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مكلَّلة  الحياة  رياحين  فاأنبتت  القاني،  نجيعهم  واب��ل  الأر���ض  َيبا�ض  �شقوا  ..الذين 

باأزاهير الإباء..

فاأخرَج  الأوِردة،  بماء  الجبال  وروؤ����ض  ال��ّت��ال  وبطون  الأودي���ة  �شفوح  رَووا  ..ال��ذي��ن 

ناً باألواِن الوفاء.. الم�شهُد بهاَءه مزيَّ

..الذين اأَ�شربوا �شخوَر الأر�ِض ورماَل البطاح وعّبدوا منعرجات الّدروب ال�شعبة من 

نزيف دمائهم، فاأبدع الحق اآيات الفرج، واأتى الخيُر مثقًا باأحمال العطاء..

قِة عط�شاً، من  هول المت�شقِّ وا �ُشجيرات الروابي وُع�شيبات ال�ّشهوب وال�شُّ ..الذين اأمدُّ

اأعوادها،  وت�شّلبت  الأر���ض،  اأعماق  في  جذورها  البقاء..فنفذت  باأ�شباب  �شرايينهم  ُزلل 

وتطاولت اأغ�شانها مت�شامخة تهزم عتوَّ الريح، تم�شي في عاء..

..الذين نثروا اأنفا�شهم على مدى ليلنا الُمثقل بجنوِد الجهل ووطاأة الّظلم المخّيم 

�شقفاً مطبقاً فوق روؤو�شنا، وغّماً جاثماً فوق �شدورنا..- نثروا اأنفا�شهم – ت�شابيح قد�ٍض 

تعبق بها ُن�شيمات الع�شق، ت�شرح ال�شدور وتراتيل وحٍي ُتطرب الآذان، واآيات حقٍّ ًت�شيء 

الّظلمة للوجدان، ويماأ عطرها الفواح اأرجاء الف�شاء..

العباد  اأ�شائهم، وجعلوا قلوب  نثار  ال�شمّو من  األحان  الخلود  اأوت��ار  ..الذين عزفت 

ت�شخ�ُض اإلى جهة العلّو حين تنطُق ال�ّشفاه حروف اأ�شمائهم، ون�شجت اأنوال الفخار عباءة 

الّزهّو من ِمَزِق بقايا ردائهم، حين التحقت اأرواحهم باأهل ال�شماء..

نحن الأُولى رب�شت  اأرواحهم على تخوم الجراح الّراعفة، ي�شكبون فوقها ماء الحياة 

من �شقوق بقايا اأج�شادهم الّنازفة..لتبراأ الإرادة الكامنة في روح الأمة، وتنجلي من الّنفو�ض 

اأوهام الَخوار الّزائفة، وت�شتيقَظ القلوب الخائفة..على وْقِع ترديد اأ�شداء الّنداء..

ليله  ظلمة  وانجلت  الفاح،  باألوان  دمائهم  من  الوجود  اأُف��ق  ا�شطبغ  الأُول��ى  نحن 

باح، ومادت الأر�ض ب�ُشّذاذ الآفاق وبالآتين من خلف  الّطويل حين رّتلت دماوؤهم اأذان ال�شّ

ال�شيخ يو�شف �شرور

ثقافة الحياة

����س���ادة الأر�����ض

الح�سيني بالدم   
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البحار حين اأم�شكت قب�شاتهم رايات الكفاح، وا�شتو�شق عطاء الأر�ض و�شمخ عطاًء حين 

اأعلّنا ُح�شن الولء..

الذي  وِفعُلنا  القلوب،  ن��زِف  من  الأر���ض  �شقينا  حين  الّطفِّ  بطولِت  الحاكي  َدُمنا 

ق�ّض اأ�شاطير علّي الأكبر فوق اأر�ض الجنوب، وتبّدد جْمُع ال�ّشراذِم ومالت �شم�ُشهم نحو 

الغروب، حينما اأمك�شْت يُد ن�شر اهلل اللواء..

..نحن الأُولى عندما اأظلمت الدنيا واأطبقت يُد الجاد على اأنفا�ض العباد و�شقطت 

هو  الخمينّيين  موقف  اأّن  لُيعلن  منا  ال��ّراغ��ب  وق��ف  حَملَِتها،  اأي��دي  من  الّرف�ِض  األوية 

�شامخًة  الأبّية  عاملة  اأر���ض  بها  وظّلل  الباد،  اأرج��اء  الخميني  بعباءة  وط��اف  ال�ّشاح، 

اهرة، ملّوناً ف�شاءها بدِمِه الّطاهر ليرتقي اإلى بارئِه �شيخاً لل�ّشهداء. ِتِه الطَّ بعمَّ

�ض زينب  هر من فم العّبا�ض، لُيعلَن اأّن الأّمة التي ُتقدِّ نحن الأُولى نطقت �شفاه الطُّ

ة الناه�شة، ليروَي بدِمِه حكاية الح�شين، وِبَدِم عقيلته الها�شمّية  لأنها اأخت �شهيٍد هي الأمَّ

موخ، عارجاً  حكايَة عقيلة الها�شميين، وبَدِم ح�شينه حكايَة ر�شيِع الح�شين فوق ثرى ال�شُّ

اأّن اليوَم هو يوم  بروِحِه اإلى ال�ّشماء..�شّيداً لل�شهداء..�شائراً على َهْدِي الخميني، معلناً 

الَبْذل، والأجياُل هي التي تقطف الّثمار، فج�ّشد بهذا اأ�شمى معاني العطاء..

اأ�شفياء  ومن  وال�ّشوداء،  البي�شاء  العمائم  من  الوفاء  قرابين  قّدموا  الأُول��ى  نحن 

الأّمة المقّد�شين، والعباد المقّربين..اّلذين اأرادوا ما اأراد اهلل، فجاءت مواكب المائِك 

وُتبّدُد  باأيدينا،  العدوان  روح  تنزُع  عزرائيل  قب�شة  وامتّدت  الأّي��ام،  وقائع  في  تن�شُرُهم 

قائَد  حقاً  فكان  الّر�شوان،  �شفاه  على  تّموز  في  اإ�شرافيل  نفخة  الأوه��ام..وك��ان��ت  عنَدُه 

النت�شارات وقائد الأ�شحاِب اإلى الّر�شوان..

اإلى النَّ�شر ن�شُر اهلل  ة، وقادنا  نحن الأُول��ى �شطعت في قلوبنا �شم�ُض الولية الحقَّ

على درب الح�شين، لت�شدح دماوؤنا اأّن كلَّ ما عندنا من عا�شوراء..
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انتظار المهدي|

عقيدة الم�سلمين كاّفة

اآية اهلل ال�سيخ جعفر ال�سبحاين

تواتر روايات المهدي

العباد  حمد  ب��ن  المح�سن  عبد  ال�سيخ  عقد 

في  والأث���ر  ال�سنة  اأه��ل  »عقيدة  ر�سالة  �ساحب 

الذين  المنتظر«)*( ف�ساًل في ذكر بع�س  المهدي 

ال�سنة  علماء  من  المهدي  اأح��ادي��ث  تواتر  حكوا 

ونقل كلماتهم، منهم:

اأبو الح�سين محمد بن الح�سين الآبري ال�سجزي   -1
)المتوفى �سنة 363هـ(، �ساحب كتاب »مناقب ال�سافعي«.

في  1103هـ(  �سنة  )المتوفى  البرزنجي  محمد   -2
الثالث  الباب  في  قال  ال�ساعة«  لأ�سراط  »الإ�ساعة  كتابه 

في الأ�سراط العظام« واعلم اأّن الأحاديث الواردة فيه على 

اختالف رواياتها ل تكاد تنح�سر، ثم الذي في الروايات 

قد  فاطمة...  ولد  من  اأّنــه  ال�سهيرة،  ال�سحيحة  الكثيرة 

الزمان  اآخر  وخروجه  المهدي  وجود  اأحاديث  اأّن  علمت 

حّد  بلغت  فاطمة،  ولد  من   Pر�سول اهلل عترة  من  واأّنــه 

التواتر المعنوي فال معنى لإنكارها.

3- ال�سيخ محمد ال�سفاريني )المتوفى �سنة 1188هـ( 
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في كتابه »لوامع الأنوار البهية« قال: 

»وقد كثرت بخروجه – يعني المهدي 

التواتر  بلغت  حتى  ــات  ــرواي ال  –
علماء  بين  ذلــك  و�ــســاع  المعنوي، 

ال�سنة حتى عّد من معتقداتهم«.

ال�سوكاني  علي  بــن  محمد   -4
»نيل  موؤلف  1250هـ(  �سنة  )المتوفى 

»التو�سيح  كتابه  فــي  قــال  الأوطـــــار«، 

المنتظر  المهدي  في  جــاء  ما  تواتر  في 

الواردة  والدّجال والم�سيح« قال: »والأحاديث 

في المهدي التي اأمكن الوقوف عليها منها خم�سون 

وهي  المنجبر  وال�سعيف  والح�سن  ال�سحيح  فيها  حديثًا 

متواترة بال �سك ول �سبهة.

�سنة  )المتوفى  القنوجي  ح�سن  �سديق  ال�سيخ   -5
بين  لما كان وما يكون  »الإذاعــة  1307هـ( قال في كتابه 
المهدي على  فــي  الــــواردة  الــ�ــســاعــة«: والأحـــاديـــث  ــدي  ي

المعنوي  التواتر  حّد  تبلغ  جــدًا  كثيرة  رواياتها  اختالف 

وهي في ال�سنن وغيرها من دواوين الإ�سالم من المعاجم 

والم�سانيد.

�سنة  )المتوفى  الكتاني  جعفر  بن  محّمد  ال�سيخ   -6
الأحاديث  من  المتناثر  »نظم  كتابه:  في  قال  1345هـ( 
 Qعي�سى �سيدنا  نزول  اأّن  ذكروا  وقد  قال:  المتواتر« 

ثابت بالكتاب وال�سنة والإجماع...، اإلى اأن قال: والحا�سل 

وكذا  المنتظر متواترة  المهدي  الواردة في  الأحاديث  اأّن 

الواردة في الدجال وفي نزول �سيدنا عي�سى بن مريم عليه 

.
)1(

ال�سالة وال�سالم

راأي ال�سيخ بن باز

نقل  ثــم  المح�سن  عبد  ال�سيخ  ــره  ذك مــا  بع�ض  هــذا 

اأحاديث المهدي عن ال�سحاح وال�سنة.

اأهل  »عقيدة  المح�سن  عبد  ال�سيخ  كتاب  انت�سر  ولّما 

مفتي  عليه  ووقــف  المنتظر«  المهدي  في  والأثـــر  ال�سنة 

بن  العزيز  عبد  ال�سيخ  اآنذاك  ال�سعودية  العربية  المملكة 

عبد اهلل بن باز، قال:
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ال�سيخ  الفا�سل  الأ�ستاذ  محا�سرنا  ن�سكر  فاإّنا  بعد،  اأما 

القيمة  المحا�سرة  هذه  على  العباد  حمد  بن  المح�سن  عبد 

فيما  حقًا  المقام  وا�ستوفى  واأفــاد  فيها  اأجاد  ولقد  الوا�سعة 

يتعلق بالمهدي المنتظر مهدي الحق ول مزيد على ما ب�سطه 

كالم  وذكــر  الأحاديث  وذكــر  واعتنى  ب�سط  فقد  الكالم  من 

للحق  وُهــدي  لل�سواب  ُوفــق  وقــد  الباب  هــذا  في  العلم  اأهــل 

فجزاه اهلل عن محا�سرته خيرًا وجزاه اهلل عن جهوده خيرًا 

لر�سالته  والإتمام  التكميل  على  واأعانه  المثوبة،  له  و�ساعف 

.
)2(

في هذا المو�سوع

عقيدة  بالمهدي  العتقاد  اأّن  بجالء  يظهر  تقّدم،  ومّما 

من  يجعلها  من  واأّن  الإ�سالمية  الأمــة  بها  اآمنت  اإ�سالمية 

بين  يلتفت على كالمه، ل�ستهارها  ال�سيعة فقط، فال  عقائد 

الم�سلمين كافة على اختالف مذاهبهم، ومن راجع الم�سادر 

المذكورة يقف على اأّن حفاظ الأمة وعلماءها معتقدون جدًا 

يخرج  الذي  البيتRوهو  اأهل  من  الموعود  المهدي  باأّن 

ملئت جورًا  كما  وق�سطًا  عدًل  الأر�ض  ويمالأ  الزمان  اآخر  في 

وظلمًا.

راأي الكتاني

وهنا ر�سالة لمدير اإدارة المجمع الفقهي الإ�سالمي محمد 

المنت�سر الكتاني حول المهدي نقتب�ض، منها ما يلي:

الذين  ع�سر  الثني  الرا�سدين  الخلفاء  اآخــر  »المهدي 

واردة  المهدي  واأحاديث  ال�سحاح،  النبيP في  اأخبر عنهم 

ثم   ،Pاهلل ر�سول  اإلــى  يرفعونها  ال�سحابة  من  الكثير  عن 

منهم  ع�سرون  هــوؤلء  وقــال:  �سحابيًا،  ع�سرين  اأ�سماء  ذكر 

ال�سحابة  عن  اآثار  وهناك  كثير  وغيرهم  عليهم  وقفت  ممن 

م�سّرحة بالمهدي من اأقوالهم كثيرة جدًا لها حكم الرفع اإذ 

التي  والم�سانيد  المعاجم  ذكر  ثم  فيها،  لالجتهاد  مجال  ل 

اأفرد كتابًا  اأ�سماء من  اأي�سًا  المهدي وذكر  اأخبار  وردت فيها 

في المهدي:

اأبو نعيم في »اأخبار المهدي«.

عالمات  في  المخت�سر  »القول  في  الهيثمي  حجر  وابــن 

المهدي المنتظر«.

المهدي  في  جاء  ما  تواتر  في  »التو�سيح  في  وال�سوكاني 
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)*( عقيـــدة اأهـــل ال�سنـــة والأثر فـــي المهـــدي المنتظر، طبع 

مكتبة ال�سنة 1416هـ، القاهرة.

- عقيـــدة اأهل ال�سنة والأثر فـــي المهدي المنتظر، �ض19( 1)

.22
، الإدارة  مجمـــوع فتاوى عبد العزيز بن باز، ج43، �ض98( 2)

العامة للبحـــوث العلمية والدعـــوة والإر�ساد، 1411هـ، 

1999م.
. البيان، مقدمة المحقق، �ض78( 3)

وهنـــاك جماعة مـــن علمائهم وافقـــوا ال�سيعة فـــي القول  (4 )

بوجود المهـــدي، منهم: محمد بن طلحـــة ال�سافعي في 

كتابه »مطالب ال�سوؤول فـــي مناقب اآل الر�سول« ومحمد 

بن يو�سف الكنجي ال�سافعي في كتابه »البيان في اأخبار 

�ساحـــب الزمان«، و�سليمان القندوزي الحنفي في كتابه 

»ينابيع المودة« وال�سبراوي ال�سافعي في كتابه »التحاف 

بحب الأ�سراف« وغيرهم كثير.

فـــي تقريظـــه للكتـــاب »بحـــث حـــول المهـــدي« للمفكـــر  (5 )

الإ�سالمـــي ال�سهيد محمد باقر ال�ســـدر. انظر نظرات 

.73 في الكتب الخالدة: -72 

الهوام�س

المنتظر والدجال والم�سيح«.

واإدري�ض العراقي المغربي في تاأليفه »المهدي«.

واأبو العبا�ض بن عبد الموؤمن المغربي في كتابه »الوهم 

.
)3(

المكنون في الرّد على ابن خلدون«

حامد حفني داوود

وقد اأجاد الدكتور حامد حفني داود الم�سري كثيرًا، 

حينما قال: والخالف بين ال�سادة ال�سنة وال�سادة الإمامية 

لي�ض خالفًا على جوهر الق�سية، واإّنما الخالف في ق�سية 

المهدي في  اأّن اهلل يخلق  يرون   
)4(

فال�سنة للغاية،  �سكلية 

اأوانه وفي اأواخر الزمان حين ت�ستد الأزمات، وتبلغ القلوب 

واأّنه من  فاطمة  ولد  النبوة، من  بيت  واأّنه من  الحناجر، 

الحديث  ذلك  على  ن�ّض  كما  لل�ساعة  الكبرى  الأ�ــســراط 

محمد  الإمــام  هو  اأّنــه  يرون  الإمامية  وال�سيعة  ال�سريف، 

بن الح�سن الع�سكري، واأّن اهلل �سيخرجه في اآخر الزمان 

ليحكم بين النا�ض على النهج ال�سمى الذي �سار عليه علي 

واأبناه �سالم اهلل عليهم.

خارقة  لأّن  نظرنا  في  �سكلية  تعتبر  الخالفات  وهذه 

وثالثمائة  األفًا  يعي�ض  كونه  في  مح�سورة  لي�ست  المهدي 

عام فقط، بل الخارقة العظمى هو انقياد اأهل الثقلين له، 

وقيمه  ومثله  منهجه  على  وال�سير  بالإتباع،  له  واإذعانهم 

.
)5(

الموروثة عن النبي والأئمة الهادين المهديين من اآله

هذا غي�ض من في�ض ونزر من كثير، وقد تحمل جهد 

بين  فــرق  غير  مــن  الإ�ــســالم  علماء  والتف�سيل  الب�سط 

�سيعيهم و�سنيهم، فاأثبتوا هذا المو�سوع بدلئل وبراهين 

وا�سحة، ل تقبل ال�سك.

�سكر اهلل م�ساعيهم الخّيرة وجزاهم خير الجزاء.
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اإّن انت�سار ال�سعب مدين اأوًل لم�ساعي علماء الدين، ثم لم�ساعي 

م�سوؤوليتكم  ق�ست  كما  مهمتكم  اأنجزتم  وقد  الأخ��رى.  الفئات 

�سّوه  لقد  الأم��ة.  ق�سايا  في  الريادة  موقع  باحتالل  ال�سرعية 

اأعداء الإ�سالم واأعداء العلماء �سمعتكم و�سمعة الإ�سالم.

ف�سل الدين عن ال�سيا�سة

اأّن  يــزعــمــون  الــبــ�ــســريــة  ــــداء  اأع اإّن 

اأّن  راأوا  ــا  ــّم ول اأفـــيـــون.  الأديــــان  جميع 

بوجههم،  يقفون  فقط  والعلماء  الدين 

وخططوا  القوتين  هاتين  �سد  نه�سوا 

اأّن  وزعــمــوا  ل�سربهما!  بعيد  ــد  اأم منذ 

الأديـــان  اختلقوا  والــجــبــابــرة  الأغــنــيــاء 

الدين  ف�سل  وم�ساألة  النا�ض!  لإ�سكات 

ومكر  بزيف  افتعلت  التي  ال�سيا�سة  عن 

اأي�سًا،  علينا  يلتب�ض  الأمر  جعلت  تاّمين 

»عالم  نح�سب  فيها  عــدنــا  درجـــة  اإلـــى 

ال�سادة  كان  واإن  �سّبة!  ال�سيا�سي«  الدين 

عبارة  الموثقة  اأدعيتهم  فــي  رتــلــوا  قــد 

ذلك  ــم  رغ لكننا   
)1(

العبادة« »�سا�سة 

�سّدقنا  الدعاية  من  الزخم  ذلك  وبفعل 

»على  واأّن  ال�سيا�سة،  عن  الدين  بف�سل 

وعلى  لمحرابه،  يم�سي  اأن  الدين  عالم 

ال�سلب«!. يوا�سل  اأن  ال�ساه 

الإ�سالم دين ال�سيا�سة:

الإ�سالم  ال�سيا�سة،  دين  الإ�سالم  اإن 

يت�سمن الدولة والإمامة والخالفة. فالنبي 

اأقام الدولة، واأمير الموؤمنين   Pالأكرم

ومحافظون  ـــة  دول لــه  كــانــت   Qعلي

اأمير  الإمــام  عهد  فاقراأوا  وجي�ض.  وقــادة 

 واعرفوا 
)2(

الموؤمنينQ لمالك الأ�ستر

زاخــرة،  و�سّنتنا  غني،  فكتابنا  هــو؟  مــا 

فيهما ما يخ�ض كل �ساأن، اإّل اأنهم اأ�ساوؤوا 

عر�سهما.

انت�سار الدم على الحراب

بين  القائم  الئــتــالف  �سهدتم  وقــد 

والفئات  الإ�سالم  علماء  بين  الجناحين، 

اإلى  الئــتــالف  هــذا  اأدى  كيف  الأخـــرى، 

من اأ�سرار الثورة
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بوحدة  لل�سعب  تــاأّتــى  فقد  اأمـــة،  نهو�ض 

العظمى.  القوى  جميع  يدحر  اأن  الكلمة 

كان  فــقــد  ــا،  ر�ــس محمد  يــعــرف  وكــلــكــم 

واأميركا  ال�سوفيت  وت�سانده  قـــدرة،  ذا 

وال�سين  الإ�سالمية،  والبلدان  واإنجلترا، 

قوة  بوجه  نه�ستم  واإنكم  القوى.  و�سائر 

بهذا الحجم، واأنتم اأبناء ال�سعب والحفاة 

قد  اإمكانياتكم،  جميع  �ــســودرت  الذين 

وحّطمتم  الكلمة  وحــدة  وبف�سل  نه�ستم 

ـــك بــقــبــ�ــســاتــكــم، فــتــغــّلــب الــــدم على  ذل

الحراب! لقد اأ�سقطتم ال�ساه عن عر�سه، 

ففّر واأخذ معه –هو واأ�سرته– كل �سيء. 

البلد  بهذا  اأنــزلــوهــا  م�سائب  مــن  فكم 

البالد  اأبــاد  فا�سد  رجل  وبمقد�ساته! 

النا�ض  اأيـــدي  فــي  ُيــبــِق  ولــم  باأ�سرها 

من  النا�ض  حرموا  �سيئًا. 

ــــوام  الــحــريــة خـــالل الأع

اإذ  الما�سية،  الخم�سين 

لم يكن لهم نائب يمثلهم، 

حكومة،  ول  مجل�ض،  ول 

يمّت  هـــنـــاك  �ـــســـيء  فـــال 

يعتمد  كان  �سيء  وكل  الأمــة،  اإلــى  ب�سلة 

فعندما فر�سوا رجاًل  البالد.  على خارج 

اأباد  اأْن  الأمر  به  بلغ  البالد،  على  فا�سدًا 

على  الثناء  يوا�سل  وهــو  فيها  �سيء  كــل 

نف�سه!

هذه محننا، عالم الدين ل يلهج بهذا 

اإمكانياتنا،  جميع  على  اأغــاروا  الكالم؟! 

لم  فلو  المثقفين.  الدين عن  عالم  عزلوا 

توثيق  �سوى  ثمرة  الــثــورة  لهذه  يكن 

الدينية  العلوم  طــالب  بين  العالقة 

الجامعيين،  ــحــة  ــري ــس و�

اإن  ثــمــارهــا!  اأفــ�ــســل  فهي 

اجتماع  انــتــ�ــســاركــم  �ــســّر 

هذه  �سلبوا  فلو  كلمتكم، 

اإلى  لــعــاد  منكم  الــوحــدة 

البالد ما قد �سلف من اأ�سر 

ونهب.

فاأنا  الــتــوفــيــق.  اهلل  مــن  لــكــم  اأرجــــو 

لأ�سون  قدمت  البالد.  وخــادم  خادمكم، 

واأف�سح  اأعداءكم،  واأ�سحق  �سخ�سيتكم، 

ال�سابقة  الم�سائل  اإعــادة  يريدون  الذين 

با�سم الوطنية والد�ستور! اأ�ساأل اهلل تعالى 

وال�سالم  بالتوفيق!  عليكم جميعًا  يمّن  اأن 

عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

الإ�������س������ام دي���ن 

الإ�سام  ال�سيا�سة، 

ي��ت�����س��م��ن ال���دول���ة 

والخافة. والإمامة 

. (1 )Qتعبيرًا عن الأئمة

اإ�ســـارة اإلى ما كتبه الإمام علـــيQ( 2) اإلى مالك الأ�ستر 

النخعي في عهده اإليه حين وله م�سر واأعمالها.

الهوام�س
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وهذا المعنى هو الذي ترمي اإليه الآية ال�سريفة التي تقول: 

ِفي  َياأُْكُلوَن  ��َم��ا  اإِنَّ ُظْلًما  اْلَيَتاَمى  اأَْم���َواَل  َياأُْكُلوَن  ��ِذي��َن  الَّ {اإِنَّ 

اللذة  فاإن  )الن�ساء:10(.  �َشِعيًرا}  لَْوَن  َو�َشَي�شْ َن��اًرا  ُبُطوِنِهْم 

الظاهرية التي تبدو في هذه الحياة الدنيا من اأكل مال اليتيم، 

تتج�سد على حقيقتها عذابًا في الحياة الحقيقية حيث ترتفع 

ا  الحجب عن الإن�سان وتمتثل اأمامه: {ُهَناِلَك َتْبُلو ُكلُّ َنْف�ٍض مَّ

اأَ�ْشلََفْت} )يون�ض:30(.

وُعر�سوا على ربك �سفًا:

فعلينا اأن ل نغفل عن يوم القيامة، فاإنه يوم عظيم يتعين 

علينا اأن نخافه ونخ�ساه، حيث قال تعالى عنه: {َي�ْشَتْعِجُل ِبَها 

الَِّذيَن َل ُيوؤِْمُنوَن ِبَها َوالَِّذيَن اآَمُنوا ُم�ْشِفُقوَن ِمْنَها َوَيْعلَُموَن 

{ )ال�شورى:18(. اأَنََّها اْلَحقُّ

فا بد من الوجل من ذلك اليوم وجعله ن�شب اأعيننا، لأّن 

اإلى  بالإن�سان  توؤدي  التي  الطريق  هي  النف�سية  الأه��واء  اإّن 

ت�ستهيه  ما  اأّن  اإل��ى  الت�سّور  بكم  يذهبّن  ول  المعا�سي.  ارتكاب 

بع�سهما  عن  انفكاكهما  يمكن  ول  متالزمان  وال��ذن��وب  الأنف�س 

البع�س، اإذ يدخل بع�س ما ت�ستهيه النف�س في الحالل، اإل اأن اإلقاء 

حبل النف�س على الغارب وتركها اأ�سيرة لم�ستهياتها هو الذي عّبر 

عليها  )حمل  البالغة:  نهج  في  بقوله   Qالموؤمنين اأمير  عنه 

به في  التي تقتحم  ال�سعبة  الإن�سان على  . فكما يحمل 
)1(

اأهلها(

المهاوي، فاإن اأهواء النف�س تقود الإن�سان نحو الذنوب.

العظيم! اليوم 
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وا  يوم القيامة هو اليوم الذي نعر�ض فيه على اهلل {َوُعِر�شُ

على  الإن�سان  َيْمُثل  حيث  )الكهف:38(،  ��ا}  ��فًّ ���شَ ����َك  َربِّ َع��لَ��ى 

تعالى.  اأمام اهلل  الرا�سخة  النف�سية  حقيقته و�سريرته وملكاته 

اأن  اإل  الدنيا،  �سريرتنا في هذه  مّطلعًا على  كان  واإْن  واإّن اهلل 

القيامة مو�سع انعدام جميع الحجب كي نّطلع نحن على حقيقتنا 

ونقوم باإدانة اأنف�سنا باأنف�سنا، حيث ل مجال لختالق المعاذير 

المهذار واللبق في هذه الحياة  الل�سان  والأكاذيب، حيث يغدو 

َذُن َلُهْم  اأبكَم اأخر�َض يوم القيام: {َهَذا َيْوُم َل َينِطُقوَن * َوَل ُيوؤْ

َفَيْعَتِذُروَن} )المر�سالت:3536-(. وعندها، ياأتي دور الباطن 

والملكات و�سائر الأع�ساء والجوارح فتاأخذ بالتكلم والإقرار بما 

اقترفه الإن�سان واأ�سمره من اأنواع الحقد والح�سد و�سوء الظن: 

ْرُجُلُهْم  اأَ َوَت�ْشَهُد  اأَْيِديِهْم  َوُتَكلُِّمَنا  اأَْفَواِهِهْم  َعلَى  َنْخِتُم  {اْلَيْوَم 

ِبَما َكاُنوا َيْك�ِشُبوَن} )ي�ض:65(.

بين الب�سارة والوعيد:

اإّن الآيات التي تتحدث عن يوم القيامة تحدث هّزة عنيفة 

في كيان الإن�سان. واإني اأقترح اأن يقوم كل واحد منا بدرا�سة هذه 

الآيات، لأننا في اأم�ض الحاجة اإليها، فمنها ما فيه الب�سارة ومنها 

ما فيه وعيد ونذير، وكال النوعين يوؤّدي مفعوله في اإحداث تلك 

الهزة، حيث تقوم اآيات الب�سارة بحث الإن�سان على ال�سعي والجد 

في العمل، وتقوم اآيات الوعيد بتاأثيرها في بّث الق�سعريرة في 

َيْفَتِدي  َلْو  اْلُمْجِرُم  َيَودُّ  ُروَنُهْم  {ُيَب�شَّ واإذابة الجلود:  النفو�ض 

يلَِتِه الَِّتي  ِخيِه * َوَف�شِ اِحَبِتِه َواأَ ِمْن َعَذاِب َيْوِمِئٍذ ِبَبِنيِه * َو�شَ

ْر���ِض َجِميًعا ُثمَّ ُينِجيِه} )المعارج:  اْلأَ * َوَمن ِفي  ُتوؤْويِه 

11-14(. ولكن هيهات اأن تكون له النجاة بعد اإعرا�سه في 
َوى * َتْدُعو  اَعًة لِّل�شَّ هذه الدنيا {َكاَّ اإِنََّها َلَظى * َنزَّ

��ى * َوَج��َم��َع َف��اأَْوَع��ى} )المعارج:  ْدَب���َر َوَت��َولَّ َم��ْن اأَ

15-18(. يقول الإمام زين العابدينQ في 
دعاء اأبي حمزة الثمالي في التخويف من يوم 

القيامة: »اأبكي لخروجي من قبري عريانًا 

اأنظر  ظهري،  على  ثقلي  حاماًل  ذلياًل 

مرة عن يميني، واأخرى عن �سمالي، اإذ 

الخالئق في �ساأن غير �ساأني، لكل امرٍئ 

يومئذ  وجــوه  يغنيه  �ــســاأن  يومئذ  منهم 

.
)2(

م�سفرة �ساحكة م�ستب�سرة«

اليوم  هو  القيامة  يوم 

فيه  ن��ع��ر���ض  ال����ذي 

يمثل  حيث  اهلل،  على 

حقيقته  على  الإن�سان 

وملكاته  و���س��ري��رت��ه 

الرا�سخة  النف�سية 

ت��ع��ال��ى. اهلل  اأم�����ام 
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ال�سراط قنطرة العبودية:

الــــوجــــوه  اأ�ــــســــحــــاب  اإّن 

هم  الم�ستب�سرة  الــ�ــســاحــكــة 

ــاز  ــي الــــذيــــن تــمــكــنــوا مــــن اجــت

الــ�ــســراط الـــذي هــو عــبــارة عــن قنطرة 

َراٌط  �شِ َه��َذا  اْع��ُب��ُدوِن��ي  {َواأَِن  والتقوى  العبودية 

�ْشَتِقيٌم} )ي�ض: 61(. فاإننا لو تمكّنا من اجتياز هذه  مُّ

القنطرة في هذه الحياة الدنيا، �سيكون اجتيازنا لل�سراط 

الموؤمنون ب�سرعة  اأي�سر بكثير، حيث يجتازه  الواقع فوق جهنم 

نَّا اْلُح�ْشَنى اأُْوَلِئَك َعْنَها ُمْبَعُدوَن  البرق {اإِنَّ الَِّذيَن �َشَبَقْت َلُهم مِّ

* َل َي�ْشَمُعوَن َح�ِشي�َشَها َوُهْم ِفي َما ا�ْشَتَهْت اأَنُف�ُشُهْم َخاِلُدوَن * 
َل َيْحُزُنُهُم اْلَفَزُع اْلأَْكَبُر...})الأنبياء: 103-101(.

ال�سيء الآخر الذي اأوّد اإ�سافته هنا هو م�ساألة الأبناء، فعليكم 

اأن تهتموا باأهليكم، واأن ت�سعوا اإلى حفظ اإيمانهم، وحذار اأن تنهجوا 

�سيا�سة واأ�سلوبًا يوؤدي اإلى زعزعة الأ�س�ض العتقادية لدى ذويكم، 

اإبعاد ابنه عن الدين والأ�س�ض الدينية  فاأحيانًا يعمل الإن�سان على 

اأعماله، فيجعل منه �سخ�سًا منحرفًا.  ل�سانه وخطل  بفعل ذرب 

ولذلك، فاإني اأخاف ال�سدة في توجيه ال�سباب، وفي الوقت نف�سه 

هناك من يعمل من خالل اإهمال الولد وتركه و�ساأنه وفتح الباب 

له على م�سراعيه، وغ�ض الطرف عن اأخطائه في اإعداد الأر�سية 

لف�ساده وانحرافه...

وظيفة وم�سوؤولية:

ال�سحيح  والأ�سلوب  المنطق  �سبيل  اتخاذ  من  بد  ل  ولــذا، 

َناًرا  َواأَْه��ِل��ي��ُك��ْم  اأَن��ُف�����َش��ُك��ْم  {ُق���وا  الأبناء  مع  التعامل  في  والعطوف 

على  الحفاظ  اإذًا،  َواْلِحَجاَرُة})التحريم:6(.  ��ا���ُض  ال��نَّ َوُق��وُدَه��ا 

ذويكم واأهليكم من جملة وظائفكم وم�سوؤولياتكم.

َبَعْتُهْم  َواتَّ اآَم���ُن���وا  ���ِذي���َن  {َوالَّ تعالى:  قوله  ا�ستوقفني  وطالما 

ن  مِّ َعَمِلِهم  ْن  مِّ اأََلْتَناُهم  َوَما  َتُهْم  ُذرِّيَّ ِبِهْم  اأَْلَحْقَنا  ِباإِيَماٍن  ُتُهم  ُذرِّيَّ

فاإن  عيونهم«،  »لتقّر  الحديث:  في  جاء  وقد  �َشْيٍء})الطور:21(، 

تمكنت اأيها الموؤمن من تن�سئة طفلك ن�ساأًة �سالحة، فاإن اهلل �سبحانه 

�سيقّر عينك به يوم القيامة ويجبر نواق�سه ويلحقه بك.

. نهج البالغة، خطب الإمام عليQ، ج1، �ض48( 1)

. كنز العمال، المتقي الهندي، ج14، �ض363( 2)

الهوام�س

ل ب��د من اتخ��اذ �سبيل 

والأ�سل��وب  المنط��ق 

والعط��وف  ال�سحي��ح 

في التعامل مع الأبناء.
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ال�������س���رازي. م���ك���ارم  ن��ا���س��ر  ال��ع��ظ��م��ى  اآي�����ة اهلل 

)2/2( الأن���ف���ال  ع��ن  ي�����س��األ��ون��ك 

عالم اليوم والرزق الحال

الحل الإ�سالمي:

ل يمكن البحث عن حل ودواء للتوزيع العادل للثروة الذي 

التفكير  لأن  المادة،  عالم  في  وروحها  الب�سرية  ج�سم  يعذب 

المادي ل ي�سمح بذلك، ولكن الإ�سالم يقدم العالج الناجح لهذا 

الب�سرية  منها  تعاني  التي  الأمرا�س  الأليم وغيره من  المر�س 

الم�سائل  في  الأخالقية  المبادئ  دم��ج  يجب  باأنه  ويتمثل: 

تم  اإذا  نعم  اأخ��الق.  بال  القت�ساد  مفهوم  ومنع  القت�سادية 

اإنتاج  من  اأي  القت�ساد،  طبقات  مختلف  في  الأخ��الق  تحكيم 

الب�ساعة وتوزيعها وا�ستهالكها، وكانت هذه المراحل مندمجة 

الفا�سلة  الم�سافة  باأن  �سك  ل  فاإنه  الأخالقية،  المبادئ  في 

و�سوف  ي��وم،  بعد  يومًا  تتقل�س  �سوف  والأغنياء  الفقراء  بين 

يتم توزيع الثروة ب�سكل عادل بين جميع النا�س، واإليكم بع�س 

النماذج من التعليمات الإ�سالمية في هذا المجال:
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على  ال��ت��اأك��ي��د   -1
ال�����������رزق ال�����ح�����الل:

 :Pاهلل ر�سول  يقول 

جــزءًا  �سبعون  )الــعــبــادة 

طلب  جــــــزءًا  ــهــا  ــل واأفــ�ــس

ي�سعى  فهل   ،
)1(

الحالل(

عالم اليوم اإلى الرزق الحالل؟ اأبدًا.

اأ- تجارة الأ�شلحة:

ــى  ــــوؤدي اإل ــا ي ــل م ـــالم: ك ـــس يــقــول الإ�

يحرم  فاإنه  الب�سري،  بالمجتمع  الإ�سرار 

وبيعه،  و�سراوؤه  وحفظه،  وتوزيعه،  اإنتاجه 

وا�ــســتــهــالكــه، وكــذلــك يــحــرم كــل ن�ساط 

اأهم  اأن  نالحظ  اليوم  ولكن  اإليه.  يــوؤدي 

واأكثر التجارات في عالم المادة من حيث 

التي  المميتة  الأ�سلحة  تجارة  هي  الدخل 

حّرم الإ�سالم اإنتاجها اأو �سراءها وخزنها، 

الــيــوم، طــبــقــًا لالأحكام  مــنــع عــالــم  فــلــو 

الإ�سالمية، تجارة مثل هذه الأ�سلحة، فاإنه 

من  مهم  ق�سم  اأمــام  الــوقــوف  يتم  �سوف 

التراكم غير الم�سروع للثروة.

ب- تجارة المخدرات:

الدخل  حيث  من  الثانية  التجارة  اأما 

المادي فهي تجارة المواد المخدرة.

من المنظور الإ�سالمي، فاإن كل �سيء 

محرمة  مقّدماته  تكون  محرمة  نتيجته 

عند  الــمــتــراكــمــة  الـــثـــروات  واإن  ــًا.  ــ�ــس اأي

هي  العالم  اأغنياء  من  الأ�سخا�ض  بع�ض 

�سك  ول  المحرمة.  الأعــمــال  هــذه  نتيجة 

اإلى  توؤدي  اأن محاربة مثل هذه الظاهرة، 

الأغنياء  بين  الفا�سلة  الم�سافة  تقليل 

والفقراء.

اإي��ج��اد  ت��ح��ري��م   -2
الأ�سواق ال�سوداء:

ــخــا�ــض اإلـــى  ــس جــــاء اأ�

 ،Qال�سادق الإمـــــام 

وقالوا له: يا ابن ر�سول اهلل! 

ب�سائعنا  وبيع  للتجارة  قافلة  اأعددنا  لقد 

اأ�سدقائنا  مــع  م�سر  اإلـــى  بها  ونــتــوجــه 

�ساألنا  م�سر  اإلــى  الدخول  وقبل  التجار، 

الخروج  يريدون  الذين  الم�سافرين  بع�ض 

القت�سادية  الفر�سة  عن  البلد  ذلك  من 

حوزتنا،  في  التي  الب�سائع  هذه  مثل  لبيع 

تحتاج  هناك  ال�سوق  ــاأن  ب علمنا  عندها 

اتفق  ولذا  التي معنا،  الب�سائع  اإلى  ب�سدة 

جميع تّجار القافلة على بيع تلك الب�سائع 

التي معنا باأ�سعار عالية، فال نقبل ببيعها 

باأقل من ذلك المقدار المعّين من الربح، 

فما  هائلة  اأربــاحــًا  وحققنا  بذلك  وقمنا 

حكم عملنا ذلك؟

 ،
)2(

حرامًا ارتكبتم  لقد   :Qفقال

اأ�سواقًا  يقيموا  اأن  للم�سلمين  ينبغي  فال 

فال  ب�ساعتك  النا�ض  احتاج  واإذا  �سوداء، 

فاإن  ولالأ�سف  قيمتها.  ترفع  اأن  لك  ينبغي 

هناك عددًا من الدول الأوربية تقوم باإلقاء 

كميات كبيرة من المواد الغذائية في البحر، 

حتى ل يك�سروا من قيمة تلك الب�سائع!

هذه  مــثــل  بــتــحــريــمــه  ـــالم  ـــس الإ� اإن 

ـــروات  ـــث ـــراكـــم ال ــاطــات يـــــردع ت ــس ــ� ــن ال

ال�سوق  مــن  الــنــاجــمــة  الــمــ�ــســروعــة  غــيــر 

ال�سوداء.

ل ينبغي للم�سلمين اأن 

يقيم��وا اأ�سواقًا �سوداء، 

النا���ض  احت��اج  واإذا 

ينبغي  ف��ا  ب�ساعت��ك، 

ل��ك اأن ترف��ع قيمته��ا.
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3- تحريم الربا:
اإن الربا اأهم م�سادر دخول م�سارف 

يح�سل  الــربــا  ــل  اآك لأن  الــمــادي،  العالم 

الذي  ال�سرر  يهّمه  ول  خا�ض  ربــح  على 

يحل بطالب القر�ض، اإذ يجب على طالب 

اأن  الظروف  من  اأي ظرف  تحت  القر�ض 

لو  حتى  الفائدة  من  ا�ستقر�سه  ما  يعيد 

اإلى  ت�ساف  اأحيانًا  بل  ذلــك،  من  ت�سّرر 

وغرامات  م�ساعفة  ـــاح  اأرب اأيــ�ــســًا  ذلــك 

الدفع  على  الــقــدرة  عــدم  وعند  تــاأخــيــر، 

على  ويح�سلوا  �سنداته،  ببيع  يقومون 

مطالباتهم.

لذلك تزداد ثروات المرابي يومًا بعد 

يوم ويتزايد راأ�سماله واأمثاله يومًا بعد يوم 

ويزداد المقتر�سون فقرًا يومًا بعد يوم بل 

ر حياتهم نتيجة لذلك. ُتّدمَّ

الن�ساط  هذا  مثل  الإ�سالم  حرم  لقد 

باأي  يقوم  ل  المرابي  لأن  الم�سروع  غير 

الظروف  كل  في  يفكر  وهو  اإيجابي،  عمل 

من  �سكل  ــاأي  ب وراأ�سماله  ثــروتــه  بــزيــادة 

هذه  بمثل  العالمي  البنك  واإن  الأ�سكال، 

القرو�ض الربوية التي ت�سل فيها الفائدة 

يقوم  اأمثاله،  ع�سرة  واحد  دولر  كل  على 

هذا البنك باإذلل ال�سعوب الم�ست�سعفة.

4- تحريم الر�سوة
ـــروج في  ي قــد  ــاء  ــس ــ� الرت اأن  ريـــب  ل 

الــمــعــامــالت والــ�ــســفــقــات الــهــامــة تحت 

عناوين متعّددة مثل: العمولة والهدية وغير 

من  والكثير  الب�سيطة.  العناوين  من  ذلك 

والأ�سلحة  ال�سناعية  النفطية  ال�سحنات 

واأمثالها ل يمكن اأن ت�سل اإلى مقا�سدها 

وال�سم�سرة  الر�سا  طريق  عن  اإّل  ب�سهولة 

حيث يقوم المرت�سون وال�سما�سرة باإعداد 

الأمر  الب�سائع. وهذا  تراخي�ض نقل هذه 

قبيح جدًا وهو اأحد عوامل تجميع الثروات 

وزيادة الم�سافة الفا�سلة بين الطبقات.

