سهداء الذي ينجيكم من عذاب 
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األـــيـــم يــــوم ل يــنــفــع مــال 

اهلل  ــى  اأت مــن  اإّل  بنون  ول 

بقلب �سليم وعمل �سالحًا، 

بال�سبر  ت�ستعينوا  واأن 

بعوائل  وتتمثلوا  وال�سالة 

ال�سهداء«.

عليه  ـــــد  اأّك مـــا  وهــــذا 

ف�سل  احمد  ال�سهيد  اأي�سًا 

اهلل بقوله: »... وكم تمنيت 

اأعرف  ل  لأنني  قريبة  �سهادتي  تكون  اأن 

كيف اأعي�ص في هذه الدنيا، ل اأح�ص يومًا 

اأو لذٍة فيها، في كل  من الأيــام بطعم لها 

اإلى تلك  اللقاء  اإلى ذلك  اأزداد �سوقًا  يوم 

ال�سهادة التي اأتمنى - واهلل - من كل قلبي 

حتى  تعالى  اهلل  لوجه  خال�سًة  تكون  اأن 

األتقي بالنبيP وهو م�سرور مني ويقبلني، 

ويا اهلل ما اأجمله من لقاء؟!... ولن تنالوا 

ال�سهادة اإّل ب�سق الأنف�ص ول ُيلّقاها اإّل ذو 

حظ عظيم...«

*ال�شهادة حياة:
هي  ال�سهادة  بــاأن  ال�سهداء  ي�سّرح 

ومع  الخالدة،  الحياة  نحو  الأو�سع  الباب 

من  ي�ست�سهدون  الــتــي  الأهــــداف  اأهمية 

الأ�سمى  الهدف  يبقى  وقدا�ستها،  اأجلها 

يفتتح  تعالى،  اهلل  بجوار  الخالدة  الحياة 

ال�سهيد و�سيم نجدي و�سيته بقوله تعالى:

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم  

{َوَل َتْح�َسَبنَّ الَِّذيَن ُقِتُلوا ِفي �َسِبيِل 

ِعْنَد  اأَْحَياٌء  َبْل  اأَْمَواتاً  اهلِل 

َربِِّهْم ُيْرَزُقوَن} 

�سدق اهلل العظيم.

ـــــة  ـــق عـــلـــى الآي ـــّل ـــع وي

هذه  من  »انطالقًا  قائاًل: 

فيها  يـــوؤكـــد  الـــتـــي  الآيـــــة 

حياة  على  العالمين  رب 

الذين  ــة  ــدي الأب ال�سهداء 

وهذا  الجنة،  في  يرزقون 

الروح  بينما  الج�سد  موت  هو  اإنما  الموت 

تعي�ص الفرح وال�سرور عند اهلل لما قّدمته 

الجهاد  نهج  على  وتاأكيدًا  مر�ساته،  في 

 :Qبقوله الموؤمنين  اأمير  ذكره  الذي 

فتحه  الجنة  اأبــواب  من  باب  الجهاد  »اإن 

اأ�سرع  اأنــا  فها  اأولــيــائــه«،...  لخا�سة  اهلل 

لكي  الأعداء  واأقاتل  النداء  اأ�ستجيب  لكي 

اأحــافــظ على الــديــن والأر�ـــص مــن خالل 

م�ساركتي بالجهاد �سمن �سفوف المقاومة 

الإ�سالمية التي قّدمت اأعظم ال�سهداء.

وقد اأّكد اأغلب ال�سهداء في و�ساياهم، 

الجهاد  فــي  قــدوتــهــم  اإلـــى  النــتــمــاء  على 

الطاهرين،  واآله  اهلل  ر�سول  وال�ست�سهاد، 

و�سيد   ،Qعلي الإمــــــام  �ــســيــمــا  ول 

الح�سينQ واللتزام  الإمام  ال�سهداء 

بالنهج المحمدي الأ�سيل، في مواجهة كل 

الإ�ستكبار  قوى  �سيما  ول  الظلم،  اأ�سكال 

العالمي.

للتعليـــم  التخطيـــط  مركـــز  مديـــر  والمناهج )*( 

والدرا�سات الإ�سالمية.

الهوام�س

ــح:  �سال ــزار  ن ــد  ال�سهي

ــوت حقًا على  مادام الم

ــاذا ل نموت  المرء، فلم

ب�سيد   ــن  مقتدي �سرفاء 

ال�سهداء �سبط الر�سول 

.Qــن الح�سي ــام  الإم
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ذوو ال�ســـــــــــــــهداء 

في و�سايــا ال�ســــهداء
)*(

خديجة �شلوم

ــه« وتوقظ ــان  الإن�س ــز  ته ــا  الو�ساي ــذه  ه »اإنَّ 

الإمام الخميني}

ر�شائلهم  كلماتهم،  و�شاياهم،  تقراأ  عندما  اآفاقهم  في  تحلق 

ومناجاتهم، تر�شد �شيئًا من مالمحهم، تلتقط بع�س خيوط النور 

المنبعثة من طيف وجودهم الملكوتي. ولكنك حتمًا، لن ت�شتطيع 

اأن تدخل اإلى العمق في الإح�شا�س والحركة والنفتاح على اهلل 

ع�شقًا  تذوب  واأن  هلل  كيانك  كل  تقدم  اأن  ق�شية  لأن  فعلوا،  كما 

فيه هي ق�شية التحرر والخلو�س من كل �شيء �شوى اهلل، فتذوب 

الأ�شمى.  والهدف  الكبرى  الغاية  وعال  جلَّ  ليغدو  �شبحانه  فيه 

كيفما قّلبت �شفحات تلك الو�شايا الخالدة يتاأكد لك اأن ال�شهيد 

الأعلى من منطلقات قّيمة  الذات نحو  �شمو في  نتيجة حالة  هو 

عالية تقراأها بين ال�شطور، قيم تعلموها ودرجوا عليها في مدر�شة 

الح�شينQ، قيم تغذوا بها مع حليب اأمهاتهم واإر�شادات اآبائهم، 

فكانوا الأوفياء الأوفياء والأبرار الأبرار حتى في و�شاياهم.

* في كالمهم العزاء:
اأي كلمات قد تنزل بردًا و�سالمًا على 

قلب اأٍم تاأججت فيه نيران الفرقة واللوعة 

لبع�ٍص  ال�سوق  اأدماها  التي  اأو على روحها 

من طيف لن تراه، اأي نوٍع من الماء الُزلل 

األهبه  الذي  كبدها  حرَّ  ُتبّرد  حتى  تحتاج 

األم الرحيل دون عودة؟!.

اأٍب جليل  بيد  تاأخذ  اأن  قادرة  يٍد  واأي 

هدَّ  اأن  بعد  الم�سير  متابعة  على  لتعينه 

العمر  فم�سروع  الــمــ�ــســاب،  هــول  كيانه 

تال�سى من بين يديه، وعكازه الذي ي�ستند 

عليه انك�سر بال جبران؟!

اإنها كلمات الأحبة واأمانيهم ومناجاتهم 

وكل ما تركوه قبل الرحيل، وهم عين على 

تحت  التي  الجنة  على  وعين  الخلد  جنان 

اأكبر فهو  ولكن حب اهلل  اأمهاتهم،  قدمي 
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المع�سوق الأ�سمى والأكمل...

* اأهل البيت R قدوتهم:
تمثلت  للوالدين  عندهم  والبر  الحب  لغة 

 Qالبيت باأهل  والتاأ�سي  الم�سامحة  بطلب 

والوعد ب�سعادة ما بعدها �سعادة.

»حاولوا اأن تتذكروا ذلك اليوم الحار الذي 

بين  وحــيــدًا   Qالح�سين الإمـــام  فيه  وقــف 

 ..Qزينب الم�سائب  اأم  تذكروا  الأعــداء، 

ورملة...

عندما  القيامة  يــوم  اأ�سعدكم  مــا  اأهــلــي، 

اأهـــاًل  لــكــم  ويــقــول   Qالح�سين تــقــابــلــون 

  .
)1(

بمحبينا اأدخلوها ب�سالٍم اآمنين«

ت�سمن  تركوها  �سافية  بو�سفة  اأو 

م�سح اآلمهم، اأو بالحد الأدنى تخفيفها.

ــزن باب  ــح »كــلــمــا طـــرق ال

اإلى  اأيــديــكــم  ــوا  ــع ارف قلوبكم، 

تقبل  اللهم  وقولوا  الباري  الرب 

.
)2(

منا هذا القربان«

كنت  ما  ـ  اأمــاه  يا  ـ  تن�سي  »ل 

الم�سائب  كــل  ــًا:  ــم دائ تــردديــنــه 

.
)3(

تهون عند م�سيبة كربالء«

لقاءك  اأحب  ـ  واهلل  ـ  »اإنني 

يا اأبا عبد اهلل، يا ح�سين بن 

علي...، وليفتخر اأبي واأمي 

الــزهــراء ـــام  اأم ب�سهادتي 

 ،Qوالح�سين  O

اأ�سواتهم  ويــرفــعــوا  ولــيــكــّبــروا 

التي  الــ�ــســهــادة  لــهــذه  بالتكبير 

انتظرتها طوياًل...

عندي  الــ�ــســهــادة  اأن  واعــلــمــوا 

 .
)4(

اأحلى من الع�سل«

اأن  لبنها  تحب  ل  ٍم 
ُ
اأ واأي 
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ينال لقاء محبوبه الإمام الح�سينQ؟ 

في  الحب  ذلــك  زرعــت  من  هي  اأولي�ست 

له  له في مهده، وتحدو  قلبه وهي تهدهد 

كي ينام؟!..

عندما  قلبها  لهيب  يبرد  لن  ٍم 
ُ
اأ واأي 

تذكر قلب فاطمة الزهراءO اأو يدها 

الحانية التي �ستم�سح عليه  يوم القيامة؟ 

فهي اأم �سهيد...

العز  لن يدرك طعم  اأبّي  اأٍب حّر  واأي 

ولـــده ال�سهيد  لــه  الـــذي قــدمــه  والــفــخــار 

ال�سهداء �سيد  درب  متلم�سًا  با�ست�سهاده 

.Q

»والدي اأرجو اأن ت�سامحني اإن اأحزنتك 

�سيد  عليه  عّلمنا  قد  الخط  فهذا  ب�سيء، 

واأمرنا   Qالح�سين الإمــام  ال�سهداء 

به، فلي�ص كثيرًا لو قدمنا القليل من الكثير 

.
)

Q«
)5

الذي قّدمه �سيد ال�سهداء

* اآثارهم تدل على الطريق: 
اأبوا اأن يكونوا وحدهم في جنان الخلد 

دون الأحبة، تركوا اآثارًا حفروها بدمائهم 

َمْن  �سيٍر،  خط  على  لتّدل  عيونهم  ودموع 

عر�سها  جناٍن  اإلــى  حتمًا  �سي�سل  �سلكه 

ال�سماوات والأر�ص.

»اإنَّ الجهاد باٌب من اأبواب الجنة فتحه 

اهلل لخا�سة اأوليائه وهو درُع اهلل الح�سينة 

علي الإمـــام  قــال  كما   
)6(

الوثيقة« وجنته 

Q: »اإنَّ فوق كل برٍّ بّر حتى ُيقتل المرء 

اهلل  �سبيل  في  قتل  فــاإذا  اهلل،  �سبيل  في 

اهلل  بتقوى  اأو�سيكم   ،
)7(

» برَّ فوقه  فلي�ص 

اهلل،  �سبيل  في  والعمل  وتعالى،  �سبحانه 

واأن ت�سبروا على كل �سيء من اهلل خيرًا 

 .
)8(

لكم، واأن تكملوا طريق التحرير«

لم تكن الكلمات لت�ستطيع اأن تعبر عن 

كل ما كان يجول في خواطرهم والقلوب، 

فما فيها من خطاب وحالة ع�سق علموا اأنه 

ل اأحد يدرك مداه، فهم اأبحروا في بحر 

ومراكبهم  الالمتناهي،  الإلــهــي  الــوجــود 

الأعـــداء  قتال  عند  الحديد  كزبر  قلوب 

واأرّق من الن�سيم رحمًة بالموؤمنين وعيال 

اهلل، وكل الخلق عياله.

حّلقت اأرواحهم في الأنوار العابرة اإلى 

الحياة الأبدية بطماأنينة و�سالم و�سكينة، 

جاءت  الكلمات،  من  �سيئًا  تركوا  ولكنهم 

نقل  عن  بنظرهم  عاجزة  ربما  اأو  قليلة 

اأ�سرار  ولكنها  اإلــيــه،  ي�سبون  ما  حقيقة 

قد�سية ل يعرف كنهها ويتلم�ص حقيقتها اأو 

ي�سع على قلبه نور في�سها الملكوتي اإلَّ من 

اأو كان من الأهل المقربين  اأهاًل له،  كان 

بل  منهم،  بع�سًا  كانوا  ممن  المقربين، 

كلهم، فاأدركوا ماذا يق�سدون.

فهمت  كيف  ندرك  اأن  ن�ستطيع  هكذا 

اأم ال�سهيد ح�سين عي�ساوي و�سيته اللفظية 

يقف  وهو  لها  قالها  التي  المبا�سرة،  غير 

واأ�سدقائه  اأحبائه  ال�سهداء من  قبور  بين 

 ،
)9(

ال�سهيدين رو�سة  في  �سبقوه  الذين 

قبور  بين  مكان  لــي  يبقى  ل  اأن  »اأخـــاف 

الأم  نفذت  مكان«.  اآخــر  هذا  ال�سهداء.. 

تحمله  �سهيدًا  اإليها  عاد  عندما  الو�سية 

البقعة  تلك  اإلى  زّفته  المجاهدين،  اأكف 

تكون  ل  اأن  خائفًا  عاينها  التي  ال�سيقة 

بو�سيته  ا�ستطاعت  ما  قدر  والتزمت  له، 

المكتوبة التي تركها �سلوى لقلبها الحزين، 

تحزني  ل  اأن  اأو�سيك  الحبيبة،  »والدتي 

واأن تجعلي ُبكاءك على م�سائب الزهراء 
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.
)10(

Rواأهل البيت

* اأهلي، �شامحوني:
اأح�ساء  في  الم�ستعل  الألم  اأن  اأدركــوا 

اآباءهم واأمهاتهم لن يبرده اإلَّ ماء الرحمة 

والعطف الإلهي. وكاأني بهم ل يريدون قطع 

الو�سال معهم اأبدًا، فاأخبروهم من �سمن 

ما اأخبروهم في تلك الو�سايا، اأنهم حتى 

وهم في عليائهم، بحاجة اإلى نيل ر�ساهم 

لأنهم  ربما  وتلّم�ص م�سامحتهم،  ودعائهم 

يليق  كما  وداع،  ول  ا�ستئذان  دون  غــادروا 

بالأحبة اأن يفعلوا قبل الرحيل !!

»ال�سالم عليك يا والدي العزيز... اإني 

اإخبارك  عدم  على  منك  وخجل  متاأ�سف 

منك  فاأرجو  الأخير،  لعملي  توجهي  عند 

بدر  �سوٍء  اأي  وعلى  ذلك  على  الم�سامحة 

لك...  اأ�ساءت  حركٍة  اأو  فعٍل  اأي  اأو  مني 

و�سيتي لك اأن ل تن�ساني من الدعاء.

اأرجـــــو منك  الـــحـــنـــونـــة...  ـــي  ـــدت وال

الم�سامحة واأرجو اأن ل تحزني ول تلب�سي 

ال�سواد، بل اأرجو منك م�سامحتي على اأي 

�سيء ح�سل مني اأو تق�سير، فاإني ل اأقوى 

.
)11(

على زعلك

ت�سمعين  عندما  اأمـــي  يــا  �سامحيني 

الطفل  ا�ست�سهد  كيف  وتذكري  ب�سهادتي 

 Oالر�سيع وكيف وقفت ال�سيدة زينب

.
)12(

في مجل�ص يزيد«

»اأبي العزيز، اإني اأعرف كم قد عانيت 

ــي اأنـــت واأمــــي...  مــن اأجــلــي واأجـــل اإخــوت

اأخطئ  لــم  ــي  لأن �سامحوني،  لكم:  اأقـــول 

المولى،  ــاإذن  وب الطريق.  هذه  باختياري 

لكم  والم�ساعد  ال�سافعين  �ستجدونني من 

 .
)13(

يوم المح�سر..«
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و�سديدي  الــنــظــر  بــعــيــدي  ــوا  ــان ك كــم 

المالحظة والهتمام باأدق واأب�سط التفا�سيل 

م�سار  ور�سموا  ت�سييعهم،  مرا�سم  فحددوا 

الدمعة التي �ستذرف لرحيلهم، اأرادوها ان 

تكون ِعبرة ل مجرد َعبرة، لأنها اإن ذرفت 

بهذا المعنى �ستولد بردًا و�سالمًا في قلوب 

النادبين الباكين والمحبين، وقودًا م�ستعاًل 

م�سيرة  الم�سيرة،  ا�ستمرار  ي�سمن  ــادًا  وّق

الجهاد والمقاومة.

اأحبتهم  ثياب  لون  يختاروا  اأن  حاولوا 

الرحيل، طلبوا منهم البتعاد عن  ما بعد 

علم  يعلمون  وهم  ل  كيف  الأ�ــســود،  اللون 

ال�سند�ص  من  �سيكون  لبا�سهم  اأن  اليقين 

وال�ستبرق والحرير الزاهي؟!

* كالم ال�شهادة:
بنباأ  ت�سمعون  عندما  �ستتاأثرون  »اأكيد 

، الذي  �سهادتي، فال يهمني اأن تبكوا عليَّ

ت�سيروا  اأن  هو  تحبونني  كنتم  اإذا  يهمني 

على الخط الذي �سرت عليه خط الح�سين

وغير  ال�سهداء،  عليه  �سار  الــذي   Q

الب�سوا  بل  ال�سواد،  تلب�سوا  اأن  م�سامحين 

 .
)14(

اأح�سن الثياب التي عندكم«

�سبقوا التاريخ والزمن ووقفة الح�ساب، 

عمق  اإلــى  امتد  اإبــحــارًا  تاأملهم  ا�ستحال 

لم  لأمثالهم،  اإلَّ  اإليه  الو�سول  يمكن  ل 

يبحثوا عن �سر الإن�ساء، عن كلمات تحاكي 

ق�سائد ال�سعراء، بل كتبوا بلغة الدم التي 

ال�سهداء،  الح�سينيين  لغة  وحدها  تبقى 

ــث  فــالــحــديــث مـــدى، ومـــدى كــل الأحــادي

الكالم، وكل الكالم... كالم ال�سهادة.

* بع�س من عبق الوحي:
راأوا الحقيقة، ر�سدوا ال�سوء، تّلم�سوا 

الفي�ص من مح�ص العطاء، فر�سوا واأرادوا 

لهم  قدر  وما  الرحمن  بعطايا  ير�سوا  اأن 

باللقاء  فب�سروا  هدايا،  من  اأحبوا  ولمن 

الطّيب  بال�سجر  الأخ�سر،  بالتاج  وبالفوز 

فاطمة  ب�سفاعة  عناء،  دون  جناه  يقطف 

باأ�سياء  ال�سهيد،  الح�سين  ووليدها  الطهر 

تنقلها  اأن  �سور حاولوا  واأ�سياء..،  واأ�سياء 

من  بع�ص  كالمهم  لأن  فافلحوا،  الأ�سطر 

الوجود،  يعّطر  زال  ل  الــذي  الوحي  عبق 

القلب  مــن  يــخــرج  ــا  وم الــ�ــســدق  و�سفته 

يدخل اإلى القلب.

