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ال�صّيد علي عبا�س املو�صوي

����ص���ه���داٌء 

ن��ا���ص��ح��ون

م��ن الأو���س��اف ال��ت��ي و���س��ف اهلل عّز 

كتابه  في  الكرام  ور�سله  اأنبياءه  بها  وجّل 

َر�ُسوٌل  ي  {َوَلِكنِّ النا�سحون،  اأنَّهم  الكريم 

ي  َربِّ ِر�َسالِت  َبلُِّغُكْم 
ُ
اْلَعاَلِميَن*اأ بِّ  رَّ ن  مِّ

 67 )الأع��راف:  ِم��ي��ٌن} 
َ

اأ ٌح  َنا�سِ َلُكْم  َن��ْا 
َ
َواأ

اإلى  يهديك  من  كلُّ  هو  والنا�سح   .)68  �

فيه  عّما  وُيبعدك  لك،  الخير  فيه  موقٍف 

�سرٌّ لك.

والن�سيحة باٌب من اأبواب الر�ساد لهذا 

عنه،  غ��اب  ما  على  عينيه  تفتح  الإن�سان 

وُتلفت نظره اإلى ما ربما يكون قد غفل عنه 

اأو ن�سيه.

يغلب  النا�س  فهم  في  الن�سيحة  ولكّن 

عليها الطابع ال�سخ�سّي، فال ُيدرك النا�س 

بالحالت  يرتبط  م��ا  اإل  الن�سيحة  م��ن 

تتعّلق  التي  ة  الخا�سّ والمواقف  ال�سخ�سّية 

يحيط  من  اأو  حوله  هو  من  دون  بالإن�سان 

به.

واأّم����ا ف��ي ال��م��ف��ه��وم الإ���س��الم��ّي ف���اإنَّ 

كما  فالن�سيحة  ذلك؛  من  اأبعد  الن�سيحة 

تكون لالإخوان باإر�سادهم لما فيه خيرهم 

و�سالحهم كذلك تكون في اأمور اأخرى.

فالن�سيحة هلل عزَّ وجل، تكون باإخال�س 

العمل  وباإخال�س  وبوحدانّيته  به  العتقاد 

هلل عّز وجل في العبادة وغيرها مّما ياأتي 

به الإن�سان.

بمعنى   P ل��ل��ر���س��ول  وال��ن�����س��ي��ح��ة 

والعمل  ب��ه  ج��اء  وب��م��ا  بنبّوته  الت�سديق 

باأوامره ونواهيه، والنقياد التام له.

به  الت�سديق  اهلل  لكتاب  والن�سيحة 
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والعمل بما فيه.

اهلل  لدين  والن�سيحة 

هذا  خير  فيه  بما  بالعمل 

ال���دي���ن، وب��ال��دف��اع ع��ن هذا 

له  يحوكه  م��ا  مواجهة  ف��ي  ال��دي��ن 

اأعداء هذا الدين.

الم�سلمين  لجماعة  والن�سيحة 

م�سلحتهم  فيه  م��ا  اإل��ى  ب��اإر���س��اده��م 

والدفع عنهم بما اأمكن.

ي�ستمع  ل  ل���م���اذا  ول���ك���ن 

الن�سيحة؟  اإل��ى  الإن�����س��ان 

�سوؤال يختلج في نف�س كلِّ 

نا�سح عندما يرى النا�س 

هالكها  حيث  اإل��ى  تهوي 

ول ت�سمع الن�سيحة.

اإّن من اأعظم اأ�سباب ذلك هو 

العتداد بالنف�س، وما يراه الإن�سان لنف�سه 

والتجربة  وال��خ��ب��رة  كالعلم  �سفات  م��ن 

بالنحو الذي يرى في نف�سه ال�ستغناء عن 

ن�سائح الآخرين.

قبول  م��ن  يمنعهم  ال�����س��ب��اب  ف��غ��رور 

يمنعهم من  العواّم  الآباء، وغرور  ن�سيحة 

الحاكم  وغ���رور  العلماء،  ن�سيحة  ق��ب��ول 

يمنعه من قبول ن�سيحة ذوي الراأي.

ولكّن الأخطر من هذا كّله الأمة التي ل 

ت�سم���ع الن�سيحة، بل تجترئ على نا�سحها 

فتعت���دي عليه بالقتل والتهدي���د. لقد كانت 

�سي���رة الأنبي���اءR ف���ي قومه���م وكم���ا 

عّب���رت الآي���ات اأنه���م النا�سح���ون، وكانت 

�سي���رة قومهم الرف�س 

ومق�ابل�����ة  والإن�����ك����ار 

بالإ�س���اءة،  الن�سيح�����ة 

وعل���ى ه���ذا �س���ار الإم���ام 

الح�سي���ن Q اإل���ى كربالء، 

���ه الن�سيحة للم�سلمين  فقد كان همُّ

وطلب الإ�سالح في تلك الأّمة.

الذي  ال�سلبي  ال��م��وق��ف  ول��ك��ّن 

م�سيرة  من  اآن���ذاك  الأّم���ة  اتَّخذته 

الإمام ومن ن�سيحة الإمام 

اإلى  بها  اأّدى  ال��ذي  هو 

الحرمان  تعي�س  اأن 

م��ن ال��ح��ق��وق وال���ذي 

ب��ع��د ذلك  ب��ه��ا  ل��ح��ق 

بفعل الظالمين.

� وكاأمم �سائر  الأمة  فتلك 

الأنبياء �  لم تدرك بما اأ�سابها من الغرور 

والعتداد بالنف�س اأّن الذي تع�سيه هو اإمام 

زمانها المفرو�س طاعته واأّنه كالأنبياء من 

النا�سحين.

وهذا ينطبق على زماننا، فاإذا عا�ست 

هذه الأّمة الغرور ولم ت�سمع الن�سيحة من 

فاإّنها  الطاعة  ال��واج��ب  الإم���ام  نائب  قبل 

�سوف تنال جزاء ذلك.

ا���س��ت��م��رار هذه  ي�سمن  م��ا  ف���اإّن  ول���ذا 

يقبل  تكون ممن  اأن  الهدى  الأّم��ة في خطِّ 

الن�سيحة ويعمل بها.

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

العالمين.
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النتظار طريق الكمال )2/2(

اآية اهلل ال�صيخ نا�صر مكارم ال�صريازي

اإذا كان انتظــار حكومــة الإمــام | عميقــًا متجــذرًا فينا 

فاإنــه يوؤدي اإلى وجود نوعين من الأعمــال: اأحدهما ترك اأيِّ 

تعاون مع عوامل الظلم والف�صــاد ل بل والعمل على مواجهتها، 

والآخر بناء الذات وال�صــتعداد الج�صــمي والروحي والمادي 

والمعنــوي من اأجــل قيام تلــك الحكومة العالميــة الواحدة. 

مــن هنــا نفهم اأهميــة النتظار الــذي تحدثت عنــه الروايات 

واعتبرتــه من جملة درجات الجهاد في طريق الحق والعدل. 

ونفهــم اأي�صًا اأن النتظار يختلف من �صخ�س لآخر، اأّي اأّن بناء 

الــذات وال�صتعداد المطلوب يختلف مــن �صخ�س لآخر اأي�صًا. 

اأّمــا اإذا كنــُت ظالمــًا فكيــف �صاأتمكن مــن انتظار �صخ�ــس ياأتي 

للق�صاء على اأ�صا�س الظلم؟

اآخر  �سي  اأي  وقبل  تحتاج   | المهدي 

قيمة  اأ���س��ح��اب  م�ستعّدين،  لأ���س��خ��ا���س 

اأعباء  حمل  وُيمكنهم  عالية  اإن�سانية 

عاتقهم.  ع��ل��ى  ال��وا���س��ع��ة  الإ���س��الح��ات 

المعرفة  م�ستوى  رفع  الأمر  هذا  ويتطلب 

وال�ستعداد الروحي والفكري لإيجاد ذاك 

النظام العظيم. 

من  اأك�������ون  اأن  ي��م��ك��ن��ن��ي  ف��ك��ي��ف   

العالمية  ال��ث��ورة  تلك  لأن  المنتظرين؟ 

�ستق�سي َعليَّ قبل اأي �سخ�س اآخر. وهكذا 

الأمر اإذا كنت ظالمًا فا�سدًا منحرفًا حيث 

لن اأكون من المنتظرين.

يعني  العالمي  الم�سلح  انتظار  اإن 

والمادي  والأخالقي  الفكري  ال�ستعداد 

والمعنوي الكامل لإ�سالح العالم.

الظلم  واإن��ه��اء  العالم  اإ���س��الح  طبعًا 

فال�ستعداد  وعليه  ال�سهل،  بالأمر  لي�س 

اأن يتنا�سب مع  لهذا الهدف الكبير يجب 

هذا الهدف الكبير.

على  يقع  الجتماعي:  الإ���س��الح   -2
اإلى  وبالإ�سافة  الحقيقي  المنتظر  عاتق 

اإ���س��الح ذات����ه، اإ���س��الح الآخ���ري���ن؛ لأن 

برنامجًا  لي�س  ينتظره  ال��ذي  البرنامج 

اأن  ينبغي  وا���س��ع  برنامج  ه��و  ب��ل  ف��ردي��ًا، 

اأن  وينبغي  العنا�سر  كافة  فيه  ت�سترك 

يح�سل ب�سكل جماعي. وينبغي اأن تتكامل 

التحول  ذاك  عظمة  اإل��ى  لت�سل  الجهود 

ال�سخ�س  يقع على  وهنا  الكبير.  العالمي 

عن  الر�سا  عدم  وهما  »اإثبات«،  وعن�سر 

وهنا  الأف�سل.  وطلب  الموجود،  الو�سع 

جانبين،  وت��ح��ّول  ث���ورة  لكل  اإّن  ن�سيف 

جانب �سلبي وجانب اإيجابي. اأما الجانب 

ال�سلبي فعبارة عن اإزالة م�سببات الف�ساد 

الأمور  من  المجتمع  وتطهير  والنحطاط 

القبيحة. فيما الجانب الإيجابي هو عبارة 

والبناء.  الإ���س��الح  اأ���س��ب��اب  اإي��ج��اد  ع��ن 

والوا�سح اأن »النتظار« و»الثورة العالمية« 

يتاألفان من المفهومين المتقدمين. 

المنتظرون

اأما ال�سادقون في ادعائهم النتظار، 

فينبغي اأن تظهر فيهم الآثار التالية:

الإم���ام  حكومة  اإن  ال����ذات:  ب��ن��اء   -1

لكل انتظار ا�صتعداد

مع  متنا�سبًا  النتظار  يكون  كيف  اأما 

كما  اأنتظره  ه��ل  اأن��ت��ظ��ره،  ال��ذي  ال��ه��دف 

هو  اأم  �سديق؟  اأو  م�سافر  و�سول  اأنتظر 

انتظار  لكل  الح�ساد؟...  مو�سم  كانتظار 

ا�ستعداد. اإن قيام الم�سلح العالمي الكبير 

والتحول  الثورة  انتظار  الحقيقة  في  هو 

حالته  اأو�سع  في  يح�سل  ال��ذي  والتغيير 

في تاريخ الب�سرية. هو انقالب يطال كافة 

انقالب  الب�سرية،  الحياة  وجوانب  �سوؤون 

والثقافية  ال�سيا�سية  ال��ج��وان��ب  ي��ط��ال 

والقت�سادية والأخالقية.

)كما  عن�سرين  من  النتظار  يتاألف 

»نفي«  عن�سر  الأول(،  الق�سم  في  تقّدم 
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الإمام  حكومة  اإن 

الم�ه��دي ت�حت��اج 

لأ�صخ�ا�س اأ�صحاب 

قيمة اإن�صانية عالية 

وُيمك�ن�ه��م ح�مل 

اأعب���اء الإ�صالحات 

ال����وا�����ص����ع����ة 

ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��م

اآخر  �سي  اأي  وقبل  تحتاج   | المهدي 

قيمة  اأ���س��ح��اب  م�ستعّدين،  لأ���س��خ��ا���س 

اأعباء  حمل  وُيمكنهم  عالية  اإن�سانية 

عاتقهم.  ع��ل��ى  ال��وا���س��ع��ة  الإ���س��الح��ات 

المعرفة  م�ستوى  رفع  الأمر  هذا  ويتطلب 

وال�ستعداد الروحي والفكري لإيجاد ذاك 

النظام العظيم. 

من  اأك�������ون  اأن  ي��م��ك��ن��ن��ي  ف��ك��ي��ف   

العالمية  ال��ث��ورة  تلك  لأن  المنتظرين؟ 

�ستق�سي َعليَّ قبل اأي �سخ�س اآخر. وهكذا 

الأمر اإذا كنت ظالمًا فا�سدًا منحرفًا حيث 

لن اأكون من المنتظرين.

يعني  العالمي  الم�سلح  انتظار  اإن 

والمادي  والأخالقي  الفكري  ال�ستعداد 

والمعنوي الكامل لإ�سالح العالم.

الظلم  واإن��ه��اء  العالم  اإ���س��الح  طبعًا 

فال�ستعداد  وعليه  ال�سهل،  بالأمر  لي�س 

اأن يتنا�سب مع  لهذا الهدف الكبير يجب 

هذا الهدف الكبير.

على  يقع  الجتماعي:  الإ���س��الح   -2
اإلى  وبالإ�سافة  الحقيقي  المنتظر  عاتق 

اإ���س��الح ذات����ه، اإ���س��الح الآخ���ري���ن؛ لأن 

برنامجًا  لي�س  ينتظره  ال��ذي  البرنامج 

اأن  ينبغي  وا���س��ع  برنامج  ه��و  ب��ل  ف��ردي��ًا، 

اأن  وينبغي  العنا�سر  كافة  فيه  ت�سترك 

يح�سل ب�سكل جماعي. وينبغي اأن تتكامل 

التحول  ذاك  عظمة  اإل��ى  لت�سل  الجهود 

ال�سخ�س  يقع على  وهنا  الكبير.  العالمي 

عن  الر�سا  عدم  وهما  »اإثبات«،  وعن�سر 

وهنا  الأف�سل.  وطلب  الموجود،  الو�سع 

جانبين،  وت��ح��ّول  ث���ورة  لكل  اإّن  ن�سيف 

جانب �سلبي وجانب اإيجابي. اأما الجانب 

ال�سلبي فعبارة عن اإزالة م�سببات الف�ساد 

الأمور  من  المجتمع  وتطهير  والنحطاط 

القبيحة. فيما الجانب الإيجابي هو عبارة 

والبناء.  الإ���س��الح  اأ���س��ب��اب  اإي��ج��اد  ع��ن 

والوا�سح اأن »النتظار« و»الثورة العالمية« 

يتاألفان من المفهومين المتقدمين. 

المنتظرون

اأما ال�سادقون في ادعائهم النتظار، 

فينبغي اأن تظهر فيهم الآثار التالية:

الإم���ام  حكومة  اإن  ال����ذات:  ب��ن��اء   -1

لكل انتظار ا�صتعداد

مع  متنا�سبًا  النتظار  يكون  كيف  اأما 

كما  اأنتظره  ه��ل  اأن��ت��ظ��ره،  ال��ذي  ال��ه��دف 

هو  اأم  �سديق؟  اأو  م�سافر  و�سول  اأنتظر 

انتظار  لكل  الح�ساد؟...  مو�سم  كانتظار 

ا�ستعداد. اإن قيام الم�سلح العالمي الكبير 

والتحول  الثورة  انتظار  الحقيقة  في  هو 

حالته  اأو�سع  في  يح�سل  ال��ذي  والتغيير 

في تاريخ الب�سرية. هو انقالب يطال كافة 

انقالب  الب�سرية،  الحياة  وجوانب  �سوؤون 

والثقافية  ال�سيا�سية  ال��ج��وان��ب  ي��ط��ال 

والقت�سادية والأخالقية.

)كما  عن�سرين  من  النتظار  يتاألف 

»نفي«  عن�سر  الأول(،  الق�سم  في  تقّدم 

م
 2
01
1 

ل
و

لأ
 ا

ن
و

ن
كا

/
 2
43

د 
د

ع
ل
ا

7



نقاط  رفع  اأبرزها  من  م�سوؤوليات عديدة 

ال�سعف اأينما كانت والعمل على تقويتها، 

لأن هذا التحول ل يح�سل اإل بتظافر كافة 

الجهود وتكاملها.

البيئة  مـــع  الــتــمــاهــي  ـــدم  ع  -3
الفا�صدة

اإليه  وي��م��ي��ل  ال��ف�����س��اد  يت�سع  ع��ن��دم��ا 

الكثيرون، قد نجد بع�س الأفراد الموؤمنين 

ت�سيطر  حيث  نف�سية  اأزم��ات  اإل��ى  ي�سلون 

ال��ي��اأ���س م��ن الإ����س���الح. قد  عليهم ح��ال��ة 

بعيد  اأم��ر  الإ���س��الح  اأن  بع�سهم  يت�سور 

اإل  ه��و  م��ا  لإي��ج��اده  العمل  واأن  ال��م��ن��ال، 

يجعلهم  قد  الياأ�س  هذا  اإن  والواقع  عبث، 

ينجرون �سيئًا ف�سيئًا لالنغما�س في الف�ساد 

والتماهي في البيئة المحيطة. والعالج في 

الأمل  حالة  على  الحفاظ  مع  الحالة  هذه 

بالإ�سالح النهائي وو�سيلته العمل الدوؤوب 

لو  حتى  الداخلية  طهارتهم  على  للحفاظ 

لم يعملوا على اإ�سالح الآخرين. ومن هنا 

على  الدينية  التعاليم  اأك��دت  لماذا  نفهم 

الذنوب  اأحد  الياأ�س من رحمة اهلل هو  اأن 

التعاليم  اأك��دت   

ال�دي�ن�ي���ة ع�ل���ى 

م��ن  ال�ي����اأ�س  اأن 

رحم���ة ال�ل���ه من 

الك�بيرة الذن���وب 

. بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج 51، �س 156 1)

. الغيبة، ال�سيخ الطو�سي، �س 1177 2)

الهوام�س

الكبيرة. اإن فل�سفة ذلك ترجع اإلى اأن الياأ�س 

عامل مثبط لالإن�سان عن تغيير واقعه وعن 

التوقف عن ارتكاب الذنب وال�سعي للتوبة، 

واأما عندما يعي�س الأمل فاإنه �سوف ي�سعى 

في  تحول  نقطة  الأمل  هذا  ويكون  للتغيير 

حياته وعودة له اإلى الحياة ال�سليمة.

وعلى هذا الأ�سا�س فالأمل عامل تربوي 

موؤثر وهو و�سيلة باأيدي ال�سالحين الذين 

يمكنهم  حيث  فا�سد  محيط  في  يعي�سون 

بوا�سطته الحفاظ على اأنف�سهم.

يتحول  النتظار  اأن  تقدم،  يت�سح مما 

كما  تحريفه  ت��ّم  اإذا  ر  م��خ��دِّ مفهوم  اإل��ى 

وبع�س  المنكرين  بع�س  ذل��ك  على  عمل 

الموؤيدين، ولكن اإذا فهمناه بمعناه الواقعي 

ف�سيكون عاماًل تربويًا هامًا وموؤثرًا. ويوؤيد 

هذا الأمر ما جاء في الآية ال�سريفة: {َوَعَد 

اِلَحاِت  ُ الَِّذيَن اآَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا ال�صَّ اهللَّ

َلَي�ْصَتْخِلَفنَُّهم ِفي اْلأَْر�ِس} )النور: 55(. 

الآية  P ح��ول  ر���س��ول اهلل  وق��د نقل ع��ن 

.
11(

ال�سريفة: »هو القائم واأ�سحابه«

وج���اء ف��ي ح��دي��ث اآخ����ر: »ن��زل��ت في 

.
12(

المهدي« 

اإذًا، اإّن قيام الثورة العالمية لن يكون 

ممكنًا  اإل برفع م�ستوى الإيمان في نفو�س 

الفردي  الإ���س��الح  على  وبالعمل  النا�س 

الذين  هم  عندئٍذ،  وهوؤلء،  والجتماعي، 

الحق دون  راية دولة  �سيتمكنون من حمل 

غيرهم. 
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على   P ور�سوله  تعالى  اهلل  لقد حّث 

�سمانًة  ل  ي�سكِّ هذا  لأن  والإنجاب  ال��زواج 

من  اأن��ه  ورد  وق��د  للب�سرية.  وا�ستمرارية 

�سعادة المرء اأن يكون له ولد �سالح يبقى 

بعده، يفي عنه الدين ويق�سي عنه ال�سالة 

والحّج، ويهدي اإليه ثواب الأعمال. هناك 

يقول:   P ال��ر���س��ول  ع��ن  جميل  ح��دي��ث 

ب  ُيعذَّ بقبر   Q مريم  ابن  عي�سى  مّر 

كثيرة،  معجزات  للم�سيح  وكان   � �ساحبه 

منها الطالع على ما في القبور � ثّم مّر به 

في العام القادم فاإذا هو ل يعذب، فقال: 

وكان  اأول  عام  القبر  بهذا  مررت  رب،  يا 

ب �ساحبه، ومررُت به هذا العام، وهو  ُيعذَّ

الأبناء محبَّة.. وم�صوؤوليَّة*
تحدثنا في ال�صابق عن الزواج واأهميته وذكرنا مقّومات الزواج 

الناجح. وفي ال�صياق ذاته وا�صتكماًل للحديث عن العائلة ن�صل اإلى 

عن  وتحدثت  معًا  والأولد  الزوجة  الروايات  �صملت  لقد  الأولد. 

التقرب من العيال والذود عنهم واإر�صائهم.

9
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عليه  اأّك���د  م��ا 

و�صيرة  الإ�صالم 

ه��و   P النب��ي 

عالقة  تقوم  اأن 

الوالدين بالأولد 

ع��ل��ى اأ���ص��ا���س 

الح��ب والم�وّدة 

وال����رح����م����ة

اإليه:  فاأوحى اهلل جّل جالله  ب،  ُيعذَّ لي�س 

يا روح اهلل، قد اأدرك له ولد �سالح فاأ�سلح 

طريقًا واآوى يتيمًا، فغفرُت له بما عمل ابنه 

للمرء  �سمانة  هو  ال�سالح  الولد  اإذًا   .
11(

بعد موته. وبالمقابل، فاإن الروايات نف�سها 

تقول اإّن »ولد ال�سوء يهدم ال�سرف وي�سين 

الأولد  ت��ج��اه  فالم�سوؤولية   .
12(

ال�سلف«

كبيرة على �سعيد الدنيا والآخرة: {..ُقوا 

ـــاًرا َوُقــوُدَهــا النَّا�ُس  َن ْهــِلــيــُكــْم  اأَنــُفــ�ــَصــُكــْم َواأَ

فالإن�سان   .)6 )التحريم:  َواْلـــِحـــَجـــاَرُة} 

وهنا  واآخرتهم.  اأولده  دنيا  عن  م�سوؤول 

نذكر بع�س العناوين ال�سريعة.

حب الأطفال اأف�صل الأعمال

و�سيرة  الإ�سالم  عليه  اأّك��د  ما  الأّول: 

الوالدين  عالقة  تقوم  اأن  وهو   P النبي 

ب�����الأولد ع��ل��ى اأ���س��ا���س ال��ح��ب وال���م���وّدة 

والرحمة واإبراز العاطفة نحوهم، اإلى حّد 

الت�سابي )بمعنى الولدنة(. وفي الحديث: 

رب،  يا   :Q عمران  بن  مو�سى  »ق��ال 

حب  فقال:  عندك؟  اأف�سل  الأع��م��ال  اأّي 

. مع اأن هذا �سيء فطري لكّن 
13(

الأطفال« 

ويعطي  دينية،  تعالى ي�سبغه ب�سبغة  اهلل 

عليه اأجرًا، وهذا من كرم اهلل عّز وجّل.

وعن ر�سول اهلل P: في يوم من الأيام 

مظعون  بن  عثمان  ال�سحابة  على  خ��رج 

له. فراآه النبّي P فقال  ومعه �سبيٌّ له ُيقبِّ

يا  اأتحبه  قال:  نعم،  قال:  ابنك هذا؟  له: 

اإّني  اهلل  ر�سول  يا  واهلل  اإي  قال:  عثمان؟ 

اأحبُّه، قال: اأفال اأزيدك له حّبًا؟ قال: بلى، 

فداك اأبي واأمي. قال: اإنه مْن ُير�سي �سبّيًا 

اه  تر�سّ ير�سى،  ن�سله حتى  له �سغيرًا من 

وعن   .
14(

ير�سى  حتى  القيامة  ي��وم  اهلل 
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ليرحم  اهلل  »اإّن   :Q ال�سادق  الإم��ام 

. وعن الر�سول 
15(

العبد ل�سّدة حبه لولده« 

له  تعالى  اهلل  كتب  ول��ده  ل  قبَّ »م��ن   :P

حه اهلل يوم القيامة،  حه فرَّ ح�سنة، ومن فرَّ

فياأتيان  بالأبوين  ُدعي  القراآن  علَّمه  ومن 

اأهل  وج���وه  نورهما  م��ن  ي�سيء  بحلَّتين 

 P النبي  كان  الحديث:  وفي   .
16(

الجنة«

يقّبل الح�سن والح�سين L، فا�ستغرب 

اأحُد الأ�سخا�س، وا�سُمه الأقرع بن حبوة، 

اأبناء  ع�سرة  لي  اإّن  قائاًل:  النبّي  ف  ت�سرُّ

لُت واحدًا منهم قط. فغ�سب الر�سول  ما قبَّ

P حتى التمع )تغيَّر( لوُنه، وقال للرجل: 

»اإن كان اهلل قد نزع الرحمة من قلبك فما 

ز  ويعزِّ �سغيرنا  يرحم  لم  من  بك؟  اأ�سنع 

دين  ديُننا  هو  هذا   .
17(

مّنا«  لي�س  كبيرنا 

والتكريم  وال��رح��م��ة  بال�سغار،  الرحمة 

 :P النبي  يقول  كذلك  الكبار.  وتقدير 

. وعن 
18(

»من كان له �سبي َفْلَيت�ساَب له« 

جابر بن عبد اهلل الأن�ساري قال: دخلت 

 L والح�سن والح�سين P على النبّي

»ِنعَم  ويقول:  لهما  يجثو  وهو  ظهره،  على 

 .!
19(

الجمُل جملكما، وِنعَم الِعدلِن اأنتما« 

ال�سحابة  اأمام  الحادثة  تكررت هذه  وقد 

راأي��ُت  ال�سحابة:  اأح��د  فقال  الآخ��ري��ن، 

عاتقي  على   L والح�سين  الح�سن 

لكما!  الفر�س  نعَم  P، فقلت:  ر�سول اهلل 

الفار�سان  »وِن��ع��َم   :Pاهلل ر���س��ول  فقال 

.
110(

هما«

اإنهّن الموؤن�صات الغاليات

الأبناء  ب��ي��ن  التمييز  ع���دم  ال��ث��ان��ي: 

البنات  واأد  ف��ك��رة  ك��ان��ت  فقد  وال��ب��ن��ات. 

منت�سرة قبل الإ�سالم، وكان وجه الجاهلّي 

الإ�سالم  فاأتى   .
111(

بالأنثى ر  ُب�سِّ اإذا  ي�سوّد 

م ه��ذا الأم��ر، وح��اول معالجته على  وح��رَّ

مدى قرون. يقول الر�سول P: »ل تكرهوا 

 .
112(

الغاليات« الموؤن�سات  اإنَّهنَّ  البنات، 

الوالدان  يكبر  عندما  اإنه  تقول  والتجربة 

غ��ال��ب��ًا م��ا ت��ك��ون ال��ف��ت��ي��ات اأك��ث��ر عطفًا 

عن  الحديث  وف��ي  بهما.  وِب���ّرًا  واهتمامًا 

الر�سول P: »من ُولدت له ابنة فلم يوؤذها 

اأدخله  عليها  ول��ده  ُي��وؤث��ر  ول��م  ُيهنها  ول��م 

. وعنه P: »ِنعَم الِولُد 
113(

اهلل بها الجنة«

واحدة  عنده  كان  من  المخّدرات!  البنات 

وعن   .
114(

النار« من  �سترًا  له  اهلل  جعلها 

الإمام ال�سادق Q: »البنات ح�سنات، 

عليها،  ُيثاب  فالح�سنات  نعمة،  والبنون 

.
115(

َعم م�سوؤول عنها«  والنِّ

م�صوؤولية التربية والعناية

الثالث: م�سوؤولية تربية الأولد وتعليمهم 

وذلك  وا،  اعوجُّ اإذا  اعوجاجهم  واإ�سالح 

بمحادثتهم واإقناعهم ولي�س بال�سرب، بل 

بالإفهام، وكذلك بالقدوة الح�سنة؛ اأي اأن 

فيتاأثر  البيت،  في  قدوة  م 
ُ
والأ الأب  يكون 

وكذلك  وع��ادات��ه��م،  اأه��ل��ه  ب�سلوك  ال��ول��د 

وتعليمهم  الم�ساجد  اإل���ى  الأولد  ب��اأخ��ذ 

منذ  ال�سيام  على  وتعويدهم  ال�����س��الة 

�سغرهم، وتعليمهم القراآن  وا�سطحابهم 

تاأثيرًا  كله  لهذا  فاإّن  العزاء؛  اإلى مجال�س 

كبيرًا في تن�سئة الأولد وم�ستقبلهم.

�سحّيًا  ب������الأولد  ال��ع��ن��اي��ة  ال���راب���ع: 

وج�سدّيًا، ف�ساًل عن اإطعامهم واإك�سائهم، 

فيوم القيامة �سُن�ساأُل عن هذه الأمور كما 

ُن�ساأُل عن �سالتنا و�سيامنا.

اعدلوا بين اأولدكم
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فال  الأولد،  بين  ال��ع��دل  ال��خ��ام�����س: 

المعاملة.  في  ولد  على  ولد  تف�سيل  يجوز 

واعدلوا  اهلل  »ات��ق��وا   :P ال��ر���س��ول  فعن 

التمييز  �سُت�ساألون عن   .
116(

اأولدك��م«  بين 

اإلى معا�ٍس  يوؤدي ذلك  اأولدكم، وقد  بين 

وانحرافات واأحيانًا اإلى جرائم، ويمكن اأن 

فيكيد  ْالإخوة  بين  اإلى ح�سد  يتحّول ذلك 

»�ساُووا   :P النبي  وعن  لبع�س.  بع�سهم 

بين اأولدكم في العطية، فلو كنُت مف�ساًل 

. وعنه P: »اإن 
117(

لت الن�ساء«  اأحدًا لف�سَّ

اأولدكم  بين  تعدلوا  اأن  يحب  تعالى  اهلل 

.
118(

حتى في الُقَبل« 

اأن يكون لنا  اأردنا  اإذا  هكذا نت�سّرف 

اأولد �سالحون ليكونوا عونًا لنا في الدنيا 

وذخرًا في الآخرة. وهناك اأولد هم ُذخر 

لأهلهم في الآخرة حتى قبل موت الأبوين، 

اأن  عندنا  المعروف  فمن  ال�سهداء.  وهم 

فعندما  ال�سفاعة،  حّق  ُيرزقون  ال�سهداء 

ُيوَتى بال�سهيد اإلى باب الجنة يقف ويقول: 

في  فال�سهداء  واأب��واي معي.  اإّل  اأدخلها  ل 

القيامة،  ي��وم  لآبائهم  ُذخ��ر  هم  ثقافتنا 

وعزٌّ وكرامة لهم في الدنيا.

لماذا هم فتنة؟

�سبهة  ع��ن  ن��ت��ح��دث  اأن  يبقى 

مثاًل  النا�س،  اأذه���ان  في  م��وج��ودة 

هناك اآيات وتعابير تقول: »اأموالكم 

واأبناوؤكم هم فتنة لكم«. والفتنة تعني 

�سرح  هذا  منها.  نهرب  اأن  علينا  اأّن 

خاطئ. وفي بع�س الآيات والروايات اأن 

الأزواج والأولد اأعداء لكم. وياأتي اأحيانًا 

ال�سرح ليقول: ل يجوز اأن يجتمع في قلبك 

ان: حب اهلل وحب اآخر. فاإذا ُوجد في  ُحبَّ

واأولدك  لزوجتك  اأو  لوالديك  حب  قلبك 

فهذا يتنافى مع وحدانية حب اهلل.

نقول:  الأول����ى  ال�سبهة  ع��ن  وج��واب��ًا 

الفتنة تعني الختبار والمتحان. فاأموالنا 

واختبار،  ابتالء  بمعنى  لنا  فتنة  واأولدن��ا 

بهذه  نت�سرف  ك��ي��ف  ي���رى  ت��ع��ال��ى  ف���اهلل 

َعم التي اأغدقها علينا، هل في الخيرات  النِّ

والطاعات؟ اأم في الفتن والظلم؟ وكذلك 

في �ساأن الأولد، هل نرّبيهم تربية �سالحة؟ 

اأم نهملهم؟

الحب-  الثانية-مو�سوع  ال�سبهة  اأّما 

اأن  الإن�����س��ان  على  اأوج���ب  �سبحانه  ف��اإن��ه 

م��ن حب  ال��وال��دي��ن  وال��دي��ه، فحب  يحب 

اأما  والأولد.  الزوجة  حب  وكذلك  اهلل، 

اأولدهما  لرغبات  الأبوان  ي�سغي  عندما 
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. و�سائل ال�سيعة، الحّر العاملي، ج 16، �س 1338 1)

. م�ستدرك الو�سائل، الميرزا النوري، ج 15، �س 1215 2)

. بحار الأنوار، المجل�سي، ج 101، �س 197 3)

. ميزان الحكمة، الري�سهري، ج 4، �س 13669 4)

. الكافي، الكليني، ج 6، �س 150 5)

. الكافي، م.�س، ج 6، �س 149 6)

. بحار الأنوار، م.�س، ج 43، �س 1283 7)

. م. ن، ج 4، �س 13670 8)

. ميزان الحكمة، م.�س، ج 4، �س 13670 9)

م. ن. (10 1

. �سورة النحل، الآيتان: 58 � 159 11)

. ميزان الحكمة، م.�س، ج 4، �س 13672 12)

م.ن. (13 1

م. ن. (14 1

م. ن. (15 1

. جواهر الكالم، ال�سيخ الجواهري، ج 28، �س 1181 16)

. ميزان الحكمة، م.�س، ج4، �س 13673 17)

م.ن. (18 1

. اإقبال الأعمال، ابن طاوو�س، ج 3، �س 1343 19)

الهوام�س

ب�سبب  تعالى  اهلل  فيع�سيان  المحرمة 

الأولد، فهذا الحب هو الذي ينافي  حب 

حّب  اهلل. فالر�سول P ُولد 

اأعمامه  يحب  وه��و  يتيمًا، 

جّمًا،  حّبًا  عمومته  واأب��ن��اء 

بدر  معركة  ففي  ذل��ك  وم��ع 

دف���ع اإل����ى ال��م��ع��رك��ة اأح���ب 

اب����ن عمه  اإل����ي����ه،  ال���ن���ا����س 

الحمزة  ه  وعمَّ  Q عليًا 

الر�سول  و�سحابة   ،Q

ك���ان���وا ي���ردف���ون اأب��ن��اءه��م 

يدي  بين  لُيقتلوا  اأم��ام��ه��م 

كان  وك��ذل��ك   .P ال��ر���س��ول 

اأمير الموؤمنين Q يقدم 

بهم.  يبخل  ول��م  المعركة،  اإل���ى  اأولده 

بن  ُحجر  فهذا  كذلك،  الإمام  واأ�سحاب 

الإمام  من  وؤ  التبرُّ رف�س  )ر���س(  ع��دي 

بالقتل  د  ُه���دِّ ول��م��ا   .Q ول��ع��ِن��ه  علي 

اأمامه، لال�ست�سهاد، لأنه خ�سي  م ابنه  قدَّ

ابنه  قلب  ي�سعف  اأن  اأّوًل  ُقتل هو  اإذا  اأنه 

! اأ فيتبرَّ

حب الأبناء في كربالء

وال��م�����س��ل��م��ون ال��ذي��ن خ��ذل��وا الإم���ام 

الح�سين Q في كربالء، كانوا يحبون 

الحب  ه��ذا  عليهم.  وي��خ��اف��ون  اأولده����م 

والح�سين  اهلل.  مع�سية  في  لي�س  ل��الأولد 

اأولده  لل�سهادة  م  ق���دَّ  Q

يبخل  لم  واأ�سحابه،  واإخ��وان��ه 

له  اأذن  من  واأّول  منهم.  باأحد 

في القتال ابنه علي بن الح�سين 

كان  الذي  ال�ساب  هذا  الأكبر، 

الح�سين Q وكل اأهل البيت 

�سديدًا  ح��ّب��ًا  ي��ح��ب��ون��ه   R

اهلل  بر�سول  النا�س  اأ�سبه  لأن��ه 

فعندما  ومنطقًا.  وخُلقًا  خلقًا 

 Q الأك��ب��ر  علي  ا�ست�سهد 

»على   :Q الح�سين  ق���ال 

 .
119(

الدنيا بعدك العفا يا بني« 

هذا فلذة كبد الح�سين Q، ولكنَّ حّبه 

اإعالًء  لل�سهادة  تقديمه  من  يمنعه  لم  له 

اإن هذا الحب  واإع��زازًا لدينه.  لكلمة اهلل 

هو عين حب اهلل.

قنا  يوفِّ اأن  تعالى  اهلل  اأ���س��األ  ختامًا، 

عائلتنا  اأمام  ال�سرعية  م�سوؤوليتنا  لتاأدية 

واأرحامنا  واأزواجنا  واأولدن��ا  اآبائنا  وتجاه 

الدنيا  ُحّب  واأن يجعل  والنا�س من حولنا، 

في عينه و�سبيله وطاعته، واأن تبقى قلوبنا 

متعّلقة به �سبحانه وتعالى.

في  ال�����ص��ه��داء 

ُذخٌر  هم  ثقافتنا 

ي�����وم  لآبائهم 

وع��زٌّ  القي�ام�ة، 

له����م  وكرامة 

ف��������ي ال��دن��ي��ا
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ق���ل���وٌب ق��راآن��ي��ة
وتف�صلنا  جدًا  بعيدين  زلنا  ل  اأننا  هي  الحقيقة 

م�صافة طويلة عن القراآن. اإذ ينبغي اأن تكون قلوبنا 

ولو  بالقراآن.  اأرواحنا  تاأن�س  اأن  وينبغي  قراآنية. 

ا�صتطعنا اأن ناأن�س بالقراآن، واأن نجعل لمعارف القراآن 

ومجتمعنا  حياتنا  فــاإّن  واأرواحنا  قلوبنا  في  نفوذًا 

�صي�صبحان قراآنيين.

اأو�سي �سبابنا الأعزاء اأن يقروؤوا القراآن، وياأن�سوا به 

ويجال�سوه: »ما جال�س هذا القراآن اأحٌد اإل قام عنه بزيادٍة 

. فكلما 
11(

اأو نق�سان، زيادة في هدى اأو نق�سان من عمى« 

الجهالة  فاإن حجابًا من حجب  ونه�ستم  القراآن  جال�ستم 

يرتفع عنكم، وينفتح في قلوبكم منبع من منابع النورانية. 

لذا فاإن الأن�س بالقراآن ومجال�سته وفهمه والتدّبر فيه كّلها 

اأموٌر �سرورّية.

حفظ القراآن فر�صة وتوفيق 

قراءة  م��ن  نتمكن  اأن  فهي  العمل  ه��ذا  مقّدمة  اأّم���ا 

القراآن، واأن نتمّكن من حفظه؛ فحفظ القراآن موؤّثر جدًا. 

ولت�سّجع  الحفظ.  وقدرة  ال�سباب  مرحلة  ال�سباب  فليقّدر 

�سر اأبناءها على حفظ القراآن، وليحملوهم على ذلك. 
ُ
الأ

يمنح حافظه فر�سة  وهو  كبيرة.  قيمة  له  القراآن  فحفظ 

التدبر فيه من خالل تكرار الآيات. وهذه فر�سة وتوفيق؛ 
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فال ت�سّيعوا هذا الأمر.

كما ينبغي قراءة القراآن من البداية حتى 

النهاية، ثم تكرار الأمر حتى يتعّرف ذهن 

القراآنية.  المعارف  جميع  اإلى  الإن�سان 

كي  المعّلمين  وج��ود  اأهمّية  عن  ناهيك 

معارف  ويبّينوا  الآي��ات  من  علينا  ُي�سكل  ما  لنا  يف�ّسروا 

الآيات الإلهية وُبطونها؛ وهذا من الأمور ال�سرورية.

بالقراآن  العمل  ب��اأن   � كذلك  ونحن   � نعتقد  كّنا  اإذا 

مجرد  لي�ست  الم�ساألة  واأن  اإحيائه،  ومحور  اأ�سا�س  هو 

تطبيق  من  بد  ل  باأنه  اأي�سًا  نوؤمن  فاإننا  وق��راءة،  تالوة 

تعاليم القراآن الكريم والعمل باآياته، واأّن علينا اأن نجعل 

قراآنيًا،  فكرنا  يكون  واأن  قراآنيًا،  مجتمعًا  مجتمعنا  من 

ون�سّدق  عليه  ونعتمد  بالقراآن  نثق  واأن  قراآنيًا،  و�سلوكنا 

الكريم، حيث  القراآن  في  الواردة  الإلهي  الوعد  بحقيقة 

َربَِّك  ــَمــُة  َكــِل ـــْت  {َوَتـــمَّ المحكم:  كتابه  في  تعالى  يقول 

115(. كما  ِلَكِلَماِتِه} )الأنعام:  َل  ُمَبدِّ َل  َوَعْدًل  ْدقاً  �صِ

اأنف�سنا،  القراآن وروحه مع  بنف�س  نتعامل  اأن  يجب علينا 

اأفراد  ومع  العمل،  في  زمالئنا  ومع  عائلتنا،  اأفراد  ومع 

المجتمع، ومع م�سلمي البلدان الأخرى وما اإلى ذلك من 

اأمور.