الرا�سي  عــلــى  الإ�ـــســـالم  حــكــم  وقـــد 

الحديث:  في  ورد  فقد  بالنار،  والمرت�سي 

.
)3(

)الرا�سي والمرت�سي في النار(

5- الغ�س في المعاملة:
من  الكثير  ــوم  ــي ال عــالــم  فــي  ن�سهد 

الم�سانع التي تقوم باإنتاج الب�سائع وتختم 

لكي  اأخرى  دول  وعالمات  �سعارات  عليها 

في  غ�سًا  يعتبر  الأمــر  وهذا  بيعها،  ت�سهل 

في  ورد  فقد  حّرمه،  والإ�سالم  المعاملة، 

.
)4(

الحديث ال�سريف: )اإن الغ�ض ل يحّل(

والمواقع  الف�سائية  القنوات   -6
المف�سدة على النترنت:

اليوم  عالم  في  والإف�ساد  الف�ساد  عّم 

ومواقع  ال�سناعية  ــار  ــم الأق طــريــق  عــن 

الدراه��م والدناني��ر  تل��ك 

الت��ي ت��م كنزه��ا ت�سه��ر 

يوم القيامة وتو�سع على 

واأكت��اف  جب��اه وظه��ور 

بكنزه��ا. قام��وا  م��ن 
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ــت، واأخـــيـــرًا عن  ــرن ــت الن

النقالة،  الهواتف  طريق 

حــتــى انــطــبــق عــلــى عالم 

المعروف:  الحديث  اليوم 

»ك������م������ا م����ل����ئ����ت ظ����ل����م����اً 

.
)5(

وجورا«

ـــــــــــــد عــــكــــ�ــــســــت  وق

ن�سرت  التي  الإح�ساءات 

اأخيرًا من قبل بع�ض الم�سوؤولين المطلعين 

على هذا الأمر، اأن الأ�سر الإيرانية ت�ساهد 

وال�سحون  ال�سناعية  الأقمار  طريق  عن 

بينها  من  تلفزيونية  قناة   1700 الالقطة 

عدد محدود ل يتجاوز اأ�سابع اليد مخت�ض 

باقي  اأمــا  والإخبارية،  العلمية  بالم�سائل 

برامج  فيحوي  عــام  ب�سكل  القنوات  تلك 

فا�سدة يمكن و�سفها باأنها مخجلة وتخد�ض 

الحياء، فكيف اإذا تم بثها وم�ساهدتها! اإن 

تدمير  اإلــى  تــوؤدي  القبيحة  البرامج  هــذه 

وبيع  والفح�ساء  ال�سرقة  وتعليم  الأ�ــســر 

وتنقل  ذلــك  ــال  واأمــث والمثلية  الأجــ�ــســاد 

هذه  مثل  واإن  م�ساهديها.  ــى  اإل الف�ساد 

الفا�سدة،  والمواقع  ال�سناعية  الأقــمــار 

الح�سول  وبــغــر�ــض 

فاإنها  اأكثر،  دخــول  على 

الف�ساد.  اإلى  العالم  تجر 

عندما  اأنــه  الغريب  ومن 

ت�سدر فتوى بتحريم مثل 

المف�سدة  الو�سائل  هــذه 

للمعا�سي،  والــمــنــتــجــة 

من  مواجهتها  تتم  فاإنه 

الأ�سخا�ض  بع�ض  قــبــل 

الجاهلين باأنها مخالفة للحرية.

ولذا اأو�سي الآباء والأمهات األ يهيئوا 

اأر�سية الف�ساد والإف�ساد باأيديهم لأ�سرهم 

اإلى  توؤدي  واأدوات  و�سائل  عبر  ولأنف�سهم 

اأن  عليكم  يجب  بل  لهم،  والعار  ال�سقاء 

هم  الذين  اأولدكـــم  فاأكثر  اأكثر  تراقبوا 

اأمانة اإلهية بين اأيديكم.

7- كنز الثروات ممنوع:
يقول تعالى في الآية )34( من �سورة 

التوبة حول من يكنزنون الثروات ما يلي:

َة  َواْلِف�شَّ َه��َب  ال��ذَّ َيْكِنُزوَن  ��ِذي��َن  {َوالَّ

ْرُهم  َفَب�شِّ اهلّلِ  �َشِبيِل  ِف��ي  ُينِفُقوَنَها  َوَل 

ِبَعَذاٍب اأَِليٍم}.

اإذ اإن تلك الدراهم والدنانير التي تم 

كنزها ت�سهر يوم القيامة وتو�سع 

واأكتاف  وظهور  جباه  على 

من قاموا بكنزها.

ــــوؤال: ما  �ــــض- �ــــس

مــن كنز  الــمــقــ�ــســود 

الثروة؟

الكثير من الم�سانع يقوم 

باإنت��اج الب�سائ��ع وتخت��م 

عليها �سعارات وعامات 

دول اأخ��رى لك��ي ت�سهل 

بيعها، وه��ذا الأمر يعتبر 

المعامل��ة. ف��ي  غ�س��ًا 
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هذا  في  المف�سرون  ذكــر  جــواب:  ج- 

اإلى  ن�سير   
)6(

متعددة احتمالت  المجال 

نموذجين منها:

دفع  عــدم  ذلــك  من  المق�سود  اإن   -1
لذا  ال�سرعية،  الــحــقــوق  و�ــســائــر  الــزكــاة 

حقوقه  و�سائر  زكاته  بدفع  يقوم  من  فاإن 

مهما  الــثــروة  يكنز  ممن  لي�ض  ال�سرعية 

بلغت اأمواله.

و�سائر  الـــزكـــاة  دفــــع  يــكــفــي  ل   -2
اإذا  ـــه  لأن ــة،  ــواجــب ال ال�سرعية  الــحــقــوق 

تلبِّ  ولم  ومحتاجًا  فقيرًا  المجتمع  اأ�سبح 

الأخرى  ال�سرعية  الحقوق  و�سائر  الزكاة 

للحكومة  يجوز  عندها  المجتمع،  حاجات 

الإ�سالمية اأن تحدد م�ستوًى معينًا لثروات 

ذلك  عــن  فا�ض  مــا  يعّد  بحيث  الأفــــراد، 

واإ�سالحه،  تعديله  ينبغي  للثروة  كــنــزًا 

الإنتاج  بهدف  الــثــروة  ا�ستخدام  اإن  ثــم 

وتاأ�سي�ض مراكز الم�ساعدة واأمثال ذلك ل 

تلك  تبقى  ل  اأن  المهم  ولكن  فيه،  اإ�سكال 

الثروات خارج عجلة القت�ساد ومح�سورة 

.
)7(

بالّدخار فح�سب

8- الربح ب�سكل عادل:
لغالمه:   Qال�سادق الإمــام  قــال 

)لقد زادت مخارجنا وتكاليفنا، فُخذ هذا 

وتاجر  دينار  األف  وفيه  المال  من  الكي�ض 

مخارجنا  على  اأربــاحــه  ن�سرف  حتى  به 

ماًل  منه  واأعــّد  الغالم  فاأخذه  وتكاليفنا، 

. �سفينة البحار، ج2، �ض318( 1)

. بحار الأنوار، ج47، �ض59، حديث 111( 2)

، الحديث  ميزان الحكمـــة، ج4، �ض1467، الباب 1511( 3)

.7267
، الحديث  ميزان الحكمـــة، ج7، �ض2992، الباب 3062( 4)

.14949

، الحديث  ميـــزان الحكمة، ج1، �ـــض247، البـــاب 252( 5)

.1244
. تف�سير الأمثل، ج7، �ض394( 6)

. مجمع البيان، ج5، �ض47( 7)

، الحديـــث  ميـــزان الحكمـــة، ج2، �ـــض902، بـــاب 937( 8)

.4293

الهوام�س

للتجارة و�سافر مع قافلة اإلى م�سر ورجع 

في  المال  من  كي�سين  وقــّدم  كبير،  بربح 

 Qاألف دينار لالإمام كل واحد منهما 

المال  اأ�سل  هي  الأولـــى  ــف  الأل اإن  ــال:  وق

الإمام  عليه  فــرّد  ربحه،  الثانية  والألـــف 

من  اأخـــذت  هــل  قــائــاًل:  وغ�سب  بتعجب 

النا�ض ربحًا بمقدار مئة في المئة! ثم اأخذ 

.
)8(

اأ�سل المال واأرجع الربح(

العدل  وجوب  اإلى  الإ�سالم  يدعو  نعم 

في الربح اأي�سًا، في حين نالحظ في عالم 

بمئة  ثمنها  يقّدر  ب�سائع  هناك  اأن  اليوم 

يبيعونها  ولكنهم  المادة  َعَبدة  عند  دولر 

وهذا  �سعفًا،  خم�سين  اأو  اأ�سعاف  بع�سرة 

الربح غير العادل من عوامل زيادة الهّوة 

بين الطبقات.

عليه فاإن الإ�سالم عبر دمجه الأخالق 

ل  ومــا  ينبغي  لما  وطــرحــه  بالقت�ساد، 

قام  فاإنه  القت�سادية  الناحية  من  ينبغي 

غير  الــثــروات  توليد  منابع  بتقليل  عمليًا 

غير  التوزيع  اإلــى  ــوؤدي  ت التي  الم�سروعة 

تلك  اأمــام  الطريق  واأقفل  للثروة،  العادل 

الأمور حتى يتم توزيع الثروة ب�سكل عادل 

بين جميع طبقات المجتمع.
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اعمل��وا  بما  تعلمون
َيِرُد  هذا  وطلبهم  الن�سيحة،  والموؤمنات  الموؤمنين  من  جماعة  طلب  لقد 

عليه اإ�سكالت منها:

1- اأّن الن�سيحة تكون في الجزئيات، والموعظة اأعّم من الكليات والجزئيات. 
ول تكون الن�سيحة مّمن ل يملك المعرفة لمثله.

.
)1(

2- »من عمل بما علم وّرثه اهلل ِعْلَم ما لم يعلم«
.

)2(
- »من عمل بما َعِلم ُكِفَي ما لم يعلم«

ُهْم �ُسُبَلَنا} )�سورة العنكبوت: 69(. - {َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَينَّ

اآية اهلل حممد تقي بهجت}

م��ن  ر�سح��اٌت 

في�ض ل ينقطع
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فيما  واحتاطوا  تعلمون،  بما  اإعملوا 

لم  فــاإْن  اأمـــره.  يت�سح  اأْن  اإلــى  تعلمون  ل 

يت�سح، فاعلموا اأنكم قد اأهملتم بع�ض ما 

العامل  غير  من  الموعظة  وطلب  تعلمون. 

محل اعترا�ض. ومن المقطوع به اأنكم قد 

ولم  وتعلمتموها  المواعظ،  بع�ض  �سمعتم 

تعملوا بها، واإّل لكنتم على ب�سيرة وو�سوح 

من الأمر.

اأخذ  عليهم  اأّن  يعلمون  الجميع   -3
وفهمها،  وقــراءتــهــا  العملية،  الــر�ــســالــة 

الحالل  وتــ�ــســخــيــ�ــض  طــبــقــهــا،  ــمــل  ــع وال

والحرام بوا�سطتها. وكذلك الأمر بالن�سبة 

اأهل  مــن  كــانــوا  اإن  ال�سرعية  لــلــمــدارك 

»اإننا  القول:  يمكنهم  ل  اإذًا،  ال�ستنباط. 

ل نعلم ما الذي يجب علينا فعله اأو تركه«.

َمـــْن لديكم  اأعــمــال  اإلـــى  ــروا  ــظ اأن  -4
اعتقاد َح�َسٌن بهم، فما ياأتون به عن اختيار 

اختيار  عن  يتركونه  وما  باإتيانه،  فعليكم 

ال�سبل  اأف�سل  من  وهــذا  بتركه.  فعليكم 

للو�سول اإلى المقا�سد العالية »كونوا دعاة 

.
)3(

لنا بغير األ�سنتكم«

قــراءة  اأّن  الوا�سحة  الأمـــور  مــن   -5
المنا�سبة  والأدعــيــة  يــوم،  كل  الــقــراآن في 

لالأوقات والأمكنة، في التعقيبات وغيرها، 

والم�ساهد  الم�ساجد  اإلــى  الــتــرّدد  وكثرة 

وال�سلحاء  العلماء  وزيــــارة  الم�سّرفة، 

 .Pور�سوله 
ّ

ومجال�ستهم، مّما ير�ساه اهلل

كما يجب مراقبة ازدياد الب�سيرة والأن�ض 

بالعبادة والتالوة والآيات يومًا بيوم. وعلى 

اأهل  العك�ض من ذلك، فاإن كثرة مجال�سة 

وظلمته،  القلب  ق�ساوة  من  تزيد  الغفلة 

ــارات.  ــزي وال الــعــبــادات  مــن  النفور  ومــن 

الحا�سلة  الح�سنة  الأحوال  اأّن  نجد  ولذا، 

التالوة،  واأنحاء  والزيارات  العبادات  من 

تتبّدل ب�سبب مجال�سة �سعفاء الإيمان اإلى 

�سوء الحال والنق�سان. فمجال�سة �سعفاء 

الإيمان اإذًا في غير �سورة ال�سطرار - اأو 

فقدان  ت�سّبب   - هدايتهم  ق�سد  دون  من 

يكت�سب  اإّنــه  بل  للمرء،  الح�سنة  الملكات 

اأخالقهم الفا�سدة: »جال�سوا من يذّكركم 

  روؤيته، ومن يزيد في علمكم منطقه، 
ّ

اهلل

.
)4(

ومن يرّغبكم في الآخرة عمله«

المع�سية  اأّن ترك  الوا�سحات  6- من 
غيره.  عــن  يغني  والــعــمــل  العــتــقــاد  فــي 

يحتاج  ل  هــو  بينما  اإلــيــه،  يحتاج  فغيره 

ودافع  للح�سنات  موّلد  هو  بل  غيره،  اإلــى 

اإِلَّ  َواْلإِن�َض  اْلِجنَّ  {َوَما َخلَْقُت  لل�سيئات: 

ِلَيْعُبُدوِن})الذاريات: 56(.

ويظن البع�ض اأنهم قد اجتازوا مرحلة 

اأّن المع�سية  ترك المع�سية، غافلين عن 

ل تخت�ض بالكبائر المعروفة، بل الإ�سرار 

والنظرة  كبيرة.  اأيــ�ــســًا  ال�سغائر  على 

اإيذاء  لإخافته  المطيع  اإلــى  مثاًل  الحاّدة 

محّرم، كما اأّن البت�سام للعا�سي لت�سجيعه 

الأخالق  ومحا�سن  المع�سية.  على  اإعانة 

في  بيانهما  تــّم  قد  ومفا�سدها  ال�سرعية 
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.   بحار الأنوار، ج 8; �ض18( 1)

.  التحفة ال�سنّية، ال�سيد عبد اهلل الجزائري، �ض6( 2)

.  اأ�سول الكافي، ج2( 3)

.  تاريخ مدينة دم�سق، ابن ع�ساكر، ج47، �ض453( 4)

.  بحار الأنوار، ج8، �ض18( 5)

.  التوحيد، ال�سيخ ال�سدوق، �ض416( 6)

( 7) ترجمة ل�سعر بالفار�سية.

الهوام�س

الكتب والر�سائل العملية. واإّن البتعاد عن 

الدين  �سارقي  يمنح  وال�سلحاء  العلماء 

باأهون  واأهله  الإيمان  لت�سييع  الفر�سة، 

الخير  عــن  واأبــعــدهــا  واأرخ�سها،  ال�سبل 

والبركة. وكّل هذا مجّرب وم�ساهد. ن�ساأل 

اأعياد  فــي  هديتنا  يجعل  اأن  تعالى    
ّ

اهلل

الإ�سالم ال�سريفة، التوفيق للعزم الرا�سخ 

فاإّنه  المع�سية،  ترك  على  الدائم  الثابت 

اأن  ــى  اإل والآخــــرة،  الدنيا  �سعادة  مفتاح 

والمع�سية  ملكة.  المع�سية  ترك  ي�سبح 

�سرب  بمنزلة  الملكة  ل�ساحب  بالن�سبة 

للجائع.  الميتة  اأكــل  اأو  للعط�سان،  ال�سّم 

اإلى  وبالطبع، فلو كان هذا الطريق �سعبًا 

لما  والرغبة،  بال�سهولة  ينتهي  ول  اآخــره، 

والحّث من  والترغيب  للتكليف  وقع موردًا 

قبل الخالق القادر الرحيم.

  عليه توّكلت واإليه 
ّ

وما توفيقي اإّل باهلل

وال�سالة  واآخــرًا،  اأّوًل    
ّ

والحمد هلل اأنيب، 

على محمد واآله الطاهرين، واللعن الدائم 

على اأعدائهم اأجمعين.

َمْن َعِمَل بما َعِلم ُكفي ما لم يعلم

لن�ساأل ال�سادة الذين يطلبون الموعظة: 

هل عملتم بالمواعظ التي �سمعتموها لحّد 

الآن اأم ل؟

هل تعلمون اأّن َمْن َعِمل بما يعلم عّلمه 

  ما ل يعلم؟
ّ

اهلل

هل من الالئق توّقع زيادة المعلومات 

تعلمون  بــمــا  الــعــمــل  تــركــتــم  كــونــكــم  مــع 

باختياركم؟

اإلى  الــدعــوة  تكون  اأن  يفتر�ض  وهــل 

الحق بوا�سطة الل�سان؟    

ــالم )ما  ــس ــ� ــوا عــلــيــهــم ال ــول ــق األــــم ي

م�سمونه(؛ »كونوا دعاة للحق باأعمالكم«.

اأم  التعليم  طــريــق  تعليم  علينا  هــل 

تعّلمه؟

�سئلة  الأ هذه  جواب  يّت�سح(  )اأفال 

يقول(:  )حــيــن  الــكــريــم  الــقــراآن  مــن 

َلَنْهِدَينَُّهْم  ِف��ي��َن��ا  َج���اَه���ُدوا  ���ِذي���َن  {َوالَّ

 . )69 : ت لعنكبو ا ( { �ُشُبلََنا

ال�سالم  عليه  المع�سوم  كــالم  ومــن 

ثه  ورَّ َعِلَم  بما  َعِمَل  »َمــْن  يقول(:  )حيث 

بما  َعِمَل  »َمــْن   .
)5(

يعلم« لم  ما  ِعْلَم   
ّ

اهلل

 عَلينا 
ّ

اهلل منَّ   .
)6(

يعلم« لم  ما  ُكفي  َعِلَم 

نعلم،  ما  )واإهمال(  ترك  لعدم  بالتوفيق 

اأن  اإلــى  نجهل  فيما  والحتياط  وللتوّقف 

»اأقاموا  فيهم:  قيل  مّمن  نكون  ول  ُيعلم. 

اإّل  ينلهم  المجل�ض لحاجة وم�سلحة، فلم 

.
)7(

الجلو�ض والكالم والقيام«

 عليه توّكلت واإليه 
ّ

وما توفيقي اإّل باهلل

اأنيب.
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الولدة  الأول��ى:   المرحلة   *
والن�ساأة 

من  ع�سر  ال�سابع  الجمعة،  يوم  في 

�سهر ربيع الأول عام 570 والمعروف بعام 

نار  اإنطفاأت  الفجر،  وبعد طلوع  الفيل، 

اإ�سرامها  والتي قد م�سى على  فار�ض، 

مكة  ف��ي   Pالنبي ح��رك��ة  ت��ق��ع 

المكّرمة )اأم القرى( �سمن المراحل 

التالية:

بقلم: ال�سيخ تامر حمزة

ال��ت��وح��ي��د في ر���س��ال��ة 
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وت�ساقطت  عـــام،  األـــف 

الأ�سنام المن�سوبة في 

وجوهها،  على  الكعبة 

اإلى  اأدى  و�سرب زلزال 

تهديم الكنائ�ض والبَيع، 

ك�سرى،  اإيــوان  وت�سّدع 

وطلعت نجوم لم ُتَر من 

قــبــل هـــذا حــتــى عميت 

والكهان  ال�سحرة  على 

اأمورهم، وكل ذلك لإ�سراقة الدنيا بنور 

 Pمحمد ا�سمه  مكة  في  جديد  مولود 

وهو يقول )اهلل اأكبر والحمد هلل كثيرًا 

.
)1(

و�سبحان اهلل بكرة واأ�سياًل(

ومن اأجل اأن ين�ساأ المولود الجديد 

الف�ساد الذي  بيئة نقية وبعيدًا عن  في 

�سرب كل اأ�سرة في عقائدها و�سلوكها 

اأْن  المطلب  عبد  ه  جدُّ قرر  واأخالقها، 

هي  كما  البادية  اإلــى  مكة  من  ُيخرجه 

الكبير  ال�سرف  وكــان  اأ�سرافها،  عــادة 

الذي حظيت به قبيلة بني �سعد، اإذ حّل 

ثدي  اإل  يقبل  لم  حيث  عًا،  مر�سَ فيها 

. وبعد فطامه، اأعادته 
)2(

حليمة ال�سعدية

اإلى اأهله مرغمة، لما لم�سته من بركات 

مرابعهم.  اإلـــى  دخــولــه  لحظة  وخــيــر 

رغبة  مع  ين�سجم  بما  الق�ساء  وقد جرى 

عة، فاأرجعته معها بناءًا لطلب اأمه  المر�سِ

مكة،  في  الأمرا�ض  من  عليه  خوفًا  اآمنة، 

اإلى اأْن تّم له ثالث �سنين جديدة، ثم عاد  

اإلى ح�سن اأمه بعد اأْن خ�سيت عليه حليمة 

جماعة  �ساهدت  حينما  ال�سوء  اأيــادي  من 

قد  الحجاز  ــى  اإل القادمين  الحب�سة  من 

اأ�سروا على اأخذه معهم، لأنهم وجدوا فيه 

.
)3(

عالئم النبي الموعود

الثانية:  المرحلة 

ر�سول اهلل:

محمد تــرك  اأن  بعد 

ال�سام  ــى  اإل التجارة   P

وت�سدق بكل ما رزقه اهلل  

تعالى من تلك التجارات، 

كان يغدو كل يوم اإلى غار 

ِحراء ي�سعده  وينظر من 

قلله  اإلى اآثار رحمة اهلل... فيعتبر بها... 

اأْن ا�ستكمل  اإلى  ويعبد اهلل حق عبادته... 

اأربعين �سنة ونظر اهلل عّز وجّل اإلى قلبه، 

واأطوعها  واأجّلها  القلوب  اأف�سل  فوجده 

ِذَن لأبواب ال�سماء 
َ
واأخ�سعها واأخ�سعها. فاأ

واإلـــى  ــا...  ــه ــي اإل ينظر  ومــحــمــد  فُفتحت 

ِق بالنور، وقد هبط  جبرائيل الأمين المطوَّ

اإليه واأخذه ب�سبعيه، وهّزه وقال: يا محمد، 

، قال: وما اأقراأ؟ 
)4(

اإقراأ

قال يا محمد: {اْقَراأْ ِبا�ْشِم َربَِّك الَِّذي 

اْقَراأْ   * َعلٍَق  ِم��ْن  اْلإِن�����َش��اَن  َخلََق   * َخلََق 

َك اْلأَْكَرُم * الَِّذي َعلََّم ِباْلَقلَِم * َعلََّم  َوَربُّ

اْلإِن�َشاَن َما َلْم َيْعلَْم} )العلق: 15(.

وبعـــد ذلـــك، اأخذت الآيـــات بالنزول 

وفـــي  �سنـــة،  ع�سريـــن  لمـــدة  تدريجيـــًا 

ظـــروف اجتماعيـــة مكيـــة معقـــدة جدًا، 

الموؤمنينQبقولـــه:  اأميـــر  و�سفهـــا 

»اأر�سلـــه علـــى حيـــن فتـــرة مـــن الر�سل، 

وطـــول هجعـــة من الأمـــم، واعتـــزام من 

الفتـــن، وانت�ســـار مـــن الأمـــور، وَتَلظٍّ من 

الحـــروب، والدنيا كا�سفـــة النور، ظاهرة 

الغـــرور، علـــى حين ا�سفرار مـــن ورقها، 

واإيا�ض مـــن ثمرها، واغـــورار من مائها، 

نظ��ر اهلل عّز وجّل اإلى قلب 

محم��دP، فوجده اأف�سل 

واأطوعها  واأجّله��ا  القلوب 

واأخ�سعه��ا.  واأخ�سعه��ا 

ال�سم��اء  لأب��واب  ف��اأَِذَن 

فُفتحت ومحمد ينظر اإليها
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قـــد در�ست منـــار الهدى وظهـــرت اأعالم 

مة لأهلها، عاب�سة في  الردى، فهـــي متجهِّ

وجـــه طالبها، ثمرهـــا الفتنـــة، وطعامها 

ودثارهـــا  الخـــوف،  و�سعارهـــا  الجيفـــة، 

.
)5(

ال�سيـــف«

اإعالن الدعوة:

ن��واة  ت�سكيل  الأول����ى:  ال��خ��ط��وة 

الدعوة.

واأول من  بداأ بدعوتهم هم  اأهل بيته، 

فبادر م�ستجيبًا َمْن كان منهم نقي القلب 

�ــســدق محمد  عــرف  ــْن  ومــمَّ ال�سرك  مــن 

اأول من �سّدقه علي  اأخالقه، فكان  و�سمو 

بن اأبي طالبQ وخديجة)ر�ض(، ثم 

النواة  زيد بن حارثة، فكانوا  بهما  التحق 

 تدلت اأغ�سانها 
ً
الأولى التي اأثمرت �سجرة 

في كل مكان من الأر�ض.

اإيمانية  كتلة  لبناء   Pالنبي �سعى 

وكان  النا�ض،  لهداية  اإ�سعاع  نقطة  لت�سكل 

هكذا  وا�ستمر  بالمخاطر،  محفوفًا  �سعيه 

من  ثلة  لــه  ا�ستجاب  حتى  �سنين  ــالث  ث

اهلل  وفقه  ومــن  والم�ست�سعفين  الفقراء 

للهداية.

كانوا  واأ�سحابه   P النبي  اأّن  ويــروى 

ال�سالة  لإقــامــة  ال�سعاب  فــي  يتفرقون 

، حتى انك�سف اأمرهم، ما 
)6(

فرادى ومثنى

دفع النبي اإلى العمل بطريقة �سرية في دار 

الأرقم.

الخطوة الثانية: اإنذار الأقربين.

مرحلة  الموؤمنة  الفئة  بلغت  عندما 

لخو�ض  وموؤهالتها   ثباتها  ــى  اإل ُيطماأن 

ال�سراع، انتقل النبي اإلى دعوة الأقربين، 

َع�ِشيَرَتَك  {َواأَن����ِذْر  تعالى  بقوله  التزامًا 

اْلأَْقَرِبيَن} )ال�سعراء: 214(، وهنا، طلب 

ر�سول اهللP من عليQ اأْن يدعو اإلى 

وليمة، فاجتمع عليها  اأربعون رجاًل، وبعد 

الر�سالة   Pالنبي النتهاء، عر�ض عليهم 

على اأن يكون و�سّيه وخليفته من يوؤازره في 

.Qهذا الأمر، فلم يجبه اإل علي

العام  الإع��الن  الثالثة:  الخطوة 

عن الدعوة.

الإعالن  لــى  اإ  Pالنبي انتقل  لقد 

بقوله  الــتــزامــًا  الـــدعـــوة،  عــن  الــعــام 

َواأَْعِر�ْض  َم��ُر  ُت��وؤْ ِب��َم��ا  ��َدْع  {َف��ا���شْ تعالى 

)الحجر:94(،  ���ِرِك���ي���َن}  اْل���ُم�������شْ َع�����ِن 

متغا�سيًا  الــ�ــســرك،  قــوى  كــل  متحديًا 

وقف  حتى  والفــتــراء،  ال�ستهزاء  عن 
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قري�سًا،  ــادى  ون ال�سفا  على  ثقة  بكل 

اأنه  على   اأقروه  ثم  مكان  كل  من  فاأتوه 

عليهم  عــر�ــض  ولــمــا  فــيــهــم.  الــ�ــســادق 

ِمْن  اإل  بــالــتــكــذيــب،  ـــه  ووِج �ـــســـالم،  الإ

اأفئدتهم  اهلل  اأنار  الذين  الأفراد  بع�ض 

اأمــر  اتــ�ــســاح  وبــعــد   .Pالنبي بــكــالم 

قري�ض  �سناديد  اأدرك  الجديد،  الدين 

م�ستوى  على  تغييرية  حركة  هناك  اأّن 

م�ساريعهم  على  �ستق�سي  الب�سرية، 

ال�سخ�سية،  ومــ�ــســالــحــهــم  الــذاتــيــة 

جميع  م�ستعملين  للمواجهة،  فتحركوا 

ــة  �ــســالــيــب، مـــن الـــحـــرب الإعــالمــي الأ

ـــهـــام  ــب وال�ـــســـتـــهـــزاء والت ــكــذي ــت ــال ك

باأ�سلوب  مـــرورًا  والــكــهــانــة،  بال�سحر 

وقتل  مكة  رمال  على  الم�سلمين  تعذيب 

الح�سار  اإلى  الآخرين،  لترويع  بع�سهم 

بالقرار  واإنتهاءًا  ال�ساملة،  والمقاطعة 

فرا�سه،  على   Pالنبي بقتل  الــجــدي 

يفلحوا  ولــم  حركته،  عن  لثنيه  وذلــك 

منها. �سيء  في 

الثالثة:  المرحلة 

الهجرة من مكة

على  �سنتين  مـــرور  بعد 

والتحاق عدد  الدعوة  اإعالن 

ي�سير بهذه القافلة النورانية، 

�سعبة  تحديات  تواجه  ــداأت  ب

فــي مكة، لــدرجــة اأنـــه لــم يبق 

مجال لحماية الم�سلمين، فكان 

اإلى  مكة  مــن  بالهجرة   الــقــرار 

الحب�سة باأمر من النبيP، فخرج 

اإليها ثمانون م�سلمًا عدا الأطفال واأّمر 

. واأما من بقي 
)7(

عليهم جعفر بن اأبي طالب

الح�سار  اإطــار  �سمن  دخل  فقد  مكة،  في 

التامة  والمقاطعة  طالب  اأبـــي  �سعب  فــي 

لمدة ثالث �سنوات. واأخــذت الأمــور ت�ستد 

اأبي  ومانعه  كفيله  بفقدانه   Pالنبي على 

خديجة)ر�ض(.  الأولى  والُمجاهدة  طالب 

وبالرغم من كل هذا ال�سيق وال�سنك، لم 

ت�سعف الإرادة اأبدًا ولم تتزلزل المواقف، 

القرار   اتخاذ  اإلــى  بالم�سركين   دفــع  مما 

قّرر  وحينها،   .Pالنبي باغتيال  النهائي 

النبيP ال�ستمرار في المواجهة من موقع 

جغرافي اآخر، فكانت الهجرة اإلى المدينة.

المرحلة الرابعة: عوٌد على بدء

خرج النبي من مكة اإلى المدينة وخرج 

اأ�سحابه مثنى وفرادى خائفين، ولم  معه 

يبلغ مجموع الم�سلمين ب�سع مئات، اإلى اأن 

م�سى على هجرته المباركة �ست �سنوات، 

حتى عاد اإلى مكة بالآلف دفعة واحدة في 

هذا  و�سّكل  العمرة.  لتاأدية  عبادية  رحلة 

و�سيجعلهم  لقري�ض،  كبيرًا  حرجًا  القرار 

من  مــرارة  اأ�سد  هو  اأقلهما  اأمــام خيارين 
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،ال�سيرة   بت�ســـرف من كتـــاب تاريـــخ اليعقوبي،ج2،�ض8( 1)

الحلبية،ج1، �ض92.

.  بحار الأنوار ج15،�ض324( 2)

 ،  ال�سيـــرة النبويـــة، ج1، �ـــض167، بحـــار الأنـــوار ج15( 3)

�ض401، وال�سيرة الحلبية ج1، �ض155.

مـــن كالم لالإمـــام علـــي الهادي  بحـــار الأنـــوار ج1�ض1( 4)

.Q

.  نهج البالغة الخطبة 89( 5)

 ،  اأن�ســـاب الأ�سراف ج1، �ـــض117، وال�سيرة الحلبية ج1( 6)

�ض456.

 ،  ال�سيـــرة النبويـــة ج1، �ـــض321، تاريـــخ اليعقوبـــي ج2( 7)

�ض29، بحار الأنوار ج18، �ض412.

 ،  تاريـــخ اليعقوبـــي ج3،  �ـــض112، م�سنـــد اأحمـــد ج4( 8)

�ض281، البداية والنهاية ج5 �ض213.

الهوام�س

الخاتمة  وكانت  الحنظل، 

�سلح  عـــن  الإعــــــالن  هـــي 

ت�سمن  وقـــد  الــحــديــبــيــة، 

ـــروط، اأتــاحــت  ـــس �ــســبــعــة �

للدعوة  يتفّرغ  اأن   Pللنبي

في مناطق اأخرى، ومّهدت 

لــه لــلــدخــول اإلـــى مــكــة في 

لتحطيم  الـــقـــادم،  ــام  ــع ال

قلعة ال�سنمية والوثنية، وهذا الذي تحقق 

حتى  الهدنة  فترة  انتهت  اأن  فما  بالفعل. 

لأداء  الم�سلمون  يتجهز  اأن  المنادي  نادى 

معه  وخــرج  النبي  فخرج  الق�ساء،  عمرة 

األفان من دون �سالح عدا مجموعة واحدة 

و�سل  ولما  للمعتمرين،  الحماية  لت�سكل 

النبي اإلى ذي الحليفة، اأحرم هو واأ�سحابه، 

اإلى  زعــمــاوؤهــا  خــرج  مكة،  دخــول  وقبيل 

ينظرون  المجاورة  والتالل  الجبال  روؤو�ض 

.Pاإلى هيبة محمد

 لقد نق�ست قري�ض البند ال�سابع  من 

الآخرين  اأعانت  حيث  ال�سلح،  معاهدة 

ال�سبب  فكان   ،Pمحمد اأ�سحاب  على 

لدخول مكة بالقوة، وقد اأعلن النفير العام 

فاجتمع اإليه ع�سرة اآلف رجل، ثم تحرك 

نحو مكة في العا�سر من �سهر رم�سان، ولما 

منطقة(،  )ا�سم  الظهران  مر  اإلــى  و�سل 

ال�سحراء،  في  بالتفرق  الم�سلمين  اأمــر 

حول  الليل  اأ�ساء  حتى  النيران  واإ�سعال 

الرعب  اأدخــــل  مــمــا  مــكــة 

في قلوبهم، ولم يكن اإمام 

اإل  �سفيان  اأبـــي  زعيمهم 

عم  العبا�ض  ي�سطحب  اأن 

النبيP لأخذ الأمان من 

دخلت  وهكذا  اهلل،  ر�سول 

التوحيد،  ر�سالة  في  مكة 

اإلى   Pمحمد عاد  واأي�سًا 

حيث اأن�سه بجوار بيت اهلل �سبحانه.

ال�ستمرار  الخام�سة:  المرحلة 

عبر نهج الإمامة

اأ�سقاع  ــى  اإل الــدعــوة  و�سلت  اأن  بعد 

وما  العربية  الجزيرة  وا�ستقرت  الأر�ــض 

جاءت  التوحيد،  نداء  �ساطئ  على  حولها 

المهمة  انتقال  وهي  األ  الثانية،  المرحلة 

النداء  الإمامة، من خالل  اإلى  النبوة  من 

في  مكة  اإلــى  بالتوجه  الم�سلمين  لجميع 

لق�ساء  الــهــجــرة،  مــن  الــعــا�ــســرة  ال�سنة 

الخطاب  اإلــى  وال�ستماع  الحج،  منا�سك 

)اإن اهلل مولي  ل�سان  اأ�سدق  على  الإلهي 

بهم من  اأولــى  واأنــا  الموؤمنين،  واأنــا مولى 

موله  فعلي  مـــوله،  كنت  فمن  اأنف�سهم. 

.
)8(

يقولها ثالثًا(

قوله  نــزل  الحجيج  يتفّرق  اأن  وقبل 

ْتَمْمُت  تعالى {اْلَيْوَم اأَْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َواأَ

�ْشَاَم  الإِ َل��ُك��ُم  ��ي��ُت  َوَر���شِ ِن��ْع��َم��ِت��ي  َع��لَ��ْي��ُك��ْم 

ِديًنا})المائدة:3(.

 Pعر�ض عليهم النبي 

الر�سالة عل��ى اأن يكون 

م��ن  وخليفت��ه  و�سّي��ه 

ي��وؤازره في ه��ذا الأمر، 

.Qاإل علي فلم يجبه 
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الَمَقْاِت��ل  دور 

في حفظ الواقعة
مقابلة مع املحقق ال�سيخ جنم الدين الطب�سي

حوار: جومانه عبد ال�ساتر

اإن تعاليم اأهل البيتR ل تنح�سر بعلم دون علم، وف�سائلهم 

كل  تبيان  فيه  الذي  الناطق  القراآن  اإنهم  زمان،  دون  لزمان  لي�ست 

المقد�سة،  وو�ساياهم   Rالمطهرة العترة  تعاليم  ومن  �سيء. 

اأْن يداوم اأتباعهم على ذكر مناقبهم ون�سر ف�سائلهم لتنت�سر وتعم 

وت�سير  وموالتهم  مودتهم  بحبل  الأمة  تتم�سك  كي  المجتمعات، 

على خطاهم ونهجهم فتعمل عملهم، وتوالي من يوالون وتعادي من 

يعادون، وهم يوالون الخير كل الخير، ويعادون ال�سر كل ال�سر.
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ولما كانت المجال�ض الح�سينية اإحدى 

اأهل  ومواعظ  علوم  لن�سر  الو�سائل  اأهــم 

البيت النبويR فقد اهتم العلماء بتلك 

الكتب  فاألفوا  فيها،  يذكر  وما  المجال�ض 

و�سروطها،  اآدابها  وتعداد  فوائدها  لذكر 

اأفكار  من  بها  علق  مما  تنقيتها  ومحاولة 

ـــى مدر�سة  اإل تــمــت  ل  دخــيــلــة  واأ�ــســالــيــب 

المحقق  ياأتي  العلماء  الت�سيع، ومن هوؤلء 

ال�سيخ نجم الدين الطب�سي الم�سارك في 

تاأليف مجموعة: مع الركب الح�سيني من 

 وغيرها من الكتب. 
)1(

المدينة اإلى المدينة

فيه  تناول  والذي  الحديث  فكان معه هذا 

ومن  المقاتل،  لتاأليف  اأدت  التي  البواعث 

هم اأول من األف كتب المقاتل؟

اأهداف تاأليف المقاتل:

�س- ما هي البواعث التي اأدت اإلى 

تاأليف كتب المقاتل؟

ج: م�ساألة التاأليف لها اأهداف عديدة 

نف�سه  ــرى  ي الــمــوؤلــف  اأّن  اأوًل،  اأبـــرزهـــا: 

م�سوؤوًل في جمع و�سرد ونقل ما يحّدث اأي 

اأقل  لي�ست  كربالء  وحادثة  يحدث،  تاأريخ 

من الحوادث التي تعني الموؤرخ.

من  لي�ست  كربالء  حادثة  اإّن  ثانيًا: 

اأخبر عنها  اإنها حادثة  العادية،  الحوادث 

العالم  في  زلزاًل  واأحدثت   Rالأنبياء

ــمــوؤّرخ الـــذي يـــرى نف�سه  ــال ومـــا تــــزال، ف

من  �سئيل  ولــو  حــدث،  اأي  تجاه  مــ�ــســوؤوًل 

ال�سروري اأن ينقله.

ثالثًا: هناك بع�ٌض ممن يكتب المقاتل 

له دافع ديني، بحيث اإنه يرى نف�سه م�سوؤوًل 

نقل  في  والأجيال  والمجتمع  النا�ض  اأمــام 

الحكومات  واأن  �سيما  بــدقــة،  الأحــــداث 

ال�سابقة كانت ظالمة في عهد العبا�سيين 

فاإذا  الحقائق.  هذه  طم�ض  حاولوا  الذين 

منعت الحقيقة وهذه الحوادث عن الجيل 

يكون  لن  الثاني  الجيل  فبالتالي،  الأول، 

الثالث،  بالجيل  فكيف  حـــال،  بــاأفــ�ــســل 

وهكذا....؟!

كيف ُحفظت اأحداث كربالء؟

الأح��داث  ه��ذه  و�سلت  كيف  ���س- 

وحفظت؟

المع�سومين من  كربالء  ح�سر  من 

 Qالعابدين ـــن  زي ـــالإمـــام  ك  R

ثالث  لــه  وكــــان   Qالباقر والإمــــــام 

بنات  ثم   O زينب  وال�سيدة  �سنوات 

اأمير الموؤمنينR روين هذه الأحداث، 

 ،Qك�سكينة، وزوجات الإمام الح�سين

وزوجات ال�سهداء، بالإ�سافة اإلى اأن  بع�ض 

الحادثة كحميد  تقارير عن  كتب  الأعداء 

يدون  �سحافيًا  ــان  ك ـــذي  وال م�سلم  ــن  اب

ما  اأخذنا  بدورنا  ونحن  الواقعة.  اأحــداث 

اأن  والجدير ذكره  وق�سايا،  كتقارير  كتبه 

فاإما  كربالء،  في  محايدًا  يكن  لم  اأحــدًا 

مع اأهل البيتR واإما �سدهم، )ومن 

�سمع واعية ولم يجبه اأكّبه اهلل على منخره 

الق�سايا  بع�ض  يروي  فحميد  النار(،  في 
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الأمويين  جي�ض  من  وق�سم 

يروي وناأخذ بها اأي�سًا، هذا 

المعجم  اأّن  اإلى  بالإ�سافة 

 -  260 للطبراني  الكبير 

عن  يتحدث  والــذي  360هـ 
اأول  لكن  كربالء.  اأحــداث 

الأحــــداث  هـــذه  دّون  مــن 

وهو  نباتة  بن  الأ�سبغ  هو 

الموؤمنين  لأمير  الخا�سة  القوات  كان من 

ظنًا  واأظـــّن  الخمي�ض  �سرطة  فــي   Q

هو  كربالء  اأيــام  محبو�سًا  كــان  اأنــه  قويًا 

وجمع من ال�سيعة، فالبع�ض يقول اإنه بعد 

 .12000 اأو   500 على  القب�ض  األقي  الثورة 

فاإّن  ذاك،  اأو  هذا  العدد  كان  �سواء  لكن 

ال�سلطة اآنذاك كانت تعنى بالذين تخافهم 

�سيما هذا ال�سخ�ض الأ�سبغ ابن نباتة، ثم 

تاله اأبو مخنف ويحي النمرود الذي تاأّلق 

وهم  الثاني،  القرن  في  المجال  هذا  في 

من الرعيل الأول الذين كتبوا المقاتل.

حتى  تدوينه  ت��م  مقتل  ك��م  ���س- 

الآن؟

حوالي  الآن  اإلـــى  المقاتل  عـــدد  بلغ 

المئة كتاب، اأبرزها مقتل اأبي مخنف اأيام 

الأمويين والخوارزمي وابن نما، بالإ�سافة 

اإلى مقتل المقرن، الجدير ذكره اأنه حتى 

من  حـــاًل  اأح�سن  يكونوا  لــم  العبا�سيين 

الأمويين )كلما دخلت اأمة لعنت اأختها(، ما 

فعلته بنو اأمية مع�سار ما فعلت بنو العبا�ض، 

كانت  الـــمـــقـــاتـــل  ــ�ــض  ــع ب

فيه  الآخــر  بع�سها  �سردًا، 

تحليل  فيه  وبع�سها  جديد 

المهم  الخوارزمي  كمقتل 

ومقتل  نــمــا  ابـــن  ومــقــتــل 

بن  لجعفر  الأحـــزان  مثير 

والعوالم  الحلي  اإبراهيم 

للبحراني والطب�سي للوالد 

ومقتل القر�سي.

كتب المقاتل:

ق��راءة  تعتمد  م��دى  اأي  اإل��ى  ���س- 

العربي  العالمين  في  المجال�س  هذه 

والإ�سالمي؟

بالعربية  كتبت  كلها  الــمــقــاتــل  ج- 

المكتبة  اإلـــى  قــّدمــنــا  ونــحــن  اأغــلــبــهــا،  اأو 

اأجزاء  �سيئًا متوا�سعًا في �ستة  الإ�سالمية 

بعنوان )مع الركب الح�سيني من المدينة 

»الح�سين  الثاني  الــجــزء  المدينة(  ــى  اإل

الجزء  مكة«  في  »الح�سين  المدينة«،  في 

الجزء  العراق«  اإلــى  طريقه  »في  الثالث، 

الجزء  كــربــالء«  فــي  »الح�سين  ــع،  ــراب ال

ال�ساد�ض،  الجزء  »ال�سهادة«  الخام�ض، 

والتحليل  النقل  بين  تجمع  المقاتل  هذه 

والمناق�سة.

بالن�سبة اإلى المحتوى البحراني الذي 

كتب العوالم وكتبه في العراق والبحرين، 

اأما  اإيـــران.  في  كتبت  مقاتل  هناك  لكن 

هناك  لي�ض  فاإنه  المدار�ض،  اإلى  بالن�سبة 

ه��ذه  دّون  م��ن  اأول 

الأ�سبغ  الأح��داث ه��و 

ب��ن نبات��ة، وه��و كان 

الخا�س��ة  الق��وات  م��ن 

 Qالموؤمني��ن لأمي��ر 

ف��ي �سرط��ة الخمي�ض.
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كالذي  تحليل  اأو  �سرد  هناك  فاإما  فــرق، 

يتميز به مقتل المقرن والقر�سي.