ما  وتقراأ  و�ساياهم  تت�سفح  اأن  يندر 

اأنك  تظن  قد  حتى  الكلمات،  هــذه  ي�سبه 

�سيء  واإليك  ال�سفحات،  نف�ص  من  تقراأ 

اأب واأم  اأبي واأمي ولكل  اإلى  منها: »و�سية 

واأن  بال�ست�سهاد،  لأولدهــم  ي�سمحوا  اأن 

�ساحة  اإلــى  الباقين  باإخوتي  اأمــي  تدفع 

�ساء اهلل  اإن  لنا،  اأن تكون فرحة  المعركة 

الإمام  قد�سية  عدالة  ظل  تحت  �سنلتقي 

 .
)15(

والميزان«

وق�سيت  مــتُّ  مــا  اإذا  حــنــونــة...  »يــا 

�ستقابلين  لأنك  م�سرورة  وكوني  فافرحي 

�سيدتك الزهراءO وقد ابي�ص وجهك 

)16(

معها...«

اأطلب  اهلل،  اأدامكم  ووالدتي،  »والدي 

جنانه  من  الف�سيح  يدخلكم  اأن  اهلل  من 

الم�ستقيم  الــ�ــســراط  علمتموني  لأنــكــم 

عز  اهلل  عبادة  وعلمتموني  به،  والتم�سك 

وجل وقول كلمة الحق واإعالء راية الإ�سالم 

.
)17(

والجهاد في �سبيل اهلل«

التي  اأنــت  عليك،  �سالم  والــدتــي،  »يــا 

�سوف يكون عندك الدرجة الكبرى اإن�ساء 
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وكما  ربيته  الــذي  ال�سهيد  ابنك  اأنــا  اهلل، 

تقولي »ربيته كل �سبر بنذر«... فعاًل يا اأماه 

لقد فزت، اأريدك اأن تفرحي... اأريدك اأن 

 .
)18(

ل تحزني...«

»هـــذا الــكــالم مــوجــه لــك يــا والدتي 

با�ست�سهادي  تفخري  اأن  يجب  العزيزة، 

اأمــام  تقفين  عندما  القيامة  ــوم  ي لأنـــك 

 ،Oالزهراء فاطمة  ومولتنا  �سيدتنا 

اهلل،  عند  ال�سفاعة  منها  �ستنالين  فاإنك 

وجل  عــز  هلل  قربانًا  ــدك  ول قدمت  ــك  لأن

 .
)19(

»Qوعلى نهج ولدها الح�سين

اأبعادها  اأم واأب بين  و�سايا تحمل كل 

التي حاكت عالم النور الإلهي الالمتناهي، 

فتجعل كل اأم تحمل في قلبها ولو �سيئًا من 

اأن   Lولزينب لفاطمة  والحب  الوفاء 

تقدم قربانها الغالي، وكل اأٍب يدين بالولء 

الح�سين  نداء  لّبى  اأنه  للحظة  ولو  ويتمنى 

يمنَّ  لم  من  كل  فاته،  العمر  قطار  ولكن 

اهلل عليهم بعد ببركة اأن يكونوا من عوائل 

نيل  اللوعة  كل  رغــم  يتمنوا  اأن  ال�سهداء 

ذلك المقام، اأولي�ص هو اهلل الذي ل ُيحمد 

لل�سهداء، طوبى  �سواه. طوبى  على مكروٍه 

علينا  يمنوا  اأن  ن�ساألهم  ال�سهداء،  لــذوي 

نحن الفقراء بنظرة عّلنا نتبعهم  باإح�سان 

اإنه �سميع مجيب.

)*( م. الهيئات الن�سائية – بيروت

من و�سية ال�سهيد عبد المجيد كركي )ر�ص(. (1 )

من و�سية ال�سهيد ر�سا حريري. (2 )

من و�سية ال�سهيد ال�ست�سهادي هيثم دبوق. (3 )

من و�سية ال�سهيد اإبراهيم دقدوق. (4 )

من و�سية ال�سهيد ها�سم عبد المنعم مهنا. (5 )

. نهج البالغة، خطب الإمام علي Q، ج1، �ص67( 6)

. الخ�سال، ال�سيخ ال�سدوق، �ص9( 7)

من و�سية ال�سهيد علي فرحات. (8 )

رو�ســـة ال�سهيديـــن هي مقبـــرة فـــي ال�ساحيـــة الجنوبية  (9 )

وت�سم العديد من جثلمين ال�سهداء الأطهار. 

من و�سية ال�سهيد ح�سين عي�ساوي. (10 )

ال�سهيد ال�ست�سهادي �سالح غندور. (11 )

مـــن و�سيـــة ال�سهيـــد ال�ست�سهـــادي ال�سيـــد عبـــد اهلل  (12 )

عطوي.

من و�سية ال�سهيد عبد اهلل علي ر�سا ديب (13 )

من و�سية ال�سهيد عبد اهلل عطوي. (14 )

من و�سية ال�سهيد �سمير جواد نور الدين. (15 )

من و�سية ال�سهيد كامل عبد اهلل عبد الر�سا. (16 )

من و�سية ال�سهيد اأحمد عبد الفتاح العلي. (17 )

من و�سية ال�سهيد م�سطفى علي ح�سون. (18 )

من و�سية ال�سهيد ب�سام عزت عبا�ص. (19 )

الهوام�س
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ولء اإبراهيم حمود

�شتائرها.  رف���ع  اأن��ه��ي��ت  ن�����ش��و���ٌس  ي���دي  ب��ي��ن 

ون�شو�شهم  يرزقون،  ربهم  عند  اأحياٌء  فاأ�شحابها 

فيها  ُي��ق��راأ،  اأن  ي�شتحق  اإرٌث  اأف��ك��اره��م،  نواب�س 

ح�شاد  فكان  اأحالمهم،  وغر�شوا  اآمالهم  و�شعوا 

الخير الوفير، ن�شار ال�شهادة الأبهى، وهي ب�شدقها 

وقيمتها الفنية تجيب على �شوؤال قديم... نعم... 

اإن ال�شهيد مثقٌف متعلم، ل يقل علمًا عن الأ�شتاذ 

في �شفه... وال�شاعر في ق�شائد دواوينه.

وعمقها  الأف��ك��ار  وت�شل�شل  بك  ال�شَّ ق��ّوة  اإن 

يوؤكد  اأدب  مالمح  ونبله  الكتابة  ه��دف  وو�شوح 

علو من�شوب الثقافة لدى �شهدائنا، واأن �شهادتهم 

اأن  بعد  باآخرتهم،  دنيانا  ي�شل  ج�شٌر  العظيمة 

القيم  لأعلى  فيها  »تعطيل«  ل  مدر�شًة  يفتتحها 

واأعّز المبادئ. تطرح  هذه الن�شو�س اأي�شًا عالمة 

تتمحور  التي  موا�شيعها،  عن  وا�شعة،  اإ�شتفهام 

حول �شخ�شية ال�شهيد وبنائه النف�شي واأولوياته 

من اأمور دنياه، ماذا في التفا�شيل التي �شتعر�شها 

هذه الوريقات؟

الــحــيــاة اآداب  ــود  ــل خ
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* ال�شهيد ر�شا والأر�س:
تبدو الأر�ص هاج�سًا رئي�سيًا ي�ستوطن 

يعانق  وبطاًل  حريري  ر�سا  ال�سهيد  كيان 

»الطائرات...  الق�سيرة،  ق�سته  بطل 

رجل  خلجة  تــروي  التي  والتبغ«.  والأر�ــص 

عمره  فيها  اأم�سى  اأن  بعد  اأر�سه،  يغادر 

وفي  الثالثة.  واأطفاله  زوجته  معه  ودفــن 

يقرر  الــمــغــادرة،  قبل  الأخــيــرة،  اللحظة 

وجوه  ثراها  عبر  ليعانق،  اإليها،  الــعــودة 

ته فوقها �سهيدًا، بنب�ص  اأحبته، بعد اأن �سمَّ

التجربة الحيَّة كتب ال�سهيد ر�سا حريري 

له،  قريب  عن  يكتب  كاأنه  الق�سة،  هــذه 

انفعالته،  يــدرك  بــدقــة،  يعرفه  �سخ�ص 

تعلقه ب�ستلة التبغ، حواره مع ذاته، تاأنيبه 

لها، عندما دفعته اإلى الهروب، الخال�سة 

ال�ست�سهاد  اإليها وهي �سجاعة  التي و�سل 

ـــوق ثــراهــا، كــل هذا  ـــل قــريــتــه وف مــع اأه

يدرك  »ل  عالية:  بثقة  القول  اإلى  يدفعني 

ال�سهيد اإل ال�سهيد«.

* في قلوب اأمهاتهم اأطفال:
»محمد  ال�سهيد  عــنــد  الأم  تــرتــبــط 

ك�سفحة  اأحمر  فدمعها  بالربيع،  حجاب« 

ي�سيء  نـــوٌر  عينيها  وحـــزن  ـــدار،  ال ورود 

ه الثاني »راحل« يكتب  ظالم قبره. وفي ن�سِّ

ال�سهيد م�ساعره الحقيقية بحبر ال�سادق 

بلحده  بذكره  الرحيل  الزاكي،  الإن�ساني 

تعود  التي ل  للروح  فــراٌق  الأحبة،  وجــراح 

لل�سهيد  الثالث  الن�ص  وفي  بلقياهم.  اإل 

تحزن  ل  اأن  ثانيًة.  اأمــه  من  يطلب  عينه، 

الأبطال  دروب  على  خــطــاه  تــبــارك  واأن 

اأن ل  ها له  والبطولة؛ وي�ستحلفها بحق حبِّ

تمنعه من جهاده، الذي �سيعيد اإليهما حلم 

النت�سار الإ�سالمي الكبير. ويناجيها في 

عامية  بلغة  الرقة  بمنتهى  الــرابــع  ن�سه 

ب�سيطة، تعيد اإلى الذاكرة لغة الرجال في 

اأمهاتهم  القتال، لكنهم في قلوب  ميادين 

ال�سعادة  معنى  ال�سهادة  يهبون  اأطــفــاٌل 

والحياة معنى الخلود وال�ستمرار.

* اإ�شالمي.. لأجله وجودي:
محمود  »حــ�ــســن  الــ�ــســهــيــد  يخت�سر 

بخم�سة  وطموحاته  اآمــالــه  ــلَّ  ك ــن«  ــي الأم

�سمو  وتت�سمن  لغته  جمال  تو�سح  اأ�سطر 

الزمن  »ذاكرتي مخباأ  لغته:  وهاك  هدفه 

ذلك  في  ر�سا�ص  تراتيل  اأيامي  الغابر... 

لأهازيج  عنواٌن  ثورتي  الغابر...  الزمن 

اإ�سالمي...  لثورة  نبٌع  حريتي... مقاومتي 

اإ�سالمي ما كان لأجله وجودي.

مهنا«  مو�سى  »ح�سين  ال�سهيد  ين�سد 

اإيمانه باهلل وقراآنه والر�سل ويناجيه برقة 

معه  ين�سد  الكون  كــاأن  الح�سا�ص،  بالغة 

مرتاًل:

ــــده ــــب ــــع ن تــــــعــــــالــــــى  اهلل 

ـــــجـــــده ـــــم ــــــه ون ــــــسُ ــــــد� ــــــق ن

ـــّورهـــا خـــلـــق الأكــــــــــوان و�ـــس

ـــد يـــجـــحـــده ـــب ـــع والـــــــويـــــــُل ل

منك�سرًا ـــك  ـــت ـــي اأت ــــــولي  م

اأردده اإلـــــيـــــك  ورجــــــائــــــي 

وت�سامحني ـــي  ل تــغــفــر  اأن 

ــده ــب ــع و�ـــســـبـــحـــانـــك ربـــــــًا ن
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ـــــًا قـــــد اأنــــــــــزل ربـــــــي قـــــراآن

ـــده واأتــــــــــى بــــالــــحــــق مـــحـــمَّ

لـــلـــر�ـــســـل جـــمـــيـــعـــًا خـــاتـــمـــٌة

واإمــــــــــام الــــخــــلــــِق و�ـــســـيـــده

* مقاومة ورثاء:
اأن يرثي ال�سهيد »ح�سام ح�سين  وبعد 

ال�سهداء  من  قبله  م�سى  من  الح�سيني« 

بين  رابــطــًا  الأحــبــة«،  »رثــاء  تحت عنوان 

�سحراء  وبين  البا�سلة  المقاومة  �ساحات 

النجيع  بجذور  وجامعًا  الخالدة،  كربالء 

بينهما  را�سمًا  الزمنين،  كال  �سهداء  بين 

ين�سد  الألـــــوان،  متوهجة  �سعرية  لــوحــة 

اإيقاع  على  عطوي«  حبيب  »ربيع  ال�سهيد 

بن  الخليل  واأوزان  العمودية  الق�سيدة 

اأحمد الفراهيدي اأهازيج مقاومة منت�سرة 

واأنا�سيد التزامها الوثيق بدين اهلل:

يا مجدها تلك المقاومة التي

مجلجل زئير  زاأروا  اأبطالها 

بتفاخر قلوبنا  �سغاف  مــالأت 

المت�سل�سل بعطائها  وتعاطف 

َوَلَكْم م�سينا في هجوٍم وا�سع

بنداء يا )زهرائنا( اأو يا )علي(

عبواتها و�سحناتها قد فجرت

المر�سل والنبي  الأئــمــة  خط 

اأ�سفًا غلبنا  قــال  قــد  رابــيــن 

ــل ــوؤلَّ حــمــمــًا بــكــل مــجــوقــل وم

حزب المهيمن غالبًا لم يقتل

* وهبوا الحياة معنى الخلود:
وفي اإ�سارة رائعة اإلى ثقافة الحياة التي 

ين�سد  الجنان  اإلى �سفاف  �سهداءنا  تدفع 

ق�سير«  »ريــا�ــص  ال�سادق  الــوعــد  �سهيد 

هازجًا، متهلاًل: »بالمولد الميمون... وحي 
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الليل من ذاك  �ستر  وانــزاح  الب�سرى جاء 

الثغور...  وتب�سمت  ال�سبح  فتالألأ  ال�سياء 

يا  ال�سماء،  فــي  هلَّت  الرحمن  ومــالئــك 

ر�سول اهلل... يا ر�سول اهلل.

»و�سيم  الــ�ــســادق  الــوعــد  �سهيد  ومــع 

�سريف« الذي كان اخت�سا�سه علميًا بحتًا 

من  بمقاطع  نختم  بال�سعر،  له  عالقة  ل 

ق�سيدته عن الحجاب، فتقراأ عنه ثنائيات 

تذكر بمو�سحات ابن زهر الأندل�سي، وهذا 

الثقافة  مــجــالت  ات�ساع  اإلـــى  ي�سير  كله 

على  م�سوا  الــذيــن  ل�سهدائنا  واآفــاقــهــا 

ب�سيرة وهدى ويقين، بعد اأن اأحبوا الحياة 

واأن�سدوها ووهبوها معنى الخلود:

اأكبر ــل هـــوى  »بــيــقــيــن مــن ك

اأطهر طــوًى  وادي  من  وتغلب 

حيرى لــيــ�ــســت  روح  وبــعــفــِة 

�سبرا تن�سح  واثــقــٍة  وخــطــى 

امــــــــ�ــــــــســــــــي اأخــــــــــتــــــــــاه

ــحــجــابــك اأغــلــى فـــدمـــائـــي ب

ــى ــي يــ�ــســبــح اأعــل ــوت وبــــه �ــس

ــ�ــســت حـــرة ــي ل مــــن دونــــــه ل 

اأمـــتـــنـــا هــــي اأمـــــــة اأ�ــــســــرى

ــــــــواه ــــــــل ـــــــي ب ـــــــس ـــــــ� ـــــــام ف

ترقى اإذ  روحــــك  ــل  اأجــم ــا  م

ت�سقى تــ�ــســفــر  اأقــبــحــهــا  مـــا 

ــرى ــس ــ� ــي ال ـــــِك  ل يـــريـــد  اهلل 

ــفــقــرا ــــغــــرب يــــهــــددك ال وال

ــــــــــــي بـــــــــــــــاهلل ــــــــــــق ــــــــــــث ف

* اأَْقِدْم مولي المهدي|:
�سريف«  »و�سيم  ال�سهيد  وجــدان  وفي 

المنتظر  الــمــهــدي  بــيــن  حميمة  عــالقــة 

الم�سبية،  والقد�ص  الأق�سى  والم�سجد 

فنقراأه ين�سد لكلتيهما:

»اأّذْن يا اأق�سى

ل�سالة العدل المن�سية

بدماء اأق�سى

من عزم القد�ص الم�سبية

ناِد المنتظر بوادي طوى

قد عظمت يا مهدي البلوى

كفكْف بيديك دموعًا حّرى

اأقدم مولي... اأّذْن ل�سالة الحرية

الأم  اآهــــــات  مــــــــولي...  ـــا  ي ا�ــســمــع 

المفجوعة

الأ�ـــســـرى  اأنــــــات  مـــــــولي...  اأدرْك 

الممنوعة

من  قراأته  مما  في�ص  من  غي�ٌص  هذا 

اآثار ال�سهداء الأدبية، وهي متنوعة ال�سكل 

وال�سعر  والخاطرة  الق�سيرة  الق�سة  بين 

م�سامينها  تتنوع  كما  والمقفى،  المنثور 

بين الأم والأر�ص والربيع، واأحاديث الذات 

وثنايا  المقاومة،  واأهازيج  والإيمان باهلل، 

بين  مهدّيها.  منتِظرًة  والقد�ص  الحجاب، 

الحياة  موا�سيع  تتجلى  وذاك،  هــذا  كل 

حيًة ناب�سًة، قد خطتها اأنامل �سهداء اهلل، 

لتحلو الحياة وتخلد لأبنائها وهم كواكبها، 

وت�سمو  يرتفع  ـــًا  اأدب نجومها...  ُزهــر  بــل 

وير�سى اهلل وهم  ير�سون  اإلى حيث  به.. 

وق�سيدة  قيم  مدر�سَة  فيها...  الخالدون 

جمال وديوان خلود.
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�سهيد الوعد ال�سادق
 )الحاج اأبو اإ�سلم(�سمير علي �سيا

�سعيد  زينب  الأم:  ا�سم 
دعبول

بافليه  الــولدة:  وتاريخ  1958/12/14محل 

رقم ال�سجل: 15الو�سع العائلي:  متاأهل وله 6 اأولد

�سريفا   ال�ست�سهاد:  وتــاريــخ  2006/7/18محل 

اإنه »تاريٌخ« في تقويم المقاومة. رجل، 

اأيام ق�ساها متنقاًل  كانت البندقية بو�سلة 

احتاَج  مــا  اإذا  حتى  اآخـــر،  ــى  اإل محور  مــن 

اتكاأ على  اليمنى،  اإلى عكاٍز بعد بتر قدمه 

بندقيته وتابع الطريق.

مع  ا�سالم  اأبــو  الحاج  تالقى  ما  كثيرًا 

كان  الأحيان  واأكثر  بل  لوجه،  وجهًا  الموت 

ال�سخ�سية  حياته  م�سيرة  فــي  لــه  رفيقًا 

بعد  �سهوته  امتطى  اأن  ــى  اإل والجهادية، 

�سنوات طويلة من النتظار، لزمه فيها األم 
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التي  وال�سظايا  الإ�سابات 

�سكنت ج�سده.

غ��ّي��رت  ال���ح���رب   *
م�شيرة حياته

نف�سه  �سمير  وجــد  مــذ 

الــ�ــســابــعــة ع�سرة  ــي  ف وهـــو 

مـــن عــمــره مــ�ــســطــرًا لأن 

منزلهم  مــ�ــســبــاح  ُيــطــفــئ 

حمود  بــرج  فــي  الكهربائي 

بــحــجــر يــرمــيــه عــلــيــه وهو 

مختبئ مع اأهله خوفًا من الق�سف الأعمى 

في الحرب الأهلية، وعى اأنه يعي�ص مرحلة 

تختلُف كثيرًا عن اأيام ال�سلم والطماأنينة في 

الحرب  اأن  ليدرك  يكن  لم  ولكنه  طفولته، 

في  حياته  م�سيرة  �ستغّير  وجوهها  باأب�سع 

العام 1975، بعد وقوع قذيفة و�سط المنزل 

اأدت اإلى ا�ست�سهاد اأخيه يو�سف واإ�سابته هو 

واأخته اإ�سابات بالغة، فتّم اإر�ساله على الفور 

حيث  الالزم،  العالج  لتلّقي  »هنغاريا«  اإلى 

يعيد  بــاأن  كفيلة  كانت  �سنوات  ثالث  مكث 

ال�سيا�سي  الواقع  يقراأ  وهو  اأولوياته  ترتيب 

بل  فح�سب،  لبنان  فــي  لي�ص  والع�سكري، 

باأخبار  كثيرًا  اهتم  فقد  اأي�سًا،  اإيــران  في 

الخميني  الإمــام  بقيادة  الإ�سالمية  الثورة 

بدايات  ــي  ف كــانــت  ــي  ــت وال العظيم} 

انت�سارها. فحمل من نورها قب�سات �سكلت 

اللبنة الأولى ل�سخ�سيته الجديدة.

