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ة التي وهبها اهلل لهذا االإن�سان، َي�سل بها اإلى ماآربه  عمة االإلهيَّ هذا الل�سان، النِّ

ويحّقق بها مقا�سده، اأراد اهلل عّز وجل منه اأن َي�ستعين به على ما يكون فيه ر�ساه، 

ق اإال بطيب الكالم. ور�ساه ال يتحقَّ

ين اأي�سًا واظبوا على حثِّ النا�س على ح�سن الكالم، وا�ستخدام هذا  ة الدِّ واأئمَّ

الل�سان بما ُير�سي اهلل عّز وجل.

ولم َينطق حكيٌم بِحكَمٍة اإال وكان من ِحَكِمه الحّث على ح�سن الكالم وطيبه.

فما هو طيب الكالم؟

عزَّ  اهلل  طاعة  اإلى  العبد  ب  يقرِّ بما  الل�سان  هذا  َيلهج  اأن  هو  الكالم  طيب 

وجل. والطاعات كثيرة، فطيب الكالم ذكر اهلل في ال�سالة، والت�سبيح وتالوة 

ة  القراآن، واأيُّ ذكٍر اأعظم من حديث َينطق به هذا الل�سان في مح�سر ربِّ العزَّ

والجالل؟

ة واالألفة،  طيب الكالم اأن َيلهج هذا الل�سان بالمحّبة للنا�س، فُيظهر لهم المودَّ

ة وال�سالم، ويب�سط ل�سانه بكلِّ ما يكون فيه �سرورهم. َيلقاهم بالتحيَّ

طيب الكالم اأن َيلهج هذا الل�سان بالعزاء للنا�س في م�سابهم، ُي�ساركهم في 

رهم  اآالمهم ولو كان ذلك بكلمٍة ب�سيطٍة تخرج عند لقياهم ت�سّلي نفو�سهم، وت�سبِّ

على ما األّم بهم.

طيب الكالم اأن َيلهج هذا الل�سان باالأمر بالمعروف، فَي�ستعمل �ساحبه ل�سانه 

ذلك  فيبداأ  والطاعات،  الفرائ�س،  واأداء  اهلل،  تقوى  على  النا�س  حّث  في  هذا 

باأقرب النا�س اإليه، ثمَّ �سائر النا�س.

طيب الكالم اأن َيلهج بالنهي عن المنكر، فاإذا راأى االإن�سان منكرًا، �سعى لتغييره، 

واإحدى و�سائل التغيير اأن َي�ستخدم ل�سانه في نهي مرتكب المنكر عن فعله.

ال�سيد علي عبا�س املو�سوي

طيب الكالم
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طيب الكالم اأن َيلهج بما فيه م�سلحة الم�سلمين، فال يرى ما فيه �سالحهم 

هًا لهم من اأيِّ خطٍر داهم اأو عدٍو يريد  اإال وذكره على ل�سانه، مر�سدًا لهم اإليه، منبِّ

ًا. بهم �سرَّ

لمن طلب  �سيما  للم�سلمين، ال  بالن�سيحة  الل�سان  َيلهج هذا  اأن  الكالم  طيب 

ي االأمانة بتمامها ويكون محاًل للثِّقة ومو�سعًا لالعتماد، فُير�ِسد  الن�سيحة، فيوؤدِّ

النا�سح اإلى ما فيه خيره و�سالحه.

طيب الكالم اأن َيلهج هذا الل�سان بما يحبِّب قلوب الم�سلمين بع�سهم اإلى بع�س، 

اقة في �سماء هذه الدنيا. ين خفَّ فيجعلهم يدًا واحدًة ت�سعى لرفع راية هذا الدِّ

ه  طيب الكالم اأن َيلهج هذا الل�سان بالثناء على َمن ي�ستحقُّ ذلك، فيوّفيه حقَّ

في ذلك، مراعيًا العدل واالإن�ساف في كلِّ كلمٍة يقولها اأو َينطق بها.

وطيب الكالم باٌب لمغفرة الذنوب وباب ل�سالح عمل االإن�سان في هذه الدنيا، 

ِلْح َلُكْم  َ َوُقوُلوا َقْوًل �َصِديداً  ُي�صْ َها الَِّذيَن اآَمُنوا اتَُّقوا اهللَّ يُّ
وقد قال تعالى: {َيا اأَ

َ َوَر�ُصوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوزاً َعِظيماً}  اأَْعَماَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيِطْع اهللَّ

)الأحزاب: 71-70(.

ومتى طاب كالم االإن�سان اأِمَن من مالمة النا�س له؛ الأّن النا�س ال تلوم اأحدًا 

ٍب يخرج منه، واللوم يكون على كلِّ كالم موؤٍذ لالآخرين. على كالٍم طيِّ

فبالكلمة الطيَّبة تكون الثمار الطيَّبة، وقد قال تعالى: {اأََلْم َتَرى َكْيَف �َصَرَب 

َماِء  ُتوؤِْتي اأُُكلََها  ُلَها َثاِبٌت َوَفْرُعَها ِفي ال�صَّ �صْ
َبٍة اأَ َبًة َك�َصَجَرٍة َطيِّ ُ َمَثاًل َكِلَمًة َطيِّ اهللَّ

ُروَن} ُ الأَْمَثاَل ِللنَّا�ِس َلَعلَُّهْم َيَتَذكَّ ِرُب اهللَّ ُكلَّ ِحيٍن ِباإِْذِن َربَِّها َوَي�صْ

 )اإبراهيم: 24-23(.