العبا�س بيد  ال��ع��زاء  ق��راء  ملف 

:Q

يجب  التي  ال�سروط  هي  ما  ���س- 

مجال�س  ل��ق��راء  بالن�سبة  مراعاتها 

العزاء؟

اأوجهها  التي  الن�سيحة 

كوني خادمًا للمنبر الح�سيني 

منذ اأكثر من 40 �سنة 1391 

ينظروا  ل  اأن   :1431 اإلـــى 

فقط،  المادي  الك�سب  اإلــى 

يعتبروها  اأن  يوّفقوا، بل يجب  فبذلك لن 

{َوَيْرُزْقُه  وجل  عز  اهلل  مع  لكن  تجارة 

َعلَى  ْل  َيَتَوكَّ َوَمن  َيْحَت�ِشُب  َل  َحْيُث  ِمْن 

هذا   ،)3 َح�ْشُبُه})الطالق:  َف��ُه��َو   ِ اهللَّ

المنبر له خ�سو�سية معينة، وهذا المنبر 

خا�سة،  مكانة  فله   ،Pاهلل ر�سول  ارتقاه 

عند  التالية  الم�سائل  مراعاة  يجب  لــذا، 

والمطالعة  والطهارة  الو�سوء  الــقــراءة: 

وال�ستلهام مرارًا وتكرارًا، واأنا اأطلب من 

ال�سيدة الزهراء O اأن تمّن علي بذّرة 

من  اأطلبه  الذي  ال�سيء  قلبها،  حرقة  من 

الإخوة والأخوات قّراًء وقارئات المجال�ض 

وهنا  المنبر.  لخدمة  وفقهم  اهلل  ـــاأّن  ب

عن  يروي  اهلل  رحمه  للوالد  ق�سة  اأتذكر 

من  وهو  ال�سيرازي،  الهادي  عبد  الميرزا 

البروجوردي  الإمام  بعد  الطائفة  مراجع 

راأيـــت في  يــقــول:  الأ�ــســرف،  فــي النجف 

المنام الح�سين والعبا�ض L، العبا�ض 

كان يحمل ملف قراء المجال�ض، والح�سين 

وهو  ال�سم  هذا  ا�سطب  اأن  للعبا�ض  اأ�سار 

 - اأعــرفــهــم  الــذيــن  الخطباء  اأحـــد  ا�ــســم 

الإمــام  قــال  ثم   ،- ال�سيرازي  يقول  كما 

ثان،  ا�سم  اأي  فالن  ا�سم  اأ�سف  الح�سين 

اأدركت  المنام  من  انتبهت  عندما  فيقول 

تالمذتي،  اأحد  هو  الثاني  ال�سم  هذا  اأّن 

ال�سيرازي  المرجع  يقول   - فا�ستدعيته 

من  اأنت  هل  و�ساأله:  الأمر  وا�ستو�سحه   -

في  اإنه  وقال  فبكى  العزاء،  مجال�ض  قراء 

اأول يوم محرم قلت في نف�سي اإلى متى اأنا 

اأجل�ض م�ستمعًا واأبكي، لماذا ل اأقراأ والغير 

يبكي فذهبت اإلى ال�سوق وا�ستريت مقتاًل 

وجمعت اأهلي وعيالي واأولدي وبداأت اأقراأ 
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هذه  تنقل  ل  اأن  فــاأرجــوك  يبكون،  وهــم 

اأن  الحادثة عني ما دمت حيًا. هذا يعني 

الإمام الح�سين َقِبل هذا المقدار.

راأي العالمة المجل�سي:

�س- هل للمجل�سي راأي اأو ل؟

العالمة المجل�ســـي وهو �سيخ الإ�سالم 

الثالـــث  الجـــزء  مجلـــدات  ثالثـــة  عنـــده 

والأربعـــون والرابـــع والأربعـــون والخام�ض 

والأربعـــون من بحـــار الأنـــوار كله 

الح�سيـــن  بالإمـــام  يتعلـــق 

Q، لكـــن لـــه طريقة 

اأ�سار اإليهـــا في اأول كتابه 

اأّن الق�سايا التي اأنقلها 

الكتاب  هذا  في 

ة  م�ستقـــا

من م�سادر معتبرة، لكن حينما ي�سل اإلى 

حوادث كربـــالء يقول اإنه يرجـــع في متنه 

لأمور ثالثة:

المجال  في هذا  الم�سادر  قلة  الأول: 

التي تكون موثوقة وم�سّلمة وموؤّكدة.

الثاني: اأريد اأْن اآتي بهذه الق�سايا كي 

اأبكي النا�ض واأن اأ�سبح �سريكًا في الثواب.

عن  تنقل  التي  الق�سايا  هذه  الثالث: 

لأن  داعــي  ل  ننقلها  ونحن  كربالء 

كذب،  هــذا  اإّن  ونقول  ن�سّكك 

للمحققين  الأمــر  دعــوا  فقط 

فيبدون نظرهم.

عند  ال��ع��زاء  مجال�س 

اأهل ال�سّنة:

�س- هل لمجال�س 
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من  الم�سلمين  مكتبة  في  دور  العزاء 

غير ال�سيعة اأم ال؟

ج – نعم، لأّن لأهل ال�سنة دورًا كبيرًا، 

ال�سنة  من  فريق  هناك  ال�سغوطات  رغم 

ل��ه��م اإ���س��ه��ام��ات ك��ب��ي��رة ف��ي ن��ق��ل حادثة 

عا�سوراء.

هاجموا  ال��زم��خ�����س��ري  »الل���و����س���ي«، 

النوا�سب. 

كتاب الثقات لبن حبان المتولد �سنة 

275 ه�، ينقل ق�سة راأ�س الإمام الح�سين، 
بمطالعة  القراء  اأن�سح  الثاني  الجزء  في 

هذه الق�سة.

ال��زم��خ�����س��ري ع��ن��ده م��ق��ت��ل ل���إم��ام 

الح�سين.

ال��ج��وي��ن��ي م���وؤل���ف ك���ت���اب »ف���رائ���د 

ال�سمطين« وهو مليء بق�سايا كرب�ء وما 

.Rيتعلق باأمر الح�سين واأهل البيت

يذكر  الأب�سار«  »نور  ال�سبلنجي  كتاب 

 Q الح�سين  الإم��ام  راأ���س  ق�سايا عن 

لم نعثر عليها في كتب اأخرى.

علماء  اأن  يذكر  ال��ق��ن��دوزي،  وك��ذل��ك 

اأ�سفهان  في  العزاء  يقيمون  كانوا  ال�سنة 

هذا  اأرتقي  واأن��ا  الح�سين،  ي��وم  وهمدان 

المنبر واأدعو الرادود ياأتي ويقراأ. وما زال 

كرد�ستان  في  العزاء  يقيمون  ال�سنة  اأهل 

 Q الح�سين  لأّن  ويح�سرون  وزاهدان 

والعمل الإجرامي  للكل،  البيت  واأهل  للكل 

ال���ذي ح�سل ف��ي ك��رب���ء ك��ان م��ن عمل 

ال�سلطة والأمويين. 

تمثيل واقعة كربالء:

�س – كيف نفّعل واقعة كربالء وما 

هي اأف�سل ال�سبل لذلك؟

وجهًا  ه��ي  المقاتل  ط��رق  اأف�سل  ج- 

ل  هذا  لكن  والح�سور،  المحا�سر  لوجه، 

ع�سرية.  اأخرى  اأ�ساليب  اتخاذ  من  يمنع 

اليوم لدينا التلفاز، النترنت، الف�سائيات 

وال���ي���وم ال�����س��رائ��ح ال��ت��ي ن��ت��ح��دث معها 

هناك  حيث  واح���دة،  �سريحة  من  لي�سوا 

اأن نتكلم بل�سان  الأطفال وغيرهم ف� بد 

الع�سر. مثل التمثيليات التي تراعى فيها 

في  كنا  التمثيلية.  والجوانب  المحتويات 

النجف الأ�سرف على عهد المراجع، كان 

بالوقت  تمثيلية  بمعنى  بال�سبيه  يعرف  ما 

في  وحتى  ال��ع��راق  في  زال  ول  الحا�سر، 

بالت�سبيه  بداأو  المقبور  ال�ساه  اأيام  اإي��ران 

اأ�ساليب  م��ع م��راع��اة ه��ذه ال��ج��وان��ب م��ن 

اإلى  الكرب�ئية  الفكرة  واإي�سال  الإع���م 

الأجيال ال�حقة.

1 )) المجموعة موؤلفة من �ستة اأجزاء.

الهوام�ش
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ال�ّشاعر: اإبراهيم هارون

ل��ل��غ��رق��ى وق����د �صمدت ال�����ص��ف��ي��ن��ة  ال���ط���وف���ان طامرهه���و  ت��ع��ال��ى م���ن  م��ه��م��ا 

لروؤيته اأرن�������و  ال������ذي  ال��ح��ب��ي��ب  تطايرهوه�����و  �����ص����ل����واً  ب���ه���ا  ف����ق����دت  م���ه���م���ا 

����ص���اع���رهم������ا َك����������لَّ زائ������������ره م������ا َم����������ّل ن����اظ����ره �����ّل  ن����ا�����ص����ره م�����ا ������صَ م�����ا ذل 

ت�������ص���اط���رهه���و ال��ن�����ص��ي��د ال����ذي ف���ي ل��ح��ن��ه رق�صت ع�������ص���ق���اً  ����ص���ي���ع���ت���ه  اأرواح 

تخامرهت�����واف�����دت ت���رت���م���ي ف�����ي ح�������ص���ن���ه فبه م����ا  وت���ل���ق���ي  ال���ح���ي���اة  ت���ل���ق���ى 

ل����ك����ي ي�����ف�����وح م������ن الآم������������ال ����ص���اغ���رهب�������ه ت��������������روِّي زم��������ان��������اً ج����������ّف واب�����ل�����ه

�صكنت ب������ه  ك����ه����ف  ف������ي  اهلل  ت�����ذاك�����رهت�������ص���ّب���ح  ق������ل������وٌب ل  ت���ط���م���ئ���ن  ه������ل 

����ر ال����ح����ق����د خ����اف����ي����ه وظ�����اه�����رهل��و ق��ّط��ع��وا ف��ي��ه اأو���ص��ال��ي وم���ا حملت وك���������صّ

اأغ����������ادرهل���م���ا ل����ق����وا ب���ي���ن ذرات���������ي واأع���ظ���م���ه���ا ل  ح���ب���ي���ب���اً  ال���ح�������ص���ي���ن  اإل 

موؤن�صها فهو  نف�صي،  الأن�����َس  تلتِقِ  ناقرهاإْن  ف���ه���و  ق���ل���ب���ي،  ن���اق���و����ُس  دّق  اأو 

اإلى الك�صاء  تحت  م��ن  ال��ك��ّف  ك�����فِّ ال��م��ح��ب��ي��ن وال�������ص���ل���وى ت���ذاف���رهالبا�صط 

اأدٍب وم���ن  ح��ل��ٍم  م��ن  ال��ن��ا���س  جواهرهوالم�صكر  ت��خ��ف��ى  ل  ال���ج���ود  وال��ن��ا���ص��ر 

معتكفاً للم�صكين  ال��ك�����ص��ح  ����نَّ اآ����ص���رهوال���ط���اوي  وال���م���ط���ع���م ال���ع���ب���د اإم������ا �����صَ

اإذا جهلوا ق���وم  ع��ن  ال��غ��ي��ظ  وال����م����ن����زل ال�����م�����وت اإم��������ا ث������ار ث���ائ���رهوال��ك��اظ��م 

اأظ�����اف�����رهوالفار�س الأوحد ال�صنديد، ما �صمدت ������ص�����ّدت  اإذا  الأ��������ص�������ود  ل�����ه 

�صيَدها ال���ر����ص���وان  ج��ن��ة  ف���ي  زال  مفاخرهم���ا  دوم�������اً  ت���رت���ق���ي  ال����دن����ا  وف�����ي 

حماً الح�صين  مثل  وم��ن  الح�صين  ف����واق����رههو  ح���ل���ت  اإذا  ال���وط���ي�������س  ع���ن���د 

ول���م ن������ذل  اأن  م���ن���ا  ه���ي���ه���ات  ن���ذق م��ن ال�����ص��ب��ر م��ا ال��رح��م��ن ع���اذرهي�������ص���ي���ح 

محت�صباً وال���ط���اغ���وت  ال��ج��ب��ت  ن����ا�����ص����رهف���ق���ارع  ال����ع����ب����ا�����س  م������ن  اإل  وق����������لَّ 

فار�صها وال���ت���اأري���خ  ال����ِح����ّل  ف���ي  ����ِب ال����ج����ب����ار وات������رهف���ب���ات  وظ�������ّل ف�����ي َغ���������صَ

 :Qالح�سين
�أغ���ادره ال  حبيٌب 
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من �لقلب �إلى كل �لقلوب: عناوين �لم�سيرة

�لحاج ر�سو�ن دمه هويته

�سعر: كلمات من �سورة )�ص(

�ل�سيخ ر�غب حرب �لر�ف�ص في �لزمن �ل�سعب 

امئ �إلى ظالل»�لعبا�ص« بين ظالل �لنخيل �لظَّ
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من �لقلب �إلى كل �لقلوب:

عناوين �لم�سيرة
�شماحة ال�شيد ح�شن ن�شر اهلل

يجمع  م��ا  �إّن  نقول  �ل��ق��ادة  �ل�شهد�ء  محفل  ف��ي 

�إلى  �لإيمان،  من  وكثير:  كثير  �ل�شهد�ء  �لقادة  بين 

و�لمحبة،  و�لتو��شع  و�لإخ��ا���ص  و�ل��وف��اء  �ل�شدق 

و�لعمل  �لمرهفة  �لر�قية  �لإن�شانية  �لأحا�شي�ص  �إلى 

�لدوؤوب و�لجهاد �لد�مي و�لترفع و�ل�شدق، �إلى محبة 

�لنا�ص و�لثبات �لذي ل مثيل له. كل و�حد من هوؤلء 

�لقادة بات بفعل �لجهاد و�ل�شت�شهاد وبفعل �لت�شحية 

ومقاومتنا  لم�شيرتنا  وعنو�نًا  رم��زً�  �ل�شهادة  ودم 

وت�شحياتنا وكل �شهد�ئنا، ولكنه رمز لمرحلة محددة 

في مو�جهة �لعدو�ن �ل�شهيوني.
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�ل�شيخ ر�غب �لمقاومة �ل�شعبية

له  كان  الجنوب،  في  راغ��ب،  ال�شيخ 

البيوت  اهدموا  اقتلونا،  وا�ضح:  موقف 

�ضئتم،  م��ا  بنا  واف��ع��ل��وا  روؤو���ض��ن��ا،  على 

بل،  بكم،  نعترف  لن  مزارعنا،  واأحرقوا 

اعتراف.  الم�ضافحة  لأن  ن�ضافحكم  لن 

)ال��ج��ن��ود  ي�����ض��اف��ح  اأْن  ي��رف�����ض  ك����ان 

ال�ضهاينة(،  وكان يرف�ض اأن يبت�ضم في 

اأن  يرف�ض  وكان  المحتلين،  الجنود  وجه 

ي�ضت�ضلم ولو هدموا بيته على راأ�ضه، وهو 

والتحقيق  ال�ضجن  ع��ذاب  تحّمل  ال��ذي 

واأقوى  عزيمة  اأ�ضد  وخ��رج  طويلة  لأي��ام 

اإرادة.

ال�ضيخ راغب، بجهاده و�ضهادته ودمه 

الزكي، بات رمزًا لمرحلة ا�ضتنها�ض النا�ض 

الإح�ضا�ض  الأم���ل،  بعَث  ال��خ��وف،  وك�ضر 

والن�ضر  التحرير  على  وال��ق��درة  بالقوة 

جانب  اإل��ى  ال�ضعبية  المقاومة  واإط���اق 

العت�ضام  مقاومة  الم�ضلحة،  المقاومة 

والتظاهر والحجارة والزيت المغلي.

�ل�������ش���ي���د ع��ب��ا���ص 

�لمقاومة في كل بيت

ال���������ض����ي����د ع���ب���ا����ض 

�ضنوات  ط��وال  المو�ضوي، 

ي�ضرف  ك��ان  الجنوب  ف��ي 

وي�ضارك  ال��م��ق��اوم��ة  على 

ويح�ضر  ال��ت��خ��ط��ي��ط  ف���ي 

يدير  العمليات،  غرفة  في 

المجاهدين  ي��وّدع  الإدارة،  في  وي�ضاعد 

ومع  ال�ضهداء.  ويزّف  العائدين  وي�ضتقبل 

ذلك، كال�ضيخ راغب،  كان يحمل بحنجرته 

ال�ضهداء وعرق  نب�ض دماء  القوي  و�ضوته 

كان  التي  الزكية  واأنفا�ضهم  المجاهدين 

يتح�ض�ضها عن قرب في كل يوم وليلة. 

النهج  لتكري�ض  �ضعى  عبا�ض  ال�ضيد 

المقاوم الم�ضّلح المنّظم المرّكز، واإعطائه 

وحركة  وفكر  ثقافة  في  المطلقة  الأولوية 

واأداء وخطط وبرامج و�ضلوك حزب اهلل، 

للمرحلة  عنوانًا  ليكون  ا�ضت�ضهاده  وج��اء 

التي يثمر فيها جهاده ودمه.

النت�ضار  نحن �ضنعنا 

الذي  عبا�ض  ال�ضيد  ب��دم 

ال�ضيخ  دم  م����ع  ت����راك����م 

عبا�ض  ال�ضيد  دم  راغ��ب. 

اأدخ���ل ال��م��ق��اوم��ة اإل���ى كل 

واإلى  قلب،  كل  واإل��ى  بيت، 

لبنان  ف���ي  وج������دان،  ك���ل 

العالمين  ام���ت���داد  وع��ل��ى 

وهذا  والإ�ضامي،  العربي 

نقول:  عبا���ص  لل�سي��د 

و�أحب��اوؤك  �سعب��ك 

ت��ك  و�سيَّ حفظ��و� 

�لعي��ون  برمو���ص 

�الأكب��اد. وبفل��ذ�ت 
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واإلى  قلب  كل  اإلى  الدخول 

كل بيت مّكن المقاومة من 

اأن تتطّور كيفًا وكّمًا ونوعًا، 

وه���ّي���اأ ل��ل��م��ق��اوم��ة اأو���ض��ع 

تكن  ل��م  �ضعبية  حا�ضنة 

بها من قبل، فكان  تحظى 

للمرحلة  ال��م��وؤ���ض�����ض  دم���ه 

الثالثة.

�ل���ح���اج ر����ش���و�ن: 

تطوير �لمقاومة

اأ�ضتطيع  وال��ت��ي  الثالثة  المرحلة  ف��ي 

عنوانها  اإّن  واعتزاز  بفخر  اليوم  اأقول  اأن 

عماد  ال��ح��اج  ال�ضهيد  ال��ق��ائ��د  ورم��زه��ا 

كانت  التي  الجديدة  المرحلة  هي  مغنية، 

وهي  المقاومة،  عمل  تطوير  على  ترّكز 

وتوازن  والإن��ج��ازات  النت�ضارات  مرحلة 

الرعب مع العدو.

هذه المرحلة كان الحاج عماد مغنية 

ونظرائه  اإخوانه  جانب  اإل��ى  قادتها  اأب��رز 

ومن  المجاهدين  ال��ق��ادة  م��ن  واأح��ّب��ائ��ه 

المجاهدين الأبطال في المقاومة. 

الحاج عماد، من خال موقعه الوارث 

لدماء ال�ضهداء والوارث لدم ال�ضيد عبا�ض 

النت�ضارين  قائد  ك��ان  راغ���ب،  وال�ضيخ 

2000م  عام  اأّي��ار   25 في  النت�ضار  بحق، 

والنت�ضار في حرب تموز 2006م.

ل��م يختبئ في  ال��ح�����ض��ور  دائ���م  ك���ان 

ال�ضاحات،  كل  في  الح�ضور  دائ��م  كهف، 

يعمل في الليل والنهار، ح�ضور في الجبهة 

يظّن  يكن  لم  الأمامية  الخطوط  وفي 

التحرير  قبل  ال�ضهاينة،  الجنود 

وبعد  2000م  ال��ع��ام  ف��ي 

مجموعة  اأّن  ال��ت��ح��ري��ر، 

على  تقف  ال��ت��ي  ال�ضباب 

التّلة  ت��ل��ك  اأو  ال��ت��ّل��ة  ه���ذه 

اأّن  م��ا،  لعملية  وت��خ��ّط��ط 

ال�ضباب  واح��دًا من ه��وؤلء 

هو عماد مغنية.

ع�������م�������اد م����غ����ن����ي����ة، 

وب�ضخ�ضيته  بخ�ضو�ضياته 

المحّببة  ونف�ضّيته  المتوا�ضعة  وب��روح��ه 

ورحل،  عليه  م��ا  اأن��ج��ز  الأل��م��ع��ي،  وبعقله 

وترك هذه الأمانة الكبيرة، واأ�ضبح عنوانًا 

مراحل  من  ج��دًا  متقدمة  لمرحلة  ورم��زًا 

وقدرتها  وتطّورها  وح�ضورها  المقاومة 

على مواجهة الهجوم والعدوان.

معين �لقادة �ل�شهد�ء 

اأْن  ن�ضّر  ال�ضهداء،  القادة  ذكرى  في 

فقط  لي�ض   - المو�ضوي  عبا�ض  ا�ضم  يبقى 

في الوجدان وفي دائرة الذاكرة بل - قويًا 

اأْن يبقى راغب حرب  في الح�ضور. ن�ضّر 

واأ�ضوة،  ومعلمًا،  مر�ضدًا  عالمًا،  اأ�ضتاذًا 

وزهده  واأخاقه  توا�ضعه  ن�ضتلهم  وقدوة. 

وَنَف�َضه و�ضبره وت�ضحياته وثباته وموقفه.

ونقول لهما معًا نحن نحفظ و�ضاياكم 

ونعّلمها لأبنائنا واأحفادنا واأجيالنا الآتية.

لل�ضيد عبا�ض نقول: نعم، يا �ضّيدنا، اإن 

دربك  ورفاق  واإخوانك  واأحّباءك  اأبناءك 

المقاومة  حفظوا  لبنان  ون�ضاء  رجال  من 

تعر�ضت  2006م،  ع��ام  ف��ي  ح��ف��ظ.  اأّي��م��ا 

ر�غ��ب  �ل�سي��خ  م��ن 

�ل�س��الح  �أّن  تعّلمن��ا 

�لحقيق��ي ه��و �لموقف 

�ل��ذي ت�سّحي م��ن �أجله، 

ولي���ص �لموق��ف �ل��ذي 

ت�سّح��ي فيه م��ن �أجلك.
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عالمية  ل���ح���رب 

وتمّيزت  حقيقية، 

ه��������ذه ال����ح����رب 

الحروب  ك��ل  ع��ن 

ال�ضابقة  العربية 

ب���������ض����راوت����ه����ا، 

ولكنهم  ووح�ضيتها،  وبعنفها،  وبق�ضاوتها، 

لم يتركوا ليكونوا وحدهم، حيث كان اهلل 

اهلل  و�ضيبقى  معهم  اهلل  زال  وم��ا  معهم 

معهم، وباهلل انت�ضروا و�ضمدوا وثبتوا. يا 

و�ضيتك  حفظوا  واأحباوؤك  �ضعبك  �ضيدنا، 

برمو�ض  حفظوها  للمقاومة،  بحفظهم 

وباأطفالهم،  الأك��ب��اد،  وب��ف��ل��ذات  العيون 

واأرزاقهم، وبيوتهم،  واأموالهم،  ون�ضائهم، 

المقاومة  وبقيت  ودم��وع��ه��م.  ودم��ائ��ه��م، 

وقائدًا  و�ضيدًا  ورم��زًا  عنوانًا  اأنت  وبقيت 

ومعّلمًا وملهمًا.. 

�ضيخنا  يا  نعم،  نقول:  راغ��ب  لل�ضيخ 

يملكون  كثيرون  �ضاح،  الموقف  الجليل، 

في هذا العالم العربي والإ�ضامي اأ�ضلحة 

اأكثر مما نملك. لكن، الم�ضاألة هنا لي�ضت 

فنون  تعلُّم  ول  والحديد  ال�ضاح  م�ضاألة 

اإرادة  م�ضاألة  هي  الم�ضاألة  واإنما  القتال، 

الموقف  هو  الحقيقي  ال�ضاح  المقاومة، 

الذي تتخذه والتي تثبت عليه والذي ت�ضّحي 

من اأجله، ولي�ض الموقف الذي ت�ضّحي فيه 

�لح��اج  يبق��ى  �س��وف   

عم��ادً�  مغني��ة  عم��اد 

للمقاومة ف��ي �سهادته 

كم��ا كان ف��ي حياته.

اأّن  تعّلمنا  راغ��ب  ال�ضيخ  من  اأجلك.  من 

على  القائم  الموقف  هو  ال��رج��ال  موقف 

والثبات  والعزم  والإرادة  المعرفة  اأ�ضا�ض 

والإيمان الذي ي�ضتدعي الت�ضحية.

مغنية  ع��م��اد  ال��ح��اج  الكبير  ال��ق��ائ��د 

وذكائه،  بعقله،  فينا  حا�ضرًا  يبقى  �ضوف 

وتخطيطه،  وعزمه،  واإرادت��ه،  ومدر�ضته، 

وق��ي��ادت��ه، واأخ���اق���ه، واأخ���ّوت���ه، واأب��ّوت��ه، 

وتقّدمه في حمل الراية.

مغنية  ع��م��اد  ال���ح���اج  ي��ب��ق��ى  ���ض��وف 

كان  كما  �ضهادته  ف��ي  للمقاومة  ع��م��ادًا 

جهاده  وف��ي  حياته  ف��ي  للمقاومة  ع��م��ادًا 

اإخ��وان��ه واأح��ّب��اءه -  وف��ي عطائه، نحن - 

مغنية،  عماد  مقاومة  مع  دربه.  �ضنوا�ضل 

والكرامة  وال��ع��زة  الن�ضر  اإل  ت���روا  ل��ن 

والروؤو�ض المرفوعة اإن�ضاء اهلل.

)*(   مقتطف���ات )بت�ضّرف( من كلم���ات األقاها الأمين العام 

لح���زب اهلل �ضماح���ة ال�ضيد ح�ضن ن�ض���ر اهلل في ذكرى 

ا�ضت�ضه���اد ال�ضيد عبا�ض المو�ض���وي وال�ضيخ راغب حرب 

للق���ادة  الوف���اء  2007/2/16،وف���ي مهرج���ان  بتاري���خ 

ال�ضهداء ال�ضي���د عبا�ض المو�ض���وي وال�ضيخ راغب حرب 

والحاج عم���اد مغنية بتاريخ 2008/02/22، وفي ذكرى 

اأربعي���ن قائ���د النت�ضارين ال�ضهيد عم���اد مغنية بتاريخ 

.2008/03/24

�لهو�م�ص
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�إعد�د: ولء �إبر�هيم حمود

ت�شوير: مو�شى �حل�شيني

ُبْرَدته  و�لدي  ر  تدثَّ عندما  مرًة  قلبي  �شباط  �أدمى  طفولتي،  في 

تافيف  في  م�شى  وباكرً�  ع�شر،  �لثاني  ليل  �شقيع  من  �لمن�شوجة 

�لغياب.

عمٍة  �شاحب  على  ع�شر  �ل�شاد�ص  ليل  تاآمر  �آلمني  �شباي،  وفي 

ن علّي، �أنه في ظام ذلك �لليل تلّفع نقاءها  مجاهدٍة، نقيٍة بي�شاء وَهوَّ

وما  »�أيديهم«  �شافحت  ما  لأنها  يلثمها  يده،  على  �نحنى  بدر  و�شياء 

�عترفت بهم، و�آثر �لرحيل قبل �أو�ن �لرحيل.

امئ �إلى بين ظالل �لنخيل �لظَّ

ظالل»�لعبا�ص«
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وفي �ضبابي، فجعني �ضباط عندما اأباح 

وبومها،  الخرائب  لغربان  نهارًا،  �ضماءه 

فاغتال نعيقها زنبقة طهر، وبرعم براءة، 

بادي.  اأر����ض  ف��وق  وح��ي��اة  فجر،  واآذان 

وقدا�ضة  لبنان،  في  الأرز  �ضموخ  وبكاهم 

واأ���ض��واق  ط��ه��ران،  ف��ي  المهيبة  ال��ق��ب��اب 

الماآذن الكئيبة في القد�ض وغزة وبي�ضان. 

 Qوبكيتهم بكاء التوابين على الح�ضين

الحزين،  ال��ع��راق��ي  النخل  اأع��ت��اب  عند 

وبكيت عجزي. ول ماء في قربتي للعبا�ض 

يغ�ضل جراح كفيه. فا ذكرى بيننا اأرويها 

فقراء  على  يجول  الأخير،  م�ضهده  �ضوى 

»وادي اأبو جميل« يرويهم كل حنانه وبحبه 

ت الأيام،   باأ�ضفار عينيه. ومرَّ
)1(

ويخدمهم

وجاءني �ضباط بجرٍح اآخر في ليٍل مطيٍر، 

دم�ضقيٍّ  ر�ضيٍف  فوق  واأ�ضى  غربًة  ا�ضتعل 

قديم، وكان لي معه �ضاأٌن اآخر، هو رماني 

طْلَع  فراأيته؛  العبا�ض،  اأعتاب  عند  ثانية 

على  اأرخ��ت  لكنها  تنحِن،  لم  عاليٍة  نخلٍة 

المن�ضود،  بطلعها  مثقلًة  �ضعفاتها،  اأمتي 

مقاومًة  الحياة،  ل�ضغب  وريًا  للفقراء  قوتًا 

جهاد  تتابع  امتدت  وق��ام��ات  وانت�ضارًا، 

اأوراقي  حاملًة  اإليها،  فم�ضيت  الطريق، 

واأم  »ح�ضين  ذك���رى  هزتها  وق��د  وع���دت 

ُرطبًا  عليها  فت�ضاقطت  والعبا�ض«.  يا�ضر 

ث��ان��ي��ًة مع  ج��ن��ي��ًا، م��ن ج��ود كفيه. لأق����راأ 

الإ�ضامية  المقاومة  �ضهداء  �ضيد  محبي 

الظامئ  النخيل  ذكريات  وطفله،  وزوجته 

المو�ضوي  ال��ع��ب��ا���ض  ���ض��ف��اف  اإل���ى  ���ض��وق��ًا 

الن�ضب، الح�ضيني النجيع، في �ضهادٍة »قلَّ 

هلل  ور�ضًى  لاأمة،  يقظة  فيها  نظيرها«، 

وهذا هو الأهم.

مع يا�شر.. حديث �لذكريات

رّبى ال�ضيد عبا�ُض المقاوَم في �ضخ�ضية 

معه  وجودهم  على  بحر�ضه  وذلك  اأولده 

منذ  والمواقع  الثغور  اإل��ى  وا�ضطحابهم 

�ضغرهم، يذكر يا�ضر اأنهم كانوا يرونه وهو 

كان  وكيف  وي�ضتقبلهم،  المجاهدين  ع  يودِّ

العمليات  اإح��دى  �ضير  الجهاز  عبر  يتابع 

واإناثًا  ذكورًا  كالكبار  يحدثهم  كان  وكيف 

عن اإنجازات المقاومة حتى �ضاروا جزءًا 

منها.

قجة  م�ضروع   { ال�ضيد  اأن�ضاأ  وقد 

المقاومة من خال »قجٍة �ضغيرة«. جاءهم 

بها يومًا قبل العام 84، قائًا لهم »حّطوا 

فيها اللي بتقدروا عليه من خرّجيتكم، لأنو 

وهيك  للمجاهدين،  �ضاح  ن�ضتري  بدنا 

لقد  ج��ه��ادن«.  بت�ضاركوهن  ع��م  بتكونوا 

اأحببنا تلك الفكرة، و�ضرنا نتناف�ض، وكلما 

ثقل وزن تلك القجة حملناها اإليه فرحين، 

والآن ي�ضيف يا�ضر: »لقد كبرت تلك القجة 
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و�ضارت هيئًة لدعم المقاومة، بعد اأن كان 

ال�ضاح ي�ضترى بالقطعة والقطعتين«.

لل�ضيد عبا�ض،  التربوي  الأ�ضلوب  وعن 

عيناه  دمعت  وق��د  متذكرًا  يا�ضر  يبت�ضم 

اأْن  بعد  يعاقبه  الحنون  الوالد  كان  كيف 

العقاب  ك��ان  بم�ضاغباته،  ذرع���ًا  ي�ضيق 

رحلًة  كان  والتعنيف،  ال�ضرب  عن  بعيدًا 

جل�ضة  من  معه  فيها  يتنّقل  الجنوب،  اإلى 

فار�ضًا  خارجًا،  يتركه  وكان  اأخ��رى،  اإلى 

الكريم.  القراآن  �ضور  اإح��دى  حفظ  عليه 

عن  الحديث  اإل��ى  بذكرياته  يا�ضر  يقفز 

بها  األحقه  التي  الأول��ى  الع�ضكرية  ال��دورة 

والده، وقد ا�ضتقبله في مكتبه بعد عودته 

منها، قائًا - وبعد العناق الحار اأمام من 

م�ض  عامودي  راجع  مبّين  »�ضو،   - ح�ضر 

خال  ومن  ا�ضت�ضهدت؟«  ما  مبّين  اأفقي؟ 

ال�ضحك، قال له ال�ضباب »م�ضتعجل كتير 

ع يا�ضر يا �ضّيد بعدو زغير، عمرو تاتع�ضر 

ليا�ضر:  ال�ضيد يقول  �ضنة«. ومع ذلك كان 

ا�ضت�ضهدت،  اإذا  العمر  خدمة  »بتخدمني 

ال�ضهدا«.  بعوائل  اتطّلع  عين  اإل��ي  ب�ضير 

وعن اهتمامه ب�ضوؤون اأولده العلمية، يو�ضح 

يا�ضر: كان والدي يعني بكل الخت�ضا�ضات 

رف�ض  فقد  �ضبابنا،  بين  تنوعها  وي�ضجع 

التحاق الدكتور جمال الطق�ض ب�ضفوفهم 

اإلى  باإ�ضرار  ودع��اه  للطب  درا�ضته  اأثناء 

تحتاجه  المقاومة  لأن  اخت�ضا�ضه،  اإنهاء 

طبيبًا ماهرًا، كان يرى للمقاومة م�ضتقبًا 

الزميلة ولء محاورًة يا�صر عبا�س المو�صوي
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باهرًا في مجتمعها، وهذا ما تحقّق بف�ضل 

يا�ضر  اأم  العزيزة  ودم��اء  واإخ��وان��ه  دمائه 

وال�ضهيد ح�ضين.

من  بكثير  المو�ضوي  يا�ضر  يتحدث 

اأبيه  مقام  ق��ام  عمن  والعرفان  الإج���ال 

في �ضوؤونه الخا�ضة: »وجود �ضماحة ال�ضيد 

ح�ضن دام عزه بعد ا�ضت�ضهاد الوالد، خّفف 

عني كثيرًا عبء كل هذه الأمور وهو ما زال 

يواكب كل �ضغيرة وكبيرة، وما اأقوله له ل 

اأقوله ل�ضواه«، وعن الم�ضترك بين ال�ضيدين 

يرى يا�ضر اأّن لكل منهما خ�ضو�ضية تميزه 

فال�ضيد  �ضخ�ضيتهما،  بين  التقارب  رغم 

منه  اأحظى  فاأنا  معي،  ليونة  اأكثر  ح�ضن 

ج���واد.  اب��ن��ه  بمثله  يحظى  ل  ب��اه��ت��م��ام 

ووجوده دام ظله يعزينا بغياب الوالد، واأنا 

اأكرر في �ضهر �ضباط  اأبدًا عندما  اأبالغ  ل 

هو  ح�ضن  ال�ضيد  اأّن  الأليمة:  الذكرى  في 

كّلما  »اإنني  قي  و�ضدِّ الوالد،  وهو  القائد 

كنت  اأنني  اأ�ضعر  لقاءًا،  ال�ضيد  مع  اأنهيت 

اآخر  وعن  نف�ضه«.  عبا�ض  ال�ضيد  بح�ضرة 

بكثير  يا�ضر  يتحدث  الوالد،  اللحظات مع 

ول�ضقيقه  للوالدة  فقده  عن  ال��م��رارة  من 

معًا  »�ضهادتهما  اأن  ويعتبر  معه،  ال�ضغير 

ترف�ض  كانت  يا�ضر  ف��اأم  لكليهما،  كرامًة 

ال�ضيد  دون  واح����دة  ل��دق��ي��ق��ة  تبقى  اأْن 

لروؤية  م�ضتعدة  اأنها  اأعلنت  وق��د  عبا�ض، 

ول  م�ضت�ضهدين  الروؤو�ض  مقطعي  اأولدها 

كانت  لأنها  اأ�ضبع.  عبا�ض  لل�ضيد  يجرح 

�ضخ�ضيته  اإل���ى  ال��م��ق��اوم��ة  ح��اج��ة  تعلم 

ال�ضتثنائية، ذلك الزاهد المعطاء، الذي 

مت  اأنها قدَّ اأن علم  يومًا بعد  قّبل جبينها 

لمراأة  لديهما  الوحيدتين  ال�ّضجادتين 

محتاجة جاءت تطلب و�ضائل تدفئة، كانت 

ترى فيه زهد جده اأمير الموؤمنين علي بن 

اأبي طالبQ. ولقد خ�ضرت بفقدهما 

 25 الن�ضر  ي��وم  وك��ان  تعّو�ض،  ل  خ�ضارة 

فقد  فيها،  افتقدتهما  محطة  اأ�ضعب  اأيار 

التاأ�ضي�ض  �ضهر  عانى  لمن  حينها،  تمنيت 

والبدايات ال�ضعبة الطويلة اأن ي�ضهد فرح 

هذا اليوم«.

يا�ضر  ي��ت��رك  ذك����راه،  �ضفاف  وع��ل��ى 

عبا�ض المو�ضوي دعوًة عبر هذا التحقيق، 

مفادها: »يجب اأْن نعود اإلى درا�ضة ال�ضيد 

ال�ضتثنائية  ال�ضخ�ضية  هذه  لأّن  عبا�ض، 

ووالدًا  قائدًا  �ضًا  موؤ�ضِّ ُتدر�ض  اأْن  ت�ضتحق 

وم��ج��اه��دًا، ون��ح��ن اأح���وج م��ا ن��ك��ون اإليه 

واإي�ضال  تاأ�ضي�ض  على  عمل  لأن��ه  ال��ي��وم، 

المقاومة اإلى درجة النموذج الذي تحتذيه 

كل �ضعوب العالم«.
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حفيد  ب�����ش��ع��ة  ب����ت����ول...  م���ع 

:Pلر�شول�

تذكرته  م���ا  ب��ع�����ض  ف���ي  ج���اء  وم��م��ا 

اأّن  ال��م��و���ض��وي،  ب��ت��ول ع��ب��ا���ض  ال�����ض��ي��دة 

واإخوتها  يوجهها  ك��ان  ال�ضهيد  »ال��وال��د 

الأقوال،  ت�ضبق  باأفعاٍل  اهلل  مر�ضاة  اإلى 

حيث كان يدخل عليهم في �ضاة ال�ضبح 

في�ضتيقظون  ال��ح��ن��ون،  ب�ضوته  م��وؤّذن��ًا 

لقد  اأ���ض��م��اع��ه��م«.  ي��م��اأ  الأذان  و���ض��وت 

اأثناء  جانبه  اإل��ى  تقف  اأْن  بتول  اعتادت 

���ض��ج��ادت��ه، فكان  ل��ه  و���ض��وئ��ه، وت��ف��ر���ض 

تراها  التي  القليلة  اللحظات  تلك  يغتنم 

ليقّدم  حياتها  لحظات  اأثمن  الآن  بتول 

التي  الإ���ض��ام  ن�ضائح  م��ن  الكثير  لها 

ما  غالبًا  وك��ان  �ضخ�ضيتها،  على  اأث��ّرت 

وعبرة.  مفرحٍة  نكتٍة  اأو  باأحجية  يرفقها 

المراآة،  اأمام  اأنها كانت تقف  بتول  تذكر 

فدخل الوالد وو�ضع يده على كتفها وقال: 

وقربها  واإيمانها  حجابها  يزينها  »الفتاة 

من اهلل عّز وجّل«، وزّين كامه بالحديث 

وكذلك   .»Oالزهراء ال�ضيدة  ع��ن 

طفولتهم  باإ�ضباع  ال��وال��د  ال�ضيد  اه��ت��ّم 

 – راك��ي��ت   – )ف��وت��ب��ول  واللعب  بالمرح 

التي  الم�ضاغبات  ورغ��م  ك��ارات��ي��ه...(. 

لنا.  يّت�ضع  الوالد  خلق  كان  نحدثها،  كنا 

�ضهر  اأيام  اأحد  في  ب�ضاعة  الإفطار  وقبل 

القراآن،  يتلو  اإل��ي��ه  ا�ضتمعت  رم�����ض��ان، 

ف�ضاألني  ل��ه،  ح��اف��ظ��ًا  ك��ان  اإْن  ف�ضاألته 

بدوره: »كم من ال�ضور تحفظين«. فطلبت 

طوال  من  ولأنها  الجواب  من  هربًا  منه 

اأذكر  البقرة،  ع لي �ضورة  اأن ي�ضمِّ ال�ضور، 

وقت  وحان  ال�ضورة  ن�ضف  غيبًا  قراأ  اأنه 

كلها.  لأكملها  الأذان،  ول��ول  الإف��ط��ار، 

تلبية  على  حر�ضه  ع��ن  ال��ح��دي��ث  وب��ع��د 

في   Oزينب ال�ضيدة  زي���ارة  طلبها 

بل  العمل،  �ضيارات  ا�ضتعمال  دون  دم�ضق 

حفظ  على  حر�ضه  وع��ن  ع��ادي��ًا  تاك�ضيًا 

بقيتا  زي��ت��ون  حبتي  رم���ي  ب��ع��دم  ال��ن��ع��م 

معها  تعاونه  وعن  الطبق،  في  �ضالحتين 

اإع����داد الفطور  ف��ي  ال��وال��دة  ف��ي غ��ي��اب 

الوالد  اأّن  بتول  ت�ضيف  ال�ضحون،  وجلي 

كان يمازح الوالدة بقوله »رح روح وحدي 

قريبًا ما رح اآخدك معي«. فتجيبه الوالدة 

على  واإج��ري  معك  اأن��ا  »واهلل،  مبت�ضمة: 

وقد  حوريتك«.  واأنا  يا�ضر،  اأبو  يا  اإجرك 

كان واثقًا اأنه لن ي�ضت�ضهد دونها، فعندما 

في  الطيران  تحليق  من  الإخ��وان  ح��ذره 
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قائًا:  ابت�ضم  للجنوب،  زي��ارات��ه  اإح��دى 

�ضهادة«.  في  فما  معي،  م�ض  يا�ضر  »اأم 

لقد عا�ضا معًا روحًا واحدة في ج�ضدين، 

م�ضواٍر  في  واحدة  روحًا  معًا  م�ضيا  حتى 

ال�ضغير  م��ع  ال��خ��ل��د  ج��ن��ات  اإل���ى  واح���ٍد 

ح�ضين. الغالي 

ومنهم من ينتظر... قامًة بحجم 

�أمة

عن  خ��ات��ون.  محمد  ال�ضيخ  يتحدث 

خم�ض  م��دى  على  عبا�ض  لل�ضيد  �ضداقته 

ع�����ض��رة ���ض��ن��ة: »وال���ك���ام ع��ن��ه ي��ب��داأ ول 

في  بينهما  الأول  اللقاء  لحظة  من  ينتهي 

»وبذلك   .1992 �ضباط  حتى   1977 �ضباط 

الحواجز،  من  الكثير  به  عاقتي  تخطت 

واأنه  تلميذه  اأن��ن��ي  مو�ضوع  يرف�ض  ك��ان 

وال�ضديق  الأخ  معاملة  ويعاملني  اأ�ضتاذي 

في  كعائلتين  معًا  اجتمعنا  فيمازحني. 

اإثر  وذلك  غرفتين  من  موؤلف  واحد  بيت 

ا�ضطراره ترك منزله اأمنيًا، لعدة �ضهوٍر، 

العائلي،  كثب على طبعه  تعّرفت عن  وقد 

وكم يملك من وداعٍة وطهارة في اأخاقه، 

كاأٍب وكزوٍج في غاية البر والهناءة. اأذكر 

اأنني – وبعد �ضنتين من ا�ضت�ضهاد ال�ضيد 

حفظه   - ح�ضن  ال�ضيد  مع  كنت   - عبا�ض 

الإيرانيين  الإخ���وة  اأح��د  بيت  ف��ي   - اهلل 

في  الفيكاني  ح��ارة  في  العلماء،  ال�ضادة 

ال�ضيد  يمتدح  ال�ضيد  ذاك  وك��ان  البقاع 

ح�ضن »واأنت لك مكانة كبيرة«، فاأجابه اأبو 

عبا�ض«.  ال�ضيد  بف�ضل  هيدا  »كل  ه��ادي: 

فاأ�ضّر الإيراني: »�ضحيح ال�ضيد عبا�ض كما 

تقول، ولكن لك اأنت اأي�ضًا المقام الرفيع«. 