* مقاوٌم بالكلمة وال�شالح:
الطريق  بداية  كانت  الثمانينات  اأوائــل 

منه  عــاد  ال�سعودية  اإلــى  ق�سير  �سفر  بعد 

نزحوا  الذين  اأهله،  مع  بيروت  في  ليقطن 

بط�ص  مـــن  هـــربـــًا  اإلـــيـــهـــا 

الإحتالل الإ�سرائيلي، فبقي 

عمل  ق�سيرة  فــتــرة  معهم 

ــهــا فـــي مــنــطــقــة بئر  خــالل

العبد لفترة ق�سيرة في بيع 

ال�سكاكر بالقرب من م�سجد 

الذي   ،Qالر�سا الإمام 

كان اآنذاك عرين الثلة التي 

الذلة  على  ال�سلة  اخــتــارت 

العدو  بين  محا�سرة  وهــي 

ال�سهيوني الذي يالحقها، وبين من اختار 

»َب�ْسَطَته  يترك  فكان  والتخاذل.  ال�سمت 

لي�ستمع  الم�سجد  اإلــى  ويتوجه  ال�سغيرة« 

بين  مــا  الــتــي جمعت  الــمــحــا�ــســرات  ـــى  اإل

اأوائل  مع  فكان  وال�سيا�سة،  الأ�سيل  الدين 

الإ�سالمي  للعمل  والموؤ�س�سين  المتحدثين 

والع�سكري. و�سرعان ما �ساقت عليه بيروت 

اإلى  1982، فحزم حقائبه عائدًا  العام  في 

قريته في الجنوب، والتحق بالحوزة الدينية، 

لي�سبح مقاومًا بالكلمة وبال�سالح، فهو من 

اأولئك الذين كتبوا حروف المقاومة الأولى 

وبعد  للبنان،  الإ�سرائيلي  الجتياح  قبيل 

راغب  ال�سيخ  ال�سهيد  عمل  واكب  الجتياح 

الأحيان  بع�ص  في  كان  الــذي  حرب}، 

التنقل  له  ليَي�ّسر  الخا�سة  �سيارته  يعطيه 

بين القرى.

* جهاد في المعتقل:
على الرغم من ال�سّرية التي عمل بها، 

فقد ظفرت به عيون الوا�سين وكانت كفيلة 

باعتقاله من قبل قوات الحتالل الإ�سرائيلي 

في العام 1984 وزّجه في معتقل »اأن�سار«، 

ــاح واكب  ــد الجتي بع

ــد ال�سيخ  ــل ال�سهي عم

)ره(،  ــرب  ح ــب  راغ

ــي بع�ص  ــذي كان ف ال

ــه  يعطي ــان  الأحي

ر  ليي�سّ الخا�سة  �سيارته 

ــن القرى. ــه التنّقل بي ل
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في  »عتليت«  معتقل  اإلــى  نقله  يتّم  اأن  قبل 

فل�سطين المحتلة ل�سنتين ذاق فيهما اأب�سع 

كلها  اأ�سنانه  فقد  اإنــه  اإذ  التعذيب،  ــواع  اأن

جّراء التعذيب، وعانى من األم معدته واأذنيه 

طوياًل، ولكنه اأي�سًا ا�ستثمرها وحولها اإلى 

فر�سة لتثبيت الروحية الإيمانية والجهادية 

في نف�سه، فق�سى ما فاته من �سالة و�سوم 

و�سار يعطي الدرو�ص للمعتقلين معه، حتى 

تبادل  عملية  فــي  عنه  اأفـــرج  عندما  قيل 

اإنه تخّرج �سيخًا   ،1986 لالأ�سرى في العام 

وقد خرج  الحوزة.  من  ولي�ص  المعتقل  من 

على اأثر تبادل ح�سل في العام 1986 ليكمل 

عبا�ص  ال�سيد  بقيادة  الجهادية  م�سيرته 

ال�سيخ  ا�ست�سهاد  بعد  الــمــو�ــســوي)قــده(، 

راغب حرب.

* عملية اللويزة:
تزوج �سمير بعد خروجه من المعتقل، 

ولم يف�سل بين حياته ال�سخ�سية والجهادية 

مع  نزهاته  ا�ستغل  اأنــه  حتى  اأنــمــلــة،  قيد 

زوجته في نقل العتاد الع�سكري في التوا�سل 

وبعد  الأخــرى.  القرى  في  المجاهدين  مع 

وفي  الع�سكري  العمل  مــن  �سنوات  ع�سر 

واأثناء قيادته لعملية  الإ�سالمية،  المقاومة 

ع�سكرية على موقع قرب اللويزة في العام 

جدار  وانــهــيــار  لغم  انــفــجــار  اأدى   ،1991
في  واإ�سابته  اليمنى  �ساقه  بتر  اإلــى  عليه 

ب�سظايا لزمته حتى  اأنحاء ج�سده  مختلف 

يومه الأخير. ولكن الحاج اأبا اإ�سالم، وهو 

المجاهدين  بين  بــه  عــرف  الـــذي  ال�ــســم 

اأدرك  عــامــًا،  وع�سرين  ثــالثــة  مــن  لأكــثــر 

في  الم�ساركة  قدمه وحرمانه من  بتر  بعد 

العمليات الجهادية، اأو الوجود في المحاور 

المتقدمة، اأنه ل تزال لديه مهامُّ ج�سيمة، 

ع�سكرية،  مهام  عــدة  عــن  مــ�ــســوؤوًل  فكان 

وقائدًا لبع�ص العمليات الجهادية.

* القائد الأب: 
الــحــاج �سمير رجــاًل هــادئــًا جدًا  كــان 

�ساعده  وقــد  درجــة،  اأق�سى  اإلــى  و�سبورًا 

الهند�سة  وحــدة  في  عمله  في  كثيرًا  ذلــك 

العبوات.  زرع  بمهمة  م�سطلعًا  كان  حينما 

وقد عانى من مر�ٍص مزمن في رئتيه ب�سبب 

اأثناء ت�سنيعه  الدائم لمواٍد خطرة  تن�سقه 

بالقائد  المجاهدين  بين  وُعرَف  للعبوات، 

الأب الذي يراعيهم ويطمئن اإلى اأحوالهم، 

يحر�ص معهم في الليالي تاركًا وقت راحته، 

غاب  اأن  اإلــى  بيديه،  الطعام  لهم  ويهيئ 

فترك  البالغة،  اإ�سابته  بعد  ق�سرًا  عنهم 

الحاج اأبو اإ�سالم محور جبل �سافي، حيث 

وهجر  الجهادية،  حياته  اأيام  اأجمل  ق�سى 

الجلو�ص  يع�سُق  كان  هناك  �سخرة  ق�سرًا 

عليها ف�سميت با�سمه ل�سدة تعلقه بها، فاإذا 

جال�سًا  وجده  المجاهدين  اأحد  افتقده  ما 

ال�ساعة  فتمر  بالوقت،  عابئ  غير  عليها 

وال�ساعتان وقد حفر عليها اأرقامًا لم يعرف 

اأحد غيره معناها.
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* في موؤ�ش�شة الجرحى:
طرٍف  وتــركــيــب  لل�سفاء  تماثله  بــعــد 

في  اإ�سالم  اأبو  الحاج  عمل  له،  ا�سطناعي 

المجاهدين  ليخدم  الــجــرحــى،  موؤ�س�سة 

بموازاة  وكان  الحرب،  اأو�سمة  نالوا  الذين 

مع  بــداأه  الذي  الأ�سا�سي  العمل  يكمل  ذلك 

المجتمع  بناء  وهــو  الإ�سرائيلي  الجتياح 

المقاوم، فكان هو الكلمة ال�سواء بين جميع 

اأمورهم،  فــي  ي�ست�سيرونه  الــقــريــة،  اأهـــل 

وين�سبونه حكمًا عند اختالفهم، وهو ملجاأ 

لهم  فيوؤمن  وجـــل،  عــز  اهلل  بعد  الــفــقــراء 

بوجه  بابه  يغلق  ول  ــة،  والأدوي الم�ساعدات 

فقد  الــجــهــادي،  ال�سعيد  على  اأمــا  اأحـــد. 

المقاومة،  طريق  بداية  منذ  بداأه  ما  اأكمل 

فجمع الفتية في الك�سافة، وتابع ال�سبان في 

كتفيه  على  حمل  اأنه  وكما  العامة،  التعبئة 

رفاقًا �سهداء، خّرج من بين يديه مجاهدين 

باإيمان  الجهاد  على  عزيمتهم  عقد  جــددًا 

را�سخ ل يتزحزح.

* اللتزام بالتكليف:
في منزل الحاج �سمير، تتزين الجدران 

منا�سبة  تمر  فال  الإ�سالمية.  بالمنا�سبات 

دون اأن يحتفل بها مع اأولده ال�ستة، فالأب 

تربية  اأولده  تربية  في  جهده  �سعى  الــذي 

كثيرًا  اهتم  �سحيحة،  جهادية  ـ  اإ�سالمية 

هي  وحدها  باأنها  منه  اإيمانًا  بالتفا�سيل، 

التي توطد ما في النفو�ص.

احتل الحاج اأبو اإ�سالم مكانًة رفيعة في 

التي  الكبيرة  المحبة  وليدة  كانت  مجتمعه 

حظي بها وكانت وفاًء لكثير وجليل ما قّدم 

المجاورة  والقرى  قريته  اأبناء  لأجــل  لي�ص 

اأهل  اإلــيــه  طلب  وقــد  لــالأمــة.  بــل  فح�سب، 

القرية اأن يتر�سح للمخترة في النتخابات، 

باإيماءة �سغيرة، قال  ولو  اأن يجيبهم  وقبل 

اإن عليه اأن ي�ست�سير عائلته، َفهم اأهل القرية 

اأي  الكبيرة،  عائلته  بيد  القرار  اأن  عندها 

منه  طلبه  ما  بكل  التزم  وقــد  اهلل،  حــزب 

بليغًا  در�ــســًا  الموقف  ذلــك  وكــان  الإخـــوة، 

للجميع في اللتزام بالتكليف.

* اأخيرًا رحل معه:
المتغيرات  يقراأ  اإ�سالم  اأبو  الحاج  كان 

بوعٍي  المنطقة  في  والع�سكرية  ال�سيا�سية 

ت�سّكل من خبرته الطويلة في �ساحة القتال، 

ب�سرورة  حوله  من  الإخـــوة  يذّكر  فدائمًا 

ويحثُّ  لحظة،  اأي  فــي  للحرب  التح�سب 

والتراخي  الدعة  تــرك  على  حوله  من  كل 

وال�ستئنا�ص بالحا�سر من غير اأن يح�سبوا 

العدوان  بــداأ  وعندما  الح�ساب.  للحرب 

الإ�سرائيلي على لبنان في تموز 2006، وقف 

اإلى  الوطن  عن  ليدافع  اإ�سالم  اأبــو  الحاج 

جنِب المقاومين متنا�سيًا اآلمه، وغير عابئ 

الحركة  يعيق  الذي  ال�سطناعي  بالطرف 

ال�سريعة التي تحتاجها الحرب. ولكنه هذه 

المرة اأبى اإل اأن يرحل 

ــذي  ال �ساحبه  مــع 

فترة  رافقه طوال 

فاأم�سك  حياته، 

ــد الـــمـــوت في  ــي ب

مباركة  �ـــســـهـــادٍة 

اأثناء ت�سديه للعدوان 

على  الإ�سرائيلي 

قرية �سريفا.
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يعني  ل  الأخـــطـــاء  عــن  الــتــحــدث  اإن 

الأخطاء  فهذه  يخطئون،  الأهالي  كل  اأن 

ل  اأنهم  الأهالي  بع�ص  يظن  وقد  ن�سبية، 

�سالح  هــو  بما  يقومون  هــم  بــل  يخطئون 

�سوؤالنا   وبعد  العك�ص،  على  اأو  لأولدهـــم 

اأ�ساليب  حول  الأهالي  من  لمجموعة 

الأجـــواء  وعــن  لأبنائهم  تدري�سهم 

المنزلية  بالواجبات  القيام  خــالل 

المالحظات  ــ�ــص   ــع ب �ــســجــلــنــا 

التربوي  المخت�ص  اإلى  لننقلها 

الذي �سيو�سح لنا ال�سحيح من الخطاأ في 

هذه الم�ساألة.

1- في اأ�سلوب التدري�س:
الطفل  يـــد  فـــي  ــم  ــقــل ال اإمـــ�ـــســـاك   -

اأو الكتابة وحل  لم�ساعدته على الكتابة، 

اإنهاء  بغية  وذلـــك  عــنــه،  الــفــرو�ــص 

التدري�ص بمدة اأقل.

اأثناء  والإهــانــة  التوبيخ   -

ــاب  ــكــت ــع، رمـــــي ال ــمــي ــس ــ� ــت ال

ــــر  بــوجــهــهــم، ويــ�ــســل الأم

اأبناءنا؟ ــص  � ندرِّ كيف 

اإعداد: نبيلة حمزي

طالب  ع���ودة  م��ع  ال��درا���ش��ة  رح��ل��ة  تنتهي  ل 

بل  حافل  مدر�شي  يوم  بعد  منازلهم  اإلى  المدر�شة 

تبداأ رحلة من نوع اآخر لإتمام الواجبات المنزلية 

والكتب  الأق���الم  لتحمل  ال��ط��الب  اأي����ادي   فتهم 

التي  وقلوبهم  الأه��ل   اأي��ادي  معها  وتهم  والدفاتر 

النجاح،  بر  اإلى  ابنائهم  لإي�شال  جاهدة  تنا�شل 

رحلة يتخللها مهمة تدري�س تختلف طرقها وتتنوع 

الأخطاء  من  الكثير  ت�شوبها  قد  مهمة  اأ�شاليبها، 

نجاحه  وتعيق  الطالب  جهد  على  �شلبًا  فتنعك�س 

الطالب  ل  اليه  ي�شبو  ل  ما  طبعا  وهذا  وتقدمه. 

ول الهل. فما هي اأكثر هذه الأخطاء �شيوعًا؟ وما 

مهمة  اإلى  للو�شول  الأن�شب  والطريق  الأ�شلوب  هو 

متوجة براحة الأهل والطالب ومكّللة بالبعد عن 

التعب والعناء لكليهما؟

اأخطاء �سائعة
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ال�سرب  حـــد  ــــى  اإل الأهـــــل  بــعــ�ــص  عــنــد 

الــ�ــســرب حل  اأن  لعــتــبــارهــم  الــقــا�ــســي 

يرتكبها  التي  الأخطاء  لت�سحيح  منا�سب 

الطالب.

المواد  ــص  ــدر� ل الــطــالــب  �ــســغــط   -

واحدة تلو الأخرى ل�ساعات طويلة، دون 

وقت  وتحديد  بينهما  راحة  فترات  ترك 

معين لإنهاء الدرو�ص لنهم  يعتبرون اأن 

هذه الطريقة ت�سمن اإنهاء الواجبات 

ينقطع  اأن  دون  مــن  الــتــوالــي  عــلــى 

التركيز.

راأ�ص  فــوق  الجلو�ص   -

على  لالطمئنان  الطالب 

ــيــة الــــدر�ــــص،  ــر عــمــل ــي ــس �

ومطالبته بال�سراع  وعدم 

ت�سييع الوقت �سدى. 

وحده  يدر�ص  تركه    -

دون مراجعته اأبدًا.

اإلى  مــادة  من  ينتقل  الطالب  تــرك   -

اأو  ـــى،  الأول مــن  النتهاء  دون  مــن  اأخـــرى 

نف�ص  فــي  اأخـــرى  ــى  اإل فقرة  مــن  النتقال 

المادة قبل اإنهاء ال�سابقة.

للتاأكد  والمراجعة  الت�سميع  تكرار   -

من حفظ الطالب لدرو�سه.

لزيادة  الطالب  تغذية  الإفــراط في   -

ن�ساطه  يعيق  مما  الــجــ�ــســدي،  الن�ساط 

الذهني.

ر�س: 2- في الجو العام للدَّ
فور  الــدر�ــص  على  الطالب  اإجــبــار   -

قدومه من المدر�سة من دون فترة ا�ستراحة 

اأو حتى تناول وجبة الغداء بروية.

- ال�سماح للطالب بالدر�ص في اأماكن 

والم�ساركة  وال�سيوف  التلفاز  تواجد 

في الحديث.

على  الطالب  اإجبار    -

ــص فــي مــكــان محدد  ــدر� ال

طوال فترة التدري�ص.

المبالغ  الخوف  زرع   -

من  الطالب  نف�ص  في  فيه 

الف�سل وال�سقوط.

اأو  بطالب  المقارنة   -  

باأخ اآخر.

على  دائمًا،  مادية  بحوافز  الوعود   -

ا�سا�ص اأن هذه الأمور ت�سكل دافعًا لزيادة 

الجهد والن�ساط.

والــكــامــل على  ــم  ــدائ ال العــتــمــاد   -

المتابعة  وعـــدم  الخ�سو�سي  الأ�ــســتــاذ 

معه.

ــد  تقيي ــن  يمك ل 

محدد،  ــت  بوق الطالب 

ــا  يمكنن ل  ــك  كذل

ــكان محدد. تقييده بم
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يدي  بين  و�سعناها  المالحظات  هذه 

كلية  في  الأ�ستاذ  عوا�سة  ها�سم  الدكتور 

منها،  والإيجابي  ال�سلبي  ليبين  التربية 

من  العديد  معنا   فــي  حديثه  تناول  وقــد 

النقاط:

ر�س التوقيت المنا�شب للدَّ

للدر�ص  المنا�سب  التوقيت  يعتمد   

فال  لذلك،  الطالب  ا�ستعداد  مــدى  على 

اأّن  اآخر، رغم  ل وقتًا على  اأن نف�سّ يمكننا 

علماء النف�ص يعتبرون اأن ال�سفاء الذهني 

يكون اأقوى بعد ال�ستيقاظ من النوم 

ل  اأن  المهم  مــن  لكن  مبا�سرًة. 

فور  الدر�ص  على  الطالب  يجبر 

قدومه )و�سوله( من المدر�سة. 

الآونة  في  واأنــه  خا�سًة 

ـــرة  الأخـــي

لحـــظـــنـــا 

بع�ص  اإلـــــغـــــاء 

ت�سّكل  التي  الــمــواد 

)كالر�سم،  مــتــنــفــ�ــســًا 

ـــة...( لـــــذا، من  ـــا�ـــس ـــري ال

الطالب  يرتاح  اأن  الأف�سل 

التي  الغداء  وجبة  ويتناول 

يبداأ  ثم  الطاقة  ا�ستعادة  على  ت�ساعده 

بالدر�ص.

اأما اأثناء الدر�ص، فال يجب اأن نعطي 

الطالب وقت محددًا لأن مقدرة ال�ستيعاب 

اآخر. نجد طالبًا  اإلى  تختلف من �سخ�ص 

يحفظ �سفحة واحدة بـ10 دقائق، واآخر ل 

يعني  ل  وهذا  �ساعة،  بن�سف  اإل  ي�ستطيع 

الم�ساألة  هذه  وفي  الأذكــى،  هو  الأول  اأن 

اأي�سًا، ل يجب اأن يدر�ص مادة وراء اأخرى 

ب�سكل متتابع بدون فترات راحة، فالدر�ص 

مبا�سرًا  �سببًا  يــكــون  اأن  يمكن  ال�سريع 

للن�سيان ال�سريع.

ر�س  المكان المنا�شب للدَّ

كما ذكرنا اأنه ل يمكن تقييد الطالب 

بوقت محدد كذلك ل يمكننا تقييده بمكان 

ويجده  فيه  يرتاح  الــذي  المكان  محدد، 

يعتر�سون  الأهل  بع�ص  للدرا�سة،  منا�سبًا 

اأو  التلفاز  غرفة  في  اأولدهــم  در�ــص  على 

اأماكن تواجدهم وال�سيوف، هذا المو�سوع 

التي  فالمواد  الــمــادة  ماهية  على  يعتمد 

عادي  وب�سكل  يمكن  الــحــل  على  تعتمد 

مواد  اأمــا  الأمكنة.  هذه  مثل  في  تحل  اأن 

في  �سعوبة  البع�ص  يجد  فقد  الحفظ، 

در�سها في اأماكن الفو�سى وال�سجة. اإذًا، 

هذا المو�سوع يعتمد على:

طبيعة الن�ساط البيتي.

طبيعة ال�سخ�ص الدار�ص.

طبيعة المواد المدرو�سة.

الطالب  بع�ص  فاإن  اإلى ذلك،  اإ�سافة 

اأثناء  اآخــر  اإلــى  مكان  من  التنقل  يحبون 

بالدر�ص من  والبدء  الملل  لتجنب  الدر�ص 

جديد.

الراأي التربوي

د. ها�سم عوا�سة
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الدر�ص  مكان  فــاإن  عــام،  ب�سكل  اأمــا 

يجب اأن يتمتع بالموا�سفات التالية:

التهوية الجيدة التي ت�ساعد دائمًا على 

ال�سعور بالنتعا�ص والن�ساط الدائم.