اأن يكونوا منها، فاإنَّ  اإلى  النا�س  اأن ندعو  اأتَباع م�سيرِة الحق ونريد  فاإذا كّنا 

لُتثِمَر في نفو�س  اأفواهنا  بًة عن  اأن تكون كلمتنا كلمة حقٍّ وت�سدر طيَّ �سبيل ذلك 

االآخرين هدايًة و�سالحًا.
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الــوليـــة
الأَمل طـريـق 
ال�سيخ نعيم قا�سم

في  ة  والعامَّ ال�سيا�سيَّة  �سوؤونهم  الموؤمنون  ر  يتدبَّ كيف 

زمن الغيبة، ليطمئنوا باأنَّهم اأّدوا تكليفهم ال�سرعي على 

اأكمل وجه؟

د الأعداء الذين يجب قتالهم ما يجعل �سهادة  من يحدِّ

المجاهدين في �سبيل اهلل تعالى، حيث ل يحق لالإن�سان 

�س نف�سه للقتل اإلَّ باإذن �سرعي؟ اأن يعرِّ

ة الإ�سالمية  ما هي ال�سيغة المالئمة ليكون موقف الأمَّ

ة  الم�سيريَّ الق�سايا  تجاه  واحدًا  الأطراف  المترامية 

التي ترتبط بها؟
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نا  هل يعقل اأن يكون نبيَّ

 ،Pخاتم االأنبياء محمد

المع�سومون،  واأئ��م��ت��ن��ا 

خاتمهم  ن��ن��ت��ظ��ر  ون��ح��ن 

ومع  المهدي|،  االإم���ام 

في  م�ستَّتين  ن��ك��ون  ذل���ك 

وح�سد  واآرائ���ن���ا  مواقفنا 

نجتمع  اأن  بدل  اإمكاناتنا، 

تحت قيادة �سرعيَّة واحدة؟

االإ�سالمية  ال�سرعية  القواعد  تدل  اأالَّ 

د  نحدِّ اأن  وعلينا  واح��دة،  القيادة  اأنَّ  على 

االآلية التي تو�سلنا اإليها لنلتزم باأوامرها؟

 اإنَّهم حجتي عليكم:

عن ال�سيخ ال�سدوق، عن الكليني، عن 

اإ�سحاق بن يعقوب، قال: �ساألُت محمد بن 

عثمان العمري )ال�سفير الثاني( اأن يو�سل 

لي كتابًا قد �ساألت فيه عن م�سائل اأ�سكلت 

، فورد في التوقيع المبارك المن�سوب  عليَّ

ا  »واأمَّ والزمان|:  الع�سر  �ساحب  اإلى 

الحوادث الواقعة، فارجعوا فيها اإلى رواة 

حجة  واأنا  عليكم،  حجتي  فاإنَّهم  حديثنا، 

.
)1(

اهلل«

ر االإمام الخميني } في كتاب  ف�سَّ

في  اإ�سكال  »ال  بقوله:  الحديث  هذا  البيع 

ال  التي  الحوادث  بع�س  اأنَّ  منه  يظهر  اأنَّه 

تكون من قبيل بيان االأحكام، يكون المرجع 

فيها الفقهاء«... ثمَّ قال: »بل المراد بكونه 

اهلل  حجج   Rالطاهرين اآبائه  وك��ون 

على العباد، اأنَّ اهلل تعالى يحتجُّ بوجودهم 

و���س��ي��رت��ه��م واأع���م���ال���ه���م 

في  العباد  على  واأق��وال��ه��م 

ومنها  ���س��وؤون��ه��م،  ج��م��ي��ع 

�سوؤون  جميع  ف��ي  ال��ع��دل 

الحكومة. فاأمير الموؤمنين

االأمراء  على  حجة   Q

اهلل  وقطَع  الجور،  وخلفاء 

في  ُعذرهم  ب�سيرته  تعالى 

والتفريط  والتجاوز  الحدود،  عن  التعدي 

عن  والتخلُّف  الم�سلمين،  م��ال  بيت  ف��ي 

بجميع  العباد  على  حجٌة  فهو  االأح��ك��ام، 

�سوؤونه. وكذا �سائر الحجج، وال �سيما وليُّ 

االأمر الذي يب�سط العدل في العباد، ويمالأ 

االأر�س ق�سطًا وعداًل، ويحكم فيهم بحكومة 

عادلة اإلهية، واأنَّهم حجج اهلل على العباد 

اأي�سًا، بمعنى اأنَّه لو رجعوا اإلى غيرهم في 

-من  االإلهية  واالأح��ك��ام  ة  ال�سرعيَّ االأم��ور 

تدبير اأمور الم�سلمين، وتم�سية �سيا�ستهم، 

عذر  ال  االإ�سالمية-  بالحكومة  يتعلَّق  وما 

.
)2(

لهم في ذلك مع وجودهم«

ن�ستنتج حاجة االأمة اإلى الولي القائد، 

وهو الفقيه العادل الذي يحكم باالإ�سالم، 

د  �سة، ويحدِّ ق تعاليم ال�سريعة المقدَّ ويطبِّ

وبهذا  المختلفة،  الق�سايا  من  الموقف 

اأوام���ر  م��ن خ��الل  ����ة.  االأمَّ اأم���ور  ت�ستقيم 

اأداء  اإلى  الموؤمنون  يطمئن  الفقيه  الولي 

اأعداءهم  ويعرفون  الَغْيبة،  اأثناء  تكليفهم 

الذين يجب قتالهم ومواجهتهم دفاعًا عن 

االأر�س واالأجيال، وحمايًة لحياة الموؤمنين 

ا الحوادث الواقعة،  واأمَّ

اإلى رواة  فارجعوا فيها 

ــم حجتي  ــا، فاإنَّه حديثن

ــا حجة اهلل. عليكم، واأن
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على  بينهم  فيما  ويتناغمون  و�سوؤونهم، 

م�سيرة  من  ج��زءًا  ليكونوا  العالم  امتداد 

 ، االإن�سانيِّ الم�ستوى  على  وال��ع��دل  الحق 

دون بدل التناحر والمنازعة. ويتوحَّ

َع���َل���ٌم ظ���اه���ر، فهو  ال���ول���ي ال��ف��ق��ي��ه 

ق  والمحقِّ ال��ق��ي��ادة،  ل�����س��وؤون  ي  المت�سدِّ

اأن  الموؤمنين  وعلى  واأهليتها،  ل�سروطها 

م�سوؤوليتهم  الأنَّها  ويوالوه،  اإليه،  فوا  يتعرَّ

كان  وم��ن  وواج��ب��ه��م،  تكليفهم  اأداء  ف��ي 

ال  والزمان|  الع�سر  ل�ساحب  منتظرًا 

بدَّ اأن يهيئ االأر�سية ال�سالحة لاللتحاق 

بم�سار  اإالَّ  ي��ك��ون  ال  م��ا  وه���ذا  ب��رك��ب��ه، 

ولي  بقيادة  نف�سها  تبني  التي  الجماعة 

الظهور  عند  الراية  ي�سلِّم  الذي  اأمرها، 

مقدمه  ل��ت��راب  )اأرواح����ن����ا  ل�ساحبها 

الفداء(.

 اأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج:

المهدي|  االإمام  ولنتَّعظ من كالم 

���ي  »واإنِّ ق���ال:  عندما  نف�سه  التوقيع  ف��ي 

الأماٌن الأهل االأر�س، كما اأنَّ النجوم اأماٌن 

ا  عمَّ ال�سوؤال  باب  فاأغلقوا  ال�سماء،  الأهل 

ال يعنيكم، وال تتكلَّفوا علم ما قد ُكفيتم، 

واأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج، فاإنَّ ذلك 

.
)3(

فرَجكم«

المهدي|  االإم��ام  بقاء  بركات  من 

حيًا اأن يكون اأمانًا الأهل االأر�س، وهو في 

.  ال�سيخ ال�سدوق، كمال الدين وتمام النعمة، �س: 484( 1)

. االإم���ام الخمين���ي}، كت���اب البي���ع، ج2، ����س: 636( 2)

.  ال�سيخ ال�سدوق، كمال الدين وتمام النعمة، �س: 485( 3)

الهوام�س

االإ�سالمية  الم�سيرة  ه��ذه  يحمي  غيبته 

يتوفق  اأو  لها  ى  يت�سدَّ ال  بحيث  االأ�سيلة، 

لتبقى  ل��ذل��ك،  اأه���اًل  ك��ان  م��ن  اإالَّ  اإل��ي��ه��ا 

وا�ستقامة.  ب�سدق  مرفوعة  الحق  راي��ُة 

بما  الوالية  خيار  نح�سم  اأن  المهم  فمن 

من  فائدة  وال  الم�سار،  ه��ذا  في  يبقينا 

ة  خا�سَّ عنها،  اإج��اب��ات  ال  التي  االأ�سئلة 

ع��ن��دم��ا ت��ك��ون ُم��غ��رق��ة ف��ي ال��ب��ح��ث عن 

حوادث  وجزئيَّات  الظهور  وتوقيت  الغيب 

التي  الفقهية  قيادتنا  فلنا  الم�ستقبل، 

الحوادث  في  اإر�سادنا  في  ذّمتنا  تبرئ 

الدعاء  ولنكثر  والم�ستجدة،  ال��واق��ع��ة 

ع�سقًا  قلوبنا  يمالأ  م��ا  ال��ف��رج،  بتعجيل 

وما  ال��زم��ان،  ب�ساحب  وارتباطًا  واأم��اًل 

فهذا  الفرج،  ظروف  تهيئة  على  ي�ساعد 

هو الطريق بعد التوكل على اهلل والجهاد 

في �سبيله للتمتع بظهور الحجة|.
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ر واإيجابّي  مثلما يكون لالأذان وهو الب�سارة والدعوة اإلى ال�سالة، وقع موؤثِّ