وكانت  ال�ضيد  هذا  وال��دة  دخلت  وبعدها، 

ح�ضن  ال�ضيد  كتف  لت  وقبَّ وق���ورًة  جليلًة 

قائلة له: »اأنت فيك ريحة ال�ضيد عبا�ض«. 

ال�صيخ محمد خاتون

45

م
 2

01
0 

ط
با

�ص
 /

 2
21

د 
د

ع
ل
ا



بالقول:  ولدها  اإل��ى  ح�ضن  ال�ضيد  فتوجه 

لأنو  بتحبني  النا�ض  قّلك،  عم  �ضو  »�ضفت 

تبداأ  رمز  اإن��ه  عبا�ض«.  ال�ضيد  ريحة  فيي 

ال�ضيد  تاأثر  وق��د  تنتهي.  ول  الحياة  معه 

يومًا:  اأمامه  قال  حينما  الخميني  بالإمام 

من  انطلقتم  اأنكم  اأ�ضا�ض  على  »اعملوا 

ال�ضفر، واعلموا اأّن كل عمل في �ضبيل اهلل 

وقعت هذه  وقد  مئة عام«  بعد  ولو  يتحقق 

واأذابته  عبا�ض  ال�ضيد  قلب  في  الكلمات 

كان  لدرجة  الخميني  الإم��ام  �ضخ�ض  في 

اإلى  الإم���ام  اأف��ك��ار  تو�ضيل  على  اأق��درن��ا 

الجماهير، وفي فترات التعب، كان ي�ضتمد 

منه العون، هو الذي عمل مدة �ضتين �ضنة 

عبا�ض  ال�ضيد  يكن  لم  الجمهورية.  لبناء 

الم�ضائب  حيال  اإن�ضانيًا  �ضعفًا  يمتلك 

اأره مرًة يبكي  الجلل والرزايا الكبرى. لم 

اإل على م�ضاب اأبي عبد اهلل الح�ضين وفي 

اأنه  عنه  معروف  والتهّجد.  الدعاء  قراءة 

�ضلى ركعتي �ضكر بعد وفاة اأمه التي رحلت 

�ضابًة، وكان باّرًا بها عطوفًا عليها، ولم يره 

اأحٌد يبكي في ماأتمها، كنا نرى فيه جبًا، 

ا�ضت�ضهاد  اإث��ر  بالقول  اكتفى  لقد  َط���ودًا. 

ال�ضيخ راغب وقد كانا �ضديقين حميمين: 

ال�ضهادة«. وبعد  لل�ضيخ راغب هذه  »هنيئًا 

ا�ضتدعاني  الخميني}،  الإم��ام  وف��اة 

لتثبيت  الجنوب  اإلى  الذهاب  مني  وطلب 

الإخوان. لقد �ضنع ال�ضيد عبا�ض م�ضتقبله 

طالبًا  ال��دع��اء،  ذل��ك  دع��ا  عندما  ب��ي��ده 

انطلقت  لقد  نظيرها«.  ق��لَّ  »�ضهادًة  فيه 

ت��ل��ك ال��ك��ل��م��ات م��ن ع��م��ق اإح�����ض��ا���ض��ه بها 

تخ�ضر  لم  المقاومة  م�ضاعره.  �ضدق  من 

لكنها  رم���زًا،  �ضهيدًا  ك�ضبته  بل  القائد، 

فهو  ُي�ضتعاد،  ل  ال��ذي  �ض  الموؤ�ضِّ خ�ضرت 

الذي اأخرجها من عالم الأحام اإلى حيز 

�ض  توؤ�ضَّ المقاومة  والنت�ضارات،  الواقع 

بمواجهة  همها  عا�ض  وق��د  واح���دة،  م��رًة 

اإ�ضرائيل في �ضني �ضبابه الأولى. لقد كان 

�ضًا، لكنه بعد  مقاومًا، مقاتًا منّظمًا موؤ�ضِّ

ا�ضت�ضهاده �ضار هدية اإلهيًة ورمزًا جهاديًا 

�ضجاعته  وال��م��ج��اه��دون  ال��ث��وار  ي�ضتلهم 

الآن:  وال�ضوؤال  التاأ�ضي�ضي.  وفكره  وخطاه 

والجهادية  الروحية  الأبعاد  ن�ضتلهم  كيف 

كانت  كيف  عبا�ض؟  ال�ضيد  �ضخ�ضية  في 

في  -حتى  ال��ج��ه��ادي  للعمل  كلها  حياته 

دعانا  عندما  فعل  كما  الترفيه-  محطات 

جنتا  ف��ي،  ح�ضن  وال�ضيد  اأن��ا  الغداء  اإل��ى 

طلب   ،)80 )عام  باحة  وال�ضِّ الغداء  وبعد 

منا البدء منذ تلك اللحظة بالتح�ضير لما 

وقد  رم�ضان،  �ضهر  في  به  نقوم  اأْن  يجب 
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اأنني وال�ضيد ح�ضن تبادلنا نظرات  لحظ 

الفا�ضي«.  ع  م�ض  هالغدا  »اإن��و  مفادها: 

فما كان منه اإل اأن ابت�ضم قائًا: »من�ضان 

لزم  مقاومتنا  وتنجح  ق�ضيتنا  تنت�ضر 

اأق�ضم  ك��ت��ي��ر«؟!.  ون�ضتغل  �ضوي  ننب�ضط 

مثال  عندي  واأنه  ا�ضتثنائية  �ضخ�ضية  اأنه 

الر�ضول  زم��ن  من  الأب���رار  لل�ضهداء  ح��يٌّ 

الأعظم، على امتداد كل م�ضيرة الإ�ضام. 

اإنني  اأق��ول:  ال��ج��راأة  وبمنتهى  و�ضّدقي، 

حاجة  فيه  اأح��ت��اج��ه  ي��وم  بمجيء  اأ�ضعر 

اأمامي  اأراه  اأْن  اأبدًا  اأ�ضتبعد  ول  �ضرورية 

في الطريق، اأو ي�ضعد درج المنزل الذي 

ع�ضنا فيه �ضويًا في بعلبك. يرى الكثيرون 

في هذا الكام خطورة، ولكنني اأ�ضعر اأنه 

وراأيت  �ضهدت دفنه  اأنني  يرزق رغم  حي 

الآي��ة  تعنيهم  ال��ذي��ن  م��ن  لأن���ه  م��دف��ن��ه. 

ِفي  ُقِتُلواْ  الَِّذيَن  َتْح�َصَبنَّ  {َوَل  الكريمة: 

َربِِّهْم  ِعنَد  اأَْح��َي��اء  َب��ْل  اأَْم��َواًت��ا  اهلّلِ  �َصِبيِل 

ُيْرَزُقوَن} )اآل عمران: 169(. اأما اأولده، 

وال�ضوؤال  وخ�ضو�ضية.  ميزة  عندي  فلهم 

لدى  �ضعوري  عن  ل  يوؤرقني  الذي  الوحيد 

عندما  ه��م  �ضعورهم  ع��ن  ولكن  روؤيتهم 

اأي  على  بالهم.  ف��ي  ي��دور  وعما  يرونني 

البركة  وج��ود  با�ضتمرار  اأ�ضعر  اأن��ا  ح��ال، 

ال�ضيد عبا�ض.  بقّية  اأح��دًا من  روؤيتي  عند 

الذين تميزوا بانتمائهم لهذا ال�ضيد العالي 

المقام باأخاقه وتوا�ضعه وعّفته... ر�ضوان 

اهلل تعالى عليه وعلى ال�ضهداء اأجمعين.

اأرفعه  �ضيدي،  تحقيقي  الختام،  وفي 

اإلى روحك الطاهرة وقد حّفت بها مائكة 

فهي  ال�ضفاعة،  منك  راج��ي��ًة  ال��رح��م��ن، 

الوحيد  رج��ائ��ي  وه��ي  م��ن اهلل  ك��رام��ت��ك 

اإليك... �ضاٌم من اهلل عليك... يا خالدًا 

من نبع كفيك يروي الخلد دنيانا ويفتخر.

ر مو�ض���ى الح�ضين���ي، اأن ال�ضيد  ( 1)  ي���روي الزمي���ل الم�ضوِّ

عبا�ض كان ي���زور ال�ضباب في مطاب���ع جريدة “العهد” 

�ضابق���ًا في الثانية فج���رًا اأو الثالثة، ليطمئن عليهم دون 

اأي مواكبة ويحت�ضي معهم ال�ضاي بكل توا�ضع وحب، واأنه 

كان ي�ضادفه اأحيانًا كثيرة على درج الجريدة فيتبادلن 

ل الجلو�ض  الأحادي���ث ب�ضداقة وعطف، واأن���ه كان يف�ضّ

عل���ى الأر����ض ل عل���ى المقاعد الوثي���رة، اأثن���اء معظم 

اجتماعاته وخا�ضة اأثناء �ضعي���ه الدوؤوب لإيقاف اقتتال 

الإخوة بين اأبناء ال�ضف الواحد، واأنه لم يكن يرى عدوًا 

للمقاومة �ض���وى اإ�ضرائيل، وكان يوؤمن باإمكانية اكت�ضاب 

م�ضتهدفيها في الداخل كحلفاء اأو موؤيدين، بدل تركهم 

ف���ي حالة �ضدامي���ة معها ومع حزبها، واأن���ه كان يرف�ض 

اأْن يتح���دث ب�ضوٍء اأو تبادل ال�ضتائم مع من يختلف معهم 

بالراأي م���ن اأبناء الوطن، وي�ضفه مو�ض���ى بمتوا�ضٍع قلَّ 

بين النا�ض نظيره.

�لهو�م�ص
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�ل�سيخ ر�غب حرب

�لر�ف�ص في �لزمن �ل�سعب 
منهال �لأمني

�لكويت  �بن �شبع �شنين وقادًما من  – وكنت  �شّدني  �لذي  �أدري ما  ل 

منذ مدة قريبة - �إلى تلك �ل�شورة �لمعّلقة على �أحد �لجدر�ن في �شاحة 

قريتنا. �شيخ �شاب يبت�شم �بت�شامة �شاحرة، جعلتني �أقف م�شدوًها �أنظر 

لماذ�  �شديقي  و�شاألت  قلبي،  �نقب�ص  ما  �شرعان  ولكنني  باإجال،  �إليه 

�أ�شيفت ب�شع نقاط من �لدم �لأحمر على �ل�شورة، وكاأنها تقطر من وجه 

�لإ�شر�ئيليون  �أن هذ� ر�غب حرب وقد »قتله  فاأخبرني  �لبا�شم،  �ل�شيخ 

لأنه رف�ص �أن ي�شّلم عليهم«. �إلى هنا، ل تنتهي �لق�شة مع �ل�شيخ ر�غب، بل 

تبد�أ حكاية من حكايا �لمقاومة �لتي بد�أت �أتعرف �إليها �شيًئا ف�شيًئا.
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هكذ� بد�أت �لحكاية

الزمان  لناحية  المعا�ضر،  تاريخنا  في  نظيره  ق��ّل  �ضخ�ض  هو 

ال�ضعبية  المقاومة  ليكون مطلق  وانطلق  فيهما  اللذين عمل  والمكان 

في وجه الحتال. وهو زرع - ول �ضك - روحًا مقاومة داخل كل من 

عرفه و�ضمع به واقتدى به. 

 ،1982 حزيران   6 في  للبنان  الإ�ضرائيلي  الجتياح  ب��داأ  عندما 

ال�ضنوي.  الجمعة  اأئمة  موؤتمر  في  ي�ضارك  طهران  في  ال�ضيخ  كان 

خّف م�ضرعًا اإلى لبنان، راف�ضًا حتى النظر في عيون جنود الحتال 

وفي  العودة.  طريق  في  عليها  مّر  التي  الحواجز  على  الإ�ضرائيلي 

جب�ضيت، م�ضقط راأ�ضه، اأعلن الحرب على الحتال، والنا�ض بعُد لم 

ت�ضُح من هول ما حدث، فالبع�ض األقى بنف�ضه بين اأح�ضان المحتلين 

يعمل ل�ضالحهم عميًا ماأجورًا، وجزء كبير من النا�ض وقف متفرجًا 

ل يلوي على �ضيء. اإًذا، كانت ال�ضاحة بحاجة اإلى من يملوؤها، والنا�ض 

اأن »العين ل تقاوم  اإلى من يوقظهم، وليدفع بالدليل القاطع مقولة 

اإلى  ال�ضيخ  عمد  فقد  الموؤمنين،  متاري�ض  الم�ضاجد  ولأن  المخرز«. 

اأن  بعد  جب�ضيت،  م�ضجد  في  الجامعة  الجمعة  �ضاة  اإقامة  اإع��ادة 

رّممه واأدخل عليه تو�ضيعات كبيرة، حتى �ضار ي�ضتوعب ما يزيد على 

 . ثاثة اآلف م�ضلٍّ

�شاح �لموقف

الجمهورية  من  عودته  بعد  ال�ضاة،  لإقامة  الأول��ى  المرة  في 

النا�ض  الحكاية: دعا  المنبر وبداأت  ال�ضيخ راغب  اعتلى  الإ�ضامية، 

ول  اإ�ضرائيلية  ب�ضائع  فا  مطلقة،  مقاطعة  الحتال  مقاطعة  اإل��ى 

كام ول تب�ضم في وجه جندي محتل، مهما كان ال�ضبب. رّدد راغب 

حرب عاليًا: افعلوا كل ما يغيظ الإ�ضرائيلي، نحن اأهل الأر�ض وهم 

اإلى زوال.

لم يرق ذلك لاإ�ضرائيليين. حاولوا ا�ضتيعابه ترهيبًا اأو ترغيبًا، 

فلم ياأبه. وهو الأمر الذي اأغاظ ال�ضهاينة كثيًرا، نتيجة لما اأحدثه 
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مراقبة  في  عليهم  اعتمدوا  الذين  عمائهم  �ضفوف  في  بلبلة  من 

النا�ض وقمعهم. وينقل المقربون من ال�ضيخ، زوجته اأم اأحمد وعدد 

اإلى منزله يومًا على  اإ�ضرائيليًا ح�ضر  اأن �ضابطًا  من �ضهود العيان، 

راأ�ض قوة ع�ضكرية، حيث كان ال�ضيخ راغب جال�ًضا على �ضطح المنزل 

مع بع�ض ال�ضيوف. دخلت القوة حرم المنزل، فبداأ ال�ضيخ ي�ضرخ بهم 

اأن يرجعوا من حيث اأتوا، اإل اأن ال�ضابط اأ�ضّر على الدخول واقتحم 

المنزل �ضاعًدا اإلى ال�ضطح، ثم اقترب من ال�ضيخ ومد يده م�ضافحًا، 

فما كان منه اإّل اأن و�ضع يديه وراء ظهره ممتنًعا عن النظر في وجهه، 

وَنَهَر ال�ضابط لأنه دخل حرم المنزل من دون ا�ضتئذان.

- ال�ضابط: » وهل اأنا نج�ض فا ت�ضّلم علي؟«.

- ال�ضيخ: »اأنا ل اأ�ضافح محتًا، اأخرج من منزلي!«.

- ال�ضابط بوقاحة: »اأهكذا تعامل �ضيوفك؟«. 

ن�ضتقبلكم  اأن  تتوقعوا  فا  محتلون،  »اأن��ت��م  ب�ضموخ:  ال�ضيخ   -

بالورود«. 

ثم خرج ال�ضابط الإ�ضرائيلي وهو يتوّعد ال�ضيخ بالويل والثبور.

�لخميني قائدنا

القرية،  اأهالي  بع�ض  اأّن  حتى  الأ���ض��واأ،  نحو  تتجه  الأم��ور  ب��داأت 

قال:  والبع�ض  ال�ضابة،  بهذه  للعدو  الت�ضدي  ع��ن  ثنيه  ح��اول��وا 

»وماذا كان �ضيحدث لو كان �ضافح ال�ضابط يا ُترى؟«. وتذكر والدته 

ولدها  يفعله  ما  مّغبة  من  حّذرها  المختار  اأن  راغب  اأم  الحاجة 

نقلت  بدورها  وه��ي  عليه«،  ناويين  الإ�ضرائيليين  »لأن 

و�ضار  عزيمتها.  من  و�ضّد  فطماأنها  التحذير،  هذا  له 

ال�ضيخ ماحقًا من جانب جنود الحتال وا�ضتخباراته، 

اآخر  اإلى  يتنقل من منزل  بل  يبيت في منزله،  يعد  فلم 

اآذار  اعتقاله في  تمّكنوا من  اأن  اإلى  اأ�ضهر،  �ضبعة  طيلة 

اإلى مركز  ثم  اأن�ضار،  اإلى معتقل  بداية  فاأخذوه   ،1983
المخابرات في �ضور.

اإلى  يهّب  وجنوبه،  النهر  �ضمال  الجنوب،  ك��ان  الخارج  وف��ي   -

ح�ضينية جب�ضيت لتنفيذ اأول اعت�ضام من نوعه، والمطالبة بالإفراج 

في  �الأيتام  يتفقد  كان 

ويحر�ص  لياًل  �لمبرة 

ت��ك��ون  �أن  ع���ل���ى 

مجابة. ح��اج��ي��ات��ه��م 
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محّط  العت�ضام  وك��ان  ف���وًرا.  ال�ضيخ  ع��ن 

اأنظار العالم كله. 

ثم اإنهم ا�ضطروا بعد 17 يومًا لاإفراج 

ال�ضعبية.  ال��ت��ح��رك��ات  �ضغط  ت��ح��ت  ع��ن��ه 

 - ي��ب��دو  م��ا  على   - ك��ان��وا  ال�ضهاينة  ول��ك��ّن 

في  �ضوكة  لأنه  ال�ضيخ،  بت�ضفية  قرارهم  اتخذوا 

اأو هكذا  اقتلعوها،  اإذا  اإل  بال  يهناأ لهم  خا�ضرتهم، لن 

توهموا.

راغب حرب،  وال�ضيخ  الخميني  الإمام  لاهتمام عاقة  الافت 

مرة  له  اأه��دى  اأن��ه  حتى  كبيرًا  اهتمامًا  بال�ضيخ  يهتم  كان  فالإمام 

اأما  يرتديها.  وهو  ال�ضيخ  ا�ضت�ضهد  التي  نف�ضها  العباءة  وهي  عباءة، 

في  ذلك  يعّبر عن  كان  وهو  به  تعلًقا  النا�ض  اأكثر  من  فكان  ال�ضيخ، 

المباركة  الإ�ضامية  للثورة  الكامل  تاأييدنا  »نعلن  عديدة:  موا�ضع 

اإيران، ونبايع قائدها الإمام روح اهلل الخميني قائدًا للم�ضلمين  في 

اأمير  الخميني  اهلل  »عبد  اإنه  القول  له  يحلو  وكان  عليهم«.  واأميرًا 

نعم  تقول  ل  التي  »العمامة  يومًا:  قال  اأن  الأمر  به  وبلغ  الم�ضلمين«. 

ال�ضيخ  فاإّن  فح�ض،  مو�ضى  وبح�ضب  ونحرقها«.  ن�ضقطها  للخميني، 

الخميني}  الإم��ام  بيانات  به  المحيطين  مع  يتداول  كان  راغب 

ور�ضائله وكتبه حتى قبل انت�ضار الثورة ب�ضنوات طويلة.

وال�ضيخ حتى في درا�ضته الدينية اأخذ منحى »الإ�ضام الثوري«، 

اإذ ينقل زماء له في الدرا�ضة اأنه كان يح�ضر درو�ض ال�ضهيد ال�ضيد 

محمد باقر ال�ضدر} وتاأثر بما كان يحمله ال�ضيد من اأفكار ثورية، 

دفع ثمنها حياته، تماًما مثلما كان ماآل تلميذه ال�ضيخ. فهذه مدر�ضة 

علماوؤها يتقدمون الجميع في البذل والعطاء. ولذا، فاإنه بعد ا�ضتداد 

وطاأة الماحقات البعثية، لم يتمّكن من العودة اإلى النجف، ب�ضغط 

من اأهله ومحّبيه. وهو كان مثاًل �ضاطًعا لو�ضية ال�ضهيد ال�ضدر الذي 

قال:« ذوبوا في الإمام الخميني كما ذاب هو في الإ�ضام«. 

 فل�شطين لنا ويجب �أن تعود 

تفتح وعي ال�ضيخ راغب على الخطر الإ�ضرائيلي في مرحلة مبّكرة 
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في  كبيًرا  حيًزا  يحتان  المقد�ض  وبيت  فل�ضطين  وظلت  حياته،  من 

وجدانه ووعيه ال�ضيا�ضي المتقدم على كثيرين من اأبناء جيله. وينقل 

اأحد المنازل وكان الحا�ضرون يتحدثون  اأنه دخل مرة  اأقربائه  اأحد 

عن الحتال ويت�ضاءلون: هل يمكن اأن يتحرر بلدنا؟ فاأجابهم ال�ضيخ 

بثقة كاملة: »تحرير الجنوب تح�ضيل حا�ضل، عليكم اأن تفكروا كيف 

يمكن اأْن نخرج المحتل من القد�ض«. 

تو��شع وعطاء:

يروي مو�ضى فح�ض – �ضديق طفولة ال�ضيخ – اأّن راغب الطفل 

والفتى والمراهق، كان مختلًفا عن بقية الأطفال والفتيان والمراهقين 

من اأبناء جيله، فهو لم يكن يميل لّلعب واللهو مثلهم، بل كان يازم 

يعمل،  وكذلك  ي�ضلي،  اأو  القراآن  يقراأ  اأو  يطالع  طويًا،  الم�ضجد 

في�ضاعد اأهله في زراعة التبغ. 

الرجل عنيًدا و�ضلًبا في وجه الحتال،  وعلى قدر ما كان هذا 

على قدر ما كان حنوًنا يخف�ض جناح الحب والمودة للمحيطين به. 

هذه  عن  تعبير  خير  تعّبر  كثيرة  اأحداثًا  الكثيرين  األ�ضنة  على  وترد 

ال�ضخ�ضية ال�ضتثنائية. وهناك ق�ضة ترويها ابنته حوراء راغب حرب: 

»�ضنة 1976، انتقل والداي من بيروت )كان ال�ضيخ ق�ضدها للدرا�ضة 

الحوزوية اأواخر ال�ضتينيات( اإلى جب�ضيت، حيث �ضكنا مع جدة والدي 

�ضوى  الأث��اث،  �ضيء من  فيهما  لي�ض  الموؤلف من غرفتين،  بيتها  في 

يكن  ولم  ال�ضروريات،  وبع�ض  والأغطية،  والو�ضائد  الفر�ض  بع�ض 

عندها خزانة، فكانت اأمي ت�ضع الثياب في حقيبة ال�ضفر، وزجاج 

المطبخ في �ضناديق كرتونية، بانتظار انتهاء النجار من 

لإح�ضارهما  ا�ضتعجله  وال��دي  اأّن  حتى  خزانتين،  �ضنع 

حوراء  وتتابع  لا�ضتعمال«.  جاهزتين  اأ�ضبحتا  اأْن  بعد 

باأّن والدها انتقل بالعائلة اإلى قرية ال�ضرقية، حيث اأقام 

رجل،  جاءه  يوم  وذات  الأهالي.  من  بطلب  كاإمام  فيها 

مكث عنده هنيهة، وخرج وهو يدعو لل�ضيخ بطول العمر 

والتوفيق، ف�ضاألته اأمي عن الأمر فاأجاب:

- م�ضكين، لقد ترك منزله في النبعة وهو يطلب م�ضاعدة...«.

�لجنوب تح�سيل  تحرير 

كيف  فّك��رو�  حا�س��ل، 

فل�سطي��ن  �سنح��رر 

و�لقد�ص من �ل�سهاينة.
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-  اإذًا؟ �ضاألته م�ضتغربة.

-  قلت له اإنني ل اأملك ماًل لم�ضاعدته، 

لكي  جب�ضيت  في  جدتي  منزل  اإلى  اأر�ضلته 

ياأخذ الخزانتين.

ح�شن للفقر�ء و�لأيتام:

المعطاءة  ال���روح  ه��ذه  تتجلى  ك��ان��ت  لقد 

احت�ضنهم  الذين  اأي�ضًا  الأيتام  مع  تعامله  في  لل�ضيخ 

وهي   Oزينب ال�ضيد  مبرة  بناء  من  يتمكن  اأن  قبل  منزله،  في 

قائمة حتى اليوم. وتروي زوجته اأنه بعد اأْن اتخذ من الطابق الأر�ضي 

في  يفكر  اأن��ه  اأخبرها  الذكور،  الأيتام  لإقامة  مكاًنا  الح�ضينية  في 

ا�ضت�ضافة الإناث في المنزل، وهكذا اأفرد لهّن غرفتين، و�ضرَن جزءًا 

ل يتجزاأ من العائلة. وهو كان يتعامل مع الأيتام معاملة خا�ضة، حتى 

اأنه كان يبكي لحالهم. وهنا، تورد حوراء ق�ضة نقلها لها اأحد اأبناء 

اإلى منزله في اإحدى الليالي الباردة، في  اإنه كان عائًدا  اإذ  القرية. 

ذروة ما ُي�ضمى القب�ضة الحديدية التي فر�ضها الحتال على الجنوب 

الظام  في  يتحرك  »�ضبًحا«  فلمح  قا�ضية،  وت�ضييق  قمع  باإجراءات 

الحالك، ولما اقترب منه وجد اأنه ال�ضيخ راغب اآتيًا من جهة المبرة 

ما�ضيًا وهو يترنم ب�ضيء من ال�ضعر، ف�ضاأله با�ضتغراب:

بال�ضراج  عنك  يبحث  والعدو  الليل،  في  وح��دك  ت�ضير  »كيف   -

والفتيلة؟«.  

- فاأجابه ال�ضيخ: »ل باأ�ض علّي يا اأخي، فَمْن كان في ح�ضن اهلل 

ل يخ�ضى �ضيًئا، ثم اإّن ال�ضهادة هي كل الُمنى«.

اأكثر  تكون  اأن  �ضيخ راغب -، يجب  يا  »ولكن -  الرجل:  - فقال 

الثائرين  ولكل  لنا جميًعا  ملك  بل  لنف�ضك،  ُملًكا  ل�ضت  فاأنت  حذًرا، 

والم�ضت�ضعفين«.

»كيف  متهّدج:  ب�ضوت  وق��ال  دمعتان،  عينيه  من  ف��ّرت  عندها 

يخطو النوم اإلى جفني اإذا لم يطمئن قلبي عليهم، كيف اأنام اإذا لم 

اأتاأكد اأنهم ينعمون بالدفء وبال�ضبع وال�ضعادة، األي�ض علينا اأن نم�ضح 

على روؤو�ضهم لن�ضعرهم ب�ضيء من الحنان؟«.
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ورعاية  الفقراء  م�ضاعدة  عاتقه  على  ال�ضيخ  اأخ��ذ  هكذا  نعم، 

الأيتام الذين كان ياعبهم وكاأنه واحد من عمرهم، فيخلع عمامته 

لإنجاز  قوة  اأوتي من  ما  بكل  �ضعى  واح��دًا، وهو  واحدًا  لهم  ويلب�ضها 

مبنى المبرة. ويروي اأحد اأقاربه اأّن المال لم يكن متوافًرا في اإحدى 

والرمل  )البح�ض  المونة  ينقلوا  لكي  عّمال  ل�ضتئجار  حتى  المرات 

والإ�ضمنت...( اإلى الطوابق العليا، فكان ال�ضيخ يعمد اإلى تنفيذ هذه 

المهمة بنف�ضه. ومثل هذا كان ي�ضنع في مدر�ضة ال�ضرقية التي �ضعى 

اأي�ضًا لبنائها، المهم عنده اأن يرتفع البناء الذي يعّول عليه كثيرًا 

لإن�ضاء جيل متعلم رائد ي�ضاهم في تنمية واقع المنطقة 

والنا�ض الذين ينتمي اإليهم ال�ضيخ.

كان  الغاية،  لهذه  ال�ضيخ  �َضّنها  التي  ال�ضنن  وم��ن 

قرو�ض  تاأمين  ووظيفته  الم�ضلمين«،  مال  »بيت  اإن�ضاوؤه 

مّد  على  ا  حري�ضً ال�ضيخ  وكان  والمعوزين.  للمحتاجين 

فهو  ول��ذا،  النا�ض،  وبين  بينه  وطيدة  وعاقات  ج�ضور 

كان »يمون« على الكبير قبل ال�ضغير. وُيقال اإنه كان في 

والع�ضر  الزواج  �ضاب عازم على  الحا�ضرين  وبين  ال�ضهرات،  اإحدى 

يمنعه، ف�ضاأله ال�ضيخ عن �ضبب تاأّخره، فخجل ال�ضاب من الخو�ض في 

تفا�ضيل خافه مع والد العرو�ض حول مطالب الأخير، ففهم ال�ضيخ 

ولم يعّقب. ثم عر�ض على الحا�ضرين الذهاب لمنزل والد العرو�ض 

لكي يكملوا ال�ضهرة عنده. وفعًا ذهبوا جميًعا ومعهم ال�ضاب �ضاحب 

الحاجة. وعندما ا�ضتقر بهم المجل�ض، التفت ال�ضيخ للوالد وقال له:

- ما راأيك يا حاج بفان.

- اأنعم واأكرم.

اأبارك هذا  اإلى فان واأنا  اإذًا، نحن نت�ضرف بطلب يد ابنتك   -

الزواج.

فحار الرجل جواًبا، وكان لل�ضيخ ما اأراد، وهكذا جمع بين ال�ضاب 

وعرو�ضه باأب�ضط الطرق.

�لقائد و�لقدوة

اِر  اْلُكفَّ َعلَى  اء  {اأَ���ِص��دَّ تعالى:  لقوله  وال�ضيخ هو م�ضداق حقيقي 

�لخميني  �الإمام  �أهد�ه 

�أنها  و�ل��الف��ت  ع��ب��اءة 

��ست�سهد  �لتي  �لعباءة 

وه�����و ي���رت���دي���ه���ا.
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ُرَحَماء َبْيَنُهْم} )الفتح: 29(، فهو لم يتعامل 

مع اأحد بفظاظة يومًا، حتى الم�ضيئين كانوا 

يجدون فيه �ضخ�ضًا ل يقابل الإ�ضاءة بمثلها 

ُجِبَل  هو  بل  يمالئ،  ول  ينافق  ل  وهو  اأب��دًا، 

على كرم الأخاق و�ضماحة النف�ض. وهنا ل بد 

من ذكر هذه الحادثة:

ُتحكى عن امراأة زعلت من ال�ضيخ من دون اأن تواجهه، 

اقتحمت  اإذ  ال�ضهاينة،  عند  معتقًا  ال�ضيخ  كان  حين  حدث  وهذا 

م ت�ضامًنا  هذه المراأة �ضاحة العت�ضام في م�ضجد البلدة، والذي ُنظِّ

يكترثوا  لم  المنظمين  لأن  والحتجاج  بال�ضراخ  وبداأت  ال�ضيخ،  مع 

عن  قا�ٍض  بكام  وتزبد  ترغي  و�ضارت  الآخ��ر،  هو  المعتقل  لزوجها 

ال�ضيخ  اأّن  المهم  بزيت...«.  ونا�ض  ب�ضمنة  »ونا�ض  وال�ضباب  ال�ضيخ 

اأو باأخرى علم بالأمر بعد اإطاقه، فتحّين الفر�ضة وق�ضد  بطريقة 

بدراجته،  يلهو  ال�ضغير  ابنها  وجد  المنزل،  واأم��ام  المراأة.  منزل 

اإياًبا، فتعلو �ضحكات  واآخر  فاقترب منه وبداأ ياعبه، �ضوًطا ذهاًبا 

الأمر، فوجدت  لت�ضتطلع  التي خرجت  اأمه  اإلى م�ضمع  وت�ضل  الولد، 

ثم  نف�ضها،  فوقفت خجلة من  يدفعها،  الدراجة  ال�ضيخ منحنًيا على 

رك�ضت باتجاهه واعتذرت منه لأنه ي�ضنع ما لي�ض من مقامه، ووّبخت 

طفلها على »قلة احترامه«، فالتفت اإليها ال�ضيخ و�ضاألها عن اأحوالها، 

غير  باأ�ضلوب  يعاتبها  ال�ضيخ  اأن  اأيقنت  لأنها  راأ�ضها خجلة  فطاأطاأت 

مبا�ضر، فما كان منه اإل اأن اعتذر منها لعدم �ضمول زوجها بالإفراج 

و�ضّبرها وطلب منها الم�ضامحة وان�ضرف.

هكذا نق�ض ال�ضيخ راغب حرب ا�ضمه باأحرف من نور، ومن ُحبِّ 

�ضق  قيادية  �ضخ�ضية  عاًما  الثاثين  ابن  فاأ�ضبح  و�ضموخ،  وتوا�ضٍع 

بجهاده وخ�ضاله طريًقا لكل الأحرار والمقاومين. 
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�لحاج ر�سو�ن

دمه هويته
مقابلة مع و�لدة �حلاج ر�شو�ن

حو�ر عدي �ملو�شوي

هي  بل  مغنّية)ر�ص(،  عماد  �لحاج  �لقائد  �ل�شهيد  و�لدة  فقط  لي�شت  هي 

ولق�شايا  وللمجتمع  للنا�ص  ليكونو�  �أبناءها  رّبت  �لتي  �ل�شهد�ء،  و�لدة  �أي�شًا 

�لم�شت�شعفين و�لمظلومين. �لحاّجة �أم عماد، �لتقيناها في حو�ر تناول �شذر�ت 

من ذكرياتها عن �لقائد �ل�شهيد، �لن�شاأة و�لعو�مل �لتربوية و�ل�شخ�شية �لتي 

حيث  �لأولى،  �لن�شاأة  عن  حديثها  في  كانت  �لبد�ية  ولكن  �شخ�شيته.  �أ�ش�شت 

عّرفتنا �إلى �لح�شن �لأ�شري �لأّول للقائد �ل�شهيد:
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الحال،  متو�ضطة  اأ�ضرة  كانت  اأ�ضرتنا 

���ض��اح��ب مطعم  ك���ان  الأ����ض���رة  ه���ذه  ربُّ 

عمله،  ف��ي  الكادحين  م��ن  وك���ان  للفول، 

�ضباحًا  الخام�ضة  ف��ي  ب��اك��رًا  ي�ضتيقظ 

ويح�ضر  يطبخ  كي  المطعم  اإل��ى  ليتوّجه 

يتاأخر  ك��ان  حين  ف��ي  والحّم�ض،  ال��ف��ول 

لي  الأ�ضا�ض  الهمُّ  وكان  م�ضاًء.  العودة  في 

ولزوجي هو في تربية الأبناء �ضمن اأجواء 

تح�ضيلهم  يتابعوا  وباأن  ومتدّينة،  �ضحية 

ل  وهنا،  الم�ضتويات.  اأعلى  على  العلمي 

يخفى عليكم اأنه في ذلك الوقت )اأوا�ضط 

ال�ضبعينات(  بداية  اإلى  و�ضوًل  ال�ضتينات 

متراجعة  الديني  الل��ت��زام  اأج���واء  كانت 

من  �ضاعف  ما  وهذا  حالتها،  اأ�ضوا  وفي 

التربوية  الم�ضوؤولية  ب�ضعوبة  اإح�ضا�ضنا 

اأكثر  من  كان  حيث  عاتقنا،  على  الملقاة 

في  يتمّثل  الوقت  ذلك  في  معاناة  الأم��ور 

التزام  اأي  عن  عام  ب�ضكل  النا�ضئة  ابتعاد 

ب��ال��ف��رو���ض وال��واج��ب��ات ال��دي��ن��ي��ة، وهو 

في  اأ�ضا�ضيًا  وهّمًا  هاج�ضًا  �ضّكل  ما 

ولد  العام  الجو  ه��ذا  في  و�ضعنا. 

الحاج عماد، وكان البن الأكبر 

بين اإخوته.

�أن  ن���ع���رف  ن���ح���ن 

�إّما �أن  �لبن �لأكبر 

و�لديه  من  يلقى 

�ه�����ت�����م�����ام�����ًا 

�أكثر  ت��رب��وي��ًا 

 - �أخ��رى  و�أحيانًا  �إخوته،  باقي  من 

وب�شبب �لعتماد �لباكر عليه -، فاإّنه 

يحرم من هذ� �لهتمام �لتربوي، �أين 

هذين  بين  )ر���ص(  عماد  �لحاج  كان 

�لحتمالين؟

الم�ضتطاع  ق��در  حاولنا  واأن���ا  زوج���ي 

الهتمام  ف��ي  ال��ج��م��ي��ع  ب��ي��ن  ال��م�����ض��اواة 

بطبيعته  ع��م��اد  ال��ح��اج  ل��ك��ّن  ال��ت��رب��وي، 
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ال�ضخ�ضّية، ف�ضًا عن كونه البكر، فاإّنه قد 

تحّمل الم�ضوؤولية باكرًا، حتى اأنني اأذكر اأّنه 

مرَّ �ضريعًا بمرحلة اللعب واللهو الطفولي، 

بل  الأ�ضا�ض،  هذا  على  رّبيناه  لأننا  لي�ض 

لطبيعته ال�ضخ�ضية، التي كانت تنظر اإلى 

الأمور بجّدية وبح�ض عاٍل من الم�ضوؤولية. 

فمثًا، كان ي�ضعر كثيرًا مع تعب والده في 

بل  لعائلته،  معي�ضة  اأف�ضل  لتوفير  ال�ضعي 

كثيرًا ما كان يت�ضاءل عن �ضرورة تحّملنا 

كامل هذه الأعباء المادية في �ضبيل تربيته 

هو واإخوته. ورّبما هذا ما جعله يبادر اإلى 

طبعًا،  المطعم.  في  باكرًا  والده  م�ضاعدة 

كبروا  بعدما  �ضاهموا  الذكور  اإخوته  بقية 

للمطعم  يتوّجهون  كانوا  حيث  ذل��ك،  في 

ولكّن  المدر�ضّية،  واجباتهم  اإن��ه��اء   بعد 

اأكثر منهم، رّبما لأن  عمادًا تحّمل العبء 

العادة هي اأْن يتّكل الوالد على ابنه البكر، 

ف�ضًا عن اأنه قد وجده والده اأهًا لتحّمل 

الحاج  بلغ  وبعدما   - وهكذا،  الم�ضوؤولية. 

عماد الحادية ع�ضرة من عمره -، لم يعد 

فكان  ب��اك��رًا،  للعمل  ي�ضتيقظ  وال��ده  َي��َدُع 

يذهب عو�ضًا عنه لتح�ضير متطّلبات 

للفول  طبخ  من  ال�ضباحّية  المطعم 

يحين  حتى  وال��ح��م�����ض، 

فيذهب  مدر�ضته،  موعد 

مع اإخوته لينتظروا با�ض 

على  ظلَّ  وقد  المدر�ضة. 

هذه الحال حتى بلغ الثالثة 

ا�ضطررنا  حيث  ع�ضرة، 

لإقفال المطعم مع بداية 

الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975. وهنا، 

اإقفال  فب�ضبب  ج��ذري��ًا،  حياتنا  تغّيرت 

وع�ضنا  ال��م��ادي،  و�ضعنا  تراجع  المطعم 

خال  واأمنية  اقت�ضادية  �ضعبة  ظ��روف��ًا 

العامين  بين  ال�ضنتين  بحرب  ع��رف  م��ا 

نن�زح  اأن  اإل��ى  فا�ضطررنا  1975و1977، 
ف�ضكّنا  القرى،  اإلى  الكثيرين-  –كحال 
نحن في قريتنا طير دّبا. وهناك، ومن ل 

�ضيء تقريبًا، تمّكنا من بناء منزلنا، حيث 

ليلتنا  وفي  بنائه.  في  الحاج عماد  �ضارك 

الأولى فيه، بادر عماد مع اأخوته اإلى تاأدية 

ركعتي �ضكر هلل تعالى.

كانت  �لفترة  هذه  �أّن  نعرف  نحن 

�شخ�شّية  بناء  في  �لأهمّية  �شديدة 

�ل��ح��اج ع��م��اد )ر�����ص(، م��ا ه��ي �أب��رز 

�لمحّطات فيها؟

يج���ب هنا اأْن اأمّه���د لم�ضاأل���ة مهمة، 

وه���ي اأنن���ا قبل بداي���ة الح���رب الأهلية، 

ق���د  كّن���ا   1974 الع���ام  ف���ي  وبالتحدي���د 

فتحنا منزلنا لتعق���د فيه جل�ضات ثقافية 

وديني���ة، وذل���ك �ضم���ن ن�ض���اط جمعي���ة 

 ،Qالح�ضي���ن الإم���ام  مدر�ض���ة 

وه���و ن�ض���اط كان ي�ضتقط���ب مختلف 

الفئ���ات العمرّية. من هنا، 

كان عم���اد قد عا����ض معنا 

الثقاف���ي  العم���ل  تجرب���ة 

ف���كان طبيعيًا  الإ�ضام���ي، 

فيم���ا  علي���ه  اعتم���د  اأْن 

تاأ�ضي�ض  م���ن  اإلي���ه  �ضعي���ت 

اإ�ضام���ي،  ثقاف���ي  لعم���ل 

مجال���ص �أب��ي عب��د �هلل 

كان   Qلح�سي��ن�

له��ا مكان��ة خا�س��ة في 

نف�سه، ف�ساًل عن حر�سه 

على مجال�س��ة  �لعلماء.
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في ج���و م���ن تراج���ع لالت���زام الديني، 

حيث كانت التّي���ارات الفكرية الإلحادية 

تب�ض���ط �ضطوتها على  للتديُّن  والمعادي���ة 

ومنه���ا  الجن���وب  وبل���دات  ق���رى  اأغل���ب 

قريتن���ا طي���ر دّب���ا. ول اأخفيك ب���اأنَّ من 

الأ�ضب���اب الرئي�ضّي���ة الت���ي دفعتني لهذه 

الم�ضاأل���ة - ف�ض���ًا ع���ن م�ضاأل���ة الواجب 

ال�ضرع���ي، ه���و - خوفي عل���ى اأبنائي من 

اأن ينجرف���وا ف���ي اأج���واء ع���دم اللتزام 

الدين���ي. لذل���ك، اتفق���ت مع عم���اد على 

القي���ام بنوع من ن�ض���اط التوعية الدينية 

للفتي���ان الذي���ن ه���م ف���ي �ضّن���ه، ف�ضار 

يعمل عل���ى جمعه���م، وتعليمهم الفرو�ض 

والواجب���ات الدينّي���ة من �ض���اة و�ضيام 

وغيره���ا، ث���م �ض���ار يحّثهم عل���ى ارتياد 

م�ضج���د القري���ة بعدم���ا نج���ح ف���ي ك�ضب 

ثق���ة القّيمين عل���ى الم�ضجد م���ن م�ضّني 

القري���ة، والذي���ن كانوا في ذل���ك الوقت 

ينظرون بعين الريب���ة وال�ضك اإلى الفتية 

عل���ى اعتبارهم بعيدي���ن عن التدّين، ول 

يق�ض���دون الم�ضجد اإّل للعب���ث اأو الله���و. 

�ضكا لي عماد من  الأّي���ام،  اأح��د  وف��ي 

نتمّكن  لو  وتمّنى  الم�ضجد،  مبنى  حالة 

اإّنه  حيث  الأق��ل،  على  جدرانه  طاء  من 

عطله  اإح��دى  خ��ال  الطاء  اأ�ضول  تعّلم 

له  بّينت  ولكنني  ال�ضابقة،  المدر�ضّية 

�ضعوبة المو�ضوع ب�ضبب الو�ضع القت�ضادي 

فتفّهم  حينها.  نعي�ضه  كّنا  الذي  ال�ضعب 

باكرًا  اإيقاظه  مّني  طلب  ولكّنه  الأم���ر، 

وهكذا  مهم.  لأم��ر  التالي  ال��ي��وم  �ضباح 

وب�ضاتينها  القرية  حقول  في  ليعمل  توّجه 

وك��ان  وتنظيفها،  تع�ضيبها  م��ج��ال  ف��ي 

الوقت خال �ضهر 

حيث  رم�������ض���ان، 

يوم عمله  عاد من 

عندي  فاأودع  الأّول 

خ����م���������ض ل�����ي�����رات، 

الخ�ضار  بع�ض  واأعطاني 

وبرغم  الفّتو�ض.  �ضناعة  في  لأ�ضتخدمها 

معاناته من �ضوء اأخاق �ضاحب الب�ضتان، 

ظلَّ في عمله حتى تمّكن من تجميع المبلغ 

ال���ازم ل�����ض��راء ال��ط��اء، ث��م ق��ام بجمع 

مجتمعين  ليقوموا  ال��ق��ري��ة،  ف��ي  رف��اق��ه 

بطاء الم�ضجد. وهنا، اأ�ضير اإلى اأّن عددًا 

من هوؤلء الرفاق هم ممن اأكملوا دروبهم 

في  العاملين  من  اليوم  وهم  الحياة،  في 

ال�ضاحة الإيمانية والجهادّية. 

