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ال�سيّد علي عّبا�س املو�سوي

ُنظم  وفق  ي�سير  وجعله  الكون،  هذا  بحكمته،  وج��ّل،  عزَّ  اهلل  خلق 

الهدف  نحو  �سير  فيه  مّما  به،  اهلل  اأمر  ما  وفق  ت�سير  وهي  وقوانين، 

والغاية التي كانت عّلة و�سببًا لخلق هذا الكون. وهذه النظم والقوانين 

تجري  التي  الأف��ع��ال  في  اأي  التكوين،  عالم  في  الحاكمة  تكون  كما 

الأفعال  في  تجري  كذلك  الإن�سان،  اإرادة  عن  خارجة  وهي  الكون  في 

الختيارية ال�سادرة عن الإن�سان، فلكّل �سيء �سبب في حركة ال�سماوات 

الحال  الإن�سان الختيارّي. وهكذا  ولكّل �سيء �سبب في فعل  والأر�س، 

في النتائج والآثار المترّتبة على كّل ما يجري في هذا الكون.

نعم، يمتاز الفعل الختيارّي لالإن�سان باأّنه �سوف يقع موردًا للح�ساب 

فالنا�س  والعقاب،  الثواب  ذل��ك  على  ويترّتب  الآخ���رة.  في  وال�سوؤال 

موقوفون لأنهم »م�سوؤولون«، ولأنهم م�سوؤولون فهم »مثابون ومعاَقبون«.

ولكّن نتائج الأفعال ال�سادرة عن النا�س ل تنح�سر في عالم الآخرة 

فقط، بل اإّن من النتائج ما يترّتب في هذه الدنيا، ويالقي النا�س اآثار 

أول الكالم
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اأفعالهم في حياتهم الدنيوية هذه. وبهذا، تكون الدنيا هي دار المثوبة 

والعقوبة اأي�سًا، ول ينتظر بالأمر النتقال من عالم الدنيا اإلى الآخرة.

على  بالفعل  يخت�ّس  ل  الإن�سان  عن  ال�سادر  الختيارّي  والفعل 

ة، فعندما  م�ستوى الفرد، بل ي�سمل الفعل على م�ستوى الجماعة اأو الأمَّ

ٌة على فعٍل ما وتقوم به، فاإّنها �سوف ُت�ساأل عنه يوم القيامة،  مَّ
ُ
تجتمع اأ

ول يعود النظر حينئٍذ اإلى م�ساركة الأفراد اأو مدى م�ساركتهم، بل يعّم 

الم�سارك في الفعل والمت�سّدي له والآمر به والرا�سي به اأي�سًا. 

بالأفعال  ترتبط  �سّرًا -  عندما  اأو  الآث��ار - خيرًا كانت  نعم، هذه 

ال�سادرة عن الأفراد، ونظرًا لمحدودية اأعمارهم، لن تجدها بعيدة في 

الفا�سل الزمانّي عن الأفعال الم�سّببة لها، ولكنها عندما ترتبط باأفعال 

مم، فاإنك �سوف تجد الفا�سل الزمانّي ممتدًا، بنحو يظّن الناظر اإلى 
ُ
الأ

مم، اأنها قد كتبت لها النجاة. 
ُ
حال هذه الأ

كّلها،  ة  مَّ
ُ
لالأ النعيم  وكان  الثواب  كان  خيرًا،  كان  اإن  الفعل،  وهذا 

وتنّزُل  الخيرات  يترّتب عليها وفوُر  الهدى مثاًل  فال�ستقامة في طريق 

َعلَى  ا���ْس��َت��َق��اُم��وا  �����ِو  {َواأَلَّ بقوله:  تعالى  ذك��ره  ما  وه��ذا  الإلهّية،  النعم 

اء َغَدقاً})الجن: 16(. ِريَقِة َلأَ�ْسَقْيَناُهم مَّ الطَّ

، ومخالفًا  واأّما لو كان الفعل �سرًا، اأي مخالفًا لما يريده اهلل عزَّ وجلَّ

R، ومخالفًا لأوامر  ل على الأنبياء والر�سل  للت�سريع الإلهّي المنزَّ

الجماعة  على  تترّتب  واأن  بدَّ  ل  العقوبة  ف��اإنَّ  بطاعتهم،  اهلل  اأمر  من 

فيعّم  العذاب  ينزل  حيث  الدنيا  في  تتحّقق  قد  العقوبة  وه��ذه  كافة، 

الجماعة،  عن  ي�سدر  عندما  الهدى،  خّط  عن  فالنحراف،  الجميع. 

فتتحّول من الهدى اإلى ال�سالل، فاإنها �سوف تنال جزاًء في هذه الدنيا 

وفي الآخرة، ومنه ُيفهم كيف اأّن القراآن عّبر عند بيانه للعذاب النازل 

باأجمعهم باأنه نتاج فعل �سادر عنهم، فن�سبه اإلى الجماعة،  على قومٍ 

اأََخ��اُه��ْم  َم��ْدَي��َن  {َواإَِل����ى  تعالى:  قال  وقد  للجماعة،  الأث��ر عقابًا  وك��ان 

ِفي  َتْعَثْوا  َوَل  اْلآِخ��َر  اْلَيْوَم  َواْرُج��وا   َ اللَّ اْعُبُدوا  َق��ْوِم  َيا  َفَقاَل  �ُسَعْيباً 

َداِرِهْم  َبُحوا ِفي  �سْ َفاأَ ْجَفُة  َخَذْتُهُم الرَّ َفاأَ ُبوُه  َفَكذَّ ُمْف�ِسِديَن*  اْلأَْر�ِض 

َجاِثِميَن})العنكبوت: 37(.

واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رّب العالمين.

5

م
 2

01
5 

ن
را

ي
ز

ح
/

 2
85

د 
د

ع
ل
ا



الم�ستقيم  ال�����س��راط  وت��اأك��ي��د  ت��ع��ال��ى، 

من  للخيرات  الموؤمنين  مطالب  ف��ي 

قال  �سائله،  ُي��رّد  ل  الذي  العالمين  رّب 

َفاإِنِّي  َعنِّي  ِعَباِدي  �َساأََلَك  {َواإَِذا  تعالى: 

اإَِذا َدَع���اِن  اِع  اأُِج���ي���ُب َدْع�����َوَة ال����دَّ َق��ِري��ٌب 

َلَعلَُّهْم  ِبي  ِمُنوا  َوْلُيوؤْ ِلي  َفْلَي�ْسَتِجيُبوا 

َيْر�ُسُدوَن})البقرة: 186(.

تعالى  اهلل  ندعو  اأن  مّنا  فالمطلوب 

*مفتاح قبول الدعاء
ْنِجْز 

َ
َواأ َواآِل��ِه،  ٍد  ُمَحمَّ َعلى  لِّ  �سَ »الّلُهمَّ 

َك ما َوَعْدَتُه، الّلُهمَّ اأْظِهْر َكِلَمَتُه، َواأْعِل  ِلَوِليِّ

َك يا َربَّ  ِه َوَعُدوِّ ْرُه َعلى َعُدوِّ َدْعَوَتُه، َواْن�سُ

العاَلِميَن«.

ع��ل��ى محمد  ب��ال�����س��الة  الف��ت��ت��اح 

ال���دع���اء،  ق��ب��ول  م��ف��ت��اح  م��ح��م��د  واآل 

اهلل  لمناجاة  الحجب  اختراق  وو�سيلة 

ال�سيخ نعيم قا�سم

وهو   ،| الحّجة  زيارة  من  الأخير  المقطع  رحاب  في  نبقى 

|، بناًء للوعد  مفعم بالآمال المرتبطة بظهور الإمام المهدي 

الإلهّي بظهوره ون�سره وحكم الأر�س وما عليها.

في رحاب بقية اهلل
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هذه  في  اأمنياتنا  تحقيق  على  لي�ساعدنا 

»اأَل   :Pاهلل ر�سول  فعن  الدنيا،  الحياة 

ْعَداِئُكْم 
َ
اأ ِمْن  ُيْنِجيُكْم  �ِساَلٍح  َعَلى  ُدلُُّكْم 

َ
اأ

ْرَزاَقُكْم؟
َ
وُيِدرُّ اأ

َقاُلوا: َبَلى.

َهاِر، َفاإِنَّ  ُكْم ِباللَّْيِل والنَّ َقاَل: َتْدُعوَن َربَّ

.
)1(

َعاُء« �ِساَلَح اْلُموؤِْمِن الدُّ

تعالى  اهلل  خزائن  لفتح  ال�سبيل  وهو 

واإنجاز اآمالنا مهما بلغت، فالدعاء مفتاح 

علّي  الموؤمنين  اأمير  قال  عم،  والنِّ الآم��ال 

اأّن  »اعلم   :Q الح�سن  Q لالإمام 

والآخرة  الدنيا  ملكوت  بيده خزائن  الذي 

قد اأذن لدعائك، وتكّفل لإجابتك، واأمرك 

لم  كريم،  رحيم  وهو  ليعطيك،  ت�ساأله  اأن 

ولم  عنه،  يحجبك  من  وبينه  بينك  يجعل 

ُيلجئك اإلى َمن ي�سفع لك اإليه... ثم جعل 

في يدك مفاتيح خزائنه بما اأذن فيه من 

بالدعاء  ا�ستفتحت  �سئت  فمتى  م�ساألته، 

.
)2(

اأبواب خزائنه«

*الوعد الإلهّي
ما  ��َك  ِل��َوِل��يِّ ْن���ِج���ْز 

َ
»َواأ المطالب:  اأول 

َوَع���ْدَت���ُه«. اإن��ج��از ال��وع��د الإل��ه��ّي بن�سر 

 | المهدّي  الإم���ام  ي��د  على  الموؤمنين 

الأر���س ق�سطًا وع��دًل، ويحكم  الذي يمالأ 

 :P اهلل  ر�سول  ق��ال  تعالى.  اهلل  بدين 

يخرج   - ثالثًا  قالها   - بالمهدّي  »اأب�سروا 

وزل��زاٍل  النا�س،  من  اختالف  حين  على 

الدعاء هو السبيل لفتح خزائن اهلل 
تعاىل وإجناز آمالنا مهما بلغت

كما  وع���دًل  ق�سطًا  الأر����س  يمالأ  �سديد، 

عباده  ق��ل��وب  ي��م��الأ  وج����ورًا،  ظلمًا  ملئت 

.
)3(

عبادة، وي�سعهم عدله«

اأْظِهْر  »الّلُهمَّ  هو  له  المتّمم  والثاني 

على  المطلق  الحاكم  يكون  ب��اأن  َكِلَمَتُه«، 

دع��وة  ف��ال  َدْع����َوَت����ُه«،  »َواأْع�����ِل  الب�سرية، 

اأفكار  ول  عليها  يتفوق  نظام  ول  تناف�سها 

ِه  َع���ُدوِّ َعلى  ��ْرُه  »َواْن�����سُ اأم��ام��ه��ا،  ت�سمد 

العاَلِميَن«، فالن�سر بيدك  يا َربَّ  َك  َوَعُدوِّ

ُر َمْن َي�َساُء  ِر الِل َيْن�سُ ومن عندك، {ِبَن�سْ

ِحيُم})الروم: 5(. َوُهَو اْلَعِزيُز الرَّ

ثم تتابع الزيارة بالفتتاح مرة اأخرى 

لتّتجه  محمد،  واآل  محمد  على  بال�سالة 

المطالب اإلى الفرج وظهور �ساحب الأمر 

واأع��ظ��م ���س��ورة محاطة  اأب��ه��ى  ف��ي   ،|

والمتوقعة  المتوّخاة  الكبيرة  بالإنجازات 

من قيادة الإمام المهدي|.

*لنع�س حقيقة الآمال
اإنَّ ظهور الإمام | حدٌث ا�ستثنائّي، 

بن�سر  م�سحوٌب  وهو  اإلهّي،  لوعٍد  تحقيقًا 

وتحقيق  وال���خ���ي���رات،  والأم������ن  ال���ه���دى 

انت�سار  مع  المن�سجمة  الإلهّية  7المنظومة 
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الحّق عندما تتهّياأ له الثّلة الموؤمنة ويظهر 

قائدها.

اأن  تعالى  لن�ساأل اهلل  الزيارة  تر�سدنا 

الآم��ال  حقيقة  د  الم�سدَّ القائد  مع  نعي�س 

م�سحوبة  نتوّقعها  اأو  بها  ُوع��دن��ا  ال��ت��ي 

باأف�سل النتائج، ومنها:

ِفي  َبَك  َوُمَغيَّ َة  التَّامَّ َكِلَمَتَك  »َواأْظ��ِه��ْر 

البداية  هي  َب«:  الُمَتَرقِّ الخاِئَف  ��َك  ْر���سِ
َ
اأ

ويتحّقق  القائم|  ليظهر  المنتظرة 

تعالى  اهلل  وعد  ليتحّقق  والنهاية  الفرج، 

لم  وعد  وهو  الأر���س،  على  العدل  بتعميم 

ب��اإذن  �سيتحّقق  ه  ولكنَّ الآن  اإل��ى  يتحّقق 

تال   Q علّيًا  اأنَّ  ُروي  وقد  تعالى.  اهلل 

َر���ُس��وَل��ُه  اأَْر����َس���َل  ���ِذي  الَّ {ُه���َو  تعالى:  قوله 

يِن  ِباْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّ ِلُيْظِهَرُه َعلَى الدِّ

الحا�سرين  و���س��األ   )33 ُك��لِّ��ِه})ال��ت��وب��ة: 

نعم.  قالوا:  ذل��ك؟  بعد  َظ��َه��ر 
َ
اأ بمجل�سه: 

ل  حتى  بيده،  نف�سي  فوالذي  كال،  فقال: 

اأن ل  ب�سهادة  فيها  وُينادى  اإّل  قرية  تبقى 

 .
)4(

اإله اإّل اهلل، بكرًة وع�سيًا«

رًا َعِزيزًا، َواْفَتْح َلُه  ْرُه َن�سْ »الّلُهمَّ اْن�سُ

الن�سر  هو  العزيز  الن�سر  َي�ِسيرًا«:  َفْتحًا 

عنا�سر  ك��ّل  فيه  تكتمل  ال��ذي  ال��وا���س��ح، 

الفوز. وقد خاطب اهلل تعالى نبّيه محّمدًا 

َرَك اللُ  P في فتح مكة قائاًل: {َوَيْن�سُ

الن�سر  هذا   .)3 َعِزيزاً})الفتح:  راً  َن�سْ

الي�سير و�سهولة تحقيقه  م�سحوب بالفتح 

في �سرعة انهزام الأعداء.

الُخُموِل«:  َبْعَد  يَن  الدِّ ِبِه  ِع��زَّ 
َ
َواأ »الّلُهمَّ 

ل يكون الدين م�سيطرًا قبل الظهور، واإن 

الموؤمنين  عند  وح�سور  منعة  ل��ه  كانت 

وب�سكل  العالم  بلدان  بع�س  في  الخّل�س 

��رت عنه ال��زي��ارة  م��ح��دود، وه���ذا م��ا ع��بَّ

بالخمول، الذي يتبّدد مع اإعزاز اهلل تعالى 

لدينه واإظهاره على ما عداه.

فقد  ُف����وِل«: 
ُ
الأ َبْعَد  الَحقَّ  ِب��ِه  ْط��ِل��ْع 

َ
»َواأ

في رحاب بقية اهلل
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يعود  ول  بالباطل،  الحّق  النا�س  ا�ستبدل 

ال��ح��ّق ع��اّم��ًا وظ��اه��رًا على ك��ّل الأف��ك��ار 

الأخرى اإلَّ مع ولّي الأمر الحّجة |.

��ْل��َم��َة«: الإي��م��اُن ن��وٌر،  ْج�����ِل ِب��ِه ال��ظُّ
َ
»َواأ

الظلمة  د  يبدِّ ول  وال�سالل ظالم،  والكفُر 

اإلَّ نور الإيمان المتجّلي بالإمام المع�سوم 

المنتظر |.

َة«: اإذ من الطبيعّي اأن  »َواْك�ِسْف ِبِه الُغمَّ

ب�سبب  بالموؤمنين  محيطة  الأح��زان  تكون 

الأع��ب��اء  تنك�سف  ث��م  والف�ساد،  ال�سالل 

والأحزان مع الإمام، فهو ك�ّساف الطريق 

في  النف�س  وطماأنينة  ت��ع��ال��ى،  اهلل  اإل���ى 

حياتها تحت ظالله.

»الّلُهمَّ َواآِمْن ِبِه الِبالَد«: في الحديث: 

في  اآمنًا  ج�سده،  في  معافى  اأ�سبح  »م��ن 

�سربه، عنده قوت يومه، فكاأّنما حيزت له 

ال�سعيدة،  الحياة  ركن  فالأمن   ،
)5(

الدنيا«

وه��و اأح��د اأب���رز اإن��ج��ازات الإم���ام لجميع 

الرعية.

»َواْهِد ِبِه الِعباَد«: قال تعالى: 

��َواَن��ُه  ��َب��َع ِر���سْ {َي��ْه��ِدي ِب���ِه اللُ َم���ِن اتَّ

 الكافي، ال�سيخ الكليني، ج2، �س: 468.( 1)

 بحار الأنوار، المجل�سي، ج 74، �س: 204.( 2)

 مجموعة الر�سائل، ال�سيخ ال�سافي، ج2، �س300.( 3)

 مجمع البيان، ال�سيخ الطبر�سي، ج9، �س:464.( 4)

 الخ�سال، ال�سيخ ال�سدوق، �س161.( 5)

 بحار الأنوار، م.�س، ج74، �س173. ( 6)

الهوام�س

السبيل الواضح مع اإلمام 
|، وال يوجد إلَّا هذا املسار، 
الذي يسقط معه الدّجالون 

واملنافقون

ُلَماِت  الظُّ ِم��َن  َوُي��ْخ��ِرُج��ُه��ْم  اَلِم  ال�سَّ �ُسُبَل 

َراٍط  �سِ َل��ى  اإِ َوَيْهِديِهْم  ِب��اإِْذِن��ِه  ��وِر  ال��نُّ اإَِل��ى 

فال�سبيل   ،)16 ُم�����ْس��َت��ِق��ي��ٍم})ال��م��ائ��دة: 

ال�سبيل  هذا  ومع  الإمام|،  مع  الوا�سح 

ي�سقط الدّجالون والمنافقون، ويهتدي به 

الهداية  الموؤمنون، فالحمد هلل على نعمة 

التامة بح�سوره.

َوِق�ْسطًا  َع��ْدًل  الأْر���سَ  ِبِه  اْمالأ  »الّلُهمَّ 

َك �َسِميٌع ُمِجيٌب«:  َكما ُمِلَئْت ُظْلمًا َوَجْورًا اإِنَّ

على  العدل  بانت�سار  اأ�سعدنا  ما  رّب،  يا 

في  ن��ع��رف��ه  ل��م  الم�سهد  ف��ه��ذا  الأر������س، 

الزمان،  من  للقادِم  وعدك  وهو  التاريخ، 

اإّنك ال�سميع المجيب لدعوات الموؤمنين.

لتحقيق  الأم��ل  عي�س  ال��زي��ارة  ُتعّلمنا 

»الأم���ل   :Pر���س��ول اهلل ف��ع��ن  الآم�����ال، 

عت والدة  رحمة لأّمتي، ولول الأمل، ما ر�سَّ

.
)6(

ولدها، ول َغَر�س غار�ٌس �سجرة«

بالتهيئة  الآيات والروايات  وقد حفلت 

تعالى  الآمال، وهو وعد اهلل  لتحقيق هذه 

الذي ل يخلف وعده، {َوْعَد الِل َل ُيْخِلُف 

اللُ َوْعَدُه َوَلِكنَّ اأَْكَثَر النَّا�ِض َل َيْعلَُموَن}. 

وما انتظار الفرج اإّل جزء من هذه الآمال 

الحقيقية.   

ب���ه���ذه ال���روح���ي���ة، وع��ي�����س الإي���م���ان 

الُم  والتقوى، ندخل الحرم  ال�سريف، »ال�سَّ

ُخوِل  َك ِفي الدُّ َعَلْيَك يا َوِليَّ اهلل، اإِْئَذْن ِلَوِليِّ

َلواُت اهلل َعَلْيَك َوَعلى اآباِئَك  اإِلى َحَرِمَك �سَ

ونعي�س  َوَبَركاُتُه«،  اهلل  َوَرْحَمُة  اِهِريَن  الطَّ

حياتنا كذلك.
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*مع المراقبة ي�سبح ي�سيرًا
نه�س  الذي  المجاهد،  الإن�سان  فعلى 

باطنه،  ي�سّفي  اأن  واأراد  نف�سه،  لإ�سالح 

يم�سك  اأن  اإب��ل��ي�����س،  ج��ن��ود  م��ن  وي��ف��رغ��ه 

يطير  باأن  له  ي�سمح  ل  واأن  خياله،  بزمام 

التحليق  من  يمنعه  اأن  وعليه  �ساء.  حيثما 

في الخيالت الفا�سدة والباطلة، كخيالت 

خياله  يوّجه  واأن  وال�سيطنة،  المعا�سي 

الأم��ر،  هذا  ال�سريفة.  الأم��ور  نحو  دائمًا 

ولو اأّنه قد يبدو، في البداية، �سعبًا بع�س 

اعلم اأّن ال�سيطرة على الخيال اأول �سرط للمجاهد في مقام جهاد 

النف�س والمقامات الأخرى. والذي يمكن اأن يكون اأ�سا�س الغلبة على 

الخيال طائٌر  لأّن هذا  الخيال،  ال�سيطان وجنوده، هو حفظ طائر 

محّلٌق يحّط في كّل اآن على غ�سن، ويجلب الكثير من ال�سقاء، ولأّنه 

م�سكينًا،  بوا�سطتها  الإن�سان  ُجعل  التي  ال�سيطان  و�سائل  اإحدى  من 

عاجزًا، وتدفع به نحو ال�سقاء.

أمسك طائر الخيال

لنا  وج��ن��وده  ال�سيطان  وي�سّوره  ال�سيء، 

ي�سيرًا،  ي�سبح  ولكّنه  عظيم،  اأم��ر  وكاأّنه 

بعد �سيء من المراقبة والحذر.

ب��اب  -م����ن  ل���ك  ال��م��م��ك��ن  م���ن  اإّن 

من  ج���زء  ع��ل��ى  ت�سيطر  اأن  ال��ت��ج��رب��ة- 

خيالك، وتنتبه به جيدًا. فمتى ما اأراد اأن 

اأمور  نحو  ا�سرفه  و�سيع،  اأمر  اإلى  يتوّجه 

الراجحة  الأم���ور  اأو  كالمباحات  اأخ���رى 

على  ح�سلت  اأّن��ك  راأي��ت  ف��اإذا  ال�سريفة. 

ن��ت��ي��ج��ة، ف��ا���س��ك��ر اهلل ت��ع��ال��ى ع��ل��ى ه��ذا 

نور روح اهلل
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التوفيق، وتاِبع �سعيك، لعّل رّبك يفتح لك 

وتهتدي  الملكوت،  اأمام  الطريق  برحمته 

وي�سّهل  الم�ستقيم،  الإن�سانّية  �سراط  اإلى 

عليك مهّمة ال�سلوك اإليه �سبحانه وتعالى.

*احذر كيد الّلعين
الفا�سدة،  الخيالت  اأّن  اإل��ى  وانتبه 

من  هي  الباطلة  والت�سّورات  القبيحة، 

يوّطن  اأن  يريد  الذي  ال�سيطان،  اإلقاءات 

جنوده في مملكة باطنك. فعليك اأن تحذر 

هذه  عنك  تبعد  واأن  الّلعين،  ه��ذا  كيد 

الأوهام المخالفة لر�سا اهلل تعالى، حتى 

تنتزع -اإن �ساء اهلل- هذا الخندق المهّم 

ف��ي هذه  ال�سيطان وج��ن��وده  ي��د  ج��دًا م��ن 

بمنزلة  الخندق  فهذا  الداخلّية.  المعركة 

فتاأّمل  هنا  تغّلبت  ف��اإذا  الفا�سل،  الحّد 

خيرًا.

تبارك  ب��اهلل  ا�ستعن  ال��ع��زي��ز...  اأيها 

وتعالى في كّل اآن ولحظة، وا�ستغث بح�سرة 

معبودك، واطلب منه بعجز واإلحاح... كي 

ت�ستطيع اأن تجابه هذا العدّو القوّي.

* معالجة المفا�سد الأخالقّية
��ه م��ن غفلتك،  ت��ن��بَّ ال��ع��زي��ز...  اأّي��ه��ا 

الفر�سة  واغتنم  ة،  الهمَّ حيازيم  وا�سدد 

العمر  في  دام  وما  مجال،  هناك  دام  ما 

تتغّلب عليك -بعد- الأخالق  بقيَّة... ولم 

على اإلنسان اجملاهد أن ميسك 
بزمام خياله ومينعه من التحليق 
يف اخلياالت الفاسدة والباطلة

الملَكات  فيك  ��ل  ت��ت��اأ���سّ ول��م  ال��ف��ا���س��دة، 

على  واعثر  العالج،  عن  فابحث  الرذيلة، 

الدواء لإزالة الأخالق الفا�سدة والقبيحة، 

ال�سهوة  ن��ائ��رة  لإط��ف��اء  �سبياًل  وتلّم�س 

والغ�سب...

المفا�سد  ه���ذه  ل��دف��ع  ع���الج  اأف�����س��ل 

واأهل  الأخالق  علماء  ذكره  ما  الأخالقية، 

من  واح���دة  ك��ّل  ت��اأخ��ذ  اأن  وه��و  ال�سلوك، 

نف�سك،  في  تراها  التي  القبيحة  الملَكات 

وتنه�س بعزم على مخالفة النف�س اإلى اأمد، 

وتعمل عك�س ما ترجوه وتتطّلبه منك 

تلك الَمَلكة الرذيلة.
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الُخلق ال�سّيئ �سيزول كلّيًا، و�سيحّل الُخلق 

اإذا  ولكنك  الباطن،  عالمك  في  الَح�سن 

عملت وْفق هوى النف�س، فمن الممكن اأن 

يبيدك في هذا العالم نف�سه، واأعوذ باهلل 

تعالى من الغ�سب الذي يهلك الإن�سان في 

اآن واحد في كال الدارين... ومن الممكن 

على  الغ�سب  حالة  في  الإن�سان  يتجّراأ  اأن 

بع�س  اأّن  راأي��ن��ا  كما  الإل��ه��ّي��ة،  النوامي�س 

الغ�سب  ج���ّراء  م��ن  اأ�سبحوا  ق��د  النا�س 

مرتّدين. وقد قال الحكماء: »اإّن ال�سفينة 

وهي  العاتية  البحر  لأم��واج  تتعّر�س  التي 

من  النجاة  اإلى  اأقرب  لهي  قبطان،  بدون 

الإن�سان وهو في حالة الغ�سب«.

وعلى اأّي حال ينبغي لالإن�سان اأن ياأخذ 

الفا�سدة  القبيحة  بنظر العتبار الأخالق 

مملكة  من  ويخرجها  واح��دة،  باعتبارها 

يخرج  وعندما  النف�س.  بمخالفة  روح��ه 

فال  نف�سه،  الدار  �ساحب  ياأتي  الغا�سب، 

اأو  اأخرى  م�سّقة  اإلى   - - حينذاك  يحتاج 

اإلى وعود.

*م�سكن مالئكة اهلل
هذا  في  النف�س  جهاد  يكتمل  وعندما 

المقام، ويتوّفق الإن�سان اإلى اإخراج جنود 

مملكته  وت�سبح  المملكة،  هذه  من  اإبلي�س 

لعباده  وم��ع��ب��دًا  اهلل،  لمالئكة  م�سكنًا 

ال�سالحين، فحينذاك ي�سبح ال�سلوك اإلى 

وتعالى  تبارك  اهلل  وينظر  ي�سيرًا...  اهلل 

له  ويفتح  والرحمة...  الّلطف  بعين  اإليه 

وهي   - الإلهّية  المعارف  باب  اإلى  طريقًا 

وي��اأخ��ذ اهلل   - والإن�����س  ال��ج��ّن  غاية خلق 

المحفوف  الطريق  ه��ذا  في  بيده  تعالى 

بالمخاطر.

وعلى اأّي حال؛ اطلب التوفيق من اهلل 

�سّك  ول  الجهاد،  في هذا  لإعانتك  تعالى 

في اأن هذا الخلق القبيح �سيزول بعد فترة 

هذا  من  وجنوده  ال�سيطان  ويفّر  وجيزة، 

الخندق، وتحّل محّلهم الجنود الرحمانّية.

التي  الذميمة  الأخ���الق  م��ن  فمثاًل، 

�سغطة  وُت��وج��ب  الإن�����س��ان،  ه��الك  ت�سّبب 

الدارين،  كال  في  الإن�سان  وتعّذب  القبر، 

اأو  والجيران  ال��دار  اأه��ل  مع  الُخلق  �سوء 

الغ�سب  وليد  وهو  العمل...  في  الزمالء 

وال�سهوة. فاإذا فّكر الإن�سان المجاهد في 

يعتر�سه  -عندما  عليه  والترّفع،  ال�سمّو 

فيه  تتوّهج  حيث  فيه  م��رغ��وب  غير  اأم��ر 

اإلى  وتدعوه  الباطن،  لتحرق  الغ�سب  نار 

يعمل  اأن  ال��ق��ول-  م��ن  وال�سّيئ  الفح�س 

عاقبة  �سوء  يتذّكر  واأن  النف�س،  بخالف 

ويبدي  القبيحة،  ونتيجته  الخلق  ه��ذا 

في  ال�سيطان  وي��ْل��ع��ن  م��رون��ة  بالمقابل 

الباطن وي�ستعيذ باهلل منه.

*الغ�سب هالك الدارين
بذلك  قمت  لو  باأّنك  لك  اأتعّهد  اإنني 

ال�������س���ل���وك، وك���ّررت���ه 

م��رات ع��ّدة، فاإّن 

نور روح اهلل
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المعارف  مجمل  اإل��ى  نظرنا  اإذا 

القراآنّية �سنكت�سف اأّن الإ�سالم يريد 

النظام  يقيموا  اأن  الم�سلمين  م��ن 

يطالب  فالإ�سالم  الكامل،  الإ�سالمّي 

بالتطبيق الكامل للدين الإ�سالمّي.

*الهدف الأ�سا�س اإقامة الدين
ل ي��ر���س��ى الإ����س���الم ب��ال��ح��ّد الأدن���ى 

�سيء  معارفنا  في  يوجد  ول  التدّين.  من 

ا���س��م��ه دي���ن »ال��ح��د الأدن������ى«. وق���د ذمَّ 

ال��ق��راآن ال��ك��ري��م ف��ي م���وارد ع���ّدة الأخ��ذ 

بع�س،  دون  ال��دي��ن��ّي��ة  ال��ت��ع��ال��ي��م  ببع�س 

اْل��ُق��ْراآَن  َجَعُلوا  ��ِذي��َن  {الَّ تعالى:  قال  فقد 

وجّل  عزَّ  وقال   ،)91 يَن})الحجر:  ِع�سِ

ُنوؤِْمُن  {َوي��ُق��وُل��وَن  المنافقين:  ذكر  عند 

ِبَبْع�ٍض َوَنْكُفُر ِبَبْع�ٍض})الن�ساء: 150(.

ن��وح��ًا  ت��ع��ال��ى  اأو����س���ى اهلل  وك���ذل���ك 

اأَِق��ي��ُم��وا  ب����{اأَْن   R ومو�سى  واإبراهيم 

اإلسالم
الكامل
غايتنا )*(

يبّين  وه���ذا   ،)13 ي���َن})ال�����س��ورى:  ال���دِّ

ثّم  ك��ّل��ه،  ال��دي��ن  لإق��ام��ة  ه��ي  الأهمية  اأّن 

َك��ُب��َر  ِف��ي��ِه  ُق��وا  َت��َت��َف��رَّ {َوَل  تعالى:  يكمل 

 ُ اللَّ اإَِل��ْي��ِه  َت��ْدُع��وُه��ْم  َم��ا  اْلُم�ْسِرِكيَن  َعلَى 

َمن  اإَِلْيِه  َوَيْهِدي  َي�َساء  َمن  اإَِلْيِه  َيْجَتِبي 

ُيِنيُب})ال�سورى: 13(.

مع اإلمام الخامنئي
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يعني  ال���س���ل���وك  ت��غ��ي��ر  إّن 
األهداف  عن  والتنازل  الرضوخ 
مضمونه  ال��دي��ن  يفقد  وه��و 
وروحه ويؤّدي إىل إلغاء الدين

*تغيير ال�سلوك هو تغيير النظام
الم�ستكبرين  من  اليوم  ن�سمعه  ما  اإّن 

ما  وه��و  الإ���س��الم��ّي  للنظام  والمخالفين 

ال�����س��ل��وك«،  »تغيير  ا���س��م  عليه  ُي��ط��ل��ق��ون 

النظام  تغيير  نريد  يقولون: نحن ل  حيث 

تغيير  ف��ق��ط  ن��ري��د  واإّن���م���ا  الإ����س���الم���ّي، 

اأّي  ال�سلوك،  وهو الأمر نف�سه، فال يوجد 

تفاوت بين تغيير ال�سلوك وتغيير النظام.

ال��ر���س��وخ  يعني  ال�����س��ل��وك  تغيير  اإّن 

ن�سعى  ال��ت��ي  الأه������داف  ع���ن  وال���ت���ن���ازل 

اأحيانًا  ُيعّبر عنه  لتحقيقها؛ وهو نف�سه ما 

من  الأدن��ى  »الحّد  ب�  المقالت  بع�س  في 

م�سمونه  الدين  ُيفقد  ما  وه��و  ال��ت��دّي��ن«، 

اإلى  الأم���ر،  في حقيقة  وي���وؤّدي،  وروح���ه، 

اإلغاء الدين .

اأن يكون  في ظّل هذه الظروف، ل بّد 

نحو  الحتمّي  وم�سارنا  و�سيا�ستنا  هدفنا 

اأن  علينا  المجّزاأ.  غير  الكامل  الإ�سالم 

ما  وبكل  الم�ستطاع  قدر  ذلك  اإل��ى  ن�سعى 

اأوتينا من قّوة - فاإّن اهلل عّز وجّل ل يطلب 

يتّم  اأن  اإل��ى   - قدرتنا  خ��ارج  ه��و  م��ا  مّنا 

نحو  على  مجتمعنا،  في  الإ�سالم  تطبيق 

كامل. 

*تقديم الإ�سالم النقّي
لتقديم  ون�����س��ع��ى  نجتهد  اأن  علينا 

الذي  الإ���س��الم  النا�سع،  النقّي  الإ���س��الم 

يواجه الظالم ويدافع عن المظلوم.

يعطي  ال��ذي  الإ�سالم  نقّدم  اأن  علينا 

اأهمّية بالغة للعقل والفكر، الإ�سالم الذي 

ال�سطحّية  وي��رف�����س  التعّقل  اإل���ى  ي��دع��و 

لالإن�سان  ياأبى  والذي  بالق�سور،  والتم�ّسك 

اأن يكون اأ�سير اأوهامه وخيالته، كما يفعل 

البع�س با�سم الإ�سالم. علينا اأن نبّين لهم 

الإ�سالم  هو  ال�سافي  النقّي  الإ�سالم  اأّن 

الملتزم مقابل ال�ستهتار والالمبالة.

* ل لإ�سالم علمانّي
نعم، اليوم هناك الكثير من الأجهزة 

نحو  ال�سباب  لأخ��ذ  ت�سعى  التي  والجهات 

قيد  كّل  من  والتحّرر  والإباحية  ال�ستهتار 

العلمانّي  الإ���س��الم  المجالت.  �سّتى  في 

في  الحبي�سة  العلمانية  للم�سيحية  م�سابه 

اأّي  لها  يكون  اأن  دون  الكني�سة  في  زاوي��ة 

يدعو  من  هناك  الحياة.  واقع  في  ح�سور 

اليوم اإلى اإ�سالم لي�س له اأّي اهتمام بحياة 

مع اإلمام الخامنئي
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علينا أن ال نقبل برتك بعض 
األهداف كمقدمة للنجاح يف 

مسألة ما؛ فنجاحنا وتطّورنا رهن 
ننا من إقامة اإلسالم بالكامل متكُّ

العبادة  اإلى  النا�س  يدعو  اإ�سالم  النا�س، 

في زاوية الم�سجد اأو البيت لي�س اإّل. علينا 

واقع  في  يتدّخل  ال��ذي  الإ�سالم  نبّين  اأن 

ال�سعيف،  يرحم  ال��ذي  الإ�سالم  الحياة، 

اأعتقد  ويواجههم.  الم�ستكبرين  ويجاهد 

اأّن هذه الم�سوؤولية وهذا الواجب يقع على 

الإعالمية،  اأجهزتنا  على  الجميع؛  عاتق 

وحوزاتنا  العلمية،  ومراكزنا  موؤ�ّس�ساتنا 

في  ي�سعوا  اأن  جميعًا  عليهم  العلمية، 

تحقيق هذا الهدف. 

* التكليف اإقامة الإ�سالم الكامل
اإق��ام��ة  تكليفنا  اإّن  ح���ال،  ك���ّل  ع��ل��ى 

الإ�سالم بالكامل، في كّل ما نقوم به، وفي 

كّل الم�ساعي التي نبذلها، �سواٌء القرارات 

في  اأم  القت�سادّي،  المجال  في  المتخذة 

الإ�سالم  يكون  اأن  يجب  الثقافّي.  المجال 

ل  اأن  وعلينا  المن�سودة.  غايتنا  الكامل 

نقبل ترك بع�س الأهداف كمقدمة للنجاح 

رهن  وتطّورنا  فنجاحنا  م��ا؛  م�ساألة  في 

ننا من اإقامة الإ�سالم بالكامل. تمكُّ

اإذا تحّقق هذا الأمر، عندها �سيدركنا 

العون الإلهّي. ول �سّك في اأّن الن�سر الإلهّي 

لدين  ن�سرنا  على  ويقينًا  قطعًا  متوّقٌف 

َوُيَثبِّْت  ْرُكْم  َين�سُ  َ اللَّ ُروا  َتن�سُ {اإِن  اهلل. 

َرنَّ اللُ  {َوَلَين�سُ 7(؛  اأَْقَداَمُكْم})محمد: 

اأم��ور  ه��ذه   .)40 ُره})الحج:  َين�سُ َم��ن 

.

حتمية ووعود اإلهية، يجب اأن ل نغفل عنها

واإّي��ان��ا  يوفقكم  اأن  تعالى  اهلل  اأ���س��األ 

ون�ساأل  المجال،  ه��ذا  ف��ي  واجبنا  لأداء 

اإمامنا  روح  على  ال�سرور  يدخل  اأن  اهلل 

ال�سهداء  اأرواح  وعلى  العظيم،  الخميني 

فتحوها  الطريق،  لنا  اأناروا  فهم  الطيبة، 

لنا ومّكنونا من ال�سير فيها.

)*( من كالم لالإمام الخامنئي { في لقاء اأع�ساء مجل�س خبراء القيادة تاريخ 2015/3/12.