اإّن علينا اأن ُنقبل على تالوة القراآن الكريم، واأن نفهم 
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معانيه، لأننا اإذا ما فهمنا معاني القراآن ا�ستطعنا تالوته 

ب�سورة اأف�سل.

اإذًا، ل بّد من اللتزام بعدة اأمور 

اأوًل: تجويد القراءة وتح�سين التالوة،

ثانيًا: فهم معاني ما نقراأ،

من  حفظه  ف��اإّن  الكريم؛  القراآن  حفظ  علينا  ثالثًا: 

الأمور المهمة.

نّظفوا مراآة القلب

اإّنكم اأّيها ال�سباب تحتاجون اإلى ذلك وتقدرون عليه. 

وعندما تحفظون القراآن وتكّررون اآياته  وتاأن�سون بتالوته 

فاإن هذا �سيمنحكم فر�سة التدّبر في القراآن.

اإّن التدّبر في القراآن ل يتاأتى من القراءة ال�سريعة، بل 

من خالل التكرار والإعادة المتوا�سلة وال�سعور بالأن�س مع 

الآيات القراآنية، فكم من دقائق وِعَبر في القراآن الكريم ل 

ل اإليها اإل بالتدّبر؛ ولهذا فاإنه من ال�سروري  يمكن التو�سّ

حفظ وَفْهم معاني القراآن مع تالوته.

المراآة، فجمال  القراآن كتعاملنا مع  ليكن تعاملنا مع 

بعد  اأ�سّد  تكون  ال��م��راآة  في  تنطبع  التي  ال�سور  ولطافة 

تطّهر  فعندما  للقراآن،  بالن�سبة  الحال  وك��ذا  تنظيفها، 

الأثر  ن�ساهد  عنها  المادية  المتعلقات  ب��اإزال��ة  القلوب 

وجودنا،  تمام  في  انعك�س  قد  للقراآن  والمعنوي  الروحي 

من  بواطنهم  تطهير  من  تمّكنوا  الذي  مع  يح�سل  وهذا 

الأدران المادية، فعا�سوا مع القراآن بكل وجودهم.

عدم  مبدوؤهم  المعاندة  القلوب  اأ�سحاب  ف��اإن  واإل 

ور�سالته  القراآن  وك��الم  فنداء  اأ�ساًل،  والفهم  ال�ستماع 

اْلَماَلِئَكَة  اإَِلْيِهُم  ْلَنا  َنزَّ َنا  اأَنَّ {َوَلْو  لقلوبهم  ل يجد طريقًا 

َوَكلََّمُهُم اْلَمْوَتى َوَح�َصْرَنا َعلَْيِهْم ُكلَّ �َصْيٍء ُقُباًل َما َكاُنوا 

ِلُيوؤِْمُنوا اإَِل اأَْن َي�َصاء اهللُ} )الأنعام: 111(.

ِحكمة القراآن

بع�س الأ�سخا�س لو انطبقت ال�سماء على الأر�س فاإّن 

ف�ي  ال�ت�دّب���ر  اإّن 

القراآن ل يتاأتى من 

الق�راءة ال�ص�ريعة، 

ب����ل م����ن خ���الل 

والإع�ادة  التك��رار 

ال��م��ت��وا���ص��ل��ة 

وال�صع�ور بالأن��س 

مع الآيات القراآنية
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ل  ال�����س��دئ��ة  قلوبهم 

ت��وؤم��ن،  ول  ت��ذع��ن 

يقروؤون  تراهم  لذا 

ولكنهم  ال����ق����راآن 

ع��ن روحه  ب��ع��ي��دون 

ومعانيه.

ي������ج������ب ع���ل���ي���ن���ا 

الق���ت���راب م��ن ال���ق���راآن. 

حكمة  ال��ق��راآن  ف��ي  اأن  اعلموا 

القراآنية  الحكمة  واأن  و�سفاًء،  ون��ورًا 

من�سوؤها  التي  العقد  جميع  تحل  اأن  ت�ستطيع 

ال�سراعات الموجودة في عالم المادة: في قلب الإن�سان 

وروحه، وهذه حقيقة. الحكمة القراآنية تفتح القلوب وت�سرح 

ال�سدر وتبعث على الأمل وتهب النور وتوّلد العقيدة الثابتة 

التي ت�سير بالإن�سان نحو ال�سراط الم�ستقيم، فعلينا تلّقي 

القراآن والتم�سك به.

اإننا عندما ننغم�س في ملذات الدنيا، ونحرم اأنف�سنا 

اأن  لها  يمكن  التي ل  المراآة  �سّوه  نكون كمن  القراآن،  من 

ل  اأن  علينا  لذا  جمالها؛  تظهر  اأو  الأ�سياء  �سور  تعك�س 

نحرم اأنف�سنا من القراآن.

اإن العالم الإ�سالمي اليوم لالأ�سف قام بحرمان نف�سه 

من القراآن، والأمة الإ�سالمية قد حرمت نف�سها اأي�سًا.

نحو  وتوّجهه  الإ�سالمي  العالم  فاإّن عدم تحرك  لذا، 

ال�سمو مرجعه الإعرا�س عن القراآن.

الــقــراآن،  مــع  واأمتنا  بــالــقــراآن،  اأحينا  اللهم 

واح�صرنا مع القراآن. 

الّلهم اجعل قولنا قراآنيًا وعملنا قراآنيًا. 

اأعــداء  على  والنك�صة  الهزيمة  اكتب  الّلهم 

القراآن. الّلهم ارزقنا روحًا قراآنية ومعرفًة حّقة 

بالقراآن واجعلنا من خّدام القراآن.

اإننا عندما ننغم�س 

ف���ي ملذات الدنيا 

من  اأنف�صنا  ونحرم 

القراآن نكون كمن 

�صّوه المراآة التي ل 

اأن  له���ا  يم�ك����ن 

تظهر  اأو  تعك�س 

ج��م��ال الأ���ص��ي��اء
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كمالت موهومة

ظانًا  ���س��يء،  ف��ي  مع�سوقه  يجد  فكلٌّ 

ذلك هو الكمال وكعبة الآمال، يتخيله في 

اأمر معين فيتوجه اإليه، ويتفانى في �سبيله 

وزخارفها  الدنيا  اأهل  اإّن  العا�سق.  تفاني 

ويجدون  ال��ث��روة،  ف��ي  ال��ك��م��ال  يح�سبون 

مع�سوقهم فيها، فيبذلون الجهد في �سبيل 

اأب�ص���ر.. 

فمع�صوقك دائٌم اأزلي

اإن ع�صق الكمال من الأمور الفطرية التي جبلت عليها �صل�صلة بني 

المجموعة  كل  في  واحدًا  فردًا  تجد  لن  اإنك  بحيث  باأكملها،  الب�صر 

والمذاهب  والأخـــالق  الــعــادات  ت�صتطيع  ولــن  يخالفها.  الب�صرية 

والم�صالك وغيرها اأن تبدلها ول اأن تحدث فيها خلاًل. 

فاأنت اإن تجولت في جميع الأدوار التي مّر بها الإن�سان، وا�ستنطقت كل فرد 

من الأفراد وكل طائفة من الطوائف، وكل مّلة من الملل، تجد هذا الع�سق والحب 

الإن�سان ويدفعه  اإن ما يحّدد  بل  الكمال،  قد جبل في طينته، فقلبه متوجٌه نحو 

في كل �سكناته وتحركاته، وكل العناء والجهود الم�سنية التي يبذلها كل فرد في 

وجود  من  الرغم  على  الكمال،  حب  من  نابع  هو  اإنما  وتخ�س�سه،  عمله  مجال 

الكمال  يتحقق  �سيء  وباأي  الكمال،  من  يرونه  فيما  النا�س  بين  الخالف  منتهى 

وي�ساهد الحبيب والمع�سوق. 

نوع  يكن  مهما  �سخ�س،  فكل  تح�سيلها. 

وع�سقه،  حبه  مو�سع  يكن  ومهما  عمله، 

فاإنه لعتقاده باأن ذلك هو الكمال يتوجه 

نحوه، وهكذا حال اأهل العلوم وال�سنايع، 

اأنه  ويعتقد  ���س��يء  ف��ي  ال��ك��م��ال  ي��رى  ك��لٌّ 

والذكر  الآخ��رة  اأهل  يرى  بينما  مع�سوقه، 

والفكر غير ذلك... 
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وعليه، فجميعهم ي�سعون نحو الكمال، 

فاإذا ما ت�سّوروه في �سيء موجود اأو موهوم 

تعّلقوا به وع�سقوه. 

القلب يطير اإلى بلد الحبيب

اأّنه على  على كل حال ل بّد اأن نعرف 

الرغم من هذا الذي قيل، فاإن حب هوؤلء 

الذي  لهذا  الحقيقة  ف��ي  لي�س  وع�سقهم 

وتخيلوه  توّهموه  ما  واإّن  مع�سوقهم،  ظّنوه 

ويبحثون عنه لي�س هو كعبة اآمالهم. اإذ لو 

اأن كل واحد منهم رجع اإلى فطرته لوجد 

اأن قلبه في الوقت الذي يظهر فيه الع�سق 

المع�سوق  هذا  عن  يتحّول  فاإنه  ما  ل�سيء 

اإلى غيره اإذا وجد الثاني اأكمل من الأول. 

ترك  الثاني  م��ن  اأك��م��ل  على  عثر  اإذا  ث��م 

بل  منه،  الأكمل  اإل��ى  بحبه  وانتقل  الثاني 

ل  حتى  ا�ستعاًل  لتزداد  ع�سقه  نيران  اإن 

اأية درجة من  يلقي برحاله في  قلبه  يعود 

الدرجات ول ير�سى باأي من الحدود. 

القدود  جمال  تحب  كنت  اإذا  مثاًل، 

عند  ذلك  على  وعثرت  الوجوه،  ون�سارة 

نحوها،  قلبك  ت��وّج��ه  ك��ذل��ك،  ت��راه��ا  م��ن 

اأنك  في  �سك  ل  اأج��م��ل،  جمال  لح  ف��اإذا 

�سوف تتوجه اإلى الجميل الأجمل، اأو اأنك 

على الأقل تطلب الثنين معًا، ومع ذلك ل 

حال  ول�سان  عندك،  ال�ستياق  نار  تخمد 

معًا؟  اإليهما  ال�سبيل  كيف  يقول:  فطرتك 

ولكن الواقع هو اأنك تطلب كل جميل تراه 

اأجمل، بل قد تزداد ا�ستياقًا بالتخّيل، فقد 

ما  كل  من  اأجمل  هناك جمياًل  اأن  تتخّيل 

قلبك  فيحلق  ما،  مكان  في  بعينك،  ت��راه 

حالك  ول�سان  الحبيب،  بلد  اإل��ى  ط��ائ��رًا 

يقول: اأنا بين الجمع وقلبي في مكان اآخر، 

�سمعت  اإن  ف��اأن��ت  تتمنى،  م��ا  تع�سق  وق��د 

الوجوه  م��ن  فيها  وم��ا  الجنة  ب��اأو���س��اف 

ال�ساحرة � حتى ولو لم تكن توؤمن بالجنة ل 

�سمح اهلل � قالت فطرتك: ليت هذه الجنة 

موجودة وليتهن كّن من ن�سيبي. 

وه���ك���ذا ال���ذي���ن ي�����رون ال��ك��م��ال في 

يتجه  الملك،  وات�ساع  والنفوذ  ال�سلطان 

اإذا  فهم  ذل���ك.  اإل���ى  وا�ستياقهم  حبهم 

ب�����س��ط��وا ���س��ل��ط��ان��ه��م ع��ل��ى دول����ة واح���دة 

فاإذا  اأخ��رى.  دولة  اإلى  اأنظارهم  توّجهت 

دخلت تلك الدولة اأي�سًا تحت �سيطرتهم، 

فهم  ذلك.  من  اأكثر  اإلى  اأعينهم  تطلعت 

اإلى  حبهم  اتجه  قطر،  على  ا�ستولوا  كلما 

ال�ستيالء على اأقطار اأخرى، بل تزداد نار 

�سلطانهم  ب�سطوا  واإذا  لهيبًا.  تطلعاتهم 

ب�سط  اإمكان  وتخيلوا  كلها،  الأر���س  على 
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ن��ور ال��ف��ط��رة قد 

هدانا اإلى اأن تتوجه 

الكمال  اإلى  قلوب�نا 

فيه نق�س  ل  الذي 

���س��ل��ط��ت��ه��م ع��ل��ى ال��ك��واك��ب 

لو  قلوبهم  تمّنت  الأخ����رى، 

كان بالإمكان اأن يطيروا اإلى 

يخ�سعوها  كي  العوالم  تلك 

ل�سيطرتهم. 

وق�س على ذلك اأ�سحاب 

العلم،  ورج���ال  ال�سناعات 

الجن�س  اأفراد  وكل  وغيرهم 

وِحَرفهم،  مهنتهم  تكن  مهما  الب�سري، 

متقدمة،  مرحلة  فيها  تقدموا  كّلما  فهم 

اأكمل من �سابقتها،  رغبوا في بلوغ مرحلة 

ولهذا ي�ستّد �سوقهم وتطّلعهم. 

الكمال المطلق هو المع�صوق

اإل��ى  ه��دان��ا  ق��د  ال��ف��ط��رة  ف��ن��ور  اإذًا 

من  الب�سر،  جميع  ق��ل��وب  اأن  ن��ع��رف  اأن 

البوادي  و�سكان  المعمورة  اأق�سى  اأهالي 

المتح�سرة  ال��دول  �سعوب  اإل��ى  والغابات 

في العالم، ابتداًء بالطبيعيين والماديين 

تتوجه  وال��ن��ح��ل،  ال��م��ل��ل  ب��اأه��ل  وان��ت��ه��اًء 

ل  ال���ذي  ال��ك��م��ال  اإل���ى  بالفطرة  قلوبهم 

ل  ال��ذي  الكمال  فيع�سقون  ف��ي��ه،  نق�س 

ل  الذي  والعلم  بعده،  كمال  ول  فيه  عيب 

جهل فيه، والقدرة التي ل تعجز عن �سيء 

والحياة التي ل موت فيها، اأي اإن الكمال 

المطلق هو مع�سوق الجميع. 

والعائلة  الكائنات  جميع  اإّن 

بل�سان  ي��ق��ول��ون  الب�سرية، 

واحد:  وبقلب  واحد  ف�سيح 

المطلق،  الكمال  نع�سق  اإّننا 

والجالل  الجمال  نحب  اإننا 

القدرة  نطلب  اإننا  المطلق، 

المطلق،  والعلم  المطلقة، 

الكائنات،  �سل�سلة  جميع  في  هناك  فهل 

كل  وفي  والخيال،  الت�سور  عالم  في  اأو 

كائن  والعتبارية،  العقلية  التجويزات 

�سوى  ال��ج��م��ال،  ومطلق  ال��ك��م��ال  مطلق 

جّلت  العالم  مبداأ  اأ�سماوؤه،  تقد�ست  اهلل 

عظمته؟ وهل الجميل على الإطالق الذي 

ل نق�س فيه اإّل ذلك المحبوب المطلق؟ 

فيا اأيها الهائمون في وادي الح�سرات 

ال�ساللت،  ���س��ح��اري  ف��ي  وال�����س��ائ��ع��ون 

�سمعة  حول  الهائمة  الفرا�سات  اأيتها  بل 

جمال الجميل المطلق، ويا ع�ّساق الحبيب 

الخالي من العيوب والدائم الأزلي، عودوا 

كتاب  وت�سفحوا  الفطرة  كتاب  اإلى  قلياًل 

اأن قلم قدرة الفطرة الإلهية  ذاتكم لتروا 

ِللَِّذي  َوْجِهَي  ْهُت  َوجَّ ــي  {اإِنِّ فيه:  كتب  قد 

َماَواِت َوالأَْر�َس} )الأنعام: 79(.  َفَطَر ال�صَّ
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الحقيقي  الع�ص��ق 

م��ن  يك�������ون  ل 

مع�ص����وق،  دون 

غي����ر  يك���ون  ول 

الك�ام����ل  ال�ل�����ه 

مع�ص��وق��ًا تتج���ه 

اإليه الفطرة، فالزم 

الكم���ال  ع�ص����ق 

المطل����ق وج���ود 

المطل��ق الكم���ال 

الَِّتي   ِ اهللَّ ـــْطـــَرَة  {ِف اأن  فهل 

ــَهــا}  هي  ــْي ــا�ــَس َعــلَ َفــَطــَر الــنَّ

المحبوب  نحو  التوجه  فطرة 

المطلق؟ وهل اأن الفطرة التي 

ِلَخْلِق  َتــْبــِديــَل  {َل  تتبدل  ل 

المعرفة؟  ف��ط��رة  ه��ي   {ِ اهللَّ

الفطرة  فاإلى متى توجه هذه 

اإي��اه��ا نحو  ال��ت��ي وه��ب��ك اهلل 

هذا  نحو  الباطلة،  الخيالت 

اإذا  المخلوقات؟  من  وذاك 

كان محبوبك هو هذا الكمال 

المحدود،  والكمال  الناق�س 

فلماذا عندما ت�سل اإليه يبقى 

ا�ستياقك ملتهبًا ل يخمد، بل 

يزداد وي�ستد؟

اهلل نور ال�صموات والأر�س 

فرحًا  وا�ستب�سر  الغفلة  نوم  من  تيّقظ 

ل  ومع�سوقًا  ي���زول،  ل  محبوبًا  ل��ك  ب���اأن 

واأن  عيب،  دون  من  ومطلوبًا  فيه،  نق�س 

النور  هو  طلعته  ن��ور  يكون  مق�سودًا  لك 

ــــَمــــاَواِت  الــــ�ــــصَّ ـــــــوُر  ُن  ُ {اهللَّ

)النور:35(،   { َواْلأَْر�ــــــــسِ

اإحاطة  ذو  محبوبك  واأن 

اإلى  بحبٍل  ُدّليتم  لو  وا�سعة 

َلَهَبطتم  ال�ّسفلى  الأر�سين 

ي�ستوجب  اإذًا،  اهلل.  على 

مع�سوقًا  الحقيقي  ع�سقك 

حقيقيًا، ول يمكن اأن يكون 

متخياًل،  م��ت��وه��م��ًا  ���س��ي��ئ��ًا 

ناق�س،  موهوم  كل  اإن  اإذ 

اإلى  تتوجه  اإن��م��ا  والفطرة 

الكمال، فالعا�سق الحقيقي 

يكون  ل  الحقيقي  والع�سق 

يكون  ول  مع�سوق،  دون  من 

اإليه  تتجه  م��ع�����س��وق��ًا  ال��ك��ام��ل  اهلل  غ��ي��ر 

المطلق،  الكمال  ع�سق  ف��الزم  الفطرة. 

وجود الكمال المطلق. وقد �سبق اأن عرفنا 

من  اأو�سح  ولوازمها  الفطرة  اأحكام  اأن 

َفاِطِر  �َصكٌّ  اهلِل  {اأَِفي  البديهيات  جميع 

)اإبراهيم:10(. َوالأَْر�ِس}  َماَواِت  ال�صَّ
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في  ثالث:  في  اأخــاه  يحفظ  حتى  �صديقًا  ال�صديق  يكون  »ل 

 .
)1(

نكبته وغيبته ووفاته« 

اأنَّهم  اأو  اأ�صدقاء  يمتلكون  اأنهم  يّدعون  الذين  هم  كثيرون 

يعرفون ماهّية ال�صداقة، اإل اأن ال�صديق ل يكون حقًا كذلك، كما 

يقول الأمير Q، حتى يحفظ �صديقه في ثالث خ�صال:

ديق.. في ثالث ال�صَّ

عند ال�صعوبات والنكبات 

عند  �سديقه  ع��ن  يتخلَّى  ال���ذي  اإن 

الحاجة، ول ي�ساعده في تخطي الم�سكالت 

�سديقًا  يكون  اأن  يمكنه  ل  وال�سعوبات 

بيد  ياأخذ  ال��ذي  هو  فال�سديق  حقيقيًا. 

ويبذل  الم�سكالت  ن���زول  عند  �سديقه 

من  يعانيه  مما  اإن��ق��اذه  �سبيل  في  جهده 

عمل  اخت�سار  يمكن  ل  طبعًا  �سعوبات. 

والماليَّة، بل  ية  المادِّ الأبعاد  ال�سديق في 

عند  اأث���رًا  اأكثر  ويكون  ذل��ك  يتخطى  قد 

وتقديم  ة  والفكريَّ ة  المعنويَّ الم�ساعدة 

الم�سورة والن�سح اأو اإظهار التعاطف معه. 

اأكثر  هو  الم�ساعدة  من  النوع  ه��ذا  ولعلَّ 

اأهميَّة من الدعم المادي. الأ�سل اأن يبادر 

ا�ستطاعته  قدر  �سديقه  لنجدة  ال�سديق 

ماديًا ومعنويًا. 

هذا النوع من ال�سداقة هو في الواقع 

في  يتجلَّى  عظيم  جوهر  ب��ل  ل  ذخ��ي��رة، 

اأف�سل �سَوره من دون حاجة اإلى التظاهر، 

وقد  ح��اج��ت��ه.  عند  �سديقه  يحفظ  فهو 

يكون اأف�سل اأ�سكال ال�سداقة في اأن يبادر 

الأعمال  عن  �سديقه  منع  اإل��ى  ال�سديق 

الت�سبُّب  من  ومْنعه  ال�سيئة  العواقب  ذات 

الماديَّة  الم�سكالت  في  الوقوع  في  لنف�سه 

ة. اإّن تحذير ال�سديق ومنعه من  والمعنويَّ

م�سداق  اأكبر  هو  الم�سكالت  في  الوقوع 

واإن  حتى  ال�سديق،  حفظ  م�ساألة  على 

التحذير  من  ارتياحه  عدم  الآخ��ر  اأظهر 

والمنع.

عند غياب ال�صديق 

من  يتمكن  ل  الذي  ال�سخ�س  اأن  كما 

حفظ م�سالح �سديقه عند غيابه ل يتجلى 
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فيه اأحد اأهم �سروط 

ويكون  ال�����س��داق��ة. 

اإلى  المبادرة  ذلك في 

تناوله  اإذا  عنه  ال��دف��اع 

الآخرون بما ل ير�ساه وبما 

ي�سترط  ول  اأ�ساًل.  عليه  ي�سدُق  ل 

في ذلك اأن يعلم ال�سديق بما يقال عنه، 

الآخرين من  منع  اإلى  المبادرة  فالأ�سا�س 

الغيبة وكالم ال�سوء. وهذه م�سوؤولية عامة 

يمكن  تقع على عاتق كل م�سلم. طبعًا، ل 

الأمور  هذه  في  ال�سديق  حفظ  اخت�سار 

المحدودة، بل ي�ستمل على حفظ م�سالحه 

ال��م�����س��روع��ة اأي�����س��ًا. ق��د ن�����س��اه��د بع�س 

بالحفاظ  يهتمون  ل  ال��ذي��ن  الأ�سخا�س 

ل  الم�سروعة،  اأ�سدقائهم  م�سالح  على 

القبيح  والكالم  الغيبة  عن  ينتهون  ل  بل 

عدم  فر�سة  يغتنمون  اأنهم  حتى  بحقهم، 

الم�ستركة  الم�سالح  عند  ال�سديق  وجود 

لال�ستيالء وال�سيطرة على م�سالحه. فهل 

يمكن اأن نعتبر هوؤلء اأ�سدقاًء حقيقيين؟

بعد الوفاة 

بعد  ال�سديق حقَّ �سديقه  يوؤدِّ  لم  اإذا 

ال��م��وت ول��م ي��ب��ادر ف��ي اأق���لِّ الأح���وال اإلى 

. نهج البالغة، ال�سريف الر�سي، ج 4، الحكمة 134، �س 133 1)

الهوام�س

لي�س �سديقًا  الواقع  بالخير فهو في  ذكره 

اإلى حفظ  المبادرة  حقيقيًا. وهكذا يجب 

ال�سديق من خالل حفظ ماء وجهه وذكره 

بالخير اأو القيام بما يفيده في القبر. 

كيف تحافظ على �سديقك المتوفى؟ 

يمكن الحفاظ على العالقة الودية بين 

ال�سديقين حتى بعد وفاة اأحدهما وذلك 

من خالل و�سائل عديدة، منها:

مرا�سم  اإق��ام��ة  ف��ي  عائلته  م�ساعدة 

الحاجة  عند  م�ساعدتهم  والدفن،  العزاء 

طلب  روح��ه،  عن  القراآن  ق��راءة  المادية، 

المغفرة والدعاء له، القيام باأعمال الخير 

نيابة عنه، منع الآخرين من تناوله ب�سوء... 

وهناك العديد من المبادرات التي يلحظ 

فيها قدرة ال�سديق واإمكانياته. 

الإمام  كالم  ف��اإن  تقدم  ما  على  بناًء 

موا�سفات  اإل����ى  ي��ر���س��دن��ا   Qعلي

الأمور  هذه  خالل  من  الحقيقي  ال�سديق 

الثالثة. واإذا خّيم هذا الجو من ال�سداقة 

الكثير  اإزال��ة  في  ي�ساهم  فاإنه  النا�س  بين 

الموجودة  والم�سكالت  ال��م��ن��ف��رات  م��ن 

وي�ساعد على ب�سط اأجواء الهدوء والمحبة 

في المجتمع. 
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اآية اهلل ال�صيخ حممد تقي امل�صباح اليزدي

�صفات عباد الرحمن )7(

تابوا، اآمنوا وعملوا

َيْقُتُلوَن  َوَل  اآَخــَر  اإَِلًها  اهلِل  َمَع  َيْدُعوَن  َل  {َوالَِّذيَن 

َوَمن  َيــْزُنــوَن  َوَل  ِباْلَحقِّ  اإِلَّ   ُ اهللَّ َم  ــرَّ َح الَِّتي  ْف�َس  النَّ

َيْوَم اْلِقَياَمِة  َلُه اْلَعَذاُب  اَعْف  اأََثاًمًا*ُي�صَ َيْلَق  َذِلَك  َيْفَعْل 

اِلًحا  َوَيْخُلْد ِفيِه ُمَهاًنا*اإِلَّ َمن َتاَب َواآَمَن َوَعِمَل َعَماًل �صَ

َغُفوًرا  اهلُل  َوَكاَن  َح�َصَناٍت  َئاِتِهْم  �َصيِّ اهلُل  ُل  ُيَبدِّ َفاأُْوَلِئَك 

 ِ اهللَّ اإَِلــى  َيُتوُب  َفاإِنَُّه  اِلًحا  �صَ َوَعِمَل  َتاَب  رَِّحيًما*َوَمن 

َمَتاًبا} )الفرقان: 68 ـ 71(.

تحدثت  التي  الآيـــات  اأن  ــى  اإل تقدم  فيما  اأ�صرنا 

حول �صفات عباد الرحمن، ذكرت بداية مجموعة من 

ال�صفات الإيجابية والف�صائل المتعلقة بهم ثم ذكرت 

الرحمن  عباد  يجتنبها  التي  ال�صلبية  ال�صفات  بع�س 

الذي  باهلل«  »ال�صرك  يتركونها  التي  المعا�صي  وبع�س 

عليه  عطفت  ثم  الذنوب  اأكبر  من  لأنه  بداية  ذكرته 

اثنين اآخرين اأي: »قتل النف�س« و»الزنا«.
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العذاب الروحي والج�صمي للم�صركين

َذِلَك  َيْفَعْل  {َوَمــن  تعالى:  قوله   69-68 الآيتين  في  جاء 

ِفيِه  َوَيْخُلْد  اْلِقَياَمِة  ــْوَم  َي اْلــَعــَذاُب  َلــُه  اَعْف  اأََثاماً*ُي�صَ َيْلَق 

ُمَهاناً}. فبما اأن عباد الرحمن يجتنبون الذنوب الكبيرة فقد 

اأهمية  حول  تتمحور  معتر�سة  جمل  عدة  تعالى  اهلل  ذكر 

�سياق  اأن  العلم  مع  والتوبة،  التائبين  وحول  المعا�سي  هذه 

التي  والأعمال  الرحمن  عباد  �سفات  حول  يتحدث  الآيات 

اجتناب  يطلب  عندما  ولكن  يجتنبونها.  والتي  بها  يقومون 

َذِلَك  َيْفَعْل  {َوَمن  اآية معتر�سة:  يقول في  الموبقات،  هذه 

اأن هذه الأمور هي ذنوب كبيرة ولها  اأََثاماً}؛ باعتبار  َيْلَق 

َلُه  ــاَعــْف  {ُيــ�ــصَ اأن  هي  الوخيمة  والعاقبة  وخيمة.  عواقب 

ت�سير  ُمَهاناً} حيث  ِفيِه  و{َوَيْخُلْد  اْلِقَياَمِة}  َيْوَم  اْلَعَذاُب 

كلمة مهانًا اإلى بقائه في العذاب ذلياًل حقيرًا.

يوؤكد بع�س المف�سرين على اأن الآية ومن خالل العبارات 

الأ�سخا�س  ه��وؤلء  اأن  اإل��ى  الإ���س��ارة  تريد  فيها  ج��اءت  التي 

يتحملون عذابًا روحيًا وعذابًا ج�سمانيًا. وقد تكون الإهانة عند 

بع�س الأ�سخا�س اأ�سحاب المواقع اأكبر من اأي عذاب اآخر. 

م�صير مرتكب الكبيرة

في  الخلود  اإلى  يوؤدي  كبيرة  كل  ارتكاب  اأن  بع�سهم  يعتقد 

اأن هذه  اإلى الخروج عن الإيمان. والحقيقة  العذاب، بل يوؤدي 

ال�سيعة  بالأخ�س  الإ�سالمية  الفرق  تقبلها  ول  خاطئة  العقيدة 

وروايات  الكريم  ال��ق��راآن  اآي��ات  من  وبال�ستفادة  يعتقدون  اإذ 

الذنوب  تكرار  عند عدم  يح�سل  العفو  باأن   R البيت  اأهل 

ال�سفاعة  وت�سمل  الكبيرة.  الذنوب  من  التوبة  وعند  ال�سغيرة 

اأن  اأن عليه  اإل  اإيمانه  اإذا لم يتب ولكنه حافظ على  ال�سخ�س 

يتحمل عذاب عالم البرزخ وم�سقات م�سهد القيامة.

»ادخرت  اأنه قال:   P الأكرم  الر�سول  الفريقان عن  ونقل 

.
11(

�سفاعتي لأهل الكبائر من اأمتي« 

في  جاء  بتركه.  ال�سغير  الذنب  ُيغفر  تقدم  ما  على  بناًء 

َواْلَفَواِح�َس  اْلإِْثـــــِم  َكَباِئَر  َيْجَتِنُبوَن  {الَِّذيَن  الكريم:  القراآن 

الذنوب  »الّلم���م«  من  والمق�سود   .)32 )النجم:  اللََّمَم}  اإِلَّ 

�سروط  في  ال�سفاعة  فت�سمله  الكبيرة  مرتكب  واأما  ال�سغيرة. 

يح�صل  العف��و  اإن 

عن���د ع��دم تكرار 

ال�صغيرة  الذن��وب 

وع�ن��د التوب�ة من 

ال�ذن���وب الكبي�رة
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اإيمانه  على  محافظًا  الدنيا  من  يخرج  اأن  جملتها  من  خا�سة 

وولية اأهل البيت R. اأما مدة عذاب البرزخ فغير محددة 

يوم   P الر�سول  �سفاعة  ت�سمله  اأن  ب��د  ل  النهاية  ف��ي  ولكن 

القيامة. اإذًا، الخلود في جهنم غير ثابت لمرتكب الكبيرة.

والخلود في جهنم من وجهة نظرنا مخت�س بالكفار الذين 

كان العناد �سبب كفرهم، هوؤلء الذين تمت الحجة عليهم ولم 

اَعْف  يوؤمنوا. يقول اهلل تعالى: {َوَمن َيْفَعْل َذِلَك َيْلَق اأََثاماً*ُي�صَ

َلُه اْلَعَذاُب َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَيْخُلْد ِفيِه ُمَهاناً}. 

�صروط العفو عن مرتكب الكبيرة

ا�ستثنى اهلل تعالى بع�س المذنبين من العذاب الخالد: 

 
ُ
ُل اهلل اِلحاً َفاأُْوَلِئَك ُيَبدِّ {اإِلَّ َمن َتاَب َواآَمَن َوَعِمَل َعَماًل �صَ

 َغُفوراً رَِّحيماً} )الفرقان: 70(. 
ُ
َئاِتِهْم َح�َصَناٍت َوَكاَن اهلل �َصيِّ

اأ�سئلة تف�سيرية كثيرة. هل  وتطرح حول هذه الآية ال�سريفة 

الذنب  كان  لو  حتى  الذنوب  من  يتوبون  الذين  العفو  ي�سمل 

ُي�ْصَرَك  اأَن  َيْغِفُر  َل   
َ
اهلل {اإِنَّ  تعالى:  يقول اهلل  ال�سرك؟  هو 

حين  اإل��ى  باقيًا  ال�سرك  كان  اإذا  هذا   .)48 ِبِه})الن�ساء: 

موؤمنًا.  واأ�سبح  ال�سرك  من  تاب  اإذا  الذنوب  وتغفر  الوفاة. 

اإل  الأبدي  والعذاب  الأليم،  العذاب  المعا�سي  هذه  وتوجب 

التائب. ثم تقول الآية ال�سريفة: {اإِلَّ َمن َتاَب َواآَمَن َوَعِمَل 

التوبة،  الأول  �سروط:  ثالثة  طرحت  حيث  اِلحاً}  �صَ َعَماًل 

الثاني الإيمان، والثالث التيان بالعمل ال�سالح.

المق�صود من التوبة

عمل  ما  على  ندم  ال�سخ�س  اأن  »ت��اب«  من  المق�سود  لعل 

الرواية:  للتوبة مراتب ولوازم. جاء في  العمل، لأن  وترك هذا 

تكون  التي  الموارد  بع�س  ذك��رت  نعم   .
12(

توبة«  بالندم  »كفى 

التوبة فيها �سعبة فال تح�سل ب�سهولة.

قال اأمير الموؤمنين Q لقائل قال بح�سرته اأ�ستغفر اهلل: 

ثكلتك اأمك اأتدري ما ال�ستغفار؟ ال�ستغفار درجة العليين. وهو 

اأولها الندم على ما م�سى، والثاني  ا�سم واقع على �ستة معان: 

العزم على ترك العود اإليه اأبدًا، والثالث اأن توؤدي اإلى المخلوقين 

حقوقهم، والرابع اأن تعمد اإلى كل فري�سة عليك �سيعتها فتوؤدي 

ال�سحت  على  نبت  الذي  اللحم  اإلى  تعمد  اأن  والخام�س  حقها، 

الخل��ود ف��ي جهنم 

مخت�����س بالكف��ار 

الذي��ن كان العناد 

كفره��م �ص��ب��ب 
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وال�ساد�س  ف��ت��ذي��ب��ه، 

األم  الج�سم  ت��ذي��ق  اأن 

حالوة  اأذقته  كما  الطاعة 

تقول  ذل��ك  فعند  المع�سية 

.
13(

اأ�ستغفر اهلل 

من  »اإل  ع��ب��ارة  م��ن  ال��م��ف��ه��وم 

تاب« مجرد الندم وترك المع�سية. اأما 

الإن�سان  بها  ياأتي  التي  الكبيرة  المعا�سي 

توؤدي  واإرادة، فاإنها  اإ�سرار  عمدًا وعن �سابق 

الإيمان  من  تخرجه  اأو  اإيمانه  روح  �سعف  اإل��ى 

اأ�سا�سًا كما ت�سير بع�س الروايات. وهناك العديد من 

اأن روح الإيمان ت�سلب من ال�سخ�س  الروايات التي تبّين 

. وهذا يعني 
14(

الموؤمن عند اقترابه من المع�سية والتيان بها 

اقترابه  اأكثر من  المع�سية  الكفر عند  يقترب من  الإن�سان  اأن 

من الإيمان. 

�صرورة تجديد روح الإيمان عند التائب

بناًء على ما تقدم تتهياأ الأر�سية لعودة الإيمان بعد التوبة 

�اأي الندم � وترك المع�سية والعزم على عدم الإتيان بها. ومن 

الإيمان  ويكون هذا  واآمن«،  »تاب  ال�سريفة:  الآية  هنا جاء في 

َها الَِّذيَن  يُّ
�سبيهًا باأمر الموؤمنين بالإيمان حيث يقول تعالى {َيا اأَ

الإيمان  فيكون   )136 )الن�ساء:  َوَر�ُصوِلِه}  ِبــاهلِل  اآِمــُنــواْ  اآَمــُنــواْ 

الثاني اأكمل من الأول. الإيمان الأول كان اإيمانًا �سعيفًا ل فائدة 

منه، اأ�سبح �سعيفًا على اأثر المع�سية، ل بل اإذا ا�ستمر الإن�سان 

بالإتيان بالكبائر ي�ستمر الإيمان بال�سعف في�سل الإن�سان اإلى 

ُبوا  واأَى اأَن َكذَّ مرحلة الكفر {ُثمَّ َكاَن َعاِقَبَة الَِّذيَن اأَ�َصاوؤُوا ال�صُّ

الكبيرة  بالذنوب  ال�ستمرار  ف��اإن   )10 )ال��روم:  اهلِل}  ــاآَيــاِت  ِب

يوؤدي اإلى تكذيب الآيات وتكذيب الأنبياء ومخالفتهم ويوؤدي في 

النهاية اإلى الكفر. ولكن عند الندم تتهّياأ الظروف لالإيمان.

وهذا يعني عودة الإيمان بعد التوبة والندم والعزم على ترك 

المع�سية. ومن هنا كانت م�ساألة التيان بالإيمان بعد التوبة.

بين الإيمان والعمل

غير  يكون  قد  الواقع  ولكن  موؤمن  اأنه  الإن�سان  يت�سور  قد 
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. بحار الأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج 8، �س 130 1)

. الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 2، �س 446، ح 11 2)

.  �سرح نهج البالغة، ابن اأبي الحديد، ج 20، ب 425، �س 156 3)

. من ل يح�سره الفقيه، ال�سيخ ال�سدوق،  ج 4، �س 122 4)

المراقب���ات ف���ي اأعم���ال ال�سن���ة، المي���رزا ج���واد اآق���ا ملكي  (5 1

البريزي، �س 6.

الهوام�س

ذلك، فالإيمان �سيء يظهر اأثره في العمل. والإيمان الذي ل اأثر 

له هو اإيمان كاذب، ول يمكن اأن نطلق عليه اإيمانًا اإل اإذا كان 

مقرونًا بالعمل. ال�سخ�س الذي يوؤمن اآخر عمره ول يدرك اأنه 

بالطاعات وتدارك ما فات من  الإتيان  نهاية حياته ويقرر  في 

اإيمانه  يكون  ال�سخ�س  هذا  له،  ي�سمح  ل  الوقت  ولكن  اأعمال، 

موؤثرًا و�سببًا لنجاته. واإذا ح�سل الإيمان وكان بو�سع ال�سخ�س 

الإتيان بالأعمال المطلوبة اإل اأنه لم يبادر اإليها، فاإن اإيمانه لن 

يكون �سوى لقلقة ل�سان.

اإن حقيقة الإيمان هي حالة تتطلب اللتزام بالعمل.

اأعمالنا  فيها  تكتب  اأعمال  �سحيفة  لدينا  ب��اأّن  نوؤمن  نحن 

ال�سيئة والح�سنة. فقد تكتب لالإن�سان نقاط �سوداء مظلمة ثم 

تمحى نتيجة التوبة ال�سادقة.

الرجوع اإلى اهلل �صبب ال�صعادة

اأ�سلوبي  ي�ستخدم  الكريم  القراآن  اأن  اإلى  �سابقًا  اأ�سرنا 

فنراه  والتعليمي،  التربوي  منهجه  في  و»التب�سير«  »الإن��ذار« 

يحذر النا�س من العواقب الوخيمة لالأعمال ال�سيئة ومن جهة 

ثانية يب�سرهم بالنتائج المترتبة على الأعمال الح�سنة.

ــاَعــْف َلـــُه اْلـــَعـــَذاُب َيْوَم  الآي��ة الأول��ى فيها اإن���ذار: {ُيــ�ــصَ

التوبة  ب�سرط  التب�سير  وياأتي  ُمَهاناً}  ِفيِه  َوَيْخُلْد  اْلِقَياَمِة 

والعمل ال�سالح.