بد�ية  م��ع  م��وق��ف��ك��م  ك���ان  م����اذ� 

�لحاج  �لع�شكرية من حياة  �لمرحلة 

عماد)ر�ص(؟

قد   - واأن���ا  وال���ده   - باأننا  اأخفيك  ل 

اأم�ضينا  وق��د  كثيرًا،  الأم���ر  م��ن  تخّوفنا 

العديد من النقا�ضات في المو�ضوع، غير اأّن 

الحاج عماد اأقنعنا باأنه مدرك لما يفعل، 

وباأّن الهدف اأمامه وا�ضح ومحّدد، موؤّكدًا 

ال�ضيقة  الزواريب  بمعارك  يوؤمن  لم  باأّنه 

والحروب الداخلّية، واأّنه لن ينخرط فيها 

في يوم ما، فوْجهته كانت محددة: مواجهة 

وهنا،  ال�ضهيوني..  الكيان  الأّول:  العدو 

اأعود اإلى مرحلة ال�ضكن مرحلة الإقامة في 

الجنوب، حيث اإّنها قد اأ�ضهمت في ت�ضكيل 

هذا الو�ضوح في الهدف وفي الروؤية؛ فهناك 

�ضاهد عن قرب همجية الكيان ال�ضهيوني 

على  واّطلع  واحتك  جهة،  من  وعدوانيته 
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الحركات والتنظيمات المقاومة لإ�ضرائيل، 

الماحظات  م��ن  الكثير  ل��ه  ك��ان��ت  حيث 

والموؤاخذات على ال�ضلوكيات ال�ضلبية لهذه 

واأخطائها  تجاوزاتها  وعلى  التنظيمات، 

–باكرًا- يطرح  ما جعله  وهو  النا�ض،  مع 

هذه  جدّية  م��دى  في  وي�ضّكك  الت�ضاوؤلت 

تحقيق  على  قدرتها  وم���دى  التنظيمات 

ي�ضعى  جعله  ما  وهو  التحررية،  اأهدافها 

منذ ذلك الوقت اإلى محاولة �ضياغة روؤية 

�ضائدًا،  كان  لما  ومغايرة  جديدة  مقاومة 

التنظيمات  ه��ذه  اإط��ار  �ضمن  وه��و  وحتى 

المتدّينين طريقًا خا�ضًا  اختطَّ مع رفاقه 

ال�ضاح  اإغ��راء  اأّن  اإلى  اأ�ضير  وهنا،  بهم. 

الذي يبهر ال�ضباب في مثل هذه ال�ضّن لم 

والع�ضرّية،  الدينّية  درا�ضته  يهمل  يجعله 

الثقافية  بالمطالعات  اهتمامه  عن  ف�ضًا 

مواظبته  نن�ضى  اأْن  دون  ه��ذا  المختلفة، 

على ح�ضور مجال�ض اأبي عبداهلل الح�ضين 

في  خا�ضة  مكانة  لها  كان  والتي   ،Q

الوقت ولحقًا، ف�ضًا عن  نف�ضه في ذلك 

حر�ضه على مجال�ضة العلماء. وفي هذا 

المورد، اأذكر الدور المهم 

– ف���ي ذلك  ل��ع��ب��ه  ال����ذي 

ال�ضيد  �ضماحة   - ال��وق��ت 

اهلل،  ف�ضل  ح�ضين  محّمد 

المبادرين  من  ك��ان  حيث 

على  الهتمام  تركيز  اإل��ى 

ال�ضاب  ال��ج��ي��ل  ت��وع��ي��ة 

وتثقيفه.

في تلك �لمرحلة، لم يكن �لحاج 

�لعمر،  من  �لع�شرين  يتجاوز  عماد 

�ل�شّن،  هذه  �شاحب  �أّن  نعرف  ونحن 

وبال�شلطة  بالقوة  ينبهر  ما  غالبًا 

تفاعل  كيف  �ل�شاح.  يمنحها  �لتي 

�لحاج عماد )ر�ص( وقتها مع �ل�شاح 

و�شطوته؟

لم يكن ال�ضاح بالن�ضبة للحاج عماد 

�ضبيل  ف��ي  وت�ضّخر  ت�ضتخدم  ق��وة  ���ض��وى 

هدف �ضاٍم ومحّدد. لذلك لم يمّكن هذه 

القوة من اأن تتحّكم به، بل هو من تّحكم 

بها وا�ضتغّلها. وقد ظل طوال حياته �ضمن 

القوة وال�ضاح والإمكانات  القناعة:  هذه 

وهي  العك�ض،  ولي�ض  الهدف  لخدمة  هي 

الذي  النظر  لُبعد  نتيجة  توّلدت  قناعة 

قراراته  ي��ح��ّرك  ك��ان  وال���ذي  ب��ه،  تمّتع 

المختلفة.

�لمرحلة،  ه��ذه  من  �شنو�ت  بعد 

�لحياة  ف��ي  ج��دي��دة  مرحلة  ب���د�أت 

�لجهادية، ما ��شطّرت �لحاج عماد 

طويلة  لفتر�ت  يغيب  �أْن  �إل��ى 

لديكم  يكن  �ألم  عنكم. 

�لخوف من �أن يعر�ص له 

ما قد يحرفه ويخ�شعه 

لاإغر�ء�ت �لدنيوّية؟

يبقى  ال��خ��وف  ط��ب��ع��ًا، 

موجودًا، فنحن في النهاية 

ب�ضر، ولكنني كنت ومازلت 

ي��ح��ّرك  م���ا  اأّن  اأع���ت���ق���د 

كنت �أقول له مو�سية: 

كان  لنف�سك،  �نتبه 

ي��ك��ت��ف��ي ب��ال��ق��ول: 

لنف�سي،  منتبه  �أن���ا 

�هلل. ع��ل��ى  ت��وّك��ل��و� 
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ركيزته  ه��و  م�ضتقبله  وي��ح��ّدد  الإن�����ض��ان 

هذه  �ضلحت  اإذا  الأ���ض��ا���ض��ّي��ة،  التربوية 

اإمكانّية  وتراجعت  الإن�ضان  �ضلح  الركيزة 

�ضرورّية  المتابعة  تبقى  ولكن  انحرافه، 

اأْن   - دائمًا   - يجب  فالإن�ضان  واأ�ضا�ضية، 

موؤمنة  كنت  اأنني  وبرغم  ��ر،  وُي��ذكَّ يتذّكر 

�ضالحة  كانت  عماد  ال��ح��اج  رك��ي��زة  ب���اأّن 

ورا�ضخة، فاإّني كنت حين األتقيه اأبادر اإلى 

باقت�ضاب:  فيجيبني  والطمئنان،  ال�ضوؤال 

»اطّمنوا، ول تخافوا«.

ْلِفُت اإلى قاعدة اأو م�ضاألة تربوّية 
ُ
وهنا، اأ

»اإذا  وهي:  األ  ومازلت،  بها،  اآمنت  مهمة 

اأن ترّبي ولدك، فرّبي رفيقه«. فاأنا  اأردت 

ول��دي من خال  و�ضع  اإل��ى  كنت مطمئنة 

فاأغلبهم  ورفاقه،  �ضحبته  اإلى  اطمئناني 

فتح  اأ�ضباب  ومن  فتّوتهم،  منذ  عرفتهم 

منزلي ل�ضتقالبهم هي لأطمئّن على اأولدي 

من  وي�ضاحبون،  ي�ضادقون  من  ولأع��رف 

خال مواكبتي ومراقبتي لهم. هذه م�ضاألة 

اأ�ضا�ضية في التربية.

عادة ما يقول �لأهل باأّنهم يرّبون 

ماذ�  لهم،  عونًا  يكونو�  كي  �أولده��م 

منذ  ع��م��اد  �ل��ح��اج  كبر  وق��د  عنكم 

لق�شية  ومعينا  خادمًا  ليكون  �شغره 

�أكبر؟

رّبوا  الآب��اء قد  اأ�ضاأل: كم من  اأنا هنا 

وجدوهم  وم��ا  اإعانتهم،  لأج��ل  اأب��ن��اءه��م 

بقربهم �ضاعة احتاجوهم، برغم وجودهم 

اأّما على �ضعيدي  الدنيا؟  الحياة  في هذه 

اأبنائي،  اأج��د  ال��ي��وم  فاإنني  ال�ضخ�ضي، 

اأج��ده��م من  ال�ضابق،  م��ن  اأك��ث��ر  اأج��ده��م 

نعي�ضها،  ال��ت��ي  وال��ك��رام��ة  ال��ع��زة  خ���ال 

وال��م��ج��ت��م��ع ال��ذي 

ويح�ضننا.  يقّدرنا 

اأْن  ال��م��ه��م  فلي�ض 

ي���ك���ون ول�����دي اإل���ى 

جانبي، بل اإلى جانب 

حتمًا  واأن����ا  ال��ن��ا���ض  ك��ل 

�ضاأكون واحدة من هوؤلء النا�ض.

هل كنت تتوقعين للحاج عماد اأْن ينال 

هذا النجاح في مجال عمله الجهادي �ضد 

العدو ال�ضهيوني: مقاومًا، وقائدًا ورمزًا؟

ل، لم اأكن اأتوّقع ذلك بال�ضبط، حتى 

خال حياته، وبرغم اأننا كّنا نعرف اإجماًل 

المكانة والم�ضوؤوليات التي كان اأو يمكن اأْن 

ي�ضطلع بها، اإّل اأّنه لم يكن يخبرني، ولم 

ندرك ج�ضامة هذه الم�ضوؤولّيات اإّل لحقًا، 

اأ�ضعر بعبئه الكبير، حتى عندما  اأكن  فلم 

كنت األتقيه. ف�ضاعة كنت اأقول له مو�ضية: 

اأنا  ب��ال��ق��ول:  يكتفي  ك��ان  لنف�ضك،  انتبه 

منتبه لنف�ضي، توّكلوا على اهلل. نعم، كنت 

زمن  ومنذ  وق��ت،  كل  في  �ضهادته  اأت��وّق��ع 

بعيد. وهنا، اأحّب اأْن اأ�ضير اإلى اأّن الحياة 

المتاعب  م��ن  الكثير  طّياتها  ف��ي  تحمل 

والم�ضاعب والعقبات، والحاج عماد واجه 

اأّنه  ي��درك  كان  وقد  منها،  الكثير  الكثير 

يكبر  م�ضوؤولّياته  تكبر  فَمْن  �ضيواجهها، 

تواجهه  ال��ت��ي  الم�ضكات  وتكبر  ه��ّم��ه، 

وتكثر، ولكنه كان يواجه هذه ال�ضعوبات، 

وي��ع��م��ل ج��اه��دًا ع��ل��ى ح��ّل��ه��ا، ف��ا �ضبيل 

اأهًا  يكون  فلن  واإّل  ذل��ك،  �ضوى  اأم��ام��ه 

فيها. هكذا  لإكمال طريقه  ول  للم�ضوؤولية 

نجح الحاج عماد، فختم طريقه بال�ضهادة 

والر�ضوان.
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– وكنت ابن  ل اأدري ما الذي �ضّدني 

مدة  منذ  الكويت  من  وقادًما  �ضنين  �ضبع 

على  المعّلقة  ال�ضورة  تلك  اإل��ى   - قريبة 

�ضيخ  قريتنا.  �ضاحة  ف��ي  ال��ج��دران  اأح��د 

جعلتني  �ضاحرة،  ابت�ضامة  يبت�ضم  �ضاب 

اأقف م�ضدوًها اأنظر اإليه باإجال، ولكنني 

�ضرعان ما انقب�ض قلبي، و�ضاألت �ضديقي 

لماذا اأ�ضيفت ب�ضع نقاط من الدم الأحمر 

على ال�ضورة، وكاأنها تقطر من وجه ال�ضيخ 

حرب  راغ��ب  ه��ذا  اأن  فاأخبرني  البا�ضم، 

اأن  رف�ض  لأن��ه  الإ�ضرائيليون  »قتله  وق��د 

الق�ضة  تنتهي  ل  هنا،  اإلى  عليهم«.  ي�ضّلم 

مع ال�ضيخ راغب، بل تبداأ حكاية من حكايا 

�ضيًئا  اإليها  اأتعرف  ب��داأت  التي  المقاومة 

ف�ضيًئا.

ل���م ي��ك��ن ع���م���اد م��غ��ن��ي��ة ق���ائ���دًا في 

معركة  في  قائدًا  ك��ان  فح�ضب،  الميدان 

حار�ضًا  وك��ان  والإي��ث��ار،  الثورية  الأخ��اق 

في موقع الحرا�ضة وعينًا في مواقع كمائن 

اإدارة  ف��ي  قتاليًا  وق��ائ��دًا  المجاهدين، 

العمليات.

لنف�ضه  مغنية  ع��م��اد  ات��خ��ذ  ع��ن��دم��ا 

قرر  قد  كان  ر�ضوان،  الحاج  اآخ��ر:  ا�ضمًا 

اأن ل يترك ظًا له، ول ب�ضمة اإبهام، ول 

خوفًا  لي�ض  �ضوت،  ب�ضمة  اأو  عين  ب�ضمة 

�ضبابه،  مطلع  منذ  ك��ان  وه��و  الموت  من 

اإلى الميتين واألقى ظهره على  حين �ضكن 

جبيل  بنت  ثانوية  بين  الفا�ضل  الطريق 

على  وق��ع  اإذا  يبالي  ل  ال��ب��ل��دة،  وج��ب��ان��ة 

حين  وكذلك  عليه،  الموت  وقع  اأو  الموت 

لب�ض ا�ضم الحاج ر�ضوان، لم يكن قلقًا من 

�ضلوك طريق جلجلته اإلى تحرير المنطقة 

ال��ح��دودي��ة، ول اإل���ى خ��و���ض ال��ح��رب في 

اإلى  ن�ضتريح  اأن  لنا  اأراد  لأن��ه  بل  �ضيف، 

ومن  الأع��داء  من  يحر�ضنا  وهو  اأ�ضمائنا 

ن�ضتريح  واأن  وعيونهم،  اأ�ضلحتهم  »�ضيبة« 

ونومنا  تعبنا  نرتدي  ونحن  وجوهنا  اإل��ى 

واأحامنا وهو ي�ضهر ول ينام.

�ل��ح��اج ر���س��و�ن 

م���ل ء ���س��م��ي��ره 

بال �شر�ره*
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واحد  قبل  التقيته  اأن  ومنذ  وه��ك��ذا، 

اأن  فاتني  وقد  عماد،  وهو  عامًا  وثاثين 

اأودع���ه وه��و ال��ح��اج ر���ض��وان واأن���ا اأم�ضك 

باأطراف كلماته القليلة القوية ال�ضت�ضهادية 

اأنني   هو  يفوتني،  لن  ما  ولكن  ال��واع��دة. 

�ضاأني �ضاأن كل الذين ينتمون اإلى البطولة 

عمادًا  الحاج  �ضاأبقي  الكارثة   اإلى  ولي�ض 

علنيًا و�ضريحًا ووا�ضح الح�ضور في القلب 

لن  التي  الأم��ة  لهذه  اأنموذجًا  العقل  وفي 

ترجع ولو �ضبت النار على راأ�ضها.

مغنية  ع��م��اد  ي�ضتيقظ  عندما  الآن 

المزدهر  عالمه  �ضباحات  ف��ي  ال�ضهيد 

بالحق، يتطلع من مارون الرا�ض وعيترون 

الذي  الم�ضهد  ذل��ك  اإل��ى  فل�ضطين،  اإل��ى 

مرج  اإلى  وبياراته،  الجليل  قمم  من  يمتد 

بني عامر وطبرية، ويتطلع اإلى اأننا �ضوف 

اأحمد يا�ضين،  ال�ضيخ  ل نتراجع عن دماء 

ال��وزي��ر..  وخليل  م�ضطفى،  علي  واأب���ي 

راغب  ال�ضيخ  ال��ق��ادة  العامليين  ودم���اء 

�ضحادة،  وزه��ي��ر  �ضعد،  ومحمد  ح���رب، 

عبا�ض  ال�ضيد  ودم��اء  العربي،  والأخ�ضر 

مجرى  اإلى  ال�ضهادة  نبع  من  تتدفق  وهي 

الأر�ض  ي�ضقي  �ضي�ضتمر  الذي  النجيع  نهر 

دن�ض  م��ن  ت����راب  ك��ل ذرة  ت��ح��ري��ر  ح��ت��ى 

وحتى  البغي�ض،  ال�ضهيوني  الح��ت��ال 

ت�ضتعيد ال�ضواعد الموؤمنة القد�ض ال�ضريف 

والم�ضجد الأق�ضى المبارك.

الآن تزدهر في عينّي دمعة حب على اأيام 

زمان، يوم كنا نغادر �ضف المقاومة في ثانوية 

بنت جبيل في فر�ضة ال�ضباح اأو ا�ضتراحة 

الغداء، ونذهب �ضويًا لنتم�ضى في بنت جبيل 

البريئة القديمة، حيث ت�ضكن الحجارة التي 

قدت من ال�ضخر ال�ضلب، وحيث ال�ضبابيك 

المرفوعة على دائرة الهاك، وحيث البوابات 

العالية لقامات الكبار.

نعبر  ون���ح���ن  ب���ي���دك  اأم�������ض���ك  الآن 

)الزاقوق( وندق الباب على )اأم يا�ضين( 

لن�ضرب )كباية �ضاي(.

ننزل من )حاكورة  الآن  ثم، ها نحن 

القديمة(،  )ال�ضاحة  اإلى  ال�ضيعة(  ن�ض 

الطريق  ن�ضلك  ثم  )الب�ضتان(،  اإل��ى  ثم 

وكاأننا وجع الماء اإلى بركة البلدة.

الآن، ها اأنت ل تغادرني في بنت جبيل، 

اإلى  طريقي  تحر�ض  واأنت  عليك  اأ�ضتيقظ 

مل ء  اأن���ام  ك��ي  ا�ضتهيتها  ال��ت��ي  ال�ضهادة 

�ضميري، وكي اأ�ضكن اإليك في جنان الخلد 

�ضهيدًا واأخًا اإلى اأبد الآبدين.

)*( اأمين عام ال�ضوؤون الخارجية في مجل�ض النواب اللبناني.
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�ل�شاعر: يو�شف �شرور

م��ن  كلم��اٌت 
)1(

)���ص( �س��ورة 

�����ْرَع�����ِة َغ������اْب ب����ُن����و م�����رح�����ٍب ِوْف����������َق ������صِ

ئ�������اْب اأَغ����������������اروا ِب��������َن��������اٍب َك�������ن�������اِب ال�������ذِّ

)2(
بالكتاْب اأُن��������ِزل��������ْت  ُب����ْق����ع����ٍة  ع���ل���ى 

وع�������اث�������وا ف�������������ص������اداً، ف�����ح�����قَّ ِع�����ق�����اْب

 ُيتِقُن َردَّ الجواْب
)3(

ور�صواُن

****
ت����ج����لَّ����ى ِب������ُل������ْب������َن������اَن ك�����ي�����ُد ال����ي����ه����وْد

����ي����وِخ ون����ق���������سِ ال���ع���ه���وْد ب���ق���ت���ِل ال���������صُّ

���ت���ه���ل���ُك���وا ك�����لَّ ُل����������وؤِْم ال���ج���ن���وْد ق�����ِد ا����صْ

������وا ب��������اأن ل�������ْن ي������ذوق������وا ع�������ذاْب وظ������نُّ

ور�صواُن ُيتِقُن َردَّ الجواْب

****
وا ر���������ص��������ال��������َة م���������������وٍت ل���ن���ا اأع������������������������دُّ

ل�����ُن�����ط�����وى ������ص�����ري�����ع�����اً ب�����������دار ال����َف����ن����ا

ال�����َع�����ن�����ا دروَب  ُذًل  ون�������������ص������ُل������َك 

����ي ال���ح�������ص���اْب ������ا ُن���������ص����فِّ وق�������اُل�������وا ب������اأنَّ

ور�صواُن ُيتِقُن َردَّ الجواْب

****
����وا ب����ُظ����ل����ٍم ح����������دوَد ال����ج����ن����وْب ت����خ����طَّ

ل�������ن�������رزَح ت����ح����ت ������ص�����ي�����اِط ال�������ُح�������روْب

)5(
ُلغوْب اأو   

)4(
ن�صٌب ���َن���ا  م�������صَّ ف���م���ا 

م�����������اآْب ��������ص�������رَّ  ج�������������اَر  ل��������ِم��������ْن  واإنَّ 

ور�صواُن ُيتِقُن َردَّ الجواْب

****
����رى ب���ال���ِح���راْب ����ى ال���َي���ه���وُد ال����ثَّ َوَغ����طَّ

����ك����ال����ى ِك����ت����اْب �������وا ب�����دم�����ِع ال����ثَّ وَخ�������طُّ

����ب����اْب �������وَز َج������������������اوؤوا ب�������ه ل����ل���������صَّ ِب�������ت�������مُّ

�����ب�����اُب ال�������ِك�������َت�������اَب ِب������������اآَْب َف������������ردَّ ال�����������صَّ

ور�صواُن ُيتِقُن َردَّ الجواْب

****
َوَغ��������������اَر ال������َي������ه������وديُّ ف������ي ال�����ه�����اِوي�����ْة

َم�������ا ِه�����َي�����ْه وِم�����������ْن َج������ْه������ِل������ِه ل ي����ع����ي 

)6(
الَغا�ِصَية وف����ي  ���َص��ع��ي��راً  ��ل��ى  ���ص��َي�����صْ

������ْوَط َع��������َذاْب ������اِر �������صَ َي�����������ُذوُق م����ن ال������نَّ

ور�صواُن ُيتِقُن َردَّ الجواْب

****
�����ى ال�����ي�����ه�����وُد ب����ك����ه����ِف ال����ج����ح����وْد ت�����ولَّ

ب���م���و����ص���ى وع���ي�������ص���ى ول�����������وٍط وه�������وْد

ودوْد ربٍّ  ق�����������وُل  ي�����ن�����َه�����ه�����ْم  ول�����������ْم 

ق����اْب ب����ِح ظ��ل��م��اً و�����ص����رِب ال����رِّ ع���ن ال����ذَّ

ور�صواُن ُيتِقُن َردَّ الجواْب

****
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وظ����������������نَّ ال�����������ع�����������دوُّ ب�������������������اأنَّ ِع����������������داْه

����ص���ُي���ن���ه���ي وج�������������وداً ل�����ح�����زب الإَل������������ْه

وُت�����ح�����ن�����ى ل�������ه ع������ال������ي������اُت ال�����ِج�����ب�����اْه

ول���������ك���������نَّ ظ������������نَّ ال����������ع����������دوِّ ���������ص��������راْب

ور�صواُن ُيتِقُن َردَّ الجواْب

****
وع������ال������ُم������ن������ا غ���������������ارٌق ف��������ي ال�����م�����ن�����اْم

ك������اْم ����ي ال�����م�����واق�����َف ت����ح����َت ال������رُّ ُي����غ����طِّ

������اُم������ن������ا ُي������ن�������������ص������دوَن ال�����������ص�����اْم وح������كَّ

����ل����ُم ال����ط����واغ����ي����ِت �����ص����يٌء ُع����ج����اْب و�����صِ

ور�صواُن ُيتِقُن َردَّ الجواْب

****
�����غ�����اْة �����ا ال�����طُّ ت�����ه�����لَّ�����َل ِب�������������ص������راً ُم�����ح�����يَّ

)7(
»مناْة« ع����ن����َد  ����وَن  ُي���������ص����لُّ وق�����اُم�����وا 

ُح����وا �����ص����دَّ ب�����اأ������ِس الأُب���������اْة ف��������اإْن �����ص����رَّ

بالحجاْب ُح�����وا  ������ص�����رَّ ب���م���ا  ت�������������واَرْوا 

ور�صواُن ُيتِقُن َردَّ الجواْب

****
وق����������اَم ال�����ي�����ه�����وديُّ خ�����ل�����َف ال�����ح�����دوْد

ل���������َرم���������ِي ال������ق������ن������اب������ِل غ������ي������َر ب����ع����ي����ْد

دوْد ف�������اإْن اأخ�����ط�����اأَ ال�����ق�����وَم خ������اَف ال���������رُّ

وي����ل����ق����ى ال��������ه��������واَن ب����ح����ي����ُث اأ�������ص������اْب

ور�صواُن ُيتِقُن َردَّ الجواْب

****
�������اْم وب������ي������َن ف������ل������وِل ال������ع������دى وال�������ظَّ

ي�������ص���ي���ُر الأ�������ص������او�������سُ خ����ل����َف الإم���������اْم

)8(
الُهماْم ذاك  اهللُ  َد  ��������ص�������دَّ األ 

واآت�������������اُه ُح����ك����م����اً وف���������ص����َل ال����ِخ����ط����اْب

ور�صواُن ُيتِقُن َردَّ الجواْب

****
)9(

الُح�صنَيْيْن اإل�������ى  الأب����������اُة  وه�������بَّ 

ْوَن م�������ن خ�����ي�����ب�����ٍر وُح�����ن�����ي�����ْن ي�����������غ�����������ذَّ

الح�صيْن ������ص�����راُخ  ف���ي���ه���م  ح������زَّ  وق�������ْد 

ب�����اْب ����ب����ُي ال�����رَّ �����ص����ي����ِع َو�����صَ وَذْب�����������ُح ال����رَّ

ور�صواُن ُيتِقُن َردَّ الجواْب

****
وي����م���������ص����ي ال������م������ق������اوُم ن������������وراً ب����ن����وْر

�صوْر النُّ ���ص��اه��ى  �����ص��ِر  ب��ال��نَّ ع�����اَد  ف������اإْن 

���غ���وْر ال���ثُّ ح���ي���ا����سِ  م����ن  ي���ع���ْد  ل����م  واإْن 

ف������ُم������ْغ������ت�������������ص������ٌل ب�������������������ارٌد و�����������ص����������راْب

ور�صواُن ُيتِقُن َردَّ الجواْب

****

. (1 )P بع�ض عبارات هذه الق�ضيدة مقتب�ض من �ضورة 

�ْض���َرى ِبَعْبِدِه 
َ
( 2) انطاق���ًا من قوله تعال���ى: {�ُضْبَحاَن الَِّذي اأ

ى الَِّذي  ْق�ضَ
َ
َل���ى اْلَم�ْضِجِد الأ ِ اإِ

َن اْلَم�ْضِجِد اْلَحَرام َلْي���ًا مِّ

َباَرْكَنا َحْوَلُه}.

( 3) قائد النت�ضارين الحاج عماد مغنية )ر�ض(.

( 4) الن�ضب هو التعب.

( 5) اللغوب هو التعب ال�ضديد.

( 6) الغا�ضية هي القيامة تغ�ضى النا�ض باأهوالها.

( 7) مناة: �ضنم كان لُهذيل وخزاعة بين مكة والمدينة.

( 8) الُهمام: ال�ضيد ال�ضجاع ال�ضخّي.

( 9) الح�ضنيان: الن�ضر وال�ضهادة.
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�سهيد �لوعد �ل�سادق: 
��سم �الأم: مريم دلباني�سبلي )ح�سام(هادي �إ�سماعيل 

�لبازورية/12-06-1981م��ح��ل وت���اري���خ �ل�����والدة: 
رقم �لقيد: 254 �لو�سع �لعائلي:  عازب

�ال�ست�سهاد:  وت��اري��خ  م��ك��ان 
�لبازورية/ 2006-07-20
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العمر  ن�����ض��ائ��م  م����ع 

يتهادى طيفه والذكريات، 

القلوب  اأف���ن���ان  ي���ح���رُك 

تهوي  الدمعات  فترتجف 

وجٍه  اأي  ال��ك��ل��م��ات.  ف��وق 

غ���اَب ع��ن ال����دروب التي 

كان اإذا ما م�ضاها رافقته 

العيون والدعوات؟ اأي قمر غار خلف نجوم 

والم�ضتاقون  اأوله؟!  في  وال�ضباب  الغياب، 

يت�ضابقون اإلى هناَك، حيث تعّر�ضت رو�ضة 

من ريا�ض الجنة في مدفن البازورية، وكلٌّ 

اأن يقطف طيبًا من العبق الذي يماأ  يود 

اأرجاء المكان..

�ضعبان  �ضهر  من  ع�ضر  الخام�ض  في 

المبارك، ُولد هادي الذي اأبى طوال عمره 

اإل اأن يكون هاديًا لمن حوله بكل �ضكناته، 

في  هو  فيما  الطريق،  اآخ��ر  اأب�ضر  فكاأنه 

اأوله.

وعي و�شجاعة مبكر�ن:

كان هادي طفًا هادئًا يراقب بعينيه 

ال�ضغيرتين ما يجول حوله، فيقلد ما يفعله 

ما هي  بقدر  التقليد  لمجرد  لي�ض  الكبار، 

ففي  والتجربة.  والكت�ضاف  التعّلم  رغبة 

عمر ال�ضنة ون�ضف، عاد والداه من �ضهرٍة 

ق�����ض��ي��رة ع��ن��د ال��ج��ي��ران 

ال�ضغير  طفلهما  ف��وج��دا 

ن��وم��ه وو�ضع  ق���ام م��ن  ق��د 

بع�ض ثيابه في حّلة �ضغيرة 

اأم���ه،  تفعل  ك��م��ا  ليغ�ضلها 

وبعدما  ال��ن��وم.  اإل���ى  وع���اد 

عاي�ض اأ�ضوات القذائف في 

الحرب الأهلية، كان كلما �ضمع �ضوتًا قويًا 

يهرع ليختبئ في مكاٍن اآمن مثلما يختبئ 

الأيام،  اأحد  الق�ضف. وفي  الجميُع خال 

واإخوته  وهو  ال�ضوق  في  اأمه  كانت  وبينما 

�ضارع  مت�ضوٌل.  بابهم  َط��رق  المنزل،  في 

هادي اإلى اإعطائه مبلغ ثاثة اآلف ليرة، 

فعاتبته  اآن���ذاك،  قيمة  المبلغ  لهذا  وك��ان 

اأمه على قيمة المبلغ، خ�ضو�ضًا واأن بع�ض 

ول يطرقون  الت�ضول،  يمتهنون  المت�ضولين 

الأب��واب من الحاجة، ولكن هادي برر ما 

قام به، باأن الرجل فطر قلبه! 

المثالية  ال�ضورة  ب�ضهولة  هادي  ر�ضم 

لم  ولكنه  اأه���ل،  ك��ل  يتمناُه  ال��ذي  لابن 

يكتِف باأْن يكون ابنًا لوالديه، بل انتقى اإلى 

منذ  اختارهم  درب  ورفقاء  اأهًا  جانبهم 

نعومة اأظفاره، و�ضلَك نهجًا وا�ضح المعالم 

اأن  باله لحظًة  في ناظريه ولم يخطر في 

وقٍت  في  عليه  يت�ضتر  اأن  اأو  عنه،  يحيد 

من  ماحقًا  خ��ي��ارًا  فيه  المقاومة  كانت 

على  مخيم  في  كان  فمرة  اأط��راف.  عدة 

المهدي|،  الإمام  ك�ضافة  مع  نهٍر  �ضفة 

عن��د �سماع��ه �أي خب��ر، 

يطل��ب  �أن  ينتظ��ر  ال 

من��ه �أحد و�س��ع نف�سه 

�لمجاهدي��ن. بت�س��رف 
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الفتية  من  القائد  فطلب 

اأن يخلعوا ال�ضارة التي تدل 

للم�ضاءلة،  ات��ق��اًء  عليهم 

ف��ف��ع��ل ال��ج��م��ي��ع م���ا ع��دا 

اأن  على  اأ�ضر  الذي  هادي 

اأكبر  وق��د  ان��ت��م��اءه،  يبرز 

الموقف  هذا  الجميع  فيه 

اعتبر  اأن��ه  ذلك  ال�ضجاع، 

الدنيا  ف���ي  ���ض��يء  ل  اأْن 

يخبئ  اأن  عليه  ي��ف��ر���ضُ 

انتماءه.

ن�شاط ل يمّل:

التي ق�ضى عمره  البازورية  في قريته 

فيها، ماأ هادي زواياها و�ضوارعها �ضخبًا 

من نوٍع اآخر، فهي ل تحمله اأر�ضًا ول ت�ضعه 

اأيام  فقّلب  الزمان،  ي�ضابق  وكاأنه  �ضماًء، 

حياته بن�ضاٍط مفرٍط وحيوية ل مثيل لها، 

فتنقل بين المدر�ضة والمعهد والح�ضور في 

واللتحاق  بالأ�ضدقاء  واللتقاء  الم�ضجد 

بالدورات الع�ضكرية. 

جويا  معهد  في  درا�ضته  اأنهى  اأن  بعد 

هادي  التحق  �ضور،  منطقة  في  الجامعي 

لمتابعة  ب��ي��روت  ف��ي  اللبنانية  بالجامعة 

الكومبيوتر،  هند�ضة  ف��ي  اخت�ضا�ضه 

فانتقل لل�ضكن هناك، ليبداأ مرحلة جديدة 

ب�ضفوف  ر�ضميًا  التحق  فقد  حياته،  من 

المقاومة و�ضار يذهب اإلى دوام عمله بعد 

دوام الجامعة مبا�ضرة. ولم 

يوٍم  في  اأحد  عليه  ياحظ 

من الأيام تعبًا اأو تذمرًا، اأو 

بين  راآه قد اخت�ضر حياته 

الدرا�ضة والعمل. فهو اأجاد 

تنظيم وقته وتق�ضيمه، فتارة 

يذهب اإلى النادي ليتدرب، 

للعب  رفاقه  يرافق  واأخرى 

اأيام  وا�ضتغل  القدم،  ك��رة 

بالدورات  العطل لالتحاق 

ال��ع�����ض��ك��ري��ة وال��م��ه��م��ات 

الجهادية.

وحييًا  ج��دًا  م��رح��ًا  �ضابًا  ه��ادي  ك��ان 

ي��ع��رف ج��ي��دًا ح����دوده،  ف��ي الآن ذات����ه، 

من  مع  المتينة  العاقات  اإق��ام��ة  ويجيد 

ودودًا  اأخ��ًا  المجاهدين  بين  فتراه  حوله، 

في  يتعلمه  ما  كل  ي�ضع  مخل�ضًا،  وخادمًا 

خدمة العمل، وقد �ضاهم في تنفيذ بع�ض 

الأعمال المميزة والهامة، وكان مع النا�ض 

ابنًا واأخًا و�ضديقًا وفيًا، فهو كان �ضخ�ضًا 

اجتماعيًا من الدرجة الأولى، واأينما وجد 

ترك اأثرًا في نفو�ض النا�ض الذين راأوا فيه 

�ضيئًا يعجزون عن تف�ضيره.

قبل  قرانه  لعقد  ر  يتح�ضّ ه��ادي  ب��داأ 

فترة من وقوع حرب تموز 2006، فا�ضترى 

�ضقة بالتق�ضيط في بيروت، وجّد في العمل 

الجتماعي،  ا�ضتقراره  تاأمين  اأج��ل  م��ن 

ولكن تموز حمل معه ب�ضرى تحقيق حلمه 

الذي تم�ّضك به منذ فتوته.

هادي  جلب  ب��اأي��ام،  ا�ضت�ضهاده  قبيل 

الإمام  اإم��داد  لجنة  قجة  ذويه  منزل  اإلى 

الخميني)قده( وطلب اإلى اأهله المواظبة 

على و�ضع ال�ضدقات فيها. ونهار الأربعاء 

بيروت  اإلى  هادي  و�ضل  تموز،   12 بتاريخ 

اأمه التي ظّل ليومين متتالين  اأن وّدع  بعد 

عادته،  غير  على  البيت  في  لها  ما�ضقًا 

البقاء  اإل��ي��ه��ا  طلب  عنه  اب��ت��ع��دت  وكلما 

بالقرب منه وال�ضهر معه، وبمجرد �ضماعه 

مبا�ضرة  اأدراج��ه  عاد  الأ�ضر  عملية  لخبر 

اإلى الجنوب ليلتحق بالجبهة الأمامية من 

دون اأن يعلم اأهله.

تحقق �لحلم �لفتّي:

م�ضى هادي ثابت القدمين في طريقه، 

و�ضدى �ضوته يعيد في نف�ضه ما قاله ذات 

الخط  ربيتني على هذا  »اأنَت  لوالده:  يوٍم 

هذا  على  تبقى  اأن  منك  فاأرجو  والنهج، 

عينيه  في  تبرُق  ال�ضجاعة  كانت  الخط«. 

المجاهدين،  من  بمجموعة  التقى  حينما 

فناداه اأحدهم من بعيد: »ال�ضام عليكم يا 

مقاومة«، فلوح هادي لهم متب�ضمًا ورّد: »اأنا 

ل دخل لي بالمقاومة، اأنتم المقاومة«.

اإلى حيث �ضارك باإطاق  و�ضل هادي 

الم�ضتعمرات  على  ال��م��ق��اوم��ة  ���ض��واري��خ 

ال�ضهيونية.

جعفر  جعفر  ال�ضهيد  مع  ه��ادي  ك��ان 

طلب  وكلما  محددة،  نقطة  في  وحدهما 

اإليهما  ي��ر���ض��ل  اأن  م�����ض��وؤول��ه��م��ا  اإل��ي��ه��م��ا 

مجاهدين لم�ضاعدتهما، رف�ضا قائَلْين له 

الفار�ضي«  و«�ضلمان  الغفاري«  ذر  »اأبا  اإّن 

في  ي�ضاعدونهما  الأ�ضخا�ض  من  والعديد 

رمي ال�ضواريخ.

وبينما  تموز،  �ضهر  الع�ضرين من  وفي 

الم�ضتعمرات  يدكان  وجعفر  ه��ادي  ك��ان 

عليهما  اأغ���ار  بال�ضواريخ،  ال�ضهيونية 

ه��ادي  فا�ضت�ضهد  ال��ح��رب��ي،  ال��ط��ي��ران 

مبا�ضرًة، فيما زحف جعفر ناحيته، واأخذ 

تحت  ودف��ن��ه  الخنجر  ه���ادي  جعبة  م��ن 

�ضديقه  بيد  مم�ضك  ه��و  وبينما  راأ���ض��ه. 

هادي  �ضهادة  عن  الإخ��وة  ويخبر  ال�ضهيد 

جديدة  غ���ارة  ب�ضبب  الإر����ض���ال  ان��ق��ط��ع 

ا�ضت�ضهد جعفر على اأثرها وبقيت يده في 

يد رفيقه.

بقي جثمان هادي لغاية الع�ضرين من 

�ضهر اآب في اأر�ض المعركة تلفحه ال�ضم�ض 

الأهل  اأك��ف  على  ُيحمل  اأن  قبل  الاهبة، 

»المهند�ض«  بفقد  المفجوعين  وال��رف��اق 

الذي قّدم كل حياته في طريق المقاومة، 

وبرحيل الجار الذي ترك اأيما اأثر في نفو�ض 

في  العري�ُض  رقد  واأخيرًا،  عرفه.  من  كل 

الم�ضتعر  حما�ضه  هداأ  فقد  الأخير،  مثواه 

كالنيران لأنه و�ضل اإلى حيث يريد.

�إليهم��ا  طل��ب  كلم��ا 

)ه��ادي و�ل�سهيد جعفر 

جعف��ر( م�سوؤولهم��ا �أن 

�إليهما مجاهدين  ير�سل 

رف�س��ا  لم�ساعدتهم��ا 

ذر  »�أب��ا  �إّن  قائلي��ن 

و«�سلم��ان  �لغف��اري« 

�لفار�سي« ي�ساعدونهما 

عل��ى رم��ي �ل�سو�ري��خ.
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الفتية  من  القائد  فطلب 

اأن يخلعوا ال�ضارة التي تدل 

للم�ضاءلة،  ات��ق��اًء  عليهم 

ف��ف��ع��ل ال��ج��م��ي��ع م���ا ع��دا 

اأن  على  اأ�ضر  الذي  هادي 

اأكبر  وق��د  ان��ت��م��اءه،  يبرز 

الموقف  هذا  الجميع  فيه 

اعتبر  اأن��ه  ذلك  ال�ضجاع، 

الدنيا  ف���ي  ���ض��يء  ل  اأْن 

يخبئ  اأن  عليه  ي��ف��ر���ضُ 

انتماءه.

ن�شاط ل يمّل:

التي ق�ضى عمره  البازورية  في قريته 

فيها، ماأ هادي زواياها و�ضوارعها �ضخبًا 

من نوٍع اآخر، فهي ل تحمله اأر�ضًا ول ت�ضعه 

اأيام  فقّلب  الزمان،  ي�ضابق  وكاأنه  �ضماًء، 

حياته بن�ضاٍط مفرٍط وحيوية ل مثيل لها، 

فتنقل بين المدر�ضة والمعهد والح�ضور في 

واللتحاق  بالأ�ضدقاء  واللتقاء  الم�ضجد 

بالدورات الع�ضكرية. 

جويا  معهد  في  درا�ضته  اأنهى  اأن  بعد 

هادي  التحق  �ضور،  منطقة  في  الجامعي 

لمتابعة  ب��ي��روت  ف��ي  اللبنانية  بالجامعة 

الكومبيوتر،  هند�ضة  ف��ي  اخت�ضا�ضه 

فانتقل لل�ضكن هناك، ليبداأ مرحلة جديدة 

ب�ضفوف  ر�ضميًا  التحق  فقد  حياته،  من 

المقاومة و�ضار يذهب اإلى دوام عمله بعد 

دوام الجامعة مبا�ضرة. ولم 

يوٍم  في  اأحد  عليه  ياحظ 

من الأيام تعبًا اأو تذمرًا، اأو 

بين  راآه قد اخت�ضر حياته 

الدرا�ضة والعمل. فهو اأجاد 

تنظيم وقته وتق�ضيمه، فتارة 

يذهب اإلى النادي ليتدرب، 

للعب  رفاقه  يرافق  واأخرى 

اأيام  وا�ضتغل  القدم،  ك��رة 

بالدورات  العطل لالتحاق 

ال��ع�����ض��ك��ري��ة وال��م��ه��م��ات 

الجهادية.

وحييًا  ج��دًا  م��رح��ًا  �ضابًا  ه��ادي  ك��ان 

ي��ع��رف ج��ي��دًا ح����دوده،  ف��ي الآن ذات����ه، 

من  مع  المتينة  العاقات  اإق��ام��ة  ويجيد 

ودودًا  اأخ��ًا  المجاهدين  بين  فتراه  حوله، 

في  يتعلمه  ما  كل  ي�ضع  مخل�ضًا،  وخادمًا 

خدمة العمل، وقد �ضاهم في تنفيذ بع�ض 

الأعمال المميزة والهامة، وكان مع النا�ض 

ابنًا واأخًا و�ضديقًا وفيًا، فهو كان �ضخ�ضًا 

اجتماعيًا من الدرجة الأولى، واأينما وجد 

ترك اأثرًا في نفو�ض النا�ض الذين راأوا فيه 

�ضيئًا يعجزون عن تف�ضيره.

قبل  قرانه  لعقد  ر  يتح�ضّ ه��ادي  ب��داأ 

فترة من وقوع حرب تموز 2006، فا�ضترى 

�ضقة بالتق�ضيط في بيروت، وجّد في العمل 

الجتماعي،  ا�ضتقراره  تاأمين  اأج��ل  م��ن 

ولكن تموز حمل معه ب�ضرى تحقيق حلمه 

الذي تم�ّضك به منذ فتوته.

هادي  جلب  ب��اأي��ام،  ا�ضت�ضهاده  قبيل 

الإمام  اإم��داد  لجنة  قجة  ذويه  منزل  اإلى 

الخميني)قده( وطلب اإلى اأهله المواظبة 

على و�ضع ال�ضدقات فيها. ونهار الأربعاء 

بيروت  اإلى  هادي  و�ضل  تموز،   12 بتاريخ 

اأمه التي ظّل ليومين متتالين  اأن وّدع  بعد 

عادته،  غير  على  البيت  في  لها  ما�ضقًا 

البقاء  اإل��ي��ه��ا  طلب  عنه  اب��ت��ع��دت  وكلما 

بالقرب منه وال�ضهر معه، وبمجرد �ضماعه 

مبا�ضرة  اأدراج��ه  عاد  الأ�ضر  عملية  لخبر 

اإلى الجنوب ليلتحق بالجبهة الأمامية من 

دون اأن يعلم اأهله.