الهوام�س
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مناجاة المريدين )6(:
لوا ومنك أقصى مقاصدهم حصَّ

اآية اهلل ال�سيخ حممد تقي م�سباح اليزدي )حفظه اهلل(

الَمطاِلَب،  َلُهُم  َواأَْنَجْحَت  غاِئَب،  الرَّ وَبلَّْغَتُهُم  الَم�ساِرَب،  َلُهُم  ْيَت  فَّ �سَ »الَِّذيَن 

ْيَتُهْم  َوَروَّ َك،  ُحبِّ ِمْن  َماِئَرُهْم  �سَ َلُهْم  وَم��الأَْت  الَماآِرَب،  ِلَك  َف�سْ ِمْن  َلُهْم  ْيَت  َوَق�سَ

ِدِهْم  َمقا�سِ ى  ْق�سَ اأَ ِوِمْنَك  ُلوا،  َو�سَ ُمناجاِتَك  َلِذيِذ  اإلى  َفِبَك  �ِسْرِبَك،  اِفي  �سَ ِمْن 

ُلوا«. َح�سَّ

ال��ك��م��ال  * ام��ت��الك��ه��م م�����س��ارب 
والتعالي

طبيعّي،  ب�سكل  الإن�������س���ان،  ي�����س��ت��اق 

يجوع  فعندما  احتياجاته.  اإل��ى  للو�سول 

ب�سرعة،  حاجته  لتاأمين  ج��ه��وده  ي��ب��ذل 

نحو  فيه  ال��م��وج��ود  الميل  ب�سبب  وذل���ك 

ولعّل  الحتياجات.  تلك  واإر���س��اء  تاأمين 

الحاجة اإلى ال�سرب هي اأهّم الحتياجات 

وصايا العلماء
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األم  اإّن  الج�سدّية، واأكثرها �سرورة. حيث 

فالإن�سان  الجوع...  األم  من  اأ�سّد  العط�س 

يمكنه تحّمل الجوع اأكثر من تحّمل العط�س، 

طلق على الماء اأّنه اأ�سا�س الحياة. 
ُ
لذلك اأ

وقد ا�سُتخدم بع�س التعابير التي ُت�ستخدم 

في  والم�سرب  العط�س  اأم��ث��ال:  الماء  في 

الأمور المعنوّية، نظرًا لأهمّية نعمة الماء، 

واأهمّية حاجة الإن�سان اإليه.

م��ن جملة ذل��ك م��ا اأخ��ب��ر ب��ه الإم���ام 

ال�سجاد Q في مناجاته حول الم�سارب 

ال�سافية للكمال والتعالي التي و�سعها اهلل 

تعالى بين اأيدي طالئع طريق القرب اإلى 

م�سير،  �سمن  الإن�سان  يكون  عندما  اهلل. 

ي�سعر بالعط�س، فيتحّرك بحثًا عن الماء. 

الماء  م��ن  ن��ه��رًا  الباحث  ه��ذا  وج��د  واإذا 

م�سدر  نحو  يتحرك  نراه  الوحول،  تغمره 

خاٍل  زلل  م��اء  على  ليح�سل  الماء  ذاك 

من كّل الملّوثات، فيلتّذ به ويرتوي. كذلك 

يبحثون  الذين  الإلهّي  القرب  حال طالئع 

عن ماء معرفة اهلل الزلل، حيث ي�سلون 

التوحيدّية  المعارف  وم�سدر  منبع  اإل��ى 

الخال�سة بهداية من اهلل فيروون عط�سهم 

وُت�َسّر اأرواحهم بها.

*حاجاتهم اأُخروّية
يَت لهم  ي�ستفاد من عبارة »الذين �سفَّ

الم�سارب« اأن هناك اأ�سخا�سًا في الطليعة، 

ي�سّكلون القدوة والأ�سوة لالإن�سان في م�سير 

التعالي والكمال، قد ح�سلوا على ذخائرهم 

الإلهّية  المعارف  م�سارب  م��ن  المعنوّية 

تت�سّمن  الحقيقة  في  وال���زلل.  ال�سافية 

تلك العبارة دعاًء يتوّجه به اإلى اهلل تعالى 

ال�سافية،  معارفه  م�سارب  اإلى  لإر�سادهم 

قد  اأ�سخا�س  ب��اأي��دي  اأيديهم  يجعل  ولأن 

اأنف�سهم  وطّهروا  اهلل  هداية  على  ح�سلوا 

من الكدورات والملّوثات والمحّيرات.

يستفاد من عبارة »الذين 
يَت لهم املشارب« أن هناك  صفَّ

أشخاصًا يف الطليعة، يشّكلون 
القدوة واألسوة لإلنسان يف 

مسر التعايل والكمال
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العرفانّية  الذخائر  و�سفاء  من�ساأ  اإّن 

وال��م��ع��ن��وّي��ة ال��م��وج��ود ع��ن��د ط��الئ��ع اأه��ل 

القرب الإلهّي هو هداية اهلل واإر�ساده لهم. 

ويتوّكلون  اهلل  على  ه��وؤلء  يعتمد  وعندما 

الطريق  اإل��ى  وبو�سوح،  يتعّرفون،  عليه، 

قلوبهم  في  يبقى  ول  وي�ساهدونه  الإلهي 

م�سدر  اأّم��ا  والترديد.  الإبهام  من  �سيء 

ت��دّخ��ل الظنون  ف��ه��و  وال��ت��ردي��د  الإب���ه���ام 

ال�سياطين  وو���س��او���س  الوهمّية  الباطلة 

الخادعة. ولكن عندما يقّدم اهلل الحقيقة 

ل  وزلل،  ���س��ف��اف  ب�سكل  ل��ه��م 

عندهم،  م��ج��ال،  اأّي  يبقى 

لل�سّك والترديد.

اإّن من جعل الدنيا هدفه، 

دنيوّية،  وطلباته  مقا�سده  تكون 

الملّونة  الموائد  اإلى  للو�سول  وي�سعى 

اأّم��ا  الفخمة.  والبيوت  المنا�سب  واإل���ى 

والقرب  الآخ��رة  طلب  هدفه  يكون  ال��ذي 

مقا�سده  اأه���ّم  فتكون  ت��ع��ال��ى،  اهلل  م��ن 

اإّن  اأي�سًا.  ومعنوّية  اأخ��روّي��ة  واحتياجاته 

 Q الإم��ام  ذكرها  التي  الحتياجات 

الأه���داف  م��ع  تتنا�سب  اأخ��روّي��ة  جميعها 

اإليها طالئع  المتعالية التي يعمل للو�سول 

م�سيرة التعالي والتكامل.

الإل��ه��ّي��ة  ال��م��ح��ّب��ة  *امتالك 
الخال�سة

اإليها  اأ���س��ار  ال��ت��ي  الأخ���رى  الم�ساألة 

الإمام Q اأّن اهلل قد مالأ قلوبهم حّبًا 

وصايا العلماء
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اهلل،  محّبة  �سوى  قلوبهم  في  فلي�س  ل��ه، 

الأ�سخا�س  ومحّبة  اهلل،  اأول��ي��اء  ومحّبة 

الذين يدورون في �سعاع محّبة اهلل؛ اإْذ اإن 

محّبتهم هي تجلٍّ لمحّبة اهلل.

في  اأّن  اأّوًل،  الكالم  ه��ذا  من  ويفهم 

قلب كّل �سخ�س وعاًء وا�ستعدادًا يجب اأن 

يعمل الإن�سان على اإ�سباعهما وملئهما فال 

يدعهما خاليين.

ُيْمالأ  اأن  يجب  القلب  وع��اء  اإّن  ثانيًا، 

ويجب  وتجّلياته.  ومظاهره  اهلل  بمحّبة 

محّبة  لدخول  مجاًل  الإن�سان  ي��دع  ل  اأن 

والتي  اهلل  محّبة  تعار�س  التي  اهلل  غير 

بمعنى  الإلهّية،  بالواجبات  القيام  تمنع 

اهلل،  غير  لمحّبة  اأ�سالة  باأّي  يعتقد  ل  اأن 

اهلل،  محّبة  عر�س  في  ذلك  يجعل  ل  واأن 

يقّدم محّبة غير  ل  اأن  يجب  اأّنه  عدا عن 

اهلل على محّبة اهلل، لأّن محّبة غير اهلل، 

التعالي  م��ن  تمنعه  ك��اذب��ة،  محّبة  وه��ي 

بالواجبات.  القيام  وم��ن  هلل  والعبودّية 

ن  اإِ {ُق��ْل  يقول اهلل تعالى في هذا ال�ساأن: 

ْزَواُجُكْم  َكاَن اآَباوؤُُكْم َواأَْبَناآوؤُُكْم َواإِْخَواُنُكْم َواأَ

َوِتَجاَرٌة  اْقَتَرْفُتُموَها  ْم��َواٌل  َواأَ َوَع�ِسيَرُتُكْم 

َتْخ�َسْوَن َك�َساَدَها َوَم�َساِكُن َتْر�َسْوَنَها اأََحبَّ 

ِ َوَر�ُسوِلِه َوِجَهاٍد ِفي �َسِبيِلِه  َن اللهّ اإَِلْيُكم مِّ

َل   ُ َواللهّ ِباأَْمِرِه   ُ اللهّ َياأِْتَي  َحتَّى  واْ  َفَتَربَّ�سُ

َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَفا�ِسِقيَن})التوبة: 24(.

*والو�سول اإلى المقا�سد العالية
والقرب  الكمال  طريق  طالئع  يعمل 

الإلهّي للو�سول اإلى ماء الحياة والمعارف 

لقد  الخال�سة.  التوحيدّية  وال��ك��م��الت 

ال����زلل  ب��م��ع��ارف��ه  ت��ع��ال��ى  رواه������م اهلل 

وب��ال��ك��م��الت ال��م��ت��ع��ال��ي��ة. ي��ق��ول الإم����ام 

Q: »فِبك اإلى لذيذ مناجاِتك و�سلوا، 

ِدهم ح�سلوا«. ومنك اأق�سى مقا�سِ

الكالم  ه��ذا  في   Q الإم��ام  يوؤّكد 

على الأ�سل التوحيدي الذي هو عبارة عن 

اأّن اأّيًا من الأعمال ل يمكن اأن يح�سل من 

لالإن�سان  يمكن  فال  الإلهّية،  الإرادة  دون 

التعالي  م�سير  ف��ي  بخطواته  يتقّدم  اأن 

والكمال من دون م�ساعدة اهلل تعالى، ول 

نجوى  اإلى مقام  ي�سل  اأن  لالإن�سان  يمكن 

اإذًا،  وتوفيقه.  اهلل  عناية  دون  من  الحق 

العبور على م�سير التعالي والكمال متوّقف 

توفيق اهلل  الإلهّية. وفي ظّل  الهداية  على 

وبم�ساعدة  مناجاته.  لّذة  الإن�سان  يتذّوق 

ق الإن�سان لقطع المنازل  ُيوفَّ اهلل وعنايته 

والقرب  التكامل  م�سير  ف��ي  والمقا�سد 

اإلى اهلل،  ال�سير  اإلى اهلل. ويطوي مراحل 

الواحد بعد الآخر، في ظّل التوفيق الإلهّي. 

المقا�سد  اأعلى  اإل��ى  ي�سل  النهاية،  وفي 

بال�سالك  يفتر�س  هنا،  ومن  واآخ��ره��ا... 

�سكر اهلل تعالى على التوفيق الذي اأحاطه 

به.

ال ميكن لإلنسان أن يصل إىل 
مقام جنوى احلق من دون 

عناية اهلل وتوفيقه
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ال�سهيد ال�سّيد عّبا�س املو�سوي}

ا ح��ال المّتقي��ن واأو�سافهم في  نَّ ف��ي العدد ال�ساب��ق، بيَّ

الّليل، ح�سبما جاء في خطبة المّتقين لأمير الموؤمنين 

النه��ار. ف��ي  الع��دد حاله��م  ه��ذا  ف��ي  ونتاب��ع   ،Q

في النهار...
علماٌء حلماء )*(

*في النهار... حلماء اأتقياء
اأب��راٌر،  ُعلماء،  فحلماٌء،  النهار  »واأّم��ا 

من  الخوف  الخوف،  براهم  قد  اأتقياء، 

الناظر  اإليهم  ينظر  ال��ق��داح،  ب��رَي  اهلل، 

فيح�سُبهم مر�سى وما بالقوم مر�ٌس«. َمْن 

مجانين،  اإّنهم  خوِلطوا  »قد  َيُقْل:  َيَرُهْم 

ولقد خالطهم اأمٌر عظيم«.

ال��ذي  العظيم  ال�����س��يء  م��ا ه��و  ول��ك��ن 

الكالم  ياأتي  هنا  المّتقين؟  ه��وؤلء  خالط 

هلل...  المّتقي  الإن�����س��ان،  ب��ه  ي��ق��وم  عما 

القليل.  اأعمالهم  من  ير�سون  ل  ف��ه��وؤلء 

اأنف�سهم كثيرًا، وتجدهم في حالة  ُيتعبون 

من الّتعب يظنها الرائي مر�سًا اأو اأ�سابهم 

�سيء من الختالط بالعقل، يعني الجنون. 

اإّنهم »ل ير�سون من اأعمالهم القليل، ول 

ي�ستكثرون الكثير. فهم لأنف�سهم ُمّتهمون، 

اأحد  ُزّك��ي  اإذا  م�سفقون،  اأعمالهم  وم��ن 

منهم خاف مّما يقال له، فيقول: »اأنا اأعلم 
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بنف�سي من غيري ورّبي اأعلم بي من نف�سي 

الّلهّم ل توؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما 

.
)1(

ل يعلمون«

*هم لأنف�سهم مّتهمون
الموؤمن  علماء«.  فحلماٌء  النهار  »اأّم��ا 

غ�سب  واإذا  يغ�سب،  ل  ال��م��وؤم��ن  حليم. 

ويخافون  حلماٌء،  فهم  فقط.  هلل  يغ�سب 

ح�سا�سّية  المّتقين  ه��وؤلء  ح�سا�سّية  اهلل. 

بالغة: »فهم لأنف�سهم متَّهمون دائمًا«، ول 

ينّزهون اأنف�سهم عن العيوب، لأنه بمجّرد 

العيوب«،  منّزه عن  »اأنا  الإن�سان  يقول  اأن 

يعني فيه كّل العيوب، ويكفيه اأّنه ل يعرف 

عيب نف�سه. »وهم من اأعمالهم م�سفقون«، 

الكثير«،  ي�ستكثرون  »ل  خائفون،  يعني 

مهما عملوا ومهما �سنعوا من خيرات في 

�سبيل اهلل يرون اأنَّ عملهم قليل، من اأجل 

اهلل وفي �سبيل اهلل، وي�سلون اإلى م�ستوى 

من الخوف من اهلل. هذه  الم�ساألة طبيعّية 

عادًة في حياة النا�س، ولكن نادرًا ما ُيلتفت 

اإليها. فالمديح اأ�سبه بالخمرة ي�سكر منها 

الإطراء  كلمات  لأحد  قلنا  واإذا  الإن�سان، 

اإلنسان املّتقي الذي يخاف 
اهلل، إذا ُزّكي أو ُمِدح، خاف 

مما يقال له

والمديح و�سّدق نف�سه اأخذته حالة الغرور. 

اأّما الإن�سان المّتقي الذي يخاف اهلل، اإذا 

ُيقال له، فيقول:  ُمِدح، خاف مّما  اأو  ُزّكي 

اإّني اأعلم بنف�سي من غيري، ورّبي  »اللَّهّم 

بما  توؤاخذني  ل  اللَّهّم  بنف�سي،  مّني  اأعلم 

هوؤلء  يعلمون«.  ل  ما  لي  واغفر  يقولون، 

اأ�سا�ِس  على  فيمدحونني  ظاهري  ي��رون 

ئة  �سيِّ اأعمال  من  خّبئه 
ُ
اأ ما  اأّم��ا  الظاهر، 

تغفرها،  اأن  رّب  يا  اأ�ساألك  يعرفونها.  فال 

واغفر لي ما ل يعلمون. 

*ليلة العا�سر من المحّرم
التربوّي  البرنامج  ه��ذا  اإل��ى  ان��ظ��روا 

 Q الح�سين  الإم��ام  يطّبقه  كان  كيف 

21واأ���س��ح��اب��ه ف��ي ك���رب���الء، ب��رن��ام��ج علّي 
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Q. تقراأون في ال�سيرة الح�سينّية عن 

بين  البكاء  ليلة  محّرم،  ِمَن  العا�سر  ليلة 

واأ�سحابه   Q الح�سين  اأّن  اهلل،  يدي 

R كانوا بين قائٍم ي�سّلي،  بيته  واأهل 

وبين تاٍل لكتاب اهلل العزيز، وبين م�ستغفر 

طوال الليل. كانوا يبكون ويدعون وي�سّلون، 

فقد كانت ليلة الوَداع. لقد اعتبر اأ�سحاب 

الح�سين اأنَّ ذاك الزمن كان اآخر ليلة لهم 

ى  ُتق�سَ اأن  ويجب  الدنيا،  الحياة  هذه  في 

الليل  وا  َق�سَ العالمين.  رّب  هلل  بالعبادة 

النهار،  في  برزوا  ثم  العبادة،  في  باأكمله 

برز علمهم وحلمهم قبل �سيفهم، »حلماء 

علماء«.

 Q الح�سين  الإم����ام  اأ���س��ّر  ل��ق��د 

يذهب  كان  ويعّلمهم.  القوم  يعظ  اأن  على 

للمالأ،  علمه  ُيبرز  بهم،  يخطب  اإليهم، 

اهلل  ر�سول  وبو�سايا  بالقراآن،  يذّكرهم 

P، ثم عندما يتعب يقول لأخيه العبا�س 

القوم.  ِع��ْظ  ال��ق��وم،  عّلم  اذه��ب   :Q

]بن  حبيب  فير�سل   Q العبا�س  يرجع 

النا�س  يعّلمون  علماء  وهكذا  مظاهر[، 

النا�س  ووع���ظ  ال��ن��ا���س  تعليم  وي��ع��ت��ب��رون 

م�سوؤولّية �سرعّية.

*ل تبخلوا بما تعلمون
ب���ك���ّل ����س���راح���ة، اأق������ول ل��ك��م اأّي���ه���ا 

بنا  ت�سل  قد  الموؤمنات،  اأيتها  الموؤمنون، 

الم�ساألة اأحيانًا اإلى حدٍّ نحرم فيه زوجاتنا 

من الوعظ والإر�ساد، فلماذا؟ لماذا نحرم 

بالمعروف  الأم��ر  ومن  العلم،  من  اأهلنا، 

ولو  تعرفه  ما  العلم  المنكر؟  عن  والنهي 

معلومات،  اأرب��ع  معلومات،  )ث��الت(  ك��ان 

ل تقل: هذا قليل، بل عّلمه زوجتك، عّلمه 

)رفاقك  عّلمه  جيرانك،  عّلمه  اأطفالك، 

اكتفيت  وك���ف���ى...(  اأع��م��ل  اأن���ا  ت��ق��ل  ول 

بنف�سي. العاِلم الذي َيكُتم علمه يلعنه اهلل 

حّتى لو كانت معلوماته ب�سيطة جدًا.

*حلماء علماء
كان حلم الح�سين Q بارزًا وا�سحًا 

الح�سينّية. عندما  ال�سيرة  كّل مراحل  في 

اإل��ى  نينوى،  اإل��ى   Q الح�سين  و�سل 
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الرياحي[  يزيد  ]بن  الحّر  و�سل  كربالء، 

الحّر  وك���ان  اأي�����س��ًا.  ع�سكره  راأ����س  على 

�سحابة  اأح��د  الماء.  يملكون  ل  وع�سكره 

الإمام الح�سين Q اقترح النق�سا�س 

ة، واأّن هوؤلء الأ�سحاب كانوا  عليهم، خا�سّ

ال�سام  م��ن  الجند  مجيء  م��ن  يتخّوفون 

ومن الكوفة لدعم هذا الع�سكر الذي بين 

مقالة  رف�س   Q الح�سين  الحّر.  يدي 

بقتال«،  اأبتدئهم  »ل   :Q وقال  الرجل 

جميعًا.  ف�سقاهم  ب��ال��م��اء  لهم  اأم���ر  ث��م 

يتعامل  الموؤمن  الإن�سان  ُعطا�سى.  كانوا 

باأخالقّية اإ�سالمّية عالية، »حلماء علماء«، 

يتعامل  واأتع�سها  الظروف  اأ�سدِّ  في  حّتى 

الإن�سان الموؤمن على اأ�سا�ٍس من الأخالقّية 

الإ�سالمّية.

*برنامج خطبة المّتقين 
 Q طالب  اأب��ي  بن   

ّ
علي برنامج 

برنامجًا  لي�س  ال��م��ّت��ق��ي��ن،  خطبة  ف��ي 

يجب أن نرتّبى على ]أن[ نقوم 
يف الّليل نصّلي صالة الّليل 

ونقرأ بعض اآليات القرآنّية ولو 
لليلة يف األسبوع

 نهج البالغة، خطبة )193(.( 1)

الهوام�س

الح�سين  ولأ���س��ح��اب   ،Q للح�سين 

Q، ولأهل بيت الح�سين Q. هو 

التاريخ.  امتداد  على  للموؤمنين  برنامٌج 

يرّبي  اأن  ي�ستطيع  اأن��ه  اأح��د  يعتقدنَّ  ول 

بع�س  خالل  من  نف�سه  ي�سّفي  اأو  نف�سه 

العبادات الب�سيطة والخفيفة، ]ل[ �سيَّما 

كعادة  العبادات  ه��ذه  يمار�س  ك��ان  اإذا 

ب��اأداء  يقومون  النا�س  بع�س  كعبادة.  ل 

�سالة ال�سبح والظهر والع�سر والمغرب 

ي�سّلوا  اأن  اع���ت���ادوا  لأن��ه��م  وال��ع�����س��اء 

نترّبى على  اأن  الخم�س. يجب  ال�سلوات 

الّليل  �سالة  ن�سّلي  الّليل  في  نقوم  ]اأن[ 
ونقراأ بع�س الآيات القراآنّية ولو لليلة في 

الأ�سبوع.

ن�ساأل اهلل اأن يجعلنا من اأهل الإيمان 

ت  وثبِّ �سبرًا،  علينا  ف��ِرغ 
َ
اأ نا  ربَّ واللتزام. 

الكافرين،  القوم  على  وان�سرنا  اأقدامنا، 

والحمد هلل رّب العالمين.
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جمعية قب�س 

حلفظ الآثار الدينية يف لبنان

تابعة  ع��ام��ل،  جبل  ق��رى  م��ن  حميبيب  ب��ل��دة 

على  تقع  مرجعيون.  ق�ساء  النبطّية  ملحافظة 

التي  املحتّلة  فل�سطني  على  ي�سرف  �سخرّي  تّل 

بها  حتيط  فقط.  واح��دًا  كيلومرتًا  عنها  تبعد 

وبليدا  ال�سرقّي،  ال�سمال  من  اجلبل  مي�س  بلدة 

من اجلنوب ال�سرقّي، و�سقرا من ال�سمال الغربّي.

تبعد عن العا�سمة بريوت 115 كلم وعن مركز 

الق�ساء )مرجعيون( 30 كلم.

للنبي  الأ�سغر  الأخ  بنيامين:   *
L يو�سف

اأخذت البلدة ا�سمها من ا�سم �ساحب 

ال��ذي  )محيبيب(،  فيها  ال��واق��ع  المقام 

واأ�سل  والمعانق.  والمحّب  العا�سق  يعني 

ال�سم »محيبيب« ت�سغير محبوب. ويقال 

بن  »ب��ن��ي��ام��ي��ن  ه��و  ال��م��ق��ام  ���س��اح��ب  اإّن 

يعقوب« L. لقد اأحّب نبيُّ اهلل يعقوب 

اأن  بعد  �سديدًا  حّبًا  بنيامين  ابنه   Q

Q، ول�سّدة تعّلقه به  فقد ابنه يو�سف 

�سّماه محيبيب.

بن  بنيامين  اإل����ى  ال��م��ق��ام  فُين�سب 

الخليل  اإبراهيم  بن  اإ�سحاق  بن  يعقوب 

ليعقوب  ع�سر  الثاني  الب��ن  وه��و   ،R

Q، وال�سقيق الأوحد لنبّي اهلل يو�سف 

ومن  لب��ان«،  بنت  »رحيل  واأمهما   ،Q

الذي   
)2(

وطالوت  
)1(

نون بن  يو�سع  اأ�سباطه 

{َوَق����اَل  الكريم:  ال��ق��راآن  ف��ي  ذك��ره  ورد 

َطاُلوَت  َلُكْم  َبَعَث  َقْد  الَل  اإِنَّ  ُهْم  َنِبيُّ َلُهْم 

َطَفاُه  َمِلكاً} اإلى قوله تعالى: {اإِنَّ اللَ ا�سْ

َواْلِج�ْسِم  اْلِعْلِم  ِفي  َب�ْسَطًة  َوَزاَدُه  َعلَْيُكْم 
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َوا�ِسٌع  َواللُ  َي�َساُء  َم��ْن  ُمْلَكُه  ُي��وؤِْت��ي  َواللُ 

َعِليٌم})البقرة: 247(.

*داخل المقام 
التّل  اأع��ل��ى  ف��ي  محيبيب  م��ق��ام  يقع 

وا�سعة  مناطق  على  وي�سرف  ال�سخرّي، 

من لبنان و�سمالي فل�سطين، يعود تاريخه 

يتاأّلف  وك��ان  ع��ام،   2000 من  اأكثر  اإل��ى 

قّبة،  عليها  ال�سريح  غرفة  غرفتين:  من 

وغرفة ثانية لل�سالة. يقول اأهالي البلدة: 

�سرقوا  قد  1948م،  العام  في  اليهود  اإّن 

منه �سخرًة عليها كتابة بالعبرّية، و�سخرة 

ثانية ُفقدت بعد العام 1948م. 

ُحجرتين  عن  عبارة  حاليًا  والمقام 

يقع  ال�سرقّية  ال��ح��ج��رة  ف��ي  مّت�سلتين؛ 

لجهة  وفيه  ال�سريح،  يعلو  الذي  القف�س 

وعقود  قناطر  تعلوه  رواق  يقع  ال�سمال 

مفتوح  الخارجّي  والفناء  جميلة،  تراثّية 

الحجر  م��ن  ب�سور  وم��ح��اط  ال�سماء  على 

ال�سخرّي، وفي الزاوية ال�سمالّية ال�سرقّية 

تقع المئذنة الحجرّية التي تظهر من بعيد 

كمنارة على راأ�س تّلة.

*اإعادة ترميمه
اأعادت موؤ�ّس�سة )جهاد البناء( ترميم 

الجمهورّية  مع  بالتعاون  وتاأهيله  المقام 

البلدة،  واأه��ال��ي  اإي����ران  ف��ي  الإ���س��الم��ّي��ة 

مهّمًا  واأثرّيًا  تاريخّيًا  دينّيًا  َمْعَلمًا  ف�سار 

ج���ّدًا ف��ي جبل ع��ام��ل. وق��د ج��رت اإع��ادة 

بنائه وترميمه على ال�سكل التالي:

خالل  من  وذل��ك  البناء  اأ�سقف  رف��ع   -1
واح����دًا  م��ت��رًا  الأر������س  ح��ف��ر  عملية 

للو�سول اإلى القواعد الأ�سا�سّية للبناء، 

متانة  على  يحافظ  بما  ذل��ك  وج��رى 

واأثرّية البناء.

طريقة  وف��ق  ال�سريح  ح��ول  التو�سعة   -2
البناء الموجودة.

3- تنظيف وتكحيل الجدران ب�سكل جميل 
يحافظ على رونقها التراثي.
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4- ت��ح��دي��د ال��ق��ب��ور ال��م��ح��ي��ط��ة، وو���س��ع 
اأ�سحابها  على  ت��دّل  رخامّية  لوحات 

بالإ�سافة اإلى قبور المجاهدين الذين 

ا�ست�سهدوا في حرب تموز 2006.

5- توزيع اأنوار كا�سفة في اأرجائه، بحيث 
بغاية  ف��ّن��ّي��ة  ل��وح��ة  اإل���ى  ل��ي��اًل  يتحول 

الجمال.

6- تو�سيع الباحة الخارجّية، بحيث اأ�سبح 
ي�ستوعب عددًا اأكبر من الزّوار.

المحيط  ال�سحن  م��ن  ال����زّوار  ي��ط��ّل 

ب��اّت��ج��اه  رائ��ع��ة  م�سهدّية  ع��ل��ى  ب��ال��م��ق��ام 

ف��ل�����س��ط��ي��ن وال����ق����رى ال��م��ح��ي��ط��ة ب��ب��ل��دة 

م��ح��ي��ب��ي��ب، ح��ي��ث ل ي��ب��ع��د ال��م��ق��ام عن 

 بحار الأنوار، المجل�سي، ج 13، �س165.( 1)

 �سرح اأ�سول الكافي، المازندراني، ج 12، �س433.( 2)

الهوام�س

من  اأك��ث��ر  م�سافة  الفل�سطينّية  ال��ح��دود 

 2006 تموز  ح��رب  وف��ي  واح���د.  كيلومتر 

حاول ال�سهاينة الو�سول اإلى هذا المقام 

يمّد  ك���ان  اهلل  اأّن  اإّل  ح��ول��ه،  للتمركز 

بالن�سر  رواياتهم-  -وح�سب  المقاومين 

حيث   ،Q ال��ن��ب��ّي  ببركة  ع��ن��ده،  م��ن 

دبابات  اأكثر من خم�س  تدمير  ا�ستطاعوا 

من  الع�سرات  وجرحوا  وقتلوا  اإ�سرائيلية، 

جنود اليهود في معركة �سر�سة، بم�سافة ل 

 .Q تبعد 50 مترًا عن قبر النبّي

»م�سهد  الأم��ي��ن:  مح�سن  ال�سيد  ق��ال 

بنيامين بن  اإنَّ فيه قبر  يقال  محيبيب... 

م�سهور  وهو  قبة«.  وعليه   ،L يعقوب 

ومعروف منذ زمن بعيد.

مشاهد النور
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آخر الزمان: أمٌل وعمل
خ�شائ�س اآخر الزمان: ح�ار مع �شماحة  اآية اهلل   

ال�شيخ عّبا�س الكعبي

المهدّي |: غيب الت�قيت والعالمات  

المنتظرون: رهبان الليل ولي�ث النهار  

بن� اإ�شرائيل... �شُيغلب�ن  

هل نحن في اآخر الزمان؟!  
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خصائص آخر الزمان
حوار مع �سماحة اآية اهلل ال�سيخ عّبا�س الكعبي

حوار: ال�سيخ اإبراهيم ح�سن

ح�سلنا  �سافية،  واإجابات  كثيرة  اأ�سئلة 

عليها في لقاء خا�ّس مع ع�سو مجل�س خبراء 

قيادة الثورة، وع�سو مجل�س �سيانة الد�ستور 

في الجمهورية الإ�سالمية في اإيران �سماحة 

اآية اهلل ال�سيخ عّبا�س الكعبي.

* ما هو المراد من اآخر الزمن؟ ولماذا 
يرتبط دائمًا بالإمام المهدي |؟

اأّن لحياة  اإّن مّما ل �سّك فيه ول ريب 

الدنيا،  ن�ساأة  ف��ي  ون��ه��اي��ًة  ب��داي��ًة  الب�سر 

من  الإن�����س��ان  بَخلق  البداية  كانت  حيث 

َكِثيراً  ِرَج���اًل  ِمْنُهَما  {َوَب���ثَّ  واأنثى:  ذكر 

حياة  ب���داأت  ث��ّم   .)1 َوِن�َساء})الن�ساء: 

قانون،  اإلى  فاحتاج  الجتماعية  الإن�سان 

الدنيوّية  ال�سعادة  لتحقيق  ودول��ة،  ونظام 

والأخ����روّي����ة. ول����ذا، ب��ع��ث اهلل الأن��ب��ي��اء، 

اأ���س��ح��اب ال��ر���س��الت ال�����س��م��اوي��ة، {َك����اَن 

النَِّبيِّيَن  َف��َب��َع��َث اللُ  َواِح����َدًة  ���ًة  مَّ
اأُ ��ا���ُض  ال��نَّ

ِريَن َوُمنِذِريَن})البقرة: 213(. ُمَب�سِّ

بالبغي،  الأن��ب��ي��اَء  الب�سُر  واج���ه  ث��ّم 

الفطرة،  والظلم، والنحراف عن م�سيرة 

خاتم  ب��ن��ب��ّوة  ال��ن��ب��ّوات  ان��ت��ه��ت  اأن  اإل����ى 

الخاتمة،  ر�سالته  فكانت   ،P الأنبياء 

للب�سر  الإل��ه��ّي��ة  التعاليم  تت�سّمن  ال��ت��ي 

بنبّي  القيادة، متمّثلًة  كاّفة، ومنها م�ساألة 

 R ثّم باأ�سخا�س الأئّمة ،P الإ�سالم

النحرافية  الإن�سان  م�سيرة  لكّن  بعده. 

يومنا  اإل��ى  زال��ت  ول  ذل��ك،  مع  ا�ستمّرت 

 R المع�سومين  اأح��ادي��ث  وف��ي  ه��ذا. 

هذا  تراكم  اإل��ى  الإ���س��ارات  من  مجموعة 

اآخر الزمان. فقد ورد عنه  النحراف مع 

الموؤمنين  انتظار  �سغف  طّياتها  في  الزمان  اآخر  فكرة  تحمل 

للفرج، الذي �سيكون مع ظهور الإمام الحّجة المهدّي المنتظر |. 

هي  وم��ا  ال��زم��ان؟  واآخ���ر   | الإم���ام  الحّجة  ظهور  عالقة  فما 

خ�سائ�س ذلك الزمان؟ وما هو تكليفنا حّتى ذلك الوقت ال�سريف؟

الملف
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بعد  الإ�سالم عروًة  »لتنق�سّن عرى   :P

واآخرهّن  الحكم،  نق�سًا  اأّولهّن  ع��روة... 

من  مجموعة  يذكر  كما   .
)1(

ال�سالة...«

نماذج انحراف الب�سر عن م�سيرة الأنبياء 

م��وؤ���س��راٍت على  تعّد  وال��ت��ي  الإ���س��الح��ّي��ة، 

حلول اآخر الزمان.

تفيد،  الحاكمة  الإلهية  ال�سنن  اإّن  ثّم 

دائمًا، اأّن م�سيرة الإ�سالح يجب اأن تبقى 

كما  ال�سالحة.  القيادة  يد  على  متوا�سلة 

اأّكدت الآيات والروايات اأّن العاقبة �ستكون 

قائد  بوا�سطة  ولل�سالح،  وللحّق  للتقوى 

�سالح هو �ساحب الع�سر والزمان |.

كما اأّننا نالحظ اأّن جميع الأديان ي�سير 

اإلى م�ساألة المنقذ في اآخر الزمان، بل اإّن 

كل اإن�سان ذي فطرة �سليمة تتوق نف�سه اإلى 

المخّل�س؛ لأّن المهدوية فكرة موجودة في 

وجدان كّل اإن�سان �سليم الفطرة يتطّلع اإلى 

م�ستقبل م�سرق لحياة الب�سر.

المهدي  الإم��ام  ظهور  ف��اإّن  هنا،  من 

| من تلك ال�سنن الإلهية الحاكمة على 

التاريخ والمجتمع. ولقد كان النبّي الأكرم 

| في  P يتحّدث عن الإمام المهدّي 

ما  وه��ذا  البعثة،  بداية  منذ  الزمان  اآخ��ر 

المعروفة  الروايات  من  الكثير  اإليه  ي�سير 

التي ل مجال لذكرها هنا.

هل  ب��ه،  لتم  تف�سّ مّما  انطالقًا   *
يمكننا القول اإّننا الآن في اآخر الزمان؟

في الحقيقة، كما يجهل الإن�سان بداية 

اأّن  ذل��ك  اأي�����س��ًا؛  نهايته  يجهل  ال��ت��اري��خ، 

حدوث اآخر الزمان يبقى خا�سعًا لالإرادة 

املهدوية فكرة موجودة 
يف وجدان كّل إنسان سليم 
الفطرة يتطّلع إىل مستقبل 

مشرق حلياة البشر

اآية الل ال�سيخ عبهّا�ض الكعبي
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التاريخ  على  الحاكمة  ولل�سنن  الإلهية، 

دوٌر  لها  التي  الب�سرية  ول��الإرادة  والب�سر، 

كبير في �سناعة التاريخ من البداية، هذه 

الأمور كّلها موؤّثرة.

الحّجة  ظهور  بفترة  يرتبط  فيما  اأّم��ا 

واإ�سالح العالم، فيمكننا اأن نر�سم اأدوارًا 

ومراحل مّر عليها الب�سر منذ بداية البعثة 

وحتى يومنا هذا، من منظور علم الجتماع 

ال�سيا�سّي وال�سنن الإلهية الحاكمة:

- المرحلة الأولى: مرحلة ولدة الر�سالة 

الخاتمة، ودامت ثالثًة وع�سرين عامًا.

الحفظ  م��رح��ل��ة  ال��ث��ان��ي��ة:  ال��م��رح��ل��ة   -

وال��دي��م��وم��ة، وت��م��ت��ّد م��ن زم���ن اأم��ي��ر 

الهجرّي  القرن  اإلى   Q الموؤمنين 

التا�سع )تقريبًا(.

ال�سبات  م��رح��ل��ة  ال��ث��ال��ث��ة:  ال��م��رح��ل��ة   -

وال��غ��ف��ل��ة )م����ع ب���داي���ة ال���ت���ق���ّدم في 

الهجري  ال��ق��رن  م��ن  تمتّد  ال��غ��رب(، 

مئتي  قبل  ما  اإل��ى  )تقريبًا(  التا�سع 

�سنة.

النهو�س  مرحلة  ال��راب��ع��ة:  ال��م��رح��ل��ة   -

والوعي وال�سحوة.

ال��ث��ورة  مرحلة  ال��خ��ام�����س��ة:  ال��م��رح��ل��ة   -

على  الأّم���ة  حياة  وع��ودة  الإ�سالمية، 

�سوء الإ�سالم.

- المرحلة ال�ساد�سة: مرحلة دولة النيابة 

الع�سر  ���س��اح��ب  ل���دول���ة  ال��م��م��ّه��دة 

والزمان|. 

مرحلة  ف��ي  نعي�س  ال��ي��وم  اأّن��ن��ا  وب��م��ا 

مرحلتان  اأمامنا  فيبقى  الممّهدة،  الدولة 

فقط حّتى ن�سل اإلى الظهور، وهما: 

الإ�سالمية  الأّم��ة  بناء  اإع��ادة  مرحلة   -1
من جديد، حيث ي�سبح المجتمع فيها 

موؤمنًا قوّيًا متما�سكًا متقّدمًا، في�سبح 

 لالنتقال اإلى المرحلة الجديدة.
ً
مهّياأ

العالمّية  الإ�سالمّية  الح�سارة  مرحلة   -2
على �سوء التوليف بين العلم والإيمان. 

اإلى  تحتاج  العالمّية  الح�سارة  وه��ذه 

�ساحب  قيادة  وهي  العالمّية.  القيادة 

يحّتم  ال���ذي   | وال���زم���ان  الع�سر 

ظهوره حينها.