في النفو�س )لطالما رّدد الر�سولP -كما جاء في الحديث ال�سريف- 

مخاطبًا بالًل: »اأرحنا يا بالل«(، ُتثير م�ساألة احترام ال�سالة وال�سموِّ 

الظلماء  ال�سحب  وتزّين  اهلل،  عباد  لدى  والن�ساط  الوْجَد  بمكانتها 

وتمحو ال�سطرابات من اآفاقهم. وهذه الميزة من خ�سو�سيَّات ال�سالة 

الم�سلِّين. لدى  ال��روح  ومناعة  القلق  وزوال  القلوب  لطمئنان  ي  ت��وؤدِّ

ها* حقَّ ال�صالة  نفي  كي 
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 تعميم ال�سالة:

اأن  ال��ج��ح��ود  م��ن  اإنَّ 

ال�سالة  ال��م��رء  ُيقيم  ال 

محيط  و�سط  يعي�س  وهو 

اإ�سالمي وال يعتبرها اأهّم 

الم�سلم.  وظائف  واأف�سل 

اأ�سود  يم�سي  ه��ذا  وم��ث��ل 

تعالى  اهلل  اأم���ام  ال��وج��ه 

الأّنه  نف�سه؛  ح��ق  ف��ي  ومق�سرًا  وع��ب��اده، 

حرمها من بركات ال�سالة.

ها:  عالئم اإيفاء ال�سالة حقَّ

العالمة الأولى:

االإ�سالمي  المجتمع  ي��ق��ب��ل  حينما 

اختالف  على  و�سبيانه  و�سبابه  ب�سيوخه 

كّل  وفي  العائليَّة  اأو  ة  االجتماعيَّ مكانتهم 

والمناخيَّة  ة  والمكانيَّ ة  الزمانيَّ الظروف 

ة اأو الحزن  وحتَّى في اأّيام الراحة والم�سقَّ

والفرح، حين ُيقِبلون على ال�سالة اعتقادًا 

يتجزاأ  ال  وجزء  الدين  عمود  باأنَّها  منهم 

من حياة الم�سلم وال يتركونها مهما كانت 

ال��ظ��روف واالأ���س��ب��اب ف���اإّن ذل��ك يعّد من 

»اإقامة ال�صالة« بمعنى 

معاني  اإلــى  الــتــوّجــه 

وكلماتها  الـــــــ�صالة 

بالـخ�صوع  م�صـحـــوبًا 

 ، الـــــقلبيِّ والح�صـور 

الــ�ــصــالة. روح  هــي 

والوا�سحة  الهامة  الدالئل 

على اإيفاء ال�سالة حّقها.

العالمة الثانية:

وال���ع���الم���ة االأخ������رى، 

بمعنى  ال�����س��الة«  »اإق���ام���ة 

ال�سالة  معاني  اإلى  التوّجه 

وك���ل���م���ات���ه���ا م�������س���ح���وب���ًا 

ب���ال���خ�������س���وع وال���ح�������س���ور 

وبدونها  ال�سالة  روح  هي  وتلك  القلبي، 

واإن  ال���روح،  من  الخالي  كالج�سد  تكون 

الحدِّ  ف��ي  يتمثَّل  التكليف  اإ���س��ق��اط  ك��ان 

ق  يحقِّ لن  ه  لكنَّ ال�سالة،  اأداء  من  االأدنى 

اأجلها  م��ن  ال��ت��ي  وال��م��ق��ا���س��د  االأه�����داف 

يحتاج  الواقع  في  وهذا  ال�سالة.  عت  �ُسرِّ

اإلى تعليم وتمرين؛ فاإن تّم تاأمينهما بعوٍن 

روحي  ال�سالة ذات عمٍق  ف�ستكون  رّباني 

وديني و�ستكون عماًل وفير البركة.

 العالمة الثالثة:

حقها:  ال�سالة  اإيفاء  عالمات  ومن 

�سلوات  وزي������ادة  ال��م�����س��اج��د  »اإع����م����ار 

الجماعة« االأمر الذي يعني ظهور بركات 

والت�سامن  التعاون  م�ستوى  على  ال�سالة 

الفري�سة،  ه���ذه  وم��ث��ل   . االج���ت���م���اع���يِّ

اأي   ، المعنويِّ العامل  على  اّتكائها  م��ع 

مثل  القلبي،  والح�سور  وال��ذك��ر  التوجه 

��ة االأخ����رى اإذ  ���س��ائ��ر ال��واج��ب��ات ال��دي��ن��يَّ

��ة ال  ك��افَّ االإن�����س��ان  ت�سمل م��ج��االت ح��ي��اة 

ة  االجتماعيَّ الحياة  وف��ي  منها.  ق�سمًا 
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ال�سالة  تبرز  ة  والجماعيَّ

ة  كاأكثر العبادات الجماعيَّ

اإذ  وح���م���ا����س���ًا،  ح������رارة 

هذا  في  كبيرًا  دورًا  تمثل 

المظهر  وه��ذا  ال��م��ي��دان. 