تحقق �لحلم �لفتّي:

م�ضى هادي ثابت القدمين في طريقه، 

و�ضدى �ضوته يعيد في نف�ضه ما قاله ذات 

الخط  ربيتني على هذا  »اأنَت  لوالده:  يوٍم 

هذا  على  تبقى  اأن  منك  فاأرجو  والنهج، 

عينيه  في  تبرُق  ال�ضجاعة  كانت  الخط«. 

المجاهدين،  من  بمجموعة  التقى  حينما 

فناداه اأحدهم من بعيد: »ال�ضام عليكم يا 

مقاومة«، فلوح هادي لهم متب�ضمًا ورّد: »اأنا 

ل دخل لي بالمقاومة، اأنتم المقاومة«.

اإلى حيث �ضارك باإطاق  و�ضل هادي 

الم�ضتعمرات  على  ال��م��ق��اوم��ة  ���ض��واري��خ 

ال�ضهيونية.

جعفر  جعفر  ال�ضهيد  مع  ه��ادي  ك��ان 

طلب  وكلما  محددة،  نقطة  في  وحدهما 

اإليهما  ي��ر���ض��ل  اأن  م�����ض��وؤول��ه��م��ا  اإل��ي��ه��م��ا 

مجاهدين لم�ضاعدتهما، رف�ضا قائَلْين له 

الفار�ضي«  و«�ضلمان  الغفاري«  ذر  »اأبا  اإّن 

في  ي�ضاعدونهما  الأ�ضخا�ض  من  والعديد 

رمي ال�ضواريخ.

وبينما  تموز،  �ضهر  الع�ضرين من  وفي 

الم�ضتعمرات  يدكان  وجعفر  ه��ادي  ك��ان 

عليهما  اأغ���ار  بال�ضواريخ،  ال�ضهيونية 

ه��ادي  فا�ضت�ضهد  ال��ح��رب��ي،  ال��ط��ي��ران 

مبا�ضرًة، فيما زحف جعفر ناحيته، واأخذ 

تحت  ودف��ن��ه  الخنجر  ه���ادي  جعبة  م��ن 

�ضديقه  بيد  مم�ضك  ه��و  وبينما  راأ���ض��ه. 

هادي  �ضهادة  عن  الإخ��وة  ويخبر  ال�ضهيد 

جديدة  غ���ارة  ب�ضبب  الإر����ض���ال  ان��ق��ط��ع 

ا�ضت�ضهد جعفر على اأثرها وبقيت يده في 

يد رفيقه.

بقي جثمان هادي لغاية الع�ضرين من 

�ضهر اآب في اأر�ض المعركة تلفحه ال�ضم�ض 

الأهل  اأك��ف  على  ُيحمل  اأن  قبل  الاهبة، 

»المهند�ض«  بفقد  المفجوعين  وال��رف��اق 

الذي قّدم كل حياته في طريق المقاومة، 

وبرحيل الجار الذي ترك اأيما اأثر في نفو�ض 

في  العري�ُض  رقد  واأخيرًا،  عرفه.  من  كل 

الم�ضتعر  حما�ضه  هداأ  فقد  الأخير،  مثواه 

كالنيران لأنه و�ضل اإلى حيث يريد.
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عالقات �لتلميذ

في �لمدر�سة
د. ح�شن �شلهب

في  �لتلميذ  ين�شئها  �لتي  �لعاقات  �إل��ى  ُينظر 

�لمدر�شة ب�شكل عابر، علمًا باأنها ت�شكل �أول تجربة 

�لم�شاحات  �إط��ار  في  �لآخ��ر  مع  �لتو��شل  في  له 

�لن�شب.  �أو  �لقر�بة  رو�ب��ط  عن  بعيدً�  �لو��شعة، 

وبالرغم من �شعف �لإدر�ك في �لطفولة �لمبكرة، 

طريق  �شلكو�  ممن  �لأط��ف��ال،  م��ن  �لكثير  �أّن  �إّل 

بوقائع  يحتفظون  �لرو�شة،  �شفوف  في  �لمدر�شة 

في  محفورة  تز�ل  ل  �يجابية،  �أو  �شلبية  مميزة، 

ذ�كرتهم وخيالهم.

ويمكن �لقول �إّن �لتربية �لجتماعية �لقائمة 

مناهج  ر  تت�شدَّ �لآخ��ري��ن،  مع  �لعاقة  مبد�أ  على 

ريا�ص �لأطفال و�أن�شطتها، بل �إّن هذه �لتربية هي 

ح �لفعلي لوجود ريا�ص �لأطفال لدى معظم  �لمرجَّ

�لمد�ر�ص �لتربوية، ف�شًا عن �لآباء و�لأمهات.
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عاقات  �أهمية   -1
�لتامذة:

في  ال���ت���ل���م���ي���ذ  اإن 

ال��م��در���ض��ة اأم�����ام اأن����واع 

وم�����ح�����اور ع����دي����دة من 

بالزماء  تبداأ  العاقات 

مع  وتن�ضط  ال�ضف،  ف��ي 

بالناظر  تمر  كما  المعّلم، 

عن  ف�ضًا  المدير،  وربما 

م�ضوؤولي مرافق المدر�ضة، 

الناطور  عند  تنتهي  ول 

بمعلومات  يحتفظ  قد  الذي  الحار�ض،  اأو 

يعادله  ل  التامذة  معظم  مع  وع��اق��ات 

فيها اأي موظف اآخر في المدر�ضة.

المقالة  ه��ذه  في  الرئي�ضية  والنقطة 

الجانب  ه��ذا  ا�ضتثمار  كيفية  ف��ي  تكمن 

الحيوي في ن�ضاط التلميذ.

وعي  هو  البال  في  يخطر  ما  اأول  اإّن 

اأهميتها،  في  والتدقيق  العاقات،  ه��ذه 

الدعم  �ضنوف  ب�ضتى  رف��ده��ا  وبالتالي، 

من  يمكن  ما  اأق�ضى  تبلغ  كي  والت�ضجيع، 

الجتماعي  الح�ض  تربية  مجال  في  نتائج 

عند التامذة. فالمطلوب في البداية اإذًا 

هذه  ن�ضوء  عمليات  ت�ضهيل 

العاقات واعتبارها واحدة 

التكوين  ع��وام��ل  اأك��ب��ر  م��ن 

حيث  للتلميذ،  الجتماعي 

يراها  كما  �ضورته  تت�ضكل 

الآخرون.

ع�������اق�������ات   -2
�لزماء:

العاقات  ه��ذه  اإّن  ُث��م 

طبيعية  ����ض���روط���ًا  ت���وف���ر 

الكثير  اكت�ضاب  اأو  لتطبيق 

والتربوية  والعلمية  اللغوية  المفاهيم  من 

فالتلميذ  المدر�ضة،  اإليها  ت�ضعى  التي 

�ضغيرًا،  ك��ان  مهما  زميله،  من  يكت�ضب 

تعابير وحقائق وقيمًا يعجز عن تحقيقها 

اأدنى  واإّن  المعلمين،  م��ن  الكثير  ل��دي��ه 

تحدث  التي  التماهي  عمليات  في  تدقيق 

بين التامذة يظهر قوة التاأثير والتاأثُّر في 

الأنظار،  عن  البعيدة  المجموعات،  هذه 

والأح���ام.  الخيال  ع��ال��م  ف��ي  وال��غ��ارق��ة 

وبالرغم من تفاوت هذه العمليات، ح�ضب 

والفر�ض  والجن�ض  ال�ضخ�ضية  ال�ضمات 

من  بالكثير  تحتفظ  اأن��ه��ا  اإّل  المتاحة، 

تعزيز  �ل��م��ج��دي  م��ن 

�لزمالء  بين  �لعالقة 

وت���ج���ن���ب ك����ل م��ا 

م���ن ���س��اأن��ه و���س��ع 

و�سعية  ف��ي  �ل��زم��الء 

�أو  �ل�سلبية،  �لمناف�سة 

عناوين  تحت  �لرقابة، 

�لتقدير. �أو  �لتحفيز 
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الجميع.  عند  الذاتية  والدينامية  الطاقة 

لذلك، من المجدي تعزيز اأوا�ضر العاقة 

ه���ذه، وت��ج��نُّ��ب ك��ل م��ا م��ن ���ض��اأن��ه و�ضع 

ال�ضلبية،  المناف�ضة  و�ضعية  في  الزماء 

اأو  التحفيز  عناوين  تحت  ال��رق��اب��ة،  اأو 

المفيد  وم��ن  ذل��ك.  �ضابه  ما  اأو  التقدير 

اأي�ضًا عدم اقت�ضار العاقة، بين التلميذ 

وزمائه، على ما يحدث في المدر�ضة، بل 

داخل البيوت وفي الأماكن العامة، �ضمن 

الحاجة  واإّن  المعتبرة.  والأ�ضول  القواعد 

الإن�ضاني  ال�ضلوك  من  النوع  ه��ذا  لمثل 

الخيارات  وتوافر  العمر،  م  تقدُّ مع  تكبر 

من الزماء.

اأ- التعامل مع الخافات:

اأن  يمكن  التي  المهمة  الأدوار  وم��ن 

تلعبها المدر�ضة اأو الأ�ضرة هو دور تدريب 

التامذة على طرق التعامل مع الخافات 

وبالتالي،  المو�ضوعية،  اأو  ال�ضخ�ضية 

اإلى  دائمًا  المحجوب  الواقع  هذا  اإخ��راج 

المهارات  م��ن  واح����دًا  باعتباره  ال��ع��ل��ن، 

ب�ضكل  اإتقانها  تلميذ  كل  على  ينبغي  التي 

واقعي، عبر اأمثلة حية من حياته العملية. 

اأولئك  ه��م  ال��ي��وم  المميَّزون  فالتامذة 

الذين يحتفظون بعاقات مميزة مع جميع 

جانب  في  معهم  الم�ضتركين  اأو  معارفهم 

العامة.  اأو  المدر�ضية  الحياة  جوانب  من 

كان  كما  تعد،  ل��م  الثابتة  والخ�ضومات 

يتوهم البع�ض، دليًا على قوة النف�ض.

ُينظر  ك��ان  ال��ذي  الوقت  م�ضى  لقد    

هذه  ح��ل  اإل��ى  ال��م��ب��ادر  التلميذ  اإل��ى  فيه 

�ضعيف  بو�ضفه  تجاوزها،  اأو  الخ�ضومات 

وجاء  بغيره.  اإّل  يقوم  ل  اأّن���ه  اأو  القلب، 

وقت جديد ي�ضار فيه اإلى هوؤلء التامذة، 

تنقية عاقاتهم من كل  الحري�ضين على 

�ضائبة، بو�ضفهم لئقين بخيرات الجتماع 

الريادية  ب����الأدوار  جديرين  الإن�����ض��ان��ي، 

والتجافي  فالخ�ضومات  فيه،  والقيادية 

بين الزماء في المدر�ضة قرارات فارغة، 

تكري�ض  فيها  ما  واأخطر  لة،  معطِّ ومواقف 

الخاف،  اإدارة  ف��ي  الأ����ض���اف  تقاليد 

ن��زال، منذ ق��رون، نعي�ض في ظلِّ  حيث ل 

البينية  العاقات  مت  �ضمَّ التي  تداعياتها 

وجعلتها في مهب الريح عند اأدنى تعار�ض، 

اأو اأقل اختاف.

ب- اعتماد الطرق الإيجابية:

التغافل  ال��م��ق��ال��ة  ه���ذه  ف��ي  ن��ري��د  ل 

تتحكم،  طبيعية  نف�ضية  دواف��ع  وج��ود  عن 

اأو  الخ�ضومة  ح��دوث  في  بعيد،  ح��دٍّ  اإل��ى 

هذه  اأن  اأي�ضًا  الثابت  من  ولكن  الجفاء، 

تقييم  ح��دوث  بعد  اإل  تتحرك  ل  الدوافع 

�ضلبي لمواقف الآخر. والهام�ض في اعتماد 

التقييم ال�ضلبي اأو اليجابي وا�ضع، يرتبط 

ولي�ض  وِق��َي��م��ه،  ومعارفه  التلميذ  بخبرة 

بدوافعه النف�ضية فح�ضب، فامتناع الزميل، 

اأغرا�ضه  اإع��ارة  عن  المثال،  �ضبيل  على 
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اإلى خ�ضومة  اأْن يوؤدي  اآخر، يمكن  لزميٍل 

ي،  حادة، كما يمكن اأن يوؤدي اإلى عتاب ودِّ

الزماء  ب  ت��درَّ واإذا  �ضافية.  مكا�ضفة  اأو 

الإيجابية،  الطرق  اعتماد  على  واعتادوا 

ف��اإّن��ه��م ل ي��رب��ح��ون ج��ول��ة م���ن ج���ولت 

الخاف فح�ضب، بل يربحون العاقة بما 

تزخر به وتحمله من خير اأي�ضًا. والعك�ض 

�ضحيح، فالخ�ضارة ل تكون خ�ضارة جولة، 

بل خ�ضارة عاقة برمتها.

�لمعلمين  م���ع  �ل���ع���اق���ات   -3
و�لم�شوؤولين في �لمدر�شة:

فلها  ب��ال��م��ع��ل��م��ي��ن،  ال���ع���اق���ة  اأم�����ا 

تح�ضم،  ق��د  التي  واآث��اره��ا  خ�ضو�ضيتها 

التي  الم�ضتقبل  الأحيان، �ضورة  بع�ض  في 

�ضيكون عليها التلميذ. وبالرغم من �ضعوبة 

كافة،  وتامذته  المعلم  بين  عاقة  بناء 

الحد  في  للجميع،  الإف�ضاح  اإمكانية  ف��اإّن 

نتحدث  وعندما  وم��وؤث��رة.  واردة  الأدن��ى، 

نعني  فاإننا  عمومًا،  التلميذ  عاقات  عن 

العادية منها وغير  الم�ضتويات،  بذلك كل 

العادية، لكننا نوؤكد على تلك التي يغمرها 

بالمحبة  وتطفح  الأن�����ض،  وينع�ضها  ال��ود، 

المتبادلة، حيث يت�ضنى للتلميذ تفاعل كلي 

مع المعلم، معرفيًا وعاطفيًا وروحيًا. وفي 

زمنية  ح��دود  �ضمن  لكن  نف�ضه،  التجاه 

بناظره  التلميذ  عاقات  تبدو  متفاوتة، 

بالمكتبة  المعنيين  عن  ف�ضًا  مديره،  اأو 

دت  تعدَّ وكلما  وغيرهم.  والنقل  والمختبر 

ه  عاقات التلميذ، فاإن فر�ضة تكوين ِح�ضِّ

نوؤكد  وعندما  وتكبر.  ز  تتعزَّ الجتماعي 

نعني  فاإننا  للطفل،  غنية  بيئة  توافر  على 

ب��ذل��ك ف��ي ال��درج��ة الأول���ى ت��واف��ر فر�ض 

كافية لعاقاته الإن�ضانية.

اللتفات  ي��ت��ع��ي��ن  ال��ت��ي  الأم�����ور  م���ن 

با�ضتثناء  العاقات،  هذه  معظم  اأن  اإليها 

اإل  متاحة،  غير  تبدو  ال��زم��اء،  عاقات 

وم�ضتوى  جهة،  من  الفعلية  الحاجة  بقدر 

الإقبال الذي يبديه الآخرون نحو التامذة 

من جهة اأخرى.

4-  �عتماد �لعاقات �لتعاونية:
حية  ق�ضية  لاآخر  الحاجة  ق�ضية  اإن 

في كل مراحل حياة الإن�ضان، في الما�ضي 

وهي  الم�ضتقبل،  في  كما  الحا�ضر،  وف��ي 

مبادرات  ق��ب��ول  ب��ات��ج��اه  ت�ضغط  اأي�����ض��ًا 

اإن�ضاء  ات��ج��اه  ف��ي  ت��دف��ع  كما  الآخ���ري���ن، 

اليوم،  وال���م���دار����ض  م��ع��ه��م.  ال��ع��اق��ات 

بتمكين  معنية  م�ضى،  وقت  اأي  من  اأكثر 

تامذتها من اإقامة اأرقى العاقات، اأفقيًا 

المدر�ضة  اإّن  القول  وبالإمكان  وعموديًا. 

التي ي�ضعى اإليها التربويون في هذا الزمن 

الوئام  م بطاقة  تتقدَّ تعاونية،  هي مدر�ضة 

بها.  المعنيين  كل  عاقات  يكتنف  ال��ذي 

قواعد  الكثير من  اأّن  فعًا  المده�ض  ومن 

المتعلقة  �ضواء  ال��ي��وم،  المدر�ضي  العمل 

اأو حتى طرائق  والقوانين،  العام  بالنظام 

اعتماد  نحو  ب�ضكل ملحوظ  تتجه  التعليم، 

العاقات التعاونية كاأ�ضل من اأ�ضول العمل 

الجودة  معايير  من  وكمعيار  المدر�ضي، 

والتمايز للمدر�ضة عمومًا.

73

م
 2

01
0 

ط
با

�ص
 /

 2
21

د 
د

ع
ل
ا



�لطفل  هو  من 

��ز؟ �ل��ُم��َم��يِّ

عدة  في  �لمميز  بالطفل  متعلقة  فتاوى  ع��دة  وردت 

�لعبادية  �لأف��ع��ال  ب�شحة  متعلق  ه��و  م��ا  منها  مو��شيع، 

قبول  مو�شوع  في  ومنها  �شحتها،  ع��دم  �أو  عنه  �ل�شادرة 

مورد  تقع  ما  كثيرً�  �لتي  �لفتاوى  ومنها  وعدمها،  �شهادته 

�ختلفت  وقد  و�ل�شتر.  �لنظر  بمو�شوع  و�لمتعلقة  �بتاء 

�أن  قبل  �لمختلفة،  مر�حله  في  للطفل  بالن�شبة  �لأحكام 

يكون مميزً� وبعد �أن ي�شبح مميزً� �إلى وقت �لبلوغ. ونحن في 

هذه �لمقالة نبّين هذه �لأحكام، ثم نحاول �أن نعرف �ل�شن 

�لتي ي�شبح فيها �لطفل مميزً�، حتى نتعامل مع كل مرحلة 

من هذه �لمر�حل تعامًا �شحيحًا.

�ل�شيخ مو�شى خ�شاب
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يمر ال�ضبي بمرحلتين اأ�ضا�ضيتين:

اأن  اإل���ى  التمييز  قبل  م��ا  مرحلة   .1
ي�ضبح مميزًا.

ي�ضبح  اأن  اإل���ى  التمييز  مرحلة   .2
بالغًا.

ما هو �لمق�شود من �لتمييز؟

اأن نعرف الأمور التي  من المهم جدًا 

من  عندها  ال�ضبي  ينتقل  تحّققت  اإذا 

التمييز،  اإلى مرحلة  التمييز  مرحلة عدم 

هناك  وهل  مميزًا؟  الطفل  ي�ضبح  فكيف 

اأي  وفي  التمييز؟  بها  يتحقق  معينة  �ضن 

عمر يتحقق هذا الأمر؟

من  الأ�ضئلة  ه��ذه  عن  الإج��اب��ة  قبل 

على  المترتبة  الفائدة  نعرف  اأن  المهم 

معرفة هذا الأمر وهي تتلخ�ض بالأمرين 

اأحكام  يخ�ّض  فيما  )طبعًا  التاليين 

النظر، واإل فاإن هناك فوائد اأخرى 

في �ضائر الأحكام(:

يحرم  التي  ال�ضن  معرفة   .1
فيها النظر اإلى عورة الطفل ولو 

دون تلذذ وريبة.

ال�ضتر  يجب  متى  معرفة   .2
العورة  عدا  ما  اإلى  النظر  ويحرم 

عن الطفل المميز الذي لديه اإمكانية 

ثوران ال�ضهوة.

اأن  يبقى  التف�ضيل،  ه��ذا  بعد 

ال�ضبي  ي��ك��ون  اأن  م��ع��ن��ى  ن��ح��ّدد 

الأمر،  هذا  يتحقق  ومتى  ممّيزًا، 

من  ن���وع  م��ن  تخلو  ل  وال��م�����ض��األ��ة 

البلوغ  كم�ضاألة  ولي�ضت  الإبهام، 

الذي - واإن كان يمكن اأن يتحقق 

عامات  له   - مختلفة  اأعمار  في 

مو�ضوع  بخاف  وه��ذا  وجلية،  وا�ضحة 

تحديد عمر التمييز لأنه ل توجد عامات 

ج�ضدية اأو عمرية كما هو الحال في البلوغ، 

ولكن، وردت بع�ض العامات التي ت�ضاعد 

في  وذل��ك  غيره  من  المميز  تحديد  على 

كتب ال�ضتفتاءات ال�ضرعية:

1. كيف نميز ال�ضبي الممّيز من غيره؟ 
اإذا  ال�ضبي  الجواب: 

من  الح�ضن  مّيز 

وَفِهَم  القبيح، 

م������ا ي��ف��ه��م��ه 

فهو  ال��ك��ب��ار، 

واهلل  م��م��ي��ز، 

.
)1(

العالم

في  ج�����اء   .2
بع�ض الأحكام 
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ال�ضبي  باأنه  المميز  لل�ضبي 

ال�����ذي ي��م��ي��ز ال��ح�����ض��ن من 

من  المراد  هو  فما  القبيح، 

هي  وم��ا  والقبيح؟  الح�ضن 

�ضن التمييز؟

ال������ج������واب: ال����م����راد 

هو  والقبيح  الح�ضن  م��ن 

بنظر  ك���ذل���ك  ي���ك���ون  م���ا 

العرف، مع ماحظة ظروف حياة ال�ضبي 

والعادات والآداب والتقاليد المحلية. واأما 

تبعًا لختاف  فهي مختلفة  التمييز،  �ضن 

والإدراك  ال���ض��ت��ع��داد  ف��ي  الأ���ض��خ��ا���ض 

.
)2(

والذكاء

والأنثى  كر  الذَّ من  لكل  ي�ضوغ  واأي�ضًا   .3
اأن يغ�ضل الطفل غير المميز، حتى ولو تجاوز 

عمره ثاث �ضنين �ضبيًا كان اأم �ضبية، ونريد 

التي  ال�ضن  يبلغ  ل��م  م��ن  هنا  المميز  بغير 

.
)3(

يحت�ضم فيها

4. ما هو �ضابط ال�ضبي 
ال��م��م��ي��ز ف��ي م�����ض��األ��ة ج��واز 

وجواز  ع��ورت��ه،  اإل��ى  النظر 

نظره اإلى عورة الغير؟

ال������ج������واب: ال����م����راد 

من  يتاأثر  ال��ذي  بالمميز 

اأو  ال���ع���ورة  اإل�����ى  ال��ن��ظ��ر 

النظر اإلى عورته لو التفت 

.
)4(

وتتحرك غريزته ن�ضبّيًا

الح�ضن  يفهم  الذي  المميز  والطفل   .5
.

)5(

والقبيح

للطفل  م���ح���ددة  ���ض��ن  ه��ن��اك  ه���ل   .6
المميز؟

الجواب: يعتبر الطفل مميزًا اإذا اأكمل 

.
)6(

�ضت �ضنوات، واهلل العالم

ال�ضخ�ض  ك��ون  التمييز  في  المعيار   .7
ممن يقبح التك�ضف اأمامه عرفًا، لكونه ممن 

.
)7(

يدرك قبح العورة

خا�شة ما مر:

م���ّر  م����ا  ن��ل��خ�����ض  اأن  ي��م��ك��ن 

باأمرين:

1. ال�ضفة التي على 
ال�ضبي  يعتبر  اأ�ضا�ضها 

مميزًا.

ال���ذي  ال��ع��م��ر   .2
ت��ت��ح��ق��ق ف���ي���ه ه���ذه 

في  ول���و  ال�ضفة 

الغالب.

 �لُمر�ج��ع الآر�ء �لفقهاء 

�ل�سب��ي  يتج��ه العتب��ار 

�لذي بلغ �سبع �سنو�ت، 

بلغ��ت  �لت��ي  و�لبن��ت 

زَين. مميِّ �سني��ن  �س��ت 

76



لاأمر  بالن�ضبة  اأم��ا 

ال�ضفة  ف����اإن  الأول������ى: 

ُذكرت  التي  الأ�ضا�ضية 

يكون  اأن  ه��ي  م��ّر  فيما 

ال�ضبي قادرًا على تمييز 

القبيح،  م���ن  ال��ح�����ض��ن 

ك�ضف  ومثاله  قبيحًا،  القبيح  يعتبر  فهو 

قبيحًا  يعتبر  العورة  ك�ضف  فاإن  العورة، 

فاإذا عرف ال�ضبي هذا الأمر كما يعرفه 

الكبار اأ�ضبح مميزًا وجرت عليه الأحكام 

البع�ض  خ�����ض�����ض  وق���د  ب���ه.  ال��م��ت��ع��ل��ق��ة 

في  القبيح  م��ن  الح�ضن  تمييز  مو�ضوع 

اأ�ضبح  اإذا  اأنه  فذكروا  العورة،  مو�ضوع 

لقبح  اإدراك��ه  ب�ضبب  النا�ض  من  يحت�ضم 

عدم الحت�ضام اأ�ضبح عندها مميزًا، وقد 

قبيحًا،  اأم��رًا  العورة  ك�ضف  اعتبار  يكون 

عند  للغريزة  ن�ضبي  ولو  لتحرك  مقدمة 

ال�ضبي.

واأما بالن�ضبة لاأمر الثاني: فقد ذكر 

�ضبع  اآخ��ر  وذك��ر  ���ض��ن��وات،  �ضت  البع�ض 

عمر  يوجد  ل  اأن��ه  ثالث  وذك��ر  �ضنوات، 

في  مميزًا  م��ا  �ضبي  يكون  فقد  م��ح��دد، 

�ضبع  عمر  ف��ي  واآخ���ر  �ضنوات  �ضت  عمر 

الأدن��ى  الحد  م��ن جهة  ه��ذا  ���ض��ن��وات... 

الأق�ضى،  الحد  جهة  م��ن  اأم��ا  للتمييز. 

يكون  ل  اأن  فيها  ي�ضتبعد  التي  ال�ضن  اأي 

�ضن  ف����ي  دخ�����ل  ال�����ض��ب��ي 

التمييز، فاإن الُمراجع لآراء 

ي�ضعر  ع��ام  ب�ضكل  الفقهاء 

يتجه  عامًا  ج��وًا  هناك  اأن 

بلغ  ال��ذي  ال�ضبي  لعتبار 

التي  والبنت  �ضنوات،  �ضبع 

ُي�ضتاأن�ض  وقد  زَين.  مميِّ �ضنين  �ضت  بلغت 

ترك  اأّك���دت  ال��ت��ي  ال��رواي��ة  ف��ي  ورد  بما 

الولد يلعب �ضبع �ضنوات ثم البدء بتاأديبه 

الرواية،  ففي  ال�ضابعة،  �ضن  يتّم  عندما 

ابنك  »دع  ال�ضام(:  ال�ضادق)عليه  قال 

�ضنين  �ضبع  ب  وي���وؤدَّ �ضنين،  �ضبع  يلعب 

واألزمه نف�ضك �ضبع �ضنين، فاإن اأفلح واإل 

.
)8(

فاإنه ممن ل خير فيه«

�لنتيجة

الأ�ضا�ضية  العامة  اأن  هي  والنتيجة 

مميزًا  الطفل  اأ�ضا�ضها  على  يعتبر  التي 

هي تمييزه الح�ضن من القبيح، خ�ضو�ضًا 

تمييزه اأّن ك�ضف العورة يعتبر اأمرًا قبيحًا، 

ال�ضبي  عند  ع���ادة  يتحقق  الأم���ر  وه���ذا 

في  البنت  وعند  عمره،  من  ال�ضابعة  في 

ال�ضاد�ضة من عمرها. وقد يتحقق التمييز 

قبل هذا العمر، ومن النادر اأن يتحقق بعد 

�ضنوات  �ضبع  تحديد  فيكون  العمر،  ه��ذا 

للذكر و�ضت �ضنوات لاأنثى من باب الفرد 

الغالب.

.  اإر�ضاد ال�ضائل – ال�ضيد الكلبايكاني – 128( 1)

 ، ج2( 2) الخامنئ���ي،  عل���ي  الإم���ام  ال�ضتفت���اءات،  اأجوب���ة   

�ض300-299.

 –  الفت���اوى الوا�ضح���ة- ال�ضي���د محم���د باق���ر ال�ض���در ( 3)

�ض172.

.  ا�ضتفتاءات – ال�ضيد ال�ض�ضتاني – �ض25126-1( 4)

.  الأحكام ال�ضرعية – ال�ضيخ المنتظري – �ض16( 5)

 ،  �ض���راط النج���اة – المي���رزا ج���واد التبري���زي – ج3( 6)

�ض404.

 ،  منهاج ال�ضالحين – ال�ضيد محمد �ضعيد الحكيم – ج1( 7)

�ض22.

.  من ل يح�ضره الفقيه – ال�ضيخ ال�ضدوق – ج3، �ض492( 8)

�لهو�م�ص

َن   �ل�سب��ي �إذ� مّيز �لَح�سَ

م��ن �لقبي��ح، وَفِه��َم ما 

فه��و  �لكب��ار،  يفهم��ه 

�لعال��م. و�هلل  ممي��ز، 
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فالبت�ضامة  التجّهم  ودع  ابت�ضم   .1
جواز �ضفر اإلى قلوب الآخرين.

الآخرين،  على  التعّرف  اإل��ى  ب��ادر   .2
فالأمر �ضهل.

ال�ضارة  بالأخبار  رًا  مب�ضِّ دائمًا  كن   .3
يحّبك النا�ض.

4. انظر اإلى النا�ض من خال ال�ضفات 
من  اإيجابيات  على  ورّك��ز  فيهم  الح�ضنة 

حولك.

ل  لنف�ضك:  تحب  ما  للنا�ض  اأح��ّب   .5
ُتهنهم، ل تهاجمهم..

�ِضْر 
َ
6. اإمدح ب�ضدق وانتقد ب�ضدق، واأ

اإلى الأخطاء بطريقة غير مبا�ضرة.

فلذلك  والعناوين،  الأ�ضماء  اإحفظ   .7
تاأثير كبير في نفو�ض من حولك.

8. اأن�ضت وكن م�ضتمعًا: ل تقاطع من 
الملل  اإ�ضارات تدل على  تر�ضل  يتكلم، ول 

اللتفات..(  ال�ضرود،  )التثاوؤب،  والتبّرم 

حين يتكلم اإليك الآخرون.

ت�ضع  اأن  هو  الآخ��ر  لفهم  الطريق   .9
بمنظاره  الأمور  اإلى  وتنظر  مكانه  نف�ضك 

اأظهر  ل��ذل��ك،  اأن����ت.  ب��م��ن��ظ��ارك  ل  ه��و 

واإْن  النا�ض وهمومهم حتى  باآراء  اهتمامًا 

كانت بنظرك �ضاذجة.

نف�ضه.  اأه��ان  �ضديقه،  اأه��ان  من   .10
لذلك، ل ت�ضمح لأحد اأْن يتكلم عن معارفك 

واأ�ضدقائك بال�ضوء.

مع  ب���ال���وع���د  الل����ت����زام  ع����دم   .11
وخيبة  الثقة  فقدان  اإلى  يوؤدي  الأ�ضدقاء 

ت�ضتطيع  ل  بما  َتِعْد  ل  تفاهم،  و�ضوء  اأمل 

اأْن تنّفذه.

الذات  تجاوز  تتطّلب  ال�ضداقة   .12
فّن  فهي  الآخ���ر،  ك�ضب  تتطّلب  اأْن  قبل 

التنازل وتقديم م�ضلحة الآخر، ال�ضديق 

الجّيد لي�ض اأنانيًا اأبدًا.

توزعها  التي  الجميلة  الكلمات   .13
على النا�ض تغنيهم كثيرًا، بينما ل تكلفك 

�ضيئًا.

في قول للقمان �لحكيم يخاطب فيه �بنه قائًا: »يا بنّي، �تخذ 

�ألف �شديق و�ألٌف قليل، ول تتخذ عدوً� و�حدً� و�لو�حد كثير«.

�إعد�د: دميا جمعة

ن�سيحة 

الكت�ساب �الأ�سدقاء
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ال��ت��ك��وان��دو ف��ي كوريا  ظ��ه��رت ري��ا���ض��ة 

اأوجدها  �ضنة،   5000 من  اأكثر  منذ  وعرفت 

النف�ض،  للدفاع عن  الأهالي كو�ضيلة  وطورها 

ب�ضبب كثرة الحروب الأهلية و�ضعوبة الحياة 

ا�ضطر  مما  ال�����ض��اري��ة،  ال��ح��ي��وان��ات  و���ض��ط 

الإن�ضان الكوري اإلى التفكير بو�ضيلة مواجهة 

الغزاة والحيوانات المفتر�ضة. 

ال�ضين  في  التكواندو  ريا�ضة  ا�ضتهرت 

)�ضاثت  ب��وذا  طريق  عن  ميادية   520 ع��ام 

ال�ضين  اإل��ى  �ضافر  ال��ذي  الهندي،  دارم���ا( 

عن  ال��دف��اع  فنون  لتعليم  �ضنوات   9 وق�ضى 

النف�ض في ال�ضين... وبما اأن اكت�ضاف علماء 

الآثار للوحات الحجرية القديمة على جدران 

يرجع  الحاكمة  بال�ضالة  الخا�ضة  المقابر 

اأكبر  يعتبر  فهذا  ق.م،  عام37  اإلى  تاريخها 

اأي  اأقدم من  التكواندو  ريا�ضة  اأن  دليل على 

للدفاع  اأخ����رى  ع����������ن ري��ا���ض��ة 

ال��ن��ف�����ض. وه��ك��ذا 

كوريا  احت�ضنت 

ريا�ضة  الجنوبية 

ال�����ت�����ك�����وان�����دو 

وا�������ض������ت������ط������اع 

ن�ضر  خ���ب���راوؤه���ا 

والو�ضول  اللعبة 

من  كثير  اإل���ى  بها 

دول العالم.

كلمة  ت��ع��ن��ي 

طريقة  التكواندو 

ال���رك���ل وال�����ض��رب، 

اليدان  فيها  ت�ضتخدم  حيث 

والرجان للتغلب على الخ�ضم.

ا�ضتهر التكواندو ببراعة لعبيه في القتال 

فهذا  العالية،  الركات  وا�ضتخدام  باأرجلهم 

الأرجل  ا�ضتخدام  على  اأ�ضا�ضًا  يعتمد  الفن 

خا�ضة الركات العالية والطائرة، وا�ضتخدام 

الأيدي ب�ضورة اأقل كاللكمات و�ضربات �ضيف 

واأي�ضًا  وال�����ض��ّدات،  ال��ك��وع  و���ض��رب��ات  ال��ي��د 

ا�ضتخدام بع�ض الأ�ضلحة اأو الدفاع �ضدها.

تطور ريا�صة التكواندو

ا�ضتعرا�ضية  كريا�ضة  التكواندو  ظهر 

و1992،  عامي1988  في  الألمبية  الألعاب  في 

�ضدني  األعاب  في  ر�ضميًا  اأدخل التكواندو  ثم 

الأولمبية عام 2000.

ومنذ ذلك الوقت، وانت�ضار التكواندو في 

مختلف اأنحاء العالم ل يتوقف.

فوائد ريا�صة التكواندو

التكواندو منا�ضبة - كريا�ضة - للدفاع عن 

الج�ضدية،  الفوائد  من  العديد  ولها  النف�ض، 

ليونته  على  محافظًا  الج�ضم  اإبقاء  منها: 

بالنف�ض  بالثقة  الاعب  تمد  قوته،  وعلى 

بع�ضات  ت��ح��ك��م��ًا  اأك��ث��ر  وت��ج��ع��ل��ه 

اأنها  كما  ج�ضده، 

ال�ضبر  تعّلمه 

وت��ن��ّم��ي ل��دى 

�ضرعة  الاعب 

ال����ب����دي����ه����ة ع��ن��د 

م���واج���ه���ة ال��خ�����ض��م في 

الوقت المنا�ضب.

التكواندو: 

ريا�ضــة الدفاع عـــن النفــ�س
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ال�ضاب: »اأ�ضبحت كبيرًا واأ�ضتطيع 

اأحب  ول  وحدي  اأ�ضدقائي  اأختار  اأن 

اأن تتدخلوا بخ�ضو�ضياتي«.

كبيرًا  اأ���ض��ب��ح��ت  لعلك  الأه�����ل: 

اأكثر  لخبرات  بحاجة  زلت  ل  ولكنك 

ن�ضجًا من خبرتك الب�ضيطة.

ال�ضاب: فان يحبني ويهتم لأمري 

واأنا ا�ضعر معه بالراحة ول اأهم لماذا 

ترف�ضون اأن اأم�ضي الوقت معه.

الأهل: لي�ض المهم اأن ترتاح معه 

و�ضمعته  �ضفاته  اإلى  تنظر  اأن  الأه��م 

واأخاقه.

الآخرين  على  تحكموا  ل  ال�ضاب: 

قبل اأن تتعرفوا ب�ضكل وثيق اإليهم واأنا 

اأعرفه جيدًا واأعرف اأخاقه.

لي�ض  اأن���ه  ن��ع��رف  ولكننا  الأه����ل: 

ملتزمًا ب�ضكل كاٍف، واأنه يثير ال�ضغب 

في ال�ضف، وناحظ من اأ�ضلوب تعامله 

اأنه ل يحترم الأكبر �ضنًا.. �ضدقني يا 

بني لي�ض �ضديقًا منا�ضبًا لك!

العجب!  يعجبكم  ل  اأنتم  ال�ضاب: 

فيه  اأوج��دت��م  اأح��ده��م  �ضادقت  كلما 

حو�ر�ت �سبابية

تختلف وجهات �لنظر في كيفية �ختيار �لأ�شدقاء بين 

�إنهم  �ل�شباب  من  �لعديد  يظن  ففيما  و�أبنائهم،  �لأهل 

قادرون على �تخاذ خيار�تهم بمعزل عن �آر�ء �لأهل، يفرط 

�لو�لد�ن بالتدخل في �شحة �ختيار فان �أو فان �شديقًا.
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اأ�ضعر  ال�ضبب.  هو  ما  اأدري  ل  العات.. 

باأنكم ل تر�ضون اأن اأتخذ اأي �ضديق!

علينا..  اأحكامك  في  تبالغ  ل  الأه��ل: 

لعل خياراتك لي�ضت منا�ضبة ولعلك بحاجة 

ال�ضديق  اإل���ى  للتعرف  اأك��ث��ر  وق��ت  اإل���ى 

المنا�ضب لك.

تلك لقطات من حوار يدور في معظم 

اتخاذ  على  ال�ضاب  ي�ضر  حيث  المنازل 

تكون  وهنا  ب��ه..  الأه��ل  ير�ضى  ل  �ضديق 

الم�ضكلة. هل يحق لاأهل التدخل اإلى هذا 

الحد؟ وكيف يتعامل ال�ضاب مع ماحظات 

اأهله وحكمهم ال�ضارم على خياراته؟

اأوًل: كلمة لل�ضاب

تذكر دومًا اأن ال�ضديق هو مراآة النف�ض 

واأن الإن�ضان ُي�ضاأل يوم القيامة عمن رافق 

اإلى  اأحيانًا  اأ�ضدقاء ال�ضوء يوؤدون بنا  واأن 

التهلكة وذلك بح�ضب الآية الكريمة: »ليتني 

لم اتخذ فانًا خليًا« اإذًا فاإن للرفاق اأثرًا 

الم�ضتقبلية  وخياراتنا  �ضلوكنا  على  بالغًا 

�ضخ�ضًا  راف��ق  حين  �ضاع  �ضاب  من  وك��م 

�ضيئ ال�ضمعة وقليل الدين.

لن  الجيد  ال�ضديق  اأن  دوم���ًا  تذكر 

ي�ضجعك على عقوق والديك اأو اإغ�ضابهم 

وتغيير  وده����م  ليك�ضب  �ضي�ضعى  واأن����ه 

بالفعل  ك��ان  ح��ال  ف��ي  ال�ضلبية  نظرتهم 

محبًا لك و�ضادقًا معك.

ح���اول اإق��ن��اع اأه��ل��ك ب��وج��ه��ة نظرك 

المنطقي  والنقا�ض  الح�ضن  بالأ�ضلوب 

والجاد مع احترام وجهة نظرهم.

ثلنيًا كلمة لاأهل:

هناك قول لاإمام علي Q يخاطب 

اأولدك����م  تق�ضروا  »ل  ق��ائ��ًا  الأه����ل  فيه 

غير  لزمان  مخلوقون  فاإنهم  اآدابكم  على 

نراعي  اأن  ينبغي  ول��ذل��ك   .
)1(

زمانكم«

م�ضاعر اأبنائنا وتوجهاتهم الفكرية واحترام 

خياراتهم بمعزل عن نمطنا في التفكير.

ينبغي الحفاظ على ج�ضور الثقة بيننا 

والبناء  ال��ه��ادف  بالحوار  اأبنائنا  وبين 

وعدم فر�ض الراأي ب�ضكل تع�ضفي لأن ذلك 

لن ينفع على المدى الطويل ول بد اأن ياأتي 

اأهله  قرارات  ال�ضاب على  فيه  يتمرد  يوم 

خا�ضة اإن كانت جائرة وغير متناغمة مع 

اآرائه الخا�ضة.

محاولة تبيان معنى ال�ضداقة واآثارها 

على �ضخ�ضية ال�ضاب والحديث عن اأهمية 

عدم  ينبغي  وهنا  ال��رف��اق  اختيار  ح�ضن 

وجه  دون  ال�ضاب  اأ�ضدقاء  على  الحكم 

حق.

. �ضرح نهج الباغة، ابن اأبي الحديد، ج 2، �ض 267( 1)

�لهو�م�ص
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ال�ضتفتاء  نتيجة  على  اح��ت��ج��اج��ًا 

الماآذن  بناء  وحظر  موؤخرًا  جرى  الذي 

�ضوي�ضري  م��واط��ن  بنى  �ضوي�ضرا،  ف��ي 

مبنى  مدخنة  فوق  »ماأذنة«  م�ضلم  غير 

في  بو�ضينيني  ف��ى  ال��واق��ع��ة  موؤ�ض�ضته 

�ضاحية.

وقال غيوم موران، الذي يدير �ضل�ضلة 

متاجر لبيع الأحذية في �ضوي�ضرا، »اإنها 

قد  ال�ضوي�ضريون  ي��ك��ون  اأن  لف�ضيحة 

�ضوتوا ل�ضالح الحظر، ب�ضبب هذا تلقينا 

المتطرف،  اليمين  اأح��زاب  جميع  دعم 

هذا عار«.

»الماأذنة« التي تبدو من بعيد وكاأنها 

قاعدة حجرية  تقوم على  م�ضجدًا،  تعلو 

ذو  اأبي�ض  دائ���ري  ب��رج  يعلوها  بي�ضاء 

هال  يعلوها  خ�ضبية  قبة  وفوقه  نوافذ 

ذهبي اللون.

واأكد موران، اأن ت�ضويت ال�ضوي�ضريين 

ل�ضالح   57.5% بن�ضبة  نوفمبر   29 في 

على  بناء  �ضوي�ضرا  ف��ي  ال��م��اآذن  حظر 

اقتراح تقدم به اليمين ال�ضعبوي، ت�ضبب 

اإلى  الم�ضلم،  غير  وهو  دفعته،  ب�ضدمة 

ما  على  احتجاجًا  »الماأذنة«  هذه  بناء 

ر�ضالة  اإر�ضال  اأجل  »من  وكذلك  جرى، 

�ضام«، م�ضيفًا »لم ي�ضبق لنا اأن واجهنا 

�ضوي�ضرا«،  ف��ي  الم�ضلمين  م��ع  م�ضاكل 

ملقيًا اللوم على الأحزاب ال�ضيا�ضية لعدم 

مبادرة  على  ردًا  ك��اٍف  بتحرك  قيامها 

الديمقراطية«  الو�ضط  »وح���دة  ح��زب 

ال�ضعبوي.

�سوي�سري  م��و�ط��ن  م��ن 

�إل������ى م�����س��ل��م��ي ب��ل��ده

�أخبار من �لعالم

�إعد�د: حور�ء مرعي
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�الأكيا�ص �لبال�ستيكية م�سدر للطاقة

اإعادة تدوير الأكيا�س البا�صتيكية  اإمكانية ال�صتفادة من  اأميركي  اكت�صف باحث 

الموجودة بكثرة في محات البقالة والت�صوق، وتحويلها اإلى مادة تعتبر واحدة من 

مركبات الطاقة الأ�صا�صية.

فقد اأطلق العالم فيا�س بول من المختبر الوطني في اأرغوني بالوليات المتحدة 

�صل�صلة تجارب على اأكيا�س البا�صتيك التي عادة ما يكون م�صيرها �صلة المهمات، من 

اأجل ا�صتخا�س المادة المعروفة با�صم الكربون نانوتيوبز التي تعتبر من المركبات 

1292 مئوية، مما  لدرجة حرارة  بتعري�صها  وذلك  البطاريات،  الأ�صا�صية في �صناعة 

يوؤثر بدرجة كبيرة على مادة الكربون بداخلها.