هاتين  م��ن  ك���لٌّ  �ست�ستغرق  ك��م  اأّم����ا 

لأّن  ب��ال�����س��ب��ط؛  ن���دري  ف��ال  المرحلتين 

منها  ة،  خا�سّ معايير  المرحلتين  لهاتين 

ح�سب  لي�س  لكن  التاريخ،  فل�سفة  معيار 

في  م�سّير  الإن�سان  اأّن  ترى  التي  النظرة 

اأو  اإرادة  يملك  اأن  دون  التاريخ  م�سيرة 

التي  المقابلة  النظرة  ح�سب  بل  اختيارًا؛ 

التاريخ  يقود  ال��ذي  هو  الإن�سان  اأّن  ت��رى 

بها.  ويتحّكم  ال�سيارة  يقود  كما  بحركته 

ال�سيخ ابراهيم الح�سن محاوراً اآية الل الكعبي

الملف
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تابعًا  التاريخ  م��راح��ل  تق�سيم  ك��ان  ول��ذا 

هو  والإن�سان  ون�ساطهم.  الب�سر  لحركة 

الذي يحّدد بحركته انتهاء مرحلة تاريخية 

وبداية اأخرى.

المعيار  هي  الب�سرية  ف���الإرادة  اإذًا، 

الزمنية  المّدة  لتحديد  والأ�سا�س  الأول 

ل��ل��م��رح��ل��ت��ي��ن ال��م��ذك��ورت��ي��ن. وم���ن تلك 

هي  التي  الإلهية،  الإرادة  معيار  المعايير 

في طول اإرادة الب�سر ل في عر�سها. وثّمة 

اأو  الطبيعية،  بالعوامل  يتعّلق  ثالث  معياٌر 

بالآيات الإلهية التكوينّية، بالتعبير الأ�سّح.

المعا�سر،  التاريخ  درا�سة  خالل  من 

ناأمل  وال��رواي��ات، نحن  الآي���ات  ودرا���س��ة 

بم�ستقبٍل زاهر، واآفاق تقّربنا من الظهور، 

لكّننا ل ن�ستطيع تحديد الزمن، فقد ورد 

»ك��ذب ال��وّق��ات��ون« ، و»م��ن اّدع���ى ال��روؤي��ة 

فكّذبوه«.

ما هي اأهّم واجباتنا للتمهيد ل�ساحب 

الع�سر والزمان |؟

ونثّقف  اأنف�سنا  نثّقف  اأن  لنا  ينبغي   

علينا  يمليه  بما  العمل  بثقافة  ال��ن��ا���س 

حكومة  تحقيق  اإل���ى  وال�سعي  التكليف، 

الإن�سان ال�سالح، بتحقيق �سروط النه�سة 

الجامعة للم�سلح العالمّي. ومن اأهّم تلك 

ال�سروط: 

1- المعرفة ال�سحيحة وال�ساملة، والروؤية 
للخّطة  )الإي��دي��ول��وج��ي��ا(  المتكاملة 

الإلهية لتدبير حياة الإن�سان، 

ال�سالحة،  الإل��ه��ّي��ة  ال��ق��ي��ادة  معرفة   -2
وهو  ال�سالح،  القائد  بهذا  والرتباط 

�سّدة  معرفة  مع   ،| الحّجة  الإم��ام 

المجال  ه��ذا  وف��ي  اإل��ي��ه.  احتياجنا 

يقول �سماحة ال�سّيد القائد الخامنئّي 

هو  الحقيقّي  »ال�سيعّي  ظّله(:  )دام 

الحّجة  وجود  باأحا�سي�سه  يلم�س  الذي 

|، وياأن�س بهذا الإح�سا�س  المنتظر 

والرتباط«.

واأن�سار �سالحين  ونخب  كوادر  3- وجود 
لم�ساعدة القائد الكفوؤ.

على  ي�سيرون  وم��وال��ي��ن  اأت��ب��اع  وج��ود   -4
طريق القائد.

مبا أّننا اليوم نعيش يف 
مرحلة الدولة املمّهدة، 

فيبقى أمامنا مرحلتان فقط 
حّتى نصل إىل الظهور
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الأذى،  وتحّمل  وال�سبر  المقاومة   -5
الغاية،  وتحقيق  الم�سيرة  اإكمال  حّتى 

وت�سليم الراية خلفًا عن �سلف، و�سوًل 

اإلى المجتمع المهدوّي ال�سالح.

كّلما  اأكثر  ال�سروط  هذه  توّفرت  كّلما 

اقتربنا من ع�سر الظهور.

وفي هذا المجال ي�ستوقفني كالم اأمير 

من   166 الخطبة  في   Q الموؤمنين 

نهج البالغة، حيث يقول بعد حديٍث يذكر 

َعْن  َتَتَخاَذُلوا  َلْم  »َل��ْو  ال�سيعة:  تفّرق  فيه 

، َوَلْم َتِهُنوا َعْن َتْوِهيِن اْلَباِطِل،  ِر اْلَحقِّ َن�سْ

َيْقَو  َوَلْم  ِمْثَلُكْم،  َلْي�َس  َمْن  ِفيُكْم  َيْطَمْع  َلْم 

َبِني  َمَتاَه  ِتْهُتْم  ُكْم  لِكنَّ َعَلْيُكْم،  َق��ِوَي  َم��ْن 

الم�ستفاد  الأ�سا�س  فالواجب  اإ�ْسَراِئيَل«. 

من هذا الكالم هو التم�ّسك  بن�سرة الحّق 

Q في  يقول  ثّم  التخاذل عنه.  وترك 

َبْعُتُم  اتَّ اإِِن  ُكْم  نَّ
َ
اأ »َواْعَلُموا  نف�سها:  الخطبة 

�ُسوِل،  الرَّ ِمْنَهاَج  ِبُكْم  �َسَلَك  َلُكْم،  اِعَي  الدَّ

ْقَل  الثِّ َوَنَبْذُتُم  الْعِت�َساِف،  َموؤُوَنَة  َوُكِفيُتْم 

الأْع��َن��اِق«. وهو بذلك يحّدد  َع��ِن  اْل��َف��اِدَح 

ومنها  الب�سرية،  لم�ساكل  العملّي  العالج 

م�ساكلهم في ع�سر الظهور.

تحّدد  التي  ه��ي  الأّم���ة  فحركة  اإذًا، 

اإّن  القول  يمكننا  التاريخ. ومن هنا  م�سار 

قد نصرب حتى يخرج السفياين 
ويقتلنا، متأّثرين بحزبه 

اإلعالمّي، لكّن هذا يخالف 
تعاليم أئّمتناR التي 

تأمرنا مبواجهة أعداء الدين 
وحماربتهم

الملف
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 كتاب الغيبة، النعماني، �س203.( 2) الأمالي، ال�سيخ الطو�سي، �س186.( 1)

الهوام�س

للتغّير  قابلة  للظهور  المذكورة  العالمات 

في  ج��اء  فقد  ول��ذا  الب�سر،  حركة  ح�سب 

الخبر عن داود بن القا�سم قال: كنا عند 

 Q الر�سا  علي  بن  محمد  جعفر  اأبي 

فجرى ذكر ال�سفيانّي وما جاء في الرواية 

لأب��ي  فقلت  المحتوم،  م��ن  اأم���ره  اأّن  م��ن 

جعفر Q: وهل يبدو هلل في المحتوم؟ 

قال: نعم، قلنا له: فنخاف اأن يبدو هلل في 

القائم، قال: »اإّن القائم من الميعاد، واهلل 

.
)2(

ل يخلف الميعاد«

هو  الذي  ال�سفيانّي  اأّن  ال�ساهد  محّل 

ُذك��رت  التي  الحتمّية  ال��ع��الم��ات  اإح���دى 

يح�سل  قد   ،| المهدّي  الإم��ام  لخروج 

ول  ال��ع��الم��ة  ه���ذه  فتتغّير  ف��ي��ه،  ال��ب��داء 

ُيهزم في عقر داره،  بل  ال�سفيانّي؛  يخرج 

ال�سنن  �سمن  الب�سر  لحركة  تبعًا  وذل��ك 

َمن   ُ اللَّ ��َرنَّ  {َوَل��َي��ن�����سُ منها  التي  الإلهية 

ُرُه})الحج: 40(. َين�سُ

ال�سفيانّي  ي��خ��رج  ح��ّت��ى  ن�سبر  ق��د 

لكّن  الإعالمية،  بحربه  متاأّثرين  ويقتلنا، 

تاأمرنا  التي  اأئّمتنا  تعاليم  يخالف  ه��ذا 

ولذا  ومحاربتهم.  الدين  اأعداء  بمواجهة 

المجتمع  اإقامة  اإلى  و�سعينا  تحّركنا  فاإّن 

خ��روج  ف��ر���س��ة  �سيقتل  ال��ع��ادل  ال��م��وؤم��ن 

داره.  عقر  في  يموت  ويجعله  ال�سفيانّي، 

واأّما اإذا تخّلينا عن م�سوؤولياتنا وتقاع�سنا 

عن ن�سرة الحق، فال �سّك في اأّننا �سنرى 

يت�سّلطون  مّمن  لل�سفيانّي،  عديدة  نماذج 

على رقابنا.

فالخال�سة اإذًا، اأّن واجبنا البحث عن 

التكليف لنمتثله، ل التلّهف وراء العالمات 

اإذ غايتها كونها مجّرد  بما هي عالمات، 

من  اأكثر.  ل  الموؤمنين  لتقوية  مب�ّسرات 

الن�سبة  نلحظ  اأن  اأردن��ا  اإذا  اأخ��رى،  جهٍة 

الحاكمة على  ال�سنن  وبين  العالمات  بين 

اأّن ال�سنن الإلهية تكون  المجتمع، لوجدنا 

هي المف�ّسرة والمبّينة للعالمات، ولذا فاإّن 

وال�سنن  الثوابت  تن�سجم مع  كّل عالمة ل 

القطعية تكون غير �سحيحة.

الإلهّية  ال�سنن  بثقافة  اأنف�سنا  فلنثّقف 

لنقوم  ل��ل��ظ��ه��ور؛  ال��ت��م��ه��ي��د  ف��ي  ودوره�����ا 

بتطبيقها، ل ثقافة العالمات والتطبيقات 

ال�سحيحة  ال��ن��ت��ائ��ج  ل��ن��ا  ت��ق��ّدم  ل  ال��ت��ي 

المرجّوة.
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�سّحة  م���ن  ال���ت���اأّك���د  *�سرورة 
الأحاديث والأخبار

والموازنين  بالقواعد  يتعّلق  فيما 

ال��رواي��ات  م��ن  ال��ت��اأّك��د  يجب  العلمّية 

المقبولة، والتي ي�سّح العتماد عليها، 

المختلفة  الأخ���ب���ار  ف��ي  وخ�����س��و���س��ًا 

ال��واردة عن ر�سول اهلل P، يجب اأن 

ندّقق في هذه الأخبار، وَمْن نقلها عن 

.P ر�سول اهلل

الم�سلمين بالإجماع،  اّتفق علماء  لقد 

وعن  البيت  اأهل  ُروي عن  ما  كّل  لي�س  اأن 

هناك  ل���ذا،  �سحيح،  ه��و   P ال��ر���س��ول 

الأحاديث  اأّن  على  الم�سلمين  من  اإجماع 

وفيها  ال�سحيح،  وغ��ي��ر  ال�سحيح  فيها 

المقبول والمعتبر، وغْير ذلك.

ف��ع��ن��دم��ا ن��ت��ع��ّر���س ل��م��و���س��وع اأخ��ب��ار 

اأكثر  تدقيق  اإلى  نحتاج  فاإّننا  الم�ستقبل، 

�سين،  المتخ�سّ العلماء  عند  ويقال  فيه؛ 

الأحاديث  لو�سع  تعّر�سًا  اأكثر مجالين  اإّن 

واختالقها، هما:

1 - المالحم والفتن.
2 - الف�سائل.

في  ال��ي��ه��ود  اأح��ب��ار  بع�س  دخ��ل  فقد 

الإ���س��الم لح��ق��ًا، ون��ق��ل��وا م��ن اأخ��ب��اره��م 

ق�س�سًا ون�سبوها لر�سول اهلل P، اأو تّم 

الأنبياء  اإخبارات  اأّنها  التعاطي معها على 

R. وهذا غير مقبول. 

غيُب التوقيت والعالمات
�سماحة ال�سّيد ح�سن ن�سر اهلل )حفظه اهلل(

اأهّم ما يطالعنا في الحديث عن الم�ستقبل، الأحاديث  من 

نعالج  فكيف   .| المهدّي  الإم���ام  ع��ن  ال���واردة  وال��رواي��ات 

الأخبار الواردة اإلينا والمتعّلقة بق�سّية الإمام المنتظر |؟
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في  للُمَتتّبع  الأ�سا�سّية  التو�سية  ل��ذا، 

هذا الزمان؛ اأن ل ُي�سلِّم ب�سّحة اأّي كتاب 

يقع بين يديه، اأو اأّي رواية تتحّدث عن اآخر 

الزمان، لأّن ذلك ل يعني اأّنها موجودة اأو 

�سحيحة، لنبني عليها.

اأ�سل   | المهدّي  الإمام  *خروج 
ثابت... ولكن!

 | المهدّي  الإمام  مو�سوع  اأ�سل  اإنَّ 

والن�سو�س  المتون  �سوء  على  به،  م�سّلم 

المتواترة.  ال��رواي��ات  بع�س  خ��الل  وم��ن 

فعلى الم�ستوى ال�سيعّي، نعتقد باأّن الإمام 

من  الح�سن  بن  د  محمَّ هو   | المهدّي 

ة ر�سول  يَّ �ساللة الح�سين Q، ومن ذرِّ

اهلل P. وعند عموم الم�سلمين اأ�سُل اأنَّ 

اأّنه مت�سالم  يبدو  ُولد فاطمة  المهدّي من 

عليه. فهذا الأ�سل ل نقا�س فيه.

منها  للظهور  ع��الم��ات  ه��ن��اك  ك��ذل��ك 

في  فيه  ومختلٌف  اأ�سله،  ف��ي  ثابت  ه��و  م��ا 

تفا�سيله. وهي خم�س اأو �ست عالمات تعتبر 

منها:  الكثيرة،  العالمات  بين  من  الأ�سا�س 

مو�سوع ال�سفيانّي، وفيه الكثير من الروايات 

اأّما  المحتوم،  من  فهو  الم�سلمين،  كتب  في 

�سعيفة  رواي��ات  فهناك  للتفا�سيل  بالن�سبة 

اليمانّي  خ���روج  اأ���س��ل  ك��ذل��ك  وم��ت��ف��اوت��ة. 

واأي�سًا  وا�سح،  الروايات  في  والخرا�سانّي 

الرايات الآتية من الم�سرق الممّهدة للظهور 

ال�سريف. كذلك الخ�سف في البيداء بجي�س 

مّكة.  اإل��ى  المدينة  من  الخارج  ال�سفيانّي 

َح�َسنّي  �سّيد  ع��ن  حاكية  رواي���ات  وه��ن��اك 

يخرج قبل �ساحب الزمان |.

*م�سكلة تطبيق العالمات
في  �سخ�سّيات محكيٍّ عنها  اإّن وجود 

الباب  ل هذا  يتحوَّ اأن  اإلى  اأّدى  الروايات، 

النا�س،  بع�س  عند  ل��الّدع��اء  فر�سٍة  اإل��ى 

كغيره من عناوين الدين.

لقد ورد في الروايات عن الر�سول الأكرم 

المهدوّية،  �سيّدعون  اأ�سخا�سًا  اأّن   P

اإّن كّل  القول  الرّد على ذلك  ويكفي في 

عى اأّنه المهدّي اأو الخرا�سانّي اأو  من ادَّ

الزكّية(،  )النف�س  الح�سنّي  اأو  اليمانّي 

اأّي دل��ي��ل، ول  م  ي��ق��دِّ ل��م  ال��ت��اري��خ،  عبر 

يمكن الت�سديق بال دليل وعلم. 

العالمات(  )تطبيق  م�سكلة  اإّن 

تكمن في اأن نقول: اإنَّ هذه العالمة قد 

ال�سخ�سية  هذه  اإّن  اأو  بكذا،  تحّققت 

التي ذكرت في الروايات هي فالن.

اأحيانًا  النا�س  اأنَّ  ومن�ساأ ذلك 

الأحداث  بع�س  انطباق  يحّبون 

�سخ�سّيات  على  والعناوين 

عي  تدَّ ل  وقد  لهم،  معا�سرة 

لنف�سها  ال�سخ�سيات  ه��ذه 

ذلك.

التوصية األساسية للُمَتتّبع يف 
هذا الزمان؛ أن ال ُيسلِّم بصّحة 
أّي  أو  يديه،  بني  يقع  كتاب  أّي 
الزمان آخر  عن  تتحّدث  رواي��ة 
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واإمكانية  العالمات  اأق�سام   -1
التطبيق:

العاّمة  الأخبار  هو  ل،  الأوهّ الق�سم 

عن   P الر�سول  فيها  تحّدث  التي 

اآخر الزمان، ولكّنه لم يربطها بقيام 

المهدّي |. نعم، بع�س عالمات 

الأح��ادي��ث قد  النوع من  ه��ذا 

ح���دث، ب��ال خ���الف، ون���راه 

واق���ع���ًا ف��ي زم��ان��ن��ا. م��ث��اًل: 

الرجال  اإنَّ  القائل  الحديث 

يرتدين  والن�ساء  الن�ساء،  زيَّ  يرتدون 

زيَّ الرجال. 

العالمات،  م��ن  ال��ث��ان��ي،  ال��ق�����س��م 

لي�س  ولكن  بالظهور  يّت�سل  ال��ذي  هو 

دًا بزمن الظهور. وهذه العالمات  محدَّ

العاّمة بع�سها قد تحّقق ول اإ�سكال فيه، 

وبع�سها حتى الآن لم يتحّقق.

ال��ق�����س��م ال���ث���ال���ث، وه���و الأه�����ّم، وه��و 

في  ذكر  ما  اأي  ة؛  الخا�سّ العالمات  ق�سم 

الروايات اأّنه مّت�سل بظهور الإمام المهدّي 

ال�سفيانّي  خا�ّس  ب�سكل  هو  وال��ذي   ،|

في  وال�سيحة  وال��خ��را���س��ان��ّي  وال��ي��م��ان��ّي 

والنف�س  ال��ب��ي��داء  ف��ي  والخ�سف  ال�سماء 

الزكّية.

يوم  ف��ي  زم��ن��ّي،  ي��وج��د تحديد  وه��ن��ا 

مثاًل  ال�سيحة  واح����د،  �سهر  ف��ي  واح���د 

دت في �سهر رجب و�سهر رم�سان، قد  ُحدِّ

�سيحات  تكون  وق��د  واح��دة  �سيحة  تكون 

متعّددة.

اأّن  فمعلوم  البيداء،  في  الخ�سف  اأّم��ا 

ة  مكَّ باّتجاه  المدينة  من  يخرج  ال�سفيانّي 

به  فُتخ�سف   ،| المهدي  الإم��ام  ليعتقل 

الأر�س.

فنحن  بالتطبيق،  تكمن  هنا  الم�سكلة 

ل ن��ع��رف ه����ذه الأح�������داث ال��م��ت��الح��ق��ة 

كان  اإذا  اإّل  �ستح�سل،  متى  والمتزامنة 

عن  علم  لديهم  ��ون  خ��ا���سّ رج���ال  ه��ن��اك 

ر�سول اهلل P لم ي�سل اإلينا.

اأخ��ب��ار  ف��ي  التطبيق  م��خ��اط��ر   -2
الظهور:

تطبيق  نحاول  عندما  الم�سكلة  تكمن 

ال�سخ�سيات في الروايات على �سخ�سيات 

موجودة في الواقع، وهي لي�ست كبيرة في 

قيام  لزمهما  فلي�س  ل��ي��ن،  الأوَّ الق�سمين 

المهدّي | فاإن لم تتحّقق الآن، �ستتحّقق 

الثالث  الق�سم  في  المخاطر  اأّم��ا  لحقًا. 

فهي الأهّم.

الإمام  خروج  توقيت  اإلى  ي��وؤّدي  ًل:  اأوهّ

على  م��ا  ع��ن��واٍن  تطبيق  عند 
سيؤّدي  مت��وت،  ث��ّم  شخصّية، 
بالعالمات  ال��ش��ّك  إىل  ه���ذا 
واألخبار، بل قد يؤّدي إىل الشّك 
ب��أص��ل اإلمي����ان ب��امل��ه��دوّي��ة

الملف
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اإنَّ فالنًا  للنا�س مثاًل:  |؛ فعندما نقول 

الدوّي  اإنَّ  اأو  الخرا�سانّي،  اأو  اليمانّي  هو 

في  ال�سيحة  هو  البارحة  �سمعناه  ال��ذي 

انتظروا  للنا�س  ن��ق��ول  فكاأننا  ال�سماء، 

هنا  اأ�سبوعين.  اأو  اأ�سبوع  بعد  المهدّي 

الم�سكلة في التطبيق؛ وهذا خطاأ.

لأّنه  النا�س؛  ت�سليل  اإلى  يوؤّدي  ثانياً: 

تقول  ك��اأّن��ك  ممدوحة،  ال��راي��ة  كانت  اإن 

مذمومة،  كانت  واإذا  ان�سروها،  للنا�س 

كاأنك تقول للنا�س قاتلوها.

الق�سّية  في  ال�سّك  اإل��ى  ي��وؤّدي  ثالثاً: 

تطبيق  فعند  الأخ��ط��ر،  وه��و  ال��م��ه��دوّي��ة؛ 

عنوان ما على �سخ�سية، ثّم تموت بدورها، 

العالمات  ف��ي  ال�سّك  اإل���ى  ه��ذا  ���س��ي��وؤّدي 

والأخ��ب��ار وال���رواي���ات، ب��ل ق��د ي���وؤّدي اإل��ى 

بالمهدوّية. وهذا  الإيمان  اأ�سل  ال�سّك في 

التطبيقات  اإلى  والم�سارعة  الخطاأ  نتيجة 

الخاطئة التي لها مخاطر كبيرة جدًا.

اإنَّ الخطاأ في التطبيق يوؤّدي اإلى نتائج 

في  الخطاأ  ت��ك��رار  اأنَّ  كما  �سليمة.  غير 

التطبيق، يوؤّدي اإلى الت�سكيك في كّل هذه 

العالمات، وهذا ما يجب اأن نتجّنبه ب�سكل 

حا�سم. 

3- النية الطّيبة لي�ست مبّررًا للتطبيق:
مثال اآخر، بع�س الأ�سخا�س يقولون اإنَّ 

القتال في �سوريا هو قتال لل�سفيانّي. نحن 

ة  �سرعيَّ لأنَّ  ال��ك��الم؛  ه��ذا  اإل��ى  نحتاج  ل 

و�سرعّية  فقهّية  اأ�س�س  اإل��ى  ت�ستند  قتالنا 

وعملّية وواقعّية. ونحن ل نحتاج اإلى هكذا 

ومباٍن،  واأ�سول  عقل  لدينا  فنحن  تعبئة، 

��ة ن��ب��وّي��ة، ومنهج  ��نَّ ول��دي��ن��ا ق���راآن و���سُ

متينة،  واأ�سول  وا�ستنباط،  ا�ستدلل 

وفهمنا  و�سلوكنا،  حركتنا  عليها  نبني 

لالأحكام ال�سرعّية ولتكليفنا ال�سرعّي.

والتطبيقات  التحليالت  ك��ّل  ��ا  اأمَّ

والحتمالت  الظنون  اإلى  ت�ستند  التي 

والتوّهمات، فاإّننا ل ن�ستند اإليها؛ لذا 

المجال  نكون في هذا  اأن  علينا  يجب 

حذرين ومنتبهين.

نعم، ل اإ�سكال في اأْن نحتمل 

اأنَّ فالنًا المذكور في الروايات 

ال�سخ�س الفالنّي. ولكن،  هو 

للنا�س  الح��ت��م��الت  ُت��ق��ّدم  ل 

على اأّنها قطعّيات حا�سمة.
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ة  4- كيف نفهم العالمات الخا�سّ
دون تطبيق؟

ة  الخا�سّ ب��ال��ع��الم��ات  يتعلق  فيما 

منها  ال�سحيحة  ال���رواي���ات  بح�سب 

معينة  اأح����داث  ه��ن��اك  وال��م��ع��ت��ب��رة، 

ف���ي ���س��ّن��ة ال���ظ���ه���ور ال�����س��ري��ف: 

والخرا�سانّي  اليمانّي  خ��روج 

في  وال�سيحة  وال�����س��ف��ي��ان��ّي، 

ال�سماء، والخ�سف في البيداء.

ه����ذه ال���ع���الم���ات ���س��ت��ك��ون 

لدينا  يكون  اأن  ويكفي  جلّية،  وا�سحة 

و�سيتلو  �ستتالحق،  لأّنها  بها؛  معرفة 

بع�سها بع�سًا.

بمعرفة  اأخ��ف��ق��ن��ا  اإذا  والأه������ّم، 

بال�سيحة  ن�سيع  فلن  منها،  ع��الم��ة 

المعجزة، وهي  لها طابع  لأّن  تحديدًا؛ 

العالمة الحا�سمة.

* م�سكلة التوقيت
اأحدهم بتحديد  اأن يقوم  التوقيت هو 

وقت الظهور، وكاأّنه يعلم علم الغيب. مثاًل 

يحّدد الظهور بعد �ستة اأ�سهر، اأو بعد يوم 

الجمعة بكذا وكذا.

1- النهي عن التوقيت:
التوقيت،  عن   R اأئّمتنا  نهى  لقد 

عن  النهي   P اهلل  ر���س��ول  ع��ن  ون��ق��ل��وا 

 :Q ال�سادق  الإمام  ذلك. مثاًل، عن 

»يا اأبا محّمد اإّنا اأهل بيت ل نوّقت«. وقال 

النبّي محّمد P: »كذب الوّقاتون«.

2- للتوقيت اأغرا�س خبيثة:
بعد  العنوان  هذا  في  الثانية  النقطة 

اأنَّ  فكرة  تر�سيخ  التوقيت، هي  النهي عن 

للنا�س  فيقولون  ومتعب،  طويل  النتظار 

مثاًل: اأحقيقًة اأنتم منتظرون للمهدّي | 

وقيام دولة العدل؟ ل يوجد ظهور قريب، 

توقيت  هو  اأي�سًا  ه��ذا  بعيد.  اأم��ر  هو  بل 

وتيئي�س للنا�س.

التوقيت  كما  خاطئ  البعيد  التوقيت 

مجّرد  الحالتين  كلتا  خ��اط��ئ،  ال��ق��ري��ب 

ك����الم ب���ال ع��ل��م، ول����ه م��خ��اط��ر ف��ك��رّي��ة 

وعقائدّية ونف�سّية، فاإّما يوؤّدي اإلى التيئي�س 

والإحباط، واإّما اإلى الإنكار.

*التعاطي ال�سوّي
ال�����س��وّي بح�سب  ال��ت��ع��اط��ي  ف��م��ا ه��و 

التوجيه والروايات؟ 

اأنَّ  وحا�سمة  قاطعة  عقيدة  لدينا  اإّن 

م�ستقبل الأر�س هو م�ستقبل غلبة التوحيد، 

واأنَّ  والم�ست�سعفين،  الإلهّي  الدين  وغلبة 

الحكمة  م�ستقبل  ه��و  الأر�����س  م�ستقبل 

والرخاء والرفاه. بالتالي اإنَّ كّل ما جاهد 

و�سّحوا  ونا�سلوا   R الأنبياء  لأجله 

وب���ذل���وا ال��ج��ه��د لأج��ل��ه ط����وال ال��ت��اري��خ، 

م�ستوى  قبل  الدنيا  م�ستوى  على  �سيتحّقق 

الآخرة.

وم��ا ج��اءن��ا م��ن اأح��ادي��ث ر���س��ول اهلل 

ومقبول  اأّنه �سحيح  لدينا  ثبت  وما   ،P

ننتظره،  عليه،  ي��ع��ّول  اأن  الممكن  وم��ن 
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)*( من �سل�سلة محا�سرات اإحياء ليالي عا�سوراء، األقاها �سماحته )حفظه اهلل( بتاريخ 2014/11/3.

الهوام�س

ما ثبت من العالمات لدينا، 
من الروايات، أّنه صحيح 
ومقبول ننتظره، وأثناء 

انتظارنا ال نوّقت، وال 
نستبعده، وندعو اهلل تعاىل 
أن يقّربه ويعّجله. وهذا هو 

الفهم الصحيح والسليم

واأثناء انتظارنا ل نوّقت، نعم ننتظر الأمر 

اهلل  وندعو  ن�ستبعده،  ول  م�ساء،  �سباح 

الفهم  هو  وهذا  ويعّجله.  يقّربه  اأن  تعالى 

ال�سحيح وال�سليم.

اهلل  لإرادة  خا�سع  ���س��يء  ك��ّل  ول��ك��ن 

ُ َما َي�َساء  تعالى كما في قوله: {َيْمُحو اللهّ

على  �سيطرة  ول   ،)39 َوُيْثِبُت})الرعد: 

وتعالى،  �سبحانه  وحكمته  وعلمه  اإرادت��ه 

ما  اأّم��ا  لهذا،  غير محتوم خا�سع  هو  وما 

هو محتوم، فيذهب بع�س العلماء اإلى اأّنه 

يخ�سع لقاعدة المحو والإثبات اأي�سًا. 

هناك رواية ُي�ساأل فيها الإمام الجواد 

Q: هل ال�سفيانّي من المحتوم؟ قال: 

يخ�سع  ه��ل  ف��ق��ال:  المحتوم،  م��ن  »ن��ع��م 

نعم،  ق��ال:  ويثبت؟  ي�ساء  ما  اهلل  ليمحو 

ل،  ل��ه:  ق��ال  يخ�سع؟  المهدّي  هل  فقال 

يخلف  ل  واهلل  ال��م��ي��ع��اد  م��ن  ف��ال��م��ه��دّي 

الميعاد«.

هناك من يناق�س في هذه الرواية، 

�سيتحّقق،  محتوم  هو  ما  اإّن  قلنا  ولو 

فيمكن  محتومة،  فغير  تفا�سيله  واأّم��ا 

في ليلة واحدة اأن ُيخرج اهلل اليمانّي 

وُي��خ��رج  وال��خ��را���س��ان��ّي،  وال�سفيانّي 

جبرائيل لل�سيحة في ال�سماء، وياأذن 

لتحقيق  المخفّي  ول��ّي��ه  بظهور  اهلل 

الوعد الإلهّي. 

واأن  نترّقب  اأن  معنى  هو  وه��ذا 

ر  نح�سّ واأن  ندعو،  واأن  ننتظر 

هذا  ن��ت��وّق��ع  واأن  ن��م��ّه��د،  واأن 

الأمر �سباح م�ساء.
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رهبـان الليل
وليوث النهار

ال�سيخ خليل رزق

درجت عادة العلماء عند الحديث عن تكاليف الموؤمنين 

في ع�سر غيبة الإمام المهدّي | على ذكر جملة من الأعمال 

والآداب الم�ستحّبة التي ينبغي الإتيان بها في زمن الغيبة.

الأعمال هو  بع�س  التاأكيد على  من  الأ�سا�س  الهدف  ولعّل 

تعمل  اإّنها  حيث  وتربوّية.  عبادّية  دللت  من  لها  ما  ب�سبب 

على تفعيل الرتباط بالإمام المع�سوم، الذي يمّثل بوجوده 

المقّد�س حبل الّت�سال بالنبّي الأعظم P والقراآن الكريم 

اهلل  اإل��ى  الدليل  كونه  عن  ف�ساًل  الثقلين،  حديث  بمدلول 

�سبحانه وتعالى لمعرفته وعبادته كما اأراد واأمر.

الملف
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*الرتباط بالإمام �سّمام الأمان 
ة لالأمَّ

الأمان  �سّمام  ي�سّكل  الرتباط  وهذا 

النحراف  من  فيمنعها  ّم��ة، 
ُ
ول��الأ للفرد 

وال�سالل، ويهديها �سبيل الر�ساد.

الأّم��ة  ترتقي  العبادّي  المدلول  ومن 

اأن  ينبغي  ال���ذي  ال��ولئ��ّي  ال��ج��ان��ب  اإل���ى 

لأن��ه،  واإم��ام��ه��ا،  الأّم���ة  بين  قائمًا  يكون 

الإمام  ُيعتبر  ال�سيعّي،  المعتقد  وبح�سب 

كّل  في  لالأّمة  الأعلى  المرجع  المع�سوم 

ويعتلي من�سب   .P النبّي  بعد  �سوؤونها 

من  الوحي  ع��دا  اأب��ع��اده  بكّل   P النبّي 

من  للنبّوة  ام��ت��داد  ف��الإم��ام��ة  ال�سماء. 

يّت�سل  م��ا  ع��دا  ال��ع��اّم��ة،  وظائفها  حيث 

بالوحي. والمق�سود بالمتداد في م�ساألة 

ال�سريعة  ِحفِظ  م�ساألة  في  هو  الإم��ام��ة 

ترتبط  اإلهّي  من�سب  فالإمامة  اإّل،  لي�س 

ترتبط  ال��ذي  الم�ستوى  بنف�س  به  الأّم���ة 

به مع النبّوة. ومن هنا، كان التاأكيد من 

 .R على موّدة اأهل البيت P النبّي

ولي�ست الموّدة �ساأنًا عاطفيًا مح�سًا بقدر 

ما هي ارتباط بالنهج والطريق. ومن هذا 

على  ال��رواي��ات  اأّك��دت  اأي�سًا،  المنطلق، 

�سرورة الرتباط بالإمام المهدّي | في 

ع�سر غيبته، واعُتبر ذلك تكليفًا عاّمًا.

*النتظار من التكليف
ونظرًا لخ�سو�سّية الغيبة التي انفرد 

بها الإمام المهدّي |، واخت�ّس بها من 

 ،R المع�سومين  الأئ��ّم��ة  �سائر  بين 

منها  ال��ت��ي  ال�سريفة  الن�سو�س  وردت 

التعبير  ت��ّم  ما  نظرّية،  العلماء  ا�ستقى 

الغيبة،  ع�سر  في  الم�سلم  تكاليف  عنه، 

وهذه التكاليف متنّوعة، فمنها:

ومنها  جوارحّية،  قلبّية،  تكاليف   -

ل�سانّية ومالّية، مثل:

وقيام  وترّقب ظهور  الفرج  انتظار   -

الظاهرة  وال�سلطنة  ال��ق��اه��رة  ال��دول��ة 

لمهدّي اآل محّمد R وامتالء الأر�س 

ق�سطًا وعدًل.

ك��ت��اب  ف���ي  ال��ن��ع��م��ان��ّي  ال�����س��ي��خ  روى 

 Q ال�����س��ادق  الإم���ام  ع��ن  )الغيبة( 

اأّنه قال: »من مات منكم على هذا الأمر 

منتظرًا كان كمن هو في الف�سطاط الذي 

.
)1(

للقائم |«

- الدعاء لحفظ وجود اإمام الع�سر |.

- الت�سّدق لحفظ وجوده المبارك.

تعالى  اهلل  اإل��ى  والت�سّرع  ال��دع��اء   -

لحفظ الإيمان والدين من تطّرق �سبهات 

ال�سياطين والزنادقة.

)ال��غ��ي��ب��ة( عن  ف��ي  ال��ن��ع��م��ان��ي  روى 

الإمام ال�سادق Q اأّنه قال:

غيبة،  الأم�����ر  ه���ذا  ل�����س��اح��ب  »اإّن 

ل�سوك  كالخارط  بدينه  فيها  المتم�ّسك 

بحسب املعتقد الشيعّي 
ُيعترب اإلمام املعصوم 

املرجع األعلى لألّمة بعد 
 P النبّي
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اإّن  قال:  ثّم  ملّيًا،  اأطرق  ثّم  بيده،  القتاد 

ل�ساحب هذا الأمر غيبة فليّتِق اهلل عبٌد، 

.
)2(

وليتم�ّسك بدينه«

- العزم على الجهاد بين يديه.

- اإحياء اأمره بين النا�س.

من  ذل��ك  وغ��ي��ر  ب���ه...  ال�ستغاثة   -

التكاليف والآداب المذكورة في محّلها.

*مفهوم النتظار و�سروطه
نقا�س وج��دال في  اأّي  نملك  ونحن ل 

اآثار  من  لها  لما  التكاليف  هذه  مدلولت 

فردّية واجتماعّية.

ولكّن ذلك ل يمنعنا من التاأكيد على 

من  وال��م��راد  المفهوم  ت�سحيح  �سرورة 

التكاليف،  ه��ذه  من  اأ�سا�سيين  تكليفين 

وتوجيههما في الإطار ال�سليم وال�سحيح؛ 

فهمهما،  ف��ي  الل��ت��ب��ا���س  ل��وق��وع  ن��ظ��رًا 

وان��ع��ك��ا���س ذل���ك ع��ل��ى ال�����س��ل��وك ال��ع��اّم 

ونق�سد   ،| المهدّي  بالإمام  للموؤمنين 

بهما:

اأوًل: مفهوم النتظار.

ثانياً: مفهوم عالمات الظهور و�سروطه.

يخت�ّس  ل  المنقذ  للمهدّي  النتظار 

من  فيه  ال��رواي��ات  تواترت  بل  بال�سيعة، 

ة باأ�سانيد �سحيحة وم�ستفي�سة  طرق ال�ُسنَّ

من  وردت  كما  فيها  الت�سكيك  يمكن  ل 

طرق ال�سيعة الإمامّية.

في  مهّمة  قيمة  ل��ه  المفهوم  وه��ذا 

الم�سكلة  ول��ك��ّن  الإ���س��الم��ّي��ة،  ال��ن��ظ��رة 

ه���ي ف���ي ط��ري��ق��ة ف��ه��م��ه، ح��ي��ث يمكن 

وكعامل   
ّ
�سلبي ب��ن��ح��ٍو  اإل��ي��ه  ُي��ن��ظ��ر  اأن 

للتخدير والإعاقة عن القيام بالواجبات 

ُيفهم  قد  ذل��ك  مقابل  وف��ي  ال�سرعّية. 

ع��ام��اًل  م��ن��ه  تجعل  اإي��ج��اب��ّي��ة  بطريقة 

والأداء  والنه�سة  التحريك  عوامل  من 

اللتبا�س  ولتو�سيح   .
ّ
ال�سرعي للتكليف 

في فهم معنى النتظار نقول:

قد ينظر البع�س اإلى النتظار كما لو 

الإنقاذ  فريق  و�سول  ينتظر  الغريق  كان 

اإليه  مقبلين  وي��راه��م  ال�ساحل  من  اإليه 

ل  الغريق  اأّن  الموؤّكد  من  فاإّنه  لإن��ق��اذه. 

الإنقاذ  فريق  و�سول  يقّدم  اأّن  ي�ستطيع 

هذا  اأّن  اأي�سًا  الموؤّكد  من  اأّن��ه  اإّل  اإليه، 

الملف
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النتظار يبعث في نف�س الغريق اأماًل قوّيًا 

في النجاة.

»المقاومة«  الإن�����س��ان  يمنح  والأم���ل 

المقاومة  الغريق  فيوا�سل  ال�سرورية، 

حتى ي�سل فريق الإنقاذ اإليه.

لكننا نريد من النتظار ما هو اأعمق 

الأم��ل  لي�س  وليمنحنا  واأو���س��ع،  ه��ذا  من 

فقط، بل الحركة الواعية وبذل الجهد في 

�سبيل النجاة والخال�س، وعدم القت�سار 

على انتظار المنِقذ والمنجي.