َيْفَعْل  {َوَمــن  التي م�سى ذكرها  بالأعمال  التوبة  تتعلق 

اِلحاً}. ولكن يطرح  َذِلَك َيْلَق اأََثاماً اإِلَّ َمن َتاَب َواآَمَن َوَعِمَل �صَ

ال�سوؤال التالي: هل هذه النتائج تترتب على التوبة التي تاأتي بعد 

اأنها تترتب على كل توبة؟ يقول اهلل تعالى  اأم  ارتكاب الكبيرة 

نَُّه َيُتوُب اإَِلى  اِلحاً َفاإِ مقدمًا قاعدة عامة: {َوَمن َتاَب َوَعِمَل �صَ

تعالى،  اهلل  اإلى  الإن�سان  يرجع  اأن  في  وال�سعادة  َمَتاباً}.   ِ اهللَّ

بع�س  اإلى اهلل. جاء في  بعودته  الإن�سان  يفرح  اأن  ينبغي  بل  ل 

عبده  توبة  ينتظر  تعالى  اهلل  اأن  معناه  ما  القد�سية  الأحاديث 

 وهو يريد له العودة اإليه.
15(

الموؤمن المبتلى بالمع�سية 

الإيمان �صيء يظهر 

العمل،  في  اأث��ره 

والإيمان الذي ل اأثر 

له هو اإيمان كاذب
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ي����ا ����س���ائ���َل ال���ن���ف�������سِ ل���م���ا ����س���اَب���ه���ا ال����ك����دُر

وخ���اط���َب الأم������ِن والأح����ب����اُب ق���د َه���َج���ُروا

������َل ال������ب������وِح اأ�������س������راب������ًا م���������س����ردًة وُم������ر�������سِ

ُر الَن�سِ ��َب��ا  ال�����سَ ه���بَّ  م��ا  ال��ري��ِح  من�سِم  ف��ي 

له ُخ����ل����ق����َت  ق����د  م����ا  اإل�������ى  َي�������س���ي���ُع  م����ا  دْع 

ال�سجُر غ����اي����ُه  ف��ي��م��ا  ال�������روح  ُت����ْت����ِع����ِب  ل 

وق���ف���ْت اإْن  ل������الأط������الِل  ال���ع�������س���ُق  ي���ف���ل���ح  ل 

العبُر ب��ه��ا  ���ال���ْت  ����سَ ول�����ْو  ال���ن���ف���و����ُس  ف��ي��ه��ا 

ع���َف���ا ح����ي����َن  ال����ر�����س����ِم  ب���ي���ن  ال�����ت�����ج�����وُُّل  ول 

ال�����َق�����دُر غ�����ال�����ُه  م�����ا  ول  ال�������دي�������اُر  ول 

���رًا واف����������رْغ ِب�����ُح�����زِن�����َك ل���ل���م���ق���ُت���وِل م���ن���ك�������سِ

داِم�������ي ال������ُدُم������وِع وَث��������وَب ال����وج����ِد ت����اأت����زُر

ُك������رٍب م����ن  ل���ل���رح���َم���ِن  ال���ع�������س���ُق  اآذن  ق����د 

الحجُر ف��ا���س��َت��ْع��َب��ر  ال���َب���ال  ب������وادي  ح���لَّ���ْت 

����َورًا وا����س���َت���ْح���َوَذ ال����ُح����بُّ ف���ي َق���ل���ٍب ح����وى �����سُ

����َوُر ������ات������ِه ال���������سُ �����ى ل�����ُت�����ْق�����َراأ ف�����ي دقَّ َح�����تَّ

���ِرَه���ا ف���ي���ِه ال���ر����س���ال���ُة اأرخ��������ْت ِث����ْق����ل ُع���ْن�������سُ

ف��اغ��َت��ال��َه��ا ال����َغ����ْدُر ي���ا ُب����ْع����َدًا ل��م��ْن َغ�����َدُروا

َق���ِن���ي ���ْه���َم م���زَّ ي����ا اأّي����ه����ا ال���َق���ل���ُب ل���ي���َت ال�������سَ

���ا َه���ال���ِن���ي ال���َخ���َب���ُر ِم�����ْن َق����ْب����ِل َق���ل���ِب���َك ل���مَّ

����ْي����ُت ب�������الآه َم�����ْغ�����ُم�����وَرًا اأ����س���ي���َر اأ����س���ًى اأم���������سَ

طبُر م�سْ ف���ي���َك  ل���ي  ف��م��ا  ن��ب�����سٌ  ك����ان  م���ا 

ي ع���ل���ى الأف�������������راِح ح���اك���م���ٌة ذك����������راَك ج�������دِّ

��ُر ���ى ل�����ث�����اِرَك ����س���ي���ُف ال����َح����قِّ ي��ْن��َت�����سِ ح���تَّ

اأذان 

الع�صق

ال�صيخ محمود كريم

م
 2
01
1 

ل
و

لأ
 ا

ن
و

ن
كا

/
 2
43

د 
د

ع
ل
ا

29



التقلي���د اأحك������ام 

المعروف والمعتاد بين النا�س اأن يرجع الجاهل منهم 

اهلل  اأمام  م�صوؤول  المكّلف  الموؤمن  والإن�صان  العالم.  اإلى 

الإ�صالمية  ال�صريعة  اأحكام  يلتزم  اأن  وتعالى-  -تبارك 

المقّد�صة، فاإذا كان عالمًا مجتهدًا فهو يعمل بما يقت�صيه 

علمه، وبما ي�صتنبطه وي�صتخرجه من الأحكام ال�صرعّية.

الإ�صالمية  ال�صريعة  باأحكام  جاهاًل  كــان  اإذا  واأّمـــا 

باأحكام  العالم  المجتهد  اإلى  يرجع  واأن  بّد  فال  المطّهرة 

والتقليد  ا�صتنبطها.  التي  الأحكام  في  ليقّلده  ال�صريعة 

برجوع  يحكم  العقل  اأّن  بمعنى  عقلّية،  اجتهادّية  م�صاألة 

الجاهل باأحكام ال�صريعة اإلى العالم المجتهد. ول بّد من 

توّفر �صروط معّينة في المجتهد، ن�صتعر�صها مع ق�صم من 

م�صائل التقليد في هذه المقالة.

1ـ تعريف المكّلف:

القادر.  ال��ع��اق��ل  ال��ب��ال��غ  ه��و  المكّلف 

ويتحّقق البلوغ في الذكر باإحدى عالمات 

العالمات  اإح��دى  تحّققت  ما  متى  ث��الث، 

ي�سير الإن�سان بالغًا، وهي: 

على  الخ�سن  ال�سعر  ن��ب��ات  الأول����ى: 

العانة. 

الثانية: خروج المنّي. 

�سنة  ع�سرة  خم�س  اإك��م��ال  ال��ث��ال��ث��ة: 

قمرّية.

ت�سع  باإكمالها  لالأنثى  البلوغ  ويتحّقق 

�سنين قمرّية.

2ـ تعريف التقليد:

فتوى  على  اعتمادًا  العمل  هو  التقليد 

ال�صيخ علي حجازي
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المكّلف  ي��اأت��ي  ب���اأن  وذل���ك  م��ع��ّي��ن،  فقيه 

طبقًا  والمعامالت  العبادات  من  باأعماله 

اإلى  ط��ري��ق  فهو  التعّلم  واأّم����ا  ل��ف��ت��اوي��ه. 

التقليد هو  التقليد، بل  التقليد، ولي�س هو 

العمل طبقًا لآراء المجتهد المعّين.

3ـ وجوب التقليد:

اإلى  ي�سل  ل��م  مكّلف  ك��ّل  على  يجب 

مرتبة الجتهاد اأن يكون مقلِّدًا اأو محتاطًا 

في جميع اأعماله، من عبادات ومعامالت 

والمكروهات  ال��م�����س��ت��ح��ّب��ات  ف��ي  ح��ّت��ى 

اأو  ال��ت��ق��ل��ي��د  ي��ج��ب  ول  وال���م���ب���اح���ات. 

فيها  يكون  التي  الم�سائل  في  الحتياط 

ال�سالة،  وجوب  كاأ�سل  بديهّيًا،  الحكم 

زيارة  وا�ستحباب  الخمر،  �سرب  وحرمة 

المر�سى.

4ـ تعريف الحتياط:

الموارد  في  الحتياط  من  المق�سود 

مراعاة  ه��و  الح��ت��ي��اط:  فيها  يجب  التي 

بمعنى  للم�ساألة،  الفقهّية  الحتمالت  كّل 

التيان بعمل جامع لجميع ما يحتمل دخله 

الواقع، بنحو يطمئّن  العمل في  في �سّحة 

بوظيفته  عمل  ق��د  ب��اأّن��ه  معه  المحتاط 

الواقعّية المطلوبة منه.

5ـ �صعوبة الحتياط:

موقوف  بالحتياط  العمل  اإّن 

على اأمرين:

الأّول: معرفة موارده.

الثاني: العلم بكيفّية الحتياط.

ول يع��رف م���وارده وكيفّيته اإّل 

ال��قل�ي�������ل، بالإ�سافة اإلى اأّن العمل 

ب���ه يحت���اج � غالب���ًا � اإل���ى �س���رف 

الأزي���د، فالأول���ى والأف�س���ل تقليد 

المجتهد الجامع لل�سروط.

6ـ �صروط مرجع التقليد:

التقليد  م��رج��ع  ف��ي  ي�����س��ت��رط 

ت�سعة اأمور:

الأّول: البلوغ.

الثاني: العقل.

الثالث: الذكورة.

اأن ل يكون متوّلدًا من  الرابع: 

الزنا.

اأن  بمعنى  الإيمان،  الخام�س: 

يكون اثني ع�سرّيًا.
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ي��ج��ب ع��ل��ى ك��ّل 

ي�ص�ل  ل�م  مكّل��ف 

اإلى مرتبة الجتهاد 

مق���لِّدًا  يك�ون  اأن 

م��حت�����اط���ًا  اأو 

ال�سرعّية،  الأحكام  مو�سوعات  ت�سخي�س 

لتبيين  المقت�سي  الفقهي  ال��راأي  واإب���داء 

في  دخ��ل  لها  التي  ال�سرعّية،  التكاليف 

الجتهاد اأي�سًا.

8ـ العادل:

التقوى  من  درج��ة  بلغ  من  هو  العادل 

تمنعه من ارتكاب الحرام عمدًا.

9ـ زوال العدالة:

اإحدى  بارتكاب  العدالة  �سفة  ت��زول 

الكبائر، اأو الإ�سرار على بع�س ال�سغائر، 

وتزول بارتكاب ال�سغائر دون اإ�سرار على 

الأحوط وجوبًا.

10ـ طرق ثبوت العدالة:

القا�سي  وكذلك  المفتي  عدالة  تثبت 

باأحد الطرق التالية:

منه،  قريبًا  المكّلف  يعي�س  اأن  الأّول: 

بحيث يعلم اأو يطمئّن باأّن المرجع عادل، 

وهذا الطريق يتّم بوا�سطة المكّلف نف�سه، 

من خالل معا�سرته للمفتي.

الثاني: �سهادة عدلين.

اأي  م��ن  والطمئنان  ال��وث��وق  الثالث: 

من  به  القتداء  جهة  من  ولو  ح�سل  وجه 

فال  الحياة،  ال�ساد�س: 

ابتداًء  المّيت  تقليد  يجوز 

على الأحوط وجوبًا.

وهو  الجتهاد.  ال�سابع: 

وا�ستفراغ  ب��ذل  اللغة:  ف��ي 

من  اأم��ٍر  تحقيق  في  الو�سع 

للكلفة  م�����س��ت��ل��زم  الأم������ور 

والم�سّقة.

وه���و ف��ي ال���س��ط��الح ال��ف��ق��ه��ّي: بذل 

الو�سع وا�ستفراغ الجهد ل�ستنباط الأحكام 

علم  في  المقّررة  المدارك  من  ال�سرعّية 

الفقه.

الثامن: العدالة. وهي عبارة عن حالة 

نف�سية باعثة على مالزمة التقوى المانعة 

المحرمات  فعل  اأو  ال��واج��ب��ات  ت��رك  م��ن 

ال�سرعية.

من�سب  واأهّمّية  ح�ّسا�سّية  اإلى  ونظرًا 

 � وجوبًا  الأح��وط  على  ي�سترط  المرجعّية 

التقليد  � في مرجع  العدالة  اإلى  بالإ�سافة 

وعدم  ال��ط��اغ��ي��ة،  النف�س  على  الت�سّلط 

الحر�س والنكباب على الدنيا، فال يكون 

حري�سًا على تح�سيلها جاهًا وماًل.

الإمام  الحديث عن  وفي 

الح�سن الع�سكرّي Q اأّنه 

الفقهاء  ك��ان من  »م��ن  ق��ال: 

حافظًا  ل��ن��ف�����س��ه،  ���س��ائ��ن��ًا 

هواه،  على  مخالفًا  لدينه، 

فللعوام  م��وله،  لأم��ر  مطيعًا 

.
11(

اأن يقّلدوه« 

التا�سع: تقليد الأعلم.

هو  التقليد  في  المرجع  يكون  اأن  اأي 

الأحوط  على  المجتهدين  بقّية  من  الأعلم 

وجوبًا، فمع الإمكان يجب تقليد الأعلم على 

مخالفة  فتاويه  كانت  اإذا  وجوبًا  الأح��وط 

تقليد  يجوز  ول  المجتهدين.  باقي  لفتاوى 

غير  تقليد  ب��ج��واز  اأف��ت��ى  اإذا  الأع��ل��م  غير 

الأعلم، فال بّد في هذه الم�ساألة من الرجوع 

اإلى الأعلم على الأحوط وجوبًا.

7ـ تعريف الأعلم:

اأق���در م��ن بقّية  الأع��ل��م ه��و م��ن يكون 

تعالى،  المجتهدين على معرفة حكم اهلل 

واأقدر على ا�ستنباط التكاليف الإلهية من 

اأو�ساع  معرفة  على  اأق��در  ويكون  اأدّلتها، 

في  مدخلّية  ل��ه  ال��ذي  بالمقدار  زم��ان��ه، 
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الأع���ل���م ه��و من 

ي��ك��ون اأق���در من 

بقّي���ة الم�جتهدين 

على معرفة حك��م 

ت�ع��ال���ى ال�ل����ه 

ال�سرعّية،  الأحكام  مو�سوعات  ت�سخي�س 

لتبيين  المقت�سي  الفقهي  ال��راأي  واإب���داء 

في  دخ��ل  لها  التي  ال�سرعّية،  التكاليف 

الجتهاد اأي�سًا.

8ـ العادل:

التقوى  من  درج��ة  بلغ  من  هو  العادل 

تمنعه من ارتكاب الحرام عمدًا.

9ـ زوال العدالة:

اإحدى  بارتكاب  العدالة  �سفة  ت��زول 

الكبائر، اأو الإ�سرار على بع�س ال�سغائر، 

وتزول بارتكاب ال�سغائر دون اإ�سرار على 

الأحوط وجوبًا.

10ـ طرق ثبوت العدالة:

القا�سي  وكذلك  المفتي  عدالة  تثبت 

باأحد الطرق التالية:

منه،  قريبًا  المكّلف  يعي�س  اأن  الأّول: 

بحيث يعلم اأو يطمئّن باأّن المرجع عادل، 

وهذا الطريق يتّم بوا�سطة المكّلف نف�سه، 

من خالل معا�سرته للمفتي.

الثاني: �سهادة عدلين.

اأي  م��ن  والطمئنان  ال��وث��وق  الثالث: 

من  به  القتداء  جهة  من  ولو  ح�سل  وجه 

فال  الحياة،  ال�ساد�س: 

ابتداًء  المّيت  تقليد  يجوز 

على الأحوط وجوبًا.

وهو  الجتهاد.  ال�سابع: 

وا�ستفراغ  ب��ذل  اللغة:  ف��ي 

من  اأم��ٍر  تحقيق  في  الو�سع 

للكلفة  م�����س��ت��ل��زم  الأم������ور 

والم�سّقة.

وه���و ف��ي ال���س��ط��الح ال��ف��ق��ه��ّي: بذل 

الو�سع وا�ستفراغ الجهد ل�ستنباط الأحكام 

علم  في  المقّررة  المدارك  من  ال�سرعّية 

الفقه.

الثامن: العدالة. وهي عبارة عن حالة 

نف�سية باعثة على مالزمة التقوى المانعة 

المحرمات  فعل  اأو  ال��واج��ب��ات  ت��رك  م��ن 

ال�سرعية.

من�سب  واأهّمّية  ح�ّسا�سّية  اإلى  ونظرًا 

 � وجوبًا  الأح��وط  على  ي�سترط  المرجعّية 

التقليد  � في مرجع  العدالة  اإلى  بالإ�سافة 

وعدم  ال��ط��اغ��ي��ة،  النف�س  على  الت�سّلط 

الحر�س والنكباب على الدنيا، فال يكون 

حري�سًا على تح�سيلها جاهًا وماًل.

الإمام  الحديث عن  وفي 

الح�سن الع�سكرّي Q اأّنه 

الفقهاء  ك��ان من  »م��ن  ق��ال: 

حافظًا  ل��ن��ف�����س��ه،  ���س��ائ��ن��ًا 

هواه،  على  مخالفًا  لدينه، 

فللعوام  م��وله،  لأم��ر  مطيعًا 

.
11(

اأن يقّلدوه« 

التا�سع: تقليد الأعلم.

هو  التقليد  في  المرجع  يكون  اأن  اأي 

الأحوط  على  المجتهدين  بقّية  من  الأعلم 

وجوبًا، فمع الإمكان يجب تقليد الأعلم على 

مخالفة  فتاويه  كانت  اإذا  وجوبًا  الأح��وط 

تقليد  يجوز  ول  المجتهدين.  باقي  لفتاوى 

غير  تقليد  ب��ج��واز  اأف��ت��ى  اإذا  الأع��ل��م  غير 

الأعلم، فال بّد في هذه الم�ساألة من الرجوع 

اإلى الأعلم على الأحوط وجوبًا.

7ـ تعريف الأعلم:

اأق���در م��ن بقّية  الأع��ل��م ه��و م��ن يكون 

تعالى،  المجتهدين على معرفة حكم اهلل 

واأقدر على ا�ستنباط التكاليف الإلهية من 

اأو�ساع  معرفة  على  اأق��در  ويكون  اأدّلتها، 

في  مدخلّية  ل��ه  ال��ذي  بالمقدار  زم��ان��ه، 

قبل جماعة من اأهل ال�سالح.

الرابع: ح�سن الظاهر، باأن يكون 

يواظب  واأن  ح�سنًا،  المفتي  ظاهر 

على ال�سرعّيات والطاعات، وح�سور 

الجماعات � مع الإمكان، ونحو ذلك 

وهذا الطريق هو اأي�سر الطرق، حيث 

اإّنه يكون حّجة حّتى لو لم يفد العلم 

اأو الظّن.

الجتهاد  ثــبــوت  طــرق  11ـ 

والأعلمّية:

باأحد  والجتهاد  الأعلمّية  تثبت 

الطرق التالية:

اأن  ب�����س��رط  الخ��ت��ب��ار،  الأّول: 
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المكّلف  يجب على 

الم�صائ�ل  تعّل����م 

والمحّرمة  الواجب�ة 

ل  ك�����������ان  اإذا 

يعرفه�ا، وكان��ت 

في معر�س ابتالئه

34

ي��ك��ون ال��م��ك��ّل��ف م���ن اأه���ل 

والعلم،  والف�سل  الخبرة 

يمكنه  ك��ذل��ك  ك���ان  ف����اإذا 

بنف�سه  المرجع  يختبر  اأن 

باجتهاده  يطمئّن  اأو  ليتاأّكد 

اأعلمّيته. اأو 

المفيد  ال�سياع  الثاني: 

للعلم اأو الطمئنان.

عدلين  �سهادة  الثالث: 

من اأهل الخبرة.

12ـ البقاء على تقليد المّيت:

يجوز  فال  التقليد:  مرجع  م��ات  اإذا 

بدون  المّيت  تقليد  على  البقاء  للمكّلف 

والأح�����وط وجوبًا  ال��ح��ّي،  اإل���ى  ال��رج��وع 

الرجوع اإلى الأعلم من الأحياء.

ومن كان يقّلد مرجعًا فمات، ثّم قّلد 

بين  مخّير  فهو   } الخامنئي  الإم���ام 

اأمور ثالثة:

اإل  المّيت  تقليد  على  البقاء  الأّول: 

اإذا كان الحي هو الأعلم فالأحوط وجوبًا 

العدول.

الثاني: العدول اإلى الحّي حّتى لو كان 

والأح���وط  الأع��ل��م.  ه��و  المّيت 

تقليد  على  البقاء  ا�ستحبابًا 

من  اأع���ل���م  ك���ان  اإذا  ال��م��ّي��ت 

الحّي.

باأن  التبعي�س،  ال��ث��ال��ث: 

ي���اأخ���ذ ب��ع�����س ال��م�����س��ائ��ل من 

من  الآخ���ر  وبع�سها  ال��م��ّي��ت، 

هو  الحي  ك��ان  اإذا  اإل  ال��ح��ّي، 

الأعلم فيجب العدول اإليه على 

الأحوط وجوبًا.

وكّل م�ساألة تّم تقليد الحّي فيها ل يجوز 

الرجوع فيها اإلى المّيت.

في  ــّي  ــح وال الــمــّيــت  اخــتــالف  13ـ 

الفتوى:

فتوى  المقّلد عماًل على طبق  اإذا عمل 

فقّلد  المجتهد،  ذل��ك  ف��م��ات  ي��ق��ّل��ده،  م��ن 

ذلك  ببطالن  يفتي  وك��ان  الحّي،  المجتهد 

على  يبني  اأن  المقلِّد  للمكلَّف  يجوز  العمل، 

عليه  يجب  ول  ال�سابقة،  الأع��م��ال  �سّحة 

اإعادتها. واأّما الأعمال الم�ستقبلّية الالحقة 

المجتهد  فتوى  بمقت�سى  تكون  اأن  فيجب 

الثاني.



 . و�سائل ال�سيعة )اآل البيت(، الحّر العاملّي ، ج 27، �س 132، الحديث رقم 133401 1)

الهوام�س
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14ـ طرق معرفة الفتوى:

من  ال�سرعّية  الم�سائل  اأخ��ذ  يتحّقق 

المجتهد باإحدى و�سائل ثالث: 

الأولى: ال�سماع من المجتهد مبا�سرة.

عن  واحد  �سخ�س  نقل  يكفي  الثانية: 

يطمئّن  ثقة  الناقل  ك��ان  اإذا  المجتهد، 

بقوله، �سواء اأكان عادًل اأم ل.

الثالثة: الرجوع اإلى ر�سالته اإذا كانت 

ماأمونة من الغلط.

15ـ الت�صّدي للمرجعّية:

يكون  اأن  التقليد  ي�سترط في �سّحة  ل 

مت�سّديًا  ل��ل�����س��روط  ال��ج��ام��ع  المجتهد 

عدم  مع  حّتى  تقليده  فيجوز  للمرجعّية، 

ت�سّديه لذلك.

16ـ الر�صالة العملّية:

المجتهد  تقليد  �سّحة  في  ي�سترط  ل 

ر�سالة  لديه  تكون  اأن  لل�سرائط  الجامع 

لل�سروط  جامعًا  يكون  اأن  المهّم  عملّية، 

الت�سعة ال�سابقة.

ال�صرعّية: الم�صائل  تعّلم  17ـ 

الم�سائل  تعّلم  المكّلف  على  يجب 

ك��ان  اإذا  وال���م���ح���ّرم���ة  ال���واج���ب���ة 

معر�س  ف���ي  وك���ان���ت  ي��ع��رف��ه��ا،  ل 

عدم  اأّدى  ول��و  وتكليفه.  اب��ت��الئ��ه 

ترك  اإلى  ال�سرعّية  الم�سائل  تعّلم 

المكّلف  كان  ح��رام  فعل  اأو  واج��ب 

. عا�سيًا

في  المجتهدين  ت�صاوي  18ـ 

العلم:

مت�ساويين  المجتهدان  كان  اإذا 

ف��ي ال��ع��ل��م، ي��ت��خ��ّي��ر ال��م��ك��ّل��ف غير 

واحٍد  اأّي  اإلى  الرجوع  في  المجتهد 

بينهما  التبعي�س  ويجوز  كما  منهما، 

من  بع�سها  ياأخذ  باأن  الم�سائل،  في 

اأحد المجتهدين، وبع�سها من الآخر، 

لكن اإذا عمل على فتوى اأحدهما في 

العدول في هذه  يجوز  ما فال  م��ورٍد 

م�ساويًا  دام  ما  الآخ��ر  اإلى  الم�ساألة 

لالأّول في العلم.



م���ال���ك الأ����ص���ت���ر 

بعلبك ث����رى  ف���ي 

تحقيق تاريخي لل�صيخ جعفر المهاجر

حوار: منهال الأمني

لي  »كان   :Qالموؤمنين اأمير  فيه  يقول  اأن  مالًكا  يكفي 

مثل ما كنُت لر�صول اهلل« لكي ندرك عظمة هذا الرجل ودوره 

فالأحداث  الإ�صالمية.  عوة  الدَّ م�صيرة  في  ر  والموؤثِّ �صالي  الرِّ

حبلى  كانت   ،P بي  النَّ بعد  الم�صلمون  بها  مرَّ  التي  الخطيرة 

النا�س  بع�س  فيها  �صقط  والخطيرة،  ا�صة  الح�صَّ ات  بالمحطَّ

وجرفه تيار النحراف، و�صمد فيها بع�صهم الآخر، معاندًا مع 

الحق، وهم قلَّة، ومن هوؤلء مالك بن الحارث النخعي، المعروف 

بمالك الأ�صتر. 

في كتابه »مالك الأ�ستر، �سيرته  ومقامه في بعلبك«، يذهب الموؤرخ 

ال�سيخ د. جعفر المهاجر اإلى الجزم باأن �ساحب اأمير الموؤمنين وقائد 

جيو�سه، مالك الأ�ستر، ُدفن في بعلبك. 

يعتمد المهاجر في اعتقاده هذا على وثائق تاريخية وروايات وتحليل 

 Qعلي الإم��ام  تعيين  تلت  التي  تلك  خ�سو�سًا  لالأحداث،  منطقي 

مالكًا واليًا على م�سر، خلفًا لمحمد بن اأبي بكر. وهو يوؤكد اأنَّ »بغيتنا 

من البحث اأن ننقل اإلى القارئ العدوى بما حد�سناه. وهذا النقل هو من 

وظائف الباحث الأ�سا�سية...«. لذا كان لنا هذا الّلقاء معه، لنقف على 

ل اإليه.  خال�سة ما تو�سّ
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ولية م�صر.. حدث غير عابر

المهاجر  ال�سيخ  فاإنَّ  التاريخي،  التحليل  على م�ستوى 

واليًا  الأ�ستر،  لمالك   Q الإمام  تعيين  اأنَّ حدث  يرى 

د كبير  على م�سر، لم يكن ليمرَّ هكذا في ظلِّ وجود متمرِّ

الذي كان  �سفيان،  اأبي  بن  الإم��ام، وهو معاوية  اأمر  على 

اآنذاك،  الإ�سالمية  المنطقة  من  اأ�سا�س  بمف�سل  يم�سك 

الأموي،  الحكم  عهد  مطلقًا  ال�سام،  بحكم  ا�ستقل  حيث 

جاعاًل عا�سمته دم�سق.

التمرد  ه��ذا  على  للق�ساء  �سفين،  معركة  فكانت 

اأمير  خ��الف��ة  ف��ت��رة  ف��ي  ج���دًا  خطيرة  محطة  الأم����وي، 

 Q الإم���ام  اأنَّ  المهاجر  د.  ي��رى   .Q الموؤمنين 

اإلى  الأ�ستر  مالك  باإر�سال  المعركة،  بعد هذه  ر،  فكَّ حين 

اأن  اإنما انطلق بتفكيره من قاعدة �سيا�سية، وهي  م�سر، 

العراق قد اأنهك ع�سكريًا و�سيا�سيًا، ف�سّفين كانت كارثة 

كان  وكذلك  رجالها.  اأف�سل  الكوفة  فيها  فقدت  حقيقية، 

حال ال�سام، التي دفعت ثمن �سيا�سة معاوية القائمة على 

الغ�س والخداع والتاآمر. في المقابل كانت م�سر الموالية 

ب�سريًا  تمامًا،  �سالمة  باأكثريتها،  الوقت  ذلك  في  لالإمام 

اإلى  مرّده  تحديدًا،  اإليها  مالك  وذهاب  و�سيا�سيًا.  وماليًا 

اأنها قد تعك�س التجاه التراجعي للحوا�سر الإ�سالمية بعد 

معركة �سّفين. 

اأما اختيار مالك فقد يكون لأ�سباب عديدة، منها: 

اأوًل: براعته ال�سيا�سية و�سجاعته.

ثانيًا: قاعدته اليمانية )فهو يتحدر من اليمن(.

الأح��داث  خ��الل  بالم�سريين  القوية  عالقته  ثالثًا: 

ومعروف  الخالفة.   Q علي  الإمام  توّلي  �سبقت  التي 

ا�سترك  التي  الأح��داث،  في  الموؤثرين  من  كان  مالكًا  اأنَّ 

الإ�سالمية  المناطق  مختلف  م��ن  ق��ادم��ون  رج��ال  فيها 

الأكبر جاء  العدد  اأن  اإل  الب�سرة،...(،  )الكوفة،  اآنذاك 

من م�سر. لذا، كانت فكرة اإر�سال مالك اإلى هناك ت�سّكل 

بداية انطالقة جديدة.

ت����دل ال��وث��ائ��ق 

والتحليل  التاريخية 

لالأحداث  المنطقي 

على اأن مالكًا الأ�صتر 

قد دفن في بعلبك

�صماحة ال�صيخ جعفر المهاجر
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 موقف معاوية

ول��ك��ن م��ا ال����ذي ح�����س��ل؟ وكيف 

�سارت الأقدار؟

معاوية،  ن��ذر 
ُ
اأ المهاجر:  د.  يقول 

مالك  بخروج  جوا�سي�سه،  خالل  ومن 

من الكوفة. وكان معاوية، الداهية فوق 

و�سل  ما  اإذا  اأن��ه  جيدًا  يعلم  ال��ع��ادة، 

اأمره. فما نال  اإلى م�سر انتهى  مالك 

فال�سام  واأكثر.  ال�سام  اأهل  نال  �سّفين،  من  العراق  اأهل 

العراق  جانب  اإلى  م�سر  وا�سطفاف  اأي�سًا،  متعبة  كانت 

�سيجعل من ال�سام بين فكي كما�سة.

اإلى اللعب على عواطف اأهل ال�سام  لذا، بادر معاوية 

يا  ويقول:  المنبر،  اإذ كان يقف على  بطريقة ذكية جدًا. 

اأهل ال�سام اإنَّ اأبا تراب قد وّلى مالكًا الأ�ستر م�سَر، فادعوا 

اهلل اأّل ي�سل. واأهل ال�سام حين كان ُيذكر مالك اأمامهم 

ترتعد فرائ�سهم، فهم ل ين�سون ما فعله بهم خالل معركة 

�سفين. فكانوا يدعون اهلل اأن يقتل مالكًا. 

بداية البحث

ا�ستق�ساء  ب���داأت  عندما  ال��م��ه��اج��ر:  ال�سيخ  ي��ق��ول 

وجدت  مالك،  قبر  عن  البحث  مو�سوع  في  المعلومات 

اأن جزءًا كبيرًا من المعلومات حول مالك وقبره مخفي. 

اأمير  لأم��ر  امتثاًل  الكوفة،  م��ن  خ��رج  اأن  منذ  وخا�سًة 

وعندما  م�����س��ر.  اأم���ر  ي��ل��ي  اأن  ف��ي   ،Q ال��م��وؤم��ن��ي��ن 

من  كّمًا  اكت�سفت  المو�سوع،  في  المنهجي  البحث  ب��داأت 

التي غادر فيها  باللَّحظة  المتعلقة  المت�ساربة  المعلومات 

�سيع خبر مقتله، وو�سل اإلى 
ُ
مالك )ر�س( الكوفة اإلى اأن اأ

الإمام وقال فيه تلك الكلمات التي تعبر عن حزنه العميق 

لفقده. 

ويجد ال�سيخ المهاجر في تنوُّع وت�سارب الروايات التي 

وم�سر،  العراق  بين  مالك،  �سلكها  التي  بالطريق  تتعلق 

تاأكيدًا على اأن هناك ما يراد اإخفاوؤه. ونحن عندنا قاعدة 

لتغطية  هو  فاإنما  الكذب  يكثر  عندما  تقول:  البحث  في 

�صريح مالك الأ�صتر
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تجد  وعندما  واح��دة  فالحقيقة  معّينة.  حقيقة 

ع�سرة روايات حول حقيقة معينة، فاإن ت�سعًا منها 

على الأقل كاذبة. وهذا اأمر ل يح�سل عفويًا. 

ف��ه��ن��اك رواي����ة ت��ق��ول اإن���ه ُق��ت��ل ف��ي القلزم 

تقول:  اأخ��رى  رواي��ة  وهناك  اليوم(.  )ال�سوي�س 

وما  معاوية  كالم  خالل  ومن  اأفيق.  عقبة  عند 

اأنه  نعرف  مالك،  مقتل  خبر  بلغه  عندما  قاله 

اإذ  اإلى م�سر،  من ت�سبب في مقتله في الطريق 

قال: »يا اأهل ال�سام، اإن اهلل قد ا�ستجاب دعاءكم، وقتل 

مالكًا«.

 وفي كلمة �سهيرة عنه قال: اإن هلل جنودًا من ع�سل. في 

اإ�سارة خبيثة منه اإلى �سربة الع�سل الم�سمومة التي ق�سى 

بها مالك �سهيدًا. فهو اإذًا، ينقل تفا�سيل عملية الغتيال. 

 ق�صة قبر مالك... »�صيدي مالك«

الأ�ستر في بعلبك،  اأما ق�سة الحديث عن قبر مالك 

فاإن الموؤرخ د. جعفر المهاجر �ساحب »التاأ�سي�س لتاريخ 

ال�سيعة في لبنان«، يروي اأن عالقته بقبر مالك )قبل اأن 

»حين  الطفولة،  اأيام  اإلى  تعود  الأ�ستر(  مالك  اأنه  يدرك 

كنت اأدر�س في المدر�سة الر�سمية القريبة من القبر. وقد 

لنا  يقال  الطفولة، وكان  القبر ومحيطه من مالعب  كان 

اأحد  ل  مالك؟  �سيدي  من  مالك«.  »�سيدي  قبر  هذا  اإّن 

اأو بالأحرى لم يكن اأحد يعرف من هو على وجه  يجيب، 

التحديد.

ومنذ مدة لفتت نظري ن�سو�س واردة في م�سادر قوية 

ومتعددة، منها للهروي �ساحب كتاب »المزارات«، والآخر 

لبن ف�سل اهلل العمري، �ساحب »م�سالك الأب�سار«، )وهو 

من اأهم الكتب التي تتحدث عن المنطقة ال�سامية( وكال 

بعلبك،  اأّن هناك قبرًا في  الم�سدرين ين�ّس على  هذين 

هو لمالك الأ�ستر«.

الطريق اإلى م�صر

كيف  هي  مالك  واجهها  التي  الأ�سا�س  الم�سكلة  اإّن 

ي�سل اإلى م�سر، وهو يعلم اأن معاوية يبذل جهدًا هائاًل في 

منهال الأمين محاوراً ال�صيخ المهاجر

اأدر�س  كنت  حين 

ف���ي ال��م��در���ص��ة 

الق�ريب�ة  الر�صمي�ة 

من القبر. وقد كان 

ومحي��ط�ه  الق�ب��ر 

م������ن م���الع���ب 

وكان  الطف��ولة، 

هذا  اإّن  لنا  يقال 

قبر »�صيدي مالك«
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وبالأ�سكال  الطرق  مراقبة 

ما  على  عثرنا  وقد  كافة؟ 

رواي���ات  ع�سر  ع��ن  يقل  ل 

تت�سل بالطريق الذي �سلكه 

اإلى م�سر.  للو�سول  مالك 

اإذ كان يواجه م�سكلة جادة 

اإل���ى هناك.  ال��و���س��ول  ف��ي 

�ستقوده  البرية  فالطريق 

اإلى ال�سام، لذا، كان لزامًا 

عليه اأن يذهب من العراق 

البحر الأحمر  ال�سفينة عبر  اإلى الحجاز، ومن ثم يركب 

نحو م�سر، ولكن طريق الحجاز مك�سوف، والحركة بين 

كذلك  ر�سدها.  ي�سهل  وبالتالي  �سئيلة،  والحجاز  العراق 

فاإن طريق البحر مح�سورة، وال�سفن يومها �سغيرة، وعدد 

قليل من النا�س يركبها، فمن الميناء يمكن مالحظة كل 

الم�سافرين. لهذه الأ�سباب نحن نرى اأن مالًكا اتخذ قراًرا 

باأن يمّر عن طريق ال�سام خل�سة. خا�سة واأن الطريق بين 

العراق وال�سام، اإلى اليوم، ي�ستحيل �سبطها، لأنها عري�سة 

وممتدة، والحدود طويلة جًدا وهناك م�سارات عدة. 

اإ�سافة اإلى ذلك، فاإن مالًكا قبل تكليفه بولية م�سر، 

للقام�سلي  المقابلة  ال�سفة  في  ن�سيبين،  على  والًيا  كان 

على نهر الفرات، فما كان عليه اإل اأن يقطع الطريق من 

حلب اإلى حماه اإلى حم�س اإلى بعلبك، حيث يدخل الطريق 

العري�س، ول ي�ستطيع اأحد بعد ذلك ر�سد اأثره. وهو على 

ما يبدو اتكل على هذا الأمر. 

بط، هنا، قرب بعلبك. والأرجح  لذا، فالظاهر اأنه �سُ

يعرفونه  فالنا�س  المدينة،  يدخل  لم  اإذ  اأ�سوارها،  خارج 

اإلى  طريقه  في  كان  ا�ست�سهاده  اأن  فالمرّجح  اإذًا،  جيدًا. 

م�سر عبر ال�سام، مروًرا ببعلبك. 

ت�صكيك.. وتاأكيد!

يقول ال�سيخ المهاجر: »كان من الطبيعي اأن يكون هناك 

ت�سكيك في اأ�سل القول بوجود قبر لمالك الأ�ستر في بعلبك، 
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فال�سورة الموجودة عند النا�س اأن مقام مالك الأ�ستر موجود 

في م�سر، على الرغم من اأنه ما من اأ�سا�س تاريخي لهذه 

ال�سورة على الإطالق، اإذ لم يذكر اأحد من الموؤرخين هذا 

الأمر، ولم نجد لمالك قبرًا في م�سر«، وي�سيف: »هناك 

فرق بين اأن تاأتي بفكرة جديدة، وبين اأن تاأتي بفكرة اأقوى 

من فكرة اأخرى. ففكرة اأن مقام مالك الأ�ستر في بعلبك، 

يفتر�س بها، ومع احتمالتها الأقوى، اأن تبّدل الفكرة القائلة 

اإنه في م�سر ومن دون حجة بّينة على ذلك«.

اأن  اإل���ى  ال��ل��ق��اء  خ��ت��ام  ف��ي  المهاجر  ال�سيخ  ول��ف��ت 

ول  وا�سحة  غير  ولأ�سباب  م�سر،  في  الإ�سماعيليين 

يقولون ما هي حجتهم، قد بداأوا بعمارة مقام -وبتكاليف 

القاهرة.  الأ�ستر في منطقة قريبة من  باهظة - لمالك 

)القلزم  ال�سوي�س  في  متوا�سع  مقام  له  يكون  قد  وربما 

�سابقًا(.

وي�سّدد المهاجر على اأن »ل �سند تاريخيًا لهذا الكالم، 

ومع هذا فهو مغرو�س في اأذهان النا�س، وي�سود العتقاد 

اأن مالكًا مدفون في م�سر«.

اأن �سبب التعجب في البداية من وجود مقام  وي�سرح 

عدم  اإلى  »م��رّده  م�سر  في  ل  بعلبك،  في  الأ�ستر  لمالك 

على  ت��دّل  التي  التاريخية  الن�سو�س  على  النا�س  اط��الع 

اإلى  ما قبل وجود  اأّن بعلبك كانت  ذلك. وهم ل يعرفون 

ال�سيارات جزءًا من الطريق الطبيعي بين العراق وال�سام. 

هو  الحقيقة  في  وك��ان  ذل��ك.  على  ي��دل  ال�سبايا  وموكب 

الطريق الطبيعي«. 

ال�سيخ  اإليها  خُل�س  ال��ت��ي  لة  المح�سّ ففي  اإذًا، 

اأحد  الأ�ستر،  مالك  قبر  وجود  حول  المهاجر،  جعفر 

الأمر  هذا  فاإن   ،Q الموؤمنين  اأمير  اأ�سحاب  اأبرز 

البيت  اأهل  محبي  على  التاأثير  �سديد  وقع  له  �سيكون 

لدول  بالن�سبة  حتى  بل  فح�سب،  لبنان  في  ل   ،R

واآل  لمحمد  ذك��ر  وج��د  ي��ن��م��ا  واأ ي����ران،  واإ ال��م��ح��ي��ط، 

.P محمد 

التعجب  �صبب  اإن 

المقام  وج��ود  من 

في  ل  بعلبك  في 

م�صر مرّده اإلى عدم 

فبعلبك  الط��الع، 

ك��ان��ت ج���زءًا من 

الطري��ق الطبيعي 

بين العراق وال�صام

41

م
 2
01
1 

ل
و

لأ
 ا

ن
و

ن
كا

/
 2
43

د 
د

ع
ل
ا



 اأن�ص�ار الح�صي��نQ مدُد اأن�صار القائم |

 رجاٌل ن�صروا الح�صين »حبيب بن مظاهر«

 الملحمة الح�صينيةر�صُح حٍب اإن�صاني

 �صهداُء كربالء اآياُت وفاٍء ناطقة

 الإمام الح�صين Q في و�صايا ال�صهداء

اأن�صار الح�صينQ اآياٌت ناطقة
42



يقف الإمام ال�صادق Q على ثرى الّطّف لي�صلم 

على ال�صهداء، فيقول: »ال�صالم عليكم يا اأن�صار اهلل.. 