واأ�صاف اأنه بالإمكان تطبيق الطريقة نف�صها على اأكواب وقوارير المياه البا�صتيكية 

لا�صتفادة منها اأي�صاً، لفتاً اإلى اأن مادة كوبالت اأ�صيتيات مكلفة بع�س ال�صيء ويمكن 

ال�صتفادة منها عند اإعادة تدوير البطاريات من اأجل ا�صتخدامها بمجال الطاقة.

بيد اأن الباحث الأميركي اأو�صح اإنه لي�س من المعروف بعد عدد اأكيا�س البا�صتيك 

الكثير  لأن  نظراً  ماليا  وغير مكلف  ناجحاً  الم�صروع  يتعين جمعها لجعل هذا  التي 

من الأكيا�س يرمى بال�صوارع وتتقاذفه الرياح مما يجعل من ال�صعوبة جمعها واإعادة 

تدويرها بالمراكز المخ�ص�صة لا�صتفادة منها.

83

م
 2

01
0 

ط
با

�ص
 /

 2
21

د 
د

ع
ل
ا



باالأرقام
اأنفلونزا  ب�صبب  الوفيات  ع��دد  تخطى  العالمية،  ال�صحة  منظمة  لتقرير  وفقاً   

الخنازير الع�صرة اآلف �صخ�س حول العالم خال ثمانية اأ�صهر، كما تزايد عدد �صحايا 

ع اأن ي�صل اإلى 48 مليوناً بحلول العام 2015. وفيات ال�صرطان منذ عام 2005، وُيتوقَّ

العالم  في  دول��ة  اأكبر  ُتعد  العدد  وبهذا  مليوناً،   84 الهند  في  ال�صيعة  يبلغ عدد   

ت�صم �صيعة. وفي مدينة لكنهو الهندية وحدها 17 مليون ن�صمة، الغالبية العظمى منهم 

على المذهب الثني ع�صري، كما تحتوي على ع�صرات الحوزات العلمية واآلف الم�صاجد 

والح�صينيات، وفيها اليوم ما ُيقارب الألف عالم بين �صيد و�صيخ.

في اإيران، اإ�صتن�صخ مخترع �صاب بالإفادة 

جا�صو�صة  اآل��ي��ة  �صمكة  ال�صباحة  ب��ال��ون  م��ن 

تحاكي في �صكلها اّل�صبوط اأو�صمك الكرب.

ق��ال المخترع  العلمي،  الإن��ج��از  عن ه��ذا 

محمد اآ�صوريان، اإّن ال�صمكة الآلّية هذه تر�صل 

لها من مج�ّصات مميزة غير مخربة-  بما   -

تتنا�صب ومحيطها وت�صتلم بالمقابل  اأمواجاً 

مجموعة من الأمواج.ويتعرف الروبوت هذا 

ما اإذا كان هناك م�صكلة تحت الماء وذلك من 

خال مقارنة الأمواج تلك.

الغالب من  ف��ي  ال��روب��وت  ه��ذا  ي�صتخدم 

قاع  في  الممتدة  وال��غ��از  المياه  اأنابيب  اأج��ل 

الماء من اأجل الوقوف على ما اإذا كان هناك 

ت�صرب في تلكم الأنابيب. فمهّمة الروبوت في 

الحا�صوب  م�صتخدم  اإخ��ب��ار  هي  الحالة  ه��ذه 

لتحديد  طائلة  مبالغ  �صرف  دون  يحول  ما 

نقطة الت�صرب.

نحو  الآل���ي���ة  ال�صمكة  ه���ذه  ط���ول  وي��ب��ل��غ 

لاأعمال  ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا  ي��م��ك��ن  ل���ذا  ���ص��م،   80
التج�ص�صية، وال�صتطاع من تحت الماء.

�سمكة �آلية تج�س�سية
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ع���ل���ى ع��ك�����س م����ا ����ص���اع م����ن اأّن 

ن�صبة  ي���رف���ع  ال���م���ك�������ص���رات  ت����ن����اول 

الكولي�صترول، اأثبت العلم الحديث 

عاج  ف���ي  م��ف��ي��دة  ال��م��ك�����ص��رات  اأّن 

الكثير من الأمرا�س الخطيرة.

واأ����ص���ار ال��دك��ت��ور »اأ����ص���رف عبد 

بكلية  ال��ت��غ��ذي��ة  اأ����ص���ت���اذ  ال���ع���زي���ز« 

ف���ي جامعة  ال��م��ن��زل��ي  الق��ت�����ص��اد 

»حلوان«، اإلى اأّن المك�صرات تحتوي 

اإليها  ي��ح��ت��اج  ع��ال��ي��ة  ط���اق���ة  ع��ل��ى 

ال���ف���رد. وب���وج���ه ع����ام، ف�����اإّن تناول 

واللوز  ال�صوداني  وال��ف��ول  الف�صتق 

المك�صرات يعمل على  وغيرها من 

وتح�صين  ال��ك��ول��ي�����ص��ت��رول،  تقليل 

م�صتوى ال�ّصّكر في الدم، وتح�صين 

وتقليل  وال���ك���ب���د  ال��ك��ل��ى  وظ���ائ���ف 

الإ�صابة باأمرا�س القلب.

تناول  اأن  »اأ�����ص����رف«  واأو�����ص����ح 

المك�ّصرات عادًة يتم اأثناء م�صاهدة 

ال��ت��ل��ف��از، الأم����ر ال���ذي ق��د يت�صبب 

ف��ي ت��ن��اول ك��م��ي��ات اأك��ث��ر م��ن هذه 

الج�صم  يكت�صب  َثّم  ومن  الأغذية، 

ك��م��ي��ات ع��ال��ي��ة م��ن ال��ط��اق��ة تخزن 

فيه في �صورة دهون، دون اأْن يقوم 

ل���ذل���ك، ين�صح  ب��ال��ت��خ��ل�����س م��ن��ه��ا. 

والح�صول  قليلة  ك��م��ي��ات  ب��ت��ن��اول 

م��م��ا تحتويه من  ال���ص��ت��ف��ادة  ع��ل��ى 

عنا�صر هامة لل�صحة.

يد ناطقة لل�سم 
الفار�صي  الخليج  حديقة  محققو  تو�صل 

للعلوم والتكنولوجيا لو�صع ت�صميم و�صنع يد 

ا�صتبدال لغة  ا�صم )نظام  ناطقة لل�صم تحمل 

الإ�صارة بالنطق(.

ه����ذا م���ا ذك�����ره م���دي���ر ال��ح��دي��ق��ة مجتبى 

اليد  ح��رك��ات  اأن  بما  اأ���ص��اف:  ال���ذي  داوودي، 

تمثل ه��م��زة و���ص��ل ب��ي��ن ال�����ص��م و���ص��واه��م، لذا 

الحركات  ه��ذه  مفهوم  يجهل  من  على  يتعذر 

درك ما يعنيه ال�صم. لذا، اأقدم محققو حديقة 

على  والتكنولوجيا  للعلوم  الفار�صي  الخليج 

اإلى  الناطقة  اليد  ه��ذه  و�صنع  ت�صميم  و�صع 

اأج���ل ذل���ك، يرتدي  ذل���ك، وق���ال داوودي: م��ن 

وحركات  بتحريكها  التي  بيده  ق��ف��ازاً  الأ���ص��م 

الحروف  م��ن  مجموعة  تلفظ  يتم  الأ���ص��اب��ع 

الخا�صة التي تمكن ال�صخ�س الأ�صم من درك 

فحواها.

وقال مدير حديقة الخليج الفار�صي للعلوم 

المرحلة  في  العمل  كر�س  لقد  والتكنولوجيا 

المقرر  وم��ن  ح����روف...  خم�صة  على  الأول����ى 

تطوير ذلك في المرحلة التالية.

ر�ت لعالج  �لمك�سّ

�الأمر��ص �لخطيرة
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ك�سكول �الأدب

�إعد�د: �إبر�هيم من�شور

عر من عيون �ل�سِّ

قال الإمام علّيQ كما روي عنه، مخت�ضرًا حياة الإن�ضان بين المْهد واللَّْحد:

َك، يا بَن اآدَم باكيًا مُّ
ُ
َوَلَدْتَك اأ

والنا�ُض، حولك، ي�ضحكوَن �ضروَرا  

فاْجَهْد بنف�ِضَك كي تكوَن اإذا بَكْوا

)1(

في يوِم موِتَك، �ضاحكًا م�ضروَرا  

» ة فيها �إنَّ من �أمثال �لعرب: »�لق�سَّ

التنبُُّه  يجُب  فّخًا  الأم��ر  في  نَّ 
َ
اأ المثل  ه��ذا  يعني 

ا قائل  اأمَّ ْخ��ذ الحيطة والحذر، حتى ل نقع فيه. 
َ
واأ له، 

هذه العبارة التي ذهبْت مثًا، فهو ال�ضاعر اأبو الطيِّب 

المتنبي )915-965م(. وتف�ضيُل الأمر اأّن هذا ال�ضاعر 

لم يكن يمدُح اإل الأمراء العرب من اأمثال �ضيف الدولة 

نجي، فقد  ا مدحه لكافور الإخ�ضيدي الزِّ ة. واأمَّ ار في طبريَّ الحمداني في حلب، وبدر بن عمَّ

كان ا�ضتثناًء ما لبث اأن ندم عليه. 

نِقم البويهيُّون على المتنبي ب�ضبب َحْجبِه مدائَحه عنهم، فاأرادوا ا�ضتدراجه، فطلبوا 

اإلى وزيرهم ابن العمير اأن يكتب، بخط يده، ر�ضالة اإلى المتنبي، ي�ضتقدمه فيها اإلى دار 

ال�ضلطنة لتكريمه. لكنَّ ابن العمير اأح�ضَّ اأنَّ وراء هذه الر�ضالة فّخًا ين�ضبه ال�ضلطان لاإيقاع 

ا كان الوزير الكاتب ابن العمير �ضديقًا لهذا ال�ضاعر، فقد اأراد تنبيهه من  بالمتنبي. ولمَّ

اإْن �ضاء اهلل«.  ُنْكِرْمَك  هذا ال�ّضَرك المن�ضوب له. فكتب، في اآخر الر�ضالة: »فاأْقِبْل علينا 

قراأ  الر�ضالة،  المتنبي  قراأ  ا  فلمَّ ة.  بال�ضدَّ �ضبيهًا  »اإْن«  في  »ال�ضكون«  العمير جعل  ابن  لكنَّ 

ر  ر الآية القراآنية التي ُيحذِّ « بدًل من »اإْن«، فانتبه، بذكائه، لإ�ضارة �ضديقه، وتذكَّ كلمة »اإنَّ

ِمْن  َرُج��ٌل  {َوَج���اء  فرعون:  اآل  من  موؤمن  رجل  بل�ضان   Qمو�ضى نبيَّه  تعالى  اهلل  فيها 

اأَْق�َصى اْلَمِديَنِة َي�ْصَعى َقاَل َيا ُمو�َصى اإِنَّ اْلَمَاأَ َياأَْتِمُروَن ِبَك ِلَيْقُتُلوَك َفاْخُرْج اإِنِّي َلَك ِمَن 

ِحيَن} )الق�ض�ض:20(. النَّا�صِ

«. وذهب القول، من يومه، مثًا. ة فيها اإنَّ عندها، قال المتنبي: »الق�ضَّ
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من بالغة �لقر�آن �لكريم

َعنُكُم  ِل��ُي��ْذِه��َب   
ُ اهللَّ ُي��ِري��ُد  ��َم��ا  {اإِنَّ

َرُكْم  َوُيَطهِّ اْل���َب���ْي���ِت  اأَْه�������َل  ْج�������َس  ال���رِّ

العظيم(  العلي  اهلل  َتْطِهيًرا})�ضدق 

)الأحزاب:33(.

على  توؤّكد  الكريمة  الآي��ة  ه��ذه  اإّن 

 ،Rالبيت لأه���ل  تعالى  اهلل  ح���بٍِّ 

وقد  ورج�ض.  دن�ٍض  كلِّ  من  وتطهيرهم 

ر القراآن الكريم عن هذين المعنيين  عبَّ

بعدة موؤّكدات واأ�ضاليب تعبير تو�ضيحية 

بالفعل  ه  اإنَّ )اإّنما(: حرف م�ضبَّ منها: 

يفيد التاأكيد. »يريد اهلل«: ذكر الإرادة 

الجالة.  بلفظ  الت�ضريح  مع  الإلهية 

ه )يبعد  ر وينزِّ »ليذهب الرج�ض«: ليطهِّ

اهلل  مخاطبة  »عنكم«  القبائح(.  عن 

»اأهل  وتعظيمًا.  تكريمًا  البيت  لأه��ل 

رة،  البيت«: نداء اهلل لأهل العترة المطهَّ

على تقدير حرف النداء »يا«، اإيغاًل في 

التاأكيد  تكرار  »ويطهركم«:  التكريم. 

اإذه��اب  م��ن  الم�ضتفاد  التطهير  على 

»تطهيرًا«:  ذك���ره.  المتقدم  الرج�ض 

مفعول مطلق يفيد تاأكيد الفعل.

ثمة  اأّن  نح�ضب  ل  فنحن  وب��ع��د، 

العربي،  الل�ضان  مجمل  ف��ي  ع��ب��ارًة، 

َتْزَخُر بهذا القدر من البيان والتو�ضيح 

والتاأكيد.

Pمن بالغة �لر�سول �الأعظم

قالP كما روي عنه: »محمٌد اأف�ضُح 

النا�ض. َبْيَد اأنِّي من قري�ض«. اإنَّ كلمة »َبْيَد« 

هي ا�ضم ا�ضتثناء بمعنى »غيَر«، ول ُي�ضتثنى 

بها اإل في ال�ضتثناء المنقطع، مثل: »عليٌّ 

اإّل  ال��دم��اء  �ضفك  يكره  اأن��ه  َب��ْي��َد  �ضجاع، 

فهو  �ضجاعته،  من  غم  بالرُّ اأي:  ها«.  بحقِّ

يكره �ضفَك الدماء. وبالعودة اإلى الحديث 

من  )بالرغم  ظ��اه��ره  اأنَّ  ن��رى  ال�ضريف 

اأنني من قري�ض، فاأنا اأف�ضُح النا�ض( ُيفيد 

وهذا  ف�ضحاء.  يكونوا  لم  قري�ض  اأهل  اأنَّ 

كانت  قري�ض  قبيلة  لأن  للواقع،  مخالف 

القراآن  ن��زَل  وبلهجتها  القبائل،  اأف�ضح 

الكريم.

 Pالر�ضول اأّن  ت��ق��ّدم  م��ّم��ا  ن�ضتنتُج 

»َغْيَر«  تعني  التي  »َبْيَد«  كلمة  ا�ضتعمل  قد 

بعك�ض معناها الأ�ضلي، اأي: »بما«، لي�ضبح 

التعبير: »بما اأنني من قري�ض، فاأنا اأف�ضح 

النا�ض«. وُي�ضمى هذا الأ�ضلوب، في البيان 

اأي:  ال��ع��رب��ي، م��ج��ازًا م��ر���ض��ًا، 

بعك�ض  ال��م��ف��ردة  ا�ضتعمال 

لها  و�ضعه  ال��ذي  معناها 

اللغويون. واإذًا، فقد دّلل 

بطريقة   ،Pالر�ضول

ل  تو�ضُّ َع��ْب��َر  عملية، 

المجاز المر�ضل، على 

اأنه اأف�ضُح النا�ض!.
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من نو�در �لعرب

ْرطة بتعبير اليوم(  ح�ضَر الَع�َض�ُض )الَطْوُف، ال�ضُّ
َ
اأ

ن�ضوُة  عليهما  غلبت  وق��د  ال���ولة،  اأح��د  اإل��ى  �ضابين 

ال�ضراب. فقال لأحدهما:

- من اأبوك؟

فاأجاب:

اأنا بُن الذي ل ُيْنِزُل الدهُر قْدَره

واإْن نزَلْت، ف�ضوف تعوُد  

ترى النا�َض اأفواجًا اإلى �ضوِء نارِه

فمنهم ِقياٌم، حوَلها، وُقعوُد  

فقال الوالي: »ل ُبدَّ اأنَّ والد هذا الفتى من اأ�ضراف 

العرب«. ثمَّ قال للفتى الآخر:

- واأنت، من اأبوك؟

فردَّ قائًا:

اأنا بُن من دانِت الرَقاُب له

ما بيَن مخزوِمها وها�ضِمها  

غِم، وهي �ضاغرٌة تاأتيه بالرُّ

ياأخُذ من مالها ومن دِمَها  

كان  الفتى  هذا  اأّن  في  اأ�ضكُّ  »ما  الوالي:  فقال 

باإطاق  اأمَر  ثمَّ  �ضجاعًا«.  الأعيان(  )من  �َضرّيًا  اأبوه 

�ضراحهما.

وكان في المجل�ض رجل نبيٌه فِطن، فقال للوالي: 

ا  واأمَّ ِق��ْدَره(.  الدهُر  ُينِزل  )ل  اًل  فوَّ اأبوه  كان  ل  »الأوَّ

الحجامة،  )يتعاطى مهنة  امًا  َحجَّ اأبوه  فكان  الثاني، 

المعالجة  في  دمهم  ل�ضتخراج  النا�ض  د  َف�ضْ اأي: 

اأو  ع�ضل،  »َلْعَقُة  ال�ضريف:  الحديث  ومنه  الطبّية(. 

�َضْرَطُة ِمْحَجم«. فاأعجب الوالي بما �ضمع، فاأن�ضد قول 

ال�ضاعر:

ُكِن ابَن َمْن �ضئَت، واكت�ضب اأدبًا

�ضِب ُيغنيَك محموُده عن النَّ  

اإنَّ الفتى من يقول: ها اأنذا

لي�ض الفتى من يقوُل: كان اأبي  
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.  تف�ضير الآلو�ضي، ج27، �ض68( 1)

�لهو�م�ص

ة �أ�سلها ف�سيح كلمات عاميَّ

مثًا(  القهوة،  )ِتْفُل  ْفُل  التِّ  -

في  ي�ضتقرُّ  ما  اأي  »التُّْفُل«،  اأ�ضُلها 

اأ�ضفِل ال�ضيء من ُكْدَرٍة.

اإلى  الأغرا�ض من مكان  َزقَّ   -

كما  مراحل،  على  نَقلها  اأي:  اآخر، 

)تطعمها  فراخها  الع�ضفورُة  َتُزقُّ 

َق هو  ب��ت��ن��اوٍب م��ع ال���ّذك���ر(. وال����زِّ

الوعاء الذي ُتنقل فيه ال�ضوائل.

ا�ضترى  اإذا  ال��ول��ُد،  ��ْب��َرَق«  »َت�����ضَ

خ�ضو�ضًا  ياأكله،  م��ا  ال��دّك��ان  م��ن 

يتلّذذ  وراح  خطواته  تباعدت  اإذا 

بالطيبات. واأ�ضُل المعنى: �َضْبَرْقُت 

نباٌت  ْبِرُق  وال�ضِّ عُته.  قطَّ اأي  اللَّحَم، 

)تقطعه  الأن��ع��ام  ُت�َضْبِرُقه  غ�ّض، 

هي  بارق  وال�ضَّ لتاأكله(.  باأ�ضنانها 

و�َضْبَرَقِت  المطبوخة.  اللحم  األوان 

الناقُة في م�ضيها: باعدْت خطَوها.

�أخطاء �سائعة: حو�ر حول 

»هْرج ومْرج«

ْيَت يوم العطلة، يا ح�ضام؟ - كيف اأم�ضَ

هْرٍج  في  اأهلي،  مع  النهر،  على  اأم�ضيته   -

ومْرج، يا اأ�ضتاذ.

بعد  بوقتك،  ال�ضتمتاع  على  غبُطَك 
َ
اأ اإني   -

 
ً
اإنهاء الواجبات الدرا�ضية. ولكنك ارتكبَت خطاأ

في كامك.

- عفوًا، يا اأ�ضتاذ، فاأين الخطاأ؟

- ل��ق��د ق���ل���َت: »ف���ي ه�����ْرٍج وم�����ْرج«، 

»الهْرج«  لأنَّ  وفَرح«،  لعٍب  »في  وال�ضواب: 

)بفتح  »ال��م��َرج«  اأّم���ا  وال��ق��ت��ال.  الفتنة  ه��و 

نت الراء  الراء( فهو القلق والفتنة، وقد �ضكِّ

للمزاوجة مع »هْرج«.

فائدة �إعر�بية

التي تدخل على  ال��ام  الفارقة: هي  ��ام  الَّ

خبر المبتداأ، في مثل قولنا: »اإْن حبيٌب لمجتهٌد«. 

«، وهي مهملة، اأي ل  فة من »اإنَّ و«اإْن«، هنا، مخفَّ

تن�ضب كلمة »حبيب«، فتبقى هذه الكلمة مرفوعًة 

يت  على البتداء، وكلمة »مجتهٌد« خبُره. وقد �ُضمِّ

في  هذه  »اإْن«  بين  للتفرقة  »فارقة«  ��ام  الَّ هذه 

(، وبين »اإْن« النافية  فة من اإنَّ المثال )اأي المخفَّ

التي تعمل عمل )لي�ض(، في مثل قولنا: »اإْن حبيٌب 

مجتهدًا«، حتى ل يقع اللَّْب�ُض.
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زي�������ارة 

�الأرب��ع��ي��ن
كمال زهر

�إّن �لأخبار في ف�شل زيارة �لأئمة �لمع�شومينR وثو�بها، ول 

عظيمًا  وثو�بها  ف�شلها  جعل  قد   ،Qلح�شين� �لإمام  زيارة  �شيما 

جدً�، ولها من �لح�شنات ما ل يعّد ول يح�شى...

�أوليائه  �إمام عهدً� في عنق  يقول �لإمام �لر�شاQ: »�إن لكل 

و�شيعته، و�إّن من غاية �لوفاء بالعهد وح�شن �لأد�ء زيارة قبورهم. 

َفَمْن ز�رهم رغبة في زيارتهم وت�شديقًا بما رغبو� فيه، كان �أئمتهم 

.
)1(

�شفعاَئهم يوم �لقيامة«

زيارة �لأربعين:

وفي ف�ضل زيارة الأربعين، روى ال�ضيد 

ابن طاوو�ض بالإ�ضناد اإلى الإمام الع�ضكري

Q اأنه قال: »عامات الموؤمن خم�ض: 

الأربعين،  وزيارة  وخم�ضين،  اإحدى  �ضاة 

والتختُّم باليمين، وتعفير الجبين، والجهر 

.
)2(

بب�ضم اهلل الرحمن الرحيم«

الحديث جمع كبير من  وقد روى هذا 

الّطو�ضي،  ال�ضيخ  اأمثال:  الطائفة،  علماء 

الحلي،  وال���ع���ّام���ة  ال��م��ف��ي��د،  وال�����ض��ي��خ 

الأمين،  مح�ضن  وال�ضّيد  العاملي،  والحّر 

وغيرهم الكثير.. ومنهم من اعتبرها من 

الم�ضتحبات الأكيدة.

وقد ا�ضتهر: اأّن اأول الوافدين اإلى زيارة 

الع�ضرين  في   Qالح�ضين الإم��ام  قبر 

بن  جابر  الجليل  ال�ضحابي  هو  �ضفر  من 

ال�ضبايا  موكب  ثم  الأن�����ض��اري،  اهلل  عبد 

وق�ضة   .Qالعابدين زي��ن  الإم���ام  مع 

و�ضولهم ولقائهم بجابر معروفة وم�ضهورة. 

اإل����ى تعليل  ب��ع�����ض ع��ل��م��ائ��ن��ا  وق���د ذه���ب 

ال�ضبايا  بو�ضول  الأربعين  زيارة  ا�ضتحباب 

في ذلك اليوم، وقيل: اإنه الم�ضهور...

في �لع�شرين من �شفر:

ومهما يكن من اأمر، فاإنه من الوا�ضح 

الأئمة اأم��ر  اإل��ى  ت�ضتند  م�ضروعيتها  اأّن 

الذي  الأمر  بها... هذا  بالإتيان  Rلنا 

يدل على ا�ضتحباب ذلك ورجحانه، �ضواء 

قلنا: اإن مجيء ال�ضبايا، اأو جابر الأن�ضاري 

اإلى كرباء كان في الع�ضرين من �ضفر اأو 

في وقت اآخر..
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يوم  واف����ق  ق���د  م��ج��ي��ئ��ه��م  ك����ان  واإّن 

امتثال  بدافع  يكون  فقد  منه،  الع�ضرين 

 Pالأمر ال�ضتحبابي ال�ضادر عن النبي

والمع�ضومQ من الحّث على المداومة 

على زيارة قبره بعد ا�ضت�ضهاده. كما يمكن 

اأْن يكون بدافع ال�ضوق واللهفة..

زي���ارة  م�����ض��روع��ي��ة  اإّن  وال��خ��ا���ض��ة: 

Rالأئمة كام  من  م�ضتمّدة  الأربعين 

من  الم�ضهور  عمل  ك��ان  وعليه  مبا�ضرة، 

على  فقط  يقت�ضر  ول  الطائفة،  علماء 

في  ك��رب��اء  اإل���ى  ال�ضبايا  و���ض��ول  م��وع��د 

الع�ضرين من �ضفر..

منهم الأم��ر  اإع��ان  ظهور  تاأّخر  ولعّل 

الإمام  اأي��ام  اإل��ى  الأربعين  بزيارة   Q

ال�ضادقQ كما روي عنهQ ب�ضند 

�ضحيح عن �ضفوان بن مهران، حول كيفية 

Qضعيهم� اإلى  يرجع  الزيارة..  ون�ض 

. . المقنعة، ال�ضيخ المفيد، �ض474( 1)  منتهى المطلب، العامة الحلي، ج2، �ض892( 2)

�لهو�م�ص

�ضيعتهم،  تحركات  �ضرية  على  للحفاظ 

في  اأعدائهم  قبل  من  ر�ضدهم  يتم  ل  كي 

زياراتهم في اأيام محددة...

رّد �لر�أ�ص �إلى �لج�شد �لطاهر:

اأما عن رّد الراأ�ض ال�ضريف اإلى الج�ضد 

الطاهر بعد اأربعين يومًا: فمما اأجمع عليه 

رّد  وهو  غيرهم،  ورواه  الإمامية،  ال�ضيعة 

ج�ضده  اإل���ى   Qال�ضهداء �ضيد  راأ����ض 

كما  ���ض��ف��ر،  م��ن  الع�ضرين  ف��ي  ال��ط��اه��ر 

وقال  العلماء.  من  كثير  بذلك جمع  �ضرح 

ال�ضيد ابن طاوو�ض: »اإّن عمل الطائفة على 

ذلك«.

)رّد  وم��ن��ه  ال��ط��و���ض��ي:  ال�ضيخ  وق���ال 

الراأ�ض( زيارة الأربعين، وكثير غيره مثل: 

وال�ضبراوي  ال��ج��وزي،  واب���ن  ح��ج��ر،  اب��ن 

ال�ضافعي،  وال�����ض��ب��ل��ن��ج��ي  ال�����ض��اف��ع��ي، 

وال�ضيرازي.
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الغذائي  التاريخ  في  نتاأمل  وعندما 

مادة  �ضكلت  الحنطة  اأن  نجد  لل�ضعوب، 

ال�ضعوب  بين  م�ضتركة  اأ�ضا�ضية  غذائية 

والأق���وام. ف��الأوروب��ي��ون زرع��وا القمح 

ال�ضوريون  اأما  وال�ضوفان،  وال�ضعير 

القمح،  اأن��واع  اأف�ضل  فزرعوا 

القمح  البريطانيون  وزرع 

والهندو�ض  وال�ضوفان، 

والأرز،  ال����ق����م����ح 

القمح  وال�����ض��ي��ن��ي��ون 

الحمر  والهنود  وال��دخ��ن،  وال��رز  ال�ضتوي 

اعتمدوا الذرة.

غذ�وؤنا دو�وؤنا  

اأغلب النا�ض يبحثون عن �ضفاء �ضريع 

نظام  بتغيير  اللتزام  دون  الأمرا�ض  من 

غذائية  ع��ادات  يمار�ضون  وهم  غذائهم، 

�ضي�ضلمون  اأنهم  معتقدين  وخاطئة،  �ضيئة 

كالإن�ضان  والأ�ضقام،  بالعلل  الإ�ضابة  من 

اأن يقف على �ضكة  اأْن باإمكانه  الذي يظّن 

الذي هو  القطار  يده�ضه  اأن  الحديد دون 

اآت عاجًا اأو اآجًا. 

غ���ذ�وؤن���ا دو�وؤن����ا

�لكاملة �ل��ح��ب��وب 

�أغ���ذي���ة �ل��ط��اق��ة

د. مرمي حر�جلي

�أودعها  طبيعية  حاجة  �لغذ�ء 

حيوي  ن  م��ك��وِّ وه��و  خلقه،  ف��ي  �هلل 

�لإن�شان  �عتاد  �لحياة.  ل�شتمر�ر 

على مر �لع�شور على �لعديد من �أنو�ع 

�لأغذية من بين ما يزرعه �أو ي�شنعه، 

حيث �عتمد �لقدماء على ما ينتجونه 

�لطبيعة  تعطيه  ما  �أو  زر�عاتهم  من 

مثًا  ف��ال��م�����ش��ري��ون  خ���ي���ر�ت.  م���ن 

�عتقدو� باإله �لحنطة و�أطلقو� عليه 

�ليابانية  و�لكلمة   ،NePre نيبر  ��شم 

�لتي تعني »�ل�شام و�لتجان�ص« تعني 

�أي�شًا »تناول �لحبوب«.
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تتلّخ�ص  �لع�شر  �أمر��ص  �أ�شباب 

في م�شكلتين:

الطعام،  كمية  زيادة  في  ال�ضراهة   .1
المختلفة  الأطعمة  من  التنوع  كثرة  اإل��ى 

التي ل تنفع.

هذا بالإ�ضافة اإلى �ضوء اختيار الغذاء 

من حيث الكمية والنوعية.

والن�ضاط  الحركة  قلة  من  الك�ضل   .2
الج�ضدي والعقلي.

الغذاء  اأن���واع  ن��اأك��ل  اأن  ال���دواء  اإذًا، 

ال�ضحيح حين ن�ضعر بالجوع لكي نحافظ 

الأم��را���ض،  م��ن  وال��وق��اي��ة  ال�ضحة  على 

الفكرة،  ه��ذه  يعار�ض  اأْن  يمكن  اأح��د  ول 

اأْن ت�ضفي من  فيمكن لاأغذية ال�ضحيحة 

الأمرا�ض.

بب�ضاطة، الغذاء ممكن اأن يكون دواءًا، 

لكن الأدوية لديها تاأثيرات �ُضّمية متفاوتة 

ول يمكن اأْن تكون غذاء.

�ل�شحي  �ل���غ���ذ�ء  ي��ت��األ��ف  م����َم 

�لمثالي؟

غير  ك���ام���ل���ة  ح����ب����وب   %60-50
والبرغل  كالخبز  ومنتجاتها  مق�ضورة 

والمعكرونة...

متنوعة  وف��اك��ه��ة  خ�����ض��ار   %30-20
مزروعة محليًا وبلديًا اإذا اأمكن ذلك.

5-10% �ضوربة خ�ضار اأو حبوب.  
متباعدة(،  )بفترات  5-10% لحوم 
مربيات  ت��رف��ي��ه��ي��ة،  اأط���ع���م���ة  ���ض��م��ك، 

وحلويات.

�ضوفان،  اأرز،  )قمح،  الحبوب  تتاألف 

دخن، �ضعير....( من:

فيتامينات،  ب��روت��ي��ن��ات،  ن�����ض��وي��ات، 

لحاجات  مثالية  بن�ضب  وده���ون  م��ع��ادن 

لاألياف  ممتاز  م�ضدر  وه��ي  الإن�����ض��ان. 

وعائلة فيتامينات B وفيتامين Eوالفو�ضفور 

للدماغ.  وغ���ذاء  رئي�ضي  معدن  ه��و  ال��ذي 

يمد  غذاء  اأف�ضل  الكاملة  الحبوب  وتعتبر 

كامل ج�ضم الإن�ضان بالطاقة.

ل��ك��ن ه���ل ت�����ش��ب��ب �ل��ن�����ش��وي��ات 

�لبد�نة؟ 

َمْن منا لم ي�ضمع باأن الن�ضويات ت�ضبب 

زيت  اأو  البطاطا  الخبز،  ب��اأن  ال��ب��دان��ة، 

الزيتون اأو المك�ضرات النيئة كالجوز واللوز 

وغيره ت�ضبب ال�ضمنة؟
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تناول  عند  بالذنب  ي�ضعر  لم  منا  َمْن 

هذه  اأّن  نعلم  هل  لكن،  الأط��ع��م��ة؟   ه��ذه 

لكل  الغذائي  النظام  اأ�ضا�ض  هي  الأغذية 

النباتيين؟

واح���دًا  نباتيًا  راأي��ن��ا  ه��ل  ذل���ك،  وم��ع 

يعاني من البدانة، اأو حتى من ال�ضمنة ولو 

الطفيفة؟

الحقيقية  الأ���ض��ب��اب  ه��ي  م��ا  اإذًا، 

للبدانة؟ وما هو �ضبب اختاف الآراء؟

هو  ل��ل��ب��دان��ة  ال��ح��ق��ي��ق��ي  ال�����ض��ب��ب  اإّن 

المنتجات  اأي  والكول�ضترول،  ال�ضحوم 

الحيوانية فقط، اإذ اإن المنتجات النباتية 

ل تحتوي هاتين المادتين.

المنتجات  فجميع  وب��ال��ت��ال��ي،  اإذًا، 

النباتية ل ت�ضبب ال�ضمنة.

هي  فقط  �لحيو�نية  �لمنتجات 

بن�شب  ولكن  �لبد�نة،  عن  �لم�شوؤولة 

متفاوتة ترتفع تدريجيًا:

ال�ضمك – الدجاج – اللحوم الحمراء 

– الزبدة – الدهن  - الحليب وم�ضتقاته 

- البي�ض.

اأي�ضًا عند تناول الن�ضويات والمنتجات 

معًا  وال�ضحوم  الدهون  العالية:  الحيوانية 

الجبنة،  مع  الخبز  مثل  الوجبة،  نف�ض  في 

اأوًل  الج�ضم  ي�ضتهلك  ال�ضمن،  مع  الرز  اأو 

والدهون  ال�����ض��ح��وم  وي��خ��زن  ال��ن�����ض��وي��ات 

الحيوانية، وهذا  المنتجات  الموجودة في 

عندما  اأما  لل�ضمنة.  الرئي�ضي  ال�ضبب  هو 

فقط  الخ�ضار  مع  الن�ضويات  تناول  يتم 

مع  الخبز  اأو  بالزيت،  المطبوخ  الرز  مثل 

يمكن  ما  هناك  فلي�ض  وال��زي��ت،  الزعتر 

تخزينه حتى يوؤدي اإلى ال�ضمنة و�ضي�ضتهلك 

الج�ضم كامل الغذاء.

�لبقول ومنتجاتها:

رئي�ضيًا  م�������ض���درًا  ال��ب��ق��ول  ت�����ض��ك��ل 

للبروتين، وهي مهملة اليوم في مطابخنا، 

نظامنا  اإلى  اإدخالها  اإعادة  ال�ضحي  فمن 

الغذائي. لماذا؟ لأن البقول والحبوب معًا 

يكمل بع�ضها بع�ضًا وتوؤلف بروتينًا كامًا، 

بحيث تقدم البقول الحمو�ض الأمينية التي 

تحتاج اإليها الحبوب. والبروتين هو حجر 

البناء في ج�ضم الإن�ضان حيث يوجد بوفرة 

في الع�ضات والأوتار وكافة الأع�ضاء، كما 

تحتوي البقول والحبوب على كمية ل باأ�ض 

بها من الفيتامينات والمعادن، وخ�ضو�ضًا 

بعد زرعها وبرعمتها.

في  يعي�ض  اأن  ي�ضتطيع  ل  الإن�ضان  اإّن 

عن  تدريجيًا  به  يبتعد  ح�ضاري  محيط 

البيئة التي تكّيفت معها اأع�ضاوؤه وحوا�ضه 

وعقله عبر اآلف القرون من التاريخ.

ن�شيحة:

1. اأثبتت الدرا�ضات الحديثة اأن نق�ض 
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في   - الن�ضويات  اأي   - ال��ك��رب��وه��ي��درات 

النظام الغذائي يوؤدي اإلى �ضعف الذاكرة، 

والأف�����ض��ل ت��ن��اول��ه��ا م��ن ال��م�����ض��ادر غير 

المق�ضورة، لأنها �ضت�ضبب امت�ضا�ضًا بطيئًا 

بالطاقة  الدماغ  تمّد  و�ضوف  لل�ضكريات، 

لفترة اأطول. 

النيئة،  والمك�ضرات  البذور  تناول   .2
والمعادن  ال��ب��روت��ي��ن��ات  على  لح��ت��وائ��ه��ا 

والزيوت المهمة للج�ضم، والأهم الحمو�ض 

مثل  الم�ضبعة  غير  الأ�ضا�ضية  الأمينية 

اأوميغا 3 واأوميغا 6 ال�ضرورية لإعادة بناء 

في  اللتهابات  ولمقاومة  الخايا،  واإنتاج 

اأج�ضامنا، مثل )�ضم�ضم، بذر الكتان، جوز، 

بذر العنب، حبة البركة، اللوز بق�ضره...( 

وقد بّينت الدرا�ضات اأّن اللتهاب يلعب 

دورًا في كثير من الأمرا�ض المزمنة، بما 

المفا�ضل  والتهاب  القلب  اأم��را���ض  فيها 

والربو وال�ضكري، وبع�ض اأنواع ال�ضرطان. 

وهذا اللتهاب نقاومه بتعزيز وجود اوميغا 

3  في غذائنا.
طبق �شحي:

طبق ي�ضلح فطورًا و�ضناك بعد الظهر 

كافة  اإل��ى  اأ�ضهر  �ضتة  عمر  من  لاأطفال 

الأعمار:

)رقائق  مق�ضورة  غير  كاملة  •حبوب  	
قمح، �ضعير، �ضوفان....(.

•حليب اأو ماء �ضاخن اأو ع�ضير طازج. 	
بق�ضره،  )ل���وز  مثل  نيئة،  •مك�ضرات  	
ال�ضم�ض.....(  دوار  بذر  ف�ضتق،  جوز، 

مطحونة لاأطفال.

•ع�ضل )لاأطفال بعد عمر ال�ضنة والن�ضف  	
اإلى �ضنتين(، دب�ض عنب اأو دب�ض خروب 

اأو اأي دب�ض محلي طبيعي، زبيب، تمر، اأو 

اأي فاكهة ترغبون بها.

يمنح  ال���ط���ب���ق  ه�����ذا 

لفترة  ط��اق��ة  ال��ج�����ض��م 

يقوي  اأن���ه  كما  ط��وي��ل��ة، 

الذاكرة.
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وطن  الطيبة،  الأر�����س  وط���ن  لبنان 

مزهّواً  يتغنى  ت����راه  وال���ب���ه���اء،  ال��ج��م��ال 

82 غابة  م��ح��م��ي��ات ط��ب��ي��ع��ي��ة،   7 ب���وج���ود 

يتمتع  ط��ب��ي��ع��ي��اً،  م��وق��ع��اً  و71  م��ح��م��ي��ة، 

فيها  ب��م��ا  عالمية  بت�صنيفات  معظمها 

ذات  الرطبة  لاأرا�صي  رام�صار«  »مواقع 

الأهمية الدولية.

باأ�صرار  ي��زخ��ر  الطبيعي  الكنز  ه���ذا 

ع�صور  على  �صاهدة  تقف  اأ�صجار  الجبل، 

م�صت، اأ�صجار تنت�صب �صموخاً وعنفواناً 

و���ص��اب��ة،  ف���اإذا بها ت��ت��راءى للمرء عند 

عجزت  اأ����ص���راراً  �صتف�صي  وك��اأن��ه��ا  تاأملها 

عن  والجيولوجيين  الموؤرخين  اأب��ح��اث 

�صامتة،  تبقى  الواقع  في  لكنها  ك�صفها، 

الأر�س  ه��ذه  ت��اري��خ  حفظ  على  موؤتمنة 

الطاهرة. ولكن هذا ال�صكون التام يترنم 

اآخ�����ر زقزقات  اإل�����ى  ف��ت��خ��رق��ه م���ن وق����ت 

الم�صتوية  الأغ�����ص��ان  لتعود  الع�صافير، 

ب��ع��ن��اي��ة دق��ي��ق��ة ل��ت��ف��ر���س ح�����ص��وره��ا من 

جديد كمن يحافظ على رهبة المكان.

رول فقيه

�لمحميات 

�سو�هد �لتر�ث
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تعريف المحميات الطبيعية

عن  ع��ب��ارة  ه��ي  الطبيعية  المحمية 

م�ساحة من الياب�سة اأو البحر ذات الطابع 

الطبيعي  المنظر  اأو  الهام   
)1(

الإيكولوجي

جمالية  طبيعية  ث��روة  ذات  وهي  المميز. 

لحماية  مخ�ص�صة  و���ص��ي��اح��ي��ة  ث��ق��اف��ي��ة 

وخ�سو�سًا  الطبيعية  ال��م��وارد  و�سيانة 

المحميات  تعتبر   .
)2(

البيولوجي التنوع 

في  الأ�سا�سية  الركائز  اأهم  من  الطبيعية 

وهي  لبنان,  في  الريفية  التنمية  �سيا�سة 

اأي�صًا من اأهم الو�صائل الوقائية من التبدل 

والنمو  البيئي  وال��ت��ده��ور  اال�صطناعي 

ال�صكاني ال�صريع والتمدد العمراني وخطر 

فقدان جزء هام من تراث الوطن الطبيعي 

و�صيلة  المحميات  اأن  اأي  الوطنية,  وثروته 

التي  الح�صارية  التغييرات  م��ن  وقائية 

يدخلها االإن�صان على البيئة وبالتالي تعتبر 

الطبيعي  تراثنا  من  حية  �صواهد  بذاتها 

وثروتنا الوطنية, يتوجب حمايتها للمنفعة 

العامة واالأجيال المقبلة.

1- محمية �صاطئ �صور الطبيعية

اأن�صئت محمية �صاطئ �صور الطبيعية 

 12 ب��ت��اري��خ   708 ال��ق��ان��ون رق���م  ب��م��وج��ب 

ت�صرين الثاني 1998.

 4 م�صاحة  على  المحمية  ه��ذه  تمتد 

كيلومترات مربعة تقريبًا مق�صمة اإلى ثالثة 

بالمحافظة  المتعلق  الق�صم  اأهمها  اأق�صام 

على الحيوانات والنباتات البحرية.

تحتوي محمية �صاطئ �سور الطبيعية, 

ال��واق��ع��ة ف��ي ج��ن��وب ل��ب��ن��ان, ع��ل��ى بع�ض 

في  المحمية  الرملية  ال�صواطئ  اأف�صل 

لبنان. وقد تم اإعالنها منطقة رطبة ذات 

»رام�صار«  التفاقية  وفقًا  عالمية  اأهمية 

)Ramsar( للمناطق الرطبة. كما وت�صّكل 

م�صدرًا  المحمية  ف��ي  االرت��وازي��ة  االآب���ار 

الع�صر  اإلى  تاريخها  يعود  العذبة,  للمياه 

واحدة  �صور  مدينة  كانت  ي��وم  الفينيقي 

ال�صاطئ  ام��ت��داد  على  ال��م��دن  اأه���م  م��ن 

الفينيقي. 

ال�صتيالد  موقعًا  المحمية  وت�صّكل  كما 

 Loggerhead( »ال�صلحفاة »�صخمة الراأ�ض

باالنقرا�ض  المهّددة   )Turtle –Caretta
اإلى  وال�����ص��الح��ف ال��ب��ح��ري��ة ال��خ�����ص��راء, 

جانب تميزها باأنواع عديدة من النباتات 

وع�صافير الم�صتنقعات التي تنت�صر بكثرة 

في هذه البيئة اله�صة.

علمًا اأن ال�صواطئ الرملية في محمية 

البيئي  بنظامها  الطبيعية,  �صور  �صاطئ 

الممّيز, هي موطن لتنّوع غني من النباتات 

والحيوانات والح�صرات. 

2- محمية اأرز ال�صوف
الطبيعية  ال�صوف  اأرز  محمية  اأن�صئت 

تموز   29 تاريخ   532 رقم  القانون  بموجب 

      .1996
تعّد محمية اأرز ال�صوف الطبيعية اأكبر 

تغطي  اإذ  لبنان  في  الطبيعية  المحميات 

الإجمالية  لبنان  م�ساحة  من   5% بحماها 

اأي ما يقارب 550 كيلومترًا مربعًا, تمتّد من 

�صهر البيدر �صمااًل اإلى جبل نيحا جنوبًا. 