ب����ائ����ٌن ف����ي ال�������س���ل���وات 

و�سالة  جماعًة  الخم�س 

والعيدين. الجمعة 

العالمة الرابعة:

ال�سالة  »تناول  الرابعة:  والعالمة 

مثلما  العلميَّة«  والتحقيقات  البحوث  في 

الخا�سة  ة  الفقهيَّ ال��ب��ح��وث  ف��ي  ي��ج��ري 

ل هذه اأطول  ماتها، اإذ ت�سكِّ بال�سالة ومقدِّ

العلمية.  الحوزات  في  الفقهيَّة  البحوث 

ة  الكالميَّ ال��ب��ح��وث  ت��روي��ج  ينبغي  ك��م��ا 

لل�سالة  ��ة  واالج��ت��م��اع��يَّ ��ة  وال��ع��رف��ان��يَّ

ة  الدينيَّ البحوث  من  ك�سل�سلة  وطرحها 

قين  المحقِّ على  وينبغي  المجتمع.  في 

هذا  في  ي�سمحوا  اأن  والكتَّاب  والعارفين 

المقاالت  وتدوين  الكتب  بتاأليف  المجال 

بحوث  طرح  ويجب  التحقيقات.  واإجراء 

���ة  ال�����س��الة ف���ي ال���م���ج���االت االإع���الم���يِّ

ومن  والو�سائل  اللغات  وبمختلف  ة  الدينيِّ

والح�س�س  الكتب  في  ا  اأمَّ �سّتى،  جوانب 

مناهج  تخ�سي�س  فيجب  ال��درا���س��ي��ة، 

اأو  رة  مخت�سَ لل�سالة،  وعميقة  متينة 

ا  واأمَّ الدرا�سيَّة،  المراحل  ح�سب  مو�ّسعة 

والتلفزيون  االإذاع���ة  ف��ي 

مو�سوع  ُيعَتبر  اأن  فينبغي 

ال���������س����الة م���و����س���وع���ًا 

للجميع،  ت��ع��ل��ي��م��ه  ي��ج��ب 

برامج  ف��ي  ف��ي��ت��ن��اوالن��ه��ا 

ٍة  ك���م���ادَّ اأو  �����س��ة  م��خ�����سَّ

مختِلفة  لبرامج  �سمنيَّة 

واأ�سرارها  اآثارها  لتبيين 

الُخَطب  فاإنَّ  وبالطبع  للمجتمع.  وعمقها 

ينبغي  ال  وغيرها  الم�ساجد  في  الدينيَّة 

المعارف  تو�سيح  اأو  و�سوح  من  تخلو  اأن 

ال�سالة. في  المكنونة 

 ح�سور كبار القوم:

توفرها  ي��ج��ب  ال��ت��ي  ال��ع��الئ��م  وم���ن 

يح�سرها  »اأن  حقها:  ال�����س��الة  الإي��ف��اء 

القوم  كبار  ح�سور  ينبغي  ال��ق��وم«.  كبار 

اإليهم  وُي�سار  االأنظار  اإليهم  ه  تتوجَّ ومن 

ُتقام  التي  ة  العامَّ المراكز  اإل��ى  بالبنان 

الم�سّليات  ُتعتبر  ال  حتَّى  ال�سالة،  فيها 

بالعاطلين  ة  مخت�سّ ة  العامَّ المراكز  في 

والعجزة... وهناك عالمات اأخرى يمكن 

معرفتها بعد التدبر.

جميعًا  العالمات  هذه  تبرز  وحينما 

بمكان  الّن�سفة  يكون من  ما،  في مجتمع 

في  ها  حقَّ ال�سالة  وفيت  لقد  نقول:  اأن 

ذلك المجتمع، وكلَّما زادت هذه العالئم 

كلَّما زاد الميل نحو اإيفاء ال�سالة حقها.

)*( ن����س البرقية التي وجهها اآية اهلل العظمى الخامنئي{ ل���دى انعقاد االجتماع الرابع لل�سالة في �سيراز واألقاها بالنيابة عنه 

حجة االإ�سالم والم�سلمين ر�سولي محالتي.