الموؤمنين...  اأمير  اأن�صار  يا  اهلل..  ر�صول  اأن�صار  يا 

محمد   اأبــي  اأن�صار  يا  الــزهــراء...  فاطمة  اأن�صار  يا 

الح�صن... يا اأن�صار اأبي عبد اهلل... باأبي اأنتم واأمي، 

واهلل  وفزتم  دفنتم  فيها  التي  الأر�س  وطابت  طبتم 

فوزًا  معكم  فاأفوز  معكم  كنت  ليتني  فيا  عظيمًا،  فوزًا 

الإمام  عليهم  ي�صّلم  الذين  هوؤلء  هم  فمن  عظيمًا«. 

ال�صادق Q ويفديهم باأبيه واأمه، ويتمنى اأن يكون 

معهم؟ ولماذا ح�صلوا على هذه المنزلة؟ ما ف�صلهم؟ 

وما هو قدرهم بالن�صبة اإلى قدر اأ�صحاب القائم |؟

 Qالح�صي��ن اأن�ص�ار 
| القائم  اأن�صار  مدُد 
ال�صيخ: كاظم يا�صني

رجال الثورة الحقيقيون

ويغرَبلون   | المهدي  الإمام  اأن�سار  �س  يمحَّ �سوف  كما 

قبل ظهوره، فكذلك مّح�س اهلل تعالى اأن�سار الإمام الح�سين 

Q، فقد روي اأن الح�سين Q كان ل يمر باأهل ماء اإل 

اأتاه كتاب،  اإلى مو�سع يقال له »زبالة«  اإذا انتهى  اتبعوه حتى 
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الثورة  رج�ال  بقي 

ال��ح��ق��ي��ق��ي��ون 

ب�ع�د  وح��ده���م 

اأن انج�لى الموقف 

الم��صير وت�ب�ّي���ن 

اهلل  »ب�سم  عليهم:  ف��ق��راأ  للنا�س  ف��اأخ��رج��ه 

الرحمن الرحيم. اأما بعد، فاإنه قد اأتانا خبر 

فظيع، قتل م�سلم بن عقيل، وهاني بن عروة، 

وعبد اهلل بن يقطر، وقد خذلتنا �سيعتنا، فمن 

اأحّب منكم الن�سراف فلين�سرف لي�س عليه 

مّنا ذمام«، فتفّرق الّنا�س عنه تفرقًا، فاأخذوا 

الذين  اأ�سحابه  في  بقي  حتى  و�سماًل  يمينًا 

لأّنه  واإّنما فعل ذلك   .
11(

جاوؤوا معه من مكة 

ظّن اإنما اّتبعه الأعراب لأّنهم ظنوا اأنه ياأتي 

اأن  فَكِره  اأهله،  طاعة  له  ا�ستقامت  قد  بلدًا 

يقدمون،  عالَم  يعلمون  وهم  اإل  معه  ي�سيروا 

وقد علم اأّنهم اإذا بّين لهم لم ي�سحبه اإل من يريد موا�ساته 

.
12(

والموت معه 

اإذًا، فقد بقي رجال الثورة الحقيقيون وحدهم بعد اأن 

انجلى الموقف وتبّين الم�سير. وقد كان هذا الإعالن الذي 

الختبار  هو  »زبالة«  مكان  في  الح�سين  من  النا�س  �سمعه 

الأول في هذه الم�سيرة، وقد اأدى اإلى تفّرق الكثيرين الذين 

رافقوه عن رغبة وطمع، وبقي معه هوؤلء الرجال النادرون 

الذين عرفوا على مّر التاريخ با�سم )اأن�سار الح�سين(. 

ليلة العا�صر من المحّرم

مّر هوؤلء الأن�سار في اختبار ثان حين حّثهم الح�سين 

على النجاة باأنف�سهم في ليلة العا�سر من المحرم. 

في تلك الليلة اأحّل الإمام الح�سينQ اأ�سحابه من 

اأهل  معهم  ي�سحبوا  اأن  على  الن�سحاب  منهم  وطلب  بيعته 

على  و�سّمموا  الفر�سة  هذه  جميعًا  رف�سوا  اأنهم  اإل  بيته 

القتال، واآثروا البقاء معه اإلى النهاية، وال�ست�سهاد معه... 

وا�ست�سهدوا جميعًا.

الح�سين  جمع   :Q العابدين  زي��ن  الإم���ام  ي��ق��ول 

اأ�سحابه عند قرب الم�ساء، فدنوت منه لأ�سمع واأنا مري�س، 

ف�سمعت اأبي وهو يقول لأ�سحابه: 

من  خيرًا  ول  اأوف��ى  اأ�سحابًا  اأعلم  ل  فاإني   ! بعد  اأم��ا 

اأ�سحابي، ول اأهل بيت اأبّر ول اأو�سل من اأهل بيتي، فجزاكم 

يومنا من هوؤلء  اأظ��ّن  واإّن��ي  األ   .
13(

ً
اهلل عّني جميعا خيرا 
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في  فانطلقوا جميعًا  لكم  اأذنت  قد  واإّن��ي  األ  الأع��داء غدًا، 

حّل لي�س عليكم مني ذمام، وهذا الليل قد غ�سيكم فاتخذوه 

.
14(

جماًل 

عنك  نخّلي  اأنحن  فقال:  عو�سجة  بن  م�سلم  اإليه  فقام 

ولّما نعذر اإلى اهلل في اأداء حقك؟؟ ل واهلل حتى اأك�سر في 

�سدورهم رمحي واأ�سربهم ب�سيفي ما ثبت قائمه في يدي. 

لقذفتهم  به  اأقاتلهم  �سالح  معي  يكن  لم  ولو  اأفارقك  ول 

بالحجارة دونك حتى اأموت معك !!

وقال �سعيد بن عبد اهلل الحنفي: واهلل ل نخليك حتى 

يعلم اهلل اأنا قد حفظنا غيبة ر�سول اهلل P فيك. واهلل لو 

ذّر، ُيفعل ذلك 
ُ
اأ حرق حيًا ثم 

ُ
اأ اأحيا ثم  قتل ثم 

ُ
اأ اأني  علمت 

بي �سبعين مرة، ما فارقتك حتى األقى حمامي دونك، فكيف 

ل اأفعل ذلك واإنما هي قتلة واحدة ثم هي الكرامة التي ل 

انق�ساء لها اأبدًا؟

وقال زهير بن القين: واهلل لوددت اأني ُقتلت ثم ُن�سرت 

قتل كذا األف قتلة واأن اهلل يدفع بذلك القتل 
ُ
ثم ُقتلت حتى اأ

 .
15(

عن نف�سك وعن اأنف�س هوؤلء الفتية من اأهل بيتك 

»واهلل ل نفارقك«

وقيل لمحمد بني ب�سير الح�سرمي، وهو مع الح�سين في 

�سر ابنك بثغر الري. فقال: عند اهلل اأحت�سبه 
ُ
كربالء: قد اأ

ونف�سي. ما كنت اأحب اأن يوؤ�سر ول اأن اأبقى بعده. ف�سمع قوله 

الح�سين Q فقال له: رحمك اهلل اأنت في حّل من بيعتي 

فاعمل في فكاك ابنك. 

 .
16(

فقال: اأكلتني ال�سباع حيًا اإن فارقتك 

بع�سًا،  بع�سه  ي�سبه  بكالم  اأ�سحابه  جماعة  وتكّلم 

نقيك  ال��ف��داء  لك  اأنف�سنا  ولكن  نفارقك  ل  واهلل  فقالوا: 

بنحورنا وجباهنا واأيدينا فاإذا نحن ُقتلنا كنا َوفْينا وق�سْينا 

 .
17(

ما علينا 

Q المع�سوم الذي وهبه اهلل علم ما  وقول الإمام 

اأوفى  اأ�سحابًا  اأعلم  »ل  ال�ساعة:  قيام  اإل��ى  يكون  وما  كان 

ول خيرًا من اأ�سحابي، ول اأهل بيت اأبرَّ ول اأو�سل من اأهل 

 Q بيتي«، على اإطالقه، يفيد اأن اأن�سار الإمام الح�سين

من اأهل بيته و�سحبه على مرتبة من ال�سرف وال�سمّو ورفعة 
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المقام بحيث لم ي�سبقهم اإليها �سابق ول يلحق بهم لحق.

الباقرQ فيما رواه  الإمام  ويوؤّكد ذلك ما ورد عن 

عن اأمير الموؤمنين علّي Q، حيث قال: »خرج علّي ي�سير 

بالّنا�س، حتى اإذا كان بكربالء على ميلين اأو ميل تقّدم بين 

اأيديهم حتى طاف بمكان ُيقال له المقذفان، فقال: ُقتل فيها 

مائتا نبّي ومائتا �سبط كّلهم �سهداء، ومناخ ركاب وم�سارع 

يلحقهم من  ول  قبلهم  كان  ي�سبقهم من  ل  �سهداء،  ع�ّساق 

.
18(

بعدهم«

قرابين في �صبيل اهلل

في  نوعية  ذروِة  اأعلى  مّثلوا   Qالح�سين فاأن�سار 

فقد  كله،  الإ���س��الم  تاريخ  في  وال�سهداء  ال�سهادة  �سجل 

�سّمموا على نيل ال�سهادة في حالة من الهزيمة لالأّمة اأمام 

قوى الطغيان، ومن كراهية للموت في �سبيل اهلل. وهذا ما 

نيل  على  �سمموا  الذين  النبوي  العهد  �سهداء  يمّيزهم عن 

ال�سهادة في حالة من اندفاع الأمة كلها نحو مواجهة قوى 

الطغيان ومن ع�سق للموت وال�سهادة في �سبيل اهلل. كذلك 

قّدم اأن�سار الح�سين اأنف�سهم قرابين من اأجل الآخرين، في 

وقت كان موقف هوؤلء الغالب هو موقف الخذلن وفي النادر 

موقف الأ�سى ال�سلبي. 

ومن خ�سائ�س اأن�سار الح�سين Q اأّنهم راأوا جزاء 

ثباتهم و�سجاعتهم واإ�سرارهم على الت�سحية مع ابن ر�سول 

اهلل P، حيث ُك�سف لهم الغطاء وراأوا منازلهم في الجنة، 

فكانوا اأهاًل لهذا الك�سف المبين واأحّق به. روي عن اأبي عبد 

اهلل Q: »اإنهم ُك�سف لهم الغطاء حتى راأوا منازلهم من 

الجنة، فكان الرجل منهم يقدم على القتل ليبادر اإلى حوراء 

.
19(

يعانقها واإلى مكانه من الجنة«

وفي زيارة الناحية المقد�سة: »اأ�سهد لقد ك�سف اهلل لكم 

.
110(

الغطاء، ومّهد لكم الوطاء، واأجزل لكم العطاء...« 

و«قيل لرجل �سهد يوم الطّف مع عمر بن �سعد: ويحك! 

اأقتلتم ذّرية ر�سول اهلل P؟ فقال: اإنك لو �سهدت ما �سهدنا 

مقاب�س  في  اأيديها  ع�سابة  علينا  ث��ارت  فعلنا.  ما  لفعلت 

�سيوفها، كالأ�سود ال�سارية، تحطم الفر�سان يمينًا و�سماًل، 

الح�صي�ن اأن�ص�����ار 

اأعل��ى  مّثل��وا   Q

ف��ي  نوعي��ة  ذروِة 

�صج����ل ال�صه��ادة 

وال�ص�ه���داء ف����ي 

تاريخ الإ�صالم كله
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في  ترغب  ول  الأم��ان،  تقبل  ل  الموت،  على  اأنف�سها  وُتلقي 

حيا�س  على  ال��ورود  وبين  بينها  حائل  يحول  ول  ال��م��ال... 

رويدًا  عنها  كففنا  فلو  الملك.  على  ال�ستيالء  اأو  المنّية 

لأتت على نفو�س الع�سكر بحذافيرها. فما كنا فاعلين ل اأّم 

.
111(

لك؟«

رب الح�سين بن  Q: »لّما �سُ وقال الإمام ال�سادق 

Q بال�سيف ثّم ابُتدر لُيقطع راأ�سه نادى مناٍد من  علي 

األ  فقال:  العر�س  بطنان  وتعالى من  تبارك  العّزة  ِقبل رب 

اهلل  وّفقكم  ل  نبّيها،  بعد  الظالمة  المتحّيرة  الأم��ة  اأّيتها 

»ل جرم   :Q اهلل  اأب��و عبد  قال  ثم  ول فطر«،  لأ�سحى 

.
112(

 »Q واهلل ما وّفقوا اأبدًا حتى يقوم ثائر الح�سين

اأن�صار الحجة |

عن الإمام ال�سادق Q: »لما كان من اأمر الح�سين 

وقالت:  بالبكاء،  اهلل  اإلى  المالئكة  �سّجت  كان  ما   Q

ُيفعل هذا بالح�سين �سفيِّك وابن نبيِّك؟ فاأقام اهلل لهم ظّل 

.
113(

القائم Q وقال: بهذا اأنتقم لهذا« 

فاأن�سار الحجة المنتظر | يملكون نف�س الخ�سائ�س 

وال�سفات التي يمتلكها اأن�سار الح�سين Q. فهم عّباد 

الليل وليوث النهار »يبيتون قيامًا على اأطرافهم وي�سبحون 

واأ�سحاب   .
114(

بالنهار«  ليوث  بالليل  رهبان  خيولهم،  على 

بال�سالة  المحّرم  من  العا�سر  ليلة  ق�سوا   Q الح�سين 

والدعاء حتى اإذا انبلج ال�سبح اعتلوا جيادهم واتجهوا لنيل 

�سرف ال�سهادة.

»كالم�سابيح  وب�سيرة:  يقين  ذوو   | الحجة  اأن�سار 

وفي  م�سفقون«.  وهم من خ�سيته  القناديل  قلوبهم  في  كاأّن 

ة، ورايٌة لم  الرواية: »له كنز بالطالقان ل هو بذهب ول ف�سّ

تن�سر مذ طويت، ورجاٌل كاأن قلوبهم زبر الحديد ل ي�سوبها 

�سّك في ذات اهلل اأ�سدُّ من الجمر«. ونرى هذه ال�سفة في 

ليعظوا  تقّدموا  الذين  الأ�سحاب  بع�س  خالل  من  كربالء 

ومكانة  عليه  يقدمون  ما  و�سوء  بالآخرة  ويذكروهم  القوم 

الح�سين Q واأحاديث الر�سول P فيه، ومن خالل قول 

عمرو بن الحجاج فيهم: اأهل الب�سائر.
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. الإر�ساد، ال�سيخ المفيد، ج 2، �س 175 1)

 . تاريخ الطبري، الطبري، 398 و1399 2)

 . الإر�ساد، م.�س، ج2، �س191 3)

 . تاريخ الطبري، م. �س، ج 4 �س 1317 4)

. الإر�ساد، م. �س، ج 2 �س 91 193 5)

. ترجمة الإمام الح�سين، ابن ع�ساكر  �س 1221 6)

 . تاريخ الطبري، ج 4 �س 317 و1318 7)

. بحار الأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج 41 �س 1295 8)

. علل ال�سرائع، ال�سيخ ال�سدوق،  ج 1 �س 1229 9)

. بحار الأنوار، م.�س، ج 45 �س 173 10)

. �سرح نهج البالغة، ابن اأبي الحديد، ج 3، 1307 11)

. اأمالي ال�سدوق، �س 1142 12)

. الكافي، الكليني، ج 1، �س 1465 13)

. بحار الأنوار، م.�س، ج 52، �س 1308 14)

. الإر�ساد، م.�س، ج2 �س191 15)

. بحار الأنوار، م.�س،  ج52، �س1307 16)

. الإر�ساد، م.�س، ج 2، �س 1103 17)

. �سرح نهج البالغة، م.�س، ج3، �س1263 18)

الهوام�س

واأن�سار الحجة | يع�سقونه: »يتم�سحون ب�سرج الإمام 

به  »ويحّفون  لنف�سه:  فداٌء  اأنف�سهم  البركة«.  بذلك  يطلبون 

عندما  كربالء  وفي   .
115(

الحروب«  في  باأنف�سهم  ويوقونه 

عن  التخّلي  اأن�ساره  على   Q الح�سين  الإم��ام  عر�س 

اأران��ا اهلل ذلك  ل  لنبقى بعدك؟  نفعل؟  لم  له:  قالوا  بيعته 

.
116(

اأبدًا 

�صعارهم ودعاوؤهم

و�سعار اأ�سحاب الإمام المهدي |: »يا لثارات الح�سين 

َمة 
َ
، وهم المطيعون لإمامهم: »هم اأطوع من الأ

117(

 »Q

اإنكم  لأ�سحابه:   Qالح�سين ق��ال  وعندما  ل�سّيدها«. 

هلل  الحمد  قالوا:  رجل،  منكم  يفلت  ول  كلكم  غدًا  ُتقتلون 

اأو ل نر�سى  بالقتل معك،  و�سرفنا  بن�سرك،  اأكرمنا  الذي 

اأن نكون معك في درجتك يا بن ر�سول اهلل؟ 

بال�سهادة  »ي��دع��ون  �سهادة:  ط��الب  الحجة  واأن�سار   

لثارات  ي��ا  �سعارهم  اهلل،  �سبيل  ف��ي  يقتلوا  اأن  ويتمّنون 

الرعب  ي�سير  �ساروا  »اإذا  الح�سين«. وهم ذوو قوة ومهابة: 

»ولو  واإق���دام:  �سجاعة  اأه��ل  وه��م  �سهر«.  م�سيرة  اأمامهم 

حملوا على الجبال لأزالوها، ل يق�سدون براياتهم بلدًة اإل 

خربوها كاأّن على خيولهم العقبان«. ومن خ�سائ�س اأن�سار 

الح�سين Q �سجاعتهم الفائقة، وب�سيرتهم، ففي رواية 

و�سف فيها رجل �سهد يوم الطف مع عمر بن �سعد اأ�سحاب 

اأيديهم على  Q بالقول: »ثارت علينا ع�سابة  الح�سين 

يمينًا  الفر�سان  تحّطم  ال�سارية  كالأ�سود  �سيوفهم  مقاب�س 

و�سماًل، واهلل لو كففنا عنها رويدًا لآتت على نفو�س المع�سكر 

.
118(

بحذافيره« 
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واأرخ�صوا  قّلتهم  على  الح�صين  ن�صروا  رجــال 

له الدماء الغالية ولقوا جبال الحديد وا�صتقبلوا 

والنبال  بوجوههم  وال�صيوف  ب�صدورهم  الرماح 

ل  يقولون:  وهم  دونــه  مهجهم  وبذلوا  بنحورهم 

 Q اإن ُقتل الح�صين P عذر لنا عند ر�صول اهلل

ومّنا عين تطرف. ل واهلل ل يكون ذلك اأبدًا حّتى 

اأعدائهم بقوله:  اأحد  ُنقتل دونه... حّتى و�صفهم 

فر�صان  تقاتلون  اإّنما  تقاتلون؟!  من  »..اأتـــدرون 

  .
)1(

م�صتميتين...«  وقومًا  الب�صائر،  واأهل  الم�صر، 

زعيم  الجليل  ال�صحابّي  راأ�صهم  وعلى  منهم  وكان 

ُعرف  الذي  الأ�صدّي  مظاهر  بن  حبيب  الأ�صدّيين 

و�صّدة  علمه  و�صعة  اإيمانه  ــّوة  وق قــدره  بجاللة 

تعّلقه باأهل بيت النبّوة حّتى م�صى م�صّرجًا بدماء 

 ...Q ال�صهادة بين يدي اأبي عبد اهلل

الح�صي��ن ن�ص��روا  رج��اٌل 

»حبي��ب بن مظاهر«
اإعداد: التحرير
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 ال�صم والن�صب

ر )وقيل  هو حبيب بن مظهَّ

الأ�ستر  بن  رئاب  بن  مظاهر( 

ب���ن ج���خ���وان ب���ن ف��ق��ع�����س بن 

بن  قي�س  بن  عمرو  بن  طريف 

الحرث بن ثعلبة بن دودان بن 

.
12(

اأ�سد الأ�سدي

الكنية

 .
13(

 اأبو القا�سم الأ�سدّي الفقع�سي

الن�صاأة

 Q الموؤمنين  اأمير  من خوا�ّس  كان حبيب )ر�س( 

 .
15(

 وحملة علومه، وقد �ساركه في حروبه كّلها
14(

واأ�سفيائه 

الباليا  ِعلم  ُعلِّم  قد  وك��ان   .
16(

الخمي�س  �سرطة  من  وك��ان 

من  وك��ان   .
17(

التّمار  ميثم  مع  م�سهورة  ته  وق�سّ والمنايا. 

علمّية  رتبة  له  وكانت  ته،  وخا�سّ الح�سين  الإم��ام  اأ�سحاب 

�سامية وهو زعيم بني اأ�سد.

مواقفه قبل كربالء

 Q الح�سين  الإمام  كان حبيب في جملة من كاتب 

بعد،  اأّم��ا   ...« الكتاب:  في  وكان  اأ�سحابه،  من  جماعة  مع 

انتزى  الذي  العنيد  الجّبار  الذي ق�سم عدّوك  فالحمد هلل 

بغير  عليها  وتاأّمر  فياأها  وغ�سبها  فابتّزها  الأّمة  هذه  على 

مال  وجعل  �سرارها  وا�ستبقى  خيارها  قتل  ثّم  منها،  ر�سى 

بعدت  كما  له  فبعدًا  واأغنيائها،  جبابرتها  بين  دول��ة  اهلل 

على  معك  يجمعنا  اهلل  لعّل  فاأقبل  اإمام  علينا  لي�س  اإّنه  ثمود. 

.  وكان 
19(

. وقد وفى له بما كتب حّتى ُقتل بين يديه 
18(

الحّق...«

الكوفة،  في  عو�سجة  بن  م�سلم  لالإمامQمع  البيعة  ياأخذ 

اأهلها م�سلمًا وفّر  حّتى دخل عبيد اهلل بن زياد الكوفة وخذل 

اأن�ساره، فحب�ستهما ع�سيرتهما واأخفتاهما. ولّما ورد الح�سين 

ويكمنان  الليل  ي�سيران  متخّفيين  اإليه  خرجا  كربالء   Q

، والتحقا بالإمام Q في اليوم 
110(

النهار حّتى و�سال اإليه 

التحق  حينما  العمر  من  له  وك��ان   .
111(

المحّرم من  ال�ساد�س 

.
112(

بالإمام الح�سين Q 75 �سنة 

)ر�س(  حبيب  كان 

اأمير  خ��وا���ّس  من 

 Q ال��م��وؤم��ن��ي��ن

وحملة  واأ�صفيائه 

علومه وقد �صاركه 

كّلها حروبه  في 
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مواقفه في كربالء

ا�ستاأذن   Q الح�سين  اأن�سار  قّلة  حبيب  راأى  وبعدما 

من الإمام قائاًل: »اإّن ها هنا حّيًا من بني اأ�سد، فلو اأذنت لي 

ويدفع  يهديهم  اهلل  لعّل  ن�سرتك  اإلى  ودعوتهم  اإليهم  ل�سرت 

 :Q بهم عنك«... ومّما قاله لبني اأ�سد بعدما اأذن له الإمام

»يا بني اأ�سد، اإّني قد جئتكم بخير ما اأتى به رائد قومه. هذا 

الح�سين بن علّي ابن فاطمة بنت ر�سول اهلل P قد نزل بين 

اأعداوؤه  به  اأطافت  وقد  الموؤمنين  من  ع�سابة  في  ظهرانيكم 

P فيه،  ليقتلوه، فاأتيتكم لتمنعوه وتحفظوا حرمة ر�سول اهلل 

والآخرة.  الدنيا  �سرف  اهلل  ليعطيّنكم  ن�سرتموه  لئن  فواهلل 

وقد خ�س�ستكم بهذه المكرمة لأّنكم قومي، وبنو اأبي، واأقرب 

 .
113(

النا�س مّني رحمًا...«

خفيف  وكان   ،Q الح�سين  اأ�سحاب  مي�سرة  على  كان 

 لقّوته و�سجاعته وتفانيه في الدفاع 
114(

الإجابة لدعوة المبارز 

عن اأبي عبد اهلل Q. وكان حبيب قد كّلم القوم في التا�سع 

من المحّرم بعدما زحف جي�س ابن �سعد على مع�سكر الح�سين 

قوم  غدًا  اهلل  عند  القوم  لبئ�س  واهلل  »اأم��ا  لهم:  فقال   Q

يقدمون عليه قد قتلوا ذّرية نبّيه P وعترته واأهل بيته وعّباد 

اأهل هذا الم�سر المجتهدين بالأ�سحار والذاكرين اهلل كثيرًا« 

 ،
115(

اإّنك لتزّكي نف�سك ما ا�ستطعت  فقال له عزرة بن قي�س: 

فقال زهير بن القين: »يا عزرة، اإّن اهلل قد زّكاها وهداها فاتِق 

.
116(

اهلل يا عزرة فاإّني لك من النا�سحين... « 

»يا  اأ�سحابه:  حبيب  نادى  المحّرم  من  العا�سر  ليلة  وفي 

م�ساربهم،  من  فتطالعوا  الكريهة«  وليوث  الحمّية  اأ�سحاب 

عيونكم«،  �سهرت  ل  مقّركم  اإلى  »ارجعوا  ها�سم:  لبني  فقال 

 O وذلك بعدما اأخبره نافع بن هالل خ�سية ال�سّيدة زينب

من تخاذل اأ�سحابه عند الوثبة، ثّم قال لأ�سحابه: »هلّموا معي 

لنواجه الن�سوة ونطّيب خاطرهن«، فجاء حبيب ومعه اأ�سحابه 

و�ساح: » يا مع�سر حرائر ر�سول اهلل هذه �سوارم فتيانكم اآلوا 

اأ�سّنة  وهذه  فيكم،  ال�سوء  يريد  من  رقاب  في  اإّل  يغمدوها  اأّل 

غلمانكم اأق�سموا اأّل يركزوها اإّل في �سدور من يفّرق ناديكم« 

الطيبون،  »اأيها  وقلن:  والعويل  بالبكاء  اإليهم  الن�ساء  فخرجن 

، ف�سج 
117(

حاموا عن بنات ر�سول اهلل وحرائر اأمير الموؤمنين« 
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القوم بالبكاء حتى كاأن الأر�س تميد بهم.

لأخته  ق��ال  ق��د  الح�سين  الإم���ام  وك��ان 

الحوراء زينب: »واهلل لقد بلوتهم فما وجدت 

ي�ستاأن�سون  الأق��ع�����س،  الأ���س��و���س  اإّل  فيهم 

محالب  اإلى  الطفل  ا�ستينا�س  دوني  بالمنّية 

.
118(

اأّمه« 

وا�ستعر  الحرب  رحى  دارت  اأن  وبعد 

ال�سهداء  م��ن  ال��ع��دي��د  و���س��ق��ط  اأواره�����ا 

باأ�سحابه  الإمام  �سّلى  اأن  وبعد  والقتلى، 

العا�سر  ي��وم  حبيب  خ��رج  الخوف،  �سالة 

�سبيل  في  بالموت  مبال  � غير  المحّرم  من 

�سّيد   � ح�سين  بن  يزيد  له  فقال  ي�سحك،  -وه��و  الحق 

حبيب:  قال  �سحك،  �ساعة  هذه  لي�س  اأخ��ي  يا  ال��ق��ّراء-: 

اإّل  هو  ما  واهلل  بال�سرور؟!  ه��ذا  من  اأح��ّق  مو�سع  »ف��اأّي 

الحور  فنعانق  ب�سيوفهم  الطغاة  ه��ذه  علينا  يميل  اأن 

.
119(

العين«

ال�صهادة

وحين ا�ستاأذن الإمام الح�سين Q اأهل الكوفة لي�سّلي 

المهلة لأداء ال�سالة قال له الح�سين  الظهر وطلب منهم 

اأّنها  »زعمت  له حبيب:  فقال  منك.  ُتقبل  ل  اإّنها  نمير:  بن 

، فحمل 
120(

ل ُتقبل من اآل ر�سول اهلل وُتقبل منك يا حمار« 

عليه الح�سين وحمل عليه حبيب ف�سرب حبيب وجه فر�س 

الح�سين بال�سيف ف�سّب به الفر�س ووقع عنه فحمله اأ�سحابه 

وا�ستنقذوه. فجعل حبيب يحمل على القوم وهو يقول:

اأق�����������س�����م ل������و ك�����ّن�����ا ل����ك����م اأع�����������دادا

اأك������ت������ادا وّل�����ي�����ت�����م  �����س����ط����رك����م  اأو 

 
121(

واآدا ح�������س���ب���ًا  ق�������وم  ������س�����ّر  ي�����ا 

ثّم قاتل القوم فاأخذ يحمل عليهم ب�سيفه وهو يقول:

������ر اأن������������������ا ح������ب������ي������ب واأب���������������������ي ُم������ظ������هَّ

ت�������س���ع���ر  ف�������ار��������س ه�����ي�����ج�����اء وح�����������رب 

اأن�����������ت�����������م اأع���������������������ّد ع������������������ّدة واأك���������ث���������ر

ون�������ح�������ن اأوف���������������ى م�����ن�����ك�����م واأ������س�����ب�����ر

ون��������ح��������ن اأع����������ل����������ى ح��������ّج��������ة واأظ��������ه��������ر

ق���ال ل��ه الإم����ام 

 Q ال��ح�����ص��ي��ن

بع���د ا�صت�صهاده: 

»هلل دّرك يا ح��بيب 

لق��د كن�ت فا�صاًل 

ت��خ��ت��م ال���ق���راآن 

واح��دة« ليلة  في 
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 . تاري���خ الطب���ري، الطب���ري، ج 5، �س 1435 1)

والقائل هو: عمرو بن الحّجاج الزبيدي.

اإب�سار العي���ن في اأن�س���ار الح�سين، ال�سيخ  (2 1

محمد ال�سماوي، �س 100.

. م. ن، �س 1100 3)

. الخت�سا�س، ال�سيخ المفيد، �س 120 4)

اإب�س���ار العين في اأن�س���ار الح�سين، م. �س،  (5 1

�س 101.

مناقب اآل اأب���ي طالب، ابن �سهر اآ�سوب، ج13 6) 

�س 250.

رج���ال الك�ّسي )اختي���ار معرف���ة الرجال(،  (7 1

ال�سيخ الطو�سي، �س 78، رقم 133.

 ، اأعي���ان ال�سيعة، ال�سيد مح�سن الأمين، ج 14 8)

�س 554.

بالح�سي���ن  يتعّل���ق  الداري���ن فيم���ا  ذخي���رة  (9 1

واأ�سحابه، ال�سي���د عبد المجيد الحائري، 

�س 349.

مقت���ل الح�سين واأن�س���اره، نجاح الطائي،  (10 1

�س 130.

1 11) م���ع الرك���ب الح�سيني م���ن المدين���ة اإلى 

المدين���ة، ال�سيخ محمد جعف���ر الطب�سي، 

ج 4، �س 157.

. اأعيان ال�سيعة، م. �س، ج 4، �س 1554 12)

ذخي���رة الداري���ن فيم���ا يتعّل���ق بالح�سين  (13 1

واأ�سحابه، م. �س، �س 350.

اإب�سار العين في اأن�سار الح�سين، م. �س،  (14 1

�س 104.

.  تاريخ الطبري، م. �س، ج5 �س 1417 15)
115(

. مقتل الح�سين المقّرم، �س1211 16)

ليلة عا�سوراء في الحديث والأدب، ال�سيخ  (17 1

عبد اهلل الح�سن، �س 48.

. م. ن، �س 1219 18)

، وفي بع�س  رج���ال الك�ّسي، م. �س، �س 179 19)

الم�سادر اأّن القائل برير بن خ�سير.

. تاريخ الطبري، م. �س، ج 4، �س 1334 20)

اآد تعني القّوة. (21 1

اإب�سار العين في اأن�سار الح�سين، م. �س،  (22 1

�س 105.

و�سيل���ة الدارين في اأن�س���ار الح�سين، م.  (23 1

�س، �س 126.

اإب�سار العين في اأن�سار الح�سين، م. �س،  (24 1

�س 106.

. الإقبال ال�سيد ابن طاوو�س، �س146 25)

مفاتي���ح الجن���ان، ال�سيخ عبا����س القمي،  (26 1

����س 612، زيارة �سه���داء. كربالء في يوم 

عرفة.

الهوام�س

ح��������ّق��������ًا واأت���������ق���������ى م�����ن�����ك�����م واأع�������������ذر

ولم يزل يقولها حّتى قتل من القوم � على كبر �سّنه � مقتلة 

، ثّم حملوا عليه وقتلوه واحتّزوا راأ�سه ال�سريف.
122(

عظيمة 

R مكانة حبيب عند اأهل البيت

جاء اأّن الإمام الح�سين Q قال بعد مقتله: »هلل دّرك يا 

 .
123(

حبيب لقد كنت فا�ساًل تختم القراآن في ليلة واحدة« 

وقد هّد مقتله الح�سين Q وقال فيه: »عند اهلل اأحت�سب 

.
124(

نف�سي وحماة اأ�سحابي« 

كما قام الإمام ال�سّجاد Q بدفنه في كربالء. 

راأ�س  عند  وحده  قبر  في  حبيبًا  دفنوا  اأ�سد  بني  اإّن  ويقال 

الح�سين Q، حيث قبره الآن، اعتناًء به لأّنه اأ�سدي.

الحّجة في  الإم��ام  نالوا �سرف �سالم  وكان من �سمن من 

.
125(

زيارة الناحية المقّد�سة

وقوف  وا�ستحّقوا  ال�سهداء،  اأف�سل  واأ�سحابه  �سار  وبهذا 

الأئّمة R على قبورهم وزيارتهم لهم بقولهم: »باأبي اأنتم 

واأّمي طبتم وطابت الأر�س التي فيها دفنتم وفزتم واهلل فوزًا 

 .
126(

عظيمًا فيا ليتني كنت معكم فاأفوز معكم« 

وال�سالم عليه يوم ولد ويوم ا�ست�سهد ويوم يبعث حّيًا.
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الملحمة الح�صينية

ر�صُح حٍب اإن�صاني

ـــِرُد  مــــّرة اأخـــــرى، ن

عطا�صى  ـــوارده؛  م على 

ــرٍة من  ــط اإلـــى مــثــقــاِل ق

ت�صحيًة  الكبير،  قلبه  في�س 

م�صى  فيما  روت  قطرة،  وفــداء.. 

و�صاقيها  �صاقيها.  اإلــى  ال�صحراء  ظماأ 

�صهداء  فاأزهرت  الوريد،  ينابيع  فيها  فّجَر 

الحياة  ظماأ  روت  اأُخرى،  وقطرة  مجيد..  اإ�صالٍم 

التاريخ  يبا�س  في  فاأورقت  واإيثارًا  قيمًا  اإن�صانها،  اإلى 

المحترق فوق اأتون الفجيعة، نثرًا و�صعرًا و�صعراء.. مّرًة 

اأخرى نتفّياأ ظالل الح�صين Q، ونقراأ ق�صيدته الأخيرة، 

التي خّطها بمداد الحب الإلهي الكبير والدم النبوي الطاهر، 

اأحراٍر كباٍر؛ ذات  اليوم ق�صائُد  فوق رم�صاء الطفوف لتتو�صاأ 

فجٍر وت�صّلي وتطوف.

مقابلة مع الأ�صتاذ جورج �صكور

Q عن ملحمة احل�صني 

حوار: ولء اإبراهيم حمود
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كلَّ  يفوق  ما  بالح�سِّ  يدرُك  وال�ساِعُر  �ساِعٌر.  حُد هوؤلء، 
َ
واأ

اإدراك ملمو�س. وهو بعد، لبنانيٌّ م�سيحي اأخذ زمام المبادرة 

ول  للح�سين  نا�سٌر  ثمَة  نعم  الخالد.  الح�سيني  النداء  ون�سَر 

ول  الثالثة،  الألفّية  مطلع  مع  العظيم  النداَء  لبَّى  اأنه  ي�سيره 

جميلًة،  �سعريًة  ملحمًة  النبيلَة  التلبيَة  اأن�ساأ  اأنه  اأي�سًا  ي�سيره 

قالت في الح�سين Q من الحب اأ�سفاه ومن ال�سعر اأعذبه 

واأ�سدقه. اإنه الأ�ستاذ جورج �سكور، ابُن مدينة جبيل الموالية 

للح�سين Q متجاوزًة حدود الطوائف. وهو ذا حوارنا حول 

ملحمته الثالثة عن �سيد ال�سهداء، بعد ملحمتيه ال�سابقتين عن 

ه واأبيه عليهما مّنا ومنه ال�سالم... جدِّ

رابطة الدم والفداء

يــجــمــع حوله   Q الــحــ�ــصــيــن  فـــي  ــرٍّ  �ــص اأيُّ 

اأديانهم  اخـــتـــالف  عــلــى  الأر�ـــــــس،  اأمــــم  مــبــدعــي 

ومذاهبهم؛ ويجعل �صاعراً م�صيحياً كريماً يعزف 

على اأوتار بطولته الفذة هذه الملحمة الرائعة؟

تمّث���ل  الح�سي���ن �سخ�سي���ة محوري���ة،  الإم���ام 

ه اأرفع القيم والُمُثل.  الإن�سان النبيل، الآخذ عن جدِّ

�سل  واإن ل���م يكن ر�سوًل، فاإنما هو ُمخّلٌق باأخالق الرُّ

ومقت���ٍد ِب�سَيره���م العظيم���ة. وه���و الموؤّي���ُد للعدل، 

الراف����س للظلم، المتعالي عل���ى المراتب الدنيوي���ة. والنفو�س 

ال�سامي���ة تحب هذا النموذج الب�س���ري، اإلى اأي ع�سٍر اأو طائفٍة 

انتمى، وفي هذا اأقول �سعرًا:

��������������س�������������راٌع ي�����������������س��������جُّ ب����������ه����������ذا ال����������وج����������ود

وي��������ن�����������������س��������ُب م������������ا ب��������ي��������ن خ��������ي��������ر و�������س������ر

ب������ق������ل������ب������ي �������س������م������م������ت ��������س�������ت�������ات ال�����ب�����������س�����ر 

11(

ال���������ح���������دود  ت����م����ح����ى  ه�����ن�����ال�����ك  ح�����������������دوٌد؟ 

من  رابطة  الم�سيح،  وال�سيد  الح�سين  الإم��ام  بين  ما  اإّن 

ِم والفداء، فالم�سيح وِطئ الموَت، ووهب الحياة للذين في  الدَّ

الحياة  ووهب  بالموت  الموَت  وِطئ  الح�سين  والإم��ام  القبور؛ 

بر�سًى  ا�ست�سهاده  كان  فكالهما  ال�سهداء،  من  بعده  اأتى  لمن 

وفرح لخال�س الب�سر. فالم�سيح لي�ست مملكته من هذا العالم، 

والح�سين لم يكن طالب خالفٍة، بل هو اأكبر منها بكثير واإنما 

الأ�صتاذ جورج �صكور
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ه��و ط��ال��ب ح��ٍق وراف�����س ظ��ل��ٍم وهو 

مثال ان�سجاٍم مع نف�سه ورّبه. 

اأيُّ �صرٍّ ذاتي فيك اأنت، دفعك 

Q؟  الح�صين  ظـــالل  اإلــــى 

وكـــيـــف ا�ــصــتــقــبــلــت الأو�ــــصــــاط 

تحديداً،  وال�صيعية  الإ�صالمية،  الفكرية 

ر�ْصَح هذا الحّب الم�صيحي ملحمًة ح�صينيًة بامتياز؟

هي بع�ُس وفاٍء لتحية القراآن الكريم، على قاعدة »الردُّ على 

التحية بمثلها اإن لم ت�ستطع الرد باأح�سن منها«. واأنا �سخ�سيًا، 

ودين،  ديٍن  بين  ق  اأف��رِّ ل  اأنني  لأوؤك��د  الق�سم،  اإلى  بي  ل حاجة 

توّدَد  ول  ُزلفى  ول  لديَّ  م�سانعة  ول  بذلك،  لي  ت�سهُد  كتاباتي 

جاء  ما  نف�سه  والم�سيح  للحق.  �سهادٌة  هي  اإنما  ا�ستجداء.  ول 

اإل لي�سهد للحق. وملحمتي التي لم تتجاوز الثمانين بيتًا، تقول 

الكثير عن �سيرة الح�سين وقيمه و�سيمه وروعة ا�ست�سهاده، وفعله 

الدائم في التاريخ. ولقد �سهد لها اأرباُب الفكر والفقه وال�سعر 

الع�سر  معجزة  بع�سهم  ها  وعدَّ العربية،  والعوا�سم  لبنان  في 

�سعرًا  ذاتي  اأ�سعْلُت  واإنما  ب��اردًا،  نظمًا  التاريخ  اأنظم  لم  لأنني 

ال�سعر �سعيد عقل. واأذكر  التاريخ، كما قال عني �سيُد  �َسْعِرَن 
ُ
لأ

بيروت،  في  الأون�سكو  قاعة  في  الح�سين  ملحمة  اأن�سدت  اأن��ي 

الأكف،  قبل  القلوب  لها  قت  و�سفَّ المنار  تلفزيون  على  وكذلك 

حيْتُه 
َ
وحين األقيُت بع�سًا منها في مهرجان ال�سعر العالمي الذي اأ

الجمهورية الإ�سالمية في طهران، طِرب لها رئي�س الجمهورية 

الإ�سالمية وبكى كما طرب لها الأكابر في اإيران ومعظم �سعراء 

العالم ممن فهموها مترجمة اإلى النكليزية والإيرانية.