تغطي هذه المحمية غابات �صنديان لجهة 

والجنوبية  ال�صرقية  ال�صمالية  منحدراتها 

ال�صرقية. واأكثر ما ت�صتهر به هذه المحمية 

اأرز  غابة  وه��ي:  االأرز الثالث  غابات  هو 
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معا�صر ال�صوف وغابة اأرز الباروك وغابة 

ر  ُتقدَّ وال��ت��ي  بمهريه   - عين زحلتا  اأرز 

االأرز  غابات  من  تبقى  ما  بربع  م�صاحتها 

في لبنان. 

 27 ال�����ص��وف  اأرز  محمية  ت�صت�صيف 

نوعًا من الحيوانات اللبونة البرية بع�صها 

هذه  ت�صت�صيف  كما  عالميًا.  نادر الوجود 

المحمية حوالي 200 نوع من الطيور منها 

نوعًا من   524 اإلى  اإ�صافة  نادرًا,  نوعًا   19
النباتات واالأ�صجار بينها 16 �صجرة نادرة 

�صجرات  و���ص��ت  المحلي  الم�صتوى  على 

نادرة على الم�صتوى العالمي.

3- محمية حرج اإهدن
الطبيعية  اإهدن  حرج  محمية  اأن�صئت 

اآذار   9 تاريخ   121 رق��م  القانون  بموجب 

عام 1992.

ع�صرة  االإج��م��ال��ي��ة  م�صاحتها  ت��ب��ل��غ 

والباقي  م�صجر  ثلثها  مربعة  كيلومترات 

يجري زرعه من جديد.

تقع المحمية في المنحدرات ال�صمالية 

الغربية.  لبنان  جبال  ل�صل�صلة  الغربية 

ن�صبيًا  عالية  تر�صبات  مع  الندى  يح�صنها 

النادرة  النباتات  من  العديد  فيها  ويزهر 

والم�صتوطنة. وتقع, بمحاذاة اأ�صجار االأرز, 

غابة تجمع بين العرعر والتنوب اإ�صافة اإلى 

المجموعة االأخيرة المحمّية في البالد من 

المحمية  هذه  ت�صم  البري.  التفاح  �صجر 

 39 بينها  النباتات  من  نوعًا   1030 حوالي 

الفطر  من  ن��وع  و300  االأ�صجار  من  نوعًا 

عن  ف�صاًل  االأوركيد  من  نوعًا  البري و30 

اأنواع عديدة من الطيور والحيوانات ومن 

  )ImPerial(االإمبراطورية الن�صور  اأهمها 

اأو    )Bonelli( كبرى م�صيرة  عقاب  اأو 

الذئاب اأو القطط البرّية. 

4- محمية اليمونة
اليمونة  محمية  اأن�صئت   1999 ع��ام 

لجبل  ال�صرقية  المنحدرات  على  الواقعة 

لبنان بمحاذاة الحدود ال�صورية. واليمونة, 

تقع  طبيعية  ال�صغير, بحيرة  البحر  اأي 

على علو يتراوح بين 1500 و2000م تغذيها 

6 اأنهار و84 نبعًا مو�صميًا. فيها 1736 نوعًا 
نادرة  كبيرة  اأع���داد  بينها  النباتات  من 

اأن��واع  ف��ي المحمية  طبية.  منافع  وذات 

عن  ف�صاًل  البرية  الحيوانات  من  كثيرة 

التي تاأتيها  المهاجرة  اأو  المقيمة  الطيور 

من اأجزاء اأوروبية واآ�صيوية.

ولي�ض بعيدًا عن اليمونة يقوم م�صتنقع 

غني  م�صتنقع  وه���و  ال��ب��ق��اع,  ف��ي  عميق 

باأ�صجاره يرتفع 875 مترًا عن �سطح البحر 

المهاجرة  الطيور  ب�صكل دائ���م  وت���زوره 

االأحمر  الثعلب  وفيها  المتعددة.  باأنواعها 

والخنزير البري واالأرانب البرية.

5- محمية بنتاعل الطبيعية
في   11 رق��م  القانون  بموجب  اأن�صئت 

تاريخ 25 �صباط .1999

المحميات  اأق��دم  من  بنتاعل  محمية 
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هكتارات   110 م�صاحتها  تبلغ  لبنان,  في 

على علو 250 مترًا اإلى 850 مترًا ما يجعلها 

المحمية  ت�صم  البيولوجي.  بالتنوع  غنية 

هكتار(   30( المثمر  ال�صنوبر  اأ�صجار 

والملول  والعف�ض  ال�صنديان  واأ���ص��ج��ار 

وبع�ض  البري  والخنزير  الحجل  وي�صكنها 

اأ�صا�صي  ممر  اأنها  اإل��ى  اإ�صافة  الثدييات 

للطيور المهاجرة.

ال��م��ح��م��ي��ة ع��ل��ى ط��ري��ق هجرة  ت��ق��ع 

من  وغيرها  وال�صقور  كالن�سور  الطيور 

غابة  على  احتوائها  اإلى  اإ�صافة  الجوارح, 

هي  الطبيعية  بنتاعل  ومحمية  ال�صنوبر. 

موطن لتنّوع غني من النباتات والحيوانات 

والح�صرات.

6- محمية جزر النخل الطبيعية
الطبيعية  النخل  جزر  محمية  اأن�صئت 

اآذار   9 تاريخ   121 رق��م  القانون  بموجب 

1992.

الطبيعية  النخل  جزر  محمية  تحتوي 

ماأهولة  غير  متو�ّصطية  ج��زر  ث��الث  على 

من  م   500 من حوالي  وح��زام��ًا  بال�سكان 

المياه المحيطة بها, وتقع على بعد حوالي 

ت�صّكل  طرابل�ض.  غربي  �صمالي  كلم   5.5
والنخل  )الفنار(  ورامكين  �صنني  ج��زر 

لبنان.  ف��ي  ال��وح��ي��دة  الحقيقية  ال��ج��زر 

على  اأهمية  البحري  البيئي  ولهذا النظام 

مواطن  اأحد  ي�صّكل  اإذ  العالمي  الم�صتوى 

لل�صلحفاة  المتبقية  القليلة  ال��ت��ف��ري��خ 

 )Loggerhead Turtle الراأ�س«  »�سخمة 

المهّددة.   – CARETTA CARETTA( 

ل�ِ  ا�صتراحة  مكان  اأي�صًا  الجزر  وت�صّكل 

156 نوعًا من الطيور المهاجرة )بما فيها 
والمهّددة(.  النادرة  االأن��واع  من  العديد 

وباالإ�صافة اإلى اأّنها غنية بالحياة النباتية 

ال�صاحلية والنباتات الطبية, تتمّيز مياهها 

ال�صاحلية بوفرة ال�صمك واالإ�صفنج البحري 

والكائنات البحرية االأخرى.

تنورين  اأرز  غ��اب��ة  م��ح��م��ي��ة   -7
الطبيعية

تنورين  اأرز  غ��اب��ة  محمية  اأن�����ص��ئ��ت 

بتاريخ   9 رقم  القانون  بموجب  الطبيعية 

25 �صباط 1999.
ُتعتبر محمية غابة اأرز تنورين الطبيعية 

لبنان  في  االأرز  غابات  اأكبر  من  واح��دة 

فيها  �صجر االأرز  وي�صّكل  كثافة  واأكثرها 

ال�صفحة  ه��ذه  الغابة.  من   %  90 حوالي 

الجبلية المذهلة, مع �صجرات االأرز, تبدو 

وكاأنها تتحّدى قانون الجاذبية بنموها على 

منحدرات عمودية. منظر مثير لالإعجاب 

تقترن روعته برحلة ا�صتك�صافية لالأخاديد 

واالأزهار  الطبيعية  الكهوف  اأو  ال�صخرية 

النادرة.

االإيكولوجيا: علم درا�صة البيئة. (1 )

علم االأحياء. (2 )

الهوام�ش
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كتاب عا�شوراء مدد وحياة:  

الموؤلف: ال�صيخ نعيم قا�صم.

النا�صر: دار المحّجة البي�صاء.

االإم��ام  �صيرة  ع��ن  ف�صول  ويت�صمن 

رف�ض  اإل��ى  ال���والدة  م��ن   Qالح�سين

اإلى   Qالح�صين االإمام  �صيرة  البيعة, 

كربالء, اإ�صاءات على ال�صيرة, تجيب عن 

اإ�صافة  ال��ق��ارئ,  عند  محتملة  ت�����ص��اوؤالت 

في  المراأة  الن�صر,  التكليف,  اال�صتقامة,  عا�صورائية:  محا�صرات  اإلى 

كربالء, العّزة, الذلة....

كتاب حقوق الزوج والزوجة :

الموؤلف: ال�صيخ نعيم قا�صم.

النا�صر: دار المحّجة البي�صاء.

الطبعة ال�سابعة – بحّلة جديدة

يطل على مجمل العالقات الزوجية وما يرتبط بحقوق المراأة ب�صكل 

عام, ومن خالل االأ�صئلة المتنوعة تّمت االإجابة عن ا�صتف�صارات كثيرة, 

منها: مفهوم الزواج, الخدمة المنزلية, الن�صوز, تعّدد الزوجات وغيرها 

من الم�صائل المهمة.

كتاب »العمل التطوعي«:

 للمهند�ض:  محمد نظام

النا�صر: الجمعية التعاونية للطباعة / دم�صق.

على  ال�صوء  ت�صليط  اإل��ى  يهدف  الو�صط  الحجم  م��ن  كتيب  وه��و   

والمجتمع  اأواًل  الفرد  �صعيد  على  ومكا�صبه  واآث��اره  التطوعي  العمل  اآفاق 

والب�صرية ثانيًا, وكذلك على اآفاقه و�صلبياته ومنزلقاته, كما ي�صاهم في 

التطوعي  العمل  حركة  وتنمية  النا�ض,  بين  التطوع  بثقافة  الوعي  تعميق 

في المجتمع.

كتاب »الثورة الإ�شالمية في اإيران«

 للموؤلف: منو�صهر محمدي, تعريب: حيدر نجف.

االأولى,  الثالث:  مراحلها  في  االإ�صالمية  الثورة  في  الكتاب  يبحث 

الواقع ال�صيا�صي واالجتماعي قبل الثورة, الثانية: عوامل انت�صار الثورة, 

الثالثة: بعد انت�صار الثورة )مرحلة البناء(. الكتاب اإ�صدار دار المعارف 

من  �سفحة   154 من  ويتاألف  النهو�ض  اأدبيات  �صل�صلة  �صمن  الحكمية 

القطع الو�صط.
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- �شارة خالد يحيى – كفر�شوبا: ر�شالة من القلب اإلى �شماحة ال�شيد ح�شن 

ن�شر اهلل.

�شيدي... اأيها الأمين على �شعبه، ام�ض فنحن وراءك �شائرون...

تعلو  الن�شر  ابت�شامة  اهلل  �شاء  اإن  لنا  وتعيد  �شبرنا  تعزز  عزيمتنا،  ترفع 

ثغرنا.

- محمد ح�شين محمد ح�شن العوطة: ن�شكر لك م�شاهمتك وندعوك اأيها 

من  يحب  من  ندعو  كما  القرعة،  �شحب  في  معنا  الم�شاركة  اإل��ى  الكريم  الأخ 

القراء اإلى ذلك، على اأْن يتّم التوا�شل مع المجلة لمعرفة وقت ال�شحب.

- فاطمة اإبراهيم حمود: ن�شكر لك م�شاهماتك المتكررة. اأما عن ق�ش�ض 

مع  يتنا�شب  ما  ع��دد  كل  في  ن��ورد  فاإننا  ال�شالم،  عليهم  البيت  واأه��ل  الأنبياء 

المنا�شبات الإ�شالمية.

- اأمين اأمين: ن�شكر لك م�شاهمتك ونذكرك وجميع الم�شاركين الكرام باأّن 

المجلة ل تن�شر اإل ال�شعر الذي يكون باللغة الف�شحى.

ردود �سريعة

من ر�سائل القراء

ن�صكر للقراء االأعزاء م�صاركاتهم وننظر ونتابع ر�صائلكم ومالحظاتكم 

طالب  زينب  م�صطفى,  اإبراهيم  زينب  للقراء:  الجزيل  ال�صكر  باهتمام, 

من�صور, اإيمان اأحمد ق�صير, اأ�صعد ح�صن زراقط, بتول اأحمد زبيب, زينب 

اأحمد  محمد  طعام,  اأبو  �صادي  من�صور,  عفيف  و�صام  �صرور,  اأحمد  علي 

حب اهلل, عماد ال�صرتوني, وجيهة مو�صى ن�صار, محمد ح�صين فقيه, هنية 

اأحمد ق�صير, زينب علي  اإيمان  ح�صين ملحم, خديجة محمد ن�صر اهلل, 

الح�صيني يو�صف, محمد علي اأخ�صر, علي خ�صر الفاعور.
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الجائزة الأولى: منيرة عبا�س �شاهر.150000ل.ل.

الجائزة الثانية:  علي محمد �شرور. 100000ل.ل.

8 جوائز، قيمة كل منها 50000ل.ل. لكل من:

رباب مالك يا�شين.

بتول حمزة الأ�شمر.

زينب مجاهدة عبد الكريم عبيد.

كوثر اإبراهيم اإبراهيم الح�شيني.

فاطمة محمد ح�شن.

اآيات دروي�س �شلهوب.

اأمين علي �شالمة.

اإيمان اإياد الحاج ح�شن.

محمد ح�شين يو�شف �شرور

فاطمة �شليمان خازم

فاتن اأحمد �شرور

�شارة ح�شين ع�شمان

فاطمة يو�شف �شرور

علي غازي ال�شرتوني

عماد عفيف �شرور

عماد غازي ال�شرتوني

منى محمد �شغير

اأ�شئلة م�شابقة العدد 221

اأ�شماء الفائزين بالجائزة ال�شنوية

اأ�شماء الفائزين في قرعة م�شابقة العدد 219

1

2

3

4

�شح اأم خطاأ؟

أ. اإن التلميذ يكت�صب من زميله تعابير وحقائق وقيمًا حققها لديه الكثير من المعلمين.

ب. يذكر »الجويني« اأن علماء ال�صّنة كانوا يقيمون العزاء في اأ�صفهان وهمدان يوم الح�صين.

: »َمن عِمل بما عِلم وّرثه اهلل ِعلم ما لم يعلم«. من كالم المع�صومQج. 

اإمالأ الفراغ:

القراآن الكريم كتاب التربية االإن�صانية والر�صالة االإ�صالمية ر�صالة..................أ. 

 عن االآيات التي تتحدث عن ...............ب.  تحدث هّزة عنيفة في كيان االإن�صان.

تعتبر.............ج.  من اأهم الركائز الأ�سا�سية في �سيا�سة التنمية الريفية في لبنان.

من القائل؟

أ. »هنيئًا لل�صيخ راغب هذه ال�صهادة«.

ب. »ال باأ�ض علّي يا اأخي, فمن كان في ح�صن اهلل ال يخ�صى �صيئًا, وال�صهادة هي كل المنى«.

ج. »اعملوا على اأ�صا�ض اأنكم انطلقتم من ال�صفر, واعلموا اأن كل عمل في �صبيل اهلل يتحقق 

ولو بعد مئة عام«.

من المق�شود؟

أ. »لقد جاء ا�صت�صهاده ليكون عنوانًا للمرحلة التي يثمر فيها جهاده ودمه«.

ب. يخلد اإلى الراحة االأبدية في جنات الخلد حيث ي�صير فخورًا بنف�صه باأنه من رجال اهلل.

ج. وردت بع�ض العالمات التي ت�صاعد على تحديده وذلك في كتب اال�صتفتاءات ال�صرعية.

�شّحح الخطاأ ح�شبما ورد في العدد:

أ.  اأغلب النا�ض يبحثون عن �صفاء �صريع من االأمرا�ض رغم االلتزام بتغيير نظام غذائهم.

5
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٭ اأ�صئلة الم�صابقة ُيعتمد في االإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي.

٭ ُينتخب الفائزون �صهريًا بالقرعة من بين الذين يجيبون اإجابات �صحيحة عن كل 

اأ�صئلة الم�صابقة وتكون الجوائز على ال�صكل التالي:

االأول: مئة وخم�صون األف ليرة لبنانية � الثاني: مئة األف ليرة لبنانية باالإ�صافة اإلى 

8 جوائز قيمة كل واحدة منها خم�صون األف ليرة.
٭ كل من ي�صارك في اإثني ع�صر عددًا ويقدم اإجابات �صحيحة ولم يوفق بالقرعة, 

يعتبر م�صتحقًا لجائزة القرعة ال�صنوية.

٭ ُيعلن عن االأ�صماء الفائزة بالم�صابقة ال�صهرية في العدد مئتين وثالث وع�صرين 

.
َّ

ال�صادر في االأول من �صهرني�صان 2010م بم�صيئة اهلل

اآخر مهلة ل�شتالم اأجوبة الم�شابقة:

ل من �شهر اآذار 2010م الأوَّ

مكتبة  اإلى  اأو   ,)24/53 �ض.ب:  البريد)بيروت,  �صندوق  عبر  االأجوبة  ُتر�صل  ٭ 

جمعية المعارف االإ�صالمية الثقافية.

٭ كل ق�صيمة ال تحتوي على اال�صم الثالثي ومكان ورقم ال�صجل تعتبر الغية.

8

7

6

10

9

في  الماآذن  حظر  ل�صالح  %75.5ب.   بن�صبة  الثاني  ت�صرين   29 في  ال�صوي�صريون  �صّوت 

�سوي�سرا.

ج. الحاج عماد -ورغم كونه �صغير اإخوته اإال اأنه- تحّمل الم�صوؤولية باكرًا.

في اأي �شفحة وردت العبارة التالية:

عالمات الموؤمن خم�ض: �صالة اإحدى وخم�صين, وزيارة االأربعين, والتختم باليمين, وتعفير 

الجبين والجهر بب�صم اهلل الرحمن الرحيم«.

في اأي مو�شوع ورد هذا الحديث:

عن النبيP »اإن طالب العلم لي�صتغفر له كل �صيء حتى حيتان البحر, وهوام االأر�ض و�صباع 

البر واأنعامه«.

اأم�شى �شبابه بن�شاط مفرط وحيوية ل مثيل لها. فتنقل بين المدر�شة والمعهد 

والح�شور في الم�شجد واللتحاق بالدورات الع�شكرية. من هو؟

أ.  ال�صهيد عماد مغنية.

ب.  ال�صهيد هادي اإ�صماعيل �صبلي.

ج. ال�صهيد نزار �صالح.

ا�شتمر النبي في اأول الدعوة ولمدة ثالث �شنوات يعمل بطريقة �شرية فدار 

من اتخذ لذلك؟

ماذا تفعل الدول الأوروبية حتى ل تك�شر من قيمة ب�شائعها؟

أ.  تبيع منتجاتها باأ�صعار مرتفعة.

ب. تقوم باإلقاء كميات كبيرة من المواد الغذائية في البحر.

ج.  تبيع منتجاتها في ال�صوق ال�صوداء.
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يا ثورة الإ�سالم

اأحمد �صليمان اأحمد

اأح�����الُماإي��������������راُن م���������اذا ت�������ص���ط���ُر االأق����������الُم ُت�����رى  اأم  ال��ح��ق��ي��ق��ِة  ���ص��م�����ُض 

ل�صيحٍة ا���ص��ت��ج��اب  ال�����ص��ع��ُب  ذل����َك  األ����ق����ى ب���ه���ا ل���ل���م���وؤم���ن���ي���ِن... اإم������اُمه���و 

ع���ل���ى ُت�����ع�����ل�����ى  راي�������������ٌة  اأك��������ب��������ُر  ه�������اِم ال����ب����ط����ول����ِة اإن�������ه االإِ�������ص������الُماهلل 

����َد ال��م�����ص��ت�����ص��ع��ف��ي��َن ب����ث����ورٍة ف���ت���زاح���م���ْت ب�����ص��ف��وف��ه��ا االأع��������الُمق����د ج����نَّ

��ب��ُح ال���ذي ������ه ال�����صُّ ���ْر اإنَّ ُمي���ا ����ص���رُق اأب�������صِ �����الَّ �����ِت ال�����ظُّ دح�������َر ال�����ظ�����الَم ف�����ولَّ

�����ِت االأي�����ت�����اُمه���ي ث�����ورُة ال���ح���قِّ ان��ت�����ص��اُر ال���ع���دِل ِمن ُق�������مِّ ال����ق����دا�����ص����ِة ه�����بَّ

�����وداِء في ف���ج���ِر ال���ّن�������ص���وِر ي���ق���وُده���ا ال���م���ق���داُمت���ل���ت���فُّ ح������وَل ال�����راي�����ِة ال�����������صَّ

بطريقها ارت����م����ْت  ال���ب���غ���ي  اُموج���ح���اف���ُل  �����دَّ َف�����َت�����ن�����ْم�����َرَدْت وي����زي����ُده����ا ������صَ

الخبيُث ال���م���َدُد  ج�����اَءُه  ح����دٍب  ك���لِّ  �������دْت ب���ج���ي���و����ص���ِه االأق�����������زاُمم���ن  وُج�������نِّ

م�صيُرهْم ف��ي��ِه  ف��ك��ان  ال��ح��دي��َد  وم�������ص���ي���ُر ك�����لِّ ال���ك���اف���ري���َن ُح���ط���اُمع��ب��دوا 

ُح�صاُمي����ا ث��������ورَة االإِ��������ص�������الِم ف���ي���ك ح��ي��اُت��ن��ا ال��ي��م��ي��ِن  وف���ي  ُي��ج��ِه�����ص��وِك  ل��ن 

وال����ك����اف����روَن ل���ه���ْم ب���ه���ا االإِِح�����ج�����اُمف����ل����ِك ال�����������والُء ب����ك����لِّ اأر������������ضِ ق���ائ���ٌم

���ْت على ����ص���ن���اُمي���ا ث������ورَة االإِ������ص�����الِم م���ا ان���ف���كَّ
َ
ِك ُت���ع���َب���ُد االأ ����ص���ح���راِء ع������زِّ

ِح�����������لَّ ف��ي��ه��ا ال���ع���ه���ُر واالإِج�����������راُمف����ِن����ف����اُق اأع����������راِب ال����ج����زي����رِة ح���اك���ٌم
ُ
واأ

وب���ه���ا ت�������ص���اوى ال����ِح����لُّ واالإِح�����������راُمت����ت����م����ازُج االأح�������ك�������اُم ف���ي���ه���ا غ���ري���ب���ًة

ٌة ِردَّ ق�����ام�����ْت  ال�����ح�����قِّ  ب�����ط�����اِح  واالأزالُمف���ع���ل���ى  ن�����������ص�����اُب 
َ
االأ ع������ي������دِت 

ُ
واأ

ي����ا م���ب���ع���َث االأم������ج������اِد ح���ي���ُث ت�����راُمي����ا ث��������ورَة االإي������م������اِن ي����ا اأم��������َل ال�����ورى

جراَحهم ال��ح��ام��ل��ي��َن  ���ص��م��َت  وع���ل���ى ال���ج���ب���اِه وف����ي ال���ع���ي���وِن ك���الُمع��ان��ق��ِت 

���ه���ي���ِد ن���ه���اي���ٌة وِخ����ت����اُمف���ال���م���وُت م�����وُت ال��ظ��ال��م��ي��ن ول��ي�����َض في ح����ت����ِف ال�������صَّ

ت���رت���دي ف��ي��ن��ا  االأب������ط������اُل  ط���ال���م���ا  ل���ل���م���وِت ث����وب����ًا ُت����ن����ِج����ُب االأرح���������اُماإْذ 

ل��ل��ن�����ص��ِر ِج�������ص���رًا ت���ث���ب���ُت االأق��������داُمل����ل����ح����رِب ج����ي����اًل ت���ل���و ج����ي����ٍل ����ص���ان���ع���ًا

���وِر ث����ع����ال����ٌب.. وِل����ئ����اُمف��ال��ن�����ص��ُر ل����الإ�����ص����الِم م��ه��م��ا ق���اوم���ْت زح������َف ال���ن�������صُّ

اإل���ى درٍب  ف���ي  اِت  ال�������ذَّ ال���ِت���ح���اِم  ح����ي����ُث ال����ح����ي����اُة ع����ق����ي����دٌة وِوئ���������اُمن���ح���َو 

ل����ك����ْن ن���������ص����اُه ال�����ح�����بُّ واالإل������ه������اُمه�������ذا ك���������الٌم م������ا ك����ت����ب����ُت ح������روَف������ُه

رِة ال����ك����ب����رى الآي�����������اِت ال���ه���دى ل���ل���ح���قِّ ت���م�������ص���ي خ����ل����َف����ُه االأق����������واُمل�����ل�����ث�����وَّ
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اإلى ال�صهيد عماد مغنية..

بكْتَك الدياُر.. بكْتَك المياديُن..

ناح وهام ِحماْك

ْل.. اإلى اأين يا فار�ض ال�صاح  عماُد تمهَّ

تم�صي

وكلُّ القلوِب ِفداْك

ال قْل لنا قبَل هذا الرحيِل
َ
اأ

متى نلتقي.. فُنلملَم بع�َض روؤاْك

وهْل يدرُك الموُت اأنَّ جراَحَك فينا

�صانا اأ�صاْك
َ
نَّ اأ

َ
روافُد ع�صٍق.. واأ

واأن العوا�صَف ال ترتقي فوق ما في 

ُعالْك

فاأنَت غر�ْصَت.. واأنَت روْيَت

اأَت لالأر�ِض ع�صقًا و�صيفًا وهيَّ

ففي كلِّ متٍر ريا�ُض �صهيٍد

وفي كُل �صفٍح بيارُق ِعزٍّ ُتحاْك

لماذا م�صْيَت؟!

فهامْت فل�صطيُن وجدًا بفار�صها

لماذا بقيَت؟!

َتْيِن �صواْك فلم تر�ِض الحوُر في الجنَّ

رحْلَت فنْلَت.. رجْعَت ففْزَت

فوحَدَك بين المالييِن رمُز حياٍة

ووحَدَك في رو�صِة ال�صهداِء.. َمالْك

***

غيابك ُمحال

د. محمود حمد �صليمان

)عكار / لبنان(

ْم.. وُحلَّ الِوثاْق عماُد تقدَّ

واأ�صرْج خيوَلَك قبَل الفراْق

فهذا الجنوُب يئنُّ

ْت لمراأى الُبراْق ُة حنَّ وغزَّ

في  ي���ن���زُف  زاَل  م���ا  وج����رُح����َك 

الرافديِن

ويورُق في ق�صماِت الِعراْق

***
خيوَلَك  واأ����ص���رْج  ��ْل..  ت��م��هَّ ع��م��اُد 

بالريِح 

فوَق التالْل

فل�صطين ت�صتاُق وجَهَك

بهى الرجاْل
َ
يا �صيَد العا�صقين واأ

وت�صتاُق وجَهَك كلُّ البدوِر وكلُّ 

الظالْل

ُمحاٌل غيابَك دومًا.. ُمحاْل

فاإْن زمجرْت عاتياُت الليالي

و�صاَق الح�صاُر.. و�صاَق المجاْل

اأْ.. تهيَّ

ف�صوَف تناديَك كلُّ الرجاِل: َتَعاْل..
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اأبا اأحمد... قم, لَم كّل هذا ال�صفر, اأبا 

تحّدثني  يومًا...  للقياك  اأ�صتاق  اأحمد... 

زينب,  الم�صائب  اأّم  عن  الح�صين,  عن 

تحدثني عن قمر بني ها�صم...

ها هو قلمي يكتب, يكتب عن دماك... 

يتمنى لو يراك... يرى الفار�ض القائد... 

قاهر العدوان راغب... لو اأراك!؟...

اأ�صّم  األقاك!؟  متى  راغب...  جدي... 

اأح��ّن  قلبك,  ن��ور  واأرى  ط��ه��رك,  رائ��ح��ة 

لروؤياك, اأرتاح عند مثواك...

�صاأقّبل يمناك... يوم األقاك...

جّدي... اإ�صفع لي عند ال�صبطين, عند 

النبي الم�صطفى وعلي... عند الزهراء... 

كي األقاك... واأ�صتريح عند روؤياك...

لو... اأراك

مهداة اإلى جدي �شيخ ال�شهداء »راغب حرب«

حفيدتك الم�صتاقة

اإ�صراء زين الدين

����م����اُء ت���األُّ���م���ا ����َف����ٌر, ت���َج���ْل���ب���ب���ِت ال���������صَّ ما�����صَ ال�صَّ ك���ب���ِد  ف���ي  ال����ْب����دُر  ت������وارى  ف���ي���ِه 

����ح����ْت م���������ص����ب����وَب����ًة ب�������ص���ح���اب���ٍة ����و�����صَّ ����اِت ال���غ���ي���اِه���ِب اأن���ُج���م���اف����تَّ َت����ف����ري ب����ط����يَّ

���ى ��م�����ُض واالأف��������الُك ت��ْن��ت��ِح��ُب االأ����صَ ����م����اف��ال�����صَّ ُم����ت����األِّ َب��������������ْدَرُه  َع  ودَّ وال�������ك�������ْوُن 

ج���ى ����ل����ي����ُل ق����د اأْرخ��������ى ب���اأ����ص���ْت���اِر ال���دُّ غماِئماوالَّ ���واِد  ب���ال�������صَّ ���ح���ى  اأ����صْ وال���ف���ج���ُر 

* * *
������ص�����وَل ق�����ص��ي��دًة ��م��ااأرث������ي������َك ي����ا ط������َه ال�����رَّ واأج������������وُد ف�����ي اأْوزاِن���������ه���������ا م��ت��ن��ظِّ

ُهنا خ��ا���ص��ع��ًة  ���ع���ِر  ال�������صِّ ق���واف���ي  مات�����ص��ج��ْد  َتَتعظَّ ك����ْي  ����ع����اِر  االأ�����صْ َم���ْح���ف���ِل  ف���ي 

وال���ُم���ْرت�������ص���ى ����ٍد  م����ح����مَّ اآِل  ذك�������ِر  ��م��اف�����ي  َت���َت���ع���ط���ُر االأف������������واُه ِط����ي����ب����ًا ب��ْل�����صَ

�����ِة ح���ْن���ظ���اًل ُمتيَّمات���ْب���ك���ي���َك اأْح������������داُق اْل�����َب�����ريِّ ال���َم���ع���ي���ِن  دْم������ِع  ِم����ن  ف��ت��ف��ي�����ضُ 

الَح�صْن اأمُّ  ��ط��ف��ى  ال��ُم�����صْ ل��ف��ق��ِد  ����ن����اِن ُج����لَّ����ى م���اأت���م���اف��ب��ك��ْت  وع����ل����يُّ وال����َح���������صَ

���ت���رت���دي َنماف����ي ي������وِم ذِك����������راَك االأن����������اُم ����صَ ق����ْد  ِغ����م����اٍر  َي����اج����ي ف���ي  ال����دَّ ث�����وَب 

اإبراهيم خليل عز الدين

تبكيَك اأحداُق البريَّة
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اإلى ال�سهيد

اإلى من �صحى بدمه الأجل لبنان

اإلى كل مقاوم قّدم ج�صده فدى االأوطان

اأي بطٍل اأنت انحنى الأجلك الزهر

ترى, هل �صتعود كاالأفق �صامخًا

فنفتح العيون ونقول هذا مبل�صم الهموم

اأي �صدٍر لم يبك لبعدك يا ابن 

الح�سين؟

يا ب�صمة العز ويا �صياء العين

اأخي, اأتيناك وقلوبنا باكية

تنزف بلغة الدم العفيف

ت�صكر من كاأ�ض �صهادتك

وتم�صك يد ال�صعادة

لتعود الأر�صنا واأر�صك

وي�صطع نور الحق من جديد

وذلك بف�صلك يا اأعظم �صهيد

فاطمة اإبراهيم حمود

حين اأم�صكُت و�صيتك الأّول مّرة

دَتها لم اأفهم الكلمات التي َق�صَ

كنت اأ�صّمها فقط اإلى �صدري...

الأّنها كانت منك...

... نعم وها قد مّرت ال�ّصنيُن اأبي

هي �صبعَة ع�صر عامًا من عمري قد 

م�صت

واأنَت فيها البعيُد القريب

وعامًا... بعد عام يزداد �صغفي بتلك 

الو�سية

... »هيهات مّنا الّذلة«

هي عبارٌة ج�ّصدتها اأنت

ميم وحفرتها اأنا في ال�صّ

نعم, اأبي لقد اأدركُت ما في الو�صية, وما 

معنى ال�ّصهيد.

... معنى اأن تعطي وال تاأخذ

فال تخف اإّنك في القلب, كما في 

الو�سية

كنَت, وما زلَت, و�صتبقى

مر�صدي, قائدي وقدوتي

والحمد هلل الّذي جعلني ابنًة لمجاهد

فجعلني ابنة ل�صهيد

زهراء محمد اليو�صف

الو�سية

مهداة لروح ال�شهيد المجاهد محّمد رفيق اليو�شف

طوبى ل�سماء احت�سنتك

نعم... يوم رحيلك بكيت

بكيت البطل الذي هوى �صعودًا نحو 

ال�صماء... نحو �صم�ض الحرية

بكيت ال�صهيد الذي رحل اإلى عالم 

انتظره طوياًل

بكيت وعرفت اأن الموت من اأجل ق�صية 

هو ديدن االأوفياء

فالقتل عادتهم وعادتنا الفداء

لي�صت »طيردبا« هي الثكلى

اأنت �صهيد االأمة

طوبى ل�صماء احت�صنتك

طوبى لروح �صاقت بها الدنيا فغدت 

تحّلق في الف�صاء االأو�صع

حاج ر�صوان..

في اأمان اهلل...

هبة جمال حيدر
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طرائف

غ. ز. ا... ل!

قيل مرة الأ�صعب:

اأطمع  ه��و  م��ن  تعرف  ه��ل   -

منك؟

فاأجاب: اأمي

ف�صاألوه: وكيف ذلك؟

فقال: كنت اإذا جئتها بهدية 

ت�صاألني: ما الذي جئت به؟

الهدية  ا�صم  لها  فاأتهجى 

ت�صعقها  ال  حتى  ح��رف��ًا  ح��رف��ًا 

اأحدهم  اأهدانا  ولقد  المفاجاأة. 

هدي لنا؟
ُ
ذات يوم »غزالين« ف�صاألتني: ماذا اأ

فقلت: َغين, فقالت: ثم ماذا؟ فقلت: زاي, فقالت: ثم ماذا؟ فقلت: األف, فقالت: ثم 

ماذا؟ فقلت: الم! فاأخذت ت�صحك حتى كاد ُيغمى عليها, ولو اأنني اأكملت وقلت غزالين, 

لماتت على الفور.

حب الوطن:

زوجته  على  وي�صّيق  يبخل  رج��ل  ك��ان 

وعلى نف�صه فقالت له:

اإال  بيتك  في  ال��ف��اأر  يقيم  ما  واهلل   -

من  ي�صترزق  فهو  واإال  ال��وط��ن!  لحّب 

بيوت الجيران.

اأحجية

������ُم َم���������ْن ق�������ْد ه����َوي����ُت����ه ظ��������اِه��������ٌر ف�������ي ُح�������روِف�������ها�������صْ

ُرُب���������ع���������ُه زال  ُح�������روِف�������هف������������������اإذا  ب������اق������ي  زال 
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من و�سايا لقمان

يا بني...

اأخل�س طاعة اهلل حتى ل تخالطها ب�شيء من المعا�شي، ثّم زّين الّطاعة 

بالعلم،  ذلك  وزّين  تعالى،  مت�شلة بطاعة اهلل  فاإّن طاعتهم  الحّق  اأهل  باتباع 

ن علمك بحلم ل يخالطه حمق، واخزنه بلين ل يخالطه جهل، و�شّدده  وح�شّ

.
)1(

بحزم ل يخالطه ال�شياع، وامزج حزمك برفق ل يخالطه العنف

 اأ�سماء ومعاٍن

معناه )م�صتقيم(, اأي الرجل الم�صتقيم الذي يطيع اهلل تعالى على الدوام, وعرف  اأيوب: 

على  اإبراهيم  بن  ا�صحق  بن  العي�ض  بن  رازح  بن  مو�ض  بن  اأي��وب  للنبي  اال�صم 

البالء الذي ابتاله اهلل وتجّلت معاني اال�صتقامة التي هي من ا�صمه في �صبر اأيوب 

به.

�شعيب: ومعناه »متفّوق«, وقد زّوج النبي مو�صىQ اإحدى بناته.

القديمة,  العبرية  اللغة  اأ�صل  وفي  »منقذ«.  ومعناه  »مو�صيه«,  بالعبرية  وينطق  مو�شى: 

»منقذ« اأقرب اإلى »مخّل�ض«.

منا�سبة

 .Pاليوم الثامن والع�صرون من �صهر �صفر: �صنة اإحدى ع�صرة, يوم وفاة خاتم النبيين

روي عن اأن�ض بن مالك قال: لما فرغنا من دفن النبيP, اأتت اإلّي فاطمةO فقالت: 

»كيف طاوعتكم اأنف�صكم على اأن تهيلوا التراب على وجه ر�صول اهلل, ثم بكت وقالت:

ج����������اَب َرّب��������ًا َدع������اُه
َ
ب������ت������اُه اأ

َ
ْدن�������اُهي����ا اأ

ّ
َب�����ت�����اُه ِم�����ْن َرّب������ِه م���ا اأ

َ
ي���ا اأ

وروى ال�شيخ يو�شف ال�شامي في كتاب الدر النظيم، اأنها قالت في رثاء اأبيها:

الثَّرى اأط���ب���اِق  ت��ح��ت  ��ِب  ل��ل��م��غ��يَّ وندائياُق���ْل  �صرختي  ت�صمُع  ُكنَت  اإْن 

���ّب���ْت ع���ل���يَّ م�����ص��ائ��ٌب ل���و اأن��ه��ا لياليا����صُ ��ْرَن  ���صِ االأّي����ام  على  ��ب��ْت  ���صُ

Qمن حكم اأمير الموؤمنين

.
)2(

اأف�صل النا�ض في الدنيا االأ�صخياء وفي االآخرة االأتقياء

.
)3(

�صّد الغ�ص�ض فوت الفر�ض

.
)4(

اعات غيروا العادات ت�صَهل عليكم الطَّ

. بحار االأنوار: 13:421,  ح15( 1)

. االأمالي, ال�صيخ ال�صدوق, �ض84( 2)

. م�صتدرك الو�صائل, الميرزا النوري, ج12, �س142( 3)

. عيون المواعظ والحكم, �س347( 4)

الهوام�ش
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اإعداد: في�شل الأ�شمر

اأفقيًا:

الإ�شالمية  ال��م��ق��اوم��ة  ق���ادة  م��ن  كبير  ق��ائ��د   1 .

ا�شت�شهد عام 2008.

المقاومة  ق���ادة  ���ش��ه��داء  م��ن  كبير  ق��ائ��د  لقب  2 .

الإ�شالمية - دَلكا ولّينا الجلَد

�شاحب الراأي في الفل�شفة - اأدار ولوى الحبل 3 .

جاءت - عا�شمة اإفريقية 4 .

اكتمل - يموت - للنداء 5 .

رجاء - ر�شينا بال�شيء 6 .

�شهر هجري - للندبة 7 .

نادى - الآلة 8 .

الكاّد في العمل - والدة 9 .

. 10 اإمارة عربية - للتمني

عموديًا:

جبل في مكة - ثوب 1 .

ذهبتما - اأ�شباب 2 .

�شرحت وف�شرت - مدينة مغربية  3 .

وطئ بقدمه - يدخل - حرفان مت�شابهان 4 .

موته - �شارَع 5 .

كتيبة كبيرة من الجي�ض - تبَع 6 .

�شبيه - امتطوا الح�شان 7 .

يغفر - ماركة �شيارات 8 .

تدونين - اأ�شاأم 9 .

. 10 القانطة 

الكلمات المتقاطعة

12345678910

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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حل الكلمات المتقاطعة ال�شادرة في العدد 220

12345678910

ييدعنبرجح1

ديع�ض�ضوماق2

عدانورحبي3

متاحا�ضرر4

اوب�ضرعيب5

اواايبنا6

ف�ضنيثداحن7

روفحنغيم8

يااطلامتاح9

دينفرهمت10

من يرغب من الإخوة القراء بالم�شاركة في �شحب قرعة الم�شابقة؛ 

فلي�شتعلم عن التاريخ من مركز المجلة.

جواب الأحجية: الغزال

1( اأ- خطاأ
ب- �صح

ج- �صح

2( اأ- ال�صهيد �صمير علي �صيا
Qب- النبي عي�صى

الح�صين االإم����ام  اأ���ص��ح��اب  ج- 

R

3( اأ- ال�صيد ح�صن ن�صر اهلل
محمود  ح�����ص��ن  ال�����ص��ه��ي��د  ب- 

الأمين

ج- االإمام الخميني}

4( اأ- المغر�صون
ب- الحكومة وال�صيا�صة

ج- الثواب

5( اأ- اأم ال�صهيد »م�صطفى علي 
ح�ّصون«

ب- الثور االأبي�ض

االإ�صاءة   – ال�صلبي  ال���دور  ج- 

ال�سطناعية

اآيات  فيها  نزلت  التي  ال�صور   )6
العدد  في  الدفاعي  الجهاد  حول 

 – الممتحنة  ���ص��ورة   :)218(

 – البقرة  �صورة   – الحج  �سورة 

�سورة التوبة – �صورة الن�صاء.

7( في ال�سفحة 10
)2(  )8

9( ال�صهيد »جالل رمال«
10( خطاأ

اأجوبة م�شابقة العدد 219

Soduku �����س����ب����ك����ة  ح�������ل 

220 ال�����ع�����دد  ف�����ي  ال�����������س�����ادرة 

129834675

765129483

483765192

691378254

254691738

837542916

548217369

976453821

312986547
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اأمور  ع�صرة  تفكير«-  و-»ب���دون  د  ع��دِّ

ُت�صعدك وُتدخل ال�صرور اإلى قلبك؟

اأثناء  �صديق  اأ���ص��ت��اذ  ب��ه  ��ه  ت��وجَّ ط��ل��ٌب 

اإدارة  عن  الحديث  فيها  دار  ودي��ة  جل�صة 

الحا�صرين  ج��ع��ل  م��ا  وف��ن��ون��ه��ا,  ال��ح��ي��اة 

ز ت�صفحوا  يغرقون للحظات في تفكير مركَّ

التي  االأم��ور  لتحديد  الذاكرة  اأوراق  خالله 

ت�صعدهم!

وا�صحًا  ب��دا  حتى  لحظات  اإال  تكن  لم 

�صديقنا  اإليه  رم��ى  ال��ذي  المغزى  للجميع 

بالطبع  هدفه  يكن  لم  وال��ذي  ذاك,  بطلبه 

كل  ُت�صعد  ال��ت��ي  االأم����ور  ماهية  اكت�صاف 

قدر  على  وكميتها,  ونوعيتها,  �صخ�ض, 

االإيحاء لكل �صخ�ض باأهمية اكت�صاف مدى 

قربه من نف�صه التي بين جنبيه, ومدى معرفته لها حق المعرفة!

المغزى العميق هذا لم يلتفت اإليه الحا�صرون فح�صب, بل اأثار 

فيهم عا�صفة هّزت كيانهم, ودّوى �صداه مترّددًا في اأرجاء اأعماقهم, 

ن مالمحهم باإ�صارات الده�صة واال�صتغراب, الإدراكهم حقيقة اأنهم  ولوَّ

قد يكونون ال يعرفون اأنف�صهم حق المعرفة, فقد تلكاأوا في االإجابة عن م�صاألة 

واحدة الأنها لم تكن مح�صومة لديهم, فماذا عن االأمور االأخرى؟ 

قد ال يكون لديهم اإجابات حا�صرة عنها, الأنهم لم يدر�صوا مكامن اأنف�صهم 

ليحفظوها عن ظهر قلب.

»اإعرف نف�صك«...

لة ح�صل عليها الجميع, وح�صلت على تاأييد الجميع, مدركين اأنها  مح�صِّ

لي�صت المح�صلة النهائية للهدف المرجو, بل هي بداية ل�صل�صلة من الخطوات 

المنتظرة في هذا االتجاه, لمعرفة طبيعة اأنف�صهم وقيمتها وم�صتلزمات االعتناء 

التها ومواهبها, وكلُّ  والك�صف عن ذخائرها وثرواتها ,وعن قواها وموؤهِّ بها, 

ذلك في �صبيل تح�صيل �صعادتها وكمالها.

اكت�ساف
اإيفا علوّية نا�شر الدين
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