الــتــرتــيــب، فــالــتــرتــيــب يــ�ــســاعــد على 

ت�سهيل عملية الدر�ص، فلو كان المكان غير 

مرتب، ل�ساع وقت من الطالب وهو يبحث 

عن كتاب اأو ورقة �سائعة.

الليل،  في  خ�سو�سًا  متو�سطة  اإ�ساءة 

توؤثر  والقوية  الخفيفة  الإ�ساءتين  فكال 

�سلبًا على النظر.

الم�ساعد  للجلو�ص  ال�سحي  المقعد 

على ا�ستقامة الظهر.

معينة )وجود  وجمالية  دائمة،  نظافة 

تعطي  الجميلة(  وال�سور  الأزهــار  بع�ص 

على  فمقدرة  بالرتياح،  �سعورًا  الطالب 

ال�ستيعاب اأكبر.

 الثواب والعقاب

ُيقال خير الأمور اأو�سطها، فال اإفراط 

لمكافئة  الــطــرق  اأف�سل  اإّن  تفريط،  ول 

الطالب على نجاحه هو التحفيز الداخلي 

اأي الت�سجيع المعنوي، )كاإظهار المحبة( 

المهم  الـــدور  ننفي  ل  وهنا  والت�سجيع، 

لأن  حــدود،  �سمن  لكن  المادي  للتحفيز 

الإفراط بالتحفيز المادي يوؤدي اإلى حرف 

الطالب عن الهدف الرئي�سي، فال ي�سبح 

هّم الطالب الدر�ص فالنجاح، اإنما ي�سبح 

هدفه الو�سول اإلى ما وعد به، وهذا ُيعرف 

بال�سرطّية )اأفعل �سيئًا معينًا مقابل �سيء 

اآخر(.

اأما العقاب، كثيرة هي طرق واأ�ساليب 

ال�سرب،  بينها هو  الأخطر  لكن  العقاب، 

اأكثر،  وبتف�سيل  النفاق.  يعلم  فال�سرب 

ال�سرب  عقاب  يتجنب  لكي  الطالب  فاإّن 

عن  يف�سح  فال  عليهم  يكذب  اأهله  من 

ومن  معينة،  مادة  اأو  م�سابقة  في  ر�سوبه 

وي�سيف  العالمة  يغير  اأن  اأي�سًا  الممكن 

ناجحًا.  فــيــ�ــســبــح  اآخـــــر،  رقـــمـــًا  ــهــا  ــي اإل

ق�سوة  حــالت  في  ممكنًا  يكون  وال�سرب 

وب�سروط حّددها الدين الإ�سالمي، ومهما 

اأولدنـــا  ن�سجع  اأن  يجب  النتائج  كــانــت 

النفاق  لأن  الحقيقة،  قــول  على  الطلبة 

فالعقاب يجب  وخيمة.  اإلى عواقب  يوؤدي 

اأن يكون مدرو�سًا، يمكن اأن يكون حرمانًا 

والعقاب  محددة،  لمدة  الم�سروف  من 

القا�سي يوؤثر �سلبًا على �سخ�سية الطالب 

في  العناد  مرحلة  اإلــى  اإي�ساله  لدرجة 

عدم الدر�ص.

بالمخت�سر اإن في الحرمان من الثواب 

بطرق مدرو�سة، يكون العقاب.

)الأ�شتاذ  الخ�شو�شي:  المدّر�س 

الخ�شو�شي(.

مرحلة  ـــى  اإل الــطــالــب  ي�سل  عــنــدمــا 

لوحده،  ــة  ــس ــدرا� ال عــلــى  الــمــقــدرة  عـــدم 

مرحلة  ــى  اإل اأي�سًا  الأهـــل  ي�سل  وعندما 

اأبنائهم  م�ساعدة  على  الــمــقــدرة  عــدم 

اإلى  ما�سة  الحاجة  ت�سبح  الدرا�سة،  في 

مدر�ص خ�سو�سي. ولي�ص كل �سخ�ص قال 

كذلك،  فعاًل  يكون  خ�سو�سي  مدر�ص  اإّنه 

الذي  ال�سخ�ص  هو  الخ�سو�سي  المدر�ص 

يكون على دراية كافية بالمواد التي �سوف 

الطالب،  مع  التعامل  وبكيفية  يدّر�سها، 

لمعرفة  والأهــل،  المدر�سة  مع  والتن�سيق 

مدى تح�سن الطالب وتقدمه. والأهم من 

كل ذلك محبة الطالب واقتناعه بال�سخ�ص 

الذي �سوف يدر�سه.
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على  بل  الأهــل،  مهمة  تنتهي  ل  وهنا 

المهمة ت�سبح  اإّن  يقول  فالبع�ص  العك�ص، 

اأ�سعب، فعليهم متابعة ولدهم مع المدر�سة 

من جهٍة  الخ�سو�سي  والمدّر�ص  من جهة 

اأخرى. ففي بع�ص الأحيان، يعمل الأ�ستاذ 

للطالب كي  الأ�سئلة  الخ�سو�سي على حل 

بالطبع   - الظاهرة  وهــذه  الــوقــت،  يوفر 

تكون على هذا  ل  والم�ساعدة  – خطيرة، 
ال�سكل.

 الإخوة وتدري�س اإخوتهم

فــي هـــذا الــ�ــســدد يــقــول ابـــن �سينا: 

اآخذ  عنه  وهو  األقن  ال�سبي  »ال�سبي عن 

ــذا الــقــول يــوؤكــد اأن الولد  اآنــ�ــص«، وه وبــه 

اأ�سرع،  بطريقة  ِمْن عمره  هو  مَمْن  يتلقن 

وفي هذا عدة فوائد:

- ا�ستيعاب الطالب عن طريقة اإخوته 

بطريقة اأ�سرع.

- تذّكر لالأخ المعلِّم ما در�سه في 

ال�سفوف ال�سابقة.

- تــقــّرب الأخـــــوة من 

الثقة  وازديـــــــاد  بــعــ�ــســهــم 

ــا يــجــب على  بــيــنــهــم، وهــن

الأهل في هذا ال�سدد دفع 

بع�سهم،  لم�ساعدة  الإخــوة 

فمن الممكن اأن نترك الإخوة يدر�سون في 

غرفة واحــدة في حال عدم حدوث فو�سى 

و�سجار بينهم، فاأخ مجتهد يوّلد الدافع عند 

الآخر في تقليده.

م��ه��م��ة الأه�����ل اأث���ن���اء درا����ش���ة 

اأولدهم

الأولى  الدرا�سة  �سنوات  في  الطالب 

الطالب  من  اأكثر  متابعة  اإلــى  يحتاجون 

في ال�سفوف الأعلى. وحول م�ساألة م�سك 

اأو الكتابة عنه فمن الأف�سل  القلم للطفل 

اأن نفعل  اإر�ساله بدون كتابة الفر�ص على 

ذلك. اأما بالن�سبة للكبار فاإن مهمة الأهل 

هــي الإ�ـــســـراف والــمــ�ــســاعــدة عــلــى تعلم 

والتاأكد من  ال�سحيحة  الدر�ص  منهجيات 

اأّن ولدهم در�ص، فاإن �سعبت عليه م�ساألة 

ريا�سيات ل نحلها فورًا بل نعود اإلى �سرح 

للم�سمون  فهمه  مــدى  مــا  ــرى  ون الــدر�ــص 

�سعوبات،  اأي  اإيجاد  وعند  للدر�ص،  العام 

لإعادة  الأ�ستاذ  مع  المتابعة  الأف�سل  من 

الطالب  لترك  اأن  كما  جديد.  من  ال�سرح 

�سخ�سية  اإك�سابه  في  اأهمية  وحده  يدر�ص 

قوية معتمدة على نف�سها م�ستقبليًا.

اإلى  تحتاج  التي  للمواد  بالن�سبة  اأّمــا 

اإ�سراف مبا�سر كمواد الحفظ والإمالءات 

والقراءة، نو�سح التالي:

- النتقال من مادة اإلى اأخرى، النتقال 

اأخرى  اإلى  المادة من فقرة  نف�ص  وفي 

قد  العك�ص  بل على  �سلبيًا  اأمــرًا  لي�ص 

يوؤدي اإلى م�ساعدة الطالب 

المتابعة  يقدر  لــم  مــا  اإذا 

النتقال  وبعد  يدر�سه  فيما 

والنتهاء من المادة الثانية 

يعود اإلى الأولى.

الت�سميع  تــــكــــرار   -

في الحرمان من الثواب 

ــة،  ــس ــدرو� ــرق م ــط ب

ـــون الــعــقــاب. ـــك ي
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يراه  والــــذي  والــمــراجــعــة 

يوؤدي  قد  اإيجابيًا  البع�ص 

اإلى ن�سيان الطالب وت�ستيت 

ذهنه فدر�ص ن�سف �ساعة 

كذلك  اأف�سل.  تركيز  مع 

راأينا  اإذا  الت�سميع،  اأثناء 

الأخطاء،  يــكــرر  الطالب 

نــقــوم فــــورًا بــاإيــقــافــه عن 

يعاود  ثم  محدد  لوقت  واإراحــتــه  الــدر�ــص 

الدر�ص.

في  مطلوب  الخطاأ  اأن  نذكر  اأن  بد  ل 

دافعًا  الخطاأ  يخلق  وقــد  التعلم،  مرحلة 

لدى الطالب في الجتهاد اأكثر.

- اآخيرًا، المقارنة ب�سخ�ص اآخر ذكي 

لي�ست في كل الأحيان اإيجابية، فقد توؤدي 

والتراجع،  والح�سد  والغيرة  الإحباط  اإلى 

لبع�سهم.  الإخــــوة  مــقــارنــة  وخــ�ــســو�ــســًا 

لي�سبح  وت�سجيعه  تحفيزه  يجب  هــنــا، 

بم�ستوى اأ�سدقائه، فالدرا�سة لي�ست �سباق 

�سيارات، بل هي م�سابقة الطالب مع ذاته 

للو�سول اإلى مهمة در�ص ناجحة.

الطالب والغذاء اأثناء الدر�س

الطالب  يحتاج  الدر�ص  اأثناء 

ــــمــــواد  اإلـــــــى ال

التي  ال�سكرية 

الن�ساط  تــولــد 

لأن  والـــطـــاقـــة، 

التركيز  عملية 

تــ�ــســرف عــــددًا 

كــبــيــرًا مــن هذه 

الـــــمـــــواد، فــــاإن 

الفاكهة  تقديم 

ال�سكريات  وبع�ص 

جيد  منظم  ب�سكل 

بع�ص  يلجاأ  وقــد  ومــفــيــد، 

لأكل  المطبخ  اإلى  الطالب 

هروبًا  يعني  ل  هذا  �سيء، 

الحقيقة  الــــدر�ــــص،  مـــن 

فعاًل  بحاجة  الطالب  اأن 

على  ت�ساعده  اأطعمة  اإلــى 

تعوي�ص الطاقة.

واأخـــــــــيـــــــــرًا يــــوؤكــــد 

الأهل  على  اأن  عوا�سة  ها�سم  الــدكــتــور 

وعدم  الطالب  اأبناءهم  �سخ�سية  فهم 

اإلزامهم باأخالقياتهم التعليمية الموروثة، 

من  وتختلف  تتغير  الدرا�سية  فالمناهج 

اأن  معرفة  ال�سروري  ومن  اآخر،  اإلى  جيل 

الأ�سا�ص  النهائية هي  النتيجة والمح�سلة 

ل مكان ول زمان ول طريقة الدر�ص.

اأن  اأجمل  ما  الأعــزاء  الأهــل  اأيها  فيا 

على  الجديد  العام  هذا  باأقالم  ت�سطروا 

مدرو�سة  طرقًا  ــم  اأولدك دفاتر  �سفحات 

بالممحاة  وتمحوا  للتدري�ص  وممنهجة 

كتب  فلتكن  اأخطاء.  من  تق�سدوه  لم  ما 

وال�ستمرار  العلم  لحب  م�سرحًا  اأولدكــم 

والتراجع.  الهروب  لكلمات  فيه، ل خزانًا 

م�سروع  حقائبهم  ولتكن 

مـــ�ـــســـتـــقـــبـــل 

ــــًا  ــــرق ــــس مــــ�

ـــــاًل  ـــــق ث ل 

يـــ�ـــســـمـــرهـــم 

مكانهم،  فــي 

يا  ولـــتـــكـــونـــوا 

دافعًا  اأهــلــنــا 

مجتمع  لبناء 

مــــــثــــــقــــــٍف ل 

للجهل  مــجــال 

والأمية فيه.

لي�ست �سباق  ــة  الدرا�س

ــي  ه ــل  ب ــارات،  �سي

ــع  ــب م ــة الطال م�سابق

ــى  اإل ــول  للو�س ــه  ذات

ــة. ــص ناجح ــة در� مهم
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ــــــة ــــــل ــــــم ح

–المن�شق  اهلل  ف�شل  ح�شين  ال�شيد  الحفل  في  األقى  وقد 

�شرح  العام– كملة  النظام  تطبيق  في  الأهلية  للحملة  العام 

فيها اأفكار الحملة. كما األقى كلمة وزير الداخلية والبلديات، 

اأنطوان  القا�شي  لبنان  جبل  محافظ  ب��ارود،  زي��اد  المحامي 

وفي  حطيط،  وف��اء  لالإعالمية  كلمة  كانت  كذلك  �شليمان. 

النائب  للمقاومة  الوفاء  كتلة  لرئي�س  كلمة  كانت  الختام 

محمد رعد جاء فيها:

* ال���ش��ت��ق��رار الج��ت��م��اع��ي، في 
نظم الأمور وتطبيق القانون:

اإن جمعية »قيم« تنطلق اليوم بحملتها 

الأهلية لتوجيه المواطنين وتوعيتهم على 

اأهمية الحترام واللتزام بالمحافظة على 

المدخل  بــاأن  منها  اإيمانًا  العام،  النظام 

وللحياة  الجتماعي  لال�ستقرار  الطبيعي 

الأمـــور  نظم  فــي  هــو  الم�سانة  المدنية 

والحتكام اإلى القانون وا�ستنقاذ المناطق 

كافة من فو�سى المخالفات والتعديات.

والثقافية  ــفــكــريــة  ال الــخــلــفــيــة  اإن 

والح�سارية التي ترتكز اإليها هذه الحملة 

والبيئة ال�سعبية التي تتفاعل معها اإيجابًا، 

في  الــمــاأمــول  الــنــجــاح  بالتاأكيد  �ستوفر 

تحقيق اأهدافها.

باهلل  الموؤمنين  الطيبين  اأهلنا  اإن 

وبالر�سالت ال�سماوية وبحقهم في العي�ص 

الآمن والكريم في وطنهم لبنان، الذي لم 

يبخلوا اأبدًا في الدفاع عن اأر�سه و�سيادته 

تحريره  اأجــل  مــن  بــذلــوا  -وقــد  وكرامته 

تقديم  وت�سابقوا في  والدماء  المهج  اأغلى 

ال�سهداء  اأكبادهم  فلذات  من  القرابين 

ت���ح���ت ع����ن����وان »ال����ن����ظ����ام م����ن الإي������م������ان« اأط���ل���ق���ت 

ج��م��ع��ي��ة ق���ي���م ح��م��ل��ة اأه���ل���ي���ة ل��ت��وج��ي��ه ال��م��واط��ن��ي��ن 

وت���وع���ي���ت���ه���م ل��ل��م�����ش��اه��م��ة ف�����ي ت���ط���ب���ي���ق ال���ن���ظ���ام.
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�سننه وقوانينه واأتقن �سنع كل �سيء فيه، 

ولم يتركه لعبٍث اأو فو�سى اأو ت�سّيب.

وجميع الأنبياء والر�سل اإنما بعثهم اهلل 

النا�ص لينظموا حياتهم ومجتمعاتهم  اإلى 

وليعلموهم كيف ي�ستقيم �سلوكهم الفردي 

وكيف ي�ستقر عقدهم الجتماعي.

حفظ  يجعل  مــا  الديني  تراثنا  وفــي 

العبادة، ففي و�سية  العام بمرتبة  النظام 

اأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالب لولديه 

:R الح�سن والح�سين

واأهلي  ول�����دي  وج��م��ي��ع  »اأو���س��ي��ك��م��ا 

ب��ت��ق��وى اهلل ونظم  ك��ت��اب��ي،  ب��ل��غ��ه  وم����ن 

.
)1(

اأمركم«

وفي الحديث ال�سريف: »اإن عليك في 

كل يوم �سدقة«.

قيل: ومن يطيق ذلك؟.

عن  الأذى  »اإماطتك   :Qفقال

.
)2(

الطريق �سدقة«

»دخل  ــًا:  اأيــ�ــس ورد  كــمــا 

عبٌد الجنة بغ�سن من �سوك 

الم�سلمين  طريق  على  ك��ان 

.
)3(

فاأماطه عنه«

اأ�سر  »م��ن  اأي�سًا:  وورد 

ب�سيء من طريق الم�سلمين، 

.
)4(

فهو له �سامن«

اهلل  »ات��ق��وا  اأي�سًا:  وورد 

اإن هوؤلء- من  الأبرار ذودًا عن حيا�سه، 

قادرة  قوية عادلة  لدولة  يتوقوا  اأن  حقهم 

ومطمئنة، تحفظ اأمنهم وت�سون كرامتهم 

م�ستلزمات  لهم  وتوفر  حقوقهم  وت�سمن 

ال�ستقرار الجتماعي وترعى م�سالحهم.

مطلب  هــو  الــدولــة  هــذه  ح�سور  واإن 

مزمن لهم، وهو واجب ل يحتاج اإلى دعوة 

ول اإلى مرا�سم ا�ستقبال.

الر�شل  و�شية  الحياة  تنظيم   *
والأو�شياء

في  وخ�سو�سًا  لبنان  فــي  �سعبنا  اإن 

بيروت  فــي  كما  الجنوبي  المتن  �ساحل 

بوجوب  اإيمانه  في  ينطلق  ل  والمناطق، 

الحاجة  مـــجـــرد  مـــن  الــــدولــــة  ــور  حــ�ــس

المو�سوعية لموؤ�س�ساتها ولدورها فح�سب، 

ا�ستجابة  ي�سكل  الح�سور  هذا  لأن  واإنما 

الح�ساري  انــتــمــائــه  مــع  وتــوا�ــســاًل 

في  المتجّذر  والعقائدي 

وجدانه وتكوينه الفكري 

والنف�سي.

النظام  حــفــظ  اإن 

وجدان  في  يمثل  العام 

�سعبنا الموؤمن الن�سجام 

والتناغم مع نظام الكون 

الخالق  اأبـــدعـــه  الــــذي 

العظيم �سبحانه واأحكم 

ــام  اأم ــن  م ــررت  م ــو  ل

ــه  ــت ل ــاري وقل وردة ج

ــن  ــة، فل اإن وروده ذابل

ــد فعلت �سيئًا  اأكون ق

ــه  اأ�سعرت ــي  اأنن ــر  غي

ــراج. والإح ــزن  بالح

من اليمين: وفاء حطيط، النائب رعد، ممثل وزير الداخلية ومن�سق الحملة
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في عباده وبالده، فاإنكم م�سوؤولون حتى 

.
)5(

عن البقاع والبهائم«

ــواب  اأب ال�سرعية  الأحــكــام  وفــي 

الن�سو�ص  توؤكد  متعددة 

فــيــهــا عــلــى كفِّ  الــــواردة 

الأمـــانـــة،  وعــلــى  الأذى، 

الغ�ص،  تــحــريــم  وعـــلـــى 

على  الـــحـــفـــاظ  وعــــلــــى 

اأداء  وعلى  الظلم،  حرمة  وعلى  البيئة، 

مفردات  من  الكثير  وغيرها  الحقوق، 

العامة  الــ�ــســالمــة  بــمــجــمــوعــهــا  ــق  تــحــقِّ

. للمجتمع

حفظ  وم�����ش��وؤول��ي��ة  ال���دول���ة   *
النظام العام:

مجرد  لــيــ�ــســت  الــتــعــالــيــم  هــــذه  اإن 

توجيهات اأخالقية، واإنما هي ناظم عملي 

مخالفتها  على  يترتب  الــنــا�ــص،  ل�سلوك 

م�سوؤوليات اأمام اهلل. ومع ذلك، فاإن اإدارة 

تحتل  التي  بالدولة  منوطة  ال�سلوك  هذا 

موقع الحكم المعّبر عن اإرادة المواطنين 

في حفظ النظام العام.