هو  لالنتظار  ال�سحيح  فالتف�سير 

ي�سنعه   .)3(
وعمل وجهاد  وفعل  اأّنه حركة 

هم  بالنهار،  ليوٌث  بالّليل  ُرهباٌن  رج��اٌل 

اأط���وع من   | ف��ي عالقتهم م��ع الإم���ام 

قلوبهم  في  كالم�سابيح  ل�سّيدها،  َم��ة 
َ
الأ

م�سفقون،  خ�سيته  م��ن  وه��م  القناديل، 

في  ُيقتلوا  اأن  ويتمّنون  بال�سهادة،  يدعون 

.
)4(

�سبيل اهلل. بهم ين�سر اهلل اإمام الحّق

يوؤّجل  ول  تكليفًا  ي�سقط  *ل 
عماًل

اإلى  بالدعوة  تاأمر  الإ�سالم  فمبادئ 

والنهي  بالمعروف  الأم���ر  وت��وج��ب  اهلل 

النا�س،  هداية  على  وتحّث  المنكر،  عن 

بال�سبر.  والتوا�سي  بالحّق  والتوا�سي 

و�ساملة  عاّمة  مبادئ  هي  المبادئ  هذه 

جيل،  كل  وتلزم  زم��ان،  ك��ّل  على  ت�سري 

ن�سخ  تعني  ل   | المهدّي  الإم��ام  وغيبة 

هذه المبادئ ول تجميد مفعولها.

يقول العاّلمة المظّفر }: »ومّما 

يجدر اأن نذكره في هذا ال�سدد، ونذّكر 

هذا  انتظار  معنى  لي�س  اأنه  به،  اأنف�سنا 

يقف  اأن  )المهدّي(  المنقذ  الم�سلح 

يعود  فيما  الأي��دي  مكتوفي  الم�سلمون 

وما يجب عليهم  الحّق من دينهم،  اإلى 

االنتظار مينحنا احلركة الواعية 
وبذل اجلهد يف سبيل النجاة 

واخلالص، وعدم االقتصار على 
انتظار املنِقذ واملنجي
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من ن�سرته، والجهاد في �سبيله، والأخذ 

والنهي  بالمعروف  والأم���ر  باأحكامه، 

مكّلف  اأب���دًا  الم�سلم  ب��ل  المنكر،  ع��ن 

نزل من الأحكام ال�سرعّية، 
ُ
بالعمل بما اأ

على  لمعرفتها  ال�سعي  عليه  وواج���ب 

وجهها ال�سحيح بالطرق المو�سلة اإليها 

بالمعروف  ي��اأم��ر  اأن  وواج���ب  حقيقة. 

ذلك  من  تمّكن  ما  المنكر،  عن  وينهى 

وكّلكم  راٍع  )كّلكم  قدرته  اإليه  وبلغت 

م�سوؤول عن رعّيته(. فال يجوز له التاأّخر 

للم�سلح  النتظار  بمجّرد  واجباته  عن 

فاإّن هذا ل  الهادي،  والمب�سر  المهدّي، 

.)5(
ي�سقط تكليفًا، ول يوؤّجل عماًل«

*عالمات الظهور وال�سروط
ال�سهيد  الراحل  العاّلمة  اأج��اد  وق��د 

م��ح��ّم��د ال�����س��در ف��ي ب��ي��ان ال��ف��رق بين 

م�ساألتي عالمات الظهور و�سروطه عندما 

حيث  بينهما  ال��واق��ع  الخلط  اإل��ى  اأ���س��ار 

ُذكر اأّن هذين المفهومين )اأي العالمات 

مّما  معًا  باأنهما  ي�ستركان  وال�����س��روط( 

اأن  يمكن  ول  الظهور،  قبل  تحّققه  يجب 

ال�سرائط  ك��ّل  تحّقق  قبل  الظهور  يوجد 

والعالمات.

ف��ال�����س��رائ��ط ه���ي ع���ب���ارة ع���ن ع���ّدة 

قضية العالمات ال دخل 
للبشر فيها، وال عالقة لهم 

بها، وإّنما هي أمور بيد اهلل 
سبحانه وتعاىل

خ�سائ�س، لها التاأثير الواقعّي في اإيجاد 

ال��دول��ة  واإن��ج��از  والن�سر  ال��ظ��ه��ور  ي��وم 

يتحّقق  اأن  يمكن  ل  ول��وله��ا  العالمّية، 

ذلك.

دخل  م��ن  لها  فلي�س  ال��ع��الم��ة،  اأّم���ا 

���س��وى ال��دلل��ة والإع�����الم وال��ك�����س��ف عن 

وقوع الظهور بعدها، مثالها مثال هيجان 

الطيور الداّل على وقوع المطر اأو العا�سفة 

ل  العا�سفة  اإّن  يقال:  اأن  دون  من  بعده 

يمكن اأن تقع بدون هيجان الطيور.

وه���ذا ه��و ال���ذي ن��ج��ده ف��ي عالمات 

الظهور، فاإّنه يمكن ت�سّور الظهور بدونها 

اأو  �سبب  ان��خ��رام  تخّلفها  م��ن  يلزم  ول 

م�سّبب.

لذلك يمكن لليوم الموعود اأن يتحّقق 

�سواء وجدت العالمات اأو لم توجد، واإّنما 
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الهوام�س

�سبحانه  اهلل  قبل  م��ن  ُجعلت  اأم���ور  ه��ي 

الأئّمة  قبل  الب�سر من  اإلى  وُبّلغت  وتعالى 

R ب�سفتها دواّل وكوا�سف عن قرب 

الظهور. 

*العالمات �ساأن اإلهّي
واأ�سا�سّية  نتيجٍة مهّمة  اإلى  ونخل�س 

ق�سية  اأّن  وه��ي  التكليف  م�ستوى  على 

ول  ف��ي��ه��ا،  للب�سر  دخ���ل  ل  ال��ع��الم��ات 

عالقة لهم بها، واإّنما هي اأمور بيد اهلل 

وفقًا  يزيلها  اأو  ي�سعها  وتعالى  �سبحانه 

للم�سلحة.

وب��ت��ع��ب��ي��ر اآخ����ر ه���ي ����س���اأن اإل���ه���ّي ل 

ولي�س  ت��ع��ال��ى  اهلل  ي�سنعها  ب�����س��رّي. 

العك�س  على  فهي  ال�سروط  اأّما  الإن�سان. 

ي�سنعه  اإلهّيًا  تكليفًا  باعتبارها  تمامًا؛ 

لتحقيقها  ال�سعي  وعليهم  والأّم��ة،  الفرد 

اكتملت  ما  ومتى  وتوفيرها.  واإيجادها 

بين  ي�سع  ت��ع��ال��ى  اهلل  ف����اإّن  وت��ح��ّق��ق��ت، 

اأيدينا ذلك الوعد الذي قطعه للموؤمنين 

اأَن  {َوُن��ِري��ُد  تعالى:  بقوله  وال�سالحين 

ِعُفوا ِفي اْلأَْر�ِض  نَُّمنَّ َعلَى الَِّذيَن ا�ْسُت�سْ

 * اْل��َواِرِث��ي��َن  َوَنْجَعلَُهُم  ��ًة  اأَِئ��مَّ َوَنْجَعلَُهْم 

ِفْرَعْوَن  َوُن��ِري  اْلأَْر����ضِ  ِفي  َلُهْم  َن  َوُنَمكِّ

���ا َك��اُن��وا  َوَه����اَم����اَن َوُج���ُن���وَدُه���َم���ا ِم��ْن��ُه��م مَّ

َيْحَذُروَن})الق�س�س: 5 - 6(.

منوط  ال��م��ب��ارك  ال��ظ��ه��ور  ي���وم  اإّن 

باإرادته �سبحانه وتعالى، وهو الذي ياأذن 

اليوم  في  والظهور  بالخروج   | لالإمام 

م��ن��وط بتحقيق  ول��ك��ّن ذل���ك  ال��م��وع��ود، 

�سروطه وموجباته من قبل الأّمة لينت�سر 

ويتحّقق  الدنيا  اأرج��اء  في  الكامل  العدل 

على يدّي الإمام المهدّي |.
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بنو إسرائيل... 
سُيغلبون

ال�سّيد علّي مرت�سى

ما  اأّول  ف��اإنَّ  المباركة  الإ�سراء  �سورة  من  الأول��ى  الآي��ات  نقراأ  عندما 

يتبادر اإلى الذهن بنو اإ�سرائيل وما جرى معهم عبر التاريخ. وُيفهم، ابتداًء 

من الآيات الكريمة، اأنهم قاموا بالعلّو والف�ساد والظلم مرتين: في الأولى 

ة  بعث اهلل عليهم عبادًا له تحّكموا بهم، ثّم عادوا، بعد فترة العود والكرَّ

عبادًا  عليهم  اهلل  فيبعث  والظلم،  والف�ساد  للعلّو  جديد،  من  �سملهم  ولّم 

الحّق. والجميع يترّقب هذا  الإلهّي  الوعد  واإّن هذا هو  ال�سابقة،  كالمّرة 

من  اإليه  و�سلوا  ما  اإلى  اإ�سرائيل  بنو  و�سل  بعدما  خ�سو�سًا  الثاني،  الوعد 

الظلم والجور والطغيان.

الملف
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*تفا�سير مختلفة والحتمّية واحدة
كان الم�سلمون عبر التاريخ الإ�سالمي 

ويطّبقونها  الكريمة،  الآيات  هذه  يقروؤون 

على فترات زمنية مختلفة. ومن هنا نجد 

الآيات، حيث  التفا�سير في هذه  اختالف 

م�ساديق  على  المف�ّسرين  بع�س  طّبقها 

وهو  ع�سره  في  كانت  تاريخية  واأح��داث 

ب الوعد الإلهّي الثاني. يترقَّ

الآي����ات الأول����ى م��ن ���س��ورة الإ���س��راء 

المباركة هي:

��ْي��َن��ا اإَِل����ى َب��ِن��ي اإ���ْس��راِئ��ي��َل ِفي  {َوَق�����سَ

َت��ْي��ِن  اْل��ِك��َت��اِب َل��ُت��ْف�����ِس��ُدنَّ ِف��ي اْلأَْر������ضِ َم��رَّ

اً َك��ِب��ي��راً * َف����اإَِذا َج���اَء َوْع��ُد  َوَل��َت��ْع��ُل��نَّ ُع��ُل��وهّ

اأُوَلُهَما َبَعْثَنا َعلَْيُكْم ِعَباداً َلَنا اأُوِلي َباأْ�ٍض 

َياِر َوَكاَن َوْعداً  �َسِديٍد َفَجا�ُسوا ِخاَلَل الدِّ

َعلَْيِهْم  َة  اْل��َك��رَّ َلُكُم  َرَدْدَن���ا  ُث��مَّ   * َمْفُعوًل 

َوَجَعْلَناُكْم  َوَب��ِن��ي��َن  ِب���اأَْم���َواٍل  َواأَْم��َدْدَن��اُك��ْم 

اأَْح�����َس��ْن��ُت��ْم  اأَْح�����َس��ْن��ُت��ْم  اإِْن   * َن��ِف��ي��راً  اأَْك���َث���َر 

َوْعُد  َجاَء  َذا  َفاإِ َفلََها  ُتْم  �َساأْ اأَ ْن  َواإِ ِلأَْنُف�ِسُكْم 

اْلآَِخ�����َرِة ِل��َي�����ُس��وُءوا ُوُج��وَه��ُك��ْم َوِل��َي��ْدُخ��ُل��وا 

َوِلُيَتبُِّروا  ٍة  َمرَّ َل  وَّ
اأَ َدَخُلوُه  َكَما  اْلَم�ْسِجَد 

ُكْم اأَْن َيْرَحَمُكْم  َما َعلَْوا َتْتِبيراً * َع�َسى َربُّ

َواإِْن ُعْدُتْم ُعْدَنا َوَجَعْلَنا َجَهنََّم ِلْلَكاِفِريَن 

يراً})الإ�سراء: 4 - 8(. َح�سِ

* اإف�سادان تاريخيان لبني اإ�سرائيل
ث الآيات عن ف�سادين اجتماعيين  تتحدَّ

كبيرين لبني اإ�سرائيل، يقود كّل منهما اإلى 

الطغيان والعلّو. وقد �سلَّط اهلل عليهم عقب 

اأ�سّداء �سجعانًا يذيقونهم  كّل ف�ساد رجاًل 

في  وطغيانهم  وع��ل��ّوه��م  ف�سادهم  ج��زاء 

�سينالونه  ا  عمَّ الطرف  غ�ّس  مع  الأر���س، 

ه اهلل لهم. من جزاء اأخروّي اأعدَّ

اإ�سرائيل،  بني  تاريخ  اّت�ساع  ورغ��م 

وت����ن����ّوع م���ا ج����رى ع��ل��ي��ه��م ف���ي���ه، نجد 

المف�ّسرين يختلفون في كّل المواقف التي 

 
ّ
تاريخي حدث  عن  فيها  القراآن  ث  يتحدَّ

�سبيل  وعلى  اإ�سرائيل.  بني  م��ع  ح�سل 

فيما  �س  نتعرَّ الحقيقة  هذه  على  اإثبات 

يلي للنماذج الآتية:

ًل: ُي�ستفاد من تاريخ بني اإ�سرائيل  اأوهّ

اأنَّ اأّول من هجم على بيت المقد�س وخّربه 

بقي  حيث  ن�سر«،  »نبوخذ  بابل  ملك  هو 

اإلى  عامًا،  ل�سبعين  فيه  �ساربًا  الخراب 

اأن نه�س اليهود بعد ذلك لإعماره وبنائه. 

فقد  له،  �س  تعرَّ الذي  الثاني  الهجوم  اأّما 

»اأ�سييانو�س«  ال��روم  قي�سر  ِقَبل  من  كان 

بيت  بتخريب  »طرطوز«  وزيره  اأمر  الذي 

وقد ح�سل  اإ�سرائيل.  بني  وقتل  المقد�س 

ذلك في حدود مائة �سنة قبل الميالد.

الحادثتان  تكون  اأن  يحتمل  وب��ذل��ك 

نف�س  هما  الآي��ات  اإليهما  اأ���س��ارت  الّلتان 

و»اأ�سييانو�س«،  ن�سر«  »نبوخذ  حادثتي 

بني  ت��اري��خ  ف��ي  الأخ����رى  الأح�����داث  لأنَّ 

ُتذهب  ول��م  جمعهم،  ُت��ف��ِن  ل��م  اإ�سرائيل 

نازلة  ولكّن  بالمّرة،  وا�ستقاللهم  بملكهم 

»نبوخذ ن�سر« ذهبت بجمعهم و�سوؤددهم 

كان املسلمون عرب التاريخ 
اإلسالمي يقرؤون هذه اآليات 

الكرمية ويطّبقونها على 
فرتات زمنية خمتلفة
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�سملهم  اجتمع  حيث  »ك��ور���س«  زم��ن  اإل��ى 

�ْسر بابل، واأعادهم 
َ
مجددًا، وحّررهم من اأ

ف��ي تعمير بيت  واأع��ان��ه��م  ب��الده��م،  اإل��ى 

وظهرت  الروم  غلبتهم  اأن  اإلى  المقد�س، 

.
)1(

عليهم، وذهبت قّوتهم و�سوكتهم

مرحلة  في  اإ�سرائيل  بنو  ا�ستمّر  لقد 

القوى  اأعانتهم  اأن  اإلى  والت�سّرد  ال�ستات 

بناء  في  المعا�سرة  ال�ستعمارّية  الدولّية 

كيان �سيا�سّي لهم من جديد.

ثانياً: هناك تف�سير اآخر يورده »�سّيد 

ال��ق��راآن«  ظ��الل  »ف��ي  تف�سيره  ف��ي  قطب« 

يرى  حيث  ورد،  م��ا  ك��ّل  م��ع  فيه  يختلف 

بل  الما�سي،  في  تقعا  لم  الحادثتين  اأّن 

اإذا  ا  فاأمَّ فيقول:  الم�ستقبل،  في  تتعّلقان 

عاد بنو اإ�سرائيل اإلى الإف�ساد في الأر�س 

ة ما�سية واإن عدتم  فالجزاء حا�سر وال�ُسنَّ

عدنا. ثّم يقول:

اإل���ى الإف�����س��اد ف�سلَّط  »ول��ق��د ع���ادوا 

من  فاأخرجوهم  الم�سلمين  عليهم  اهلل 

الإف�ساد  اإل��ى  ع���ادوا  ث��م  كّلها.  الجزيرة 

و�سّلط اهلل عليهم عبادًا اآخرين، حّتى كان 

»هتلر«.  عليهم  ف�سّلط  الحديث  الع�سر 

الإف�ساد في �سورة  اإلى  اليوم  ولقد عادوا 

اأ�سحاب  العرب  اأذاق��ت  التي  »اإ�سرائيل« 

الأر�س الويالت. ولي�سلَِّطنَّ اهلل عليهم من 

ي�سومهم �سوء العذاب، ت�سديقًا لوعد اهلل 

تتخّلف...  ل  التي  ته  ل�ُسنَّ ووفاقًا  القاطع، 

واإنَّ غدًا لناظره قريب!«.

يرد  الذي  الأ�سا�س  العترا�س  ولكنَّ 

لم  منهما  اأّي��ًا  اأن  هو  التف�سير،  هذا  على 

)على  المنت�سرين  ال��ق��وم  ب��دخ��ول  يْنته 

اليهود( اإلى بيت المقد�س حّتى يخّربوه.

اأّن  المف�ّسرين  بع�س  اأورد  ث��ال��ث��اً: 

اإ���س��رائ��ي��ل  لبني  الكبيرين  الإف�����س��ادي��ن 

يرتبطان باأحداث ما بعد الحرب العالمّية 

الثانية، حيث يقول هوؤلء: اإنَّ قيام الحزب 

با�سم  لليهود  دول��ة  وت�سكيل  ال�سهيونّي 

الإ���س��الم��ّي  العالم  قلب  ف��ي  »اإ���س��رائ��ي��ل« 

لهم،  الأّول  والعلّو  والطغيان  الإف�ساد  مّثل 

وبذلك فاإنَّ وعي البالد الإ�سالمّية لخطر 

اإلى  الوقت  ذلك  في  �سعوبهم  دفع  ه��وؤلء 

التوّحد وتطهير بيت المقد�س وق�سم اآخر 

اأ�سبح  حتى  فل�سطين،  وق��رى  م��دن  م��ن 

احتاللهم  نطاق  الأق�سى خارج  الم�سجد 

ب�سكل كامل.

الثاني  الإف�����س��اد  م��ن  المق�سود  ���ا  اأمَّ

اليهود  احتالل  فهو  التف�سير،  هذا  ح�سب 

مجّددًا للم�سجد الأق�سى بعد اأن ح�سدت 

بالقوى  وا���س��ت��ع��ان��ت  ق��واه��ا  »اإ���س��رائ��ي��ل« 

هجومها  �سنِّ  في  ال�ستعمارّية  الدولّية 

الغادر )عام 1967(.

اليوم  الم�سلمون  يكون  ال�سكل  وبهذا 

ف��ي ان��ت��ظ��ار ال��ن�����س��ر ال��ث��ان��ي ع��ل��ى بني 

الأق�سى  الم�سجد  ليخلِّ�سوا  اإ�سرائيل، 

داب��ره��م من  ويقطعوا  ه���وؤلء  َدَن�����س  م��ن 

لقد استمّر بنو إسرائيل يف 
مرحلة الشتات والتشّرد إىل 

أن أعانتهم القوى الدولّية 
االستعمارّية املعاصرة يف 

بناء كيان سياسّي لهم

الملف
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به  وعد  ما  وهذا  الإ�سالمّية.  الأر���س  كّل 

الم�سلمون من فتح ون�سر اآٍت بال ريب.

والذي ينبغي اللتفات اإليه هو:

ُي�ستفاد من ظاهر قوله تعالى:  اأ- ما 

َواأَْمَدْدَناُكْم  َعلَْيِهْم  َة  اْلَكرَّ َلُكُم  َرَدْدَنا  {ُثمَّ 

ِباأَْمَواٍل َوَبِنيَن َوَجَعْلَناُكْم اأَْكَثَر َنِفيراً}باأنَّ 

والن��ت��ق��ام  الأق����ل،  على  الأّول  الإف�����س��اد 

الإلهّي من بني اإ�سرائيل، كان قد وقع في 

الما�سي.

َعلَْيُكْم  {َبَعْثَنا  تعالى:  قوله  اإنَّ  ب- 

اأنَّ  �َسِديٍد}يفيد  َب��اأْ���ٍض  اأُوِل����ي  َل��َن��ا  ِع��َب��اداً 

اإ�سرائيل«  »بني  بون  �سيوؤدِّ الذين  الرجال 

هم  وطغيانهم،  وعلّوهم  ف�سادهم  على 

ا�ستحّقوا  حتى  �سجعان،  موؤمنون،  رجال 

المعنى  ه��ذا  يوؤّكد  ومّما  العبودّية.  لقب 

الذي غفل عنه معظم التفا�سير، هو كلمة 

»وبعثنا« و»لنا«. 

*الآيات وتف�سير الروايات
الآيات  انطباق  عّدة  رواي��ات  في  نرى 

التاريخ  اأح����داث  بع�س  على  ال��م��ذك��ورة 

الإ�سالمّي. 

قوله  م��ن  المق�سود  اأنَّ  اإل��ى  في�سير 

تعالى: {َبَعْثَنا َعلَْيُكْم ِعَباداً َلَنا اأُوِلي َباأْ�ٍض 

المهدّي  الإم��ام  اإلى  الإ�سارة  �َسِديٍد}هو 

| واأ�سحابه.

وفي روايات اأخرى نقراأ اأنَّ المق�سود، 

قبل  الم�سلمين  من  مجموعة  نه�سة  هو 

.
ظهور الإمام المهدّي |)2(

م��ن ال��وا���س��ح اأنَّ ه��ذه الأح���ادي���ث ل 

الآيات  لأنَّ  لفظّيًا،  تف�سيرًا  الآيات،  تف�ّسر 

اإ���س��رائ��ي��ل،  بني  ع��ن  ب�سراحة  ث  ت��ت��ح��دَّ

ث عن الت�سابه بين نهج هوؤلء  ولكنها تتحدَّ

)بني اإ�سرائيل( ونهج ما يقع على �سبههم 

49وحالتهم في اأحداث التاأريخ الإ�سالمّي.
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اإلفساد األّول واالنتقام 
اإللهّي من بني إسرائيل كان 

قد وقع يف املاضي

اأنَّ  اها  موؤدَّ نتيجة  اإلى  ننتهي  وهكذا 

خ�سو�سّيات  ع��ن  ثت  تحدَّ واإن  الآي���ات 

بني اإ�سرائيل، اإّل اأّنها تّت�سع في مفهومها 

الكلِّيَّة،  ال��ق��اع��دة  م�ستوى  اإل���ى  لترتفع 

الب�سرّية  ت��اأري��خ  في  الم�ستمرة  ة  وال�ُسنَّ

فاإنَّ  َم��م، 
ُ
واأ �سعوب  حياة  من  يطويه  بما 

ال�ُسّنة الإلهّية جارية على كّل َمْن ي�ستكبر 

اهلل  ير�سل  �سوف  اأّن��ه  الأر���س  في  ويعلو 

�سديد  باأ�ٍس  ول��ي 
ُ
اأ موؤمنين  رج��اًل  عليهم 

ي��ق��ل��ب��ون ���س��اف��ل��ه��م اأع���اله���م، ي��دخ��ل��ون 

ديارهم وينت�سرون عليهم ويعي�سون من 

التوبة  باب  يبقى  ولكن  ال�ستات،  بعدهم 

مفتوحًا  ة  ال�ُسنَّ هذه  وب��اب  مفتوحًا  لهم 

َجَهنََّم  َوَجَعْلَنا  ُعْدَنا  ُعْدُتْم  {َواإِْن  اأي�سًا، 

يراً})الإ�سراء: 8(. ِلْلَكاِفِريَن َح�سِ

*�ُسنَّة اهلل واإْن ُعدتم ُعدنا
الآيات وهو  تف�سير هذه  والظاهر من 

، اأّن الآيات 
)3(

ما عليه العاّلمة الطباطبائّي 

الأولى من �سورة الإ�سراء المباركة  ت�سير 

ة اإلهّية تجري مجرى القاعدة على  اإلى �ُسنَّ

جميع الب�سر، ل تختلف ول تتخّلف، وهي 

اأم  ح�سنة  كانت  �سواء  الإن�سان  اأعمال  اأنَّ 

قبيحة فاإنَّ مردودها يعود اإليه. ورغم اأنَّ 

ولكنَّ  اإ�سرائيل،  بني  عن  ث  تتحدَّ الآي��ات 

عاّمة  الآي��ات  هذه  تقّدمها  التي  القاعدة 

و�ساملة لكاّفة الب�سر على مرِّ التاريخ.

الملف
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 تف�سير الميزان، العاّلمة الطباطبائي، ج13، �س44 فما بعد.( 1)

 نور الثقلين، الحويزي، ج3، �س138.( 2)

 تف�سير الميزان، م.�س، �س41.( 3)

الهوام�س

إنَّ الُسّنة اإللهّية جارية على 
كّل َمْن يستكرب ويعلو يف األرض

والحياة والتاريخ يعك�سان لنا كثيرًا من 

و�ُسَننًا  اأعماًل  اأ�ّس�ست  التي  النماذج  تلك 

ومبتدعة،  ظالمة  قوانين  و�سنَّت  ئة،  �سيِّ

ولكنها في النهاية، كانت �سحيَّة ما �سنَّت 

وابتدعت واأ�ّس�ست، وكانت نهايتها ونهاية 

من يلوذ بها الوقوع في نف�س الحفرة التي 

جزاءها  نالت  وبذلك  لالآخرين،  حفرتها 

بما اقترفت يداها. 

اإ�سرائيل  بني  اأّن  نجد  ال�سبب  ولهذا 

لقوا جزاءهم ال�سريع في الدنيا، من دون 

الأخ��روّي،  العقاب  انتفاء  ذلك  يعني  اأن 

والت�سّرد،  ال�ستات  واقع  طوياًل  عا�سوا  اإذ 

وذاقوا الكثير من ال�سوء والم�سائب. 

*خال�سة البحث
ا  عمَّ الكريمات  الآي��ات  ه��ذه  ث  تتحدَّ

كبيرين  ف�سادين  من  اإ�سرائيل  بني  لحق 

عبر التاريخ، وكيف اأنَّ اهلل تبارك وتعالى 

جعل الحاكم في هذا العالم �ُسَننًا اإلهّية، 

من  ب��وج��ه  عنها  يتخلَّفوا  ول��ن  ل��م  وه��م 

الوجوه، لذلك لن يهملهم، فاهلل تعالى ل 

ظلمهم،  على  ي�سكت  ول  الظالمين  يهمل 

بل على الإن�سان اأن يعتبر ويّتعظ من �سنن 

ل  واأنها  الما�سية  الأم��م  واأح��وال  التاريخ 

تختلف ول تتخلَّف.

51

م
 2

01
5 

ن
را

ي
ز

ح
/

 2
85

د 
د

ع
ل
ا



ماذا �سيحدث في اآخر الزمان؟

ك��ب��ي��رًا من  ح��ّي��زًا  ي�سغل  ���س��وؤال  ه��و 

ال�ستفهام  عالمات  اأح��د  ولأّن��ه  تفكيرنا. 

ال��ك��ب��ي��رة ف��ي زم��ن��ن��ا، ب���ات م����اّدة غنّية 

»فتن  زم��ن  في  تكّيفهم  لفهم  للمتدّينين 

وا�ستغالل  ا�ستثمار  ومادة  الزمان«،  اآخر 

الدّجالين والمتوّقعين.

فكيف نتعامل مع ق�سية غام�سة تحتاج 

ب�سيرًة ووعيًا؟ وهل يتاأّثر بها �سلوكنا؟

نهتّم  يومّية  اأحداثًا  التاريخ  ُي�سّجل 

بع�سها  اأه��م��ّي��ة  ع��ن  ون��غ��ف��ل  ببع�سها 

الآخر. فمن الأحداث ما يجعل الإن�سان 

يخاف من الم�ستقبل الآتي، ويح�سب له 

عبارة  ن�سمع  �سرنا  حّتى  ح�ساب،  األف 

اأ�سبحنا  لقد  ل�����س��ان:  ك��ّل  على  د  ُت����ردَّ

تلك  منها  وُيق�سد  ال��زم��ان..  اآخ��ر  في 

الفترة التي يتحّقق فيها عدد كبير من 

خون نقاًل  العالمات التي يذكرها الموؤرِّ

للر�سول  من�سوبة  واأحاديث  روايات  عن 

تحّقق  وم���ع   ،R بيته  واأه����ل   P

اإمام  ظهور  وقت  يحين  العالمات  هذه 

الزمان المهدّي |.

هل نحن في آخر الزمان؟!
حتقيق: نان�سي عمر

الملف
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*ما هو اآخر الزمان؟
عن  »اأع��رف  عامًا(:   20( علّي  يقول 

اآخر الزمان اأّن فيه �سيظهر الأعور الدّجال 

و�ستحدث حرب عالمّية كبيرة يموت فيها 

الماليين من الب�سر، و�سيتّم اأي�سًا في اآخر 

»ل�ست  ويكمل:  القد�س«.  تحرير  الزمان 

اأنتظره  بل  الزمان،  اآخر  من  يخاف  مّمن 

الدينّية  بواجباتي  القيام  عبر  له  واأ�ستعّد 

وبع�س الم�ستحّبات«.

من  اأّن  لولدين(  )اأّم  غدير  وتعتبر 

الن�ساء  ت�����س��بُّ��ه  ال���زم���ان  اآخ����ر  ع��الم��ات 

وا�سحًا  ن��راه  ما  وه��و  والعك�س،  بالرجال 

اليوم في ت�سّرفات ولبا�س و�سلوك الكثير 

من الن�ساء والرجال.

اأنَّ هناك  وتعتبر خديجة )27 عامًا( 

 | الإم���ام  ظهور  قبل  تح�سل  عالمات 

بالظهور  مرتبطة  واأخرى  طويلة،  بفترات 

كخ�سف  بتحّققها،  اإّل  الظهور  ي��ت��ّم  ول 

البيداء وال�سيحة في ال�سماء.

»فكرة   : اأنَّ )15عامًا(  محمد  وي��رى 

اآخر الزمان مخيفة لأّن فيه عالمات مثل 

من  وغروبها  المغرب  من  ال�سم�س  �سروق 

الم�سرق وفيه يعّم الف�ساد في الدنيا«.

اأّما زهراء )25 عامًا( فتقول: »اإّن اهلل 

تعالى وحده هو من يعرف ويحّدد متى تقوم 

ال�ساعة وتنتهي الحياة الب�سرّية«. وهذا ما 

ت�ستفيده زهراء من التوجيه الدينّي. فيما 

محل  �ساحب   - عامًا   35( اإيهاب  يعتبر 

النا�س لمعرفة  انجذاب  اأنَّ  الأفالم(  لبيع 

لت�سديق  دفعهم  ال��زم��ان،  اآخ��ر  اأح���داث 

ذلك:  عن  تتحّدث  التي  الغربية  الأف��الم 

الأف��الم  اأح��د  �ساهد  �سخ�سًا  اأنَّ  »اأذك���ر 

التي تتحّدث عن زوال العالم والأر�س اآخر 

الزمان، فلم يجروؤ على لفظ ا�سم الفيلم 

ح اأنَّ النا�س تهتم  ل�سّدة خوفه«. وهذا يو�سّ

بالمعرفة، لكنها قد تخطئ الطريق.

ال�سحيحة  المعرفة  م�سادر  هي  فما 

لق�سّية اآخر الزمان؟ 

*اآخر الزمان والإمام المهدّي |
ت�سغل فكرة اآخر الزمان فكر الكثيرين، 

وتحظى باهتمامهم، ولكّن تاأثيرها يختلف 

بح�سب  المتدّينين،  وغير  المتدّينين  بين 

الأخ�سائّية التربوّية �سوزان الخليل، فاإنها 

تبّث في نفو�س المتدّينين وقلوبهم الراحة 

الإم��ام  ظهور  يقترب  ففيه  والطمئنان، 

بطريقة  يعملون  ول��ذل��ك   ،| ال��م��ه��دّي 

اإيجابّية للتمهيد لظهوره، بطريقة مدرو�سة 

تشغل فكرة آخر الزمان فكر 
الكثرين وحتظى باهتمامهم

الأخ�سائية التربوية �سوزان الخليل
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المهم  من  لذلك  ونف�سّيًا.  ودينّيًا  تربوّيًا، 

ا�ست�سقاء المعرفة من م�سادرها: القراآن 

الكريم والأحاديث وما يحّققه العلماء.

نو�سح  اأن  اأهمّية  على  الخليل  وتوؤّكد 

اآخر  فكرة  اأبنائنا  من  والأطفال  للنا�سئة 

الزمان من اأ�سا�سها، وهي تبداأ بتعريفهم 

ب�سكل جّيد اإلى اإمام الزمان | و�سيرته 

ظهوره.  ونتائج  غيبته  واأ�سباب  الكاملة، 

لظهوره  نمّهد  اأن  يمكن  كيف  نعّلمهم  واأن 

واأن على يديه وبظهوره  اإيجابّية،  بطريقة 

دور  نن�سى  ل  وطبعًا،  ال��ع��دل.  �سيتحّقق 

ومنها  والجتماعّية،  التربوّية  الموؤ�س�سات 

تو�سح  التي   | المهدّي  الإم��ام  ك�ّسافة 

ل��الأط��ف��ال م��ن ه��و الإم����ام |، ول��م��اذا 

�سل�سة  بطريقة  الزمان،  اآخر  في  �سيظهر 

به  وتاأن�س  عقولهم  ب��ه  فت�ستنير  و�سّيقة 

ط. قلوبهم ب�سكل �سْهل ومب�سَّ

بناء  على  ���س��رّي��ًا 
ُ
اأ العمل  المهّم  وم��ن 

وتربية   ،| ال��ح��ّج��ة  الإم����ام  م��ع  ع��الق��ة 

معه  اليومية  العالقة  اإن�ساء  على  الأبناء 

اإليه  والتو�ّسل  له  ال��دع��اء  خ��الل  من   |

وال�ستغاثة به والت�سّدق لحفظه...

على  ي��ج��ب  ف��اإّن��ه  ال��خ��ل��ي��ل،  وبح�سب 

فعاًل  دورًا  يلعب  اأن  اأي�����س��ًا،  الإع����الم، 

التربوّية  الطرق  نحو  النا�س  توجيه  في 

للظهور  للتمهيد  ال�سليمة  وال��ن��ف�����س��ّي��ة 

يكون  ولكي  ال��زم��ان،  لآخ��ر  وال���س��ت��ع��داد 

النتظار عن َوعي واإدراك.

*لي�س للجدل والت�سلية
يلحظ  النا�س  مع  التعاطي  خالل  من 

الأم���ور  بين  ال��ن��ا���س  ال��دي��ن خلط  رج���ال 

المقتب�سة  والثقافات  جهة  من  ال�سرعّية 

من ثقافات اأخرى، من جهة اأخرى. يعتبر 

النا�س  بع�س  اأّن  خ�سرا  �سامي  ال�سّيد 

اإلى ت�سديق ما يريدون، فيلجاأون  يميلون 

وت�سخيم  والمبالغة  ال�سور  تركيب  اإل��ى 

ال�سرعّية،  الدّقة  وجود  دون  الأم��ور  بع�س 

واأحيانًا هذا الت�سخيم يكون متعّمدًا وغير 

لأ�سخا�س  الت�سّرفات  بع�س  وبرز  بريء. 

لذلك  وتبعًا  الغيب،  على  الّط��الع  عون  يدَّ

اإلمام املهدّي | سيأتي 
ليمأل األرض  قسطًا وعداًل 

ويحّقق حلم األنبياء 
وحاكمّية اإلسالم

�سماحة ال�سيهّد �سامي خ�سرا

الملف
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يتحّدثون بفوقّية ويلقون الأوامر والتكاليف 

في  ال��وع��ي  يجب  ل��ذل��ك  الآخ���ري���ن.  على 

على  والتاأكيد  المظاهر،  هذه  مع  التعامل 

اأّن ل اأحد يحمل هذه ال�سالحية.

عالمات  بم�ساألة  النا�س  اهتمام  وعن 

ق�سمًا  اأّن  ال�سّيد خ�سرا  يرى  الزمان  اآخر 

الهتمام  في  يبالغون  النا�س  من  كبيرًا 

طّيبة  نف�س  عن  بع�سهم  الم�ساألة،  بهذه 

وميل اإلى الإيمان، وبع�سهم الآخر ل يعطي 

اأهمّية لهذه الم�ساألة، وقد يكون ال�سبب في 

والتدّين، ولكن في  الدين  البعد عن  ذلك 

كلتا الحالتين هناك قفزات غير مح�سوبة 

من الإفراط اأو التفريط.

*حافز الإيمان
خ�سرا  ال�سّيد  ي�سّدد  اأخ��رى  جهة  من 

على �سرورة اأن ل تكون م�ساألة عالمات اآخر 

الت�سلية،  اأو  للجدل  مو�سوع  مجّرد  الزمان 

واأن ل نخلط بين عالمات اآخر الزمان وبين 

المنّجمين، بل يجب اأن ُي�سّكل هذا المو�سوع 

حافزًا لتقوية الإيمان، كي نتجّنب المعا�سي 

ال�سّيد  -بح�سب  يجب  لهذا  مات،  والمحرَّ

لنكون  واأولدن���ا  اأنف�سنا  نهيئ  اأن  خ�سرا- 

اأّن  يظّن  »فالبع�س  اهلل؛  طاعة  في  دوم��ًا 

الزمن كفيل بتقوية اإيمانه، ولكن من اأهمل 

دينه كان الزمن كفياًل باإطاحة اإيمانه«.

باآخر   | المهدّي  الإم��ام  وعن عالقة 

عدم  ���س��رورة  اإل���ى  خ�سرا  ي�سير  ال��زم��ان 

يربطون  فالنا�س  الم�ساألتين،  بين  الخلط 

ظ��ه��ور الإم�����ام Q ب�����س��ي��اع ال��ف�����س��اد، 

الأر�س  ليمالأ  �سياأتي   | المهدّي  فالإمام 

ق�سطًا وعدًل، ويحّقق حلم الأنبياء وحاكمّية 

الإ�سالم على الأر�س. فقد ورد في الروايات 

ر،  اأّنه »يدخل في هذا الأمر ما لم نكن نت�سوَّ

.
)1(

ع« ويخرج منه ما لم نكن نتوقَّ

خ�سرا  �سامي  ال�سّيد  يو�سي  ختامًا، 

زماننا،  اإم��ام  مع  العالقة  توثيق  ب�سرورة 

من خالل معرفته ومن خالل تهيئة اأنف�سنا 

بالحفاظ  تكون  التي  ال�سريف،  لظهوره 

وتقوانا.  واأخالقنا، و�سالحنا  ديننا،  على 

وبذلك نكون من الممّهدين لظهوره |.
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ر يا ولدي *تذكَّ
 كيف خلقك

ج���الل���ه  ج������لَّ  اهلل  ذّك���������رك 

بعجائبه  ���س��رائ��رك  ون���ّور  بمواهبه، 

ومناقبه، اأّنك في وقت تعريفك بجالله 

وت�سريفك باإقباله محتاٌج اإلى طعام، ومن 

يعمله من الأنام، واإلى ريٍق ي�سّهل الطعام 

ظهر  على  ليحمله  ت�سربه  ما  واإل��ى  ويلّينه 

ذلك اإلى مجاري الأنهار في الأع�ساء.