ملحمة الح�صين.. مترجمة

في  متنوعة  متعددة  مفارق  على  القوافي  تنّهدت  لماذا 

 Q والإمام علي P ملحمتيَك العظيمتين عن الر�صول

ى الوحيدة، ذات  Q زفرتها الحرَّ والتزمت مع الح�صين 

ال�صوت المجهور »الراء، م�صمومًة«؟

ملحمة الإمام الح�سين ثمانون بيتًا فقط، موحدة القافية، 

 Q الإم��ام علي  لملحمة  التنويع خالفًا  اإلى  فيها  اأحتج  لم 

وملحمة الر�سول P، فتجاوزت الأولى منها الأربع مئة وع�سرين 
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بيتًا والثانية الألف وخم�سين بيتًا، فكان طبيعيًا اأن تتنوع فيها 

القوافي وذاك اأن�سب لتنوع المواقف والمو�سوعات.

بالترجمة  Q وحدها  الح�صين  انفردت ملحمة  لماذا 

اإلى اللغة الفرن�صية دون ملحمَتْيَك الأخريين؟ وهل تعتقد اأن 

الترجمة )على اأهميتها ودقتها( ا�صتطاعت اأن تنقل كّل ما اختلج 

في وجدانك الحرُّ النقي من في�س م�صاعرك نحو الح�صين 

Q، اإلى �صمير الناطقين بهذه اللغة الجميلة، ووجدانهم؟

اللغتين  زم��ام  ومالكًا  محبًا  �سديقًا  وج���دُت  اأن  �سدف 

العربية والفرن�سية، فحظيت ملحمة الح�سين بر�ساه واإعجابه 

لكْن  الفرن�سية.  اإلى  ودقيقًا  جمياًل  نثرًا  ونقلها  فتلطف  بها، 

بالتاأكيد في الترجمة يفقد ال�سعر �سيئًا كثيرًا من روعته. وعلى 

المترجم  الأث��ر  يجعل  لأنه  م�سكورًا،  المترجم  يبقى  حال  كل 

يتخطى حدود اللغة الواحدة والأمة الواحدة، ف�سكرًا لالأ�ستاذ 

اأمين زيدان الذي اأجاد ترجمة ملحمة الح�سين اإلى الفرن�سية 

�سعرًا،  الإنكليزية  اإلى  اأخرى  ترجمة  اأي�سًا  ولها  واأناقة،  بدقٍة 

قام بها الدكتور بول�س �سروع وهي ترجمة رائعة ب�سهادة كبار 

الم�ست�سرقين، ولها ترجمة بارعة اإلى الفار�سية قام بها ال�سيد 

محمد ر�سا زائري، و�ستطبع قريبًا هاتان الترجمتان مع الأ�سل 

العربي في اإيران. اأما ملحمة الر�سول P وملحمة الإمام علي 

الإنكليزية  اإل��ى  يترجمهما  من  تنتظران  ت��زالن  فال   Q

والفار�سية باإذن اهلل..

الح�صين Q جدُّ هذه المقاومة

 Q الح�صين  ـ ملحمة  اأخــــرى  مـــرة  ـ  انــفــردت  لــمــاذا 

وحدها بختام، جمعها مع اأنبل ق�صايانا »المقاومة في لبنان 

والقد�س ال�صريف«؟ 

انفردت ملحمة الح�سين بهذا الختام الذي يقارن ا�ست�سهاد 

ن�سالهم  في  اللبنانيين  الأبطال  من  و�سواهم  الح�سين  اأحفاد 

الح�سين،  الإمام  با�ست�سهاد  الظالمة  المغت�سبة  اإ�سرائيل  �سّد 

دفاعًا عن الحق، و�سونًا للمبداأ، ورف�سًا للظلم. والح�سين بحق 

جدٌّ لهذه المقاومة ال�سريفة وق�سيته ق�سية حق وم�سعل حرية 

كان ول يزال م�ستعاًل طالما هناك �سعوب مظلومة، وحقوقها 

مهدورة، ولذلك قلت مخاطبًا كربالء، ومقارنًا بين عظمة قبر 
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الح�صين  الإم�����ام 

Q ه�و مله����ٌم 

ح��ق��ًا ل��ك��وك��ب��ٍة 

م���ن ال�����ص��ع��راء 

البارعي�ن وم�صعل 

وحركاٍت  ث��وراٍت 

م��ق��اوم��ٍة ق��وي��ٍة 

و�صريف��ٍة فاع�ل��ٍة 

الح�سين Q وما يرمز اإليه، واختفاء قبر يزيد.

وف�����ي�����ك ق�����ب�����ٌر غ��������دت ت����ح����ل����و م���ح���ّج���ت���ه

اُر زوَّ الأق���������ط���������ار  م�������ن  اإل�������ي�������ه  ي����ه����ف����و 

ف�������اأي�������ن ق������ب������ُر ي������زي������د م�������ن ُي�������ل�������مُّ ب���ه

.
12(

اأح����ج����اُر  ال���ت���رب  ال����ت����راب، وف�����وق  غ���ي���ُر 

وملحمة عن ال�صّيد الم�صيح!

مريم  واأمـــه  الم�صيح  ال�صّيد  عــن  بملحمٍة  تِعدنا  األ 

L، هذين البطلين العظيمين وقد ترنَّمت ببطولتهما 

معاً اآيات اهلل �صبحانه في كتبه ال�ّصماوية اإنجياًل وقراآناً؟

الم�سيح،  ال�سيد  عن  بملحمٍة  العالم  واأِع��ُد  اأِع��ُدِك  بلى 

وقد بداأتها، واأعجبت كثيرًا بما ورد عنهما من اأقواٍل �سامية 

الم�سيح  ن�سب  ق�سية  لي  حّل  ما  ومنها  الكريم  القراآن  في 

كنعاني هو اأم عبراني، »فالم�سيح كلمة اهلل.. األقيت اإلى مريم 
َ
اأ

وروح منه« فال جداَل بعُد في ن�سبه.

مـــــاذا عـــن الــ�ــصــعــر الــحــ�ــصــيــنــّي؟ هـــل تـــــراه - كــمــا �صّيُد 

ال�صهداء- ملهماً لثوراٍت تبني الإن�صان مقاوماً للذّل والظلم 

والعتداء؟

ال�سعر الح�سينّي اليوم مزدهٌر. وهناك �سعراء مجّلون في 

البارعين  ال�سعراء  من  لكوكبٍة  حقًا  ملهٌم  وهو  المجال.  هذا 

وم�سعل ثوراٍت وحركاٍت مقاومٍة قويٍة فاعلٍة و�سريفٍة وعلى يدها 

تحّرر �سعوب وت�ستقل اأوطان.

Q اأقول للح�صين

لو  الح�صين،  لالإمام  تقول  اأن  يمكن  ماذا 

اأن تــراه فجاأًة؟ ومــاذا تقول للذين  قــّدر لك 

منبره،  اأعــتــاب  على  الأ�ــصــى  دمــوع  يم�صحون 

ثم ينطلقون منه اإلى ميادين الحياة لبنائها 

على نهجه؟

لنفر�س، جدًل، اأنه يوم القيامة والتقيت الإمام 

اأقوله  ما  واأول  اللقاء،  بهذا  فرحًا  اأك��ون  فكم  الح�سين، 

له ما قاله والده الإمام علي: »حقًا جولة الباطل �ساعة وجولة 

الحق حتى قيام ال�ساعة«. وقد حلَّت هذه ال�ساعة وانت�سر الحق، 

وزهق الباطل، والحقُّ ل يموت اإّن ظّل خلفه مطالب؛ واأنت يا اإمام 
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ال�سهداء باٍق و�سيظلُّ لديك موؤيدون يهتفون: »لبيك يا ح�سين« 

و»هيهات مّنا الذلة«. واأقول له اأي�سًا: »ما اأروع التم�سك بالمبادئ 

والقيم والُمُثل والتفّكر بالذات وبالبطولة«. واأقول لل�سائرين على 

نهجه، لأحفاده وموؤيديه: اأّيها الأحباء، ل�ست�سهاد الإمام الح�سين 

وْجٌه ماأ�ساوي كان كْربًا في زمانه و�ُسكبت عليه اأنهاٌر من الدموع، 

دموع اأ�سى ودموع ندم، اأما الوجه الآخر فهو اأنه اأ�سبح اليوم رمَز 

فرح بال�سهادة واإعزاٍز لرموز المبداأ والحق، لذلك قلُت: 

اأك����������ب����������رُت ع��������ن اأدم���������ع���������ي ي����������وم ال���ح�������س���ي���ن

ول�����ل�����������س�����ه�����ادة ال�����ب�����ك�����ر اأع�����������را������������سٌ واإك�������ب�������ار

ف�������ي ث������وب������ه اح�����ت�����������س�����دت دن������ي������ا وق���������د ن���ه�������س���ت

اإن������������������ذاُر ���������س��������جَّ  اإذ  واأم�����������ت�����������ه  اأح������������������الم 

�������ه اأدن���������������سُ ل  ���������س��������رٌّ  ال���������ح���������رُّ  ال��������م��������ب��������داأ 

م�������ق�������د��������س، وح���������م���������اة ال���������������س�������رُّ اأح������������������راُر

من  كثيٌر  اعتبرها  كما  وب��الء،  كربًا  كربالء  اأعتبر  ول��م 

 ،
12(

الر�سي ال�سريف  الكبير  ال�سيعي  ال�ساعر  ومنهم  ال�سعراء 

لذلك قلت: 

ي�������ا ك����������رب����������الُء، اأاأن�����������������ت ال���������ك���������رُب م���ب���ت���ل���ي���ًا

واأن���������������������ِت ج���������������رٌح ع������ل������ى الأي���������������������ام ن��������ّف��������اُر

�������س������اه������دٌة  اأن�����������������ِت  ح��������������ٍقّ  وث������ي������ق������ة  ل  ل، 

وف������������ي ال�����خ�����ل�����ي�����ق�����ة اأ��������������س�������������راٌر واأخ����������ي����������اُر 

���ٌر ������ُر م���ن���ت�������سِ ي�������ا ك��������رب��������الُء ل������دي������ك ال������ُخ�������������سْ

وال������ن�������������س������ُر م����ن����ك���������س����ٌر وال���������ع���������دل م�����ع�����ي�����اُر

كما اأنني اأقول لمحبي الح�سين ومتابعي خطه:

وبناوؤكم  الميمون  م�ْسعاكم  وبورك  الأبطال،  اأّيها  بوركتم، 

الثابت المبارك، ولم تذهب جهودكم �سدًى.

 ، ه���ذان البيتان م���ن ملحمة الإمام الح�سي���ن، لالأ�ستاذ جورج �سكور الطبع���ة الثانية، �سباط 12009 1)

الطباعة �سركة �ساب انترنا�سيونال، بيروت � لبنان.

. من ديوان ال�سريف الر�سي، من�سورات موؤ�س�سة الأعلمي للمطبوعات، الجزء الأّول، �سفحة 133 2)

ك�������������������رب�������������������الء، م����������������ا زل���������������������������ِت ك����������������رب����������������ًا وب�����������ال

ال�����م�����������س�����ط�����ف�����ى اآل  ع�����������ن�����������دك  ل���������ق���������ي  م����������������������اذا 

ك�����������������م ع�����������ل�����������ى ت��������������رب��������������ك ل��������������ّم��������������ا �����������س����������رع����������وا

ج�����������رى دم��������������������������ٍع  وم���������������������ن  ��������������س�������������ال   
ٍ
دم م����������������ن 

الهوام�س
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�صه��داُء ك��رب��الء 

اآياُت وف���اٍء ناطقة
ال�صيخ تامر حممد حمزة

لم  وقلمي  تخادعني  لم  واأناملي  �صتى  جوانب  في  كتبت 

فطفقت  رجالها  عن  لأكتب  بقعة  اإلــى  رحلت  حتى  يخاتلني 

حائرًا ما الذي جرى لي؟ ولماذا ت�صتتت اأفكاري وغدت روحي 

حجاب؟  وراء  من  نور  ب�صيرتي  اأنــار  حين  اأن�س  بعالم  معلقة 

على  واقــفــًا  كنت  اأنني  وعلمت  قلمي  �صرير  على  فا�صتفقت 

اأعتابكم يا �صهداء كربالء.

P اأ�صماء على ل�صان ر�صول اهلل

عنكم  واأخبر  الأمين  ال�سادق  ل�سان  على  ذكركم  جرى  لقد 

يوحى  وحي  هو  يقول  ما  كل  كان  واإذا  الهوى.  ينطق عن  ل  الذي 

يخبرنا  ب��دوره  وهو   P نبيه  اإلى  اهلل  بكم  اأوح��ى  اإذًا ممن  فاأنتم 

كاأنهم  ع�سبة  في  الح�سين(  )اأي  »وه��و   :P يقول  حيث  عنكم 

نجوم ال�سماء يتهادون اإلى القتل. وكاأني اأنظر اإلى مع�سكرهم واإلى 

.
11(

مو�سع رحالهم وتربتهم« 

اأمير الموؤمنين Q يطوف حول م�صارعهم

اأمير  خ��رج  »لما  ق��ال:  اأن��ه   Q ال�سادق  الإم���ام  ع��ن  روي 

الموؤمنين اإلى حرب �سفين فلم يزل �سائرًا حتى اإذا كان قريبًا من 

كربالء على م�سيرة ميل اأو ميلين تقدم ي�سيرًا اأمام النا�س حتى اإذا 
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�سار بم�سارع ال�سهداء طاف على فر�سه في تلك البقعة وقد اأرخى 

رجليه من الركاب وهو يقول: هنا واهلل مناخ ركاب وم�سارع �سهداء 

.
12(

ل ي�سبقهم بالف�سل من كان قبلهم ول يلحقهم من كان بعدهم« 

اأحرف من نور

لعنه  المحرم زحف عمر بن �سعد  التا�سع من  يوم  في ع�سر 

جال�س  وهو   Q الح�سين  الإم��ام  مع�سكر  نحو  جي�سه  مع  اهلل 

اأمام خيمته متقلدًا �سيفه فقال له اأبو الف�سل Q: يا اأخي اأتاك 

اأنت  Q وقال: يا عبا�س اركب، بنف�سي  القوم، فنه�س الإمام 

وت�ساألهم  لكم  بدا  وما  لكم  ما  لهم:  فتقول  َتْلَقاهم  اأخي، حتى  يا 

عما جاء بهم، فاأخبروه باأن الأمر جاء من اأميرهم يعر�س عليهم 

اإما النزول على حكمه اأو المنازلة. ثم رجع اأبو الف�سل اإلى اأخيه 

اإليهم  Q: ارجع  الإمام  له  الإمام يطلعه على قرارهم، فقال 

لعّلنا  الع�سّي  عنا  وتدفعهم  غدوة  اإلى  توؤخرهم  اأن  ا�ستطعت  فاإن 

ن�سّلي لربنا الليلة وندعوه ون�ستغفره وهو يعلم اأّني قد كنت اأحب 

. وقد ح�سل 
13(

ال�سالة له وتالوة كتابه وكثرة الدعاء وال�ستغفار 

الإمام  »عمد   :Q ال�سجاد  الإم��ام  يقول  اأراد.  ما  على  منهم 

منه  فدنوت  الم�ساء  قرب  عند  وذلك  اأ�سحابه  جمع  اإلى   Q

اهلل  على  اأثني  لأ�سحابه:  يقول  اأبي  ف�سمعت  مري�س،  واأنا  لأ�سمع 

خيرًا  ول  اأوف��ى  اأ�سحابًا  اأعلم  ل  فاإني  بعد:  اأما  الثناء...  اأح�سن 

بيتي فجازاكم  اأهل  اأو�سل من  اأبّر ول  اأهل بيت  اأ�سحابي ول  من 

اهلل عني خيرًا... األ واإني قد اأذنت لكم فانطلقوا جميعًا في حل 

 ،
14(

لي�س عليكم مني ذمام. هذا الليل قد غ�سيكم فاتخذوه جماًل 

بيتي، ثم تفرقوا في  اأهل  بيد رجل من  لياأخذ كل رجل منكم  ثم 

.
15(

�سوادكم ومدائنكم حتى يفرج اهلل

اآيات الوفاء الناطقة

لها  نجد  ل��م  ل��و  ال��وف��اء  ع��ن  تتحدث  التي  ال��ق��راآن  اآي���ات  اإّن 

اأ�سخا�سًا يكونون م�ساديق لها ل�سّلت معانيها في عالم النظريات 

ولعجزنا عن تف�سيرها اأو تاأويلها. ولكن بعد اأن قراأنا �سفحات من 

كربالء اأدركنا اأن الآيات تق�س وفاءهم وكاأنها تقول لنا: اأنا اآيات 

كانوا  وهكذا  الناطقة.  الوفاء  اآيات  هم  واأولئك  ال�سامتة  الوفاء 

حيث تطابقت اأفعالهم مع اأقوالهم ومواقفهم حيث اأجابوا ونطقوا 

وتكلموا مع �سيدهم كلمات �سيغت اأحرفها من نور، منها: 

حتى  معك  ونقاتل  واأهلينا  واأموالنا  اأنف�سنا  نفديك  ولكن   ...

نرد موردك فقبح اهلل العي�س بعدك.

بالحجارة  لقذفتهم  به  اأقاتلهم  �سالح  معي  يكن  لم  ولو   ...

دونك حتى اأموت معك.

61

م
 2
01
1 

ل
و

لأ
 ا

ن
و

ن
كا

/
 2
43

د 
د

ع
ل
ا



حرق حيًا ثم اأذر ُيفعل 
ُ
قتل ثم اأحيا ثم اأ

ُ
... واهلل لو علمت اأني اأ

بي ذلك �سبعين مرة ما فارقتك.

قتلة  األف  كذا  قتل 
ُ
اأ ثم  ُن�سرت  ثم  ُقتلت  اأني  لوددت  واهلل   ...

واأن اهلل يدفع بذلك القتل عن نف�سك وعن اأنف�س هوؤلء الفتية من 

.
16(

اأهل بيتك

. 
17(

... اأكلتني ال�سباع حيًا اإن فارقتك 

بنحورنا  نقيك  الفداء  لك  اأنف�سنا  ولكن  نفارقك  ل  واهلل   ...

 .
18(

وجباهنا واأيدينا

الكامنة  ال�سعادة  ال�سعادة كل  األ وهي  هوؤلء وجدوا �سالتهم 

يدي  بين  والت�سحية  الفراق  وعدم  والتم�سك  والفداء  الدفاع  في 

 .Q الإمام

وك�صف الغطاء 

Q كالمهم وقراأ �سدق نياتهم، قال  اأن �سمع الإمام  بعد 

لهم: »اإنكم ُتقتلون غدًا كلكم ول يفلت منكم رجل«.

بالقتل  و�سّرفنا  بن�سرك  اأكرمنا  ال��ذي  هلل  »الحمد  فقالوا: 

؟ 
19(

معك. اأول نر�سى اأن نكون معك في درجتك يا ابن ر�سول اهلل« 

بما  يتلذذون  واأم�سوا  الغطاء  لهم  وُك�سف  ب�سيرتهم  ُفتحت  وهنا 

بين عالم الملكوت وبين مع�سوقهم الح�سين في عالم الملك. اإنها 

ليلة، وبحق، اعت�سرت فيها كل ليالي القدر وانطوت على مكنونات 

ل ت�سبهها ليلة واحدة مذ خلق اهلل الزمان والمكان. 

ويدل عليه ما رواه الإمام ال�سجاد Q: ثم دعا فقال لهم: 

ارفعوا روؤو�سكم وانظروا فجعلوا ينظرون اإلى موا�سعهم ومنازلهم 

من الجنة وهو يقول لهم: هذا منزلك يا فالن فكان الرجل ي�ستقبل 

.
110(

الرماح وال�سيوف ب�سدره ووجهه 

للح��صي���ن  ق����ال 

»الحم��د  اأ�صحاب��ه: 

اأكرمن��ا  ال��ذي  هلل 

و�صّرفن��ا  بن�ص��رك 

بالقت��ل معك. اأول 

نك��ون  اأن  نر�ص��ى 

درجتك  ف��ي  معك 

يا اب��ن ر�صول اهلل«

62



فرا�صات تحوم حول مع�صوقها

ومقتل    
111(

ال��ع��وام��ل  كمقتل  المقاتل  اأرب����اب  بع�س  ينقل 

 اأن اأ�سحاب الإمام Q كانوا اإذا اأرادوا القتال 
112(

الخوارزمي 

وكان  ابن ر�سول اهلل  يا  »ال�سالم عليك  بقولهم:  الإمام  ا�ستاأذنوا 

يجيبهم بقوله: وعليك ال�سالم ونحن خلفك. ثم يتلو قوله تعالى: 

ُلوا َتْبِدياًل}  ن َينَتِظُر َوَما َبدَّ ى َنْحَبُه َوِمْنُهم مَّ ن َق�صَ {َفِمْنُهم مَّ

)الأحزاب : 23(.

مكانه  اأو  لم�سرعه  م�سى  �سهيد  اأو  منهم جريح  �سقط  وكلما 

اأرواحهم كانت  اإّن  Q. وتلك لحظة ل نظير لها حيث  الإمام 

تفي�س بين يدي مولهم الح�سين ويت�سلمها بارئها وهم على اأنحاء 

عندما  المذحجي  الحرث  مولى  التركي  وا�سح  فهذا  �سّتى  و�سور 

مثلي  »ومن  فقال:  واعتنقه  اأتاه   Q الح�سين  ب�سيده  ا�ستغاث 

نف�سه  فا�ست  ثم  خ��دي«،  على  خ��ده  وا�سع   P اهلل  ر�سول  واب��ن 

 وكذلك وقف على م�سرع جون ودعا له بقوله: »اللهم 
113(

الطاهرة 

وبين  بينه  وع��ّرف  الأب��رار  مع  واح�سره  ريحه  وطّيب  وجهه  بّي�س 

  وهكذا بالن�سبة لأغلب ال�سهداء.
114(

Pمحمد واآل محمد

�صهداء خالدون 

ال�سرح  �سّيدوا  فهم  ب�سهادتهم.  الحقيقية  حياتهم  ب��داأت 

لمدر�سة الوفاء والت�سحية على مّر التاريخ. قد جرى ذكرهم فرادى 

وجماعة على األ�سنة اأئمة الهدى من بعد الح�سين Q و�سوًل اإلى 

خاتم الأو�سياء الإمام الحجة ابن الح�سن الع�سكري |. فلم تكتب 

اأ�سماوؤهم بماء الذهب وح�سب بل كتبت بما ل يرقى اإليه �سيء األ 

وهو الأنامل المباركة لالأئمة الأطهار R كما جاء في الزيارتين 

المباركتين والم�سهورتين بالرجبية والناحية ومما جاء في خاتمة 

الزيارة الثانية: »ال�سالم عليكم يا خير اأن�سار.... اأ�سهد لقد ك�سف 

د لكم الوطاء واأجزل لكم العطاء وكنتم عن  اهلل لكم الغطاء ومهَّ

 .
115(

الحق غير بطاء« 

 

 ، م�ستدرك �سفينة البح����ار، ال�ساهرودي، ج 16 1)

�س 185.

. المنتخب، الطريحي، �س 1267 2)

 . تاريخ الطبري، الطبري، ج 3، �س 1317 3)

. الإر�ساد، ال�سيخ المفيد، ج 2، �س 191 4)

 . تاريخ الطبري، م.�س، ج 4، �س 1318 5)

. الإر�ساد، م. �س، ج 2، �س 193 6)

. مثير الأحزان، ابن نما الحلي، �س 139 7)

 . تاريخ الطبري، م. �س، ج 4، �س 1318 8)

مدين����ة المعاجز، ال�سي����د ها�سم البحراني، ج  (9 1

4، �س 215.

 ، بح����ار الأن����وار، العالمة المجل�س����ي، ج 144 10)

�س 288.

. �س 185 11)

. ج 2، �س 125 12)

اإب�س����ار العين في اأن�س����ار الح�سين، ال�سيخ  (13 1

محمد ال�سماوي، �س 85.

. مثير الأحزان، م.�س، �س 163 14)

. بحار الأنوار، م. �س، ج 45، �س 165 15)
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 Q الإمام الح�صين 

ال�صهداء و�صايا  في 

من و�صية ال�صهيد اأحمد اإ�صماعيل 

ع�صيلي/ علي نا�صر )9/ 7/ 1973 � 30/ 

)1995 /10
اإّن خ��ط ال�����س��ه��ادة ه��و خ��ط الإم���ام 

اأّن الإمام الح�سين  Q، فلو  الح�سين 

Q موجود في ع�سرنا بج�سده لقاتل 

مع �سباب المقاومة الإ�سالمية. وهو واإن لم يكن موجودًا 

بج�سده، فهو موجود معنا بروحه ونهجه، ونهج اأبيه وجّده 

وبنيه، يدافع عّنا ويقاتل اإلى جانبنا.

محمد  اأ�صامة  ال�صهيد  و�صية  من 

 � 1972  /11 ح�صن حكيم/ حيدر )25/ 

)1996 /5 /19
ن�سرة  اإلى  يم�سي  الح�سين  هو  ها 

الحق، لم يمت؛ لأن ال�سهادة في �سبيل 

الإلهي.  النهج  ل��ه��ذا  ام��ت��داد  ه��ي  اهلل 

المبادئ  يحمل  وهو  ي�ست�سهد  من  وكل 

الح�سين  الإم��ام  بها  عمل  التي  والأ�س�س 

ج�سده  ي��ذه��ب  ف�سوف  ك��رب��الء،  ف��ي   Q

فقط، وتبقى روحه تقاتل مع اإخوته المجاهدين.
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من و�صية ال�صهيد اأنور علي الدين المير/ 

جالل )23/ 11/ 1965 � 31/ 5/ 1987(

وهو  هلل،  م��خ��ت��ارة  قافلة  رائ���د  اإن���ك  �سيدي 

روحيتها  تتبلَور  كي  طليعتها  في  اختارك  ال��ذي 

في  الحق  براكين  فّجرت  التي  العطرة  بدمائك 

يريدون وجه  للذين  الدروب  واأنارت  زمان،  ولكل  كل مكان، 

اهلل دون �سواه. 

رمال/  ح�صن  جالل  ال�صهيد  و�صية  من 

طالل )1/ 4/ 1965 � 3/ 5/ 2000(

لقد تعلمت �سيدي من مجال�سك اأن اأقدم كل �سيء 

هلل، ول�ست اأملك �سوى ج�سدي ولحمي ودمي اأقدمه 

هلل، فا�سفع لي عند اهلل )ع�سى( اأن يتقبلني قربانًا، 

كما تقبل اأ�سحابك من قبل. 

بليبل/  علي  جالل  ال�صهيد  و�صية  من 

جواد )25/ 1/ 1972 � 18/ 11/ 1991(

�سبرًا  اأطيق  عدت  ما  واهلل  الحنون...  اأب��ي 

يعيد،  ولكربالء  ال�سهيد  تلو  ال�سهيد  اأرى  واأن��ا 

اأعيد كربالء،  اأن  المنزل فقررت  واأنا جال�س في 

الح�سين  اهلل  عبد  اأبي  ال�سهداء  �سيد  مع  واأكون 

.Q

�صهال/  علي  جميل  ال�صهيد  و�صية  من 

فداء )19/ 2/ 1973 � 22/ 7/ 1990(

اإننا نعي�س في برهة زمنية اأثبتت اأن عا�سوراء 

الح�سينيين  واأن  حية،  ت��زال  ل   Q الح�سين 

تحقيق  حتى  الكفاح  يوا�سلون  موجودين  زال��وا  ل 

اإقامة حكم اهلل في الأر�س.

ل تتركوا ح�سين هذا الع�سر وحيدًا... فالمقاومة الإ�سالمية 

ل  كربالئيين  فكونوا   ،Q الح�سين  �سفير  �سخ�س  تمّثل 

كوفيين.
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من و�صية ال�صهيد جهاد علي �صيد/ ن�صر اهلل )19/ 

)1989 /1 /2 � 1969 /10
تبقون  ذكره  فبكثرة   ،Q الح�سين  ذكر  من  اأكثروا 

عليه،  البكاء  من  واأك��ث��روا  وال��ج��ور،  الظلم  على  ثائرين 

عليه،  ب��ك��ى  ل���ه  واآ وال�����س��الم  ال�����س��الة  عليه  اهلل  ف��ر���س��ول 

لطرد  فيكم  تبقى  وم��رارت��ك��م  م�ستعلين،  لتبقوا  فابكوا 

. �سبين لغا ا

 /6 من و�صية ال�صهيد ح�صن اأحمد �صعد/ ثائر )3/ 

)1994 /6 /3 � 1974
لم   Q الح�سين  الإم���ام  دم��اء  اإن  النا�س:  لكل  اأق���ول 

ولن تذهب هدرًا، بل اأعّدت اأجياًل واأبطاًل ومجاهدين علماء 

و�سهداء وانت�سرت الثورة. 

من و�صية ال�صهيد ح�صين علي مظلوم/ ولء )1/ 2/ 

)1999 /11 /2 � 1971
�سيدي اأيها الح�سين ال�سهيد ي�سعب علّي اأن اأقول بح�سرتك 

اإّن �سرور فوؤادي هو  واأنا حي، �سيدي يا مظلوم كربالء  �سهيد 

اأن اأرى ج�سدي مقّطعًا ُيلِهب العدو الغا�سَب كما األهب ج�سدك 

الطاهر كيد يزيد وبنيه.

اأبو  الأمير قبي�صي/  ال�صهيد �صامي عبد  من و�صية 

عبد )6/ 6/ 1965 � 6/ 1/ 1989(

ومعنى  ال�سهادة  معنى  كربالء  مدر�سة  من  تعّلمنا  لقد 

 Q الح�سين  الإم��ام  من  تعّلمنا  الإ�سالم،  ومعنى  الحرية 

درو�س المواجهة الحقيقية مع اأنف�سنا ومع الباطل.

مدر�سة الإمام الح�سين Q خّرجت اأبطاًل 

اإخوة  منهم  واأج��ي��اًل،  اأجياًل  ودّر�ست  واأب��ط��اًل، 

�سبقونا، ومنهم اإخوة ينتظرون، لنعّلم العالم 

الم�ستكبر اأننا من مدر�سة كربالء.

اأحمد  علي  ال�صهيد  و�صية  من 

فار�س )8/ 2/ 1964 � 17/ 1/ 1983(

الم�سلمين  اأعطت  الإم��ام  دماء  اإّن 

اأب���دًا،  ين�سوه  ل��ن  تاريخيًا  در���س��ًا 

هذا الدر�س هو اأن نعمل دائمًا 
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اأرواحنا، وهتك  تقديم  كلفنا ذلك  لو  لنيل مر�ساة اهلل، حتى 

اأعرا�سنا، وقتل �سبابنا ورجالنا.

باأعداد  النهو�س  كيفية  ال�سهداء  �سيد  الإمام  عّلمنا  لقد 

قلة  من  نخاف  ل  اأن  عّلمنا  لقد  ظالمة.  حكومة  �سد  قليلة 

بالإمام  يوؤمن  ال��ذي  ال�سعب  اإّن  المعركة.  �ساحة  في  العدد 

ي في �سبيل اهلل بالطفل  �سيد ال�سهداء ونبّوته المباركة، ي�سحِّ

كلما  اإذ  ع��ام��ًا...  الثمانين  ذي  وبال�سيخ  اأ�سهر،  ال�ستة  ذي 

الم�ساق  نف�سه  بالمقدار  معه  ازدادت  الإن�سان،  هدف  عُظم 

والم�سكالت.

اأحمد  المجيد  عبد  ال�صهيد  و�صية  من 

كركي/ باقر )26/ 2/ 1967 � 31/ 5/ 1987(

اأبي، اأمي الحنونين...

يحتاج  و�ساق  طويل  طريق  تعلمان  كما  طريقنا 

اإلى الكثير الكثير من الت�سحيات. �سجرة الإ�سالم ل ترويها اإّل 

دماء ال�سهداء. حاول دائمًا اأن تتذكرا ذلك اليوم الحار الذي 

وقف  الأع��داء،  بين  وحيدًا   Q الح�سين  الإم��ام  فيه  وقف 

ينادي: »األ من نا�سر ين�سرنا«! 

ب�صارة/  اأحمد  محمد  ال�صهيد  و�صية  من 

اأبو عي�صى )8/ 1/ 1969 � 23/ 5/ 1988(

اأماه... اأعلم كم اأن فقدان الولد هو األيم ومحزن 

وعلي  الأك��ب��ر  علي  م��ن  اأف�سل  ل�ست  ولكنني  ل���الأم، 

...Q الأ�سغر َوَلَدي الح�سين

الح�سين  طريق  اختار  ال��ذي  »لمحمدِك«  اأم��اه  يا  افرحي 

ويف�سل  والظلم  الكفر  �سد  �سالحه  ليرفع   ،Q

الموت بعزٍّ على العي�س بذل.

دريج/  كامل  محمد  ال�صهيد  و�صية  من 

اأبو �صالح )1/ 9/ 1971 � 1/ 11/ 1995(

من يخذل الح�سين Q في كربالء لي�س فقط 

الذين لم ين�سروه في زمانه، بل يمكن اأن نكون نحن، 

اأو بعدنا باألف عام، لأن �سرخة الح�سين Q اإلى يوم القيامة 

»هل من نا�سر ح�سيني«. 
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من و�صية ال�صهيد و�صام خليل طهماز/ رواد )31/ 3/ 

)1990 /7 /24 � 1972
�سقط الإمام الح�سين Q �سهيدًا من اأجل الإ�سالم، ولكي 

يحفظ الإ�سالم العزيز، فمن اأنا حتى ل اأفدي الإ�سالم بج�سدي 

وروحي، واأ�سقط �سهيدًا كالح�سين Q في كربالء؟

من و�صية ال�صهيد ح�صن اأمين عبا�س/ اأبو علي )25/ 

)1989 /1 /1 � 1965 /3
اأولئك المجاهدين، الذين  اأحد  اأمي الحبيبة: دعيني لأكون 

الح�سين  طريق  الجهاد،  طريق  يتابعوا  اأن  ور�سوله  اهلل  عاهدوا 

حياة  عا�ست  اأن  بعد  لالأمة،  جديدًا  مجدًا  ن�سنع  لكي   ،Q

الذل والقهر.

من و�صية ال�صهيد علي محمود نا�صر الدين/ اأبو حيدر 

)1991 /11 /9 � 1970 /7 /12(

اإن الأر�س التي ل ترتوي بدماء ال�سهداء يبقى �سعبها ذلياًل، 

ولكن ما دام فينا دماء واأنف�س منذورة للح�سين Q فاإّن �سعبنا 

�سين�سرنا باإذن اهلل و�سيبقى الح�سين Q في قلوبنا و�ستبقى 

دماء الح�سين Q تجري في �سراييننا، تنتظر موعدها لتنزف 

اإلى الأر�س وتطهرها من اأفعال الم�ستكبرين.

اأرجو منكم الم�سامحة جميعًا واأن تبقوا على العهد محافظين 

وعلى درب الح�سين Q �سائرين.

 �  1968  /11  /5( يزبك  ال�صهيد علي محمد  من و�صية 

)1989 /1 /8
درب  لأن  ت�سامحني  اأن  اأرج���و  ال��ع��زي��ز...  اأب��ي 

الجهاد اأقبل ونداء الإمام الح�سين Q ي�سرخ 

 
11(

ين�سرني«  نا�سر  من  »هل  يقول:  اأذن��ي  في 

فلّبيت نداء اإمامي العزيز ال�سهيد المظلوم 

في كربالء.

اأم���ي ال��ع��زي��زة: اأرج����و م��ن��ِك اأن ل 

تحزني علّي، بل اأن يبقى الحزن على �سيدي 

بقي  ال��ذي   Q الح�سين  وم��ولي 

وحيدًا في كربالء.
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من و�صية ال�صهيد محمد منيف اأ�صمر/ عبد 

العزيز )25/ 5/ 1972 � 16/ 1/ 1998(

اأبو عبد اهلل الح�سين Q لم يقدم نف�سه فح�سب، 

بل قّدم كّل اأ�سحابه، ثم قّدم اأولده واأقرباءه... كلُّ ذلك 

الإبقاء  اأج��ل  اإل اهلل«، ومن  اإل��ه  »ل  راي��ة  اأج��ل رفع  من 

دي الأ�سيل. والحفاظ على الإ�سالم المحمَّ

ذياب/  محمد  �صهيل  ال�صهيد  و�صية  من 

ح�صيني )7/ 4/ 1974 � 27/ 2/ 1997(

، ول  علَّمنا الإمام الح�سين Q، اأن نموت في عزٍّ

نعي�س في ذل، وكان �سبب خروجه لطلب اإ�سالح ما ف�سد 

.P في اأمة جّده

وعلَّمنا اأن الموت الأحمر خير من العي�س الذليل بدرجات.

اأبو  طه/  محمود  علي  ال�صهيد  و�صية  من 

هيثم )2/ 10/ 1968 � 27/ 7/ 1993(

ل   Q الح�سين  ع�سق  قلبه  ف��ي  زّه���ر  م��ن  اإن 

ي�ستكين، اإّل بنيل اإحدى الح�سنيين.

 ،Q الح�سين  اإل��ى  ا�ستقت  لأن��ي  اأم��ي  يا  رحلت 

وحان الّلقاء لأجل�س في ح�سنه، واأ�ستريح من ثقل الدنيا 

وهمومها. فيا اأماه! ل تلب�سي علّي ال�سواد؛ لأني عري�س الجنة، ول 

تذرفي الدموع؛ لأني َفِرٌح هناك عند الح�سين Q. ف�سامحيني 

.Q اأمي، اإني راحل، والملتقى عند الح�سين

من و�صية ال�صهيد هادي م�صيم�س/ جبريل 

العاملي )7/ 2/ 1976 � 2/ 7/ 1998(

ال�سهداء  �سيد  يكون  اأن  الإن�سان  واأ�سعد  اأعظم  وما 

من  ك��رام��ة  واأي  ب��ان��ت��ظ��اره،   Q الح�سين  الإم����ام 

واأهل   P اأن يكون بجوار محمد  اأكثر من  واأي �سرف  الكرامات، 

!R بيته

العطاء  وهذا  المقاومة،  هذه  في  ا�ستمروا  المجاهدون،  اأيها 

ل  الح�سين  تملك  التي  الأم��ة  اإن  المالأ:  اأم��ام  وقولوا  الح�سيني، 

تعرف الذلة اأبدًا!
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واإّنا له لحافظون 
حتقيق: ليندا زراقط

وجوههم م�صيئة.. جباههم م�صرقة.. واأوقاتهم مباركة.. يعي�صون 

تالوة  عليه  يقبلون  وعمل..  قول  كل  ومع  لحظة  كل  في  القراآن  مع 

وتدّبرًا وحفظًا.. اختلفت اأماكنهم واأعمارهم وظروفهم.. لكن ت�صاَبَه 

الهدف واتفقوا على بلوغه مهما كانت ال�صعاب ليم�صوا في دروب الحياة 

نافع لأنف�صهم ووطنهم واأهلهم.. هم  واإيمان را�صخ وعمل  اأ�صيل  بفكر 

من جيل تربى على موائد القراآن.. تع�صق المالئكة الجلو�س معهم... 

ن�صاأوا على هدي الكتاب المبين، يحفظونه في �صدورهم. 

في هذا التحقيق نلتقي باأهل القراآن لنعرف كيف نالوا هذا ال�صرف 

اإذ �صاروا اأهله عّلنا ن�صتطيع اأن نحذَو حْذوهم. 
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في  كــبــار  اأعــمــارهــم..  فــي  �صغار 

اأعمالهم

ال��ط��ف��ل محمد  اأن  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى 

الثالثة  يتجاوز  لم  ال��ذي  زراق��ط،  مهدي 

من عمره، ل ي�ستطيع اأن يقراأ كلمة واحدة 

تالوة  خالل  من  ا�ستطاع  اأنه  اإل  مكتوبة، 

م�سامعه  على  الكريم  القراآن  لآي��ات  اأم��ه 

وتو�سح  �سور.  ثماني  من  اأكثر  يحفظ  اأن 

والدته اأن ابنها بداأ في الحفظ من خالل 

م�سامعه مرتين فقط.  الآيات على  ترديد 

ول ت�ستبعد اأن يكون محمد مهدي قد تاأثر 

ب�سماع القراآن قبل اأن يرى نور الدنيا.

وت����ق����ول: »ح���ف���ظ اب���ن���ي ال��ف��ات��ح��ة 

ثم  العامين،  يتجاوز  لم  وهو  والمعوذتين 

اأتم  اأن  بعد  الحفظ  على  قدرته  اكت�سفنا 

كاملة  ال�سورة  اأتلو  كنت  اإذ  الثانية  ال�سنة 

حافظًا  كاملة  يرددها  ف��اأراه  تجزئة  دون 

لها«.