الهوام�س

في الإذاعة والتلفزيون 

ُيــعــَتــَبــر  اأن  ينبغي 

ــالة  ــص ــ� مــو�ــصــوع ال

تعليمه  يجب  مو�صوعًا 

تناوله  فيتمُّ  للجميع، 

�صة. مخ�صَّ برامج  في 
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ل تهدروا

 العمر ال�صريف

والمجتمع.  ال�سباب  ل��رق��ّي  ه��و  العمل  اإّن 

و�ستبقى �سورة هذا العمل الذي هو عمل روحّي 

و�ست�سلون  )الآخ���رة(،  العالم  ذلك  في  واإل��ه��ّي، 

اإلى تلك ال�سورة. اإّن الأعمال التي نقوم بها هنا 

اإلى  نذهب  وعندما  ال�سوت،  كانعكا�س  تنعك�س 

هناك )عالم الآخرة( نجد تلك الأعمال. وقد 

ٍة  َذرَّ ِمْثَقاَل  َيْعَمْل  {َفَمن  الكريم:  القراآن  في  ورد 

العمل  هذا  و�سيظهر  )الزلزلة:7(.  َي���َرُه}  َخ��ْي��ًرا 

الإن�سان  و�سيالزم  ومنا�سب  ح�سن  ب�سكل  هناك 

ا  ٍة �َصرًّ بعد موته اإلى النهاية {َوَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ

َيَرُه} )الزلزلة:8(.

اإنَّ الجنَّة والنار من اأعمالنا. ولذلك، عليكم 

اهلل  منحكم  ال��ذي  ال�سريف  العمر  تق�سوا  اأن 

ول  الح�سنة  ب��الأع��م��ال  ���اه  اإيَّ وتعالى  ت��ب��ارك 

تهدروه! ولّما كان اهلل تبارك وتعالى مّطلعًا على 

هنا  الإن�سان  يعمله  عمل  اأّي  اأّن  – من  الحقائق 

�سيراه هناك - هداكم للقيام بالأعمال المفيدة 

الإن�سان  عقل  ف��اإّن  ل��ذا،  ولأنف�سكم.  للمجتمع 

األ  ذلك  من  والأف�سل  العمر،  ُيهدر  ب��اأّل  يق�سي 

هناك  فيكون  ال�سّر  طريق  في  )المرء(  ينفقه 

وباًل عليه!
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 اأوهام �سيطانية:

قد يخطر ببال االإن�سان 

ت��اأخ��ي��ر ع��م��ل ال��خ��ي��ر اإل��ى 

هذا  ولكْن،  العمر!  اأواخ��ر 

ة  ال�سيطانيَّ االأوه����ام  م��ن 

فاإذا  الخير.  االإن�سان عن عمل  تمنع  التي 

لم تقفوا منذ االآن اأمام ال�سهوات الفا�سدة، 

فلن ُت�سّد اأبدًا. ال ت�سمحوا الأقدامكم باأّن 

الميول  – اإل��ى  �سمح اهلل  – ال  بكم  ت��زّل 

حقوق  على  االع��ت��داء  واإل��ى  ال�سليمة  غير 

من  القليلة  االأي��ام  ه��ذه  فاق�سوا  النا�س! 

حّتى  اأثرها  ينقطع  ال  تجارة  في  عمركم 

فيه  فتحت  ال���ذي  ال��وق��ت  ففي  ال��ن��ه��اي��ة. 

منها  وت�ستفيدون  اأمامكم  النعمة  اأب��واب 

بكل حرية، عليكم مراعاة الحدود، فتكون 

جميع ت�سّرفاتكم وفق االأحكام ال�سرعية، 

مه. ليوا�سل بذلك االإن�سان تقدَّ

 القوانين الإلهية:

القوانين  عن  االإلهيَّة  االأحكام  تختلف 

القوانين  ف���ي  ل��وح��ظ  ف��ق��د  ��ة،  ال��دن��ي��ويَّ

ة ما يتوّلى تنظيم ُبعد اأو ُبعدين من  الدنيويَّ

لي�س  وحّتى  فقط،  العالم  هذا  في  الحياة 

جميع  معالجة  في  قوا  يوفَّ اأْن  المعلوم  من 

ينا�سبها  ما  وي�سعوا  االأبعاد،  هذه  جوانب 

والقوانين   - االإ�سالم  ��ا  اأمَّ القوانين!  من 

االإلهيَّة - فقد تناول حياة االإن�سان خطوة 

خطوة، من قبل اأن تنعقد نطفته فترى نور 

الحياة اإلى اأن يحين وقت موته. وقد اأعّدت 

العالم(  ه��ذا  )ف��ي  هنا  االإ���س��الم  قوانين 

لي�ست  وهي  اأي�سًا!  الموت  بعد  ما  قوانين 

التي  ة  الب�سريَّ كالقوانين 

ال ت�ستطيع روؤية �سوى هذا 

زت  ركَّ بل  الماّدي،  الوجه 

على الوجه المعنوّي اأي�سًا، 

لتربية  االأن���ب���ي���اء  وُب���ع���ث 

ا غير االأنبياء،  الب�سر بجميع اأبعادهم. واأمَّ

حّتى لو كانوا �سالحين، فال ي�ستطيعون اأن 

الأنَّ  هذه؛  الدنيويَّة  للحياة  اإال  اأحدًا  يّربوا 

يد االإن�سان عاجزة عن الو�سول اإلى البعد 

له  فكيف  الحياة،  ه��ذه  يلي  ال��ذي  االآخ��ر 

االأنبياء،  اأما  البعد!  لذلك  اأحدًا  يربي  اأن 

ة واالأبعاد  فيربون االإن�سان لالأبعاد الدنيويَّ

قوانين  الب�سر  عّلموا  وقد  معًا،  المعنويَّة 

كثيرة.