ما  ج��الل��ه،  ج��لَّ  اهلل  عّلمك  واع��ل��م، 

التحقيق  واأل��ه��م��ك  وع��ّل��م��ك،  معك  عمل 

اإلى  ي�سل  ما  الخبز  اأّن  ا�سطفاك،  كيف 

الأف��الك،  فيه  لك  ي�ستخدم  حّتى  يديك 

والملوك  والنهار،  والليل،  والأر�سون، 

النجارين  الأق��ط��ار،  في  واأعوانهم 

والحدادين والتجار، والخبازين 

ال�سّيد ر�سّي الدين ابن طاوو�س

ومن يجعله من الآدميين، وكيف َتعب َمن 

هلك  م��ن  وه��َل��ك  تدبيره  ف��ي  منهم  َتعب 

منهم بالآثام ب�سوء تغريره، واأنَت يا ولدي 

�سغيره  الخطر  ذل��ك  عن  �سالم  د،  محمَّ

وكبيره.

*اإّياك اأن تهون بحقوق نعمته
عينًا  ومباّره  اأن��واره  من  لك  جعل  ثمَّ 

تنظر اإليه، ويدًا تمتد نحو الخبز وتقب�س 

ل  محكمًا  وتدبيرًا  واأ�سنانًا،  وفمًا،  عليه، 

الريق  لك  واأج���رى  عليه؛  و�سفي  يحتوي 

ما حفرتها  من مجاري  تعلم  ل  من حيث 

كان  ول  اأمهاتك،  ول  اآب��اوؤك  لك  ول حفر 

من  اإّل  يجريه  اأن  يقدر  من  الخالئق  من 

بيده حياتك ومماتك وجعل مجاريه بقدر 

حاجتك اإلى تلك اللقمة، فلو كان اأكثر 

منَّة اهلل عليك

نصوص تراثية
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قد  ك��ان  حاجتك  من 

جرى اإلى خارج فمك وكدر 

كانت  حاجتك  دون  ك��ان  ول��و  عليك، 

عادتك.  على  بها  تتهّناأ  ل  ياب�سة،  اللقمة 

فاإّياك ثم اإّياك، اأن تهون برحمته وحقوق 

نعمته وعظيم هيبته وحرمته، واأنك تحت 

قب�سته.

ر كيف خلق الماء واأبدع * تذكَّ
من  يريد  بما  جالله  جلَّ  اهلل  ذّك��رك 

كيف  مكارمه،  بف�سل  وع��ّرف��ك  مراحمه 

اأجرى الماء الذي تحتاج اإليه من العيون، 

ومن تحت الأر�سين وفتقها بقدرته، وفيها 

اأ�سّم، يعجز عن فتقه  ماء هو بين �سخر 

قّوة العالمين.

ال�سحاب  من  اأنزله  ما  اأنزل  كيف  ثّم 

وجعل  والأر�����س،  ال�سماء  بين  الم�سّخر 

متفرقة  بنقط  لينزل  كالمنخل؛  ال�سحاب 

جعله  ولو  العلى،  ذلك  من  النزول  �سهلة 

البحار  في  جريه  مثل  الغمام  من  جاريًا 

ما  واأتلف  اآدم،  بني  اأهلك  لكان  والأنهار، 

خلق لهم من النبات والأ�سجار، وخّرب ما 

بنوه من الديار.

طريق  ف��ي  النقطة  تخلط  ل��م  وكيف 

نزولها بم�سادمة الهواء، وكيف جعله في 

وقت دون وقت، بح�سب الحاجات، وجعله 

�سائر  في  والذليل  للعزيز  مطلقًا  مباحًا 

الأوق��ات، لما علم 

اأّنه من اأهّم ال�سرورات؛ 

عن  الظالمون  الملوك  يمنعه  لئاّل 

ع��دّوه،  عن  ع��دّو  وك��ّل  اإل��ي��ه،  المحتاجين 

منه  منع  من  ويموت  الدنيا  تدبير  ويف�سد 

بالمغالبة عليه. 

*فاذكر عند �سربك له
من  ذك��رت  ما  له  �سربك  عند  فاذكر 

المّنة  ل��ه  واع���رف  عليه،  �سيدك  رح��م��ة 

عليه.  اأقدرك  ما  بغاية  واحمده  العظمى، 

وتذّكر، عند �سرب الماء، اأنك ما �سّح لك 

حّتى  الي�سيرة  ال�سربة  تلك  بلّذة  النتفاع 

مملكة  �سربك  لأجل  جالله  جلَّ  اهلل  عمل 

وج��ودك  اإل��ى  تحتاج  �سربتك  لأن  كبيرة؛ 

تحتاج  الأم��ور  وه��ذه  وعافيتك،  وحياتك 

اإلى جميع ما في الدنيا مّما يتعّلق وجوده 

جلَّ  ترويحه  وت��ذّك��ر  �سربتك.  لم�سلحة 

تريده  ما  ويكمل  يبرد،  حّتى  للماء  جالله 

يبرد  حّتى  روحها  قد  كان  ولو  لّذتك  من 

وي��د )ج��اري��ت��ك( كنت  بع�س )خ��دم��ك( 

لتها على غيرها، وزدتها في محّبتك،  ف�سّ

ل  ح��ال  ف��الأّي  قدرتك،  بح�سن  وجازيتها 

جلَّ  اهلل  باإح�سان  متعلقة  القلوب  تكون 

باإح�سان  متعّلقة  هي  كما  و�سفقته  جالله 

ع��ب��د م��ن ع��ب��ي��ده ال��ذي��ن اإح�����س��ان��ه��م من 

اإح�سانه اإليك ومن جملة نعمه عليك.

)*( ك�سف المحّجة لثمرة المهجة، ال�سّيد ر�سّي الدين ابن طاوو�س.

الهوام�س
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أحكام الصدقة
ال�سيخ علي حجازي

ا�ستحباب  ع��ن  كثيرة  ن�سو�س  وردت 

اأوقات  في  خ�سو�سًا  عليها،  والحّث  ال�سدقة 

مخ�سو�سة، كالجمعة وعرفة و�سهر رم�سان، 

وخ�سو�سًا على طوائف مخ�سو�سة من النا�س 

كالجيران والأرحام...

1- ق�سد القربة:
ي�سترط في ال�سدقة ق�سد القربة.

2- الإقبا�س والقب�س:
والقب�س،  الإق��ب��ا���س  فيها  ي�سترط 

فلو  عنها،  ال��ت��راج��ع  يمكن  ذل��ك  وقبل 

ق�سد المكّلف دفع �سدقة، بل وتلّفظ بما 

يدّل على الت�سّدق، ولم ُيقب�سها فيجوز 

ق.  له التراجع عن ال�سدقة واأن ل يت�سدَّ

وبعد الإقبا�س والقب�س ل ي�سّح الرجوع 

ولم  ال�سدقة  ع��زل  ول��و  ال�سدقة.  ف��ي 

يدفعها جاز له التراجع عنها اأي�سًا.

فقه الولي
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3- البلوغ والعقل:
والعقل،  البلوغ  المت�سّدق  في  يعتبر 

 
ّ
ال�سبي المجنون، ول  فال ت�سّح �سدقة 

حّتى من بلغ ع�سر �سنوات قمرّية. وعلى 

في  ال�سدقات  يجمعون  ن  ممَّ البع�س 

هذا  اإل��ى  يلتفتوا  اأن  وغيرها  المدار�س 

مع  ير�سل  اأن   
ّ
للولي ي�سّح  نعم  ال�سرط. 

فيكون  لل�سدقة،  م��اًل  البالغ  غير  ول��ده 

ونحوها  المدر�سة  بين  وا�سطة  ال��ول��د 

.
ّ
وبين الولي

4- عدم الحجر:
يكون  ل  اأن  المت�سّدق  ف��ي  ُيعتبر 

محجورًا عليه لفل�س اأو �سفه.

5- المدفوع له:
الم�ستحّبة  ال�����س��دق��ة  دف���ع  ي�����س��ّح 

ول   ،
ّ
وال��ذّم��ي والم�سلم   ،

ّ
والغني للفقير 

على  ول  النا�سب  على  الت�سّدق  يجوز 

المحارب للم�سلمين.

6- الت�سّول:
يكره كراهة �سديدة ال�سوؤال من غير 

احتياج، بل يكره مع الحتياج. وال�سخ�س 

يعمل  ل  ولكّنه  العمل  على  يقدر  ال��ذي 

له  ينبغي  ل  النا�س  عطايا  على  ويعي�س 

ذل��ك، بل ل يجوز مع وج��ود من يقوته. 

ولو فر�س اأّن م�ساعدة المت�سّولين تعتبر 

البطالة،  اأو  الت�سّول  اأو  للكذب  ترويجًا 

فال يجوز.

�سندوق  من  الأم��وال  �سحب   -7
ال�سدقات:

�سندوق  في  ماًل  المكّلف  و�سع  اإذا 

من  المال  �سحب  له  فيجوز  ال�سدقات، 

اإذا  ولكن  فيه،  والت�سّرف  ال�سندوق 

فال  له  يكن  ولم  مقفاًل  ال�سندوق  كان 

يجوز له ك�سره اأو فتح بابه اإّل باإذٍن من 

ولو  ال�سندوق،  و�سعت  التي  الموؤ�ّس�سة 

فتحه بدون اإذن ياأثم، ولكن يجوز حينئٍذ 

يكره كراهة شديدة السؤال من 
غر احتياج، بل يكره مع االحتياج
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�سحب المال منه والت�سّرف فيه اإّل اإذا 

عّد و�سع المال فيه قب�سًا من الموؤ�س�سة 

بالوكالة من الفقراء، فال يجوز حينئٍذ. 

اإذا  واأّما  المال منه.  اإذا كان جمع  هذا 

في  الت�سّرف  يجوز  فال  غيره  من  كان 

المال اإّل باإذنهم اأو ر�ساهم.

ال��م��ال  م�����س��رف  تغيير   -8
المتبّرع به:

لو ُجمع المال لغر�ٍس معّين، 

اإلى  الم�سرف  تغيير  يجوز  فال 

غر�ٍس اآخر اإّل بر�سا المتبّرعين 

لفقيٍر  ال��م��ال  ُجمع  فلو  ب��ذل��ك. 

معّيٍن اأو م�سروع معّين فال يجوز 

م�سروع  اأو  اآخ���ر  لفقيٍر  �سرفه 

اآخر.

9- ا�ستثمار ال�سدقات:
اأف����راد  م��ن  اأم�����وال  ُج��م��ع��ت  اإذا 

التبّرعات  ط��ري��ق  ع��ن  المجتمع  م��ن 

بغر�س  خ���ي���رّي،  ���س��ن��دوق  ل��ح�����س��اب 

والمحتاجين  ال��ف��ق��راء  على  ال��ت��وزي��ع 

ووجوه الخير، فال يجوز ا�ستثمار هذه 

تعود  م�ساريع  في  بع�سها  اأو  الأم��وال 

كان  لو  حّتى  بالربح  ال�سندوق  على 

الربح م�سمونًا، نعم يجوز ذلك باإذن 

المتبّرعين.

10- التبّرع بمال الغير:
ل يجوز ا�ستقطاع راتب 

يوم واحد اأو نحو ذلك من الموّظفين 

به  التبّرع  لأجل  معّينة،  دائ��رة  في 

اأو  ال�سهداء  ع��وائ��ل  اأو  للفقراء 

نحو ذلك، بدون اإذن الموّظفين 

كان  لو  نعم  بر�ساهم.  العلم  اأو 

المّتبعة  للمقّررات  ذلك موافقًا 

فيجوز،  نحوها  اأو  الدائرة  في 

ول باأ�س به.

تركة  م��ن  ال��ت��ب��ّرع   -11
المّيت:

ال��ت��ب��ّرع وال�����س��دق��ة م��ن تركة 

لأعمال  منه(  و�سّية  )ب��دون  المّيت 

ة  الخير ونحو ذلك ل يجوز من ح�سّ

ة  ح�سّ من  ويجوز  القا�سرين،  الورثة 

الباقين اإذا كان ذلك بر�ساهم.

من  ال��وال��دي��ن  اإع���ط���اء   -12
ال�سدقة الم�ستحبَّة:

ي���ج���وز اإع����ط����اء ال���وال���دي���ن من 

اأك��ان��وا  ���س��واء  ة،  الم�ستحبَّ ال�سدقة 

كّل مكّلف مّت توكيله إليصال 
الصدقة ال يجوز له أن يتصّرف 
فيها بنّية دفع بدلها فيما بعد

فقه الولي

60



من  اإليهما  ال�سدقة  ولعّل  ل.  اأم  فقراء 

ة. المراتب الأولى لل�سدقة الم�ستحبَّ

ال���واج���ب���ة  ال�������س���دق���ة   -13
والم�ستحبَّة:

الفطرة  زكاة  هي  الواجبة  ال�سدقة 

ما  الم�ستحّبة  وال�سدقة  المال.  وزك��اة 

ال�سدقة  اإعطاء  يجوز  ول  ذل��ك.  �سوى 

ويجوز  لل�سادة،   
ّ
ال��ع��اّم��ي م��ن  ال��واج��ب��ة 

. ول 
ّ
اإعطاوؤها من ال�سادة لل�سّيد والعاّمي

للزوجة  الواجبة  ال�سدقة  اإعطاء  يجوز 

والأولد والأبوين والأجداد، نعم لو كان 

الأب - مثاًل - فقيرًا يجوز اإعطاوؤه منها 

لي�سرف على زوجته غير الأم، ولكن ل 

يجوز لل�سرف على نف�سه.

14- الدفع للمت�سّولين:
ة  الم�ستحبَّ ال�سدقات  دف��ع  ي��ج��وز 

واإن  المت�سّدق،  �ساء  ولمن  للمت�سّولين 

العفيف  الفقير  اإلى  دفعها  الأف�سل  كان 

يد  تحت  بجعلها  باأ�س  ل  كما  المتدّين، 

�سندوق  في  بو�سعها  ولو  الإغاثة  لجنة 

ال�سدقات.

15- تبديل العملة:
المال  ع��زل  ق��د  المكّلف  ك��ان  اإذا 

بنّية ال�سدقة فما دام لم يتّم الإقبا�س 

يجوز له تبديله بعملة اأخرى، اأو ي�ستبدله 

مجّزءًا  م��اًل  ياأخذ  ك��اأن  العملة،  بنف�س 

 - م��ث��اًل   - واح���دة  ورق���ة  مكانه  وي�سع 

كان  لو  ��ا  واأمَّ )�سرافة(.  القيمة  بنف�س 

المجتمع  من  اأف��راد  من  ُجمع  قد  المال 

�ساكل  ما  اأو  اأو �سرفه  تبديله  يجوز  فال 

تّم  مكّلف  وك��ّل  المتبّرعين.  ب���اإذن  اإّل 

كما  يو�سلها  ال�سدقة  لإي�سال  توكيله 

هي، ول يجوز له اأن يت�سّرف فيها بنّية 

دفع بدلها فيما بعد.
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جمعية المعارف اإلسالمية..

حضوٌر ثقافيٌّ الفت
حتقيق: غدير مطر

بعيونكم..

المرّتبة  الكتب  عناوين  تاأكل  جائعة، 

»ال���رف���وف« بنهٍم،  ن��اظ��ري��ه��ا ع��ل��ى  اأم����ام 

»طبقها  عن  باحثًة  وي�سارًا،  يمينًا  تتلّفت 

ال�سفحات  بين  عيناها  تلعب  ل«،  المف�سّ

اإ���س��دارات  من  تهواه  ما  لتختار  بمهارٍة، 

واأخ��ي��رًا،  الإ���س��الم��ي��ة.  ال��م��ع��ارف  جمعية 

بين  �ساّلتها  ع��ام��ًا(   22( اآ�سيا  وج��دت 

الرحال  فحّطت  القافلة«،  »�سادة  �سل�سلة 

بين ق�س�سها الم�سّوقة، ون�سيت كل ما يعّم 

للكتاب  ال��دول��ّي  العربّي  بيروت  »معر�س 

58« من �سجيج الزائرين... حملت رواية 
الر�سا  وعالمات  الناعم«  كو�سك  »ت��راب 

ظاهرة على تقا�سيم وجهها.

بعد اأن وجدت اآ�سيا كتابها المق�سود، 

عامًا،   23( هبة  �سديقتيها  اإل��ى  حملته 

ع��ام��ًا،   23( وزي��ن��ب  ري��ا���س��ي��ات(  طالبة 

عنه،  تكّلمهما  التربية(،  كلية  في  طالبة 

فَهَمْمن  الإ���س��دارات،  بين  وجدته  وعّما 

بالبحث بين الكتب من جديد.

تقرير
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ل��دورات  الثالث  ال�سديقات  خ�سعت 

جمعية  كتب  في  خاللها  در�سن  ثقافية، 

المعارف الإ�سالمّية. هّن يعرفن ما تحمله 

بلغة  مة  »مقدَّ معلومات  م��ن  الكتب  ه��ذه 

»واقعية  عنهّن  تخفى  ول  �سهلة«،  �سل�سة 

مع  يعي�س  فالقارئ  والق�س�س،  الروايات 

ال�سخ�سّيات، ل يقوى على هزيمة دموعه 

عند الّلزوم«.

ال�سيدة  معهد  ل��م��دي��رة  ح��دي��ث  ف��ي 

وفاء  الحاّجة  الهرمل  في   O حكيمة 

اإل���ى:  ت�سير  اهلل،  ب��ق��ّي��ة  مجلة  م��ع  م��ط��ر 

ت��دري�����س الكتب  ال��م��ع��ه��د ع��ل��ى  »اع��ت��م��اد 

المعارف،  ال�سادرة عن جمعية  المتنّوعة 

والفقه،  والأخ���الق  العقيدة  في  كتب  من 

اإ�سافة اإلى كتب ال�سيرة والولية وغيرها«، 

موؤّكدة على »اأهمية هذه الكتب التي تقّدم 

ووا���س��ح«،  �سهل  ب�سكل  للطالب  الفكرة 

وت�سيف: »كتب الجمعية ممنهجة ومق�ّسمة 

المدّر�س  ت�ساعد  ج���دًا،  �سهلة  بطريقة 

اإلى  مق�ّسمة  كتب  اإّنها  اإذ  معًا،  والطالب 

درو�س ومعّدة للتدري�س في المعاهد«.

»لجمعية المعارف الإ�سالمية دور كبير 

ال�سهلة  كتبها  بلغِة  الدينّي،  التثقيف  في 

المحاكية لكّل الأعمار والم�ستويات« تقول 

اإدارة  كلية  في  طالبة  عامًا،   21( حنان 

الأعمال(، لت�ساركها الراأي هاوية الروايات 

ال�سادرة عن الجمعية فاطمة )20 عامًا، 

 P الأع��ظ��م  الر�سول  معهد  ف��ي  طالبة 

الجامعّي(، »الم�ستر�سلة« في الحديث عن 

رواية »القدم التي بقيت هناك« ال�سادرة 

عن جمعية المعارف موؤّخرًا، فقد عا�ست 

يومين،  »ل��م��ّدة  ال��رواي��ة  بطل  م��ع  فاطمة 

كتب اجلمعية ممنهجة 
ومقّسمة بطريقة سهلة جداً، 
تساعد املدّرس والطالب معًا

قبل  النهاية  وتتوّقع  ال�سطور  بين  ما  تقراأ 

الو�سول اإليها«.

*جمعية المعارف في �سطور
جمعية  ف���ي  الإداري  ال��م��دي��ر  ي���رى 

م�سطفى  الدكتور  الإ�سالمّية  المعارف 

اإلى  ت�سعى  المعارف«  »جمعية  اأّن  الزين 

المنجزات  الأ�سيلة، وحماية  الثقافة  ن�سر 

مع  تتنا�سب  بلغة  وت��ق��دي��م��ه��ا  ال��دي��ن��ي��ة، 

متطّلبات الع�سر الحالية«.
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الجمعية  بداية  اإل��ى  الزين  د.  ويلفت 

واإن  وقوية،  �سديدة  »بمحاولت  المتمّثلة 

كانت  ظهورها،  اأّول  في  متوا�سعة  كانت 

نتيجة جهود كبيرة رائدة، ل�سماحة ال�سّيد 

ال�سّيد  و�سماحة   ،{ المو�سوي  عّبا�س 

ح�سن ن�سر اهلل )حفظه اهلل(«، م�سيفًا: 

ومحاولة  ّم���ة، 
ُ
ب���الأ القيام  محاولة  »ه��ي 

وتغطية  الثقافّية،  حاجاتها  ك��ّل  تاأمين 

لي�س  اللبناني،  المجتمع  ح��اج��ات  كامل 

بال�سرورة حاجات الطائفة ال�سيعّية فقط، 

بل محاولة تغطية كّل الجانب الثقافي في 

ة و�سط«. مَّ
ُ
لبنان«، موؤّكدًا بكلمتين: »نحن اأ

*ثقافة �سنعت انت�سارًا
يروي د. الزين ذكرى جميلة ح�سلت 

اأحد  في  الجمعية  م�ساركة  خالل  معهم، 

المعار�س، حيث »اأتى بع�س الإخوة ي�ساألون 

النت�سار  �سنعت  التي  الثقافة  عن  بلهفة 

لنا  موؤّكدين  الثقافة،  تلك  عر�س  وكيفّية 

معنوّي  اأث��ر  لها  كان  الإ���س��دارات  اأن هذه 

مبا�سر في �سناعة رجال اهلل.. وفي مكان 

الم�سامين  ه��ذه  اإّن  بع�سهم:  يقول  اآخ��ر 

ربما نجدها في كتب وو�سائل عديدة لدى 

الآخرين، ولكننا عندما نقراأها ون�ساهدها 

لما  بها،  لالأخذ  قلوبنا  تطمئّن  عبركم، 

والتزام  م�سداقية  من  الجمعية  به  تتمّتع 

�سادق بالولية«.

*�سيا�سات اإ�سدارات الجمعية
�سيا�سات  اأه����ّم  ال��زي��ن  د.  ُي��ل��ّخ�����س 

نقاط  في  الثقافية  فعاليتها  بكّل  الجمعية 

عديدة:

الذي  المتوازن  الخطاب  التزام  ًل:  اأوهّ

على  الحفاظ  ب�سرط  الآخرين،  ي�ستفّز  ل 

الأ�سالة.

تقديم  في  الن�سبية  الحداثة  ث��ان��ي��اً: 

الأفكار، مع البتعاد عن الأمور الخالفية.

ثالثاً: محاولة الهتمام واإثارة الأمور 

والنهو�س  الم�سلم،  بالمجتمع  ُتعنى  التي 

به.

سياسات اجلمعية قائمة 
على اخلطاب املتوازن الذي 

ال يستفّز اآلخرين، بشرط 
احلفاظ على األصالة
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*ميزات الجمعية
ويتحّدث د. الزين عن ميزات الجمعية 

المخت�سرة ب�:

متعّددة:  باأ�ساليب  المطالب  تقديم   -1
المجالت،  الكتب،  الثقافية،  الدورات 

الور�س والأقرا�س المدمجة.

2- مواكبة الع�سر من خالل مواقعها على 
الإنترنت.

من  الرغم  على  بالكتاب،  الهتمام   -3
ت���راج���ع اله���ت���م���ام ب���ه م��ن��ذ ع��ق��ود، 

لالأ�سف.

4- الهتمام بالمبّلغين )الحوزة العلمية( 
الم�ساعدة  البرامج  تقديم  خالل  من 

لهم.

*اإنجازات الجمعية
اإن��ج��ازات  اأه���ّم  اأن  ال��زي��ن  د.  ي��وؤّك��د 

الإ�سالمية، على م�ستوى  المعارف  جمعية 

»ه��و  لإ���س��دارات��ه��ا،  وال��ت��روي��ج  الت�سويق 

الدولية  المعار�س  في  الفّعالة  الم�ساركة 

العربّي  العالم  اأو  لبنان  في  �سواء  للكتاب 

�سبيل  على  مبا�سر،  ب�سكل  والإ���س��الم��ّي 

المثال: الم�ساركة ال�سنوّية الم�ستمرة منذ 

الدولّي  طهران  معر�س  في  طويلة  اأع��وام 

نح�سد  عام  كّل  في  اهلل  وبحمد  للكتاب، 

القّيمين  من  تقديرًا  والجوائز  التنويهات 

على المعر�س، وهذا العام نالت الجمعية 

ال��ج��ائ��زة الأول����ى ف��ي م��ع��ر���س ط��ه��ران، 

تنويه«.  ور�سالة  تقديريًا  درع��ًا  وت�سّلمت 

في  الجمعية  م�����س��ارك��ات  اأي�����س��ًا   وي��ع��ّدد 

»معر�س كربالء الدولّي للكتاب، ومعر�س 

النجف الأ�سرف في كّل عام بعد التحرير، 

تنويهات  الجمعية  نالت  واأي�سًا بحمد اهلل 

م�ساركتهم  ين�سى  ول  لم�ساركتها«.  مهمة 

الفعالة في معر�س بيروت العربّي والدولّي 

الإ�سالمية،  الدول  في  و»معار�س  للكتاب، 

كمعر�س الكتاب ومعر�س الديجيتال..«.

»ا�ستدعت م�ساركة  الزين:  د.  ي�سيف 

النا�س،  واإقبال  المعار�س،  في  الجمعّية 

طهران  في  كالتي  دائمة  معار�س  اإقامتنا 

)ق���م(، وف��ي ال��ع��راق، وم��ع��ار���س دائمة 

)بعلبك(  وال��ب��ق��اع  ب��ي��روت  ف��ي  ��ّي��ة  م��ح��لِّ

اإ���س��دارات��ن��ا،  ك��ّل  فيها  ن�سع  وال��ج��ن��وب، 

للو�سول اإلى اأكبر عدد من النا�س«.

ف���ي جمعية  ال��م��ك��ت��ب��ة  اأم��ي��ن��ة  ت���ع���ّدد 

المعارف الإ�سالمية في بيروت - المعمورة 

دورات،  »كتب  ومنها:  الجمعية  اإ�سدارات 

الدكتور م�سطفى الزين
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�سل�سلة  ال�سالة،  عن  كتب  ثقافية،  كتب 

�سل�سلة  الأربعون حديثًا،  ال�سهيد مطّهري، 

اأقرا�س  اإلى  بالإ�سافة  الخميني...  الإمام 

�سادة  »�سل�سلة  اأّن  اإلى  م�سيرة  مدمجة..«، 

القافلة هي الأكثر طلبًا«.

يقول د. الزين: »تحتوي مكتبة جمعية 

المعارف الإ�سالمية على حوالي 55 اإ�سداَر 

كتاٍب، وما يقارب 500 قر�س مدمج«.

*نجاح الجمعية
المعارف  الزين نجاح جمعية  د.  ُيعيد 

الإ�سالمية اإلى اأ�سباٍب اأ�سا�سية منها:

الجمعية  لدى  الثقافّي:  المّد  تقديمها   -1
كامل  تغطية  ي��ح��اول  منا�سب  ت���دّرج 

الم�ساحات بكّل تدّرجاتها.

2- لي�س لدى الجمعية م�ستوى واحد تبقى 
عليه، بل تغّطي كافة الم�ستويات.

)مبتدئ،  الم�ستويات  تحديث  محاولة   -3
ال���دورات  اإل���ى  ت�سل  حتى  ن��ا���س��ئ..( 

الثقافية المتقّدمة.

النجاحات  رّد  عن  الزين  د.  يغفل  ول 

»اأ�سبحوا  بنظره،  ال��ذي��ن،  ال��ن��ا���س،  اإل��ى 

وراءن����ا«.  ن��اأخ��ذه��م  ل  نواكبهم  اأم��ام��ن��ا، 

اأ�سباب  ع��ّدة  ذكر  عن  الزين  د.  يغفل  ول 

الجوائز  الجمعية  نيل  وراء  كانت  مهمة 

والتنويهات، األ وهي:

ب�سكل  الجمعية،  اإ���س��دارات  محاكاة   -1
الم�سلم  ح���اج���ات  وع��م��ي��ق،  ع��م��ل��ّي 

الر�سالّي.

كّل  تغطية  يحاول  الذي  الكبير  التنوع   -2
الحتياجات الثقافية والتربوية.

»ه���ذه  اأّن  ع��ل��ى  ال���زي���ن  د.  وي���وؤك���د 

وخال�سة  ب��اك��ورة  اإّل  لي�ست  الإ���س��دارات 

لجمعية  التابعة  الموؤ�س�سات  اإن��ت��اج��ات 

للتاأليف  نور  كمركز  الإ�سالمية،  المعارف 

للمنبر  ال�سهداء  �سّيد  ومعهد  والترجمة، 

المبّلغين،  لتنمية  وال��ب��اق��ر  الح�سيني، 

والمركز الرقمّي لتطوير الأ�ساليب، وباقي 

الموؤ�س�سات«.

الكامن  الأ���س��م��ى  وال�سبب  واأخ���ي���رًا، 

خدمة  »اإّن  الزين:  د.  يقول  النجاح،  وراء 

ال��م��ج��اه��دي��ن ه���ي م���ن ع��ن��ا���س��ر ال��ق��وة 

والت�سديد، حيث نجد اأّن اأحد المخاطبين 

اأّن  المجاهدون، وبال �سك  الأ�سا�سيين هو 

والديني  الثقافّي  الم�ستوى  على  خدمتهم 

لها بركات وتدخل ال�سرور اإلى قلب مولنا 

�ساحب الع�سر والزمان |«.
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المفاهيم  الأطفال  يدرك  *كيف 
ة اهلل؟ الدينّية وخا�سّ

ال��ن��م��ّو،  ع��م��ل��ي��ة  خ���الل  ال��ط��ف��ل،  اإّن 

ي��ف��ه��م وي��ح��ّل��ل ال��م�����س��ائ��ل ال��دي��ن��ّي��ة من 

واإمكاناته  وم��ح��دودّي��ات��ه  ق��درات��ه،  خ��الل 

الآنوية  من  المحدودّيات  وتن�ساأ  الذهنّية. 

التي تكون حا�سرة في   )egocentrism(

المراحل العمرّية الثالث الأولى.

قدرة  عدم  تعني  الأنا[،  ]من  والآنوية 

الطفل على التمييز بين وجهة نظره ووجهة 

في  مهّمًا  دورًا  تلعب  وهي  الآخرين،  نظر 

ل الدين التلقائي. ت�سكُّ

اأي�سًا،   )artificialism( ال�سطناعية 

هي نوع من اأنواع الآنوية، وهي التي تخلق 

على  ُخلق  قد  العالم  اأّن  فكرة:  الطفل  في 

الأ�سا�س،  هذا  وعلى  ما،  �سيء  اأو  اأحد  يد 

اهلل
في عيون  
األطفال
)*(

د. اأميمة عليق

يتحّدث  وعندما  اهلل.  مفهوم  هو  الدينّية،  الموا�سيع  في  مفهوم  اأهم  اإّن 

اأحدهم عن تجربته الدينّية فهو في الواقع يتحّدث عن عالقته باهلل واإدراكه 

له ولي�س �سيئًا اآخر. واإذا ما حذفنا مفهوم اهلل، فاإّن المو�سوع الدينّي يتحّول 

اإلى مو�سوع اآخر. فكما اأّن تبيان التجربة العلمّية للفيزيائّي دون اللتفات اإلى 

اللتفات  دون  الأخالق  ولعالم  الذهن،  اإلى  اللتفات  دون  وللفيل�سوف  المادة، 

مفهوم  دون  الدينّي  البحث  فاإّن  كذلك،  ممكن،  غير  اأمر  الأخالقّية  القيم  اإلى 

اهلل هو اأمر ل معنى له. فالتربية والتعليم الدينّي ي�ستوجبان التاأكيد، وب�سكل 

اأ�سا�سّي، على الموا�سيع المرتبطة باهلل.
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وفي فترة من نمّوه، ين�سب الطفل ال�سفات 

والقدرة  المطلق،  الفهم  ة  وخا�سّ الإلهّية، 

الب�سر  اإلى  ثّم  ومن  والديه  اإلى  المطلقة، 

ظاهرة  هي  التي  ال�سطناعية  لكن  كاّفة. 

العمرّية،  المراحل  عبور  مع  تتحّلل  نمائّية 

ي�ستطيع  جديدة  ذهنّية  اآف��اق  ظهور  وم��ع 

الإن�سان،  ق��درة  ح��دود  يعرف  اأن  الطفل 

بل  ل��ه،  ال�سفات  ه��ذه  ن�سبة  ع��ن  فيمتنع 

ين�سبها اإلى اهلل.

النمّو المعرفّي،  اإدراك  اإّن  الواقع،  في 

لالأطفال  والعاطفّي  الأخ��الق��ّي  القيمّي، 

وب���اأّي  ك��ي��ف،  ليعرفوا  ال��م��رّب��ي��ن  ي�ساعد 

التدّخل  يمكنهم  وق��ت  اأي  وف��ي  طريقة، 

الدينّية، وبالتالي  لتغيير وتنمية المفاهيم 

المطلوب  الم�سير  في  الطفل  ذهن  هداية 

والمنا�سب. 

*مراحل النمّو الدينّي
الدينّي  التطّور  النف�س  علماء  يق�سم 

عند الأطفال اإلى خم�س مراحل مختلفة:

- المرحلة الأولى: قبل �سّن ال�سابعة، 

تتمّيز هذه  الدينّية،  وهي المرحلة ما قبل 

المرحلة بميزتين:

اإذ  لالأمور:  الأحادّية  والنظرة  الآنوية 

ي�سدر الطفل اأحكامه على الأمور من وجهة 

نظره هو، ول ي�ستطيع اأن ي�سع نف�سه مكان 

الآخرين. على �سبيل المثال: عندما ن�ساأل 

 Q مو�سى  النبّي  خاف  لماذا  الطفل: 

لأّن  ُيجيب:  اإلى اهلل؟  النظر  عندما حاول 

ب�سيط،  جواب  ج��ّدًا.  قوّيًا  كان  اهلل  �سوت 

�سخ�سّي ومادّي ب�سكل كامل. لذلك ينظر 

اأّنه  اإلى اهلل على  الطفل في هذه المرحلة 

باأّي عمل يريده، �سوته  اإن�سان قوّي، يقوم 

الجنة.  في  ي�سكن  وه��و  الإن�سان  ك�سوت 

يرّددون  المرحلة  الأطفال في هذه  واأي�سًا 

الكثير من الكلمات الدينّية دون اأن يفهموا 

معانيها.

الثماني  بين  ال��ث��ان��ي��ة:  ال��م��رح��ل��ة   -

الأول��ى  المرحلة  وتعتبر  �سنوات،  والت�سع 

للتف�سير الدينّي الناق�س.

اأ- يحاول الطفل فيها اأن ي�سل اإلى مرحلة 

الدينّية،  للمفاهيم  المجّرد  التف�سير 

ولكنه ل ينجح.

وي��ق��ّل  ك��ث��ي��رًا  ع��ن��ده  الآن���وي���ة  تنق�س  ب- 

الدينّية. مثاًل  بالن�سبة لالأمور  الخيال 

قدا�سة  �سبب  عن  الطفل  ن�ساأل  حين 

مو�سى  النبّي  عليها  وقف  التي  الأر�س 

ث��ّم  خلقها.  اهلل  لأّن  ُي��ج��ي��ب   Q

الأرا�سي؟  كّل  اهلل  يخلق  َوَل��م 
َ
اأ ن�ساأله 

ُيجيب طبعًا، ولكن هذه الأر�س ُخلقت 

بطريقة مختلفة.

ج- ي�ستطيع في هذه المرحلة اأن يربط بين 

التي  التجارب  من  وي�ستفيد  الأح��داث 

م هذه التجارب. ت معه ويعمِّ مرَّ

منطقّي  ب�سكل  التفكير  الطفل  يحاول  د- 

مت�سل�سل، لكنه ل ينجح. وهو ينظر اإلى 

اأقوى من الإن�سان.  اأّنه كائن  اهلل على 

ل��ك��ن ع��الق��ت��ه ب��الإن�����س��ان ت��ب��ق��ى غير 

وا�سحة عند الطفل.

الت�سعة  ب��ي��ن  ال��ث��ال��ث��ة:  ال��م��رح��ل��ة   -

والإحدى ع�سرة �سنة، وهي المرحلة الثانية 
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في التف�سير الديني الناق�س.

التفكير  ي��غ��ل��ب  ال��م��رح��ل��ة  ه���ذه  ف���ي 

المنطقّي ال�ستقرائّي لكنه ما زال مرتبطًا 

يغّير  اأن  الطفل  ي�ستطيع  المادّية.  بالأمور 

الأط��ف��ال  يهتم  ف�سل.  اإذا  تفكيره  م�سير 

من  عليها  ويحكمون  الدينّية  بالمفاهيم 

اأّن  فُيجيبون  ال�سخ�سّية.  تجاربهم  خالل 

النبّي مو�سى Q قد خاف لأّن ال�سجرة 

ت��رك��ي��زه��م على  م��ا زال  ت��ح��ت��رق.  ك��ان��ت 

الناحية المادّية للق�سة ويت�سّور الأطفال 

عالقة  واأّن  ورائ��ّي��ًا،  ما  ت�سّورًا  اهلل 

الإن�سان باهلل هي غير مادّية.

الرابعة:  المرحلة   -

وهي من الإحدى ع�سرة 

اإل�����ى ال���ث���الث ع�����س��رة 

المرحلة  وه���ي  ���س��ن��ة، 

الدينّية ال�سخ�سّية.

يقترب  المرحلة  في هذه 

الطفل اأكثر من التفكير المجّرد، 

هي  المحروقة  ال�سجرة  اأّن  فيعتبر 

تجلٍّ هلل اأو اأنها مالك. في هذه المرحلة 

يتحّدث الأطفال عن �سفات اهلل.

�سنة   13( ال��خ��ام�����س��ة:  ال��م��رح��ل��ة   -

للتفكير  الثانية  المرحلة  وهي  فوق(،  وما 

الدينّي ال�سخ�سّي.

ي�����س��ب��ح ال��ت��ف��ك��ي��ر م���رت���ك���زًا ع��ل��ى 

اأّي تعّلق بالأمور  الفر�سيات والقيا�س دون 

ب�سكل  ويعمل  فر�سياته  يختبر  المادّية. 

معكو�س. فيقول، مثاًل، اإّن اهلل اأر�سل قدرة 

خفّية ا�ستطاعت اأن ت�سّق البحر. 

في  يدخل  الطفل  اأن  من  الرغم  على 

لكن  المجّرد،  التفكير  اإلى  المرحلة  هذه 

بني التاسعة واإلحدى عشرة سنة: 
التفكر  يغلب  املرحلة  هذه  يف 
لكنه  االس��ت��ق��رائ��ّي  امل��ن��ط��ق��ّي 
املادّية باألمور  مرتبطًا  زال  ما 
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بالمئة.  مئة  مجّردة  غير  تزال  ل  اإجاباته 

ويرجع هذا الأمر اإلى �سببين:

ل: هو اأننا ُنك�ِسب الأطفال الكلمات  الأوهّ

والعلوم المتعّلقة بحياتهم اليومّية المادّية 

قبل اأن نكّلمهم عن المفاهيم الدينّية. 