ه اأن �سّر هذه الموهبة يمكن  وتف�سر اأمُّ

الكريم  ال��ق��راآن  تتلو  كانت  اأّنها  اإل��ى  رّده 

منذ بداية حملها، وخا�سة بعد الفراغ من 

ت�سمع  كانت  التا�سع  ال�سهر  وفي  ال�سالة. 

بطنها  م��ن  وتقربها  الكا�سيت  اأ���س��رط��ة 

هذا  على  وا�ستمرت  الجنين.  اإ�سماع  بنّية 

المنوال اإلى فترة الولدة. كما كانت تواظب 

والبقاء على  والأذكار  الأدعية  على قراءة 

الر�ساع.  عند  وخا�سة  )طهارة(  و�سوء 

وتذكر اأنها اأكلت اللبان اأثناء فترة الحمل. 

ومما �ساعد ابنها على الحفظ طلبه الدائم 

ليغفو  النوم  قبل  القراآن  له  تتلو  اأن  منها 

على ترانيم اآياته العذبة. 

اإقراأ وارَق

اآيات  بعدد  الجنة  درج��ات  ع��دد  اإّن 

 :Qالقراآن الكريم. يقول الإمام علي

»ُيقال ل�ساحب القراآن: اقراأْ وارَق، ورتل 

منزلتك  ف��اإِّن  الدنيا،  في  ترتل  كنت  كما 

الكلمات  بهذه  ت��ق��روؤه��ا«.  اآي��ة  اآخ��ر  عند 

حديثها  العبد  اهلل  عبد  زينب  ا�ستهلَّت 

القراآن  من  لجزاأين  حافظة  �سنوات،   7(

الكريم(.

اأن  بعد  اإل  الآية  اأحفظ  »ل  واأ�سافت: 

اإذ تف�سرها لي والدتي ومن  اأفهم معناها 

ثم اأكررها حتى اأحفظها. والآن اأحفظ في 

التي دفعتني  والأ�سباب  اأ�سبوع �سفحة  كل 

والدّي  لب�س 
ُ
اأ اأن  الكريم  ال��ق��راآن  لحفظ 

�سّجعتني  لقد  الجنة.  في  اللوؤلوؤ  من  تاجًا 
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وال��دت��ي ك��ث��ي��رًا ع��ل��ى حفظ 

لي  ت�سع  القراآن حيث كانت 

اأنها  منها  كثيرة  محفزات 

من  م��ب��ل��غ��ًا  تعطيني  ك��ان��ت 

�سفحة  حفظت  كلما  المال 

من القراآن الكريم«.  

وت�����ذك�����ر ل����ن����ا م���ري���م 

�سنوات،   10( عمرو  ح�سن 

ج�������زءًا(  ل�20  ح���اف���ظ���ة 

القراآن  حفظ  م��ع  ق�ستها 

بحفظ  »ب�������داأت  ف���ت���ق���ول: 

ال��ك��ري��م ف��ي �سن  ال���ق���راآن 

�سن  وفي  اأهلي.  مع  الثالثة 

النتظام  ب���داأت  ال�ساد�سة 

في  التحفيظ  ح��ل��ق��ات  ف��ي 

الكريم،  ال���ق���راآن  جمعية 

بقول  عماًل  بجدية  والحفظ 

اأ�سكنه  قلبًا  اهلل  يعذب  »ل   :P الر�سول 

في  اأ�ستيقظ  »كنت  وت��ق��ول:   
11(

القراآن«

ال�سباح الباكر لأ�ستفيد منه في الحفظ، 

واأراج�����ع ف��ي ال��ظ��ه��ي��رة ما 

الباكر  ال�سباح  في  حفظته 

وع���ن���د ال��م��غ��ي��ب اأراج������ع 

ثم  القديمة  المحفوظات 

واأثبت  الجمعية  اإلى  اأذهب 

ما حفظته«.

الكريم  ال��ق��راآن  وحفظ 

اللعب  اأم����ام  ع��ائ��ق��ا  ل��ي�����س 

والحياة اليومية، بل اإنه �سبيل 

والو�سول  الحياة  في  النجاح 

اإلى الجنة.

وفرحًا  ن��ورًا  ي�سع  وبوجٍه 

من حفظ القراآن يقول محمد 

حافظ  ���س��ن��ة،   11( خ��واج��ة 

»ب���داأت حفظ  20 ج���زءًا(:  ل� 

الكريم  ال��ق��راآن  �سور  ق�سار 

واأنا  �سنوات.  الأربع  من عمر 

اأداء  اأواظ��ب على حفظه بعد 

اأنهيت  الفجر. وعندما  �سالة 

انهمرت  م��ن��ه  الأول  ال��ج��زء 

م�سدق  غير  بالدموع  عيناي 

ذلك«. 

ويقول ح�سين علي بلوق )12 

�سنة،حافظ ل� 13 جزءًا(:بداأت 

حفظ القراآن الكريم بعمر 10 

مدر�سة  من  بت�سجيع  ذلك  وك��ان  �سنوات، 

حيث  القلوب،  ن��ور  ف��ال��ق��راآن  المهدي| 

اأحفظ كل يوم �سفحتين ومن اأهم العوامل 

الحفظ  على  �ساعدتني  التي 

الأهل  وت�سجيع  اإ���س��راري  ك��ان 

والمدر�سة.

اأو�سي كافة الأولد بحفظ 

القلوب  رب��ي��ع  لأن����ه  ال���ق���راآن 

وك��م��ا ق���ال ال��ر���س��ول الأك���رم

حفظُة  اأم��ت��ي  »اأ����س���راف   P

القراآن«.

هكذا كانت رحلته مع القراآن 

 يقول اإبراهيم ح�سن )23 �سنة، حافظ 

لكامل القراآن الكريم( اإن رحلته بداأت مع 

حفظ القراآن الكريم في اأيلول 2008 واأتّمه 

�س  اأخ�سّ »كنت  ون�سف:  �سنتين  خ��الل 

�ساعتين  اإلى  ون�سف  �ساعة  بين  ما  فترة 

يوميًا للحفظ والمراجعة ولجمعية القراآن 

الكريم دور كبير في ذلك.

لم ي�سّكل الحفظ عائقا اأمام درا�ستي: 

الوقت  تنظيم  مع  لأنني  اأوًل 

الم�سكلة،  ه����ذه  اأت��خ��ط��ى 

ون�سفًا  ���س��اع��ة  اأن  وث��ان��ي��ًا 

اأن  ك���ان  لأي  يمكن  ي��وم��ي��ًا 

اأن  دون  للقراآن  �سها  يخ�سّ

توؤثر على �سائر برامجه. 

»فتنظيم الوقت تو�سيعه« 

الموؤمنين اأم��ي��ر  يقول  كما 

من  ك��ث��ي��رًا  اأنَّ  ك��م��ا   .Q

اأوقات ال�سباب والنا�سئة ت�سيع على الّلهو. 

اأ�سماء  يحفظ  فكلنا  �سعبًا،  لي�س  الحفظ 

اأ�سخا�س واأماكن واأرقام هواتف واأحداث 

ق�س�س وم�سل�سالت... فالذاكرة ت�ستطيع 

حفظ اأكثر مما نت�سّور.

الحفظ، طبعًا، يتطلب �سبرًا ومثابرة، 

الحفظ  ب��رن��ام��ج  ي��ك��ون  اأن  ينبغي  ك��م��ا 

خير  ف��ال��ق��راآن  متقطع،  غير  م��ت��وا���س��اًل 

ي�سل  التي  الغاية  يت�سّور  من  وكل  اأني�س. 

للقراآن(  حافظًا  ي�سبح  اأن  )وه��ي  اإليها 

الإم���ام علي ع��ن 

»ُي���ق���ال   :Q

الق�راآن:  ل�صاح��ب 

ورتل  وارَق،  اق��راأْ 

كما كنت ت�رت�ل 

في ال��دني�ا، ف��اإِّن 

من��زل��ت���ك ع�ن�د 

اآي��ة تقروؤها« اآخر 

مريم ح�صن عمرو

ح�صين علي بلوق
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وال��دت��ي ك��ث��ي��رًا ع��ل��ى حفظ 

لي  ت�سع  القراآن حيث كانت 

اأنها  منها  كثيرة  محفزات 

من  م��ب��ل��غ��ًا  تعطيني  ك��ان��ت 

�سفحة  حفظت  كلما  المال 

من القراآن الكريم«.  

وت�����ذك�����ر ل����ن����ا م���ري���م 

�سنوات،   10( عمرو  ح�سن 

ج�������زءًا(  ل�20  ح���اف���ظ���ة 

القراآن  حفظ  م��ع  ق�ستها 

بحفظ  »ب�������داأت  ف���ت���ق���ول: 

ال��ك��ري��م ف��ي �سن  ال���ق���راآن 

�سن  وفي  اأهلي.  مع  الثالثة 

النتظام  ب���داأت  ال�ساد�سة 

في  التحفيظ  ح��ل��ق��ات  ف��ي 

الكريم،  ال���ق���راآن  جمعية 

بقول  عماًل  بجدية  والحفظ 

اأ�سكنه  قلبًا  اهلل  يعذب  »ل   :P الر�سول 

في  اأ�ستيقظ  »كنت  وت��ق��ول:   
11(

القراآن«

ال�سباح الباكر لأ�ستفيد منه في الحفظ، 

واأراج�����ع ف��ي ال��ظ��ه��ي��رة ما 

الباكر  ال�سباح  في  حفظته 

وع���ن���د ال��م��غ��ي��ب اأراج������ع 

ثم  القديمة  المحفوظات 

واأثبت  الجمعية  اإلى  اأذهب 

ما حفظته«.

الكريم  ال��ق��راآن  وحفظ 

اللعب  اأم����ام  ع��ائ��ق��ا  ل��ي�����س 

والحياة اليومية، بل اإنه �سبيل 

والو�سول  الحياة  في  النجاح 

اإلى الجنة.

وفرحًا  ن��ورًا  ي�سع  وبوجٍه 

من حفظ القراآن يقول محمد 

حافظ  ���س��ن��ة،   11( خ��واج��ة 

»ب���داأت حفظ  20 ج���زءًا(:  ل� 

الكريم  ال��ق��راآن  �سور  ق�سار 

واأنا  �سنوات.  الأربع  من عمر 

اأداء  اأواظ��ب على حفظه بعد 

اأنهيت  الفجر. وعندما  �سالة 

انهمرت  م��ن��ه  الأول  ال��ج��زء 

م�سدق  غير  بالدموع  عيناي 

ذلك«. 

ويقول ح�سين علي بلوق )12 

�سنة،حافظ ل� 13 جزءًا(:بداأت 

حفظ القراآن الكريم بعمر 10 

مدر�سة  من  بت�سجيع  ذلك  وك��ان  �سنوات، 

حيث  القلوب،  ن��ور  ف��ال��ق��راآن  المهدي| 

اأحفظ كل يوم �سفحتين ومن اأهم العوامل 

الحفظ  على  �ساعدتني  التي 

الأهل  وت�سجيع  اإ���س��راري  ك��ان 

والمدر�سة.

اأو�سي كافة الأولد بحفظ 

القلوب  رب��ي��ع  لأن����ه  ال���ق���راآن 

وك��م��ا ق���ال ال��ر���س��ول الأك���رم

حفظُة  اأم��ت��ي  »اأ����س���راف   P

القراآن«.

هكذا كانت رحلته مع القراآن 

 يقول اإبراهيم ح�سن )23 �سنة، حافظ 

لكامل القراآن الكريم( اإن رحلته بداأت مع 

حفظ القراآن الكريم في اأيلول 2008 واأتّمه 

�س  اأخ�سّ »كنت  ون�سف:  �سنتين  خ��الل 

�ساعتين  اإلى  ون�سف  �ساعة  بين  ما  فترة 

يوميًا للحفظ والمراجعة ولجمعية القراآن 

الكريم دور كبير في ذلك.

لم ي�سّكل الحفظ عائقا اأمام درا�ستي: 

الوقت  تنظيم  مع  لأنني  اأوًل 

الم�سكلة،  ه����ذه  اأت��خ��ط��ى 

ون�سفًا  ���س��اع��ة  اأن  وث��ان��ي��ًا 

اأن  ك���ان  لأي  يمكن  ي��وم��ي��ًا 

اأن  دون  للقراآن  �سها  يخ�سّ

توؤثر على �سائر برامجه. 

»فتنظيم الوقت تو�سيعه« 

الموؤمنين اأم��ي��ر  يقول  كما 

من  ك��ث��ي��رًا  اأنَّ  ك��م��ا   .Q

اأوقات ال�سباب والنا�سئة ت�سيع على الّلهو. 

اأ�سماء  يحفظ  فكلنا  �سعبًا،  لي�س  الحفظ 

اأ�سخا�س واأماكن واأرقام هواتف واأحداث 

ق�س�س وم�سل�سالت... فالذاكرة ت�ستطيع 

حفظ اأكثر مما نت�سّور.

الحفظ، طبعًا، يتطلب �سبرًا ومثابرة، 

الحفظ  ب��رن��ام��ج  ي��ك��ون  اأن  ينبغي  ك��م��ا 

خير  ف��ال��ق��راآن  متقطع،  غير  م��ت��وا���س��اًل 

ي�سل  التي  الغاية  يت�سّور  من  وكل  اأني�س. 

للقراآن(  حافظًا  ي�سبح  اأن  )وه��ي  اإليها 

ف�سوف ين�سى الجهد والملل«.

ويختم قائاًل: »القراآن عّلمني الكثير، 

الدائم،  ال��رف��ي��ق  ل��ي  وك���ان 

اأينما  اآي��ات��ه  اأرّدد  بحيث 

حللت«.

تجارب ونجاحات 

القراآن  جمعية  ت�سّجل 

على  ملفتًا  ح�سورًا  الكريم 

�سواًء  ال��ق��راآن��ي��ة،  ال�ساحة 

م���ن خ���الل ال�����دور ال��رائ��د 

بالنظر  اأم  به،  ت�سطلع  الذي 

طاّلبها  يحرزه  ال��ذي  الم�سّرف  لالإنجاز 

في مختلف الم�سابقات القراآنية. انطالقًا 

من هذه الروؤية بداأ الحاج ح�سين حمدان 

القراآن  جمعية  في  الحفظ  ق�سم  )رئي�س 

معنا  حديثه  والتوجيه(  لالإر�ساد  الكريم 

دورًا  الكريم  ال��ق��راآن  لحفظ  اإن  ق��ائ��اًل: 

النا�س،  اإل���ى  ال��دع��وة  تبليغ  ف��ي  اأ���س��ا���س��ًا 

فحفظه يعتبر مرحلة اأ�سا�سًا لبناء وتغيير 

المجتمع وفي اإخراج النا�س من الّظلمات 

اإلى الّنور«. 

 اإبراهيم ح�صن
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 وعن دور الجمعّية يقول: 

الكريم  ال���ق���راآن  »ل��ج��م��ع��ّي��ة 

ا�ستنها�س  ف���ي  رائ����د  دور 

�سرائح  لدى  القراآنية  ال��روح 

القراآن.  حفظ  في  المجتمع 

فمنذ انطالقها عام 1988 في 

لبنان بداأ العمل القراآني فيها 

م��ن خ��الل اإق��ام��ة ال���دورات 

حلقات  واإن�����س��اء  ال��ق��راآن��ي��ة 

التحفيظ. وخّرجت الجمعّية 

الآلف من القّراء والأ�ساتذة 

الجمعية  وتتبع  وال��ح��ّف��اظ. 

لتحفيظ  م��ن��ه��ج��ي��ًا  ن��ظ��ام��ًا 

يحفظ  حيث  الكريم  القراآن 

في  �سفحات  ث��الث  الطالب 

الأ�سبوع ثم ياأتي اإلى الجمعية  

ثالث  اأو  �سنتين  وبعد  وتثبيتها.  لت�سميعها 

القراآن  لكامل  ح��اف��ظ��ًا  ي�سبح  ���س��ن��وات 

وي�سيف:  والإ�سراف.  المتابعة  الكريم مع 

الحفظ  تزامن  طريقة  الجمعية  »تعتمد 

ول  واح���د.  اآن  ف��ي  والتثبيت  والمراجعة 

ينجح م�سروع حفظ القراآن اإل عبر ثالث 

نقاط اأ�سا�س:

نف�سه  الحافظ  يلتزم  اأن  بد  ل  اأوًل: 

بالبرنامج المقرر من قبل الجمعية.

للتعليم  م��رك��ز  م��ع  الرت��ب��اط  ث��ان��ي��ًا: 

القراآني.

ث��ال��ث��ًا: اأن ي��ق��وم الأه���ل ب��دوره��م فهم 

ي��ذّك��رون��ه بحفظ الآي�����ات، وي��ح��ّث��ون��ه على 

المتابعة«.

 ويوؤكد على اأهمية تعليم 

القراآن الكريم بالإ�سارة اإلى 

 P محمد  النبي  عن  رواي��ة 

��ُم اْل��ُق��ْراآِن  حيث ق��ال: »ُم��َع��لِّ

َوُمَتَعلُِّمُه َي�ْسَتْغِفُر َلُه ُكلُّ �َسيْ ٍء 

.
12(

َحتَّى اْلُحوُت ِفي اْلَبْحِر«

القراآن  حفظ  فوائد 

على  وتـــاأثـــيـــره  الــكــريــم 

الجنين 

ي�سير الحاج حمدان اإلى اأن 

التي  ب��الأ���س��وات  يتاأثر  الجنين 

كل  على  يجب  ول��ذل��ك  ي�سمعها 

من  �سيئًا  جنينها  ُت�سمع  اأن  اأم 

هو  مذ  يتلقى  فالطفل  ال��ق��راآن، 

جنين في بطن اأمه. وهذا من علم 

اأهل البيت R. فهناك برنامج م�ستحبات 

على الأم اتباعه في فترة الحمل كاأن تكون 

على و�سوء واأن تتلو القراآن وتختمه، وتحافظ 

اأثناء التالوة، وبعد  اإلى القبلة  على التوجه 

الولدة تقوم ببع�س الأمور الم�ستحبة وتالوة 

القراآن على م�سامع الطفل. 

اأنه  فهي  ال��ق��راآن  حفظ  ف��وائ��د  اأم��ا 

من  وهو  الخرف،  ويبعد  الذاكرة،  ينمي 

اأهل  �سفاعة  وقبول  الجنة  دخول  اأ�سباب 

 .R البيت 

»الحافظ   :Q اهلِل  َعْبِد  ِب��ي 
َ
اأ َع��ْن 

الكرام  ال�سفرة  م��ع  ب��ه  ال��ع��ام��ل  ل��ل��ق��راآن 

.
13(

البررة«

حفظ القراآن يعتبر 

اأ�صا�ص��ًا  مرح�ل����ة 

وتغيي����ر  لب�ن����اء 

المجتم��ع وف����ي 

من  النا�س  اإخ��راج 

الظلمات اإلى النور

الحاج ح�صين حمدان
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ن�صائح وتوجيهات لحفظ القراآن 

الكريم

ي�سيف الحاج ح�سين اأنه من العوامل 

الموؤثرة في حفظ القراآن: 

ْي�َس  لَّ ال��خ��ال�����س��ة{َواأَن  النية  اأّوًل: 

�َصْوَف  �َصْعَيُه  نَّ  �َصَعى*َواأَ َما  اإِلَّ  ِلاْلإِن�َصاِن 

ُيَرى} )النجم: 39 � 40(.

والن���دف���اع  وال���ع���زم  الإرادة  ك��ذل��ك 

والدعاء  وال�سبر  واللتزام 

والو�سوء  اهلل   على  والتوكل 

عند كل جل�سة حفظ. 

بمعدل  الحفظ  ث��ان��ي��ًا: 

مع  ي��وم��ي��ًا  �سفحة  ن�����س��ف 

قراءة �سحيحة. ويكون ذلك 

من خالل تكرار الآيات كاأن 

ويكررها  الأول��ى  بالآية  يبداأ 

ثم يبداأ بالثانية ويكررها ثم 

يجمع ما بين الأولى والثانية 

حتى يحفظ المطلوب.

ثالثًا: ليحفظ المبتدىء 

من  ال�سغيرة  ال�سور  والولد 

وممكن  ال��ث��الث��ي��ن.  ال��ج��زء 

لق�سمين  ال�����س��ورة  تق�سيم 

بح�سب عمر الحافظ.

بالأمور  اللتزام  رابعًا: 

ال��ت��ي ت��ق��ّوي ال���ّذاك���رة، فمن 

امتالك  القراآن  لحفظ  الأ�سا�س  ال��ّل��وازم 

من  ب��الأغ��ذي��ة  واله��ت��م��ام  ق��وي��ة  حافظة 

قبيل: 

1� اأكل ال�ّسمك الطازج.

و�سرب  ال��ّل��ب��ان  ت��ن��اول   �2

حليب البقر.

اأكل ال�سفرجل، وتناول   �3

يوميًا  ال��زب��ي��ب  م��ن  حبة   21

)في ال�سباح الباكر(. 

4� البتعاد عن الأمور التي 

ت�ساهم في اإ�سعاف الذاكرة، 

اأكل  من  والإك��ث��ار  كالتدخين 

الجبن والحوام�س.

بحفظ  ال�سباب  وُين�سح 

في  اآي��ة  ول��و  الكريم  ال��ق��راآن 

 :P ال��ي��وم. ق��ال ر���س��ول اهلل

َجْوِفِه  ِف��ي  َل��ْي�����َس  اّل���ِذي  »اإِنَّ 

َكاْلَبْيِت  ال���ُق���ْراآِن  ِم��َن  ٌء 
ْ
��ي ���سَ

 .
14(

الَخَراب«

جيل قراآني بامتياز 

ب���الل فرحات  الأ����س���ت���اذ  م���ن ج��ه��ت��ه 

مدار�س  �ساهد-  مدر�سة  مدير  )معاون 

ال�صب���اب  ُين�ص��ح 

بحف���ظ الق����راآن 

الكريم ولو اآية في 

اليوم. قال ر�صول 

اهلل P: »اإِنَّ اّل��ِذي 

َجْوِفِه  ِف��ي  َلْي���سَ 

�َص��ْيٌء ِم��َن الُقْراآِن 

َكاْلَبْي��ِت الَخَراب«

الأ�صتاذ بالل فرحات
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. بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج 89، �س 1184 1)

 . م�ستدرك  الو�سائل، الميرزا النوري، ج4، �س1235 2)

. اأ�سول الكافي، الكليني، ج2 �س 1603 3)

. كنز العمال، المتقي الهندي، ج1، �س1553 4)

الهوام�س

المهدي |( يقول : 

مقد�سة.  ق�سية  الكريم  القراآن  حفظ 

اأذه��ان  ف��ي  الق�سية  ه��ذه  ن��زرع  وعندما 

التالميذ فاإنهم �سوف يتطورون وي�سبحون 

اأخ��ذت  هنا  م��ن  بامتياز.  ق��راآن��ي��ًا  ج��ي��اًل 

م�سروع  اإن�����س��اء  عاتقها  على  الموؤ�س�سة 

لحفظ القراآن واأ�سمته »اأنوار الوحي«.

بم�سروع  الموؤ�س�سة  تقوم  وي�سيف: 

ثالثة  على  ال��ق��راآن  حفظ  في  الم�ساهمة 

اأركان: 

اأّوًل: من خالل ح�سة اأ�سبوعية لمادة 

القراآن الكريم �سمن البرنامج المدر�سي. 

الكريم  القراآن  نادي  ثانيًا: من خالل 

المدر�سة  ف���ي  اآخ����ر  ن����اٍد  اأي  م��ث��ل  وه���و 

ال��ري��ا���س��ة( ح��ي��ث  ي�سترك  )ال��م�����س��رح، 

العام  خ��الل  التالميذ  من  مجموعة  فيه 

خارج  الأ�سبوع  في  م��رة  ياأتون  الدرا�سي 

اإ�سرافها  ت��ح��ت  ول��ك��ن  ال��م��در���س��ة  دوام 

واإدارتها.

 | المهدي  مدار�س  اأن�ساأت  ثالثًا: 

الوحي«  »اأن����وار  م�����س��روع  �سنتين  م��ن��ذ 

قبل  من  كاماًل  الكريم  ال��ق��راآن  لحفظ 

الأ�سبوع  ف��ي  ي��وم��ي��ن  ول��م��دة  ال��ت��الم��ي��ذ 

بعد  اأي��ام  وثالثة  الدرا�سي  العام  خالل 

بمعدل  التلميذ  يحفظ  ح��ي��ث  ان��ت��ه��ائ��ه 

هذا  وي�ستمر  اأ�سبوعيًا.  �سفحات  ثالث 

لإنهاء  مو�سوعة  خطة  �سمن  البرنامج 

اأو �ست  القراآن خالل خم�س  حفظ كامل 

�سنوات. 

وهذا الم�سروع ي�سترك فيه جميع فروع 

العمرية  الفئة  اأم��ا   .| المهدي  مدار�س 

اإلى  ال��راب��ع  م��ن  ت��ب��داأ  فهي  الم�ستهدفة 

اأن  للمدر�سة  تبّين  اأن  اأ�سا�سي بعد  ال�سابع 

هذه الفئة العمرية هي التي لديها القدرة 

على الحفظ ب�سكل جّدي. 

تتجه  ال��ن��ا���س  زال����ت  »ل  وي�����س��ي��ف: 

اأن  ذل��ك  تهجره.  ول��م  ال��ق��راآن  نحو حفظ 

الم�سابقة  في  الم�ساركين  التالميذ  عدد 

المركزية  لحفظ اأجزاء و�سور من القراآن 

دليل  وهذا  عام،  بعد  عامًا  يزداد  الكريم 

على اإقبال النا�س على حفظ كتاب اهلل عّز 

وجّل واإيمانهم وارتباطهم به، فهو م�سدر 

من  لم�سناه  ما  وه��ذا  وال�سعادة،  الأن�����س 

تجربتنا«. 

الأم���ة  ت�ستمد  ال���ق���راآن  م��ن  واأخ���ي���رًا 

الإ�سالمية عّزتها و�سرفها، فهو الّنور الذي 

ل يخبو، وغذاء الروح الذي يرقى بالإن�سان 

اإلى اأعلى المنازل في الآخرة.
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منذ بدء تاريخ الب�صرية، بداأت النزاعات والحروب. ولطالما 

الأحــداث  وم�صار  المناطق  معالم  من  تغّير  الحروب  هذه  كانت 

الكبرى وتمّهد لالإن�صانّية عهودًا جديدة مع تطّورات الحياة على 

عد العمرانّية والثقافّية والجتماعّية والجغرافّية.  مختلف ال�صّ

حتى  مغايرة،  واأهدافًا  خلفيات  تحمل  الع�صور  تقدم  مع  و�صارت 

باتت مع بزوغ ع�صور الإمبريالية العالمية تحمل عنوانين: عنوانًا 

ح�صاريًا« وعنوانًا ثقافيًا« بهدف تحرير الإن�صان المتفوق لالآخر 

المتخّلف من جهله وقيود »النظام الديكتاتوري« الذي يحكمه. 

اإعداد: زينب الطحان

الجغرافيا الجديدة 

العالمية للنزاعات 

الحروب على الموارد: 
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الأ�صباب الحقيقية لل�صراع

في ع�سرنا الراهن، مع دخولنا القرن 

الحادي والع�سرين، باتت اأ�سباب الحروب 

اإحقاق  اأج���ل  م��ن  ال�����س��راع  �سمة  تحمل 

النطاق  على  والفردية،  العامة  الحريات 

في  ولكننا  ال��ح��ري��ات.  لمفهوم  ال��غ��رب��ي 

درا�سة متاأنية ندرك اأن الأ�سباب الحقيقية 

اأبعد ما تكون عن ذلك، بل هي ال�سراع من 

اأجل حقول الطاقة والقوة المحركة لالآلت 

الباحث  كتاب  في  الحديثة.  التكنولوجية 

على  »ال���ح���روب  كلير  م��اي��ك��ل  الأم��ي��رك��ي 

للنزاعات  الجديدة  الجغرافيا  ال��م��وارد: 

لتلك  النا�سعة  ال�سورة  تظهر  العالمية«، 

بالم�سادر  م��ع��ّزز  وال��ك��ت��اب  الحقيقة، 

داخلّية  حكومّية  وثائق  ت�سّم  التي  الغنّية، 

�سة  متخ�سّ وع�سكرّية  �سناعّية  ون�سرات 

يقّدم  كما  ال��ع��ادي.  للقارئ  متوّفرة  غير 

المخاوف  ل��ت��الف��ي  واق��ع��ي  تحليل  اأول 

البيئية والقت�سادية والع�سكرية. اإّن كتاب 

»الحروب على الموارد« تحدٍّ جريء لّلذين 

والزده����ار،  ال�سلم  م��ن  حقبة  ي��ت��وّق��ع��ون 

الحرب  لطبيعة  المعالم  وا�سح  وهو بحث 

البيئّية  غوط  ال�سّ من  حقبة  في  المتغّيرة 

المتزايدة والّتناف�س الدولي المت�سارع.

احتمالت فو�صى وحروب

كتب كلير ب�سكل وا�سع حول ال�سيا�سات 

وتجارة  ال��م��ت��ح��دة  ل��ل��ولي��ات  ال��دف��اع��ي��ة 

وله  العالمية.  الأمنية  وال�سوؤون  ال�سالح 

بال�سوؤون  تتعلق  ك��ت��ب  ع�����س��رة  م��ن  اأك��ث��ر 

ال�ستراتيجية العالمية اإ�سافة اإلى كتابات 

�سحفية في اأكثر من اثنتي ع�سرة �سحيفة 

ق�سم  في  كخبير  عمله  عن  ف�ساًل  عالمية 

الأ�سلحة في منظمة مراقبة.  ويعتبر كلير 

في تحليالته اأن العقود الأولى من الألفية 

اأجل  من  مختلفة  حروبًا  �ست�سهد  الثالثة 

تت�ساءل  التي  الإم���دادات  على  ال�سيطرة 

القّيمة.   الم�سادر  لتلك  بالن�سبة  خا�سة 

الزيادة  م��ع  ال��م��وارد  ت�ساوؤل  اأّن  وي��وؤّك��د 

ن�سوب  ي�سّرع  ال�ستقرار  وعدم  ال�سكانية 

اإل���ى زع��زع��ة النظام  ت����وؤدي  ح���روب ق��د 

الفو�سى  من  حالة  وتثير  الحالي  العالمي 

الحالي  التركيز  اإّن  كلير  يقول  الخطيرة. 

بم�سادر  الخا�سة  القلق  مظاهر  على 

للقدرة  المتزايدة  الأهمية  يعك�س  الطاقة 

لالأمن.  القت�سادية  والأبعاد  ال�سناعية 

وتاأثيرها  القوة  اأبعاد  تحديد  اأن  ويعتقد 

اأ�سابه التغيير منذ زوال الحرب الباردة، 

في  تفكر  الوطنية  ال��ق��وة  ك��ان��ت  فبينما 

الما�سي في الكتفاء بامتالك قوة ع�سكرية 

ممتدة،  تحالفات  اأنظمة  على  والحفاظ 

بالديناميكية  مرتبطة  الآن  اأ���س��ب��ح��ت 

البتكارات  على  والعتماد  القت�سادية 
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وخل�ست  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة.  

درا�����س����ة ح���دي���ث���ة اأج���رت���ه���ا 

الأمريكية  ال���ح���رب  وزارة 

يعتمد  القومي  الأم��ن  اأن  اإلى 

في  الناجح  ال���س��ت��راك  على 

القت�ساد العالمي. وي�ستذكر 

كلير خطابًا للرئي�س الأمريكي 

بيل كلينتون خالل حملته النتخابية العام 

قوتنا  ت�سبح  اأن  »يجب  فيه:  ق��ال   1992
ل�سيا�ستنا  محوريًا  عن�سرًا  القت�سادية 

الأمنية والقومية، ويجب اأن ننظم اأنف�سنا 

حتى نناف�س ونفوز على ال�ساحة القت�سادية 

يقول  كما  النهج،  هذا  واأ�سبح  العالمية«. 

كلير، �سيا�سة اأميركية ر�سمية عندما تولى 

م�سالحنا  »اإن  ق��ال:  اإذ  ال�سلطة  كلينتون 

الأمنية والقت�سادية مت�سافرة«.  

حرب العراق لل�صيطرة على اأ�صعار 

النفط

المحاور  على  اأكثر  الط��الع  وللقارئ 

معالجته  في  الموؤلف  اإليها  تطرق  التي 

التالي:  ال�سكل  على  ج��اءت  وال��ت��ي  ه��ذه 

الثروة والموارد والقوة: المعالم المتغيرة 

والجغرافيا  ال��ن��ف��ط  ال��ع��ال��م��ي،  ل��الأم��ن 

وفرة  وراء  التناف�سي  ال�سعر  وال��ح��رب: 

الخليج،  ف��ي  النفطي  ال�����س��راع  النفط، 

ال��ط��اق��ة ف��ي ح��و���س بحر  ال�����س��راع على 

في  النفط  ح���روب  ق��زوي��ن، 

الجنوبي،  ال�����س��ي��ن  ب��ح��ر 

ال�سراع على الماء في حو�س 

في  المائي  ال�سراع  النيل، 

ودجلة،  الأردن  نهر  اأحوا�س 

الهندو�س،  ون��ه��ر  وال��ف��رات 

القتتال على ثروات الأر�س: 

الحروب الداخلية على المعادن والخ�سب، 

الملحق:  لل�سراع.  الجديدة  الجغرافيا 

النزاعات الإقليمية في المناطق الحاوية 

للنفط و/اأو الغاز الطبيعي. 

محاولة  في  مو�سوعه  الموؤلف  يطرح 

التي  الحروب  م�ساألة  من  اأكثر  لالقتراب 

تطلق  والتي  العالمية  ال�ساحات  ت�سهدها 

عليها �سعارات: محاربة الإرهاب، عا�سفة 

هذا  م��ن  وه��دف��ه  وغ��ي��ره��ا...  ال�سحراء 

الكامن  الحقيقي  الدافع  تلّم�س  القتراب 

هذه  فكانت  ال��م��وارد  على  ال�سيطرة  في 

الحروب في حقيقتها هي حروب الموارد. 

لم يقف الكاتب على اأعتاب هذه الحروب، 

مكامن  ا�ستجالء  في  وبعمق  تغلغل  هو  بل 

الخطر في دول العالم النامية والمتجمعة 

الخطر  ه��ذا  واأفريقيا،  اآ�سيا  قارتي  في 

بكافة  تمتلكها،  التي  الموارد  ت�سببه  الذي 

ل�ستقراء  محاولة  ف��ي  وذل��ك  اأ�سكالها، 

المناطق  تلك  لحروب  محتملة  جغرافية 
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دول  ت�سنها  اأن  يمكن  التي 

اليوم.  عالمنا  في  النفوذ 

الكاتب  اإن  ال��ق��ول  ويمكن 

من  ه��ذا  مو�سوعه  ط��رق 

خ�����الل ف���ك���ر م��و���س��وع��ي 

تحليلية،  علمية  ومنهجية 

المعالجة  على  اأ�سفى  ما 

»الحروب  ويتفّح�س  الم�سداقية.  �سفة 

ال�سديد  التناف�س  تاأثير  ال��م��وارد«  على 

الع�سكرية  ال�سيا�سات  في  ال��ث��روات  على 

طرق  اأو  ال��م��وارد  ه��ذه  فتاأمين  ل��ل��دول. 

اهتمام  من  كبيرًا  حّيزًا  ي�سغل  بات  نقلها 

العالمي  عيدين  ال�سّ على  الكبرى  ال��دول 

والإقليمي. 

ــــمــــاء في  الـــنـــفـــط وال

احتمالت ال�صراع

الطاقة  وزارة  تذكر 

حو�س  اأن  الأميركية 

الذي  ق��زوي��ن  بحر 

ي�سمل اأذربيجان 

وترك��م�ان�ست���ان  وكزاخ���ست���ان 

واأوزبك�ستان واأجزاء من رو�سيا 

واإيران يختزن 270 بليون برميل 

ي�ساوي  م��ا  وه���و  ال��ن��ف��ط،  م��ن 

العالم  احتياطيات  م��ن   20%
المنطقة  وتحتوي  الإجمالية. 

 13.5% ح���وال���ي  ع��ل��ى  اأي�������س���ًا 

وتاأمل  العالم.  في  الغاز  احتياطيات  من 

 � المنطقة  في  ال�ستثمار  عدا   � وا�سنطن 

اأن تحولها اإلى م�سدر بديل للطاقة يمكنه 

اأن ي�سد الحاجات الغربية اإذا جمد اأو علق 

�سحن النفط من الخليج العربي. وتوا�سلت 

والأمنية  الع�سكرية  والخطط  التدريبات 

لمنطقة اآ�سيا الو�سطى، و�سمل ذلك اإقامة 

النفط  ح��ق��ول  وحماية  ع�سكرية  ق��واع��د 

والمظاهر  البحرية  ال��ت��ج��ارة  وخ��ط��وط 

النفط  حدد  وكما  الموارد.  لأمن  الأخرى 

فاإن  وال�سيا�سات  ال�سراعات  من  كثيرًا 

اأفريقيا  ال�سرق الأو�سط و�سمال  الماء في 

هو م�سدر القلق و�سبب النزاعات القادمة، 
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 1973 الع��ام  منذ 

ينظر  العالم  ب��داأ 

لي�س  النفط  اإل�ى 

باع�تب��اره  فق��ط 

ع�صكرية  �صلع��ة 

اأي�صًا  بل  اأ�صا�س، 

�صرط��ًا لال�صتقرار 

الق���ت�������ص���ادي 

ال����ع����ال����م����ي

وفي مناطق اأخرى فاإن موارد 

كالمعادن والأخ�ساب هي التي 

ة ال�سراع والتناف�س.  توجه دفَّ

توفير بنية ع�سكرية غربية 

في الخليج و�سراع النفط

الق��ت��ت��ال  اح���ت���م���ال  اإن 

تدل  النفط  على  الم�ستقبلي 

اأ����س���ي���اء ك��ث��ي��رة. وقد  ع��ل��ي��ه 

اأن�ساأت الوليات المتحدة بنية 

في  دائمة  ع�سكرية  اأ�سا�سية 

الخليج، ونقلت رو�سيا المزيد 

من قواتها اإلى القوقاز وحو�س 

بحر قزوين. ومنذ العام 1973 

فقط  لي�س  النفط  اإل��ى  ينظر  العالم  ب��داأ 

باعتباره �سلعة ع�سكرية اأ�سا�سية، بل اأي�سًا 

القت�سادي  لال�ستقرار  اأ�سا�سًا  �سرطًا 

العالمي. وو�سعت عقيدة كارتر التي تعتبر 

بالأمن  م�سا�سًا  الخليج  بمنطقة  الم�سا�س 

الأميركي مو�سع التنفيذ في العام 1990. 

والقوى  النفط  اأم��ن  �سيا�سة  ف��اإن  وهكذا 

والتقييدات  والعر�س  للطلب  المحركة 

احتمال  في  هامًا  دورًا  �ستلعب  الجغرافية 

ال�سراع على النفط وم�ساره وموقعه.

اأميركا وا�صتراتيجية 

المواجهة

وت��������ت��������ك��������ئ 

تيجية  ا �ستر ل ا

الأم����ي����رك����ي����ة 

ف�����ي ال���خ���ل���ي���ج 

مواجهة  ع��ل��ى 

ت  ها يو ر �سينا

ثالثة هي: احتواء 

ومواجهة  ال���ع���راق 

م���ح���اولت اإي��ران��ي��ة لإغ���الق 

تعري�س  اأو  ه��رم��ز  م�����س��ي��ق 

الخليج  ف���ي  ال��ن��ف��ط  ���س��ح��ن 

داخلية  ث��ورة  قيام  اأو  للخطر، 

الحكم  نظم  على  خطرًا  تكون 

هذه  وتنفذ  لأميركا.  الموالية 

ع�سكري  بوجود  ال�ستراتيجية 

الخليج  ف��ي  ك��ث��ي��ف  اأم��ي��رك��ي 

ال��ع��رب��ي. وق���دم���ت ال���ولي���ات 

ال��م��ت��ح��دة ك��م��ي��ات ه��ائ��ل��ة من 

الأ�سلحة الحديثة لدول مجل�س 

التعاون الخليجي.

هي  الطبيعية  الموارد  اإن 

�سرورية  حاجة  وه��ي  الح�سارة  اأ�سا�س 

الأر����س  �سكان  ويملك  ال��ي��وم��ي،  للعي�س 

مخزونًا هائاًل من الموارد ولكن م�ستقبل 

الحياة وال�ستقرار يعتمد على اإقامة نظام 

تعاون عالمي وتجنب ال�سراع.