 اأمانة اهلل في �سبيله:

ال�سباب  نعمة  تملكون  ال��ذي��ن  واأن��ت��م 

فائدة  ذوي  لتكونوا  ا���س��ع��وا  وت��ت��ع��لَّ��م��ون، 

عوا  ت�سيِّ ال  والأنف�سكم.  وبالدكم  ل�سعبكم 

�سّني  اإل��ى  و�سلتم  اإذا  ��ك��م  الأنَّ اأع��م��ارك��م؛ 

لكم  ت�سمح  لن  �سيء ح�سن،  واأردت��م عمل 

حالة ال�سعف والنقاهة بذلك! اأنفقوا هذه 

القدرة واالأمانة المهداة من اهلل في �سبيله. 

واالإنفاق في �سبيل اهلل هو االإنفاق في �سالح 

البلد االإ�سالمي وفي تعزيز قدرة االإ�سالم، 

وفي ا�ستخدامه )اأي العمر( لطرد اأعداء 

الذين جاوؤوا  االأ�سخا�س  االإ�سالم، وهوؤالء 

راعوا  الم�سلمين.  ثروات  ينهبون  واأخ��ذوا 

ذلك  في  الموجودة  حياتكم  اآداب  اأي�سًا 

هنا  كالهما  واأ�سلحوهما  االآخر،  الجانب 

وهناك.

الإن�صان  يربَّون  الأنبياء   

ــة  ــيــويَّ ــدن ــاد ال ــع ــالأب ل

ة معًا. والأبعاد المعنويَّ

.  خطاب األقاه االإمام الخميني} في باري�س بتاريخ 1978/10/26( 1)

الهوام�س
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نا في  اإنَّ

مح�صر اهلل

على الن�سء الجديد وال�سباب اأن يلتفتوا اإلى اأنَّ 

اأن  عليهم -كما يتقّدمون في العمر يومًا بعد يوم- 

يكون علمهم واإيمانهم )في تقدم م�ستمّر( على هذا 

ى معلوماتهم  النحو اأي�سًا، وب�سكٍل مواٍز لذلك؛ فتترقَّ

من ال�سف الأّول للعلوم الدينيَّة اإلى ما فوق، ويكون 

اإيمانهم اأي�سًا مالزمًا لعلمهم هذا.

اآية اهلل ال�سيخ حممد تقي بهجت}

والعترة  ب��ال��ق��راآن  الرت���ب���اط   

ال�سريفة:

-نحن  اأّن����ن����ا  ت��ع��ل��م��وا  اأن  ع��ل��ي��ك��م 

الم�سلمين- ال نمتاز عن غير الم�سلمين اإاّل 

بالقراآن والعترة. لو لم نمتلك القراآن لكّنا 

االرتباط  نمتلك  لم  ولو  الم�سلمين،  كغير 

الم�سلمين( من  �سائر  لكّنا مثل  ب�)العترة 

غير اأهل االإيمان. علينا االلتفات اإلى لزوم 

ي في هذين االأمرين يومًا بيوم؛ فكما  الترقِّ

اأن  )ي��ل��زم(  فكذلك  ال�سّن،  بنا  تقّدمت 

دام  وما  االأمرين.  بهذين  معرفتنا  تترّقى 

هذان االأ�سالن معنا فلن ن�سيع اأو ن�سّل.

خال�سة االأمر، علينا االلتفات، فلنتعّلم 

الغلط  لنتجنَّب  األفاظه  )لنتعلَّم(  القراآن: 

قراءته  لنتعّلم  منه،  نعرفه  ما  ق��راءة  في 

لتكون  ت��ج��وي��ده،  وك���ذا  �سحيح،  ب�سكل 

ولنتعّلم  �سحيحة.  ال�سالة  في  قراءتنا 

ال�سهلة  التفا�سير  بوا�سطة  تف�سيره  كذلك 
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والمعتبرة.  ��ط��ة  ال��م��ب�����سَّ

يكون  لكي  القراآن  لنحفظ 

معه،  ون��ح��ن  معنا  دوم����ًا 

ونجعله  ب���ه  ��ن  ول��ن��ت��ح�����سّ

والو�سيلة  ل��ن��ا  ال��ح��اف��ظ 

الدنيا  ف��ت��ن  ف���ي  ل���ذل���ك 

و�سدائدها. لن�ساأل اهلل عّز 

وجّل اأن ال يفّرق بيننا وبين 

القراآن، كما ن�ساأله اأي�سًا اأن ال يفّرقنا عن 

العترة، اإذ العترة مع القراآن، والقراآن مع 

العترة. اإذا افتقد �سخ�س ما اأحد هذين، 

فقد افتقدهما كليهما.