الأ�سلوب  كيفّية  اإل��ى  يرجع  ال��ث��ان��ي:   

المفاهيم؛  َعبره هذه  ننقل  الذي  الخاطئ 

التعليم  في  ع��ادًة  المّتبع  الأ�سلوب  اإّن  اإذ 

الدينّي يرتكز على الحفظ ونقل المفاهيم 

ب�سكل مبا�سر. 

التالمذة  تعليم  باأ�ساليب  يتعلق  فيما 

اأّن  اإلى  اللتفات  يجب  والدين،  اهلل  حول 

متوا�ساًل  يكون  اأن  يجب  الدينّي  التعليم 

والموا�سيع  لأّن مفهوم اهلل  وفي كّل وقت، 

الطفل،  اأمور حياة  بكاّفة  الدينّية مرتبطة 

ول تتوّقف على وقت وزمان معّينين. 

*بَم يرتبط اإدراك الأطفال هلل؟
ه��ن��اك ال��ع��دي��د م���ن  الأب���ح���اث التي 

در�ست العالقة بين نمط التربية وتاأثيرها 

على نظرة الأطفال هلل. فالأهل ذوو النمط 

ارتباطًا  اأق��ّل  اأط��ف��اًل  ُين�سئون  المت�ساهل 

كما  الدينّية.  بالتعاليم  التزامًا  واأقّل  باهلل 

الطفولة  في  الوالدّية  التربية  نمط  يوؤّثر 

على  المراهقين،  ل��دى  اهلل  مفهوم  على 

الأخ�ّس اهلل الحنون، اإذ تن�ساأ هذه الفكرة 

اأثبتت  كما  بالحنان.  يتمّيزان  واأب  اأّم  من 

ترتبط  ل  ال��ع��الق��ة  ه���ذه  اأّن  ال��درا���س��ات 

�سّن  اأو  ال��دي��ن  اأو  الجتماعية  بالطبقة 

المراهقين. كما ظهر في الأبحاث اأّن لالأم 

دورًا اأكثر اأهمّية في جعل مفهوم اهلل اأكثر 

اجتماعّية وبالأخ�ّس بالن�سبة للفتيات. في 

الأبحاث التي ُطلب من الأطفال اأن ير�سموا 

اهلل  لجاأ الأطفال اإلى ر�سم اهلل على �سكل 

نور. وخالل التداعي الحّر للمعاني اعتبروا 

اهلل حنونًا ورحيمًا اأكثر من اعتبارهم اإّياه 

قا�سيًا اأو ظالمًا.

لالأطفال  ُن��ق��ّدم  م���اذا  عملّيًا   *
لمعرفة اأعمق؟

���س��ن��وات: ق�س�س   5 اإل���ى   4 اأ- م��ن ع��م��ر 

ال�سّح  ع��ن  تتكّلم  وا���س��ح��ة  ب�سيطة 

وُن�سمعه  والباطل،  الحّق  وعن  والخطاأ 

الآيات القراآنّية المرّتلة ب�سوت جميل.

���س��ن��وات: ق�س�س تدور   8 اإل���ى   6 ب- م��ن 

حول اهلل وترتبط بالأ�سول الأخالقّية، 

كما ُن�سمعه الآيات القراآنّية.

التي  الق�س�س  �سنة:   12 اإل���ى   9 م��ن  ج- 

تدور حول النماذج الإن�سانية التي يجب 

تربية
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الآي��ات  و�سرح  الطفل،  بها  يقتدي  اأن 

الدينّية  العقائد  ببع�س  المرتبطة 

الأ�سا�سّية، كذلك يتم تخ�سي�س وقت 

خا�ّس للقيام بالعبادات وتعّلم الأحكام 

الآي��ات  بحفظه  والبدء  بها،  المتعّلقة 

القراآنية.

اله��ت��م��ام  ����س���ن���ة:  ال�13  ع���م���ر  ف�����وق  د- 

تنمية  ع��ل��ى  ت��وؤّك��د  ال��ت��ي  بالق�س�س 

ال��م��ج��ت��م��ع ال��دي��ن��ي، وي��ن��ح��و ب��ات��ج��اه 

ال���درا����س���ة ب�����س��ك��ل اأع���م���ق ل��ل��ع��ق��ائ��د 

الأ���س��ا���س��ّي��ة، وي��م��ك��ن��ه ف��ه��م اأه��م��ّي��ة 

على  واط��الع��ه  ال��ع��ب��ادّي��ة،  المرا�سم 

ال��ن�����س��و���س ال��ع��رف��ان��ّي��ة وال��رم��زّي��ة 

المتعّلقة بالدين.

*ل نن�سى اأبدًا
الرحيم  اهلل  ب��وج��ود  اإح�سا�سنا  اأّن   -  1
والمحّب ينتقل اإلى اأطفالنا ويوؤّثر على 

نظرتهم له �سبحانه وتعالى.

)*(  اأخ�سائّية في التربية الدينية.

- اأميم���ة علي���ق )2010(، تاأثي���ر الق�س�س على تح���ّول مفهوم اهلل عند الأطفال، درا�س���ة مقارنة بين لبنان واإيران. ر�سال���ة دكتوراه، جامعة ( 1)

تربيت مدر�س.

- اأميمة عليق )2015(، األف باء الحياة؛ دار الولء، بيروت، لبنان.( 2)

- المبان���ي النظرّية للوثيقة الوطنّية للتربية والتعليم ال�سادرة في الجمهورية الإ�سالمّية في اإيران عن وزارة التربية والمجل�س الأعلى للثورة ( 3)

الثقافية )2013(.

- داد�ستان، پ. )2002(، »الدين والنمّو الذهنّي«، مجّلة العلوم النف�سّية المعرفّية، الدورة الأولى، العدد2، جامعة طهران، كلية علم النف�س ( 4)

والعلوم التربوية، طهران.

- ياب، ايري�س )2003(، مفاتيح لنقل مفهوم اهلل لالأطفال. ترجمة: م�سعود حاجي زاده، انت�سارات �سابرين، طهران.( 5)

مراجع لال�ستفادة

يجب أال نهّدد أطفالنا 
بغضب اهلل؛ فيسيطر اخلوف 
من اهلل على قلوبهم وتبقى 
هذه النظرة مرافقة حلياتهم

2 - اأّن��ن��ا الأف���راد الأوائ���ل والأه���ّم الذين 
اهلل.  ع��ن  اأط��ف��ال��ن��ا  ُن��ح��ّدث  اأن  يجب 

ولن�ساور اأهل الخبرة والعلم في البحث 

عن الإجابات.

3 - يجب األ نن�سب الم�سائب والأمرا�س اإلى 
اهلل فيوؤّثر ذلك على نظرة اأطفالنا اإليه.

اهلل؛  بغ�سب  اأطفالنا  نهّدد  األ  يجب   -  4
في�سيطر الخوف من اهلل على قلوبهم 

وتبقى هذه النظرة مرافقة لحياتهم.

باإجابات  اأطفالنا  نجيب  األ  يجب   -  5
اأذهانهم  في  �ستر�سخ  لأنها  خاطئة؛ 

وت�سّو�سها.

الثلج  وت�ساقط  المطر  ا�ستغّلي هبوط   -  6
تحّدثي  وولدة طفل كي  ال��ورود  وتفتح 

اأطفالك عن اهلل.

بنا  يحيط  م��ا  ك��ّل  على  اهلل  ا�سكري   -  7
اأطفالك  فيتعّلم  عال  ب�سوت  ِنَعم  من 

ال�سكر مثلك.
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أسوار بال  مجتمعاٌت 
حتقيق: فاطمة �سعيتو حالوي

عنا�سَر  من  مزيٌج  م�ستركة:  وم�سالُح  ثقافٌة،  مكاٌن،  نا�ٌس، 

حقيقية ر�سمت منذ الِقدم مالمح المجتمعات الب�سرية ووهبتها 

كينونتها. اأّما اليوم، فالعنا�سُر باقيٌة على حالها، ولكّن المزيَج 

باَت وهمّيًا، وتخّطت مالُمحه حدوَد المكان والحقيقة.

ُهالمية  مجتمعاٌت  حيُث  والأرق����ام،  الفترا�س  زم��ُن  اإّن��ه 

يحكمها التوا�سُل من وراء ال�سا�ساِت وُي�سّيرها التفاعُل ال�سامُت 

من خلِف الأقنعة. فكيف ن�ساأت هذه المجتمعاُت الفترا�سية؟ 

ما هي خ�سائ�سها ومخاطُرها؟ لماذا ت�ستقطُب ال�سباَب على نحٍو 

خا�ّس؟ وهل ُيمكن تجييُرها لخدمِة المجتمِع الواقعّي؟

*بيَن الحقيقة والفترا�س
بفعل  الفترا�سية  المجتمعات  ظهرت 

تكنولوجيا  وا�ستخدام  التعليم  احتياجات 

ال��ح��ا���س��وب والّت�����س��الت ال��رق��م��ّي��ة منذ 

الما�سي.  ال��ق��رن  ثمانينّيات  منت�سف 

ث���م ان��ب��ث��ق��ت »ال��م��ج��ت��م��ع��ات ال�����س��ب��ك��ّي��ة« 

في   )networked communities(

لتاأخذ  لحقًا  وتطّورت  الت�سعينّيات،  اأوائل 

م�ستخدمي  من  معروفة  جماعاٍت  �سكل 

�سبكة الإنترنت.

مع انت�سار تكنولوجيا »الويب«، انت�سرت 

ال��م��ج��ت��م��ع��ات الف��ت��را���س��ي��ة. وف���ي ال��ع��ام 

الباحثين  م��ن  مجموعة  ب��ل��ورت   ،1996
الم�ستركة  الخ�سائ�س  اأه��ّم  اأوَج��ز  اتفاقًا 

لهذه المجتمعات، وفي مقّدمها النفاذ اإلى 

محّددة،  �سيا�ساٍت  وفق  الم�ستركة  الموارد 

ووجود اإطار م�سترك للتقاليد الجتماعّية، 

اإلى  اإ�سافًة  المتَّبعة،  والبروتوكولت  والّلغة 

تكنولوجيا
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تبادل الدعم والخدمات بين الأع�ساء، على 

نحو يعّزز ا�ستمرارّية المجتمع الفترا�سّي.

*اهتمامات م�ستركة
في هذا المعر�س، يرى ال�ست�سارّي في 

تكنولوجيا المعلومات الأ�ستاذ �سامي �سليم 

لن�سوء  رّوج��ت  التي  الأ�سا�سية  الميزة  اأنَّ 

ب�سرعة  تتج�ّسد  الفترا�سية  المجتمعات 

ل  اأن  معتبرًا  والتعليق،  والن�سر  التوا�سل 

وجود فعلّيًا لجماعات افترا�سية في لبنان 

والوطن العربّي طالما اأن هذه الجماعات 

الفاعل،  التحّرك  ل تزال غير قادرة على 

اإّنما  الم�ستركة،  م�سالحها  ي�سمن  الذي 

اأ�سخا�ٍس  مجموعات  عن  الحديث  يمكن 

م�ستركة  واهتمامات  �سداقات  تربطهم 

على مواقع التوا�سل الجتماعّي.

الفترا�سية،  المجتمعات  ماهّية  م��ا 
ّ
اأ

المجتمعات  وثقافات  بطبيعة  ترتبط  فهي 

الذي  �سليم،  الأ�ستاذ  بح�سب  الواقعية، 

موؤ�ّس�ٌس  المو�سوع  اأو  الم�سمون  اأن  ي��رى 

والو�سائل  الأدوات  ل  المجتمع،  لقيام 

وتجّمع الأفراد. 

اأّن  اإلى  الحديثة  الإح�ساءاُت  وت�سير 

من  اليوم  تتكّون  الفترا�سية  المجتمعات 

ق��راب��ة،  ع��الق��ات  تربطهم  م�ستخدمين 

ودرا�سة، وعمل ين�سوون في دوائر وهمّية 

قة، وجلُّهم من الفئات العمرية ال�ساّبة.  �سيِّ

فلماذا ت�ستقطُب المجتمعاُت الرقمية هذه 

الفئات تحديدًا؟

*هروٌب.. ول بدائل!
 تعّلل مريم )22 عامًا( لجوء ال�سباب 

�سبكات  على  الفترا�سية  المجتمعات  اإلى 

التعارف  ب�سهولة  الجتماعّي  التوا�سل 

والحالت  والمواقف  ال��روؤى  عن  والتعبير 

يتطلَّب جراأة فعلّية،  ب�سكل غير مبا�سر ل 

وجهًا  الآخ��ري��ن  م��ع  التوا�سل  ت��ّم  ل��و  كما 

لوجه.

جذب  عوامل  من  اإّن  مريم،  ت�سيف 

»اإمكانية  ال�ساّبة  الفترا�سية  الجماهير 

الأ�ستاذ �سامي �سليم
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متابعة كّل جديد يهّمها«، لفتة اإلى اهتماٍم 

بال�سفحات  »ف��اي�����س��ب��وك«  ع��ل��ى  خ��ا���س 

الر�سمية لبع�س ال�سركات العالمية، كتلك 

التي ُت�سّنع اأجهزة ذكية و�سّيارات حديثة.

ا�ستغالل  اأهمية  على  مريم  د  وت�سدِّ

ال��م��ج��ت��م��ع��ات الف��ت��را���س��ي��ة ف���ي خ��دم��ة 

الم�سالح الم�ستركة والق�سايا العامة التي 

تنظيم  عبر  الفعلية،  المجتمعات  ت�سغل 

مواقع  عبر   )events( واأح��داث  حمالٍت 

�سريحة  ح��ق��وق  �سمان  ت��دع��م  التوا�سل 

اجتماعية ما، على �سبيل المثال.

في الإطار نف�سه، يعزو الأ�ستاذ �سامي 

المجتمعات  اإل���ى  ال�سباب  ل��ج��وء  �سليم 

الفترا�سية اإلى اأ�سباب عّدة، اأّولها ماّدي، 

لهم غير مكلف  متنّف�سًا  حيث يجد هوؤلء 

ممار�سة  تفر�سه  ما  خ��الف  على  مالّيًا، 

ن�ساطات اأخرى خارج مكان ال�سكن.

وي�سير �سليم اإلى اأنَّ عدم وجود بدائل 

يعّزز  وترفيه،  ت�سلية  و�سائل  من  حقيقية، 

التوا�سل  م��ت��اه��ات  ف��ي  ال�����س��ب��اب  غ��و���س 

اإليهم  بالن�سبة  وي�����س��ّك��ل  الف��ت��را���س��ّي، 

فر�سة هروٍب من الواقع ال�سلبّي الُمعا�س، 

لأع���داد  الت�ساعدية  ال��وت��ي��رة  ُيف�ّسر  م��ا 

م�ستخدمي ال�سبكة العنكبوتية في العالم.

*»فاي�سبوك« نموذجًا
 WE ARE« اأعّدته وكالة ُي�سير تقرير 

الجتماعّي  بالتوا�سل  المهتمة   »SOCIAL
ارتفع  الإنترنت  م�ستخدمي  عدد  اأّن  اإل��ى 

العام  العالم مطلع  اإجماًل في كل مناطق 

م�ستخدم،  مليار   2.5 نحو  ليبلغ   ،2014
�سكان  بالمئة من   35 ن�سبة  يقارب  ما  اأي 

العالم.

موقع  اأّن  نف�سه  التقرير  اأرقام  وُتظهر 

ات  المن�سّ اأ�سهر  اليوم  ُيعتبر  »فاي�سبوك« 

اإنه يحتّل  اإذ  �سعبّية،  واأكثرها  الجتماعية 

المركز الأول من حيث عدد الم�ستخدمين 

مليون   184 و  مليار  بلغ  الذي  النا�سطين، 

اأب«  »وات�س  تطبيق  ياأتي  كما  م�ستخدم.  

�سبكة  بذلك  متخطيًا  الرابع،  المركز  في 

من   )Google+( الجتماعية  »غ��وغ��ل« 

الن�سطين،  الم�ستخدمين  ع���دد  ح��ي��ث 

400 مليون م�ستخدم في كانون  الذي بلغ 

تكنولوجيا
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حجز  ف��ل��م��اذا   .2014 ي��ن��اي��ر  ال��ث��ان��ي/ 

»فاي�سبوك« هذا المقعد الممّيز في ف�ساء 

العالم الفترا�سي؟

ي����رى الأ����س���ت���اذ ���س��ام��ي ���س��ل��ي��م اأن 

العالمي  التوا�سل  موقع  بات  »فاي�سبوك« 

المجتمعات  ل���»ُم��ري��دي«  ج��ذب��ًا  الأك��ث��ر 

الفترا�سية، ب�سبب مجموعة من الميزات، 

م�سمون  عن  البحث  اإمكانية  مقّدمها  في 

واإتاحته  »غ��وغ��ل«،  موقع  عبر  �سفحاته 

موارد متعّددة الأ�سكال، من ن�سو�س و�سور 

وفيديو واألعاب وا�ستبيانات، بالإ�سافة اإلى 

م  تاأمين خ�سو�سّية الم�ستخدم عبر التحكُّ

ببّث محتوى ال�سفحات.

ي�سيفه  »فاي�سبوك«  لتمّيز  اآخر  عامٌل 

العّلة  اأّن  ي��رى  فهو  ع��ام��ًا(.   19( مهدي 

النخراط  اإلى  ال�سباب  تدفع  التي  الأب��رز 

في  ت��ك��م��ن  »ال��ف��اي�����س��ب��وك«،  مجتمع  ف��ي 

ي�ستترون  وهمّية  �سخ�سّية  خْلق  اإمكانية 

خلفها لقوِل اأو فعل ما لي�س لهم قدرة عليه 

في المجتمع الواقعي، دون اأي رقابة فعلّية 

تمار�س عليهم. ولكن، حتى الآن يجهل 

مهدي ال�سبب الأ�سا�سّي الذي دفع 

اإل��ى اخ��ت��راق ح�سابه  اأح��ده��م 

»فاي�سبوك«  على  الخا�س 

تدوين  في  وا�ستخدامه 

اإعجابه على �سفحاٍت م�سبوهة.

تعّر�س  ح�سابه  اأن  اإل��ى  مهدي  ويلفت 

لخرٍق اآخر، على الرغم من تحديثه كلمة 

اأّن  معتبرًا  بالح�ساب،  الخا�سة  ال��م��رور 

بينما  �سدفة«،  »مجّرد  كان  الأول  الخرق 

في  خالفات  ب�سبب  مق�سودًا  كان  الآخ��ر 

وجهات النظر!

*ه�سا�سُة الخ�سو�سّية
الأ���س��ت��اذ  ي�سير  الإي�����س��اح،  ب��اب  م��ن 

بخ�سو�سّية  الم�ّس  اأّن  اإل��ى  �سليم  �سامي 

الف��ت��را���س��ّي،  المجتمع  ف��ي  الُم�ستخدم 

الح�سابات  واختراق  القر�سنة  قبيل  من 

ُيمكن  ل  �سلبّية  تجربة  البيانات،  و�سرقة 

لأنها  الُم�ستخدمين،  جميع  على  تعميمها 

ة ومحدودة. ت�سّكل حالت خا�سّ

الحقيقي  ال��خ��رق  اأّن  �سليم  وي���رى 

عدد مستخدمي اإلنرتنت 
ارتفع إجمااًل يف كل مناطق 

العامل مطلع العام 2014، 
ليبلغ نحو 2.5 مليار مستخدم
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للخ�سو�سّية اإنما يكون عبر ن�سر وم�ساركة 

الآخرين  عن  الُم�ستخدم  يملكها  بيانات 

كال�سور  اإذن���ه���م،  ع��ل��ى  ال��ح�����س��ول  دون 

من  ال��ن��وع  ه��ذا  اأن  معتبرًا  الم�ستركة، 

يثير  اأن  دون  با�ستمرار  يتكّرر  ال��خ��روق 

اأم��رًا  ب��ات  وكاأنه  الُم�ستخدمين،  التفات 

اعتياديًا. 

ال�ستخباراتية،  الأج��ه��زة  عمل  اأّم���ا 

على  ُين�َسر  ما  مع  متداخاًل  اأ�سبح  فقد 

يكمن  وهنا  الجتماعّي،  التوا�سل  مواقع 

جماهير  لخ�سو�سّية  خطيٌر  خ��رٌق  اأي�سًا 

يقول  ما  وف��ق  الفترا�سّية،  المجتمعات 

يقع  قد  اأخرى  �سليم، محّذرًا من مطّبات 

في �سباكها »الم�ستخدمون الفترا�سيون«، 

نحو  وا�ستدراٍج  مالّي  واحتياٍل  تغريٍر  من 

اأعماٍل غير قانونّية اأو غير اأخالقية.

قوانين  ا�ست�سدار  اأهمية  تبرز  هنا، 

تحمي الم�ستخدم من الجرائم الإلكترونية، 

ك��م��ا ُي�����س��ب��ح ���س��روري��ًا اّت���ب���اع خ��ط��واٍت 

ال�سخ�سية  الح�سابات  لحماية  احترازية 

كما  الفترا�سي،  التوا�سل  مجتمعات  في 

هو حال ح�سابات »فاي�سبوك«، التي يمكن 

�سفحات  خالل  من  اختراقها  للقرا�سنة 

كلمة  تخمين  المزّيفة،  الدخول  ت�سجيل 

ا�ستعادة  الإجابات لطرق  المرور، تخمين 

كلمة المرور، وكلمات المرور الم�سّجلة في 

مت�سّفح الم�ستخِدم.

من  »فاي�سبوك«  ح�سابات  ولحماية 

اأم��ن  اخت�سا�سيو  ين�سح  الخ���ت���راق، 

كلمة  با�ستخدام  الإلكترونية  المعلومات 

مرور �سعبة التخمين، واختيار �سوؤال �سّرّي 

ا�ستعادة  لطرق  اإجابته  تخمين  ي�سعب 

المرور  كلمة  حفظ  وع��دم  ال��م��رور،  كلمة 

في المت�سّفح الم�ستخدم... فهل من �ُسبٍل 

وقائّية اأخرى؟

ال تزال للتلفاز سطوته 
على أفكار وقناعات الناس، 

على الرغم من أن العامل 
االفرتاضّي بات مؤثراً يف 

العامل الواقعّي

تكنولوجيا
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*الوعُي ثّم التكنولوجيا
ياأخذ عبد اهلل )32 عامًا( حذره من 

اأن يكون راأ�س حربة لأي خالٍف قد ين�سب 

تنافٍر  ب�سبب  »فاي�سبوك«  �سفحات  على 

الموقع،  رّواد  لدى  والتوّجهات  الآراء  في 

معتبرًا اأّن »تدوير الزوايا« ُي�سهم في تالفي 

التعّر�س للخروق والم�سايقات.

على  ي���ع���ّول  ل  اهلل  ع��ب��د  اأّن  غ��ي��ر 

قناعات  لتغيير  الفترا�سية  المجتمعات 

م��ف��اه��ي��م ج��دي��دة  اإر����س���اء  اأو  الآخ���ري���ن 

يتعاطى  يزال  ل  العربي  »فالعالم  لديهم، 

مواقع  على  الفترا�سّية  المجتمعات  مع 

ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي ع��ل��ى اأن��ه��ا عالم 

خيالي، ول يزال للتلفاز �سطوته على اأفكار 

وقناعات النا�س، على الرغم من اأن العالم 

الفترا�سّي بات موؤثرًا في العالم الواقعي، 

اإلى حّد ما«.

ف��ي ال��م��ق��اب��ل، ي��ق��ول ال�����س��ّي��د ح�سن 

�سبكة  على  ن��ا���س��ٌط  وه��و  ع��ام��ًا(،   42(

تتعّر�س  ل��م  ح�ساباته  اإّن  »فاي�سبوك«، 

بعد لأّي اختراق، ولكن الأمر ل يخلو من 

تعليقاٍت وتبليغات ي�سهل تجاوزها.

وي�����س��ف ال�����س��ّي��د ح�����س��ن ت��ج��رب��ت��ه 

�سّيما  ل  ج���دًا،  بالإيجابّية  الفترا�سية 

اأّن  وي���رى  ال��دي��ن��ّي،  التبليغ  �سعيد  على 

المجتمعات  ميزات  من  الق�سوى  الإف��ادة 

ا�ستغاللها  ح�سن  في  تكمن  الفترا�سية 

تملك  فهل  الحقيقي.  المجتمع  لإ�سالح 

مجتمعاتنا اليوم القدر الكافي من الوعي 

للحيلولة دون تفاقم النخراط ال�سلبي في 

مجتمعات العالم الفترا�سي؟

في معر�س الإجابة عن هذا الت�ساوؤل، 

عالقة  »ل  اأن  �سليم  �سامي  الأ�ستاذ  يرى 

فالم�ساألة  بالو�سيلة«،  اأو  ب���الأداة  للوعي 

للتكنولوجيا  ال�سابقة  بالثقافات  ترتبط 

ال��ع��ام��ة،  بالم�سالح  اله��ت��م��ام  وب��م��دى 

وبم�ستوى التمّدن.

*بال اأ�سوار!
المجتمعات  اأوا�سر  اأن  خافيًا  يعد  لم 

للتفّكك  ع��ر���س��ًة  اأم�����س��ت  الإن�����س��ان��ّي��ة 

والن���ح���الل، ف��ي ع�����س��ٍر ت�����س��وُد ف��ي��ه لغُة 

ال�»نانو«.  وتكنولوجيا  والأرقاِم  الح�سابات 

على  قادرة  تزاُل  ل  والُمثل  القيَم  اأّن  غيَر 

ف�سيف�ساء  في  الحداثة  تهّدمه  ما  ترميم 

بالنا  فما  واأ���س��واره��ا.  المجتمعات  ه��ذه 

بمجتمعاٍت وهميٍة اأوجدت لتكون اأ�ساًل بال 

حدوٍد ول اأ�سوار!
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»ال�سداقة« هي المفتاح الذي فتح به 

عّبا�س قلوب َمن حوله، فعاملهم بتفاهم 

خالل  من  اأراد  وكاأنه  ومحّبة،  وم��داراة 

نفو�سهم  في  يتركه  الذي  الطّيب  الأث��ر 

اإر�ساء العالقات الطّيبة فيما بينهم، في 

زمن �سارت ال�«الأنا« �سّيدة النفو�س.

شهيد الدفاع عن المقّدسات

عّباس محّمد عثمان )عالء(
اسم األم:  نجاح عثمان  

محل وتاريخ الوالدة:  بعلبك 
1981/2/2

الوضع االجتماعي: متأّهل وله 
ولدان  

رقم السجل: 32
تاريخ االستشهاد:  2013/5/20

ن�سرين اإدري�س قازان

أمراء الجنة
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�سلوك  طريق  الآخرين  *خدمة 
اإلى اهلل

فتح عّبا�س بابه لمن ق�سده ليل نهار. 

ومن يعرف عّبا�سًا، يدرك جّيدًا اأنه اإن�سان 

اّتخذ من خدمة الآخرين طريقًا من طرق 

ال�سلوك اإلى اهلل، فكان ل يتوانى عن تقديم 

النا�سئة  من  خ�سو�سًا  لأح��د  خدمة  اأّي 

وال�سباب الذين ي�سغرونه �سّنًا. وقد عمل 

الجهادّي  العمل  اإل��ى  ا�ستقطابهم  على 

واجتماعّيًا.  دينّيًا  متابعتهم  خ��الل  م��ن 

اأنه كان  التاأثير بهم  وما �سّهل عليه مهّمة 

حوله  من  ك��ان  ل�سانه.  بغير  لهم  واع��ظ��ًا 

اإلى  يبادر  من  هو  عّبا�سًا  اأن  جّيدًا  يعرف 

في  اأ�ساوؤوا  الذين  الآخرين  من  العتذار 

حّقه، لي�س لأّن نف�سه هّينة عليه، بل لأّن ما 

�سيجنيه من ذلك اأهّم واأعظم بكثير. كان 

عّبا�س يتعامل مع والديه بح�سا�سّية بالغة، 

م�ساعرهما.  على  الحر�س  ك��ّل  ويحر�س 

وك��ادت  تجاههما.  بالمبادرة  تميَّز  وق��د 

النواحي  بع�س  في  ت�سبُه  بوالديه  عالقته 

عطف الأب على ولديه لكثرة ما حمل لهما 

من حنان وراأفة.

*حاّلل الم�ساكل
وكان  اأ�سرة متوا�سعة.  ُولد عّبا�س في 

البن الخام�س.. وقد راأى والده في الروؤيا 

اأثناء حمل زوجته بعّبا�س، رجاًل ي�سّع النور 

اأّن الجنين �سبّي وا�سمه  من وجهه اأخبره 

التي  هي  الروؤيا  تلك  تكن  ولم  »عّبا�س«. 

ميَّزته فح�سب، فكان طفاًل �سديد الهدوء 

عليه  العتماد  اإل��ى  والديه  دفع  ما  متزنًا 

اإخوته،  بين  الطفولّية  الخالفات  حلِّ  في 

ال�سفة  تلك  وان�سحبت  الت�سامح،  فعّلمهم 

على تعاملهم مع كّل النا�س.

بداأ بتاأدية واجباته الدينّية في م�سجد 

لمنزلهم،  المحاذي   Q علّي  الإم��ام 

ولال�ستئنا�س  ل��ع��ب��ادت��ه  م��ك��ان��ًا  ف��اّت��خ��ذه 

بالوحدة بين يدي اهلل تعالى. كما كان يهتّم 

ال�سخ�سّي،  ال�سعيد  واإخوته على  بوالديه 

ي�ساألهم  فكان  الدينّية  باأمورهم  ة  وخا�سّ

ك��اّلً على ح��دة. وك��ان يحّث  عن �سالتهم 

اإخوته على ال�سالة في الم�سجد.

*في �سفوف التعبئة
عّبا�س  قّدمها  التي  الخدمات  اأجمل 

المقامات  زي��ارة  رزق  عندما  هي  للنا�س 

بين  وقته  فق�ّسم  ال��ع��راق،  في  المقّد�سة 

فكان  ال��زوار،  وبين خدمة  وابتهاٍل،  دعاٍء 

وع��ي��ن��اُه  الأوان�����ي  ويغ�سل  ال��ط��ع��ام  يطهو 

كان طفاًل شديد الهدوء متزنًا 
ما دفع والديه إىل االعتماد 

عليه يف حلِّ اخلالفات 
الطفولّية بني إخوته
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ِنَعم  ال�سكر هلل دومًا على  تفي�سان بدموع 

اهلل العظيمة.

مع  لعّبا�س  الجهادّية  الحياة  تماهت 

الحالة  ع��ا���س  فهو  ال�سخ�سّية،  حياته 

الجهادّية العاّمة منذ طفولته. وفي الرابعة 

ع�سر من عمره انخرط في التعبئة العاّمة 

كما  الجنوب  محاور  �سكنته  وقد  ر�سمّيًا. 

التراب  رائ��ح��ة  ذك��ري��ات  فحمل  �سكنها، 

اأ�سداء  وظّلت  والزهر.  وال�سوك  والمطر، 

وكان  قلبه.  في  ت��رّن  القديمة  الّلطميات 

العمليات  في  الم�ساركات  من  العديد  له 

وتعّددت  الجهادّية.  والمهّمات  الع�سكرّية 

أمراء الجنة
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مهامه العملّية تبعًا لموا�سفاته ال�سخ�سّية. 

اإّل  اأّن �سيئًا لم يكن ُيهّدئ روع روحه  غير 

الح�سور المبا�سر في المحاور.

ال�سديق  ك��ان  مجاهدين،  رف���اٍق  م��ع 

ك��ان  وح��ي��ن  ال��ن��ا���س��ح،  والأخ  ال�����س��دوق 

الإخ��وة،  من  مجموعة  تدريب  منه  ُيطلب 

الع�سكرّية مطّعمة بالدرو�س  كانت درو�سه 

الدينّية والجتماعّية، وكان بتعامله يترك 

اأثرًا كبيرًا في النفو�س.

*ُمنية عّبا�س
الحوادث  من  للكثير  عّبا�س  تعّر�س 

اأّيًا منها لم  والإ�سابات خالل عمله، لكن 

يكن ليبعده عن عمله. فلئن كانت الإ�سابة 

كان  ما  �سرعان  معّين،  عمل  عن  تقعده 

وهذا  بها.  يقوم  اأخرى  مهّمة  لنف�سه  يجد 

كان  اإذ   ،2006 تموز  حرب  في  حدث  ما 

يقوم بعمله في بعلبك وهو م�ساب، اإلى اأن 

اأقعدته اإ�سابة اأخرى في ظهره ويده ورجله 

اأثناء ت�سديه لالإنزال الإ�سرائيلي الفا�سل 

في م�ست�سفى دار الحكمة.

المقّد�سات  عن  الدفاع  معركة  كانت 

يحمي  األ  لعّبا�س  وكيف  عّبا�س.  روح  ُمنية 

يف حرب متوز 2006، أقعدته 
إصابة يف ظهره ويده 

ورجله أثناء تصديه لإلنزال 
اإلسرائيلي الفاشل يف 
مستشفى دار احلكمة

�سّيدته زينب O؟ فكان من المجاهدين 

الأوائل الذين و�سعوا اأرواحهم على اأكّفهم، 

�سهدت  حيث  قرية،  اإل��ى  قرية  من  وتنّقل 

القرى ا�ستب�ساله في قتال التكفيريين. وقد 

على  مجموعته  اأف��راد  مع  تنويه  على  حاز 

كان  ولكنه  الناجحة.  البطولّية  المهّمات 

الممهور  الأعظم هو ذلك  التنويه  اأن  يرى 

من  يحّب  لمن  اهلل  يعطيه  وال���ذي  بدمه 

الّلحظة  تلك  وكانت  المخل�سين.  عباده 

التي �سدق ما عاهد اهلل فيها، في المعركة 

التي برز فيها الحق كّله لمقاتلة الكفر كّله؛ 

معركة الق�سير.
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جمعية اإلمداد: 
وسيط خير في 
شهر الخير
حتقيق: زهراء عودي �سكر

فردّيًا  جهدًا  ال�سابق  في  الخيري  العمل  كان  اأن  بعد 

ع�سوائّيًا يبذله الأفا�سل لوجه اهلل ولنيل الثواب، وبعد 

اأن كانت دائرة هذا العمل مح�سورًة في الأقارب وال�سائلين 

نطاق  تجاوز  مو�ّسعًا  اجتماعّيًا  ن�ساطًا  اأ�سحى  الماّرة،  من 

واأحيانًا  المحلّية  المجتمعات  اإلى  لي�سل  ال�سّيقة  العائلة 

الخارجّية. وهذا ما ا�ستدعى الحاجة اإلى وجود جمعيات 

ُيناط بها دور التنظيم والتخطيط وتوزيع التبّرعات على 

انبثقت  المجتمع  حاجة  قلب  ومن  المحتاجة.  العوائل 

بظالل  ل��ت��ورف  الإ�سالمية   الخيرية  الإم���داد  جمعية 

عطاءاتها على العوائل المحرومة والمحتاجة، وذلك من 

خالل م�ساعدات الأكارم من اأهل الخير.   

مجتمع
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*انطالقة واأهداف �سامية
الإ�سالمية  الخيرية  الإم���داد  جمعية 

لبنان،  1987 في  انطلقت عام  قافلة خير 

بف�سل  وذل��ك  اإن�سانية،  مقا�سد  لتحقيق 

كخلّية  تعمل  متكاملة  عمل  ف��رق  ج��ه��ود 

من  والم�ساعدات  التبّرعات  لجمع  نحل 

الأ�سر  اآلف  لتوّزع لحقًا على  الخير،  اأهل 

والأرامل  والم�ساكين  والأيتام  الفقراء  من 

ال�سبيل،  واأب���ن���اء  وال��م��ع��ّوق��ي��ن  وال��ع��ج��زة 

م�ستديمة  اجتماعية  برامج  �سمن  وذل��ك 

لتغطية  جهدها  تعمل  �سنوّية  ومخّططات 

النواحي  مختلف  من  العوائل  هذه  نفقات 

الجتماعّية والتربوّية والثقافّية والمعي�سّية 

و�سمولية  ال��ع��ام.  م���دار  ع��ل��ى  وال�سكنّية 

الخدمات التي تقّدمها هي ما يمّيزها عن 

مثيالتها من الجمعيات الخيرية.

يّت�سع  الرحب  الجمعية  �سدر  اأن  وبما 

عليها  ك���ان  ال��م��ح��ت��اج��ة،  ال��ع��وائ��ل  لآلف 

التمويل  على  للح�سول  ال����دوؤوب  ال�سعي 

على  الملقاة  النفقات  كل  لتغطية  ال��اّلزم 

�سيا�سات  اّت��ب��اع  اإل���ى  ف��ع��م��دت  ع��ات��ق��ه��ا، 

منها  التبّرعات،  على  للح�سول  متنّوعة 

���س��ن��ادي��ق  م���ن  الآلف  ع�����س��رات  ت���وزي���ع 

المنازل  كما  الموؤ�س�سات  على  ال�سدقات 

على  والح�سول  لبنان،  اأن��ح��اء  جميع  في 

وكّفارات،  نذورات  من  ال�سرعية،  الحقوق 

اإ�سافة اإلى جمع تبّرعات مبا�سرة بعناوين 

اإلى جانب  المحتاجين،  لم�ساعدة  مختلفة 

كفالة اليتيم الذي يحظى بق�سم خا�س في 

الجمعية.

قلب  اأف��رح  الكريم..  ال�سهر  *في 
يتيم وم�سكين

ر جمعية الإمداد الخيرية ل�سهر  تتح�سّ

رم�سان المبارك، ابتداًء من اأوا�سط �سهر 

وتنطلق  العاملة  فرقها  فت�ستنفر  �سعبان، 

من  ق��در  اأكبر  لجمع  الخير  ف�ساءات  في 

التبّرعات لتاأمين حاجات العوائل من كافة 

في  قلوبهم  اإلى  ال�سرور  ولإدخ��ال  النواحي 

ال�سهر الكريم.

جمعية اإلمداد اخلرية 
اإلسالمية قافلة خر انطلقت 

عام 1987 يف لبنان، لتحقيق 
مقاصد إنسانية
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تاأمين  من  رم�سان  �سهر  خّطة  وتبداأ 

الم�ستفيدين  لجميع  الغذائّية  الح�س�س 

اإفطارات  باإقامة  وُت�ستكَمل  الجمعية،  من 

متعّددة، وفي جمع الحقوق ال�سرعية وزكاة 

الفطرة، لتُجمع الأموال التي توّزع �سبيحة 

والمحتاجين  ال��ف��ق��راء  على  العيد  ي��وم 

العيد،  ك�سوة  بتوزيع  لتنتهي  والأي���ت���ام، 

المقّدمة من المحال التجارية.

*�سورة من التكافل الجتماعي
ال��ذي  الكبير  التاأثير  اإدراك  يمكن 

الخيرية  الإم��داد  جمعية  خدمات  تحدثه 

وفي  اأنواعها  اختالف  على  الإ�سالمية، 

من  جلّي  ب�سكل  اللبنانية،  المناطق  �سّتى 

خالل انتعا�س عوائلها مادّيًا ومعنوّيًا وحتى 

اكتفائها  خالل  ومن  وثقافّيًا،  اجتماعّيًا 

اإلى حٍد كبير. فكثير مّمن �سملتهم رعاية 

والألم  الجوع  يخافون  يعودوا  لم  الجمعية 

وال��ع��ج��ز، ب��ل ب��ات��وا ي��ه��ن��وؤون ب��ن��وم عميق 

ويحلمون بغٍد اأف�سل مفعٍم بالأمل.