في  الكاتب  عنه  يغفل  م��ا  اأه��م  ولكن 

بين  ال��دائ��ر  ال�����س��راع  لمجريات  تحليله 

اأنه ل يمّيز بين دول تتعر�س  العالم،  دول 

ثرواتها  و�سرقة  وال�ستعمار  لال�ستغالل 

وتحاول الدفاع عنها ب�ستى الطرق والو�سائل 

واإمبريالّية  ا�ستعمارّية  اأخ��رى  دول  وبين 

�سبيل  ف��ي  العالم  ب�سعوب  تفتك  ودم��وّي��ة 

والتو�سعية.  القت�سادّية  تاأمين م�سالحها 

ال�سراع  الحديث عن  اإلى  ياأتي  ففي حين 

»اإ�سرائيل«  ب���  ي�سّمى  م��ا  يعد  ال��م��اء  على 

دولة طبيعية من �سمن الدول التي تحاول 

الح�سول على ح�ستها من مياه نهر الأردن 

الحائط  بعر�س  �ساربًا  طبريا،  وبحيرة 

الفرق بين ذئب يعتدي على الحظيرة وبين 

حار�س يحاول حماية م�سدر عي�سه.
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�صهيد الوعد ال�صادق: 
قا�صم �صليم حجيج )مجتبى(

ا�صم الأم:  فاطمة محمد �صعد 
محل وتاريخ الولدة:

دير انطار 1986/03/12 
الو�صع العائلي: عازب

الريحان 2006/09/05 محل وتاريخ ال�صت�صهاد: رقم ال�صجل: 20
ن�صرين اإدري�س قازان

وعّمت الفرحة قلوب النا�س بعد توقف 

العدوان الإ�سرائيلي على لبنان، وانت�سار 

المقاومة. ولم تمُح كثرة الجراح والأحزان 

ابت�سامات الب�سائر التي اأ�سرقت على وطٍن 

فيه.  عديدًة  اأمكنًة  التهم  قد  الدماُر  كان 

82



وتارة  المجل�س،  اإلى  لال�ستماع  الجال�سين 

اأخرى يتنقُل بين �سفوف الم�سيرات بهّمة 

عالية..

|، عا�س  المهدي  الإمام  في ك�سافة 

قا�سُم حياته، وتدّرج �سمن �سفوفها حتى 

وكان  تعّلمه.  ما  الفتية  ُيعّلم  قائدًا  �سار 

تلقين  عن  ابتعَد  مبادرًا،  متحم�سًا،  �سابًا 

تج�سيد  اإل��ى  وعمد  والمعلومات،  القيم 

الفتية  ليرى  و�سكناته،  اأفعاله  في  القيمة 

الموؤمن  لالإن�سان  ح�سنة  ق��دوة  اأمامهم 

والطّيب والمجاهد..

ج�صر العبور

اأجاد قا�سم ربط كل الّدرو�س، الّثقافية 

اأن  راأى  فهو  بكربالء.  والّتربوية،  منها 

للثقافة  الأ���س��ي��ل  المنبع  ه��ي  ع��ا���س��وراء 

ال�سامية  الأخالق  الإ�سالمية، فاخت�سرت 

النموذج  اأبطالها  وج�ّسد  العالية،  والقيم 

اأغ���واره،  ي�سبر  اأن  قا�سم  يفت  ل��م  ال��ذي 

باطمئنان،  يريدُه  ما  حقيقة  اإل��ى  لي�سَل 

فكان كيفما تلّفت يردد: »النوم على الجبل 

اأف�سل من النوم على ال�سرير«، لأّن الجبل 

هو �ساحة اللقاء باهلل عّز وجّل، وهو ج�سر 

العبور القاني اإلى الآخرة..

فيه.  ويبرع  التمثيَل  يهوى  قا�سُم  كان 

بلَغ باأنه �سيوؤدي 
ُ
ولم ُي�سّدق نف�سه حينما اأ

دور الإمام الح�سين Q في م�سرحية »اآٍه 

ولكن �سابًا تاأكله الح�سرة وقَف يتفّرُج على 

الدموع  غ�ساوة  من خلف  العائدين  قوافل 

وكّفاه عابقتان برائحة البارود..

ل��م ي��ع��رف ق��ا���س��م م���اذا ي��ف��ع��ل، وهو 

الذي عا�س عمره يحمُل على اأ�سفار عينيه 

حلمًا واحدًا: »ال�سهادة«، فاإذا ما دّق نفير 

بالجبهة،  الملتحقين  اأول  ك��ان  ال��ح��رب 

ع�سقًا  المذخر  وقلبه  ج��اه��ز،  ف�سالحه 

كذلك،  يكون  ل  وكيف  للو�سول،  متعّجل 

وهو منذ نعومة اأظافره ت�سّرب حّب الإمام 

Q، ولم تكن جملة »يا ليتنا  الح�سين 

اأحرفًا  عظميًا«  ف���وزًا  فنفوز  معكم  كنا 

كانت  ب��ل  فح�سب،  ال���ولء  دم���وع  تعزفها 

د�ستوره في الحياة..

فوق رمال كربالء

في  يرّن  والحزين  الحنون  �سوته  كان 

اأرجاء م�سجد القرية، وهو ُيلقي الق�سائد 

الإم��ام  ا�ست�سهاد  ذك��رى  ف��ي  المنظومة 

الح�سين Q. ولكن قا�سم كان يبحر في 

تلك الكلمات، ويغيُب عن المكان والزمان، 

لتطوف روحه فوق رمال كربالء..

الح�سين  الإم���ام  بحّب  ال��ذوب��ان  ه��ذا 

Q منحه �سرف الخدمة في المواكب 

لل�سعائر  المنّظمين  من  فكان  الح�سينية، 

ما  ودائمًا  اأكبره،  اإلى  تف�سيل  اأ�سغر  من 

يكون ال�سّباق في التنظيم، فتراُه تارة بين 
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ح�سين« العا�سورائية التي اأقامتها مفو�سية 

جبل عامل في ك�سافة المهدي |.. كانت 

فرائ�ُس قا�سم ترتجُف وهو يحفُظ دوره، 

حتى اإذا ما اأزيح ال�ستاُر، واأّدى قا�سم 

ال�سدور  ُل��ط��م��ت  ال������دور، 

تفاعاًل  ال��دم��وع  وان��ه��م��رت 

فحاز  واإيماءاته،  �سوته  مع 

المفو�سية،  من  تنويٍه  على 

»الآه«  تج�سيد  في  لبراعته 

بروحه وج�سده..

التي  ال��م��ع��ان��ي  ت��ج��ّل��ت 

في  عليها  نف�سه  قا�سم  رّب��ى 

حياته، فكان ال�سابَّ الموؤمن 

ال�����خ�����دوم، ال������ذي واظ����ب 

في  يوميًا  الجماعة  �سالة  ح�سور  على 

كما  تفوته،  ل  اأن  على  وحر�س  الم�سجد، 

التي  الم�ستحبات  من  بالكثير  نف�سه  األزم 

و�سع لها برنامجًا خا�سًا حتى باتت عنده 

كالواجبات..

زرٌع طّيب

وجّل  عّز  باهلل  الخا�سة  العالقُة  هذه 

الزرع  اأ�سا�سها  ك��ان   ،Rالبيت واأه��ل 

الطّيب لوالدين حر�سا اأن ين�سئا اأولدهما 

بذل  عن  يتوانيا  ولم  القويم،  الخّط  على 

فطرة  ولأن  ذل��ك.  لأج��ل  و�سعهما  في  ما 

قا�سم طّيبة وطاهرة، فقد اأينع ذلك الزرُع 

بين  �سّباقًا  ملتزمًا،  طفاًل  فكان  �سريعًا، 

وتحّمل  الأم���ور  واإدراك  وع��ي  في  اأق��ران��ه 

اللذان  والت����زان  ف��ال��ه��دوء  الم�سوؤولية، 

عن  اأبعداه  �سخ�سه،  وو�سما  بهما  تحّلى 

اأو الم�ساغبة، ولزم حدود  كثرة اللعب 

الطفولة ال�ساكنة..

يق�سد  ق���ا����س���م  ك������ان 

الدرو�س  ليح�سر  الم�سجد 

ولم  فيه.  تعطى  التي  الدينية 

الم�سجد  م��ن  ل��ُي��ف��ت��ق��د  ي��ك��ن 

�سهر  في  حتى  ال�سالة  عند 

رم�����س��ان ال��م��ب��ارك، ب��ل كان 

منتظرًا  الإف��ط��ار  قبل  ي��اأت��ي 

ما  اإذا  حتى  الأذان،  اإق��ام��ة 

اأق��ي��م��ت ال�����س��الة، وق��ب��ل اأن 

يتفرق النا�س اإلى بيوتهم، وّزع التمر على 

ال�سائمين ك�سبًا لالأجر.

اأجمل اأيام حياته!

اأّهلته  العالية  الإيمانية  الروحية  تلك 

الجهادية، ف�سرعان  باكرًا ل�سقل روحيته 

لفت  وقد  الع�سكرية.  بالّدورات  التحق  ما 

اإليه ب�سجاعته وتفانيه  اأنظار المجاهدين 

واإيثاره، ودقته في تنفيذ ما يوكل اإليه من 

مهام.

اه��ت��ّم ق��ا���س��م ك��ث��ي��رًا ب��اإخ��وت��ه، وكان 

حياتهم،  �سوؤون  في  وي�ساندهم  يواكبهم 

حينما  الحكيم  ال��ق��رار  اإل���ى  وير�سدهم 

مثاًل  لهم  وك���ان  للن�سيحة.  يحتاجون 

كثي��رًا م��ا ك���ان 

»الج��ب��ُل  ي��رّدد: 

ه��و �صاح��ة اللقاء 

مع اهلل ع��ّز وجّل، 

العبور  وهو ج�صر 

القاني اإلى الآخرة«
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البن  فيه  راأوا  فهم  ال�سالح.  لالإن�سان 

المبادر لم�ساعدة والدته في �سوؤون المنزل 

َر  وتدبيره، واإذا ما لم�س عندها تعبًا تحيَّ

كيف يخّفف عنها، ولم يعدم 

البت�سامة على  لب�سط  و�سيلة 

وجهها، والراحة في ُمحياها، 

وال��ده، فهو  وكذلك الأمر مع 

كان يعتمد عليه في كثير من 

ال�سوؤون. 

اإلى  درا�سته  قا�سم  تابع 

الك�سفية  ن�ساطاته  ج��ان��ب 

وح���ت���ى ال��ع�����س��ك��ري��ة. وق���د 

في  المهنية  درا���س��ت��ه  اأن��ه��ى 

المعلوماتية  اخ��ت�����س��ا���س 

الإدارية بتفّوق. وكان تلميذًا نجيبًا موؤدبًا، 

ي�سرب به المثل بين اأ�سحابه.

المدر�سية  العطل  ينتظُر  قا�سم  كان 

التي  الأي��ام  ي�سف  وكان  بالثغور.  ليلتحق 

اأجمل  باأّنها  الثغور  على  مرابطًا  يق�سيها 

ول  بالتعب،  ي�ستاأن�س  فكان  حياته،  اأي��ام 

تفتر هّمته ولو قلياًل..

وا�صتجيبت دعوة الم�صتاق

�سادق  تعالى  اهلل  ي�ساأل  قا�سم  ك��ان 

ر�ساه  ينالون  الذين  من  يجعله  اأن  النّية 

اأن  ي�سعر  اأن��ه  رّدد  ما  وكثيرًا  بال�سهادة. 

ما  ف��اإذا  بال�سهادة.  اإل  تكون  لن  خاتمته 

كانت حرب تموز في العام 2006، ا�ستب�سر 

يحمُل  ملّبيًا،  المعركة  في  هو  فها  خيرًا، 

ال�سالح حينًا وينقل العتاد حينًا اآخر، 

وي�ساأل  المجاهدين  ويتفّقد 

عن اأحوالهم..

طوال  م�سرقًا  وجهه  كان 

الوالهين  وب�����س��وق  ال��ح��رب. 

انتظر اأن يرزقه اهلل عّز وجّل 

ال�����س��ه��ادة، ف���اإذا م��ا و�سعت 

خنقته  اأوزاره�������ا،  ال���ح���رب 

ما  على  نف�سه  ولم  الَعبرة، 

ليحرمه  اهلل  جنب  في  جنت 

من نيل ر�ساه، فبكى ح�سرًة، 

ولكن �ساحة الجهاد ما لبثت 

على  تعودت  وكاأنها  جديد،  من  نادته  اأن 

بزته  فلب�س  الم�ستاق،  ذلك  لواعج  �سماع 

الع�سكرية وانطلق لينزع القنابل العنقودية 

التي زرعها العدو ال�سهيوني في الحقول، 

وكانت منطقة الريحان هي وجهته..

جيدًا  ال����م����دّرب  ق��ا���س��م،  ا���س��ت��ط��اع 

من  العديد  ينّظف  اأن  الل��غ��ام،  ن��زع  على 

بقنبلة  واإذ  يعمل  ك��ان  وبينما  ال��ح��ق��ول، 

اإلى  ليرتقي  يديه،  بين  تنفجر  عنقودية 

الإمام  بمحبوبه  وليلتقي  النعيم،  جنات 

تردد:  ن��ار  ���س��دره  وف��ي   Q الح�سين 

»اآٍه.. ح�سين«.

ك������ان وج��ه��ه 

م�����ص��رق��ًا ط��وال 

الح���رب، وب�صوق 

انتظ��ر  الواله�ين 

اأن ي�رزقه اهلل ع�ز 

وج���ل ال�صه��ادة
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اإعداد:

دميا جمعة

يوؤجل الكثير من ال�سباب �سالتهم ول يكترثون لنداء 

»حي على خير العمل« مما يثير غ�سب الأهل ويبداأ حينها 

الجدل ما بين والدة تحاول فر�س اللتزام و�ساب يماطل 

لأداء واجباته الدينية ...

م�ساهدة  عن  كّف  ال�سالة،  وقت  حان  لقد  الأم:   -

التلفاز وقْم لل�سالة..

اأنهي  �سوف  ال��وق��ت..  م��ن  الكثير  ل��دي  ال�ساب:   -

م�ساهدة هذا الم�سل�سل ثم اأ�سلي.

- الأم: األ تالحظ اأنك منذ اأيام توؤجل �سالتك حتى 

اآخر الوقت؟

- ال�ساب: وهل �سّلى جميع من في المنزل ولم يبَق 

�سواي لتوؤنبيني؟ دعيني فقط ربع �ساعة.

! - الأم: ل �ساأن لك بالآخرين قم و�سلِّ

- ال�ساب: ول �ساأن لأحد اأي�سًا بعالقتي باهلل.. حين 

اأجد الوقت منا�سبًا �سوف اأ�سلي.

حّي على ال�صالة

86



ن�صيحة لل�صاب

لل�سالة  تقل  »ل  بكثرة  النا�س  يرّددها  بمقولة  �سمعت  لعلك   -1
عندي عمل بل قل للعمل عندي �سالة«. وهي مقولة من المفيد جدًا اأن 

ترّددها وتتذكرها دومًا في ذهنك واأن تتاأكد اأنك بقيامك باأي ن�ساط 

قبل ال�سالة لن يكون فيه بركة وخير.

2- تذكر اأّن الخالق الذي اأمدك بالقّوة والقدرة على اأداء اأي عمل 
يناديك للوقوف بين يديه.. األ ي�ستحّق منك وقفة �سكر وامتنان؟ وهل 

توؤجل موعدًا لك مع عزيز على قلبك؟ بالطبع ل! فكيف تماطل وتوؤجل 

لقاءك بخالقك!

3- ل تنتظر من اأحد اأن يذّكرك بوقت ال�سالة، بل كن اأنت �سوت 
الموؤّذن في المنزل و�سّجع اإخوتك واأهلك على خير العمل..

بين يدي اهلل لن  التي تقف فيها  الزهيدة  الدقائق  اأّن  تذّكر   -4
توؤخرك عن اأعمالك ولن تف�سد اأ�سغالك فا�ستعذ باهلل من و�سو�سات 

في  الة  ال�سّ اأّن  وتاأكد  لل�سالة  الأذان  �سماعك  فور  وقم  ال�سيطان 

اأن  اإل بعد  اأبدًا  اإلى عادة ولن يحلو لك الجلو�س  وقتها �سوف تتحول 

توؤّدي الفري�سة.

ن�صيحة لالأهل

1- ل بد لنا اأن نعّلم اأبناءنا منذ بداية تكليفهم ال�سرعي على اأداء 
واجباتهم الدينية على اأح�سن وجه وتقديمها على اأي اأمر دنيوي مهما 

كانت اأهميته.

يجب  لذا  عنه،  ر  نق�سّ بما  اأولدن��ا  نطالب  ل  اأن  المفيد  من   -2
اأّننا اأهم نموذج يتبعونه،  اأن نكون ال�سباقين لتلبية نداء ال�سالة بما 

فليكن تبليغنا باأ�سلوب غير مبا�سر ومحّبب. 

3-  حاوروا اأبناءكم باأ�سلوب هادئ واأخبروهم عن بركة ال�سالة 
في اأول وقتها ونتائجها الدنيوية والأخروية الممّيزة. وليكن تركيزكم 

على الترغيب ل الترهيب وعلى الت�سجيع ل التخويف. 

�سوا في منزلكم مكانًا ي�سلي فيه اأفراد الأ�سرة وينبغي  4- خ�سّ
الكترونية  الأل��ع��اب  اأو  كالتلفاز  الترفيه  و�سائل  من  خاليًا  يكون  اأن 

و�سّجعوا اأبناءكم على اإيقاف كل الأعمال والن�ساطات والتهيوؤ لل�سالة 

قبل وقتها.
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على  كالتحدث  القيادة،  بغير  الن�سغال   �1
الهاتف الخلوي اأو اإر�سال الر�سائل الق�سيرة اأو 

الأكل اأو الن�سغال بمذياع ال�سيارة.

2� عدم و�سع حزام الأمان، الذي من �ساأنه 
اإنقاذ الركاب عند التعر�س لحادث ا�سطدام.

المرور  اإ���س��ارات  تجاوز  في  المخاطرة   �3
وكذلك هو�س ال�سرعة في القيادة  والمغامرة.

وملوؤها  طاقتها  ف��وق  ال�سيارة  تحميل   �4
وقدرته على  تركيزه  ال�ساب  فيفقد  بالأ�سدقاء 

التحكم بالآلية

5� الجهل بالإ�سعافات الأّولية مّما يوؤّدي اإلى 
انعدام القدرة على تدارك الموقف فور حدوث 

حادث �سير.

ما  غالبًا  النعا�س:  تاأثير  تحت  القيادة   �6
اإلى  ويعود  متاأخرة  �ساعة  حتى  ال�ساب  ي�سهر 

منزله وقد غلبه التعب فينام خلف المقود!

7� اختيار �سيارة غير منا�سبة:  يتهور بع�س 
ال�سباب بقيادة اأي اآلية تتوفر له حتى لو افتقدت 

اأبرز م�سببات الوقاية الالزمة.

تحّول  ل  ���س��اب:  لكل  بالقول  نختم  لذلك 

�سيارتك اإلى تابوت متحرك ي�سبب موتك وموت 

من حولك.

اأخطاء  7
ت�صبب الموت

راأ�س  ال��م��رور على  ح���وادث  ت��اأت��ي 

المرحلة  في  ال�سباب  وفيات  اأ�سباب 

الع�سر �سنوات وال24  العمرية ما بين 

�سنة وتت�سبب �سنويًا في وفاة 400 األف 

�ساب حول العالم.

وب��ح�����س��ب خ���ب���راء ال��ق��ي��ادة ف���اإن 

ال�سباب  فيها  يقع  اأخطاء  �سبعة  اأب��رز 

والمراهقون عند القيادة هي: 

88



تتعر�س لالنتقاد باأ�سلوب غير لئق 

فتغ�سب وتثور مدافعًا عن نف�سك..

تحزن لأّن الآخرين يوجهون اإليك اأحكامًا 

خاطئة ..

يق والحنق.. وتتخبط ما بين ال�سّ

ما هو الحل؟  

ا�سمت ودع اأفعالك تتكلم!

تتغّير طباعك مع الأيام..

يختلف مزاجك واأ�سلوبك في التعاطي مع 

الآخرين..

باأ�سلوب  اإليك من حولك  اأن ينظر  تطمح 

جديد..

اأن يعرفوا اأّنك حقًا كبرت وتطّورت..

ل تحزن، ا�سمت ودع اأفعالك تتكلم!

ت�سعر اأن من حولك ل  يالحظون الفرق

فاإنك  نف�سك  لتثبت  �سعيت  مهما  واأن��ك 

تبقى عاجزًا عن تغيير نظرتهم تجاهك.

ل تبتئ�س معتقدًا اأنك رهين دائرة مغلقة

دع اأفعالك تتكّلم

على العك�س.. ا�سمت ودع اأفعالك تتكلم! 

كالمها موزون و�سادق..

يراه الجميع ول ي�ستطيع اأحد تكذيبه..

وانتقاء  ال��م��ف��ردات  اختيار  عليك  يوفر 

العبارات..

حديثها �سل�س ومفهوم..

لذلك ا�سمت ودع اأفعالك تتكلم!

ل تكف عن التطور وتهذيب النف�س..

وتاأكد اأن كل حركاتك و�سكناتك بين يدي 

اأعدل حاكم واأرحم رب..

ل تكترث ل�سماع الذم اأو المديح..

ول يكن همك اأن يثني عليك من حولك،

بل فّكر دومًا اأن عملك هو قربة اإلى اهلل 

وحده يجازيك عليه..

اأمام خيره  قا�سرًا  يبقى  فاإنه  كُثر  ومهما 

الجزيل..

لذلك ا�سمت ودع اأفعالك تتكلم!

حين ي�سير اأكبر همك جزاء الآخرة..

يوم  ح�ساب  عينيك  ن�سب  ت�سع  حين 

القيامة ويكون رهانك على النجاح هناك..

حيث ل ينفع الكالم ووحدها الأفعال توَزن 

وتخل�سك من العقاب..

اأفعالك  وت��دع  ت�سمت  اأن  معنى  �ستعرف 

تتكلم!

وتاأكد اأنك حين تعمل قربة اإلى اهلل �سوف 

ينير عّز وجّل قلوب من حولك ليتعرفوا اإليك 

اأكثر فاأكثر

وتذكر دومًا تلك الآية الكريمة:

َعَملَُكْم   
ُ
اهلل ــَرى  ــَي ــَص ــ� َف اْعـــَمـــُلـــواْ  {َوُقــــــِل 

ِمُنوَن} )التوبة: 1105 َوَر�ُصوُلُه َواْلُموؤْ

وما اأجمل حديث الأعمال!

 

ما اأجمل حديث الأعمال
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المياه الفل�صطينية

اإما م�صروقة اأو ملّوثة!
الكيان  ي�ستولي   

على  ال�������س���ه���ي���ون���ي 

ال���م���وارد  م���ن   85%
الفل�سطينية،  المائية 

يتعر�س  ح���ي���ن  ف����ي 

الجوفي  ال���م���خ���زون 

الفل�سطيني من المياه 

ج�س�يم�������ة  لأخط����ار 

ب�����س��ب��ب ال�����س��رق��ات 

ال�سهيونية.

ه����ذا م���ا اأك���دت���ه 

الأمانة العامة لجامعة 

التي  العربية  ال���دول 

طالبت المجتمع الدولي بتحمل م�سوؤولياته 

تجاه النتهاكات ال�سهيونية، والعمل على 

ا�ستخدام  من  الفل�سطيني  ال�سعب  تمكين 

كل موارده المتاحة.

ث التَّقرير ال�سادر عن الأمانة  ويتحدَّ

عن دور الممار�سات ال�سهيونية في تلويث 

الم�سادر المحددة للفل�سطينيين، ل �سيَّما 

اأ�سبحت مياهها غير  في قطاع غزة التي 

اإمكانّية  اأنَّ  �سالحة لال�ستخدام، مو�سحًا 

الفل�سطيني  الجوفي  المخزون  ا�ستعادة 

�سي�ستلزم  الآم��ن��ة،  وموا�سفاته  لقدراته 

المتناع التام عن ا�ستخدام هذا المخزون 

20 عامًا، مع �سرورة تاأمين م�سدر  لمدة 

بديل للمياه طوال تلك الفترة.

المياه  ت��دف��ق  ع��ن  ال��ت��ق��ري��ر  وك�����س��ف 

الم�ستوطنات  م���ن  ال��م��ل��ّوث��ة  ال���ع���ادم���ة 

ال�سهيونية والتي تقدر بنحو 30 مليون متر 

الغربية،  ال�سفة  وديان  �سنويًا على  مكعب 

به ذلك من تدمير ِلمزروعاتها  نًا ما �سبَّ مبيِّ

وِلمخزونها الجوفي. 

على  ع��ّد 
ُ
اأ التقرير  اأن  بالذكر  الجدير 

اعتبار اأن هناك �سرعية للكيان ال�سهيوني 

وبالتالي فهو يق�ّسم المياه بين الفل�سطينيين 

المياه  هذه  فكل  واإّل  ال�سهيوني  والكيان 

�سواء التي ي�ستعملها الكيان ال�سهيوني اأو 

الفل�سطينيون هي مياه فل�سطينية ي�ستولي 

عليها الحتالل ال�سهيوني.

اإعداد: حوراء مرعي
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واأخيرًا، ا�ستطاع العلماء اكت�ساف الخاليا الأ�سا�س »الأولية« في الطبقة الدهنية لجلد 

فروة الراأ�س والتي تنطلق منها الإ�سارة المن�ّسطة لعملية نمو ال�سعر. وهذا ما يعطي الأمل 

لع. للرجال، الذين لم ي�ست�سلموا لت�ساقط ال�سعر لديهم، باإمكانية التغّلب على ال�سَّ

الخاليا  وبين  للجلد  الدهنية  الخاليا  بين  ات�سال  تم  اإذا  اأنه  الباحثون  اأو�سح  وقد 

جديد.  �سعر  تنمية  على  قادرين  ف�سنكون  ال�سعر،  ب�سيالت  قاعدة  في  النائمة  الأولية 

الموجودة في جذور  لية  الأوَّ الخاليا  يمتلكون  يزالون  ال�سلع ل  اأ�سابهم  الذين  والرجال 

وبات  الجديد..  ال�سعر  تكوين  على  القدرة  فقدت  الب�سيالت  هذه  اأن  اإّل  الب�سيالت، 

العلماء يعرفون اأن هذه الخاليا الأولية للب�سيلة تحتاج لإ�سارات في داخل الجلد لتعمل 

على اإنتاج ال�سعر.

تجّدد الأمل

لع في التَّغلب على ال�صَّ

ر موقع ويكيليك�س اللكتروني وْقف ن�سر ما في حوزته من وثائق اإلكترونية. قرَّ

ت�سمن  مالية  عات  تبرُّ جْمع  على  ذلك  من  ب��دًل  �ستركز  اإنها  الموقع  اإدارة  وقالت 

ا�ستمرار وجود الموقع في الم�ستقبل.

وجاء الإعالن في اأعقاب ما قالت اإدارة الموقع اإنه »ح�سار من جانب �سركات التمويل 

الأمريكية«، وقد ق�سى على ن�سبة %95 من عوائد الموقع.

وكان الموقع قد بداأ في مواجهة متاعب مالية عندما بداأ في ن�سر مئات الآلف من 

الوثائق ال�سرية الخا�سة بمرا�سالت الحكومة الأمريكية مع �سفاراتها في الخارج.

موقع ويكيليك�س 

يوقف ن�صر 

الوثائق ال�صرية
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اأ�صماك 

»اأطباء 

الأرجل« 

قد ت�صر 

ب�صحتكم! 

هي اأ�سماك �سغيرة من نوع غاراروفا ُتعرف ب� »دكتور في�س«، 

اللحم  بتق�سير  تقوم  حيث  ماء  وعاء  في  الأ�سماك  هذه  وتو�سع 

الميت واإزالة التوتر ومعالجة بع�س الأمرا�س الجلدية.

في�س«  »دكتور  بخبرات  ت�ستعين  التجميل  منتجعات  وباتت 

ناهيك عن اأطباء الجلد، وخبراء العناية بالأرجل، وذلك لتاأمين 

اأف�سل الخدمات لزبائنها.

بع�س  تواجه  العالج  المبتكرة حديثًا في  التقنية  اأن هذه  اإل 

من  ية  طبِّ م�سادر  رت  ح��ذَّ حيث  الطبي،  �سقها  في  النتقادات 

ة  البريطانيَّ ة  الحكوميَّ حة  ال�سَّ حماية  وكالة  منها  اعتمادها، 

ة »دكتور في�س« من �ساأنها نقل الفيرو�سات  التي اعتبرت اأنَّ تقنيَّ

والبكتيريا اإلى بع�س الزبائن، فاإذا كان اأحدهم م�سابًا بالإيدز 

على �سبيل المثال، وجرحت رجله، قد ينقل الفيرو�س اإلى اآخرين. 

نف�سها،  المياه  اأو  ال�سمك،  تنتقل عبر  البكتيريا قد  اأن  واأ�سافت 

باأمرا�س  الم�سابين  الأ�سخا�س  رة  محذِّ اآخر،  اإلى  زبون  من  اأو 

الجهاز  ف��ي  �سعف  لديهم  ��ذي��ن  الَّ اأو  وال�سدفية،  كال�سكري، 

لالإ�سابة  عر�سة  الأكثر  هم  لأنهم  نظرًا  اعتمادها  من  المناعي 

بالأمرا�س المذكورة.

بكتيريا  اأو  بفيرو�سات  الإ�سابة  خطر  اأنَّ  اإلى  الوكالة  ولفتت 

�سئيل، لكن ل يمكن ا�ستثناوؤه، بل يمكن تقلي�سه من خالل اتخاذ 

تدابير النَّظافة المنا�سبة. وللحوؤول دون وقوع اإ�سابات، اقترحت 

الوكالة على المنتجعات تغيير المياه بعد كل زبون، اإل اأن التعقيم 

غير ممكن لما قد ي�سببه من اأذى لهذه الأ�سماك التي يبلغ عددها 

200 تقريبًا في كل وعاء.
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 Internet�اإدمان ال

جديد علم النف�س
العالج  مجال  دخل  جديد  علمٌي  فرٌع  الإنترنت«  »اإدم��ان   

اأعرا�سه،  له  الأمرا�س،  كباقي  اأنه  وال�ّسبب  والطّبي،  ف�سي  النَّ

ونتائجه الوخيمة، وهو بحاجة اإلى ت�سخي�س وعالج مثله مثل 

باقي الأمرا�س.

الإدمان،  اأن��واع  جميع  ي�سم  الجديد  العلمي  الفرع  وهذا 

اللكترونية  الأل��ع��اب  النترنت،  الكمبيوتر،  على:  ك��الإدم��ان 

واألعاب الفيديو. اأ�سف اإلى ذلك  اأنَّ المدمن قد ت�سيبه بع�س 

اتجة عن اأنواع من هذا الإدمان. ة النَّ الأمرا�س الج�سميَّ

ت مراعاة هذا الجانب العالجي من خالل تخ�سي�س  وتمَّ

م�ست�سفيات ومراكز لعالج حالت اإدمان الإنترنت، كما تزايدت 

الآثار  ودرا���س��ة  لبحث  المتخ�س�سة  ��ات  وال��دوريَّ ال��درا���س��ات 

ا�ستخدام  �سوء  اجمة عن  النَّ ة  والج�سميَّ ة  والجتماعيَّ النف�سيَّة 

�سبكة الإنترنت. 

مع  العالج  واأ�ساليب  ا�ستراتيجيات  العلم  ه��ذا  د  وي��ح��دِّ

ة  الفرديَّ والحالت  الرئي�سة  الم�سكالت  العتبار  بعين  الأخذ 

والظروف المرتبطة بال�سطرابات الناجمة عن هذا الإدمان، 

الإنترنت،  لإدم��ان  ة  والعالميَّ الثقافية  اأثيرات  التَّ مناق�سة  مع 

ف�سي وطرق الوقاية، ويلحظ اهتمامًا  بالإ�سافة اإلى العالج النَّ

خا�سًا باأ�ساليب التَّعاطي مع المراهقين المدمنين على �سبكة 

الإنترنت، وكيفية العمل لمنع الإدمان لديهم.

����ام  مَّ  ب�����داأ م��ط��ع��م ف���ي ال����دَّ

)ال�����س��ع��ودي��ة( ف��ر���س غ��رام��ات 

كّل  ياأكلون  ل  الذين  الزبائن  على 

محاولة  في  طلبوه،  الذي  الطعام 

وتقلي�س  الإ����س���راف،  م��ن  للحد 

ك��م��ي��ات ال��ط��ع��ام ال��ف��ائ�����س��ة عن 

الحاجة.

لفتات  »َمرَمر«  مطعم  وو�سع 

ومع  الغرامة،  من  بائن  الزَّ ر  تحذِّ

يفاجاأون  ال��ك��ث��ي��ري��ن  ف���اإن  ذل���ك 

الغرامة  دفع  منهم  يطلب  عندما 

م ح�����س��ي��ل��ت��ه��ا اإل����ى  ال���ت���ي ت����ق����دَّ

الجمعيات الخيرية.

المبلغ  ه���ذا  ف��ر���س  وي��ه��دف 

النا�س  ت�����س��ج��ي��ع  اإل����ى  ال���رم���زي 

على  يزيد  طعام  طلب  ع��دم  على 

من  الكثير  اأع��رب  وقد  حاجتهم، 

الزبائن الذين دفعوا الغرامة عن 

ترحيبهم بالفكرة.

وذك���ر ���س��اح��ب ال��م��ط��ع��م اأن 

ق���راأ عن  راودت����ه عندما  ال��ف��ك��رة 

ل���الأم���م ال��م��ت��ح��دة ذكر  ت��ق��ري��ر 

جنوب  ف��ي  ت  تف�سَّ المجاعة  اأن 

�س هذه  ال�سومال، فقّرر اأن يخ�سِّ

الجائعين  لم�ساعدة  ال��غ��رام��ات 

هناك.

غرامة على فائ�س 

الطعام!
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جف���اف الجل�د 
وت�������ص���ق���ق���ات���ه
د. ب�صام ال�صايغ*

اإنَّ جفاف الجلد م�صكلة جلدية عامة، وتزداد في ف�صل 

حكة  ي�صبب  مما  البارد،  الهواء  في  الرطوبة  لقلة  ال�صتاء 

اإلى ت�صققه،  واحمرارًا في الجلد. وقد يوؤدي جفاف الجلد 

مثل ت�صقق ال�صفاه اأو الكعبين. وقد يوؤدي اإلى �صعف الجلد 

اأمام الجراثيم.

يعّد الّتوازن بين الّزيوت والّرطوبة �صيئًا حيويًا من اأجل 

التي  الزيوت  الدهنية  الغدد  وتفرز  وجــّذاب.  �صحيٍح  جلٍد 

تجعل �صطح الجلد زلقًا. وتتمثل الرطوبة في الماء الموجود 

الماء  الدم. هذا  اإليها عبر  والتي ي�صل  الجلد  داخل خاليا 

هو الذي يحافظ على خاليا الجلد في حالة ممتلئة و�صحية 

وتبدو �صاّبة ون�صطة. ونظرًا لأن الّزيوت والرطوبة تعمالن 

كما  يكفي،  بما  رطبة  الجلد  خاليا  تكون  اأن  فينبغي  معًا، 

ينبغي اأي�صًا اأن يتوّفر ما يكفي من الّزيوت للعمل كدرع يمنع 

التبّخر الّزائد للّرطوبة من طبقات الجلد الخارجية.

اأ�صباب جفاف الجلد

الوجه  ب�����س��رة  اأن  ال��ك��ث��ي��رون  يعتقد 

نظرًا  بالجفاف  فقط  ت�ساب  ال��ت��ي  ه��ي 

الأمر  ولكن حقيقة  ال�سديدة.  لح�سا�سّيتها 

للجفاف  ُعر�سة  عامة  ب�سفة  الجلد  اأّن 

نتيجة لعوامل خارجية كثيرة، اأهمها: 

1� البرد والهواء والمياه. 
المالب�س  واح���ت���ك���اك  ال��ت��دف��ئ��ة   �2

بالج�سم.

وال�سابون  ب��ال��م��اء  ال��وج��ه  غ�سل   �3
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يعتقد الكثيرون اأن 

ب�ص��رة الوج��ه هي 

فقط  ت�ص��اب  التي 

بالجف����اف ولك��ن 

اأّن  الأم��ر  حقيق��ة 

الجل��د ب�صفة عامة 

للجف��اف  ُعر�ص��ة 

بطريقة مبالغ فيها.

غ�سل  ف��ي  ال��ح��ار  ال��م��اء  ا�ستخدام   �4
الجلد؛ لأنه يذيب الطبقة الدهنية.

5� ا�ستخدام م�ستح�سرات اأو منّظفات 
الدهنية  الطبقة  تذيب  م��واد  على  تحتوي 

الواقية للجلد.

وقد يكون الجلد ُعر�سة للجفاف نتيجة 

لعوامل داخلية، منها:

1� ك�سل في ن�ساط الغدة الدرقية.
اأو  ف��ط��ري��ة  اإ���س��اب��ة   �2

بكتيرية.

بع�س  ا����س���ت���خ���دام   �3
جفاف  ت�سبب  التي  الأدوي��ة 

الجلد.

اأم�����را������س  وج�������ود   �4
داخلية.

5� حمية قا�سية.
العالج 

يبداأ عالج جفاف الجلد 

ما  اإل��ى  اللتفات  خالل  من 

ومراجعة  عوار�س  من  ذكر 

ال��ط��ب��ي��ب ال��م��خ��ت�����س مع 

مراعاة الم�سائل التالية:

البارد  ال��م��اء  ا�ستعمال   �1
عدة مرات يوميًا.

وع�سير  ال�سوائل  تناول   �2
الفواكه والماء بكثرة.

الجلد  اأو  ال��وج��ه  دْه���ن   �3
بالفازلين  اأو  ال��زي��ت��ون  ب��زي��ت 

بزيت  اأو  الأ���س��ف��ر(،  ل  )يف�سّ

الأطفال اأو الزيت المعدني بعد 

كل حمام مبا�سرة.

اأو  بالفوطة  الوجه  جلد  فرك  عدم   �4
الإ�سفنجة.

5� مراقبة ما يثير الجفاف من اأطعمة 
اأعرا�س  ظ��ه��ور  اأو  ال��م��ن��اخ  اخ��ت��الف  اأو 

مرافقة للجفاف. 

والفواكه  ال��خ�����س��ار  م��ن  الإك���ث���ار   �6
تركيب  ف��ي  ت��دخ��ل  م���واد  لح��ت��وائ��ه��ا على 

الجلد  لرطوبة  م�سدرًا  تعتبر  كما  الجلد، 

الداخلية...

ب�صيط ومركب

ن��وع��ا ج��ف��اف الجلد  اأم���ا 

الب�سيط  الجلد  جفاف  فهما: 

وجفاف الجلد المرّكب.

الجل����د  جف����اف  وينت����ج 

الب�سيط عن نق�س في الزيوت 

تتباي����ن  ال����ذي  الطبيعي����ة، 

اأ�سباب����ه. وغالب����ًا م����ا ت�سيب 

ه����ذه الحال����ة ال�سي����دات دون 

�سن الخام�سة والثالثين.

اأما جفاف الجلد المرّكب 

فاإنه يفتقر للّزيوت والّرطوبة 

بخطوط  ويتمّيز  م��ع��ًا، 
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جفاف  من  للوقاية 

الجل����د ل تتن���اول 

المي���اه الغازي��ة اأو 

اأو  ال�صوكولت����ة 

البطاط�س  رقائ��ق 

اأو الأطعمة �صريعة 

التح�صي��ر الأخ��رى.

الجلد  ل��ون  ف��ي  وت��غ��ّي��ر  بنية  وب��ق��ع  دقيقة 

الجلد.  وترّهل  الم�سام  حجم  في  وزي��ادة 

وعادة ما يرتبط بالتقدم في ال�سن.

بماذا يتميز  الجلد الجاف؟

اإلى  بافتقاره  الجلد  ج��ف��اف  يتميز   

البريق وبكونه حر�سفيًا وعلى هيئة رقائق، 

كما تتكون فيه التجاعيد والخطوط الدقيقة 

باأنه م�سدود  ب�سهولة. وعادة يعطي �سعورًا 

عليه  و�سع  اإذا  اإل  غ�سله  بعد  مريح  وغير 

ويعّد  الجلد.  كريم  اأو  المرطبات  من  نوع 

للجفاف  عالمات  الت�سققات  اأو  الق�سب 

ال�سديد للجلد وافتقاده للماء.

ما هي اأماكن جفاف الجلد؟

الجلد  ج��ف��اف  ح�سول  المعتاد  م��ن 

للعوامل  المعّر�سة  الج�سم  مناطق  ف��ي 

قد  لكنه  واليدين،  الوجه  مثل  الطبيعية 

خا�سة  اأي�سًا  كّله  للج�سم  م�سكلة  يكون 

وراثية  حالة  يعّد  وه��و  ال�ستاء.  ف�سل  في 

)اأو يزداد  ين�ساأ  ولكّنه قد  ب�سفة مبدئية، 

حّدة( نتيجة ل�سوء الغذاء وللعوامل البيئية 

المحيطة مثل التعّر�س لل�سم�س اأو الّرياح اأو 

البرد اأو المواد الكيميائية اأو م�ستح�سرات 

ال�ستحمام  م��ن  الإك���ث���ار  اأو  ال��ت��ج��م��ي��ل، 

با�ستعمال ال�سابون القوي.

في  التغذية  لنق�س  دور  من  هل 

جفاف الجلد؟

نعم قد يوؤدي النق�س الغذائي اأي�سًا اإلى 

فيتامين)اأ(  نق�س  خا�سة  الجلد،  جفاف 

وفيتامينات )ب(.