الإمام  اأ�سار  بالذات  الدور  هذا  واإلى 

علّيQ بقوله:

النظام  مكان  ب��الأم��ر  القيِّم  »وم��ك��ان 

من الخرز، يجمعه وي�سّمه، فاإن انقطع 

النظام تفّرق الخرز وذهب، ثم لم يجتمع 

.
)6(

بحذافيره اأبداً«

�سرورة  بـــالأمـــر...  الــقــّيــم  وحــ�ــســور 

ولو  المجتمع  لنــتــظــام  مــو�ــســوعــيــة 

ال�سرورة  وهـــذه  ـــــى،  الأدن بــالــحــد 

المع�سوم  الإمـــام  اأكــدهــا 

ال��ن��ا���س ل  »اإن  قــال:  حين 

اأو  ب��ّر  اإم���ام  اإل  ي�سلحهم 

.
)7(

فاجر«

التاأكيد  ولي�ص في هذا 

للبع�ص  يحلو  كما  الدولة  لفجور  �سرعنٌة 

قيامها  على  تحري�ص  هــو  بــل  يفهم،  اأن 

الأهلية  بنق�ص  التذرع  وعــدم  وح�سورها 

للتخفف منها اأو تغييبها.

الدولة  اإلــى  نظرتنا  ملخ�ص  هو  هــذا 

و�سرورتها وح�سورها، وهذه هي خلفيتنا 

الــديــنــيــة والــفــكــريــة الــتــي نــتــعــاطــى على 

وموؤ�س�ساتها  الدولة  مع  اإيجابًا  اأ�سا�سها 

قوانينها  تــطــويــر  فــي  بحقنا  ونــحــتــفــظ 

وتح�سين اأدائها.

م�سوؤولياتنا  ل  لتحمُّ يدفعنا  ما  وهــذا 

وتخفيف  �سوؤونه،  لتنظيم  مجتمعنا  اإزاء 

حقوقه،  لنيل  معه  والن�سال  عنه،  الأعباء 

وحّثه على القيام بواجباته.

تحترم  التي  الدولة  اأن  قناعتنا،  وفي 

من  الحترام  بال�سرورة  تجتذب  �سعبها 

توطيد  عبر  اإليه  ن�سعى  ما  وهــذا  �سعبها، 

الدولة  بين  المتبادلة  الإيجابية  العالقة 

ومواطنيها.

الموؤذية تحبط  ــة  الكلم

ــت  كان واإن  ــان  الإن�س

ــط. ــزاح فق ــي الم بداع

فعاليات ح�سرت الحفل
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اأهداف جمعية قيم في حفظ   *
النظام:

اإن جمعية قيم تعمل بموجب هذا التوجه، 

نطلقها  التي  الأهلية  الحمالت  ومن خالل 

اليوم، بدءًا من ال�ساحية الجنوبية لتوعية 

المواطنين على حفظ النظام العام وتطبيق 

القانون تحت �سعار »النظام من الإيمان«.

فاإنها تهدف اإلى تزخيم وعي المواطن 

على اأهمية القيام بواجباته، وعلى اأهمية 

اللتزام بتطبيق الأنظمة والقوانين، وعلى 

ــار مــخــاطــر الــتــعــدي عــلــى الأمـــالك  اإظــه

العامة و�سبكات الكهرباء والمياه، وكذلك 

على تبيان خطورة التعدي على البيئة.

اإ�سراك المواطن  اإلى  اأنها تهدف  كما 

في اأن�سطة هذه الحملة، انطالقًا من ثقتها 

باأن المواطن يتوق اإلى النظام وال�ستقرار، 

وما يحتاجه هو الإدارة التي تبادر وتحظى 

بال�سدقية لديه.

كما اأن هذه الحملة �ست�سهم في ت�سهيل 

مجال  في  الر�سمية  الأمنية  القوى  مهام 

حفظ الأمن، وموؤازرة البلديات في �سبط 

المخالفات، وتطبيق خطة ال�سير، وتنفيذ 

القوانين المرعية الإجراء.

على  الــمــالئــم  الــمــحــيــط  تــوفــيــر  اإن 

. نهج البالغة، خطب الإمام عليQ، ج3، �ص76( 1)

. الدعوات، قطب الدين الراوندي، �ص98( 2)

. الخ�سال، ال�سيخ ال�سدوق، �ص32( 3)

. تحرير الأحكام، العالمة الحلي، �ص543( 4)

. نهج البالغة، خطب الإمام عليQ، ج2، �ص80( 5)

. ميزان الحكمة، محمد الري�سهري، ج1، �ص115( 6)

. بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج34، �ص19( 7)

الهوام�س

الإدارة  وُح�ْسن  والتوجيه  الوعي  م�ستوى 

كل  في  لأهلنا  الح�ساري  الوجه  �سيعك�ص 

المناطق اللبنانية.

واإن ح�سور الدولة على م�ستوى الهتمام 

فاعلية  من  �سيعزز  والخدماتي  التنموي 

اللتزام الأهلي بالأنظمة والقوانين.

كل  اإلــى  خا�سًا  نـــداًء  نطلق  ولــذلــك، 

الــمــ�ــســوؤولــيــن ونــحــن عــلــى مــ�ــســارف عهد 

اإقـــرار  اإلـــى  ــادروا  ــب ي اأن  جــديــد،  حكومي 

ُت�سعر المواطنين،  خطط وم�ساريع حيوية 

المحرومة  الــمــنــاطــق  فـــي  وخــ�ــســو�ــســًا 

�سيا�سات  في  حا�سرون  اأنهم  والمهملة، 

والخدماتية،  الإنمائية  وبرامجها  الدولة 

المبادرة  موقع  فــي  باأنها  ُت�سعرهم  كما 

حياتهم  يـــربـــك  ـــا  م ــل  ــك ل ــة  ــج ــال ــع ــم وال

وا�ستقرارهم الجتماعي.

ختامًا...

كما  الجنوبية  ال�ساحية  في  اأهلنا  اإن 

مواطنون  هم  اللبنانية  المناطق  كل  في 

كل  الـــدولـــة  مــن  ي�ستحقون  �ــســالــحــون، 

اأداء  ي�ستنكفوا عن  لن  الرعاية والهتمام 

واجبهم وحملة »النظام من الإيمان« بادرة 

وطنية م�سوؤولة لتعزيز اللحمة بين النظام 

العام والمواطنين.

جانب من الح�سور

81

م
 2

00
9 

ل
و

لأ
 ا

ن
و

ن
كا

 /
 2

19
د 

د
ع
ل
ا



اإعداد: حوراء مرعي

ــًا  ــب ك ــو ك  32
جديدًا

كوكبًا   32 الفلك  علماء  اكت�سف 

ال�سم�سية،  المجموعة  جديدًا خارج 

بــعــ�ــســهــا اأكـــبـــر مــــرات قــلــيــلــة من 

الأر�ص.

لهذا  الــعــلــمــاء  تــو�ــســل  وقــــد 

البحث  جهاز  با�ستخدام  الك�سف 

بـ  اخت�سارًا  المعروف  الكواكب  عن 

طوله  منظار  في  والمثبت  هارب�ص، 

لالتحاد  تــابــع  بمر�سد  �ــســم   360
بمدينة ل�سال في  الأوروبــي موجود 

ت�سيلي.

اأي  واإذا كانت هناك حياة على 

من هذه الكواكب، فاإن هذا �سيعتمد 

فلك  في  دورانها  مكان  على  جزئيًا 

النجوم التابعة لها.

الأر�ــــص  اأن  الـــمـــعـــروف  ومــــن 

»منطقة  بـــ  يعرف  مــا  على  ت�ستقر 

الحرارة  درجة  حيث  غولديلوك�ص«، 

لغالفنا  الـــزائـــدة  بــالــحــارة  هــي  ل 

الجوي كي ل يذوب ول هي بالبرودة 

البحار، لكنها  التي تجمد  المفرطة 

منا�سبة لقيام حياة عليها.

عدد  يرتفع  الكت�ساف  وبــهــذا 

المكت�سفة لأكثر  الخارجية  الكواكب 

من اأربعمائة كوكب، ومعظمها عبارة 

ــازات  ــغ ـــرات عــمــالقــة مــن ال عــن ك

ال�سامة الم�سابهة لكوكب الم�ستري، 

 28 لكن  حياة.  لأي  اآثــار  بها  ولي�ص 

»الأر�سين  با�سم  والمعروفة  منها 

منها  الــواحــد  كتلة  تبلغ  ال�سخمة« 

عــ�ــســريــن �ــســعــف حــجــم الأر�ـــــص، 

وبالتالي، فهي كواكب �سخرية.

اأخبار 

من 

العالم
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ال�سغط  مــن  نحّد  اأن  ن�ستطيع  هــل 

العقاقير؟  اإلى  اللجوء  دون  من  النف�سي 

الجواب، بح�سب الطبيب النف�سي ديفيد 

�سيرفان �سريبيرن هو: نعم!

فقد اقترح الطبيب »�سريبير« اأ�سلوبًا 

وهو  المعجبين  لــدى  ببطء  طريقه  �سق 

على  ويقوم  القلب«،  بـ«تما�سك  ُعرف  ما 

بهدف  التنّف�ص  في  تمارين  عبر  تقنية 

يوؤدي  مما  القلب،  �سربات  معدل  زيــادة 

الحالت  على  ال�سيطرة  اإلـــى  بالتالي 

النفعالية.

وما يحدث، هو اأن دقات القلب ت�سل 

الوقت  لكن  الدقيقة،  في  نب�سة   60 اإلــى 

وهذا  منتظمًا.  لي�ص  النب�ستين  بين 

الختالف، الموجه من قبل نظام ع�سبي 

اأو  قلبية  م�سكلة  بعد  ينخف�ص  اإرادي،  ل 

جراء حالة من الكتئاب اأو القلق.

تــوازن  يــكــون  الــمــقــابــل، عندما  فــي 

ُت�سمى  الأمـــثـــل،  هــو  الع�سبي  الــجــهــاز 

هذه  في  القلب«.  بـ«تما�سك  الحالة  هذه 

القلب  �سربات  مــعــّدل  ينتظم  الحالة، 

على 6 دورات مت�سارعة ومتباطئة ب�سكل 

من�سجم مع التنّف�ص.

واإذا اعتمدنا هذه الطريقة من 5 اإلى 

10 دقائق، مرتين اأو ثالثًا يوميًا، ن�ستطيع 
اأن نقب�ص على انفعالتنا الع�سبية.

ويوؤّكد �سريبير اأنه »من خالل التحكم 

في التنف�ص، باإمكاننا، ب�سكل غير مبا�سر 

الم�ستقل،  الع�سبي  الجهاز  عمل  تنظيم 

وبالتالي قدرتنا على تحمل ال�سغوط«.

الــتــنــفــ�ــص لــمــواجــهــة 

ــط الــنــفــ�ــســي ــغ ــس ــ� ال
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ال�سعادة تطيل العمر.. 

بالفعل!

ر�سالة العلماء اإلى النا�ص عمومًا هي: اأن ال�سعادة تجعلكم 

في �سحة جيدة، واإلى المت�سائمين تحديدًا، تعلموا التفاوؤل، كي 

تنعموا بحياة �سحية!

جامعة  اأجرتها  علمية  درا�سة  واأظهرت 

الحقيقية  لل�سعادة  اأن  اأيلينوي 

تاأثيرًا فيزيولوجيًا على اأمرا�ص 

مثل ال�سكري والقلب.

في  النف�ص  عالم  ويقول 

ال�سعداء  النا�ص   « الجامعة: 

لديهم  اأكبر،  ب�سرعة  ي�سفون 

ويعي�سون  اأقـــوى،  مناعة  نظام 

اأطول«.

ك�سفت  ذاتـــــه،  الـــوقـــت  فـــي 

 100 ــى  ـــت عــل اأجـــري ـــة  ـــس درا�

 ،2009 اآب  فــي  �ــســيــدة  ـــف  األ

كن  ــي  ــوات ــل ال ــ�ــســيــدات  ال اأن 

لديهن  انخف�ص  مــتــفــائــالت، 

القلب  مر�ص  من  المعاناة  خطر 

في   90 المئة، وتراجعت ن�سبة احتمال تعر�سهن بن�سبة 

للموت بنحو 14 في المئة في ال�سنوات الثماني المقبلة، مقارنًة 

مع المت�سائمات.

من هنا، يوؤكد العلماء على اأن »الأو�ساع النف�سية مهمة على 

ال�سحة«، لي�ص فقط على �سعيد »نوعية الحياة«، بل اأي�سًا من 

حيث »النتائج ال�سحية ال�سعبة« مثل اأمرا�ص القلب والموت.

في موازاة ذلك، ك�سفت درا�سة اأجراها باحثون في جامعة 

لندن، اأن لدى الأ�سخا�ص ال�سعداء معدًل منخف�سًا في م�ستويات 

هرمون التوتر اأو الكورتيزول، المرتبط بمر�ص ال�سكري.
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ال�سواعق تكّمل دورة الحياة

�سوتها  ب�سبب  ال�سواعق  الإن�سان  يخ�سى 

مادية  اأ�ــســرار  من  ت�سببه  ولما  اأوًل،  القوي 

غالبًا، وقليال في الأرواح، لكن عالم ال�سواعق 

من  فهو  الطبيعة،  عوالم  بقية  عن  يختلف  ل 

ت�سبب  ولــو  الحياة  دورة  يكّمل  عنا�سرها، 

باأ�سرار بع�ص الأحيان.

فــي هـــذا الــمــجــال، يــقــول بــ�ــســام التقي 

اإن  الــكــهــربــاء  فــي  المتخ�س�ص  المهند�ص 

ومتداخلة،  متكاملة  منظومة  الأر�ـــص  »جــو 

خلل  حدث  فمتى  حلقاتها،  من  حلقة  والبرق 

هذا  في  الأ�سا�ص  العن�سر  هو  والإنــ�ــســان   -

 - الجو  تركيبة  في  اأف�سده  ما  ب�سبب  التحول 

وهذه  اتزانه،  اإلى  الو�سع  ليعيد  البرق  ا�ستّد 

النتائج كانت ركيزة اأبحاث جرت في فنلندا 

عام 1982«.

فمنها  مــعــروفــة،  ــواعــق  الــ�ــس ـــرار  اأ�ـــس

التي  الخ�سائر  واأكبر  والته�سيم،  التخريب 

الحدوث،  نادر  وهو  القتل  ال�سواعق  ت�سببها 

ثم اإتالف معدات المنازل الكهربائية.

ــك،  ذل مــن  بكثير  ــر  ــب اأك منافعها  لــكــن 

للجو،  البيئي  للتوازن  اإعادتها  على  فعالوة 

فاإن ال�سواعق تغذي الأر�ص بالآزوت فتزداد 

خ�سوبة الأر�ص.

ويو�سح المهند�ص التقي اأن »هناك كميات 

ل  ولكنها  المياه،  تحمل  الغيوم  مــن  كبيرة 

تمطر اإّل اإذا اأعطتها ال�ساعقة اإ�سارة تفجير، 

فتتفرغ الغيمة كبالون ثقب باإبرة، وال�سواعق 

النباتات  مـــن  اأنـــــواع  اإنـــبـــات  فـــي  تت�سبب 

كالفطريات والكماأ )فطر بري مو�سمي ينمو 

في ال�سحراء بعد �سقوط الأمطار(«.
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حذر المخت�ص باأمرا�ص القلب رئي�ص رابطة ال�سحة والبيئة بفرن�سا من و�سع الهاتف 

النقال على اأقل من �سنتمترين من الج�سم، وطالب باإغالقه وقت النوم وو�سعه على بعد 

50 �سنتمترًا من الج�سم، محذرًا من اآثاره الجانبية التي ت�سمل ا�سطرابات النوم وال�سداع 
و�سعف التركيز والكتئاب والإعياء.

واأكد بيير �سوفي اأن درا�سات عدة اأثبتت اأن للنقال اآثارًا ف�سيولوجية وبيولوجية عدة 

على م�ستخدميه، ت�سمل انخفا�ص هرمون النوم المعرف بـ«الميالتونين« وهو هرمون ذو 

خ�سائ�ص م�سادة لل�سرطان.

واأورد �سوفي في هذا ال�ساأن نتائج درا�سة م�سرية اأظهرت تغيرات في معدل نب�سات 

لها  يتعر�ص  اأو  دقائق  ع�سر  لمدة  النقال  الهاتف  لموجات  يتعر�ص  الــذي  الجنين  قلب 

مبا�سرة بعد ميالده.

ـــف الـــنـــقـــال! ـــات ـــه ــــــــذروا ال اح

86



�ساعة  حتى  الأطفال  نوم  غرف  في  التلفزيون  م�ساهدة  اأن  اأميركيون  باحثون  اأكد 

متاأخرة من الليل وما ي�ساحبها من اأ�سواء ا�سطناعية ت�سبب لهم الكاآبة.

اأن  وال�سلوك،  الدماغ  اأبحاث  مجلة  في  ن�سرت  درا�سة  في  الباحثون،  اأولئك  وكتب 

بالكاآبة  وت�سيبهم  الأطفال  اأمزجة  تعّكر  الليل  خالل  وال�سطناعية  المفرطة  الإ�ساءة 

وتق�سي على الرغبة لبذل اأي مجهود بدني، كما اأن ذلك ي�سعف حما�ستهم للقيام باأ�سياء 

بجامعة  الع�سبية  والعلوم  النف�ص  علم  اأ�ستاذ  نل�سون،  راندي  البروفي�سور  ودعا  كثيرة. 

ت�سببه الإ�ساءة ال�سطناعية على  ال�سلبي الذي  الدور  التركيز على  اإلى  اأوهايو،  �ستايت 

الحالة النف�سية للب�سر خا�سة الأطفال.

وراأى نل�سون اأن تزايد معدلت الكتئاب عند الب�سر تترافق مع ال�ستخدام المتزايد 

يتعر�سون  النا�ص  الكثير من  اأن  اإلى  الحديثة، لفتًا  الليل في مجتمعاتنا  اأثناء  لالإ�ساءة 

لإ�ساءة غير طبيعية، وقد يكون لذلك نتائج م�سرة على �سحتهم.

وختم بالقول: »اإن لالإ�ساءة في الليل تاأثيرًا اجتماعيًا وبيئيًا و�سلوكيًا و�سحيًا �سيئًا، 

وهذه اأمور بداأت بالظهور حديثًا«.

التلفزيون وكاآبة الأطفال
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ك�سكول الأدب
في�شل الأ�شمر

من اأمثال العرب:

- ُربَّ كلمٍة تقوُل ل�ساِحبها دعني:

ُروَي اأنَّ ملكا من ملوك اليمن خرج لل�سيد ومعه اأحد اأ�سدقائة المقربين اإليه. وبينما 

هم يتراك�سون خلف ال�سيد، اإذ راأى الملك �سخرًة عظيمًة لكنها مل�ساء ناعمة، ف�سعد 

بفر�سه عليها ومعه ذلك ال�سديق الذي قال: يا اإلهي ! لو اأن اإن�سانًاٍ ُذبح على هذه ال�سخرة 

اإلى اأين كان يبلغ دمه؟ فقال الملك اذبحوه عليها ليرى دمه اأين يبلغ. فُذبح عليها. عندها، 

قال الملك الغ�سوم:ُربَّ كلمٍة تقوُل ل�ساحبها دعني.

ُي�سرب هذا المثل لمن يقول كالمًا ل حاجة له اإليه، وقد يوؤدي اإلى �سرر القائل.