وم���ن ه���ذه ال��ن��م��اذج؛ ف��اط��م��ة التي 

في  اإج��ازة  حاملًة  الجامعة  من  تخّرجت 

اأح��د  ف��ي  ال��ي��وم  وتعمل  الأع���م���ال،  اإدارة 

البنوك الكبرى وتحظى با�ستقاللية مادية 

ال�ساملة  الرعاية  في رحاب  كانت  اأن  بعد 

للجمعية. »الحمد هلل الذي �سّخر لنا هكذا 

جمعيات لت�ساعدنا وتحمينا من العوز«.

فت�سكر  محّمد  اأب��ي  الحاج  عائلة  اأّم��ا 

م��ن��زًل  لتاأمينها  بالجمعية  وت��ن��ّوه  اهلل 

المتنان  »كل  الزوجة:  تقول  واأثاثًا،  لهم 

حجر  و�سع  في  �ساهم  من  ولكّل  لالإمداد 

في منزلنا. اليوم بتنا ننام مطمئنين بين 

ال�ستاء  وب��رد  ال�سيف  ح��ّر  تقينا  ج��دران 

الذي لطالما ذقناه عّدة اأعوام«.

تقول  رم�����س��ان  �سهر  خ��دم��ات  وع���ن 

الإم��داد  جمعية  »تتكّفل  �سو�سن:  الحاجة 

�سهر  ف��ي  خ��ا���س��ة  اح��ت��ي��اج��ات��ن��ا،  بتلبية 

وبع�س  ب��الإف��ط��ارات  تهتّم  حيث  رم�سان 

الم�ساريف، حّتى ك�سوة العيد«. 

*تاأخذ بيد وتعطي بالأخرى
»الإم������داد و���س��ي��ط خ��ي��ر، ت��اأخ��ذ بيد 

وت��ع��ط��ي ب��ال��ي��د الأخ�����رى«. ه��ك��ذا لّخ�س 

مدير عام الجمعية الحاج محمد برجاوي 

المهام المنوطة بها، والتي جعلتها تكت�سب 

من  ع��ام��ًا   29 م��دار  على  الخّيرين  »ثقة 

لعوائلها  ال��ذات��ي  الكتفاء  وتاأمين  جهة، 

الظروف  �سعوبة  فرغم  اأخ��رى.  جهة  من 

باستطاعة املستضعفني 
املساهمة بهذا العمل رمبا 

لعوائل أكرث حرمانًا منهم 
من خالل إنفاق ما أمكن من 

زكاة الفطرة

مدير عام جمعية الإمداد الحاج محمد برجاوي 

مجتمع
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القت�سادية والمعي�سية التي تمّر بها البالد 

يمنع  لم  فذلك  الداخلية  الأزم��ات  ب�سبب 

البذل  في  م�ستمرًا  بقي  الذي  الخير  عمل 

 :P ال��ر���س��ول  ق��ول  مر�ّسخًا  وال��ع��ط��اء، 

الخير فّي وفي اأّمتي اإلى يوم القيامة«. 

 وعن ن�ساطات �سهر رم�سان المبارك 

ي�سرح الحاج محمد قائاًل: »ولأّن مجتمعنا 

ُمحاٌط بهالة دينية، عملنا على ال�ستفادة 

التي  عوائلنا  لم�سلحة  المنا�سبات  م��ن 

واأخرى  يتيم  بين عائلة  ال�9500  تجاوزت 

الم�ساعدات  بمختلف  ���س��ه��رّي��ًا  ت�ساعد 

ببع�ٍس  اأو  والتعليمية  والغذائية  ال�سحّية 

منها«.

رم�سان  �سهر  في  الحال  »وبطبيعة 

اأكبر على الأيتام والعائالت  يكون العبء 

اأك��ث��ر«،  التقديمات  وب��ال��ت��ال��ي  الفقيرة 

تقوم  ع��ادًة  ت��وّزع  التي  تلك  على  فزيادًة 

برجاوي  الحاج  يقول  ح�سبما  الجمعية 

»ب���اإق���ام���ة اإف����ط����ارات غ��ي��ر م��ح�����س��ورة 

الأهلي  المجتمع  من  جزء  اإنما  بعوائلها، 

ي��ك��ون ح��ا���س��رًا فيها م��ن ب��اب ال��ت��ب��ّرع. 

الغذائية  الح�س�س  توزيع  اإل��ى  اإ�سافًة 

وكذلك  المناطق،  بع�س  في  الرم�سانية 

عن  ناهيك  الفطرة،  وزك��اة  العيد  ك�سوة 

ًة  الم�ساركة في الإحياءات الدينية، وخا�سّ

ليالي القدر«.

*زكاة الفطرة؛ عيد الفقير
يقول  ال��ف��ط��رة،  زك��اة  اإل��ى  وبالن�سبة 

النا�س  على  »ت����وّزع  اإن��ه��ا  محمد  ال��ح��اج 

اأموال  ياأتي من  ما  كّل  واأّما  ة.  باآلية خا�سّ

الكفالت اأو التبّرعات اأو الحقوق ال�سرعّية 

في�سرف في طريقه الخدماتي ال�سرعي، 

للموظفين  الإداري���ة  الموازنة  تقّدم  فيما 

دون  اإي��ران  في  الأم  الموؤ�س�سة  خالل  من 

الحقوق  اأو  التبّرعات  ب��اأم��وال  الم�سا�س 

ال�سرعية«.

ومن على منبرنا يتوّجه الحاج محمد 

الخّيرة،  الأي���ادي  لكل  بال�سكر  ب��رج��اوي 

الم�ساهمة  اإن�سان  كّل  »باإمكان  اأن  ويعتبر 

في عمل الخير من خالل التطّوع اأو و�سع 

الم�ساركة  اأو  منزله  في  �سدقة  �سندوق 

كما  جزئي.  ب�سكل  حتى  ولو  يتيم  بكفالة 

الم�ست�سعفين  حّتى  با�ستطاعة  اأّن  ويوؤّكد 

اأكثر  لعوائل  ربما  العمل  بهذا  الم�ساهمة 

اأمكن  ما  اإنفاق  خالل  من  منهم  حرمانًا 

85من زكاة الفطرة«.

م
 2

01
5 

ن
را

ي
ز

ح
/

 2
85

د 
د

ع
ل
ا



ال�سيخ حمّمد باقر كجك

*الق�سة لي�ست معّقدة
واأكمل  ��اي،  ال�����سَّ م��ن  تبّقى  م��ا  �سرب 

المدى  اإلى  ينظر  وهو  الّنرجيلة،  تدخين 

البعيد، لي�س بعيدًا جدًا، اإلى اآخر ما ت�سل 

اإليه عينه في منطقة بئر العبد. 

في  والعي�س  معّقدة،  لي�ست  الق�سة 

بيدك البيت  مفتاح 
قال لي: »هذا هو اليوم ال�ّسابع بعد الألف الذي اأدخل فيه 

اإلى منزلي، واأخرج منه، وقلبي جمرة من الغ�سب.. اأنت �سديق 

تزّوج  )اإذا  تزّوج!  تزّوج،  لي  لطالما قلت  الطفولة، وتعرفني. 

الآخر()1(!  �سف  النِّ في  اهلل  فليتَّق  دينه،  ن�سف  اأحرز  الرجل 

جُت، والآن اأنا ل اأّتقي  هذا كان حديثك معي دومًا.. ح�سنًا، تزوَّ

اهلل في الن�سف الثاني، واأخاف على الن�سف الأول!«.

حالًة  ل�ست  »اأن��ت  بع�سه،  مثل  كّله  لبنان، 

فريدًة يا �سديقي. اأعرُف اأّن �سغط الحياة 

فيه  يق�سي  بلٍد  في  الباهظة،  المعي�سية 

ليات  الإن�سان جلَّ وقته من اأجل تح�سيل اأوَّ

الحياة، لهو اأمٌر مرهٌق«. 

»اأتعرف �سيئًا؟ تعّلقك بهذه الّنرجيلة، 

قصة
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اأحتاُج  الأ�سرار. ل  بالكثير من  اإليَّ  يف�سي 

اأْن  اأنت ل تعرف  اأ�ساًل  تكلِّمني كثيرًا،  اأْن 

تعّبر عن م�سكلتك ب�سكٍل وا�سح. بل، غالبًا 

باأ�سباٍب  الحقيقّية  الأ���س��ب��اب  ي  تغطِّ م��ا 

واهية. واأنت رجٌل �سرقي يا �سديقي، اأنت 

ل تخطئ اأبدًا«.

*باُب األف طريق للف�سل
اأن��ت  كثيرًا،  بيوتنا  ع��ن  نغيب  »نحن 

تعلم، اأنا اأغيب خم�سة اأيام، واأعود ليومين 

اإل��ى  ال�سباح  م��ن  تغيب  واأن���ت  ث��الث��ة.  اأو 

الم�ساء. الغياب م�سكلة. �سحيح؟« �ساألني 

اأ�سلوب  »ه��ذا  نف�سي:  في  وقلت  �سديقي. 

من يريد رمي التهمة على اأي �سيء«.

ج��دًا،  ال��ه��اّم  عملك  من  تعود  عندما 

مرهقًا  تعود  والهواء،  كالماء  ال�سروري، 

متعبًا، في راأ�سك وجه مديرك المتجّهم، 

اأو  �سائعة،  فر�سٌة  اأو  الح�سود،  زميلك  اأو 

اأفٌق مغلٌق، وغالء المعي�سة، واإيجار ال�سقة، 

واأق�ساط المدر�سة... اإلخ.

المنزل،  دخولك  �سيكون  كيف  تعرف 

»م�سروع  الأف���ك���ار؟  ب��ه��ذه  يغلي  وراأ���س��ك 

على  اإل��ي��ه��ا  �ستنظر  وزوج��ت��ك؛  م�سكل«. 

��ه��ا اأح���د الأع���ب���اء، واأط��ف��ال��ك  اأ���س��ا���س اأنَّ

كذلك، المنزل �سيغدو بوؤرَة عبٍء اإ�سافي. 

�ستهرُب... �ستهرُب من دون وعي. �ستنظُر 

اإلى  المقهى،  اإل��ى  ياأخذانك  قدميك  اإل��ى 

المقهى  اأي�سًا.  الهاربين مثلَك  اأ�سدقائك 

وتجاذب  القدامى  الأ�سدقاء  للقاء  مكاٌن 

ًة في الأ�سبوع. وبيني  اأطراف الحديث، مرَّ

وبينك، هل تثمر هذه ال�سهرات �سيئًا مهّمًا 

جدًا لك ولزوجتك ولأولدك؟ 

ال�سهرة  وقت  اأّن  اأي�سًا  �ست�سعر 

اأي�سًا  ه��ذا  ويحزنك  ب�سرعة،  يمرُّ 

مجّددًا،  المنزل  اإل��ى  �ستعود  ��ك  لأنَّ

ذل���ك ال��م��ن��زل ال��ك��ئ��ي��ب ال���ب���ارد، 

وزوجتك الغا�سبة التي ل ت�سكت.

بيتك؛  ب���اب  ���س��دي��ق��ي، 

�سيفتح  ه���ك���ذا،  ب��ق��ي��ت  اإن 

للف�سل..  طريق  األ��ف  على 

�ستف�سل يا �سديقي.

*مفتاح الباب
هو  »المفتاح  لي:  قال 

زوج���ت���ي. ه��ي م��ف��ت��اح ك��لِّ 

��ُل عبء  ���س��يء. اأن���ا اأت��ح��مَّ

هموم الحياة، واأما هي فال 

تزيدني  ��ه��ا  اأنَّ �سوى  اأج��د 

»تعرف  له:  وقلت  هّمًا«. 

م��ف��ت��اح ق��ل��ب الأ����س���رة؟ 

. والرجال 
)2(

الموّدة، الحّب

�����س��اء.  ام���ون ع��ل��ى ال��نَّ ق���وَّ

قلت له: »تعرف مفتاح قلب 
األسرة؟ املوّدة، احلّب. 

امون على النَّساء.  والرجال قوَّ
امون يف كّل شؤون األسرة قوَّ
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ام��ون ف��ي ك��ّل ���س��وؤون الأ���س��رة. والحب  ق��وَّ

كة.  �ساأٌن لي�س بعده �ساأن. الحبُّ طاقٌة محرِّ

من  �سيء.  كلَّ  ي�سفي  �سحرّي  دواٌء  الحبُّ 

قال اإنَّ قلَّة ذات اليد هي الأزمة؟ 

ل��زوج��ت��ك  بالن�سبة  اأن����ت  ���س��دي��ق��ي، 

دنيا  ل  للدنيا،  بوابتها  اأن���ت  ���س��يء!  ك��لُّ 

تفرح  ل  للفرح،  بوابتها  اأن��ت  غيرك.  لها 

اإنَّ زوجتك  عندما تكون وحدها. من قال 

اأن  ت�سحكك؟  اأن  توؤن�سك؟  اأن  ت�ستطيع  ل 

بالّلطف  مليٍء  عالٍم  اإل��ى  تدخل  تجعلك 

والبهجة والغرابة؟ 

على  وتنقلُب  زوج��ت��ي!!  ل��ي:  �ستقول 

ظهرك �ساحكًا! نَعم، زوجتك. �سرُّ بيتك، 

اأطفالك،  وح�سن  حياتك،  م�سوار  ل  واأوَّ

بكلِّ  خطير،  راأ�سماٌل  اأمانتك.  وم�ستودع 

.
)3(

المقايي�س. كن تاجرًا! كن عا�سقًا

بعد  المنزل  تدخل  ما  اأول  �سديقي، 

وَبعد  بالح�سور.  زوجتك  اأَ�ْسِعْر  غيبتك، 

ها  ُلفَّ البرد،  بالُقرب. وبعد  الُبعد، امالأها 

كلَّ  عنها  اأطلقت  ���ك  اأنَّ �ستجد  فء.  ب��ال��دِّ

الحّب  فطيُر  ونكد.  وح��زٍن  وغربٍة  وح�سٍة 

واإذا  يموت،  وح��ده  القف�س  في  بقي  اإذا 

�سار معه قريٌن عا�سا، في القف�س نف�سه. 

لي�ست الم�سكلة في القف�س اأبدًا.

ت�سمع؟  األ��م  ب�سدٍق،  اأح��ّب��ك،  لها  قل 

اأحّبك،  للمراأة:  الّرجل  »قول  �سمعت:  بلى 

ل يذهب من قلبها اأب��دًا«؟ تعرف معنى ل 

يعني  تنتهي،  نووية ل  يعني طاقة  يذهب؟ 

والّتنظيم  التدبير  قوة جّبارة تحتاج منك 

والّتوجيه!«.

*الأ�سرة معمل الإيمان
العاطفة؟  هذه  اأدي��ر  »وكيف  لي:  قال 

ازدح��اٌم  العبد،  بئر  �سارع  مثل  العاطفة 

دائٌم!«.

العبد.  بئر  ف��ي  نم�سِ  تعال  ل��ه:  قلت 

اأتعلم ما المميَّز هنا؟ اأنَّك ترى خليطًا من 

تعلم  ل  والمتفاوتة.  المتنافرة  الحركات 

طُر احلّب إذا بقي يف القفص 
وحده ميوت، وإذا صار معه قريٌن 
عاشا، يف القفص نفسه. ليست 

املشكلة يف القفص أبداً

قصة
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خلفها ما يوجد. اهلل؟ ل�ست اأدري. وفقدان 

وراء  اأّن  نعلم  كنا  لو  الم�سكلة.  هو  اليقين 

الزدحام  لكان  يمكُث حبٌّ هلل،  كلِّ حركٍة 

�سيئًا محبوبًا. 

اأتعلم؟ 

�ستكوُن  ال�سارع  هذا  من  تعود  عندما 

ال��ب��ال،  و�سغل  ال��ح��رك��ة  م��ن  �سبكًة  اأن���ت 

ال�سيطان..  وم��ط��ّب��ات  ال��دن��ي��ا،  وح�سار 

�ستكون �سديدًا مثل ال�ساحية، قويًا مثلها، 

لّلطف،  و�ستحتاج  ال��ج��الل.  ث��وب  لب�سًا 

الأول��ى  الخلق  لحظة  اإل��ى  يعيدك  ل�سيء 

« اهلل اأن ُيعرف.  حينما »اأحبَّ

�سديقي،  يا  الّلطف  عنوان  وال��م��راأة 

 حديث �سريف مروّي عن الر�سول الأكرم P، م�ستدرك الو�سائل، ج41، �س153.( 1)

ُروَن})الروم:21(.( 2) ًة َوَرْحَمًة اإِنَّ ِفي ذِلَك َلَيات ِلَقْوم َيَتَفكَّ َت�ْسُكُنوا اإَِلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكم َمَودَّ ْزَواجًا لِّ
َ
نُف�ِسُكْم اأ

َ
ْن َخَلَق َلُكم ِمْن اأ

َ
 {َوِمْن اآَياِتِه اأ

 عن الإمام ال�سادق Q: »ويل لمن يبدل نعمة اهلل كفرًا، طوبى للمتحاّبين في اهلل«. م�ستدرك الو�سائل، ج12، �س360.( 3)

 ي�ستحّب لها اإظهار الجمال اأمام زوجها، فعن الإمام علّي بن الح�سين L: ».. اإظهار الع�سق له بالخالبة والهيئة الح�سنة لها في عينه«. ( 4)

تحف العقول، �س239.

 الفقيه، ج3، الحديث 4350.( 5)

 ف���ي رواي���ة جاء رجل اإلى ر�سول اهلل P فقال: اإّن لي زوجة اإذا دخلت تلّقتني، واإذا خرجت �سّيعتني، واإذا راأتني مهمومًا قالت: ما يهّمك، اإن ( 6)

كنت تهتم لرزقك فقد تكّفل به غيرك، واإن كنت تهتّم باأمر اآخرتك فزادك اهلل هّمًا، فقال ر�سول اهلل P: ب�ّسرها بالجنة، وقل لها: »اإّنك 

عاملة من عّمال اهلل، ولك في كلِّ يوم اأجر �سبعين �سهيدًا«. مكارم الأخالق، �س200.

الهوام�س

أنت الذي عليه أن يخلع 
تعلُّقه بدنيا أهل الدنيا قبل 

دخول املنزل، وعليه أن 
ُيحسن توجيه نظر األسرة 

لهذه املعاين

، بين يديها »تدوزن« 
)4(

�سيدة قوى الجمال

ازداد  كّلما  »ال��ع��ب��ُد  ق��اع��دة  على  نف�سك 

!
)5(

للن�ساء حّبًا ازداد في الإيمان ف�ساًل«

يخلع  اأن  الذي عليه  فاأنت  اأن��ت،  واأّم��ا 

تعلُّقه بدنيا اأهل الدنيا قبل دخول المنزل، 

وعليه اأن ُيح�سن توجيه نظر الأ�سرة لهذه 

المقهى،  اإل��ى  �ستخرج  وعندما  المعاني. 

تعرف  وزوجتك  �ستخرج  اأ�سدقائك،  اإلى 

الأ�سدقاء،  بع�س  مع  مر  لل�سَّ تحتاج  اأّن��ك 

عندها  ترمي  لكي  ب�سرعة،  �ستعود  واأن��ت 

�ستتغيَّر  حياتك،  �ستتغيَّر  الدنيا.  اأث��ق��ال 

 .
)6(

اأنت، وتتغيَّر امراأتك، وتتغيَّر نكهة بيتك

المفتاح في يديك يا �سديقي.
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اإبراهيم من�سور

P من بالغة الر�سول*
يوم  باأخفافها  تطوؤُه  زكاَتها  �ساحُبها  ي  يوؤدِّ ل  التي  الإبَل  »اإّن   :P النبيُّ  قال 

عَطى في َنْجَدِتها وِر�ْسِلها«. النجَدة: 
َ
القيامة«، ولكنه P ا�ستدرَك فقال: »اإّل َمْن اأ

خاء. فيكون معنى الحديث: اإّل َمْن اأعطى في  �ْسل: الخ�سب والرَّ ة والُع�ْسر، والرِّ دَّ ال�سِّ

خاء. ة والرَّ دَّ حاَلي ال�سِّ

ة »نجد«(. )ل�سان العرب، ابن منظور، مادَّ

*من الثنائيات
الثنائيات هي كلمات ُمفردة ُتلَفُظ ب�سيغة المثّنى، ومنها:

»الطريدان«؛ اأي الليل والنهار، لأّن كاّلً منهما يطرُد الآخر، فال يجتمعان.

»القديمان«؛ يقول العالمة الف�سلي هما:

1 - ال�سيخ الح�سن بن اأبي عقيل العماني الحّذاء، وهو مجهول تاريخ الوفاة.
�سنة  ى  المتوفَّ البغدادي  الإ�سكافي  الُجنيد  بن  اأحمد  بن  محمد  وال�سيخ   -  2

يا بالقديَمْين لأنهما اأقدم الفقهاء في فترة الغيبة الكبرى. 381ه�. و�ُسمِّ

كشكول

 األدب

أدب ولغة
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*المتقارب لفظًا ومعنًى
رون.

َ
َرنًا: ن�سط، فهو اأِرٌن واأ

َ
ِرَن ياأَرُن اأ

َ
- اأ

- حَرَن يحُرن ُحرونًا: وقف ولم َيْنَقْد. 

فالتقارب اللفظي بين الفعلين يوؤدي - هنا - اإلى التباعد المعنوي، اأي 

اإّن العالقة بين الفعلين هي عالقة ت�ساّد.

*من جذور الكالم
العرب:  وتقول  ِهيَنِتك،  على  معناه:  معروف  قول  هو  ا:  َج��رَّ َهُلمَّ 

واأ�سُل  ول �سعوبة.  ة  �سدَّ ِهينتكم من غير  تعاَلْوا على  اأي  وا،  ُج��رُّ َهُلمَّ 

ترعى  والغنم  الإبل  ُتْتَرَك  اأن  وهو  ْوق،  ال�سَّ في  الَجرِّ  من  الكناية  هذه 

َل كذا وكذا وَهُلمَّ جّرًا لليوم، معناه:  في م�سيرها. وقولهم: كان عام اأوَّ

ا »جّرًا« فقد  امتدَّ ذلك اإلى اليوم، وهو من ا�ستدامة الأمِر وات�ساِله. اأمَّ

َب على الم�سدر اأو الحال، اأي ُجرَّ الأمُر جّرًا. ُن�سِ

التاريخ  اأّن  ْرخ«: جاء في ل�سان العرب لبن منظور 
َ
»التاريخ« و»الأ

ْرخ، وهو ولُد البقرة ال�سغير، اأو بقر الوح�س؛ وذلك لأّن 
َ
ماأخوٌذ من الأ

التاريخ �سيء حَدَث كما يحُدُث الَوَلد. وقيل: التاريخ ماأخوٌذ منه لأنه 

حديث.

*من نوادر العرب
يه باأٍخ له فقال: »اأعظم اهلل اأجرك، ورحَم  لين على رجل يعزِّ دخل بع�ُس المغفَّ

اأخاك واأعانه على ما َيِرُد عليه من م�ساألة ياأجوج وماأجوج«. ف�سحك َمْن ح�سر 

اإبلي�س،  اهلل  لعن  فقال:  النا�س؟«  ي�سائالن  وماأجوج  اأياأجوج  »ويحك،  له:  وقالوا 

اأردُت اأن اأقول: هاروت وماروت.

)هاروت وماروت: ملكان عّلما النا�س ال�سحر فتنة باأمر اهلل، ول عالقة لهما 

بم�ساءلة الأموات في قبورهم(.

91

م
 2

01
5 

ن
را

ي
ز

ح
/

 2
85

د 
د

ع
ل
ا



*من الأ�سداد
 : دُّ : هو الِمْثُل والنظيُر، والجمُع اأنداٌد، والنِّ دُّ النِّ

هو  دُّ  فالنِّ ويخالُفه،  ُي�ساّدُه  ال��ذي  ال�سيء  ِمْثُل  هو 

بالأنداد  وُي��راُد  الت�ساّد.  هنا  ومن  ْبُه،  وال�سِّ دُّ  ال�سِّ

اهلل،  دون  اآلهة  من  يتَّخذون  الجاهلية  اأهل  كان  ما 

َل��ُه  {َوَت���ْج���َع���ُل���وَن  ال��ع��زي��ز:  وق��د ج��اء ف��ي التنزيل 

اأَنَداداً})ف�سلت: 9(، اأي: اأ�سدادًا واأ�سباهًا.

*من اأجمل النثر
ما قاله ال�ساعر جوزيف حرب في الإمام الح�سين Q وكربالء، قال: »يُمرُّ 

في  �ِسْدرًة  َج�َسٍد...  في  ًة  جنَّ ر�سالة...  في  �سًا  مقدَّ علي  بن  الح�سيُن  خاطري  في 

�ْسَعَل في 
َ
ْقَعَد القلَب عن الهوى، واأ

َ
ن اأ َة عمَّ ْقَعَد الجنَّ

َ
منتهى... اإنه الَوْم�ُس القد�سيُّ اأ

�سراِج ال�سدِر فتيلَة الحكمة، وباَع َنْف�سًا تموُت غدًا بنف�ٍس ل تموت...

ْت  ابَة الفرات التي ُبحَّ َحة الأحزان... و�سبَّ كربالء... يا م�ساحَة المرارة ومو�سَّ

ِرْح 
ُ
اأ ة... َهبيني  �َسِرَبْت، وحار�سَة الم�سابيِح التي ا�ستعَلْت بزيت م�سارج الجنَّ وما 

راأ�َس الح�سين على يدي«.

)علّي والح�سين في ال�سعر الم�سيحي، �س378 - 380(.

ّي اأ�سله ف�سيح *عامِّ
ُة المطر: بالعاّمة، هي الدفعة ال�سديدة منه، واأ�سُل التعبير  - َزخَّ

في  وجاء   . َزخٌّ َدْف��ٍع  فكلُّ  دفعه،  اإذا  َزّخ��ًا،  ه  َيُزخُّ َزّخ��ه  ُيقال:  ف�سيح، 

الحديث ال�سريف: »َمَثُل اأهِل بيتي َمَثُل �سفينة نوح، َمْن تخلََّف عنها ُزخَّ 

به في النار« اأي: ُدِفَع وُرمَي.

)ل�سان العرب، م.�س، مادة »زّخ«(.

أدب ولغة
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عر *من اأجمل ال�سِّ
من اأجمل ما قيل في الفراق:

ما قاله الح�سن بن وهب الكاتب:

�������ل�������ْت ���������������ا ال����������ف����������راُق ف�����ح�����ي�����َن َج������������دَّ َت�������َرحَّ اأمَّ

ُم���������َه���������ُج ال������ن������ف������و�������سِ ب��������ه ع�����������ِن الأج���������������س�������اِد

�������َدُع ق���ل���َب���ه َم����������ْن ل������م ي������ِب������ْت وال�������َب�������ْي�������ُن َي���������������سْ

ل����������م َي����������������������ْدِر ك��������ي��������َف ت��������ف��������تُّ��������ُت الأك�����������ب�����������اِد

وما قاله من�سور النمرّي:

ل��������واح��������ٌد وال���������������ف���������������راَق  ��������َة  ال��������م��������ن��������يَّ اإنَّ 

ِب�������ل�������ب�������اِن ��������َع��������ا  ت��������را���������سَ ت���������������واأم���������������اِن  اأو 

ام: وما قاله اأبو تمَّ

وال������������������ف������������������راْق ������������َة  ال������������م������������ن������������يَّ اإنَّ 

ُي����������������ط����������������اْق ل  م�������������������ا  ك���������������الُه���������������م���������������ا 

ل������������������و ل������������������م ي������������������ُك������������������ْن ه������������������������ذا ك������������ذا

ف��������������������راْق اأو  م������������������������وٌت  ق������������ي������������َل  م���������������ا 

*من اأجمل الردود
فا�ستدعاه  عًا،  مت�سيِّ عالمًا  كان  النحوّي  اإ�سحاق  بن  يعقوب  اأن  ُي��رَوى 

َحبُّ اإليك، ابناَي هذان )المعتّز 
َ
ل ذات يوم، و�ساأله: »يا يعقوب، اأيُّهما اأ المتوكِّ

والموؤيَّد( اأم الح�سن والح�سين؟

للمتوّكل  قال  ثم  اأهُله،  ُهما  بما   L والح�سيَن  الح�سَن  يعقوُب  فذكر 

َحبُّ اإليَّ من ابَنْيك!«.
َ
العّبا�سّي: »اإّن َقْنَبرًا خادَم علّي Q اأ
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دميا جمعة فّواز

مشكلتي 
»ال أبكي«!

الآداب،  يجة كلية  23 عاماً، خرهّ �سهى، عمري  ا�سمي  ال�سالم عليكم، 

��ون م��ن م�سكلتي  ول زل���ت ف��ي ط���ور ال��ب��ح��ث ع��ن وظ��ي��ف��ة. ق��د ت��ت��ع��ج��بهّ

كلهّ مواقف  تبعاتها في  اأعاني من  لالأ�سف  ولكنهّي  بتفاهتها،  وتعتقدون 

حياتي. م�سكلتي، اأنهّني ل اأ�ستطيع البكاء، ول�ست عاطفيهّة كما �سديقاتي 

و�سقيقاتي. اأنا الو�سطى بين خم�ض فتيات في المنزل. وفي الوقت الذي 

تنهمر دموع �سقيقاتي كلهّما �سافر والدي وعاد �سالماً، اأو عند اأيهّ موقف 

ر لوفاة قريٍب اأو م�سكلٍة عائليهّة، ل اأذرف دمعة، بل اأبقى محملقة في  موؤثهّ

، ومهما �سعرت بالألم وال�سيق ل قدرة لي حتهّى على التباكي!  وجوههنهّ

وبينها،  بيني  ة  م�����س��ادهّ اأيهّ  عند  دم��وع��ه��ا  تنهمر  ال�سغرى  �سقيقتي 

بينما ينزعج الجميع من مالمحي الجامدة، فيعتقدون اأنني ل اأ�سعر، 

ل  وه��م  مالمحي«،  وق�سوة  اإح�سا�سي  »قلهّة  عن  قا�ض  بكالم  هون  ويتفوهّ

يدركون اأنهّني مع كلهّ نب�سة من قلبي اأنزف دموعاً..

د اأنهّني ل اأ�سعر باآلم الآخرين، بينما �سديقاتي يعتبرن اأنهّ  ي تردهّ مهّ
اأُ

الفراق  على  الحزن  دم��وع  كانت  جنا،  تخرهّ يوم  حتهّى  حجر...  من  قلبي 

، واأنا رغم تاأثهّري ال�سديد... لم اأبِك! تنهمر من عيونهنهّ

تاأكيد  رغ���م  اأع����وام  ب�سعة  م��ن��ذ  الم�سكلة  ه���ذه  األح����ظ  ب����داأُت  وق���د 

اأن  اأتمنى  باكية. على كلهّ حال،  اأنهنهّ لم يرينني يوماً  الدائم  �سقيقاتي 

موا لي الحلهّ المنا�سب. يَّة لم�سكلتي وتقدِّ تنظروا بجدِّ

شباب
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الحل

1- من المهّم اأن تراجعي طبيب عيون، كخطوة اأولى لتتاأّكدي من عدم اإ�سابتك 
ة اإن كنت ت�سعرين بحرقة فيها، وعالجها ب�سيط  بجفاف في العين، خا�سّ

و�سهل.

تقييم  تعيدي  اأن  عليك  عالجها،  ينبغي  ع�سوّية  م�سكلة  ل  اأن  التاأّكد  بعد   -2
اأنت  َمْن حولك، ول تقارني �سخ�سك بمن �سواك،  اآراء  نف�سك بمعزل عن 

ي�ستطيع  �سهى من  يا  ووحدك  وح�ّسا�سة،  نف�سك  التعبير عن  تجيدين  فتاة 

توؤّكديها  اأن  م�سطّرة  ول�ست  بها  ت�سعرين  التي  النفعالت  كمية  يفهم  اأن 

لالآخرين.

تخذلنا  كثيرة  فاأحيانًا  حقيقّية،  نعمة  اأّن��ه��ا  على  م�سكلتك  اإل��ى  انظري   -3
انفعالتنا، وت�سّبب لنا الدموع مواقف محرجة.

اأو  بالكتابة  البكاء، ترجمي حزنك  4- في حال �سعرت بالختناق والرغبة في 
الريا�سة. فالمهّم اأن تعّبري عندما ت�سعرين ب�سيق وبطريقة معّينة.

5- ل تكوني قا�سيًة على نف�سك، واأكثري من ال�ستغفار فاإّنه ح�سن عظيم.
6- ون�سيحة اأخيرة، فقط حين تقرئين الدعاء، اأو تقفين بين يدّي اهلل عزَّ وجلَّ 
في �سالة خا�سعة، من الم�ستحّب اأن تتباكي، اأّما في غير هذه الحالة فال 

ت�سغطي على نف�سك بغية اإر�ساء الآخرين.

بم�سكلتك،  ن�ستهين  لن  بالطبع  �سهى،  �سديقتي 

الألم  نتفّهم  اأن  ن�ستطيع  اأّننا  لك  ونوؤّكد  ثقتك،  ون�سكر 

�سبحانه  اهلل  من  نعمة  فالبكاء  ب��ه.  ت�سعرين  ال��ذي 

الأح���زان.  لتنفي�س  مهمة  و�سيلة  اأّن��ه  كما  وتعالى، 

هناك  الحديثة،  ال��درا���س��ات  من  العديد  وبح�سب 

اإي��ج��اب��ًا على  تنعك�س  ال��ت��ي  ال��ف��وائ��د  م��ن  ال��ع�����س��رات 

اأج�سادنا ونف�سّياتنا عند البكاء. كما اأّننا، ولالأ�سف، نعي�س 

في مجتمع يعتمد على الأدّلة العملّية للحكم على م�ساعر النا�س، 

غمي 
ُ
فنحن ل ن�سّدق اأّن الآخر يتاألَّم اإّل اإذا اأجه�س باكيًا، وفي حال اأ

عليه ل�سّدة الحزن ازددنا يقينًا ب�سفافّيته!

النقاط  من  عدد  على  اأوؤّك��د  اأن  البداية  في  اأوّد  حال،  كّل  على 

واأتمّنى اأن ل تغيب عن بالك: 
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ت�سعر  تعد  لم  ال��ذي  المنزل  اأنحاء  في  تجول  »فاطمة«  كانت 

ال�سبب من دعوة  اأحد يدرك  لم يكن  الأحّبة.  برحابته رغم كثرة 

العّمة »هالة« المفاجئة للع�ساء، وعلى الرغم من ذلك التزم جميع 

اأفراد الأ�سرة بالتوقيت الذي حّددته دون اأن يجروؤ اأحد اأن ي�ساألها 

اإن كانت اأنهت فترة �سومها وحدادها اأم اأّنها مجّرد بادرة محّبة. 

واأم�ست زاهدة  »العّمة«  تغّيرت  البكر »باقر«  ابنها  ا�ست�سهاد  فمنذ 

ال�سوم  رحلة  وب��داأت  الأك��ل  عن  امتنعت  وبهارجها.  الحياة  بكّل 

يومّيًا، وعند اإفطارها تكتفي بقليل من الّلبن والتمر وبع�س الفاكهة 

المجّففة. 

الدافئ  المنزل  هذا  اإل��ى  مجّددًا  تعود  اأن  فاطمة  تتخّيل  لم 

اأن  يحّب  ك��ان  كم  ولطفه.  باقر  حيوّية  افتقاد  ال��زواي��ا  وت�سارك 

ّمه وقدرتها 
ُ
يدعو الرفاق اإلى منزله. لطالما كان يتفاخر بموهبة اأ

المبدعة على اإعداد اأ�سناف الطعام الّلذيذ، لدرجة اأّنه لم يفّوت 

اعتادت  وقد  بالجبهة.  التحاقه  عند  �سوى  منزله  في  طعام  وجبة 

العّمة هالة اأن ت�سوم اأيام غيابه لتقيم ماأدبة �سهيَّة للجميع احتفاء 

ذلك  ومنذ  ا�ست�سهد!  حّتى  المنزل..  اإل��ى  وعودته  باقر  ب�سالمة 

الوقت، لم تقف في مطبخها، وُحرم الجميع من تلك الّلقاءات.

عند الثامنة تمامًا، تحّلقت العائلة حول المائدة وكان اأمام كّل 

�سحن ورقة �سغيرة، ُكتب فيها رقم، وقبل اأن تنهال الأ�سئلة حول 

�سّر الأرقام، طلبت العّمة من كّل واحد اأن ي�سع ورقته جانبًا ريثما 

دعوة خاّصة

شباب
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فاطمة  حّتى  لرغبتها،  احترامًا  روؤو�سهم  بهّز  اكتفوا  طعامه.  ُينهي 

عاندت ف�سولها واأم�سكت ورقتها بيد مرتجفة بعد اأن ا�سترَقت النظر 

طَغت  ما  و�سرعان  ورقتها،  على  اأخ�سر  بقلم  ُخّط   27 الرقم  لترى 

قرقعة المالعق في ال�سحون على الهدوء الن�سبّي في غرفة الطعام. 

وبعد م�سّي �ساعة من الوقت، وّزعت العّمة هالة الحلوى ووقفت 

رقيق:  ب�سوت  هم�ست  عليها.  العيون  وا�ستقّرت  الغرفة،  و�سط  في 

»اأ�سكر تلبيتكم دعوة باقر اإلى طعام الليلة«. وما اإن لفظت ا�سم باقر 

العّمة تقديرًا لموا�ساة  اأ�سوات �سعيفة بالبكاء. ابت�سمت  حّتى علت 

الجميع  وانهمك  رقم«  ُكتب  ورقة  كّل  »في  قائلة:  اأردفت  ثّم  البع�س 

با�ستراق النظر اإلى الورقة التي بين يديه، »هل تعرفون ما هي هذه 

»اأنا رقم  اأما فاتن فهم�ست:   ،»25 »اأنا رقمي  الأرق��ام«؟ �ساح علّي: 

واحد!«. هتفت فاطمة بف�سول �سديد: »كاّل يا عّمة، اأخبرينا ما �سّر 

ت العّمة راأ�سها واأردفت: »دعوتي لكم اإلى الع�ساء  هذه الأرقام«. هزَّ

�سي�ساركنا بها باقر الّليلة. اأنتم ثالثون مدعّوًا. وكما تالحظون لقد 

اأن يقراأ كّل  اأتمّنى  الرقم ثالثين.  الواحد حتى  الأرقام من  توّزعت 

واحد منكم جزءًا من القراآن الذي ح�سل على رقمه. اأعرف اأّن ابني 

يدعو  ماأدبة  له  اأقيم  اأن  رت  قرَّ لذلك  طعامي،  لنكهة  ا�ستاق  باقرًا 

من  ننهل  دعونا  ب�سهّية،  الطعام  تناولتم  ما  وبقدر  اأ�سحابه.  اإليها 

الآيات ب�سهّية نفو�سنا الجائعة والتائقة لر�سا المولى«.