اأكثر  الفاتحة  الب�سرة  اأ�سحاب  ويبدو 

ع��ر���س��ة م��ن غ��ي��ره��م ل��الإ���س��اب��ة بجفاف 

ة مع تقّدم ال�سّن بهم، فيميل  الجلد، خا�سّ
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اأقّل  ي�سبح  اأن  اإل��ى  الّنا�س  غالبية  جلد 

�سماكًة واأكثر جفافًا مع تقّدم ال�سن.

الّنا�س لديهم جلد جاف في  كثير من 

اأخرى.  المناطق، وزيتي في مناطق  بع�س 

والذقن  والأن��ف  الجبهة  جلد  يميل  فمثاًل، 

اإلى كونه زيتيًا في الحالة النموذجية للجلد 

المرّكب، بينما يميل الجلد المغّطي لباقي 

اأجزاء الوجه للجفاف.

تو�صيات

بع�س  اإليك  الجلد  جفاف  من  للوقاية 

الن�سائح:

تناول غذاًء متوازنًا يت�سمن الخ�سراوات  1 .

وال����ف����واك����ه وال����ح����ب����وب وال����ب����ذور 

والمك�سرات.

والتي  بالكبريت  الغنية  الأطعمة  تناول  2 .

ت�ساعد على اإبقاء الجلد ناعمًا و�سابًا. 

الثوم  ل��ه  الطبية  الم�سادر  تت�سمن 

والأ�سباراج�س  وال��ب��ي�����س  وال��ب�����س��ل 

هيئة  في  ���س��راوؤه  ويمكن  )الهليون(، 

اأقرا�س.

تناول ن�سف جالون من الماء النقي على  3 .

الأقل كل يوم للمحافظة على قدر طيب 

من الماء في الجلد.

والدهون  المقلية  الأطعمة  تجنب  4 .

الحيوانية والزيوت النباتية 

المعالجة حراريًا.

المي����اه  تتن����اول  ل  5 .

الغازية اأو ال�سكر 

ال�س���كولت��������ة  اأو 

رق������ائ����������ق  اأو 

ط�����س  لبطا ا

الأطعم�����ة  اأو 

�سريعة التح�سير.

فقدان  اإلى  يوؤّدي  لأنه  الكافيين،  تجنب  6 .

ال�����س��وائ��ل وال��م��ع��ادن ال�����س��روري��ة من 

خاليا الجلد.

ل ت��دخ��ن وت��ج��ن��ب ا���س��ت��ن�����س��اق دخ���ان  7 .

الآخرين. 

ل ت�ستخدم ال�سابون القوي اأو الكريمات  8 .

ال��م��ن��ظ��ف��ة ل��ل��ج��ل��د. ب����دًل م���ن ه���ذا، 

ا�ستخدم زيوت الزيتون اأو الأفوكادو اأو 

اللوز ال�سافية لتنظيف الجلد. 

ا�ستخدم الليف )اللوفة( والماء الدافئ  9 .

وذلك  الوجه  لغ�سل  اأ�سبوعيًا  مرتين 

الدموية  ال���دورة  لتقوية 

الجلد  خاليا  واإزال���ة 

الميتة.

دائمًا  عليك  10 .

الجل�����د  بترطيب 

بعد تنظيفه. 
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الت�صققات الجلدية

جلدية  ندوب  هي  الجلدية  الت�سققات 

تظهر على �سكل خطوط طولية زهرية اللون 

اأو بي�ساء اللون )ح�سب عمرها الزمني(، 

البطن  منطقة  خ��ا���س  ب�سكل  وت�����س��ي��ب 

وتحدث بن�سبة قد ت�سل اإلى )%90( عند 

ظهورها  يت�سح  حيث  الحوامل  ال�سيدات 

البطن  ات�����س��اع  وزاد  الحمل  ت��ق��دم  كلما 

)الثلث الثاني والثالث من الحمل(.

فهي:  الت�سققات  ظ��ه��ور  اأم��اك��ن  اأم���ا 

 � ال��م��ع��دة   � ال�����س��در   � البطن   � ال��ف��خ��ذان 

الإبطان.

ونظرًا لقلة مرونة الجلد وحدوث تمدد 

مفاجئ له، يت�سقق الجلد ويحدث ما ي�سبه 

�سغيرة  حمراء  خطوط  وتظهر  التمزق، 

اإلى اللون الأبي�س،  تت�سع تدريجيًا متحولة 

 � المفرطة  ال�سمنة  ب�سبب  ذل��ك  وي��ك��ون 

الأمرا�س   � الحمل   � الهرمونات  اختالل 

الهرمونية مثل اأمرا�س الغدة الجار كلوية 

الباطنية  الأورام  مثل  المزمنة  والأمرا�س 

لفترات  الكورتيزون  ده��ان��ات  ا�ستعمال   �

طويلة.

طرق العالج

العامل  م��ع��رف��ة  ع��ل��ى  ال��ع��الج  يعتمد 

من  بد  فال  هرمونيًا  ك��ان  ف��اإن  الم�سبب، 

عالج الخلل الهرموني، واإن كان ميكانيكيًا 

)الحمل � زيادة الوزن( فالعالج يعتمد على 

اإنقا�س الوزن وممار�سة التمارين الريا�سية 

بالبتعاد عن  فيكون  دوائيًا:  اأما  الخا�سة. 

ال�ستخدام ال�سيئ للكورتيزون.

اأما عالج الت�سققات الجلدية في حال 

متعددة  ع��الج  ط��رق  هناك  ف��اإن  ظهورها 

وحديثة. وتعتمد طريقة العالج على حجم 

الت�سققات الجلدية وعلى مدة حدوثها ولون 

هذه الت�سققات الجلدية وعمقها.

وكان  حديثة  الت�سققات  كانت  فكلما 

العالج اأبكر واأ�سرع كانت النتائج المرجوة 

اأف�سل واأ�سرع.

� الوقاية هي خير عالج للت�سققات ويتم  1.
المطّريات  ا�ستعمال  طريق  عن  ذلك 

والمرطبات الجلدية التي تحتوي على 

دهون وزيوت عالية التركيز، والحر�س 
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الجلد  جفاف  عدم  على 

ن�سبة  م���ن  ي��ق��ل��ل  م��م��ا 

حدوثها.

ال��م�����س��دات  ا���س��ت��ع��م��ال   � 2.
اأثناء  الجلد  تمدد  لمنع 

الحمل.

� وفي حال ظهور الت�سققات  3.
ي���ن�������س���ح ب��ا���س��ت��ع��م��ال 

المو�سعية  ال��ده��ان��ات 

عملية  ف��ي  ت�ساعد  وال��ت��ي  وال���زي���وت 

تجديد الخاليا الجلدية.

� ا�ستعمال ليزر التق�سير. 4.
حاليًا  المتوفرة  العالجات  فاإّن  وللعلم 

م�ساعدة على تح�سين مظهر الت�سققات ول 

تعتبر عالجًا نهائيًا.

تو�صيات عامة

فهي  الإم���ك���ان،  ق���در  ال�سم�س  ت��ج��ّن��ب   1.
التي  الأ���س��رار  غالبية  عن  م�سوؤولة 

الجفاف  ت�سبب  فهي  الجلد.  ت�سيب 

الجلدي  الطفح  وحتى  والتجاعيد، 

والبثور.

.2  �سع دائمًا واقيًا جيدًا من ال�سم�س على 
اإذا  الجلد  من  المك�سوفة  المناطق 

كان ينبغي لك التعر�س لل�سم�س.

اأو  بالق�سب  الجلد  اإ���س��اب��ة  ح��ال��ة  ف��ي   3.
للماء  ا�ستهالكك  م��ن  زد  الت�سقق، 

ال�صم���س  تجّن��ب 

ق���در الإم���ك���ان، 

م�ص��وؤول��ة  ف�ه�ي 

ع�ن غالبية الأ�صرار 

التي ت��صيب الج�لد

* اأخ�سائي بالأمرا�س الجلدية الزهرية، تجميل.

الهوام�س

والأح�����م�����ا������س ال���ده���ن���ي���ة 

الأ�سا�س. 

المناطق  تغطية  اأح�سن   4.
بمادة  بالق�سب  الم�سابة 

م��زل��ق��ة م���ع ح��م��اي��ت��ه��ا من 

العنا�سر الجوية.

المركب،  الجلد  لرعاية   5.
الجافة  المناطق  مع  تعامل 

ع��ل��ى اأن��ه��ا ج��ل��د ج���اف ومع 

ال��م��ن��اط��ق ال��زي��ت��ي��ة ع��ل��ى اأن��ه��ا جلد 

زيتي.

ب�سرب  المجال  في هذا  الأطباء  وين�سح   �

ما ل يقل عن 1و5 لتر ماء في اليوم الواحد 

خا�سة في ف�سل ال�ستاء لأن التدفئة توؤّدي 

اإلى جفاف الهواء. 

في  حتى  ناعمة  ب�سرة  على  وللحفاظ   6.
ف�سل ال�ستاء يجب تناول اأطعمة غنّية 

الدهنية  وبالأحما�س  )اأ(  بفيتامين 

ال�سلجم،  وزي���وت  )ال��زب��د  الأ���س��ا���س 

وهي زيوت بذور اللفت(. كذلك تمثل 

الرئي�س  والمكّون  الوقود  البروتينيات 

ولالحتفاظ  ل��ل��ع�����س��الت.  بالن�سبة 

نوع  تناول  بد من  ل  متما�سك  بج�سد 

اليوم  ف��ي  م��رة  البروتين  اأن���واع  م��ن 

وليكن اللحم، اأو الأ�سماك، اأو البي�س 

اأو ال�سويا.
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في  العزيز  الــقــارئ  اأيها  لك  نقدم 

هذه ال�صفحة معلومات عن مواقع ناأمل 

ت�صفحك  في  مهمًا  رافدًا  لك  ت�صكل  اأن 

والحذر  ال�صتفادة  وكيفية  لالإنترنت 

منه في اآن واحد.

 www.itf.org.ir 

* موقع موؤ�ص�صة الفكر الإ�صالمي 

الإ�سالمي  الفكر  موؤ�س�سة  موقع  يعنى 

الثقافة  ون�سر  الإ���س��الم��ي  ال��ت��راث  ب��اإح��ي��اء 

الإ�سالمي  ب��ال��دي��ن  وال��ت��ع��ري��ف  الإ���س��الم��ي��ة 

ال�سخ�سيات  ���س��ي��ر  وع���ر����س  ال��ح��ن��ي��ف 

متعددة  اأق�سام  على  يحتوي  وهو  الإ�سالمية. 

والذي  وال��م��ق��الت«  المعلومات  »بنك  ه��ي: 

يت�سمن مجموعة كبيرة حول عناوين متنوعة 

خا�س  وق�سم  والقراءة،  المطالعة  هواة  تهم 

وق�سم  اإ���س��الم��ي��ة،  ومعالم  ب��م��دن  للتعريف 

»اأخبار العالم الإ�سالمي«، وق�سم »المجالت« 

التالية:  المجالت  اإ�سدارات  يعر�س  وال��ذي 

لالأطفال  ث��ق��اف��ي��ة  م��ج��ل��ة  وه����ي  »ال����ه����دى« 

المتخ�س�سة  »ثقافتنا«  ومجلة  والنا�سئة 

بالح�سارة الإ�سالمية ومجلة »التوحيد« وهي 

ف�سلية فكرية ومجالت اأخرى �سادرة باللغة 

الإنكليزية.

* موقع �صبكة كربالء المقد�صة
 www.holykarbala.net

المقد�سة  ك��رب��الء  �سبكة  موقع  يعر�س 

المعارف  دائ����رة  وي��ت�����س��ّم��ن  ال��ط��ّف  لأدب 

كربالء  بمدينة  خا�سًا  وق�سمًا  الح�سينّية 

وجغرافّيتها  تاريخها  عن  للحديث  المقّد�سة 

والعبا�سية   الح�سينية  ال��ّرو���س��ت��ي��ن  وع���ن 

لل�سائح  دليل  على  ويحتوي  كربالء  واأع��الم 

حول الم�ساهد والمزارات والآثار والم�ساجد 

مبا�سرًا  بثًا  وينقل  والمكتبات  والح�سينيات 

من الرو�سة الح�سينية. وفي ق�سم ال�سوتيات 

واأدعية  ولطميات  وم��راٍث  محا�سرات  توجد 

وزيارات.
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*  موقع تبيان

* مركز الغدير للدرا�صات والن�صر والتوزيع

www.tebyan.net

ي�سدر موقع تبيان باللغات العربية 

والفار�سي���ة،  والفرن�سي���ة  والإنكليزي���ة 

ويت�سم���ن اأبوابًا متنوعة منه���ا: القراآن 

اهلل  كت���اب  ع���ن  للحدي���ث  الكري���م، 

واإعج���ازه وق�س�سه، الأ�س���رة الم�سلمة، 

وفي���ه موا�سي���ع ع���ن الأ�س���رة والطف���ل 

والم���راأة وال�سباب، اأ�سرار النجاح، للحديث عن تطوير المهارات الذاتية واآلّيات النجاح، باب 

خا����س بتعليم اللغ���ة الفار�سية من الألف اإلى الياء، باب الح�سارة الإ�سالمية وجغرافيا العالم 

الإ�سالم���ي، اإ�ساف���ة اإلى اأبواب ثقافّية وفنّي���ة و�سحّية، ومكتبة تت�سّمن كتب���ًا اإ�سالمّية وثقافّية 

واجتماعّي���ة.

www.alqadir.org

م�سنفة  للعقائد  ومو�سوعة  الإ�سالمية،  الكتب  من  �سخمة  مجموعة  الغدير  مركز  ي�سم 

اأبجديًا بح�سب المو�سوعات.

ة »المنهاج«، وهي مجّلة ثقافية متخ�س�سة في مختلف  وتحتوي قائمة الموقع اأي�سًا على ف�سليَّ

والمناق�سات،  الكتب  ومراجعات  والأدب  والتاريخ  والتراث  المعا�سر  الإ�سالمي  الفكر  مجالت 

�سة في معالجة الدرا�سات الفقهية. وف�سلية فقه اأهل البيت R المتخ�سّ

باقة ق�س�سية منوعة تقدم  ن  تت�سمَّ والتي  والفتيات،  للفتيان  الغدير  اإلى مكتبة  بالإ�سافة 

لالأطفال المعارف الأخالقية والتربوية والعلمية بطريقة م�سلية ومفيدة.
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الجائزة الأولى: �صكنة عبا�س فح�س. 150000ل.ل.

الجائزة الثانية:  جعفر محمد حرب. 100000ل.ل.

8 جوائز، قيمة كل منها 50000ل.ل. لكل من:

اأ�صئلة م�صابقة العدد 243

اأ�صماء الفائزين في قرعة م�صابقة العدد 241

* زهراء ح�صن ال�صيقة
* هنادي علي القّلى

* فريال جعفر زيون
* را�صد محمود الزين

* محمد ح�صن ن�صور
* حميدة يو�صف عوالة

* نور عماد جمعة
* ريما علي مرجي

1

2

3

4

5

�صح اأم خطاأ؟

ل الإن�سان العفو الإلهي عند التوبة من الذنوب الكبيرة وبغ�س النظر عن الذنوب ال�سغيرة. اأ � يح�سّ

ب � غالبًا ما ت�سيب حالة جفاف الجلد المركب ال�سيدات دون �سن الخام�سة والثالثين.

ج� � قال اأمير الموؤمنين Q: »هنا واهلل مناخ ركاب وم�سارع �سهداء ل ي�سبقهم الف�سل من كان قبلهم 

ول يلحقهم من كان بعدهم«.

اإمالأ الفراغ

اأ � بداأ العالم ينظر اإلى... ك�سرط اأ�سا�س لال�ستقرار القت�سادي العالمي.

ب �... هلل عّز وجّل تكون باإخال�س العتقاد به وبوحدانيته وباإخال�س العمل هلل عّز وجّل في العبادة وغيرها 

مما ياأتي به الإن�سان.

ج� � تاأتي...... على راأ�س اأ�سباب وفيات ال�سباب حول العالم.

من القائل؟

اأ � »عندما يعي�س الإن�سان الأمل فاإنه �سوف ي�سعى للتغيير ويكون هذا الأمل نقطة تحّول في حياته وعودة له 

اإلى الحياة ال�سليمة«.

ب � »اإن نور الفطرة قد هدانا اإلى اأن نعرف اأن قلوب جميع الب�سر... تتوجه بالفطرة اإلى الكمال الذي ل 

نق�س فيه«.

ج� � »واهلل ل نخليك حتى يعلم اهلل اأنا قد حفظنا غيبة ر�سول اهلل فيك«.

�صّحح الخطاأ ح�صبما ورد في العدد

اأ � اإن عدم تحّرك العالم الإ�سالمي وتوجهه نحو ال�سمّو مرجعه الإعرا�س عن الجهاد.

ب � يجب المبادرة اإلى حفظ المعّلم من خالل حفظ ماء وجهه وذكره بالخير.

ج� � اأكل ال�سمك، ال�سفرجل واللبان هو من اأ�سا�س لوازم منع جفاف الجلد.

من هو؟

اأ � رف�س التبروؤ من الإمام علي Q ولعِنه ولّما ُهّدد بالقتل قّدم ابنه اأمامه كي ل ي�سعف؟ 

ب � كان له من العمر، حين التحق بالإمام الح�سين Q خم�س و�سبعون �سنة. 

ج� � ت�ستخدم كو�سيلة للمعالجة ولكنها قد ت�سبب م�ساكل �سحية اأخرى خا�سة للم�سابين بمر�س ال�سكري اأو 

لديهم �سعف في جهاز المناعة.

في اأي مو�صوع وردت هذه العبارة؟

»اإن دماء الإمام اأعطت الم�سلمين در�سًا تاريخيًا.. هو اأن نعمل دائمًا لنيل مر�ساة اهلل، حتى لو كّلفنا ذلك 

تقديم اأرواحنا، وهتك اأعرا�سنا، وقتل �سبابنا ورجالنا«.

6



٭ اأ�سئلة الم�سابقة ُيعتمد في الإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي.

اإجابات �سحيحة عن كل  الذين يجيبون  بين  بالقرعة من  الفائزون �سهريًا  ُينتخب  ٭ 

اأ�سئلة الم�سابقة وتكون الجوائز على ال�سكل الآتي:

 8 اإلى  لبنانية بالإ�سافة  ليرة  األف  الثاني: مئة   � لبنانية  ليرة  األف  الأول: مئة وخم�سون 

جوائز قيمة كل واحدة منها خم�سون األف ليرة.

٭ كل من ي�سارك في اثني ع�سر عددًا ويقّدم اإجابات �سحيحة ولم يوفق بالقرعة، يعتبر 

م�ستحقًا لجائزة القرعة ال�سنوية.

واأربعين  وخم�سة  مئتين  العدد  في  ال�سهرية  بالم�سابقة  الفائزة  الأ�سماء  عن  ُيعلن  ٭ 

ال�سادر في الأول من �سهر �سباط 2012م بم�سيئة اهلل.

اآخر مهلة ل�صتالم اأجوبة الم�صابقة:

ل من كانون الثاني  2012م الأوَّ
مالحظة:

٭ ت�سل العديد من الق�سائم اإلى المجلة بعد �سحب القرعة ما يوؤدي اإلى حرمانها من ال�ستراك 

بال�سحب لذا يرجى الإلتزام بالمهلة المحددة اأعاله.

مكتبة  اإلى  اأو   ،)24/35 �س.ب:  البريد)بيروت،  �سندوق  عبر  الأجوبة  ُتر�سل  ٭ 

المعارف  جمعية  معر�س  اإل��ى  اأو  المعمورة   - الثقافية  الإ�سالمية  المعارف  جمعية 

الإ�سالمية الثقافية - النبطية - مقابل مركز اإمداد الإمام الخميني}.

٭ كل ق�سيمة ل تحتوي على ال�سم الثالثي ومكان ورقم ال�سجل تعتبر لغية.

المق�صود بالحتياط في الموارد التي يجب فيها الحتياط:

اأ � مراعاة اأكثر من احتمال فقهي للم�ساألة.

ب � مراعاة كل الحتمالت الفقهية للم�ساألة.

ج� � مراعاة الحتمال الفقهي الأقوى للم�ساألة اإن وجد.

واظب مجتبى على ح�صور... يوميًا في الم�صجد.

اأ � الأدعية.

ب � �سالة ال�سبح.

ج� � �سالة الجماعة.

الم�صيح Q ما جاء اإل......

اأ � ليعم العدل.

ب � ليرفع الظلم.

ج� � لي�سهد بالحق.

كان �صبب ا�صت�صهاد مالك الأ�صتر )ر�س(، ما هو؟

اأ � ولية م�سر.

ب � �سربة الع�سل.

ج� � كره اأهل ال�سام له.
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تنّهدت من األم الجراح وعذابات الفراق، �سئمت 

ع�سقي  م��ن  و���س��ج��رت  بعيد  والحبيب  ال��ح��ي��اة 

للم�ستحيل فما اأحلى الموت في اأح�سان التربة.

غمرتني ال�ّسكينة الأبدية، وكّفنت بلبا�س العر�س 

اإلى  اأدخلوني  ثم  الأك���ّف  على  ُرفعت  الأبي�س. 

نمت  ال��ّث��رى.  بتربة  وغ��ّط��ون��ي  الجديد  منزلي 

القبر  ظلمة  توؤن�سني  وحيدة  الأب��دي  فرا�سي  في 

يخرق  رن��ان  رخيم  ب�سوت  واإذ  اللحد،  وعتمة 

قلبي ب�سهم عذب ويخاطبني. نور ي�سقق جدران 

الغبار  نف�ست  عرقي.  يجتاح  ناب�س  ودم  لحدي 

قادم  بالحبيب  واإذ  غفوتي  من  وقمت  كتفي  عن 

قلبي  با�سمه  نب�س  الذي  الح�سين  هوذا  نحوي. 

وُخّط ا�سمه على لحدي »عا�سق الح�سين«.

ما لتربة كربالء تنا�سدني وتغفو جراح الح�سين 

على  العطر  ينثر  الزكي  لدمه  ما  على �سدري؟! 

كفني؟! وما لي حائرة هكذا في اأمري؟!

�سفتي  على  كربالء  مرثية  واأن�سد  قلبي  يا  اإه��داأ 

من  وا�سقه  الح�سين  تربة  على  رياحين  واأن��ث��ر 

دمع العين بكاأ�س الو�سال فريحانة العمر وزهرة 

القلب ي�سّق عليها اأن ترى الحبيب عط�سان قرب 

�سّط الفرات. نظرت اإلى كربالء من البعيد واإذ 

م�ساء  الرَّ على  الأج�����س��اد  ت��رى  ح��ائ��رة،  بزينب 

المخملي  ال��ن��دى  منها  يقطر  مة  مه�سَّ عة  مقطَّ

من  »األ  الأذن  في  يتردد  ال�سوت  �سدى  وت�سمع 

نا�سر ين�سرنا«.

غدير الحاج ح�سين

اإّن الح�سين هو ذاك البحر الذي تتالطم على  

اأمواجه �سفن المحّبين

�سواطئ  على  ير�سو  ال��ذي  المركب  ذاك  هو 

بحور الوالهين.

يا حّبًا غزت حقوله قلوب الوالهين

يا رجاًء تعّلقت به اأح�ساُء الموالين

يا حرارًة كمنت جاللتها في اأفئدة الم�سابين

يا حديقًة تر�ّسخت فيها اأ�سجار �سوق الّتائبين

يا م�سعاًل اأوقد درب حّرّية ال�ّساعين

يا فاجعًة تكتوي بها روح ال�ّساكين

يا واقعة يتفّطر لها قلب الموا�سين

يا م�سعاًل تلّون منه حنين الموؤمنين

يا رونقًا ت�سّوع �سذاه في ال�ّساكنين

يا مطرًا ارتوت من خ�سبه اأر�س الباكين

يا ج�سرًا تاأتي على جراحه اأعماق البدريين

يا �سعلًة اأبحر نورها في لّجة الكربالئيين

ي���ا ���س��م�����س��ًا ان��ع��ك�����س ن���وره���ا ع��ل��ى اأخ����الق 

الّر�ساليين

يا ندًى تنّزل على اأزهار الّثائرين

يا هم�سًا ترّنحت زقزقته فوق جفون المحّبين

اأعالم  فوقها  رفرفت  التي  الم�سجد  قّبة  يا 

الذاكرين

ل اإليه فقه العارفين يا لغزًا ما تو�سّ

�سارة علي مرعي

�صعلة النور
حديث التربة
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�سكنَت في روحي وكنَت ال�سياء وكنَت 

القَدْر

المالذ  ال��رزي��ا  داهمتني  اإذا  وك��ن��َت 

والمفْر

فلجاأت روحي اإلى اأعتاِبَك تبّرد غليلها 

الُم�سَتِعْر

ببابَك  يطوَف  اأن  الجبيُن  يحلُم  كم 

ويعتمْر

كم تحلُم العيُن اأن تجول في اأعتابَك 

والنظْر

َحَباَك الإلُه واأعلى مقامَك فوَق الب�سْر

بالنوِر  ٌع  مر�سّ ع��زٍّ  وت��اُج  ح��ّق  فحبَُّك 

كالُدَرُر

ُخذ بيدي يا طبيب روحي وخير طبيٍب 

اأَغّر

بنداء يا ح�سين اأم�سي ول اأهاُب راأ�َس 

ال�ّسْر

طلعت  ما  الخامنئي  لحفيدك  وولئي 

�سم�س وغاَب قَمْر

لُه  وولئ��ي بالدِم وال��روِح لح�سيٍن من 

ْر. الإلُه َن�سَ

محمد جميل حمود

�صكنَت روحي

اأطّلت زينب ت�سابق الخطى، تقاوم الجليد بقّوة 

الإيمان، تقتل الموت باإرادة الحب، تجّر وراءها 

بور، تناجي  الّدموع، تحمل الألم في قلبها ال�سّ

تحّدق،  تنظر،  وخ�سوع،  �سكر  مناجاة  الخالق 

تفّت�س...

عّل قمرها الها�سمّي يلوح، فينير ليلها، ويهزم 

�سوتًا  ت�سمع  بها  واإذ  المرير،  ال��ف��راق  ظلمة 

يخترق حجب الزمن، يخاطبها يقول: يا زينب 

ل  لبكائك،  يبكي  فالكون  ال��ّدم��وع،  تذرفي  ل 

عن  راأ�سك  ارفعي  الحياة،  لخالق  اإّل  تنحني 

بالّنحيب،  ت�سّج  فالمالئكة  ال�سهيد،  ج�سد 

اإلى  الّزهراء  حبيب  لتحمل  راأ�سك  رفع  ترقب 

البقاء  حيث  الحبيب  فيلقى  ال��خ��ل��د،  ج��ن��ان 

الأزل��ّي، حيث ل موت ول فناء، فنه�ست زينب 

حيدر  ترى  بها  واإذا  الخطيب،  ذاك  من  لترى 

كالأ�سد في العرين...

عينيها  لآل���ىء  م�سح  وحنين،  بحرقة  �سّمها 

الأمل  �سعاع  ال��ّط��ه��ر،  بريق  ال��ب��ري��ق،  ل��ي��زداد 

العاقبة  اأن  عليه  وع��دًا  كان  اإذ  العظيم،  باهلل 

للمّتقين.

من  خجاًل  الكون  نجوم  اختباأت  الم�ساء  وفي 

ابن بنت اأحمد، واأبى الفجر اأن يولد من جديد، 

فاأي خير بقي بعدك يا ح�سين...

مولي  فيا  المنتظر،  حفيدك  لدى  كّله  الخير 

اأقبل ها هي زينب ت�سرخ بوجه الطاغي يزيد: 

ِكد كيدك يا يزيد فواهلل لن تمحو ذكرنا...

زينب
مهداة اإلى روح كل اأب �صهيد

بتول ح�سن عالء الدين
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ل تحزني... 

اأماه
ربيع  ال�صهيد  اأم  اإلــى  مهداة 

وهبي والتي التحقت بابنها بعد 

فراق طويل وا�صتياٍق كبير

اأنا �سراجِك يا اأماه في الليل..

اأنا دعاوؤِك المن�سّب كال�ّسيِل..

ل تحزني.. ل تاألمي..

ف�سبُر زينَب في القمِم..

ربيٌع لِك في اأماه قد �سّميتني..

عزيٌز لِك في اهلل قد رّبيتني..

فراقي عنِك.. غربُة الحبيب..

ل تحزني ف�سبر زينب في القمِم..

اأماه ل تبكي فالدمعة نيراُن

ت�سعل قلبي فتولد الأحزاُن

في اأر�س الطف ُزّفت ال�ّسباُن

والعر�س ها قد تناقلته الأزماُن

قربانًا لمولي الح�سين قّدمي

ل تحزني ف�سبُر زينب في القمِم

مع كّل اآٍه اذكري الحوراَء

تندُب الكفيل تجمُع الأ�سالَء

كلُّ المالئِك خاطبِت الزهراء..

ما �سبُر ب�سعتِك توّدُع ال�سهداَء؟

ل تحزني ف�سبر زينَب في القمِم

فاطمة بح�سون مالح

يا ب�سمة الفرح عالم ارت�سمِت

ُقتل الح�سين 

كيَف؟ كيَف ظهرِت؟

قذى في العين ليتك كنِت

بل �سالًل من دمي فداءه كنت

رمادًا.. يذّرى من احتراق الج�سم

في �سعادة

حزَّ وريٍد.. وبين يديه �سهادة

يا نف�ُس اإليك العزاء

فوعد اهلل اأقبل جاء

بن�سر اهلل ح�سح�س الحّق

حب ما ا�ستحقوا ونال ال�سّ

واأمر اهلل اأكاد اأراه

ي�سوغ عطره في عاله

يا نف�س طيبي فالنجيع طليبي

بين يديه من دم النحر

عند ثرى نعليه

�سالٌم اإليه منِك روحي

اأظهري ب�سمتي، عن �سوقَي بوحي.

اإبراهيم �سرف الدين المو�سوي

�صوقًا للح�صين
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رفاء ادة ال�سُّ مولي يا ابن ال�سَّ

ِد الأمراء يا ابن الإمام و�سيِّ

ا�س يا اأن�سودًة مولي يا عبَّ

طرَب الفوؤاد ِلَلحنها الَغّناء

اأعطاَك مولي الح�سين لواَءُه

اإذ اأنَت اأعظم حامٍل للواء

َبطُل ال�سريعة والكفيُل لزينٍب

�ساقي العطا�سى عند َحب�س الماء

لوا يدَك التي قالوا ثالثًا قبَّ

 زرَعت ح�سام الحقِّ في الأعداء

ثغٌر لحيدَر عند �ساعة مولٍد

ة الأنواء وفُم الح�سين بُلجَّ

وفٌم لزين العابدين بح�سرٍة

لّما �َسَكْنَت الدار في العلياء

يا ليتني اأم�سيُت رابعُهم لكنُت

ذرفُت من دمعي بكّل حياء

لُت اليدين كليهما ولكنُت قبَّ

كي تغ�ِسل الآهات وزَر �سقائي

فُتراُب نعليَك النفي�ُس �سفاعتي

بعد الحياة اإذا لقيُت فنائي

 حاتم الع�سيلي

مولي العّبا�س

المجاهدين  كــل  ـــى  اإل ــداة  مــه

المقاومة  ــاء  ــن اأب مــن  والأبـــطـــال 

الإ�صالمية 

دا اإم�ِس وارفع راأ�سك مغرِّ

ر يحق لك التكبر على العدى وتكبَّ

لأنك بطل المواجهات في الردى

ولأنك اأن�سودة الحق طول المدى

ولأنك لحن الجهاد ُيردده ال�سدى

ولأنك الن�سُر فينا وال�سوؤدُد

اأهديك اأيها المقاوم في عيدَك

األف تحّيٍة عابقٍة يعلوها الندى

واإن وجدتها قليلة

فانتظر الهدية اإذًا من �سيد ال�سهدا

فالح�سين ينتظرك نبرا�ُس الهدى

�سفاء علي ترم�س

لأنَّك الّن�صر فينا
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عرفت ال�صارق!

الأول: لقد عرفت من �صرق �صيارتي

الثاني: ولَم ل تقب�س عليه؟

ثم  اأوًل،  ي�صلحها  �ــصــاأتــركــه  الأول: 

اأقب�س عليه!

اإنَّها تدر�س

تــقــدم �ــصــاب لخطبة فــتــاة، فــقــال له 

اأهلها:

»اإّنها ما زالت تدر�س«.

فقال: »ل باأ�س �صاأعود بعد قليل«.

:)soduku( ���ص��ودوك��و 

مكّونة  ال�سبكة  هذه  اللعبة:  �صروط 

من 9 مربعات كبيرة وكل مربع كبير مق�ّسم 

اإلى 9 خانات �سغيرة. من �سروط اللعبة 

و�سع الأرقام من 1 اإلى 9 �سمن الخانات 

بحيث ل يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط اأفقي اأو عامودي.

319
26745

48
168
56897

971
67
72586

537

اأحجية:

طرائف

على  تحتوي  الزرافة  �صرايين  اأّن   -

اإي�صال  مــن  تمكنها  خــا�ــصــة  �ــصــمــامــات 

ال�صمامات  هــذه  وبـــدون  لــراأ�ــصــهــا  الـــدم 

فــاإّنــهــا تــحــتــاج اإلـــى قــلــب حــجــمــه يعادل 

»�صبحان  كــامــل  بــ�ــصــكــل  الـــزرافـــة  حــجــم 

الخالق«!

- اأّنه يمكن للعقارب تحّمل النقي�صين 

حيث  والإ�ــصــعــاع(  المنخف�صة  )الــحــرارة 

من  كتلة  فــي  يو�صع  اأن  للعقرب  يمكن 

كما  يتاأثر  اأن  دون  اأ�صابيع   3 لمدة  الثلج 

اأعلى  الإ�صعاع  باإمكانه تحّمل مقدار من 

الكافية  الجرعة  مــن  مــرة   200 بحوالى 

لقتل الإن�صان.

اأنواع  الّرمال«، من  »نمر  اأّن قر�س   -

�صمك القر�س،  والعجيب فيه اأّن الأجّنة 

تتقاتل في الّرحم ويقوم الجنين الأقوى 

باأكلهم حيث  اإخوته ومن ثم يقوم  بقتل 

يولد جنين واحد فقط!!

ما هو ال�ّصيء الذي له َنَف�س ولي�س له روح؟

هل تعلم؟
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ليلة العا�شر من المحرم:

 اأورد ال�صيد في الإقبال لهذه الليلة اأدعية و�صلوات كثيرة منها ال�صالة مائة ركعة، 

كل ركعة بالحمد مرة و»قل هو اهلل اأحد« ثالث مرات ويقول بعد الفراغ من الجميع: 

العلّي  بــاهلل  اإل  قــوة  اأكبر ول حــول ول  اإل اهلل واهلل  اإلــه  �صبحان اهلل والحمد هلل ول 

العظيم �صبعين مرة.

وورد اأي�صاً ال�صالة اأربع ركعات في اآخر الليل، يقراأ في كل ركعة بعد الحمد كاّلً 

ال�صالم  بعد  التوحيد  ويقراأ  مــرات،  ع�صر  والنا�س  والفلق  والتوحيد  الكر�صي  اآية  من 

مائة مرة.

من م�صتحبات �صهر محرم الحرام

قب�ٌس من نور النبّوة

 :P قال ر�شول الله

»ل تجل�شوا اإلاّ عند كل عالم يدعوكم من خم�س اإلى خم�س: من ال�شك اإلى اليقين، 

ياء اإلى الإخال�س، ومن العداوة اإلى الن�شيحة، ومن   وا�شع، ومن الراّ ومن الِكبر اإلى التاّ

غبة اإلى الزهد«. الراّ

)الخت�صا�س، ال�صيخ المفيد، 337(

من و�صايا لقمان:

»يا بنّي، ا�صتكثر من الأ�صدقاء، ول تاأمن من الأعداء، فاإّن الغّل في �صدورهم مثل 

النار تحت الرماد«.

)الخت�صا�س، 338(

»يا بني، اإّني نقلُت الحجارة والحديد فلم اأجد �صيئاً اأثقل من قرين ال�صوء«.

 )الخت�صا�س، 337(
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اإعداد: في�صل الأ�صمر

اأفقيًا:

طبيب وفيل�صوف عربي - من الأطراف. 1 .

. 2 م�صغ الطعام - �صكن بالقرب منهم.

. 3 هربتم - �صاَق.

حرف عطف - تتعودون على الأمر. 4 .

�صد الحفرة - اأدرت - ن�صف كلمة )ن�صهو(. 5 .

. 6 ظلْمنا - غفَل عن.

. 7 اأ�صابع - عملة اأوروبية.

. 8 بَركة - بذُل الجهد في العمل اأو العلم. 

. 9 عودة - ل ي�صمعون.

. 10 يعطي - الوجع.

عموديًا:

. 1 فيل�صوف عربي.

. 2 مادة �صريعة ال�صتعال - وا�ٍس.

جهَل الأمَر - فاقدو العقل . 3 .

حرفان مت�صابهان - �صّوَت الجر�س - �صعَل. 4 .

�صد يفّرقون - والد. 5 .

. 6 �صمير مت�صل - تداوي.

اأزمان - يقوم بالت�صال. 7 .

اأراَد - اأفَرحهما الأمر. 8 .

ير�صدونه الى الخير. 9 .

. 10 مادة تكون في الج�صد - نعاونهم.

12345678910

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة
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حل الكلمات المتقاطعة ال�صادرة في العدد 242

12345678910

�سخنيرحبلا1

ولمتوريب2

رادلبابا3

يلامرايد4

ادنلوهواو5

ايناموره6

لخدملاعم7

بل�سحاب�س8

اي�سا�سمايم9

�سةرداعرد10

من يرغب من الإخوة القراء بالم�صاركة في �صحب قرعة الم�صابقة؛ 

فلي�صتعلم عن التاريخ من مركز المجلة.

Soduku ���ص��ب��������ك�����ة  ح��������������ل 

242 ال�����ع�����دد  ف�����ي  ال�����������ص�����ادرة 

154829376

698735241

273614859

842956137

735281964

961473582

329567418

586142793

417398625

الجواب: المنفخ

1ـ �صح اأم خطاأ
اأ ـ خطاأ

ب ـ خطاأ

جـ ـ �صح

2ـ اإمالأ الفراغ
اأ ـ اأهل الذكر

ب ـ اأ�صماءكم

جـ ـ الكتئاب 

3ـ من القائل؟
اأ ـ الإمام الخميني }

ب ـ الإمام الخامنئي {

جـ ـ الإمام الخامنئي {

4ـ �صّحح الخطاأ ح�صبما ورد 
في العدد

اأ ـ م�صغ اللبان

ب ـ الحج

جـ ـ حراماً

5ـ ما اأو من هو؟
اأ ـ عالم الملك

ب ـ الإمام المهدي | 

مــلــحــم ح�صن  الــ�ــصــهــيــد  ـ  جــــ 

�صلهب

6ـ الإدمان الوقاية والعالج
7ـ الروح

8ـ اأ ـ �صماتة الأعداء
9ـ ريا�صة ال�صباحة

10ـ الأفيون

اأجوبة م�صابقة العدد 241
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اإيفا علوّية نا�صر الدين

و���ص��اُل الأن�����س

�سعور ي�ستحيل و�سفه ينتاب اأوداج القلب، فترفرف 

اأوتاره، وتت�سارع دقاته، وتفي�س نب�ساته بدفء متوهج، 

وهو يتعر�س لنفحة رحمانية في و�سال الأن�س.

�سباٍت  من  ه  لتوِّ ا�ستفاق  كمن  مذهل،  �سعوٌر 

هدى،  غير  على  �سائرًا  فيه  يتقلب  ك��ان  عميق، 

وت�سرح  ال�����س��راب،  �سحارى  ف��ي  وجهه  يهيم 

حدقتاه في غ�ساوة الظلمات، وتحلِّق روحه 

في ف�ساء العبث، وتتخبط مراكب قلبه في 

الل، ويظلل هامته  بحور الّتيه وال�سياع، وتتقاذف اأفكاره اأمواج ال�سّ

�سحاب الغفلة التي تجّر عليه اأعا�سير البوؤ�س وال�سقاء.

�سعوٌر رائع، يتوق فيه القلب اإلى حياة جديدة، هانئة، هادئة، 

مطمئنة، يتن�سق فيها اأنفا�س ال�سكينة، ويتذوق فيها حالوة الطهر 

المحبة  غمرة  ف��ي  وي���ذوب  ��الم،  ال�����سّ غفوة  ف��ي  وي��غ��ّط  وال�سفاء، 

والوئام. 

وتغّير  ال�سرائر،  تقلب  التي  ال�ّسر  كلمة  ك��اأّن��ه  �ساحر،  �سعوٌر 

النفو�س، وتبّدل الح�سابات، وتعّدل الموازين، وتخّط دروب الم�سير 

اإلى الم�سير. 

وبوابة  الخير،  ومنبع  ال�سعادة،  مفتاح  لأنه  بالفرح  غامٌر  �سعوٌر 

العبور اإلى ريا�س اللطف والرحمة.

�سعور ل ي�ساهى، عندما يطاأطئ القلب راأ�سه في ح�سرة المولى 

في بيت اهلل الحرام منك�سرًا خا�سعًا خا�سعًا نادمًا معترفًا تائبًا في 

والمبتغى  المراد  اأ�سحى  وقد  الر�سا  وطلب  والمغفرة،  العفو  رجاء 

الذي ل يروم عنه بدًل.
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