اأُكلت يوم اأُكل الثوُر الأبي�ُس:

ثالثة  اأثوار  كمثل  عثمان  ومثل  مثلي  اإنما  قال:   Qعليًا الموؤمنين  اأمير  اأنَّ  يروَى 

�سيء  على  منهن  يقدر  ل  فكان  اأ�سد،  فيها  ومعهن  واأحمر،  واأ�سود  اأبي�ص  اأجمة  في  كن 

الثور  اإل  اأجمتنا  في  علينا  يدل  ل  الأحمر:  والثور  الأ�سود  للثور  فقال  عليه.  لجتماعهن 

الأبي�ص، فاإن لونه م�سهور ولوني على لونكما، فلو تركتماني اآكله �سفت لنا الأجمة، فقال: 

لنا  لت�سفو  الأ�سود  اآكــل  فدعني  لونك  على  لوني  لالأحمر:  قال  ثم  فاأكله،  فكله،  دونــك 

الأجمة، فقال: دونك فكله، فاأكله ثم قال لالأحمر: اإني اآكلك ل محالة، فقال: دعني اأناِد 

كل الثوُر الأبي�ُص.
ُ
كلت يوم اأ

ُ
ثالثًا، فقال: افعل، فنادى: األ اإني اأ
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مجيُر اأُمِّ عامٍر:

اإلى ال�سيد في يوم حاّر. فبينما هم  اأمُّ عامٍر هي ال�سبُع. وقد روَي اأن قومًا خرجوا 

كذلك، اإذ عر�ست لهم اأّم عامر فطردوها فاتبعتهم حتى األجاأها اإلى خباء )اأي خيمة( 

اأعرابي، قال: ما �ساأنكم؟ قالوا: �سيُدنا وطريدُتنا. قال: كال والذي نف�سي بيده ل ت�سلون 

اإليها ما ثبت قائم �سيفي بيدي، قال: فرجعوا وتركوه، فقام اإلى �ساٍة فحلبها وقرب اإليها 

عا�ست  ت�سرب من هذا حتى  ومرة  ت�سرُب من هذا  مرة  فاأقبلت  ماء،  اإليها  وقرب  ذلك، 

وا�ستراحت. فبينما الأعرابي نائم في جوف بيته، اإذ وثبت عليه، فبقرت بطنه، و�سربت 

دمه، واأكلت ح�سوته، وتركته، فجاء ابن عم له فوجده على تلك ال�سورة فالتفت اإلى مو�سع 

ال�سبع فلم يرها، فقال: �ساحبتي واهلل، واأخذ �سيفه وكنانته واتبعها فلم يزل حتى اأدركها 

فقتلها واأن�ساأ يقول:

ــــــــِه  ومـــــــــــــن يــــــ�ــــــســــــنــــــِع الــــــــــمــــــــــعــــــــــروَف فــــــــــي غـــــــيـــــــر اأهــــــــل

عــــــــامــــــــِر اأم  مــــــــجــــــــيــــــــُر  لقـــــــــــــــى  كــــــمـــــــــــــا  يـــــــــــــــــالقــــــــي 

ــــــــــمــــــــــعــــــــــروف هـــــــــــــــذا جــــــــــــــــــزاء مــــن  ــــــــــــــــــذوي ال فــــــــقــــــــل ل

ـــــع الـــــــــمـــــــــعـــــــــروف مــــــــــع غـــــــيـــــــر �ــــــســــــاكــــــِر ـــــن ـــــ�ـــــس غــــــــــــــــدًا ي

من غريب القراآن الكريم:

{وخذ بيدك �سغثاً  * قال تعالى: 
})�س/44( 

ح�سي�ص  اأو  ريحان،  قب�سُة  غُث:  ال�سِّ  

تعالى:  قال  اأ�سغاث.  وجمعه:  ق�سبان،  اأو 

ل  الــتــي  المختلطَة  الأحـــــالَم  ــَه  �ــســبَّ وبـــه 

اأحالم}  اأ�سغاث  {قالوا  يتبيُن حقائقها، 

)يو�سف/44(  اأي: اأخالط من الأحالم.

اهلل  ي��خ��رج  ل��ن  {اأن  تعالى:  قــال   *
)محمد/29(،  اأ����س���غ���ان���ه���م} 

غُن: الحقُد ال�سديُد، وجمعه: اأ�سغان.  ال�سِّ

{���س��ب��غ��ة اهلل}  ــى:  ــال ــع ت قـــال   *
م�سدر  ال�سبُغ:  )البقرة/138(، 

الم�سبوغ،  وال�سبغ:  �سبغت، 

وقوله تعالى: {�سبغة اهلل} 

اإ�ـــســـارة اإلـــى مــا اأوجـــده 

من  النا�ص  في  تعالى 

يمّيزهم  الذي  العقل 

عن البهائم.
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من نوادر العرب:

ذهب رجٌل اإلى الوالي واأن�سده �سعرًا، قال الوالي: اطلب ما ت�ساء. 

قال: هل تعطيني؟ 

قال: اأجل 

قال: اأريد اأن تعطيني دنانير بمثل الرقم الذي اأذكره في الآيات 

القراآنية 

قال: حبًا وكرامة 

فاأعطاه  واحد«،  اإله  »اإلهكم  تعالى:  اهلل  قال  ال�ساعر:  قال 

دينارًا

قال:«ثاني اثنين اإذ هما في الغار«، فاأعطاه دينارين 

قال: »ل تقولوا ثالثة انتهوا«، فاأعطاه ثالثة 

قال: »ول ثالثة اإل هو رابعهم«، فاأعطاه اأربعة 

اإل هو �ساد�سهم«، فاأعطاه خم�سة  قال: »ول خم�سة 

دنانير و�ستة 

فاأعطاه  �ــســمــوات«،  �سبع  خلق  الــذي  »اهلل  قــال: 

�سبعة 

قال: »ويحمل عر�ص ربك فوقهم يومئذ ثمانية«، فاأعطاه ثمانية 

قال: »وكان في المدينة ت�سعة رهط يف�سدون في الأر�ص«، فاأعطاه ت�سعة 

قال: »تلك ع�سرة كاملة«، فاأعطاه ع�سرة دنانير 

قال: »اإني راأيت اأحد ع�سر كوكبًا«، فاأعطاه اأحد ع�سر 

قال: »اإن عدة ال�سهور عند اهلل اثنا ع�سر �سهرًا في كتاب اهلل«، فاأعطاه اثني ع�سر 

ثم قال الوالي: اأعطوه �سعف ما ذكر واطردوه 

اأو  األــف  مائة  اإلــى  »واأر�سلناه  تقول:  اأن  خفُت  قــال:  مــولي؟!  يا  لماذا  ال�ساعر:  قال 

يزيدون«.

قال رجل نْحويٌّ لبنه: اإذا اأردت اأن تتكلم ب�سيء فاعر�سه على عقلك وفّكر فيه بجهدك 

حتى تقّومه ثم اأخرج الكلمة مقومًة. فبينما هما جال�سان في ال�ستاء والنار م�ستعلة وقعت 

�سرارة في جّبته وهو غافل عنها والبن يراه ف�سكت �ساعة يفكر ثم قال: يا اأبِت اأريد اأن 

اأقول لك �سيئًا، اأفتاأذن لي فيه؟ قال اأبوه: اإن حقًا فتكلم. قال: اأراه حقًا. فقال: قل. قال: 

اإني اأرى �سيئًا اأحمر على جبتك. قال: ما هو؟ قال: �سرارة وقعت على جبتك. فنظر اأبوه 

قال:  �سريعًا؟  به  تعلمني  لم  لماذا  لالبن:  فقال  كبير،  منها جزء  احترق  وقد  اإلى جبته 

بالنحو  تتكلم  ل  له:  وقال  فنهره  به،  وتكلمُت  الكالم  قوَّمت  ثم  اأمرتني  كما  فيه  فكرُت 

اأبدًا.
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قال ال�شعراُء:

قاَل ال�ساعر الم�سري محمود �سامي البارودي:

)1(

َمعاِذرُه خــاَنــتــُه  ــَحــزَم  ال خــالــَف  ـــرُهمــن  ـــــــــواُه قـــــلَّ نـــا�ـــسِ ومـــــن اأطـــــــــاَع َه

)2(

ً
ــــَواِن َبـــــاِدَرة  ــــالإْخ ِب ــ�ــصَ  ــَربَّ َقــــاِهــــُرُهوَمــــْن َت  

َّ
اهلل نَّ  ــــــــاإِ َف َمـــــاِن  الـــــزَّ ِمـــــَن 

ــي اأدٍب ـــرٍف وف ل َيــجــمــُل الــمــرُء فــي َظ
)3(

�َسراِئُرُه َمـــــْراآُه  ــــْوَق  َف ــْن  ــُك َت ـــْم  َل َمــا 

َباِطُنُه يَك  ُيْر�سِ ـــِذي  الَّ ِديُق  ال�سَّ َظاِهُرُهَوَمـــا  ُيْر�سِيَك  ــِذي  الَّ ِديِق  ال�سَّ ِمْثَل 

ِمُرُه ُي�سْ ـــِر  ْم
َ
ـــالأ ِب ــى  ــَت ــَف اْل َيــُفــوُه  َل  ـــْد  ــُرُهَق ــاِئ ــَم ــي �ــسَ ــِف ــْخ ـــا ُت ــِه َم ــْي ــَن ــْي ـــَن َع ـــْي َوَب

ـــى حـــاٍل َنــعــيــ�ــُص بها ــوُل اإل ــو�ــس ــــــــَواِدُرُه؟كــيــَف ال ــيــنــا َب  ِف
ٌ
ـــة  ـــوَن ْهــــُر مـــاأُْم َوالــــدَّ

فائدة اإعرابية:

ــــاَل« الفعِل  ِمـــْن »َط ــٌة  ــَب ــًركَّ ُم ــا:  ــَم َطــاَل

ِة  الكافِّ و»مـــا«   ، ــدَّ ــَت اْم وَمــْعــنــاه:  الما�سي 

َمٍر،  ُم�سْ اأو  فاِعٍل ظاهٍر  َطَلِب  ْتها عن  فَكفَّ

»َما« ِعَو�ٌص عِن الَفاِعِل نحو: »طاَلَما َبحْثُت 

ديٍق«. َعْن �سَ

ـــْمـــعـــًا وطــــاَعــــًة:  �ـــسَ

بَتْقِديِر  وَباِن  َمْن�سُ َدَراِن  َم�سْ

�َسْمَعًا  �َسِمْعُت  اأي  ــٍل،  ــْع ِف

َطــاَعــًة. ويجوُز  َطــْعــُت 
َ
واأ

ــٌة« على  ــْمــٌع وطــاَع »�ــسَ

َحـــْذِف الــُمــْبــَتــداأ، اأو 

ــقــديــر: اأْمــــري  الــتَّ

ــْمــٌع وطــاَعــٌة، اأو  �ــسَ

على حذِف الَخَبِر، 

ِعْنِدي  والــتــقــديــُر: 

�َسْمٌع وَطاَعٌة. 

:Pمن بالغة الر�شول الأكرم

:Pقال

اِئُد اأْل�ِسَنِتِهْم؟« )تحف العقول: 56(: قوله ا�َص َعَلى َمَناِخِرِهْم اإّل َح�سَ »َوَهْل َيُكبُّ النَّ

P فيه ا�ستعارة، والمراد بها اأنَّ �سبب تعّثر النا�ص اإنَّما هو األ�سنتهم، بعلة الأقوال ال�سّيئة 

التي ت�سدر عنهم، هذا في الدار الدنيا. فاأّما في الدار الآخرة فيعَذبون ب�سبب اأقوالهم 

بون ب�سبب اأفعالهم، ويكّبون في النار على مناخرهم. كما يعذَّ

والتعبير عن هذه الحال بـ»ح�سائد الأل�سنة« من اأح�سن العبارات؛ لأنَّه عليه وعلى اآله 

ه ما ي�سدر عن األ�سنتهم من الأقوال التي ت�سوء عواقبها ويعود عليهم  ال�سالة وال�سالم �سبَّ

وبالها بالزارع الذي يجُد عاقبة زرعه .
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المعاذر: الحجج التي ُيعتَذر بها. (1 )

البادرة: العالمة، ودليل ال�سيء القريب الحدوث. (2 )

ال�سرائر: النوايا وما يكتمه الن�سان (3 )

الهوام�س

اأخطاء �شائعة:

خال به ل اختلى به:

يقال: اختلى الم�سيُف ب�سيفه، وهذا خطاأ، لأنَّ الفعل »اختلى« ل يفيد نف�ص المعنى 

الذي يفيده فعل »خال« من انفراد �سخ�صٍ باآخر.

انطفاأت النار ولي�س خمدت:

يفترق النطفاء عن الخمود اأن الأوَل يعني اأن النار قد زال لهبها نهائيًا، 

اأما اإذا خمدت فيكون لهبها قد �سكَن دون اأن ُيطفاأَ جمُرها. 

ُيخيَُّل اإلّي:

اأي  اإلّي،  ُل  ُيخيَّ اأن يقال:  الأمر كذا، وال�سحيح  اأن  يقال: يخاُل لي 

ُم اأنه كذا. اأتوهَّ

عمود ل عامود:

يقال: هذا عامود طويل، وال�سحيح اأن يقال: عمود، لأن هذه 

الكلمة ل ي�سح اأن تحتوي األفًا.

عموم وعامة:

اأن  يقال: هذا بيان موجٌه اإلى عموم النا�ص، وال�سحيح 

 » يقال: اإلى النا�ص عامًة. اأما عموم، فهي م�سدر الفعل »عمَّ

بمعنى �سمَل.

حة، وال�سحيح اأن يقال: يعاني فالن اآلماً مبرحًة،  يعاني:    يقال: يعاني فالن من اآلم مبرِّ

لأنَّ الفعل »عانى« يتعدى بنف�سه ول يتعدى بحرف الجر »من«.

كلمات عامية اأ�شلها ف�شيح:

حــِمــَئ على فالن،  ال��ع��ام��ة:  ت��ق��ول   -

وهذا  غ�سَب،  اأنــه  ذلــك  مــن  ويق�سدون 

ا�ستعمال  هــو  ــَئ«  »حــِم لفعل  ال�ستعمال 

يوؤديه  الذي  المعنى  نف�ص  ويوؤدي  ف�سيح، 

في العربية الف�سحى.

َن الطعاُم، اإذا ف�سَد  - تقول العامة: َحنَّ

َر طعمه ورائحته. واأ�سُل الفعل في العربية  وتغيَّ

رائحة  تغّير  وهو  »الحنين«،  من  الف�سحى 

الجوز والزيت ونحوهما ب�سبب الف�ساد.

�َص ال�سجرة اإذا قطف  - تقول العامة: َحوَّ

ثمرها. واأ�سل الفعل في العربية الف�سحى: 

حا�َص، اأي جمَع ال�سيَء وا�ستولى عليه. وفي 

الغنَم  الذئُب  يقال: حا�ص  اأي�سًا  الف�سحى 

اإذا جمعها، والتحوي�ص هو التجميع.

بمعنى:  البيت،  العامة: خ�ّص  - تقول 

اللغة  في  �سحيح  ال�ستعمال  وهذا  دخــَل. 

العربية الف�سحى.

اإذا  الإبــريــَق،  خ�صَّ  العامة:  تقول   -

ك ماءه حركة عنيفة. واأ�سل الفعل في  حرَّ

العربية الف�سحى »خ�سخ�َص«.

اإذا  اللحم  ــَج  خــمَّ ال��ع��ام��ة:  ت��ق��ول   -

في  الفعل  واأ�سل  واأنــتــَن.  رائحته  ف�سدت 

خمج  ويقال:  »َخــِمــَج«،  الف�سحى  العربية 

التمر اإذا ف�سد جوفه و�سار حام�سًا.
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�ــســرطــان 

ــــق  ــــن ع

الــــرحــــم
غالبًا،  الرحم  عنق  �شرطان  ي�شيب 

بين  اأعمارهن  تتراوح  اللواتي  ال�شيدات 

الفترة  وهي  والخم�شين،  الأربعين  �شن 

و�شن  الخ�شوبة  �شن  بين  النتقالية 

العطاء.

 50 كل  اأن  اإل��ى  الإح�شاءات  وت�شير 

من مئة األف �شيدة ت�شاب ب�شرطان عنق 

الرحم في هذه المرحلة من حياتها.

الدكتورة جميلة �شهاب

اأخ�سائية في الجراحة الن�سائية والتوليد

جمعية الأطباء الم�سلمين

*الأ�شباب الم�شاعدة
- الإنجاب المتكرر.

- كثرة الولدات.

- الإجها�سات.

- اللتهابات المزمنة والتقرحات من 

�ساأنها تغيير طبيعة بع�ص الخاليا.

*اأعرا�س �شرطان عنق الرحم:
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94

 في البداية: ل تظهر اأعرا�ص وا�سحة 

تظهر  وتف�سيه  بــتــقــدمــه  ولــكــن  وجــلــيــة، 

وبكثرة. واأهم هذه الأعرا�ص:

ممزوجة  مــخــاطــيــة  اإفــــــــرازات   -1

بتم�سحات وا�سحة وجلية.

2- اإزدياد كمية الدماء خا�سة عند كل 

عملية جماع.

3- في معظم الحالت، ل يكون الألم  

موجودًا.

في الحالت المتقدمة:

اإفــــــرازات  تــظــهــر   -1

دموية �سديدية ذات رائحة 

كريهة نتيجة التعفن.

اأ�سفل  فـــي  اآلم   -2

اإلى  تمتد  والظهر  الحو�ص 

اإحدى ال�ساقين.

3- قد ياأتي الألم ب�سكل نوبات ع�سبية 

خفيفة، ت�ستد لياًل وتخف نهارًا.

4- فقدان ال�سهية للطعام.

دم،  وفقر  واإرهـــاق  و�سعف  وهــن   -5

ب�سبب الأنزفة الدموية من الورم نف�سه.

6- فقدان ال�سيدة  لعدة كيلوغرامات 

من وزنها.

طرق الت�شخي�س المبكر ل�شرطان 

عنق الرحم:

المهبلية:  1-الم�سحة 

المهبلية  الــفــحــو�ــص  ــن  م

لكت�ساف  الأ�ـــســـا�ـــســـيـــة 

وعنق  الـــرحـــم  �ــســرطــان 

الرحم، ويكون باأخذ عينة 

الرحم  عــنــق  ــا  خــالي مـــن 

ــاءات اإلى  ــر الإح�س ت�سي

ــة  مئ ــن  م  50 كل  اأن 

ــاب  ت�س ــدة  �سي ــف  األ

الرحم. ــق  عن ب�سرطان 
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اإلى  واإر�ــســالــهــا  زجــاجــة  عــلــى  وم�سحها 

المختبر لتحليلها.

الفح�ص  هــذا  اإجــراء  المفرو�ص  من 

مرة في كل �سنة على الأقل، خ�سو�سًا بعد 

�سن الثالثين.

اإذا  اأ�سهر   6 كل  الأوقــات،  بع�ص  وفي 

كانت ال�سيدة قيد المعالجة.

فح�ص  هــي  المهبلية  الم�سحة  اإذًا، 

المراأة  اإ�ــســابــة  ــدارك  ــت ل وقــائــي  مهبلي 

الخاليا  واكــتــ�ــســاف  الــرحــم،  بــ�ــســرطــان 

المعالجة  ي�سهل  مما  الأولــى،  ال�سرطانية 

المحتم  الموت  من  الــمــراأة  حياة  وينقذ 

بها.

2- التنظير المهبلي: التنظير المهبلي 

و�سيلة اأخرى من و�سائل الفح�ص المهبلي، 

مــكــبــر يعتمده  مــنــظــار  كــنــايــة عــن  وهـــو 

معينة  حالة  تعتر�سه  عندما  الأخ�سائي 

من حالت الأمرا�ص المزمنة والتقرحات 

الخبيثة.

بع�ص  فـــي  الــرحــمــيــة:  الــخــزعــة   -3

ـــــات، يــكــون مــن الــ�ــســروري اأخذ  الأوق

خزعة من مكان ما في عنق الرحم 

مـــ�ـــســـكـــوك بـــاأمـــرهـــا، 

الم�سحة  اإلــى  باإل�سافة 

المهبلية. الخزعة تعطي 

الجواب ال�سافي والأكيد 

عن وجود اأو عدم وجود، 

�سرطان في عنق الرحم، 

وتحديد نوعه.

عنق  �شرطان  من  الوقاية  ط��رق 

الرحم:

الأمرا�ص  من  الوقاية  طرق  تنح�سر 

الخبيثة قبل اأي �سيء بما يلي:

معالجة  اللــتــهــابــات  مــعــالــجــة   -1

اإما  الرحم،  عنق  تقرحات  وخا�سة  فعالة 

الكهربائي،  الكي  اأو  الن�سائية  بالتحاميل 

بوا�سطة  اأو  الليزر،  باأ�سعة  اأو  بالتثليج،  اأو 

الجزء  بــاقــتــطــاع  ــة  ــجــراحــي ال الــعــمــلــيــة 

الم�ساب. 

القحط  عــمــلــيــات  كــثــرة  تــفــادي   -2

الرحمي قدر الإمكان.

والأع�ساء  الــرحــم  عنق  فح�ص   -3

التنا�سلية اإثر كل ولدة.

اأو  حدوث  عند  الطبيبة،  مراجعة   -4

اإفــرازات غير طبيعية، ذات رائحة  ظهور 

اآلم  ظهور  اأو  �سديدية،  �سفراء،  كريهة 

في الحو�ص، اأو نزيف دموي خارج اأوقات 

العادة ال�سهرية.

�سن  تجاوز  بعد  الطبيبة  مراجعة   -5

الخام�سة والثالثين كل �ستة اأ�سهر اأو مرة 

واإجــراء  ال�سنة  في  الأقــل  على  واحــدة 

فح�ص الزجاجة والمنظار.