نظرت فاطمة اإلى �سورة ال�سهيد في و�سط الغرفة، ولثواٍن ُخّيل 

97اإليها اأّنه يخ�ّس والدته والجمع الحا�سر بابت�سامة ر�سا.
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اإعداد: حوراء مرعي عجمي

عليك المشي 20 دقيقة قبل العشاء...
اإّن  ا�سكتلندية  درا���س��ة  نتائج  ق��ال��ت 

�ساعة  ن�سف  اأو  دقيقة   20 لمدة  الم�سي 

على  ي�ساعد  الع�ساء  وج��ب��ة  ت��ن��اول  قبل 

اإنقا�س الوزن بفاعلية.

وبح�سب موقع »�ساين« الذي ن�سر نتائج 

الدرا�سة التي اأجريت في جامعة غال�سكو 

ي�ساعد  يوميًا  الإج��راء  هذا  ممار�سة  فاإن 

على فقدان ب�سعة كيلوغرامات خالل وقت 

ب�سبب  ال�سهية  الم�سي يقّل�س  لأّن  ق�سير، 

الج�سم  وي��دف��ع  الج�سم،  ح���رارة  ارت��ف��اع 

لتغذية  المخّزنة  الدهون  ا�ستخدام  اإل��ى 

الع�سالت قبل تناول الع�ساء.

�سيدات   10 على  الدرا�سة  ج��ري��ت 
ُ
واأ

 20 ل��م��دة  الم�سي  اأث���ر  وت��ب��ّي��ن  ب��دي��ن��ات، 

بتناول  الم�ساركات  اكتفت  حيث  دقيقة، 

وجبة خفيفة بدًل من وجبة الع�ساء.

»طقطقة«  اأ�سوات  النا�س  بع�س  ُيحّب 

مدار  طويلة  ل�سنوات  ظّلت  التي  الأ�سابع 

ذلك  ُي�سّبب  الذي  ما  ب�ساأن  العلماء  بحث 

على وجه الدّقة.

ال�»طقطقة«  اأّن  ال��ب��اح��ث��ون،  واأع��ل��ن 

بالغاز  مملوء  تجويف  تكّون  ب�سبب  تحدث 

ال�سائل  ى  ت�سمَّ زلقة،  مادة  اأن�سجة  داخل 

في  الحركة  ت�سهيل  على  تعمل  ال��زلل��ي، 

الم�سافة الفا�سلة بين �سالميات الأ�سابع، 

 310 من  اأق��ل  خالل  »الطقطقة«  لتحدث 

ور�سد  الثانية.  من  جزء  األف  من  اأج��زاء 

»الطقطقة«  �سوت  قبل  اأي�سًا  الباحثون 

يكون  ربما  اللون  اأبي�س  ومي�سًا  مبا�سرة 

ناجمًا عن اندفاع كمية �سغيرة من الماء.

كندا  في  الطبي  التاأهيل  اأ�ستاذ  وقال 

الدرا�سات  بع�س  اإّن  كاوت�سوك«:  »جريج 

ينجم  ل  الأ�سابع  طقطقة  اأن  اإل��ى  ي�سير 

�سالمة  دليل على  بل هي  اأي �سرر،  عنها 

واإّن عدم  يقوم بذلك،  المفا�سل عند من 

على  موؤ�سرًا  يكون  قد  ذل��ك  على  القدرة 

حدوث م�ساكل بالمف�سل م�ستقباًل.

أسرار »طقطقة األصابع«..! 

حول العالم
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ناسا: سنعثر على مخلوقات فضائية بحلول عام 2025 

اأ�سار علماء وكالة الف�ساء الأمريكية، 

نا�سا، اإلى احتمالية العثور على مخلوقات 

قالت  اإذ   ،2025 ال��ع��ام  بحلول  ف�سائية 

»اإل��ي��ن  بالوكالة  الف�ساء  علماء  م��دي��رة 

الف�ساء،  في  المياه  وجود  حول  �ستوفان« 

اأدلة قوية على  »اإّن العلماء �سيعثرون على 

الأر�س خالل عقد من  وجود حياة خارج 

الزمن«.

تو�سيحيًا حول  ر�سمًا  الوكالة  ون�سرت 

اأو  اأدل��ة  على  فيها  عثرت  التي  المناطق 

كواكب  �سطح  على  م��ي��اه  ل��وج��ود  م��الم��ح 

اأخرى.

التي  المخبرية  التجارب  نتائج  بّينت 

يمنع  ال�سعر  نتف  اأن  العلماء،  اأج��راه��ا 

تطّور ال�سلع نتيجة تحّفز ب�سالت ال�سعر 

المجاورة.

المتحدة  الوليات  من  علماء  واأج��رى 

بهدف  المخبرية،  الفئران  على  تجارب 

مكافحته،  وكيفية  ال�سلع  اأ�سباب  تحديد 

فتبين لهم اأّن ب�سيالت ال�سعر المت�سررة 

اإل��ى  اإ����س���ارات  ت��ر���س��ل  ن��ت��ف��ه،  م��ن عملية 

خالل  م��ن  ال��م��ج��اورة،  ال�سعر  ب�سيالت 

نتف الشعر وسيلة لوقف تساقطه 
هذه  تحّفز  خا�سة  بروتينات  اإف��رازه��ا 

خاليا  ظهور  اإل��ى  ي���وؤّدي  ما  الب�سيالت، 

مقاومة لت�ساقطه، تحّفز نموه.
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ال�سباب  عدد  اأّن  حديثة  طبية  درا�سة  وج��دت   

ارتفع  قد  الرقبة  اأو  الظهر  اآلم  من  يعانون  الذين 

العام  واح��د،  ع��ام  في  المئة  في   60 زي��ادة  بن�سبة 

الك�سولة  الحياة  اأن��م��اط  ب�سبب  وذل��ك  الما�سي، 

وا�ستخدام التكنولوجيا بكثرة.

العمود  تقوم  »اتحاد  من  هات�سفول«  »تيم  وقال 

الفقري البريطاني«: »اإّن هذا الرتفاع الملفت �سببه 

اأ�سلوب حياتنا الحديثة الذي يجبرنا على الجلو�س 

على  كبيرًا  �سغطًا  ي�سبب  م��ا  وه��و  ط��وي��ل،  لوقت 

الظهر والرقبة ل �سّيما النحناء ل�ستخدام اأجهزة 

الكومبيوتر والآيباد«. 

منتظمة  راح��ة  فترات  باأخذ  هات�سفول  ون�سح 

لتقليل تراكم التوتر على اأ�سفل الظهر، والم�سي بين 

الجلو�س مريحة  و�سعية  تكون  واأن  والآخ��ر،  الحين 

بحيث تكون الركبتان اأعلى بقليل من الوركين.

حول  ج���ري 
ُ
اأ اأن  بعد  عليه  متعارفًا  �سار  النحل  �سّم  ع��الج 

تركيبته الكثير من الدرا�سات. وقد اأظهرت النتائج اأّنه يعالج بع�س 

ل�سعة  طريق  عن  واإّم��ا  ال�سيدليات  في  اإّما  يوجد  وهو  الأمرا�س، 

والنقر�س  الروماتزم  منها:  كثيرة  والأم��را���س  مبا�سرة.  النحلة 

والمالريا  الجلد  واأمرا�س  الأع�ساب  والتهاب  المفا�سل  والتهاب 

مانع  تاأثير  النحل  ول�سّم  الكلى...  واأمرا�س  الدم  �سغط  وارتفاع 

لتخثر الدم كما اأّنه يزيد مناعة الأج�سام �سد الأمرا�س.

»جيل اآليباد«
معّرض آلالم الظهر والرقبة 

سّم النحل له أيضاً فوائد! 

الأوروب���ي  الت��ح��اد  و�سف 

�سركة  باأنها  »غ��وغ��ل«  �سركة 

الأوروبية  ال�سوق  في  محتكرة 

تهمة  اإليها  ي��وّج��ه  اأن  وي��ن��وي 

مكافحة  قانون  بخرق  ر�سمية 

الحتكار في التحاد الأوروبي.

اإّن  ال����خ����ب����راء  وي����ق����ول 

بهذا  ال��م��ح��اك��م��ة  اإج������راءات 

اأع��وام��ًا  ت�ستغرق  ق��د  ال�����س��اأن 

حكم  اإ����س���دار  يمكنها  ل��ك��ن 

 6 غرامة  بدفع  »غوغل«  بحّق 

مليارات دولر.

»غوغل« 
يواجه تهم 

االحتكار
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ابنتها،  توفيت  تايلندية،  عائلة  قّررت 

ورم  ب�سبب  عامين،  العمر  م��ن  البالغة 

الدماغ، تجميد جثتها، على  �سرطاني في 

اأمل اأن يتطور الطب في الم�ستقبل، ويتمكن 

وكانت  الحياة.  اإلى  اإعادتها  من  الأطباء 

)عامان(  نوفاراتبونغ«  »ماتيرن  الطفلة 

الما�سي،  الثاني  كانون   8 في  توفيت  قد 

�سنتيمترًا   11 بحجم  ورم  اكت�ساف  بعد 

ولم  دماغها«.  من  الأي�سر  الجانب  على 

جل�سة  و20  ال��دم��اغ،  في  عملية   12 تفلح 

اإنقاذ  من  �سعاعي  واآخ��ر  كيماوي،  ع��الج 

اإلى �سركة  حياتها؛ فلجاأت »عائلة الطفلة 

د« طفلتها  عائلة »ُتجمِّ
لتعيدها إلى الحياة 

في عام 2005 مّثل الالعب الم�سيحي 

في  فارقة  عالمة  تيموريان«  »اأن��دران��ي��ك 

و�سائل  اإليه  واأ�سارت  الإيراني.  المنتخب 

هناك  »ان��ظ��روا  قائلة:  العالمية  الإع��الم 

م�سيحي في المنتخب الإيراني«.

درس رياضي إيراني: قائد المنتخب مسيحي 

»الكور الأميركية«، لتجميد الموتى وقامت 

ب�سكل  وج�سدها  الطفلة  دم���اغ  بتجميد 

 196 بلغت  ح���رارة  درج��ة  على  منف�سل 

درجة مئوية تحت ال�سفر«.

اليوم �سار »اأندرانيك تيموريان« قائدًا 

الإ�سالمية  الجمهورية  في  منتخب  لأه��ّم 

المنتمي  المميَّز  الو�سط  لعب  الإيرانية. 

في  الأرثوذك�سّية  الأرم��ن��ّي��ة  الأق��ل��ّي��ة  اإل��ى 

كرة  لمنتخب  الأول  القائد  اأ�سبح  البالد، 

القدم في اإيران.

يعك�س  لأّن��ه  ع��ادّي��ًا  لي�س  الخبر  وه��ذا 

اأمرًا مهّمًا وهو اأّن الريا�سة في الجمهورية 

كبيرًا  احترافّيًا  ُب��ع��دًا  تاأخذ  الإ�سالمية 

وتعطي الأولوّية لالأداء الريا�سي.

الأرم��ن مع  اإي��ران يمّثل  اأّن��ه في  علمًا 

الآ�سوريين وغيرهم من الأقلّيات ن�سبة اأقل 

101من 1 % من حجم ال�سكان.
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�سح اأم خطاأ؟

اأ - اإذا ُجمع المال لفقير معّين اأو م�سروع معّين فال يجوز �سرفه لفقير اآخر وم�سروع اآخر.

2.5 مليار  ب - اإّن عدد م�ستخدمي الإنترنت اإجماًل في كّل مناطق العالم بلغ، في مطلع عام 2014، 

م�ستخدم اأي بن�سبة 25 % من �سكان العالم.

ج - يتعامل الإن�سان الموؤمن على اأ�سا�س من الأخالق الإ�سالمية حتى في اأ�سّد الظروف واأتع�سها.

امالأ الفراغ:

اأ - ال�ستقامة في طريق ........ مثاًل، يترتب عليها وفور الخيرات وتنّزل النعم الإلهّية.

ب - الإمامة من�سب اإلهي ترتبط الأّمة به بنف�س الم�ستوى الذي ترتبط به مع .........

ج - رواية »تراب كو�سك الناعم« وق�س�س »�سادة القافلة« من الروايات والق�س�س الم�سّوقة ل�........ 

الإ�سالمية.

من القائل؟

اأ - »من الأخالق الذميمة التي ت�سّبب هالك الإن�سان، وتوجب �سغطة القبر �سوء الخلق مع اأهل الدار 

والجيران«.

ب - »بم�ساعدة اهلل وعنايته يوّفق الإن�سان لقطع المنازل والمقا�سد في م�سير التكامل والقرب«.

ج - »اإّن كّل ما جاهد الأنبياء O ونا�سلوا و�سّحوا لأجله طوال التاريخ �سيتحّقق«.

�سحح الخطاأ ح�سبما ورد في العدد:

اأ - المال ركن الحياة ال�سعيدة، وهو اأحد اأبرز اإنجازات الإمام لجميع الرعّية.

ب - »علينا اأن نقّدم الإ�سالم الذي يعطي اأهمية بالغة للقلب والفكر، الإ�سالم الذي يدعو اإلى التعّقل«.

ج - ُيقال اأّن كلمة »القديمان« ُتطلق على الليل والنهار.

من / ما المق�سود؟

اأ - �سار معَلمًا دينيًا، تاريخيًا واأثريًا مهّمًا جدًا في جبل عامل بعد ترميمه وتاأهيله. ما هو؟

ب - كان اأول َمن هجم على بيت المقد�س وخّربه، وبقي خرابًا ل�سبعين عامًا.

ج - كان يتعامل مع والديه بح�سا�سية بالغة ويحر�س كل الحر�س على م�ساعرهما.

أسئلة مسابقة العدد 285

اأ�سئلة الم�سابقة ُيعتمد في الإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي. ٭ 

ُينتخب الفائزون �سهريًا بالقرعة من بين الذين يجيبون اإجابات �سحيحة عن كل اأ�سئلة  ٭ 

الم�سابقة وتكون الجوائز على ال�سكل الآتي:

الثاني: مئة األف ليرة لبنانية الأول: مئة وخم�سون األف ليرة لبنانية 

بالإ�سافة اإلى 8 جوائز قيمة كل واحدة منها خم�سون األف ليرة.

يعتبر  بالقرعة،  اإجابات �سحيحة ولم يوفق  اثني ع�سر عددًا ويقّدم  ي�سارك في  كل من  ٭ 

م�ساركًا بقرعة الجائزة ال�سنوية.

ُيعلن عن الأ�سماء الفائزة بالم�سابقة ال�سهرية في العدد مئتين و�سبع وثمانين ال�سادر في  ٭ 

الأول من �سهر اآب 2015م بم�سيئة اهلل.
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في اأّي مو�سوع وردت الجملة الآتية:

لي�ست  نف�سه.  القف�س  في  عا�سا  قرين  معه  �سار  واإذا  يموت،  وحده  القف�س  في  بقي  اإذا  الحّب  طيُر 

الم�سكلة في القف�س اأبدًا.

اذكر الكلمة التي لم ترد في العدد �سمن هذه الجملة.

كما يجهل الإن�سان بداية التاريخ، يجهل نهايته اأي�سًا، ذلك اأن حدوث اآخر الزمان يبقى خا�سعًا لالإرادة 

الإلهية، ولل�سنن الحاكمة على التاريخ والب�سر والحدود المكانية.

ابحث عن الكلمة المنا�سبة في العدد:

ة ب�سبب ارتفاع حرارة الج�سم، ويدفع الج�سم اإلى ا�ستخدام الدهون المخّزنة. اإّن ........ يقّل�س ال�سهيَّ

اأدائها  اأن تكون في  اإن�سانية، تحاول  1987 لتحقيق مقا�سد  هي قافلة خير انطلقت عام 

م�سداقًا لقول ر�سول اهلل P: »الخير فّي وفي اأّمتي اإلى يوم القيامة«. ما هي؟

عن  ف�ساًل  الموؤّرخون  ذكرها  التي  العالمات  من  كبير  عدد  فيها  يتحّقق  الزمن  من  فترة   

الظهور  وقت  يحين  تحّققها  ومع   O الأطهار  بيته  واآل   P النبي  واأحاديث  رواي��ات 

ال�سريف لالإمام |. ما ا�سم تلك الفترة الزمانية؟

الجائزة الأولى:علي عبا�س نا�سر. 150000 ل.ل.

الجائزة الثانية:  ر�سوان علي حمودي. 100000 ل.ل.

12 جائزة، قيمة كل منها 50000 ل.ل. لكل من:

علّي الأكبر عبا�س رّيا* 

فاطمة محمد فواز* 

كامل علي كمال* 

بتول مو�سى �سقالوي* 

هال ح�سن قبي�سي* 

محمد نا�سر حطيط* 

نمر محمود عي�سى* 

فاطمة علي الغول* 

زهراء علي عبد الكريم* 

با�سم اأحمد مرت�سى* 

حنان علي عوال* 

هديل ح�سين �سرور* 

أسماء الفائزين في قرعة مسابقة العدد 283

ل من تّموز  2015م اآخر مهلة ل�ستالم اأجوبة الم�سابقة: الأوَّ

من  اإلى حرمانها  يوؤدي  ما  القرعة  �سحب  بعد  المجلة  اإلى  الق�سائم  من  العديد  ي�سل  ٭ 

ال�ستراك بال�سحب لذا يرجى الإلتزام بالمهلة المحددة اأعاله.

ُتر�سل الأجوبة عبر �سندوق البريد)بيروت، �س.ب: 24/53(، اأو اإلى جمعية المعارف  ٭ 

الثقافية  الإ�سالمية  المعارف  جمعية  معر�س  اإلى  اأو  المعمورة  الثقافية-  الإ�سالمية 

-النبطية- مقابل مركز اإمداد الإمام الخميني}.

كل ق�سيمة ل تحتوي على ال�سم الثالثي ومكان ورقم ال�سجل تعتبر لغية. ٭ 

يحذف ال�سم المتكّرر في ق�سائم ال�ستراك. ٭ 

ل ُت�سّلم الجائزة اإّل مع اإرفاق هوية �ساحبها اأو �سورة عنها. ٭ 

مهلة ا�ستالم الجائزة ثالثة اأ�سهر من تاريخ اإعالنها في المجلة، واإّل فتعتبر ملغاة. ٭ 
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وروتها  ال�سداقة،  في  ق�س�سًا  قراأنا  لطالما 

وتم�ّسكنا  واقعنا،  في  فج�ّسدناها  ال�سعراء،  اأقالم 

بها، عّلها ت�سير بنا اإلى الغد الجميل، حيث ظلمة 

كّل  ف��ي  الأ���س��دق��اء  وحيث  لها،  مكان  ل  ال��وح��دة 

اأحالمها  ترت�سم  مكاٍن من حولنا. ج�ّسدنا طفولة 

اأمانة،  ال�سّر  يحفظون  مخل�سين،  اأ�سدقاء  على 

ويخل�سون لنا في الغياب قبل الح�سور.

وكبرنا يا �ساعرنا العظيم، كبرنا يا اأقالمًا روت 

�سيئًا.  قراأنا  مّما  ولم نجد  الإخال�س �سديقًا،  لنا 

عبرنا الألم وحيدين، حيث لكلٍّ مّنا م�ساكله التي 

تكفيه. ع�سنا الفرحة ب�سمت خ�سية اأن نوؤلم قلوبًا 

يكويها الحزن، ر�سمنا ال�سحكة �سورة نقذفها في 

اأنف�سنا �ساعة الوحدة، كي ل يوؤلم �سوتها م�ساعر 

مجروحة. نعم، �سرخنا على الجميع، وحين دعت 

كل  وانت�سلت  وحيدين  وقفنا  بنا،  لّلطف  الحاجة 

الأيادي التي اأدفاأتها اأيدينا يومًا، تلك الأيادي التي 

اأبوابنا،  البرد  دق  �ساعة  تركتنا  عليها،  حر�سنا 

قّوتنا،  من  نيلها  بعد  قوّية  باتت  ي��وم  عّنا  تخّلت 

�سرقت اأملنا بعدما �سرقنا األمها »ورحلت«.

في  اختلجت  كلمات  روي��ت  العظيم،  �ساعري 

ولكّنها  الظماأ،  ن�سيت  حّتى  منها  وارتويت  روحي 

ما  عنها  حّدثتني  التي  ال�سداقة  وح��دي.  روتني 

رويته  الذي  وال�سديق  كلماتك..  في  اإّل  وجدتها 

ق�سة جميلة لقد مات بين اأحرفك و»رحل«.

زينب يو�سف �سولي

 . . قـة ا لصد ا
قّصـة كانـت ُتروى
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من عبا�س اإلى ع�سام م�سافات و�سنون، �سوٌق وحنين، اأو اأنين. وبين عبا�س وع�سام 

الحبيب  لكن  خم�سة  هم  كربالء.  في   Q الح�سين  حبيبهم  اإلى  م�سوا  اأقمار  ثالثة 

واحد، والنهج واحد، والدم واحد. لكي يكتمل النجم في ال�سماء �سنعوا الن�سر العظيم.

عبا�س ا�ست�سهد في الجنوب، وفادي على طريق فل�سطين، وعلّي ا�ست�سهد في مارون 

اإلى  ال�سام  اإلى  اأّما ح�سن وع�سام فم�سيا  الغا�سب،  المّد ال�سهيوني  الرا�س لكي يوقف 

�سوريا لكي يلبيا نداء زينب O ولّبيا النداء: نداء الن�سر والعّزة والفخر وحاربا اإلى 

جنب حبيب وعاب�س وجون والحّر في اأر�س الع�سق والإباء والفخر والعّزة والكرامة فلّبيا 

النداء وعقدا الحبل �سوية ور�سما حدودًا للتكفريين.

هنيئًا لكم ال�سهادة اأيها الأبطال.. اإليكم مني �سالم.

محمد علي الوزواز

قافلة الوجود
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راح ال��م��وج ي��ط��رق اأ���س��م��اع��ي وي���رّدد 

هذا الحديث ال�سريف، وقد لح من الأفق 

اإّنه العمر  البعيد رجل �سلب عنيد.. ُيقال 

�سفحات  ع��ل��ى  يتململ  راأي��ت��ه  ال��ط��وي��ل. 

قد  اأخرى،  وتقذفه  واحدة  تطويه  الأمواج 

تم�ّسكت به فتاة اأفلتت �سفائرها واأر�سلتها 

اإلى اأعماق الزمن..

تتحّدى  كاأنها  م�سرعة  ترك�س  راحت 

ال��ت��ح��ّدي! م���ّرة ت��رت��دي ال�����س��واد واأخ���رى 

ترتدي البيا�س.. وبين هذا وذاك تحاكي 

الأمان وت�ستعدي الإن�سان.. اإّنها الأيام..

كتابًا  كتابه،  يم�سك  الأخرى  يده  وفي 

كبيرًا، اأكبر من البحار واأثقل من الجبال.. 

ت��ج��ّره ف��ت��اة ت�سحبه من  ال��رج��ل  ل��ه��ذا  ي��ا 

تراأف  ول  �سالبته،  ترحم  ل  ذاته  اأعماق 

بعناده، جعلته يلفظ اأنفا�سه زبدًا ممزوجًا 

بزبد البحر.. الكتاب ل ت�ساألوا عن الكتاب 

ل��م ي��ه��داأ ل��ه ب��ال فهو ب��ح��ال ع��ت��اب دائ��م 

وعراك م�ستميت بين الخير والب�سر...

وما هي اإّل لحظات حتى و�سل الرجل 

مع تلك الفتاة من الأفق البعيد اإلى تراب 

ال��ّل��ح��د. ح��ف��رت ال��ح��ف��رة ب��ي��دي��ه��ا، رم��ت 

البالط  فوقه  واألقت  دفنته  فيها،  الرجل 

والتراب وزّفته اإلى قبره مع رنين اأجرا�س 

الأ�سداف. ذرفت عليه دمعة واحدة فقط 

جديد  من  عملها  اإلى  وع��ادت  �سّفقت  ثم 

واأّذن الموؤذن و�ساح من مئذنته..

انتهى العمر وحان وقت الح�ساب

فيا رّب ارحمنا بعينك التي ل تنام

نزهة عبد الأمير عليان

شاطئ اليقظة

ر في لحظة تفكُّ
عتبة  ع��ل��ى  ه��ن��ي��ه��ًة  ق���ف  م���ه���اًل!   ...

ر... الما�سي... راقب تذكَّ

بما  نف�سك  ث  وح��دِّ جنيت..  بما  ر  فكِّ

اأجرمت.

ما اقترفت يداك.. َمْن جرحت.. على 

َمْن ق�سوت.

د من اأنَّك راحل اإلى حيث ل ينفع  وتاأكَّ

خطاياك  ح�ساد  تحمل  وح��ي��دًا  ال��ن��دُم! 

ثقيلًة فوق خ�سونة ظهرك.. وحيدًا واآفات 

الما�سي المرِّ ترافقك.

ر في اهلل وخلقه.. وتيّقن اأّن الحياة  تفكَّ

بّد  فال  اهلل  في  ر  تفكَّ زوال..  اإل��ى  والعمر 

لقلبك اأن يخ�سع وي�سكن بذكر اهلل.. ت�سلَّح 

بتوبٍة  الما�سي  م قيود  القلب.. حطِّ بتقوى 

ن�سوح ت�سّع اأنوارًا في حا�سرك..

دعنا ل نقنت من رحمة اهلل..

نن�سى وجود اهلل وهو ل يزال  دعنا ل 

ذاكرًا لنا..

ولننظر اإلى قلوبنا فال بدَّ اأن نرى اهلل 

بداخلها حينها �سندرك وجوده معنا..

ول بدَّ اآنذاك للقيد اأن ينك�سر، فترتخي 

حبال الما�سي منهزمة واهية...

كوثر ال�سيخ �سعيد

بأقالمكم
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طويُل فالرحيُل  دم��وَع��ك  َكْفِكْف 

قليُل ال�����س��ه��ي��ِد  ع��ل��ى  ال��ب��ك��اَء  اإنَّ 

�سفينِة  وع��ل��ى  ال��رح��ي��ل،  ذك���رى  ف��ي 

م��اخ��رًة بحَر  الأي����اُم  بنا  ُت��ْب��ِح��ُر  ال��ع��م��ِر، 

ال�سهادِة ول ُنلقي مرا�سينا.

كلُّ اأر�ٍس كربالء، من الُقنيطرة حيث 

ُع��ْدُت��م  حيث  �سبعا  اإل��ى  ��ه��داء،  ���سُ رحلُتم 

اأحياء.

البقاء القلوِب  وف��ي  الخلوُد  لكم 

وال��ع��زاء. التاأ�ّسي  ُك��لُّ  فيكم  ولنا 

في  وحملتكم  الن�سيان،  تركت عبودية 

كّل جارحٍة، اأطوُف في عالٍم متراٍم اأبحث 

الالمتناهي  ال��زم��ن  ح���دود  عند  عنكُم 

علَّني اأُحطُّ رحلي حيث غايتي وقد اأعياني 

البحُث فما وجدت الزمَن ول حدوَده.

ال�سهداء  اأن��ك��م  قناعتي  بكل  ف��ع��ْدُت 

واأنكم  وال��ح��دوَد،  الزمَن  تجاوزوا  الذين 

التاريُخ الذي لن يتكّرر..

ترهبُهم  ل  �سبعا  واألُف  قنيطرة،  األُف 

من القنيطرة إلى شبعا
ول ُتْثني عزيمتهم.

��اُع  ��نَّ ف��ي ك���لِّ زم����اٍن وم��ك��ان، ُه���ْم ���سُ

ول���ي���اٍل ع�سر،  ال��ف��ج��ِر  وث������ّواُر  ال��ن�����س��ر، 

�سبحا  وال��ع��ادي��اُت  الهيجا،  فر�ساُن  ه��ُم 

والمغيراُت �سبحا.

ُك��لَّ  َف��َي��ا  ال�سابقون،  ال�سابقون  ه��ُم 

َكلَّْت  ما  خيولك  ���س��ِرْج 
َ
اأ الح�سيني  الع�سِق 

فوار�ُسك، على �سهواِت المجِد اإلى كربالء 

ريَحها،  ُم  َنَتَن�سَّ ُتْرَبها،  َن�ُسمُّ  اإليهم،  ُخْذنا 

ُنقبل قبوَرها.

حال هنا ِنِخ الركَب، ُحطَّ الرِّ
َ
اأ

هنا الح�سيُن وزينُب والعبا�س

هنا الأكبُر والقا�سُم والر�سيع

هنا كّل ال�سهداء، و�سفوُة الأولياء

ُهُم َكْوٌن �ساَق عنه ِظلُُّه

لم َت�َسْعُه الأر�ُس فاْحَتلَّ ال�سماء

َمَع  اللقاء،  َيِطيُب  حيث  كربالء  فاإلى 

موعٍد  على  ا  واإنَّ ال�سهداء.  و�سّيد  ال�سهداء 

جديد، مع ُقنيطرة جديدة و�ِسْبعا جديدة.

محمود دبوق
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)Sudoku( ســـــودوكـو 
مكّونة  ال�سبكة  هذه  اللعبة:  �سروط 

كبير  مربع  وك��ل  كبيرة  مربعات   9 م��ن 

مق�ّسم اإلى 9 خانات �سغيرة. من �سروط 

9 �سمن  اإلى   1 الأرق��ام من  اللعبة و�سع 

كل  في  الرقم  يتكرر  ل  بحيث  الخانات 

مربع كبير وفي كل خط اأفقي اأو عامودي.

2 1 5 8
6 3 1 2
9 8 7

2 6 4 7
8 1
5 8 7 3

7 8 5
3 5 9 6
4 1 7 3

الأردبيلي  محّمد  بن  اأحمد  ال�سيخ  هو 

الأردبيلي.  بالمقّد�س  المعروف  النجفي 

ُولد في القرن التا�سع الهجري في قرية من 

قرى اأردبيل.

من  فيه  ه��و  بما  العلماء  ك��ب��ار  ذك���ره 

المجل�سي:  ال��ع��اّلم��ة  عنه  فقال  ف�سائل، 

والتقوى  ال���ورع  ف��ي  الأردب��ي��ل��ي  »المحّقق 

ولم  الق�سوى،  الغاية  بلغ  والف�سل  والزهد 

والمتاأّخرين،  المتقّدمين  في  بمثله  اأ�سمع 

جمع اهلل بينه وبين الأئّمة الطاهرين«.

 :{ القّمي  ال�سيخ عّبا�س  وقال عنه 

والف�سل  وال��ج��الل��ة  الثقة  ف��ي  اأم���ره   ...«

والأمانة  وال��ورع  والديانة  والزهد  والنبالة 

اأ�سهر من اأن ُيحيط به قلم اأو يحويه رقم. 

جليل  ال�ساأن،  عظيم  فقيهًا،  متكّلمًا  ك��ان 

زمانه  اأه���ل  اأورع  ال��م��ن��زل،  رف��ي��ع  ال��ق��در، 

واأعبدهم واأتقاهم«.

زين  بن  ح�سن  ال�سيخ  ت��الم��ذت��ه:  م��ن 

بابن  ال��م��ع��روف  العاملي  الجبعي  ال��دي��ن 

علي  ب��ن  محّمد  ال�سّيد  ال��ث��ان��ي،  ال�سهيد 

المو�سوي الجبعي العاملي.

من موؤلهّفاته: مجمع الفائدة والبرهان 

البيان في  اإر�ساد الأذهان، زبدة  في �سرح 

�سرح اآيات واأحكام القراآن. ُتوّفي } في 

الإم��ام  مرقد  بجوار  وُدف��ن  993ه�،  �سفر 

علّي Q في النجف الأ�سرف.

أحجية: ما هو الترتيب؟
اأكبر من �سعيد.  الأخير  اأكبر من �سادي وهذا  العمر نف�سه. هادي  هادي وداني من 

نا�سر اأكبر من �سعيد ولكنه اأ�سغر من هادي و�سادي. وداني اأ�سغر �سّنًا من عبود. ما هو 

ترتيب اأعمار الأ�سخا�س ال�ستة بح�سب الأكبر عمرًا؟

من هو المقّدس األردبيلي }؟

الواحة
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 لماذا َنَهى المعصومQ عن حثو التراب
 في قبور ذوي األرحام؟

اهلل  عبد  اأبي  اأ�سحاب  لبع�س  »مات  قال:  زرارة  بن  عبيد  عن  اأ�سباط  بن  علّي  عن 

التراب  عليه  ليطرح  اأب��وه  تقّدم  لحد 
ُ
اأ فلّما  جنازته،  اهلل  عبد  اأبو  فح�سر  ولد،   Q

فاأخذ اأبو عبد اهلل Q بكتفه وقال: ل تطرح عليه من التراب، ومن كان منه ذا رحم 

فال يطرح عليه التراب. فقلنا: يا بن ر�سول اهلل اأتنهى عن هذا وحده؟ فقال: »اأنهاكم اأن 

تطرحوا التراب على ذوي الأرحام، فاإّن ذلك يورث الق�سوة في القلب، ومن ق�سا قلبه َبُعد 

عن رّبه عزَّ وجّل«.

كيف توّجهين طفلك؟
كل �سيء يتبّدل ب�سرعة عند الطفل، فاإذا كان بع�س ت�سّرفاته ل يعجبك اليوم فمن 

اأردت  فاإذا  نف�سك.  من  وواثقة  �سبورة  تكوني  اأن  لذا، حاولي  غدًا.  يختفي  اأن  المحتمل 

انتقاده من الأف�سل اأن تقولي له مثاًل: »اإّن تمزيق الكتب الجميلة هو في الحقيقة خطاأ 

كبير« بدًل من القول: »اأنت �سرير عندما تمّزق كتبك الجميلة«. اأّما اإذا اأردِت اأن تهّنئيه 

»اأنَت لطيف«، ولكن قولي له: »اأحّب كثيرًا الطريقة الّلطيفة  فال تقولي له ب�سكل مبهم: 

التي تقا�سمت فيها األعابك مع �سديقك فالن. اأ�سكرك على ذلك«.

يتدّبرون
ْيَطاُن})الأنعام: 43(. َن َلُهُم ال�سَّ {َوَلِكن َق�َسْت ُقُلوُبُهْم َوَزيَّ

ال�سيطان رمز ال�ستغالل، ينتظر ق�سوة القلوب حتى يزّين �سوء الأعمال.. فاحَذر من 

ق�سوتها حتى ل تح�سنه بيئتها. اللهّم ثّبت قلوبنا على دينك.
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12345678910

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة

اأفقيًا:

اتفاق على اأمر واحد - فتيات. 1

دولة اأميركية - عبَر. 2

هواء �سريع - مدينة اإيطالية. 3

ينت�سب - اأُتقن العمل. 4

حرف جر - ارتفع . 5

من الأطراف - التدريب. 6

دولة عربية - ن�سف كلمة )ر�سغه(. 7

يفقد عقله - �سمين. 8

�سئما - اأعطيهما. 9

ثهم - حرف اأبجدي. 10 اأحدهّ

عموديًا:

اإحدى القارات - ا�سم مو�سول. 1

مدينة فل�سطينية - برهانك. 2

تحدثتم مع الآخرين بدعابة - نقا�ض . 3

حرف عطف - م�ساعد . 4

اأداة ب�سره - خا�سم ب�سدة - للتاأوه. 5

للنهي - لومهم. 6

ممر مائي ي�سل البحر الأحمر بخليج عدن . 7

وبحر العرب

8 . - والثعلب  ئب  والذِّ والأَ���س��د  ُبع  ال�سَّ ُجحُر   

يهدم

رجائي - يك�سبا في الحرب. 9

تطلبونه وترغبون فيه - عائلة. 10

الواحة
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حل الكلمات المتقاطعة ال�سادرة في العدد 284

من يرغب من الإخوة القراء بالم�ساركة في �سحب قرعة الم�سابقة؛ 

فلي�ستعلم عن التاريخ من مركز المجلة.

Sudoku حــــل شبــكـة
الصادرة في العدد 284

1 8 4 7 2 6 5 3 9

9 2 7 8 3 5 4 6 1

5 3 6 9 4 1 8 2 7

7 1 3 2 6 8 9 4 5

6 9 8 4 5 7 3 1 2

4 5 2 1 9 3 7 8 6

3 7 1 5 8 2 6 9 4

2 6 9 3 7 4 1 5 8

8 4 5 6 1 9 2 7 3

ال�سليم  ال��ت��رت��ي��ب  الأح��ج��ي��ة:  ج����واب 

ح�سب الأعمار هو: عبود، هادي، داني، 

�سادي، نا�سر، �سعيد(.

اأجوبة م�سابقة العدد 283

12345678910
ةغالبلاجهن1

تفولبايا2

اا�سمماارج3

لمهرحدوي4

متعمجام�سا5

اوعرجيل6

ر�ساينبرامع7

قرناامال8

بهذيراحي9

ةمرايدلا10

1 - �سح اأم خطاأ؟
اأ - خطاأ

ب - �سح

ج - خطاأ

2 - امالأ الفراغ:
اأ - الثقافة

ب - ل يجوز

ج - النهيار

3 - َمن القائل؟
P

اأ - ر�سول الل 

M ب - ال�سيخ راغب حرب

Q ّج - الإمام عليه

في  ورد  ح�سبما  ال��خ��ط��اأ  ��ح  ���س��حهّ  -  4
العدد:

اأ - موقف الحياد

ب -  الولية

ج -  اإلغاء»المال«

5 - من/ ما المق�سود؟
اأ - ال�سهيد ح�سن في�سل �سكر

P
ب - ر�سول الل

ج - ال�سهيد ذو الفقار

6 - يا نف�ض
7 -  مر�ض ال�سيلياك

8 - القيم
9 - الأ�سولي

10 - الروتين

111

م
 2

01
5 

ن
را

ي
ز

ح
/

 2
85

د 
د

ع
ل
ا



ما كان هلل... 
كتبت المعلمة على اللوح »لم الملكية هي لٌم زائدة، ن�سيفها اأول 

ال�سم، فتزيد حروفه حرفًا، مثاًل: هذا الكتاب لأحمد«.

�ساألها التلميذ: كل الأ�سماء كذلك؟

اأجابت: نعم، كلها. فالملكية تعني اأّنك اأ�سفت �سيئًا اإلى الذات، وهذه زيادة.

التلميذ: وهل الأ�سياء التي نملكها زيادة؟

زادت  ثروته،  زادت  اإذا  حاجاته  على  يح�سل  الذي  كالثرّي  �سحيح،  المعلمة: 

ممتلكاته. وكّل �سيء نمتلكه هو زيادة علينا: اأغرا�سنا، ممتلكاتنا، علمنا، اأفكارنا، 

عائالتنا، اأ�سدقاوؤنا...

التلميذ: ولَم تقلُّ حروف كلمة »اهلل« عندما ن�سيف اإليه �سيئًا؟

المعلمة: كيف؟

التلميذ: والدي عندما يدفع �سدقة يقول: »هذا هلل« اأين ذهبت الألف؟

*     *     *
في عالمنا قد نظّن كّل ما نمتلكه هو اإ�سافة لنا، يزيدنا قيمًة اأو يكملنا، فتزيد 

اأ�سماوؤنا حرفًا... لكّن م�سدر الكمال اإن ن�سبت اإليه �سيئًا، لن يكون كماًل له، فلي�س 

بعده كمال... 

وعندما يريد الإن�سان اأن ي�سيف اإلى نف�سه كماًل اأو خيرًا حقيقيًا، فلي�سف �سيئًا 

ا�سمه  جّرت  واإن  الزائدة...  الالم  فتكون  هلل(  كان  )ما  الكمال  ذلك  خيرات  من 

فقط، لكّنها في محّل رفع وعلّو لحقيقته. 

نهى عبد اهلل

آخر الكالم
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