وقـــبـــل  لـــلـــفـــتـــيـــات   -6

لقاح  اإعــطــاء  يمكن  الـــزواج 

عنق  �سرطان  �سد  )طــعــم( 

من  يح�سل  قد  الذي  الرحم 

والعالقات  الإنـــجـــاب  كــثــرة 

المتعددة.

ــــن الـــمـــفـــرو�ـــص  م

مرة  الفح�ص  اإجــــراء 

على  �سنة  ــل  ك ــي  ف

الأقــــــل، خــ�ــســو�ــســًا 

الثلثين. �سن  بعد 
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واألـــقـــى خـــالل الــحــفــل الــ�ــســيــخ نعيم 

المعارف  »�سبكة  فيها  اعتبر  كلمة  قا�سم 

فوائد  �سيقدم  معا�سرًا  عماًل  الإ�سالمية« 

وخدمات كثيرة، »فهذه التجربة الإ�سالمية 

والآل  الــنــبــي  �ــســيــرة  ت�ستح�سر  الــغــنــيــة 

واأكد  والمجاهدين«  والعلماء  والأ�سحاب 

تقّدم  عندما  اأنها  الجمعية  عمل  ميزة  اأن 

تبتدع  ل  فهي  باأ�سالته،  تقدمه  الإ�سالم 

�سيئًا واإنما تنقي الفكر الإ�سالمي مما علق 

ال��م��ع��ارف  جمعية  اأق���ام���ت 

الإ�شالمية الثقافية حفل افتتاح 

الإ�شالمية  ال��م��ع��ارف  »�شبكة 

الإلكترونية« في مطعم ال�شاحة 

بح�شور فاعليات دينية وثقافية 

حزب  ع��ام  اأمين  نائب  تقدمهم 

اهلل نعيم قا�شم.

ـــل افـــتـــتـــاح ـــف ح

نائب اأمين عام حزب اهلل: ال�سيخ نعيم قا�سم
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موقع  اأن  اإلى  فيها  اأ�سار  الذي  المعارف( 

�سبكة المعارف الإ�سالمية يتخطى ت�سميته 

ــواب  اأب على  ت�ستمل  كبرى  مو�سوعة  فهو 

عديدة وتعالج طائفة وا�سعة من الموا�سيع 

بالت�سنيف  تتميز  كما  والدينية،  الثقافية 

ومق�سمة  مبوبة  وهي  للمت�سفح،  المريح 

ومفّرعة اأي�سًا. فمن اأبوابها الرئي�سية:

به. واأما اأ�سلوب العر�ص الذي تعتمده، فهو 

اأ�سلوب  اأي  الكريم  القراآن  عر�ص  اأ�سلوب 

اأ�سلوب  التب�سير والإنذار،  اأ�سلوب  الحوار، 

اإن  كلمته  ختام  في  وقــال  الختيار  حرية 

»جهد �سبكة المعارف �سيكون جهدًا مهمًا 

الأ�سيل  المحمدي  ــالم  ــس الإ� تبيان  فــي 

بال�سورة الحقيقية لالإ�سالم«.

الدرا�سات  وحـــدة  مــ�ــســوؤول  األــقــى  ثــم 

على  العام  والم�سرف  الثقافية  والمتون 

فيها  جاء  كلمة  رزق  خليل  ال�سيخ  ال�سبكة 

وعّزة  نبينا  »�سيرة  تحمل  ال�سبكة  :اإن 

فقهنا  وبـــالغـــة  مــجــاهــديــنــا 

ــا  ــن ــادئ واأ�ــــســــالــــة مــب

الحق«  لــنــ�ــســر 

بالقول  وخـــتـــم 

الــجــمــعــيــة  اإن 

ال�سبكة  هذه  اأرادت 

والمعرفة  للعلم  »منارة 

الثقافة  بلد  من  انطالقًا 

والمقاومة«.

للدكتور  ــمــة  ــل ك وكــــانــــت 

�سبكة  )مـــديـــر  ـــن  زي م�سطفى 

الم�سرف العام على ال�سبكةمدير ال�سبكة
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باب النبي واأهل البيت

باب الجهاد وال�شهادة

باب ال�شتفتاءات ال�شرعية

باب المكتبة ال�شوتية والمرئية

باب المكتبة العامة

نوافذ ويت�شمن:

الق�سم الأول: مجلة بقية اهلل

ال���ق�������س���م ال����ث����ان����ي: م���ع���ه���د الإم��������ام 

المهدي|

الق�سم الثالث: مركز الإمام الخميني 

الثقافي

التبليغ  م����رك����ز  ال�����راب�����ع:  ال���ق�������س���م 

الإ�سالمي

�سدى  بــاب  اأي�سًا:  ال�سبكة  وتت�سمن 

الولية،  دوحـــة  ــوع،  ــب ــس الأ� نـــور  الـــوليـــة، 

الهاتف الإ�سالمي، معر�ص ال�سور وعر�ص 

لالأوقات ال�سرعية وكيفية  اإحياء ال�سعائر. 

كل  في  تف�سيل  هناك  �سابقًا  ذكــر  وكما 

للقارئ  والترفيه  الفائدة  فيه  لما  ق�سم 

الم�سلم.

باب العقائد ويت�شمن:

ق�سم معرفة الخالق

ق�سم معرفة النبي

ق�سم معرفة الإمام

ق�سم معرفة المعاد

باب القراآن الكريم ويت�شمن:

ق�سم علوم القراآن

ق�سم تف�سير القراآن

ق�سم مفاهيم قراآنية

ق�سم اأحكام التجويد

ق�سم تالوة وتجويد

باب الأخالق، وفيه:

ق�سم مقدمات الأخالق

ق�سم الأخالق الإ�سالمية

ق�سم الآداب والحقوق

ق�سم ق�س�ص اأخالقية و�سعر

باب تربية واجتماع، وفيه:

ق�سم اجتماعيات

ق�سم تربويات

من الح�سور
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الثقافي  الخميني  الإمـــام  مركز  اأقــام 

كتاب  حــول  نـــدوة  الأدبـــي  المنتدى  �سمن 

»هم�سات �ساخبة«  للكاتبة اإيفا علوية نا�سر 

الدين )مديرة تحرير مجلة بقية اهلل( في 

قّدم  الإ�سالمية  الثقافية  المعارف  جمعية 

الدكتور طراد حمادة  مداخلة  الوزير  فيه  

ــذي  ــاب، ال ــكــت ــوان ال ــن عــّقــب فــيــهــا عــلــى ع

حدي  بين  الــقــول  اأطــبــاق  طياته  فــي  جمع 

ال�سديد  الأخــذ  بق�سد  والنطق،  ال�سمت 

ناطقة   هم�سات  فــي  واإطــالقــهــا  بالمعاني 

الن�سو�ص  ميزة  و�سرح   ومــوؤثــرة،  وا�سحة 

تّمت  التي  والأفــكــار  الكتاب  ت�سّمنها  التي 

اأدبية  بلغة  المقالة   قــالــب  فــي  معالجتها 

ق�س�سية متنوعة الأ�سلوب مع و�سوح الفكرة 

والقدرة على الإقناع، فجاءت هم�سة واإ�سارة 

و�سيرة  ومــثــاَلً  وموعظة  وعــبــرة  واإ�ــســراقــة 

وحكاية واأق�سو�سة.

فيها  عــر�ــســت  كلمة  الــكــاتــبــة  واألـــقـــت 

اإلى  و�ــســوًل  الكتابة،  عالم  فــي  لتجربتها 

بــعــده من  ــا  وم �ــســاخــبــة«   كــتــاب »هم�سات 

اأفكار تنتظر الخروج بلهفة من قمقمها اإلى 

اإلى  م�سيرة  الم�سرقة،  ال�سفحات  رحــاب  

يالعالم  للنهو�ص  ال�سعي  موا�سلة   اأهمية 

الإ�سالمي وال�ستفادة من جميع  الإمكانيات 

التي تفر�سها خ�سو�سية الع�سر واأدواته مع 

مراعاة الأ�سالة  لمواجهة الهجمة ال�سر�سة  

في  اأوبئته  ين�سر  الــذي  المبرمج   لالإف�ساد 

نواحي العالم.  

مجلة  برعاية  كتابها  الكاتبة  وقعت  ثم 

بقية اهلل، وقد قّدمت الحفل الزميلة جومانة 

الأهل  من  مجموعة  وح�سره  ال�ساتر  عبد 

والزمالء والكّتاب والمهتمين.

في  متوفر  �ساخبة«  »هم�سات  كــتــاب 

معر�ص  جمعية المعارف الدائم للكتاب. 

كتاب  تــوقــيــع  حــفــل 

ــات �ــســاخــبــة ــس ــ� ــم ه

99

م
 2

00
9 

ل
و

لأ
 ا

ن
و

ن
كا

 /
 2

19
د 

د
ع
ل
ا



الجائزة الأولى: ح�شين هاني �شرور. 150000ل.ل.

الجائزة الثانية: ح�شين علي نا�شر. 100000ل.ل.

8 جوائز، قيمة كل منها 50000ل.ل. لكل من:

زينب ب�شام الزين.

اأحمد بديع همدر.

هنية ح�شين ملحم.

محمود اإبراهيم ر�شا.

ح�شين علي مرعي.

بتول ح�شن نا�شر.

و�شام محمد �شرور.

ديانا نزيه اأحمد.

اأ�شئلة م�شابقة العدد 219

اأ�شماء الفائزين في قرعة م�شابقة العدد 217

1

2

3

4

�شح اأم خطاأ؟

اأ تظهر اأعرا�ص �سرطان عنق الرحم منذ البداية وا�سحة وجلية.

ب- في ع�سر الظهور تختلف مهام الأفراد باختالف اإمكاناتهم واأدوارهم.

ج- اإن انخفا�ص عدد الم�سنين دليل على اأن الموت اأقرب اإلى ال�سباب منه اإلى ال�سيوخ.

اإمالأ الفراغ:

اأ- ...... اليوم ي�سيعون �سوء الأدب، وي�ست�سهل النا�ص ذلك عن قلة علم اأو تهاون.

ب- اإن حادثة الغدير تدل على اأهمية ق�سّية .... و.... وولية اأمر الأمة الإ�سالمية من وجهة 

نظر الإ�سالم.

ج- اإن في الحرمان من .... بطرق مدرو�سة يكون العقاب.

من القائل؟

اأ- »اإن تطهير الإن�سان وتزكيته هدف مركزي في كل العبادات والأعمال والأحكام ال�سرعية«.

ب- »مقاومتي نبع لثورة اإ�سالمي ..... اإ�سالمي ما كان لأجله وجودي«.

علمية  ريا�سة  اإلى  يحتاج  الذنب  اإلى  العودة  عدم  على  والعزم  اهلل  اإلى  الرجوع  »اإن  ج- 

وعملية«.

من المق�شود؟

اأ- كان يقراأ المتغيرات ال�سيا�سية والع�سكرية في المنطقة بوعي ت�سّكل من خبرته الطويلة 

في �ساحة القتال.

ب- هو ك�سائر الأنبياء، معّلم للنا�ص، يعّلمهم اأمر دينهم ويتولى تعريفهم بربهم وتربيتهم 

وهدايتهم اإلى �سواء ال�سبيل.

د- نالوا درجة لم ينلها اأحد من ال�سهداء.
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٭ اأ�سئلة الم�سابقة ُيعتمد في الإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي.

٭ ُينتخب الفائزون �سهريًا بالقرعة من بين الذين يجيبون اإجابات �سحيحة عن كل 

اأ�سئلة الم�سابقة وتكون الجوائز على ال�سكل التالي:

الأول: مئة وخم�سون األف ليرة لبنانية ـ الثاني: مئة األف ليرة لبنانية بالإ�سافة اإلى 

8 جوائز قيمة كل واحدة منها خم�سون األف ليرة.
٭ كل من ي�سارك في اإثني ع�سر عددًا ويقدم اإجابات �سحيحة ولم يوفق بالقرعة، 

يعتبر م�ستحقًا لجائزة القرعة ال�سنوية.

٭ ُيعلن عن الأ�سماء الفائزة بالم�سابقة ال�سهرية في العدد مئتين وواحد وع�سرين 

.
َّ

ال�سادر في الأول من �سهر �سباط 2010م بم�سيئة اهلل

اآخر مهلة ل�شتالم اأجوبة الم�شابقة:

ل من �شهر كانون الثاني 2010م الأوَّ

مكتبة  اإلى  اأو   ،)24/53 �ص.ب:  البريد)بيروت،  �سندوق  عبر  الأجوبة  ُتر�سل  ٭ 

جمعية المعارف الإ�سالمية الثقافية.

٭ كل ق�سيمة ل تحتوي على ال�سم الثالثي ومكان ورقم ال�سجل تعتبر لغية.

8

7

6

5

10

9

�شحح الخطاأ:

اأ- »ربيته كل �سبر بندر« كانت ترددها اأم ال�سهيد �سمير نور الدين.

كلت يوم اأكل الجدي الأ�سود«.
ُ
ب- »اأ

الإ�ساءة  ت�سببه  الذي  الإيجابي  الدور  التركيز على  اإلى  نل�سون  البروفي�سور راندي  ج- دعا 

الطبيعية على الحالة النف�سية للب�سر.

اأذكر ا�شم �شورتين من القراآن الكريم وردت في العدد فيها اآيات حول الجهاد 

الدفاعي.

في اأي �شفحة وردت العبارة التالية:

الحرام،  محرم  �سهر  الحجة،  ذو  القعدة،  ذو  متعاقبة:  اأ�سهر  ثالثة  هي  الحرم  الأِ�سهر 

بالإ�سافة اإلى �سهر رجب.

اأي من الجمل التالية وردت في العدد:

المزاح فقط. بداعي  كانت  واإن  الإن�سان  تفرح  الجميلة  الكلمة   -  1
المزاح فقط. بداعي  كانت  واإن  الإن�سان  تحبط  الموؤذية  الكلمة   -  2

المزاح. بداعي  كانت  اإن  الإن�سان  تحبط  اللطيفة  الكلمة   -  3
جاء في و�شيته »اإن مّن اهلل علّي بال�شهادة �شاأدعوه لأقاتل بجنبكم... اإن كنتم 

تغبطوني على ال�شهادة ف�شاأبقى اأغبطكم على نعمة الجهاد« من هو؟

اأن تخّم�س ما قب�شته من المهر الموؤجل بال فرق بين  هل يجب على الزوجة 

النقد والمتاع؟
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وراح  الموعد...  حان  قد  ها  كاماًل.  �سهراً  النتظار  فيمّلني  الموعد...  »انتظر   -

�سوقي يبحث في طّيات عّزها عن كنوز ومعارف اأخفتها عني، وها هي »ت�سابيح ال�سهادة« 

دم��ت عّزا  بقية اهلل فمن لم يعرفك؟  اأن��ت  اإن��ك  اأبية،  بعبرات  الجنة« تتوجك  و«اأم���راء 

وفخراً لأمة عرفت معنى الحرية...«

زينب اأحمد اأحمد

- » ن�سكركم على هذه الموا�سيع المتميزة الهادفة والتي تحثنا على متابعة �سل�سلة 

بقية اهلل با�ستمرار و�سوق كبير، ونتمنى منكم المثابرة في انجازاتكم علها ت�سّهل وتمّهد 

لظهور بقية اهلل المنتظر«.

فاطمة اإبراهيم حمود

- »اأتمنى لمجلتكم المقد�سة التوفيق نحو المجد والفالح والنجاح في اأداء الر�سالة 

الإعالمية راجية من اهلل �سبحانه اأن ي�سدد خطاكم.«

تمام عا�سي – الغازية )والدة الطفل هادي الدر(.  

  - ح�سن �سوعيد �سعيد وعلي جعفر �سحيمي واأم البنين ح�سين نا�سر: ن�سكر لكم اقتراحاتكم 

لتطوير المجلة، �سناأخذها بعين العتبار ونعمل على تحقيقها باإذنه تعالى.

- �سكرًا لر�سالتك اأماني محمد ظاهر، والتي ورد فيها »ن�ساأل المولى عّز وجّل اأن توفقوا في 

�سعيكم الحثيث لن�سر الثقافة الإ�سالمية الخادمة، ولكم الأجر والثواب«.

  - الأخت غوى �سيف الدين: �سكرًا لك على ثقتك بالمجلة. اأما جواب ر�سالتك، فهو: اإن 

مجرد المواظبة على قراءة الأدعية والمناجاة تقّربنا من اهلل تعالى، وال�ستمرار في ذلك تولد 

حالة الأن�ص والبكاء، وهذا ف�سل ورحمة منه تعالى على عباده.

- الأخ اأحمد كبارة: ن�سكر لكم ثقتكم ونعتذر عن تاأمين ما طلبتموه من الكتب.

كما ت�سكر المجلة م�ساهمات زينب اأحمد مرعي، عبا�ص عبد الحميد �سرارة، نور ع�سام 

بي�سون، رول �سليم �سالمي، جعفر ح�سين برق، زينب هزيمة حمدان، علي عطا اهلل قاروط، 

نهى عبد الكريم جفال، عدنان ح�سين مو�سى جميل.

اأن تعلم قراءها الأعزاء عن اخت�سار الإجابة في الم�سابقة، فمثاًل يكتفي    وتود المجلة 

بالإجابة عن ما هو »خطاأ« )يجوز( اأنه )ل يجوز( في الإجابة مع العلم اأننا اأعطينا لالإجابة 

مجاًل اأو�سع.

ن�سكر لكم ر�سائلكم العطرة مع وعدنا لكم باأن نهتم باقتراحاتكم بما يتنا�سب واأبواب المجلة 

ومع تمنياتنا باأن تبقوا من قراء المجلة على الدوام.

ردود �سريعة

من ر�سائل القراء
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رجال اهلل

عودي كربال

فعهُد الح�سيِن ها هنا

وا�سهدي

فللن�سر ُتذَرف الدما

عودي

وانثري في ربوع الأر�ص النَّدى

والزهرا  الكراِر حيدَر،  با�سم  واهتفي 

فاطمة

قولي كربال

لمن يجهُل تاريخنا

لمن يغت�سُب حقنا بالوجود

لمن اأ�سرَم الناَر في البيوت

د اأهالي الدور و�سرَّ

وانتقَم من حجارِة ال�سمود...

قولي

نحن جنُد اهلِل

نحيا وهاماُتنا، والروؤو�ُص �سوامُخ

والكلُّ ي�سهد

اأخبري كربال

ا جيو�َص الغدِر عنَّ

فمن مدر�سة الح�سين قد اأتينا

وِلَواء الن�سِر في الميدان حملنا

وم�سينا اإلى الهيجاء...

ع�ساق �سهادٍة نحن

رّواُد �سدائٍد بنا الأمل

فكلُّ من نزالنا يوم الوغى يجزع

فال ُنمِعُن هربًا اأبدًا، ول ن�ست�سلُم

�سمية محمد طلي�س

ويتجدد العهد 

مع الح�سين

الفوؤاد، من  اأنين الروح، من وجع  من 

�سيدي  اإلــيــك  اأ�سافر  الــوجــدان،  انك�سار 

بكلماتي هذه، عّل اأحرفها الذليلة ت�سل اإلى 

مجددًا،  يغمرني  الليل  هو  جنانك.  علياء 

هو  متناهيًا،  ل  اأرقــًا  اأجفاني  في  يهم�ص 

عن  يخبرني  ذكراك،  لي  ي�ستح�سر  الليل 

عبق  عن  الأطفال.  وعط�ص  الن�ساء  اآهات 

اأر�ص  روت  التي  دمائها  وم�سك  ال�سهادة 

كربالء.

عن  اأاأحكي  اأحكي.  ماذا  عن  �سيدي، 

عاهدوك  رجــال  عن  اأم  الأليم،  م�سابك 

ووفوا بالعهد؟! اأاأحكي عن رجال حزب اهلل 

الذين ي�سلكون دربك يا �سيد ال�سهداء؟! يا 

اإنهم يقتلون في كل  اأبا عبد اهلل، �سيدي، 

يوم األف يزيد، اإنهم يلّبون النداء، ينتقمون 

دم  قطرة  لكل  والأطــفــال،  الن�ساء  لبكاء 

لكفي  الر�سيع،  لدم  كربالء،  في  �سفكت 

العبا�ص، ل�سبي زينب.

فوق  الــمــطــروح  ج�سدك  على  �ــســالم 

تالل كربالء »على دمائك الطاهرة« على 

نبقى  اأن  مّنا  لك  وعهدًا  ال�سريف.  راأ�سك 

على درك �سائرين ولنهجك حافظين.

ريان �سريم
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نحيبا الـــر�ـــســـول  وبـــكـــى  ــمــاء  ــس ــ� ال بــكــت 

�سليبا عط�سانا  بــالــّطــف  الح�سين  مــات 

ـــــن جــــــّده ثـــائـــرًا ــر دي ــ�ــس ــن ـــــام ي قــــد ق

ــبــتــول مجيبا؟ ال ـــن  نــا�ــســر لب مــن  فــهــل 

عــــطــــ�ــــســــانــــا حـــــ�ـــــســـــيـــــن  زال  ل 

ــــــــــص وعـــــريـــــانـــــا ــــــــــراأ� مــــــــحــــــــزوز ال

الــــــ�ــــــســــــيــــــب مـــــخـــــ�ـــــســـــب بــــــدمــــــاء

ــــا ــــان ــــف وغــــــــدا تــــــــراب الأر�ــــــــــــص الأك

المحجب الأغــــر  الــقــائــد  الح�سين  هـــذا 

المقرب الــحــبــيــب  ابــــن  الــحــبــيــب  هــــذا 

ال�سهيد ــن  اب ال�سهيد  اأبـــو  ال�سهيد  هــذا 

ــا ــّذب ــع ـــكـــربـــالء م بــــعــــدًا لـــمـــن قـــتـــلـــوه ب

عــــطــــ�ــــســــانــــا حـــــ�ـــــســـــيـــــن  زال  ل 

ــــــــــرمــــــــــاح الـــــــغـــــــدر مــــــــرفــــــــوعــــــــا ب

ــــــــًا واأبـــــا ـــا�ـــص جــــــّدا واأم ـــن هــــو خـــيـــر ال

ــــا دنــــيــــا ا�ـــســـرخـــي مــــــات الـــحـــ�ـــســـيـــن ي

عــــطــــ�ــــســــانــــا حـــــ�ـــــســـــيـــــن  زال  ل 

ــــــــــص وعـــــريـــــانـــــا ــــــــــراأ� مــــــــحــــــــزوز ال

عــــطــــ�ــــســــانــــا حـــــ�ـــــســـــيـــــن  زال  ل 

فــــلــــيــــ�ــــســــرب مــــــــن مــــــــــاء عــــيــــونــــي

فــــلــــيــــ�ــــســــرب مــــــــن مــــــــــاء عــــيــــونــــي

وليد اأبو العال عبيد

ل زال ح�سين عط�سانا

اإنها عا�سوراء!!!

اأم  ــا  ي زيـــنـــب...  ــا  ي ــك  ل واآٍه  كـــربـــالء... 

الم�سائب...

يا وقدة الطهر في قلب الحياة..

�سيدي اأبا عبد اهلل

وفي ا�سمك �سيدي األف جرٍح واآه

اأيا ح�سين اإنها كربالء

اأحيها فينا من جديد

�سيدتي يا زهراء...

هذا العبا�ص قد امتطى ركب المنايا

هــا هــو يحمل رايـــة الــعــّز والــكــرامــة وقد 

اأ�سدلها فوق

روؤو�ص الغا�سمين المتكبرين في الأر�ص

عاد ليحيي فينا كربالء

ليوقظ فينا عبا�ص وراغب...

هذا حفيد الح�سين لم يترك ال�ساح وع�سق 

ال�سالح

جاء ن�سرًا بعد ن�سر قادمًا من يوم بدر

اآل  من  القائم  بظهور  الحق  طريق  ليمهد 

محمد المهدي|

فكربالء.. لم تمت..

ولن تموت فينا...

�سيدي يا اأبا عبد اهلل...

كوثر ال�سيخ �سعيد

كرٌب وبلء...
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ْيَت �سريعًا وما  ُعد يا ح�سين، فقد َم�سَ

زلنا نرتقب عود �سيائك...

لعليائك،  لنرتقي  اأرِدفنا على جوادك 

اآن  ــا  واأرواحــن ال�سهر  اأرمــدهــا  فاأجفاننا 

ر... لنارها اأن تتخدَّ

بوا�سل  اأبطاٌل  فهنالك  ح�سين،  يا  ُعد 

لقاءك  ــبــوا  وتــرّق نــدائــك  �ــســدى  �سمعوا 

ر�ساك،  لنيل  عباءتك  باأطراف  ثوا  ليت�سبَّ

وُيطّهروا اأفئدتهم من ظلم ال�ّسنين بالّنظر 

اإلى جبهتك، التي خجل من �سنائها الّزهر 

واختل�ص من نورها القمر...

حيُث  اإلــى  بنا  عــاد  قد  الم�سير  ولكنَّ 

القهر  ب�سواد  الــّزمــان  �سفحات  تلّطخت 

عهدنا  َد  لُنجدِّ وعدنا  والف�ساد...  والّظلم 

ــولء، لــكــنَّ قــدرنــا كــان الــُبــعــد واأملنا  ــال ب

�سيظلُّ الّلقاء...

زالت  ل  دمـــاك  بــحــر  اإنَّ  حــ�ــســيــن... 

�سفائهن  من  ترت�سف  العا�سقين  �سغاف 

واأرواح المحّبين ُتبحُر في هداأة عينيك... 

اأن  وتتمّنى  الحرّية،  �سم�ص  بــزوغ  ترقب 

تخلد بجوار الجّبار مطمئنًة حيُث الراحة 

الأبدية.

ح�سين لمعُة �سيفك التي عك�ست اأ�سعة 

كربالءك،  اأر�ــص  على  الحارقة  ال�سم�ص 

حيان  زلزلت  رعٍد  �سواريخ  تخّلدت  اليوم 

خرق  جـــوادك  �سهيل  و�ــســدى  �سهيون، 

اأبدانهم  منها  ارتع�ست  �سرخًة  اأ�سماعهم 

بات  ــذي  ال بــالــتــراب،  روؤو�ــســهــم  وغم�ست 

مرقدًا لدّباباتهم الُمه�سمة وقبرًا لُجثثهم 

رة. الُمجمَّ

مللنا  ا  فاإنَّ اأرواحــنــا،  ح�سين  يا  فــداك 

اأ�سجار  قلوبنا  في  ونبتت  َزَمٍن  ُمنُذ  القهر 

في  جــذورهــا  خت  تر�سَّ وعنفوان،  �سموٍد 

�سراييننا ونمت... بعدما ارتوت من بطولة 

َفُدْمنا  والــظــالم،  الظلم  وجــه  في  الحّق 

اأحرارًا منت�سرين ل نهاُب الموَت ول نلين

فما بين �سبرك ون�سرنا

َكِلَمة

َكِلَمة »مقاومة«

فاطمة علي ما�سي

Qسلٌم للح�سين�

ـــــــالء ـــــــرب �ـــــــــــســـــــــــالٌم لأر�ـــــــــــــــــــــص ك

ــــــهــــــداء ـــــد الــــــ�ــــــسّ ــــــــالٌم لـــــ�ـــــســـــّي ــــــــس �

ــــــّدمــــــاء ــــــال ــــخ ب ــــّط ــــل ــــم ــــل �ــــــــســــــــالٌم ل

ـــــراء ـــــّث ـــــالٌم لــــلــــمــــطــــروح عــــلــــى ال ـــــس �

�ـــــــســـــــالٌم لـــــلـــــمـــــحـــــروم مـــــــن الـــــمـــــاء

ــــر الأنـــــبـــــيـــــاء ـــد خــــي ـــي ـــحـــف �ــــــســــــالٌم ل

ــــــــداء ــــــــف �ــــــــــســــــــــالٌم لــــــــعــــــــنــــــــوان ال

ـــــاحـــــب الـــــــعـــــــزاء �ـــــــــســـــــــالٌم لـــــ�ـــــس

ــــــــالٌم لــــ�ــــســــيــــد الأو�ـــــــســـــــيـــــــاء ــــــــس �

ــــــن ــــــي ــــــس ــــــحــــــ� ــــــل �ــــــــــــــــــســــــــــــــــــالٌم ل

زهراء جبق ابنة ال�سهيد المجاهد 

الحاج غ�سان جبق )�ساجد(.

كلمة »مقاومة«
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اأغلى  اإلــى  لي�سل  الأبـــواب،  على  دّق  �سالمي 

الأحباب

�سبياًل  يــجــد  فــال  اأمـــامـــه،  ــرقــات  ــّط ال تغلق 

للو�سول...

يقف عاجزًا عن الّتفكير، ول ي�ستطيع الحراك

ينتظر من ياأتي اإليه، ليفتح له الأبواب

من  يتخّل�ص  اأن  فيحاول  ينتظر،  وهــو  يتعب 

الحال...

وحده  وال�ّسالم  الّظالم،  وي�سود  الّدنيا  ت�سوّد 

بال خال�ص

له  اأنــــار  وكــــاأّن اهلل  بــعــيــد،  ــور مــن  ــّن ال يلمح 

الّطريق

في�ساأل: ما الذي اأرى؟ ل ياأتيه اأّي جواب

اإدراكــه جواب  يدنو منه مــالك... ي�ساأله عن 

ال�ّسوؤال

يقول ال�ّسالم مالي من الجواب اأّي معرفة

يخبره المالك باأّن ما راآه هو الّنور

هو الحياة بعينها، هو ال�ّسبيل للو�سول

هو الّنهار بعد الّليل، هو ما يجب على كّل اإن�سان

هو وردٌة حمراء، هو اأجمل معاني الحياة

في�ساأل ال�ّسالم، اأهذا نوٌر من اهلل؟

يرّده، وما اأجمل الأنوار! ال�ّسهادة نوٌر من اهلل

ــواب  اأب فيرى  الــّنــور،  بهذا  ال�ّسالم  يتم�ّسك 

الجنان

تفتح اأمامه ب�سكٍل كبيٍر ويرى رجاًل، وما اأبهى 

الّرجال!

و�سل  قد  اأن  ــا،  اأن فاأعرف  وي�سّمه  ي�ستقبله 

ال�ّسالم

اأنظر لأرى الّرجل، فاأجده �سّيد ال�ّسهداء

تاج  يا  لك  ال�ّسالم،  واأجــمــل  الكالم  فاأحلى 

ال�ّسهادة و�سّيد الأحباب...

فاطمة علي �سعد 

هو اأبو الف�سلQ ل غيره..

بع�سق فاطمةQ يلهج ثغره..

باإخال�ص عليQ يفي�ص خيره..

بولء ح�سينQ مكّلٌل �سيره..

هو من هو؟

قمر الأقمار..

ذكر الأ�سحار..

اآية الأبرار..

و�سراط الأخيار..

يا �سائلي عن عطفه.. ماذا اأجيب؟

يا �سائلي عن لطفه.. وهو الحبيب!

تاأّمل ح�سن كفالته ولو مرة..

تدرك اأّن �ساأنه عظيٌم كالّدرة..

ُي�ست�سَفع به لولدة الم�سّرة..

وموت كّل ح�سرٍة ُمرة..

هو من هو؟

...Qهو حبيبي.. طبيبي.. وعيوني عبا�ص

اأمير البرزخ والأكوان..

قائد �سفينة ال�سالم..

على مدى الع�سور والأزمان..

باٌب للحوائج الِج�سام..

بل�سٌم للجراح والأحزان..

حبيبي..

اغمرني بلطفائَك اأكثر..

كّرمني باآلئك اأظفر..

ن�َسر..
ُ
حيث اأحيا وحين اأ

على حّبك يا بن �ساقي الكوثر..

فاطمة بح�سون مالح

ال�سهادة نوٌر من اهلل

قمٌر... بل�سٌم... وَنَغم
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كم مربعًا في 

ال�سكل التالي؟

�سوؤال فذ:

اأمــــــــــه: هـــــل نحن  ثــــعــــبــــان �ـــســـغـــيـــر  ـــــاأل  ـــــس �

فــــاأجــــابــــتــــه: نعم  اأمــــــــي؟  ــــا  ي يـــــا �ـــســـامـــان 

لأني  الثعبان:  فقال  ت�ساأل؟  لماذا  حبيبي 

ع�س�ست ل�ساني.

قال الجاحظ: 

�ساألني بع�سهم كتابًا بتو�سية اإلى بع�ص اأ�سحابي، فكتبت له رقعة وختمتها. فلما خرج 

الرجل من عندي، ف�سها، فاإذا فيها: »كتابي اإليك مع من ل اأعرفه، ول اأوجب حقه، فاإن 

ق�سيت حاجته لم اأحمدك، واإن رددته لم اأذمك!«

فرجع الرجل اإلّي، فقلت له: كاأنك ف�س�ست الورقة؟

قال: نعم!

فاإنه  فيها،  ما  ي�سيرك  ل  فقلت: 

عالمة لي اإذا اأردت العناية ب�سخ�ص!

فقال: قطع اهلل يديك ورجليك 

ولعنك!

فقلت: ما هذا؟؟

ــي اإذا  فــقــال: هـــذا عــالمــة ل

اأردت اأن اأ�سكر �سخ�سًا!

طرائف
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:Qمن حكم اأمير الموؤمنين

- »لو لم يوعد اهلل �سبحانه على مع�سيته لوجب اأن ل يع�سى �سكرًا لنعمته«.

- »اإن للمحن غايات وللغايات نهايات لها، فا�سبروا حتى تبلغ نهاياتها، فالتحرك لها 

قبل انق�سائها زيادٌة لها«.

- »اإن لأنف�سكم اأثمانًا فال تبيعوها اإل بالجنة«.

اأ�سماء ومعاٍن:

نبينا قال عنهم  الذين  العرب  الأنبياء  وهو من  عابر،  الكتاب هو  اأهل  - هود: عند 

P في حديث له مع »اأبي ذر«: اأربعة اأنبياء من العرب »هود و�سالح و�سعيب ونبيك يا اأبا 

ذر«.

- اإ�سرائيل: اإ�سرا: تعني عبد واإيل: اهلل. فت�سبح »عبد اهلل«.

- اإ�سماعيل: معناه )ي�سمع اهلل(.

من و�سايا لقمان:

نارين، ثم  فاإّن كان �سادقًا فليوقد  بال�سّر،  ال�سر يطفاأ  اإن  يا بني، كذب من قال:   -

لينظر هل ُتطفي اإحداهما الأخرى؟ واإنما يطفئ الخير ال�سر كما يطفئ الماء النار.

تنبيه الخواطر، 38:1.

- يا بني، اإن الموعظة ت�سّق على ال�سفيه كما ي�سّق ال�سعود على ال�سيخ الكبير.

من م�ستحبات �سهر محرم الحرام:

الليلة  م�ستحبات  فــي  الإقــبــال  فــي  ورد   -

الأولى عدة �سلوات، منها:

الحمد  منهما:  الأولــى  في  ركعتان  الأولــى: 

و�سورة  الحمد  الثانية:  وفــي  الأنــعــام،  و�سورة 

ي�ص.

الحمد  منهما:  كــل  فــي  ركــعــتــان  الثانية: 

واإحــدى ع�سرة مــرة: »قــل هو اهلل اأحــد«. وفي 

الليلة، و�سام �سبيحتها،  اأّدى هذه ال�سالة في هذه  النبيP قال: »من  الحديث عن 

وهو اأول يوم من ال�سنة، فهو كمن يدوم على الخير �سنته، ول يزال محفوظًا من ال�سنة 

اإلى قابل، فاإن مات قبل ذلك �سار اإلى الجنة«.
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اإعداد: في�شل الأ�شمر

اأفقيًا:

 Q 1 �ساعر اأموي مدح الإمام زين العابدين-

� وجنة.

2 - منزلك - جبل نار.
3 - نهتم ونكترث - يتخل�س من الأذى.

4 - للتف�سير - ت�سير معه.
5 - �سرَب خ�سمه بقب�سة يده ب�سيغة )فاعل( - 

اأداة جزم.

6 - ذكُر ح�سنات المرء بعد وفاته - اأداة ن�سب.
7 - �سعَف � وا�سع.

8 - مت�سجر � �سلبت.
9 - للنداء - مدينة لبنانية - �سار الثوب بالياً.

10 - هرب - دولة عربية.

عموديًا:

1 - �ساعر عبا�سي.
2 - دولة عربية � �سياح.

3 - دقا و�سحقا ال�سيء اإلى قطع �سغيرة � ر�سالة. 
4 - رف�ستما - األ�سَق ال�سفوف بع�سها ببع�س.

5 - ب��ح��ر – وع����اء اأ���س��ط��وان��ي ك��ب��ي��ر ي��و���س��ع فيه 
الماء.

6 - من الحيوانات - اأ�سمح لفالن اأن يفعل الأمر 
- م�سى على اليدين والرجلين.

7 - قبيلة عربية - �سهر ميالدي.
8 - �سامن � اإح�سان.

9 - اأخو اأمهما - مائة عام.
10 - حكمَت على فالن � وبختم.

الكلمات المتقاطعة

12345678910
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7

8

9

10
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1( اأ- التذكير والتكرار

ب- اإدخال ال�سرور على قلب الموؤمن

ج- الطمئنان

2( اأ- ال�سهيد الثاني

ب- ال�سهيد محمود قعيق

ج- بنو قينقاع

3( اأ- خطاأ – في الدنيا والآخرة

ب- خطاأ – ل يجوز التاأخير للمكلف

ج- خطاأ – عادة �سيئة

Q4( اأ- الإمام علي

Qب- الإمام ال�سجاد

ج- ال�سيد ح�سن ن�سر اهلل

5( اأ- �سح

ب- خطاأ

ج- �سح

6( �سورة النور )61(

7( في �سفحة 39.

8( النظم

9( رد ال�سالم

10( اإذا �سدق اأنه فقاع.

حل الكلمات المتقاطعة ال�شادرة في العدد 218

اأجوبة م�سابقة العدد 217

12345678910

�سيورددومحم1

ر�سننيم�ساي2

بااون�ست�س3

فالتاتمل4

اربمر�ساو5

لن�ساكيلن6

فارتبيبط7

ت�سالتقات8

ترداغدواع9

لكرو�سانيد10

من يرغب من الإخوة القراء بالم�ساركة في �سحب قرعة الم�سابقة؛ 

فلي�ستعلم عن التاريخ من مركز المجلة.
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ر  في وداع ال�سنة المحت�سرة التي تتح�سَّ

�سًا  متنفِّ يقف  الرحيل،قد  حقائب  لحزم 

بغيوم  فيها  اأيامه  تلّبدت  من  كلُّ  ال�سعداء 

ومن   ، ــهــمــوم  وال بــالــغــمــوم  مثقلة  حــالــكــة 

الم�ساعب  مــن  عــوا�ــســف  كيانه  اجــتــاحــت 

اأحمال  �سدره  فوق  بركت  والم�سائب،ومن 

محّملة بالكرب والأحزان ، ومن حّومت فوق 

راأ�سه جوارح البالء  لتجترح لها ن�سيبًا من 

والعافية  ال�سحة  نعمة  من  اأيمانه  ملكت  ما 

والرزق والأمان وال�سكينة وراحة البال وهدوء 

ال�سريرة...

في   دار  حلقة  لنهاية  متنهدًا  يقف  قــد 

دوامة  ف�سولها، راجيًا اأن يكون في ختامها 

باأيام  الأمل  واإ�سراقة  العا�سفة  ِم�سك هدوء 

وفي�ص  الخير  تبا�سير  اأ�سالعها  بين  تحمل 

النعم.

الوعي،  يرافقه  واأن  بد  ل   ، ــي  الآت بالخير  والأمــل  الرجاء  وهــذا 

والإقرار ،وال�سعور بح�سور الخير اأي�سًا فيما وقع ، على قاعدة اأن لكل 

اآثار   اأمر وجهًا ايجابيًا مهما بلغت حدة واأثر �سلبيته،بل قد يكون له 

اأننا خرجنا  لنا  الأزمات ،فيتبين  انق�ساء  اإيجابية عدة، نكت�سفها بعد 

اأدمتنا بل�سعاتها  التي  ب�سلِّة وافرة بالثمار الطيبة على الرغم من الأ�سواك 

القا�سية. فالخير يقع في  اجتياز الختبار في امتالك ،واإتقان، اأو تح�سيل بع�ص  

القوى، والقدرات، والمهارات التي تقبع في  اأنف�سنا ،وتنتظر الفر�سة لتطفو على 

ال�سطح،ومنها:

- ال�سبر عند ال�سدائد

- الر�سى والت�سليم بم�سيئة اهلل تعالى

- العزم على اجتياز العقبات

- اإرادة النجاح في اإدارة المهمات

- عدم ال�ست�سالم في مواجهة ال�سغوطات

- التقرب والإنابة اإلى  قا�سي الحاجات ومجيب الدعوات

الت التي توؤكد على اأمر مفاده: اأن لذة  ومذاق الطعم  وغيرها من المح�سّ

تدرك قيمته اإل بعد تذوق طعم المرارة .
ُ
الحلو لن 

الخير فيما وقع
اإيفا علوّية نا�شر الدين
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