 اهلل تعالى معنا في خلواتنا:

اأّن اهلل تعالى مّطلع علينا في  واعلموا 

اأّنه مّطلع علينا عندما نكون  خلواتنا، كما 

�ساكتين.  كّنا  اأو  تكّلمنا  �سواء  النا�س،  مع 

هذا  �ساحب  اأّن  ال��م��رء  يعلم  اأن  بمجّرد 

البيت و�ساحب هذا العالم مّطلع على كّل 

كّل  وف��ي  وت��روك��ه،  اأفعاله  في جميع  ف��رد، 

نواياه، في كّل ما نواه وما ينويه بعد، اأي�سًا، 

بل اإّنه يكتب نّية الخير ويترك نّية ال�سّر قبل 

تحّققه رجاء اأاّل يتحّقق، واإذا تحّقق ال�سّر 

ة ليرى هل تاب هذا  اأي�سًا فاإنه ي�سبر مدَّ

ال�سخ�س اأم ال؟ رجع عن ذلك اأم ال؟ فقد 

انتهى االأمر، بمجّرد اأن يعلم االإن�سان اأنَّ اهلل 

تعالى يعلم )كّل �سيء( ينتهي االأم��ر، فال 

يوؤّخر االإقدام، فاإّنه بذلك يدرك كّل �سيء 

اأو يترك؟  اإلى االأخير: ماذا عليه اأن يفعل 

فاهلل  ي�سّره،  ال��ذي  وم��ا  ينفعه،  ال��ذي  ما 

تعالى يرى )كّل �سيء( اأفهل بمقدورنا اأن 

نتنازع بع�سنا مع بع�س حال كوننا جلو�سًا 

على �سفرته، فنتنازع، مثاًل، على االأطعمة 

منها  النيل  على  ونت�سابق 

ونتعارك على ذلك؟

�سميع  ب�سير  اإلهنا   

عالم:

المطلوبة  االأوام���������ر 

ير�سي  ال��ذي  وما  معلومة، 

ي�سووؤه.  اأو  وج���ّل  ع��ّز  اهلل 

فهو ال ير�سى ب��االأذى بغير 

محّله.  في  بالحق  االإح�سان  ويحبُّ  الحق 

فمع اأّنه تعالى يعلم كّل هذه االأمور، ونحن 

بها  يعلم  وه��و  بها،  اأم��ر  اأّن���ه  نعلم  اأي�سًا 

االأعمال؟  بهذه  نقوم  ترانا  فهل  ويراها، 

اأ�سكال  من  �سكل  اأّي  يرتكب  ال  اأحدنا  اإّن 

الب�سر،  اأّي فرد عادي من  اأمام  المع�سية 

الم�ساِهد،  من  اأق��وى  المرتكب  يكون  وقد 

تجاهه،  �سيٍء  فعل  الم�ساِهد  يملك  فال 

لكن )المرتكب مع هذا يرتدع( مخافة اأن 

ائي له، اأو ي�سوء اأمره معه،  ت�سوء نظرة الرَّ

ى ح�سابه معه.  ولرّبما واتته الفر�سة ف�سفَّ

لكن االأمر مع اهلل تعالى يختلف، فهو قادر 

وعالم، وقد اأ�سدر اأوامره اأي�سًا، ويعلم من 

يعلم  فهو  يعرف،  ال  مّنا  ومن  يعرف،  مّنا 

كلَّ ذلك. اأفهل باإمكاننا اأن ُنخفي )االأمر( 

لين  معوِّ نبالي  اأن  دون  ُنظهره  اأن  اأو  عنه؟ 

على اأنَّه عاجز عن فعل �سيء تجاهنا؟ فهل 

ة فائدة لنا في  االأمر كذلك؟ هل هناك اأيَّ

ذلك؟ وهل يمكننا اإخفاء �سيء؟ قد ت�سل 

ال�سقاوة باالإن�سان اأو المكّلف اإلى حّد كاأنه 

لنا  اأنَّ  من  �سمعه:  االأم��ور  هذه  تطرق  لم 

رحيمًا  ق��ادرًا  عالمًا  �سميعًا  ب�سيرًا  اإلهًا 

االإثابة على )مقدار(  وكريمًا، قادرًا على 

راأ�س االإبرة فيما لو �سرف في �سبيله. فهذا 

ــراآن لكي يكون  ــظ الق لنحف

ــه،  ــن مع ــا ونح ــًا معن دوم

ــه  ونجعل ــه  ب ــن  ولنتح�صّ

ــا والو�صيلة لذلك  الحافظ لن

ــا و�صدائدها. الدني في فتن 
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والمي�سر  وال��ق��م��ار  الخمر  وج���ّل  ع��ّز  اهلل  و���س��ع  لقد 

المائدة  �سورة  من   )90( ال�سريفة  الآية  في  والأ�سنام 

جميعًا في مرتبة واحدة، فقال عّز وجّل: {اإِنََّما اْلَخْمُر 

ْيَطاِن  ال�صَّ َع��َم��ِل  ��ْن  مِّ ِرْج�����ٌس  َوالأَْزَلُم  ��اُب  َوالأَن�����صَ َواْل��َم��ْي�����ِص��ُر 

الآيات  في  اأّن  نعتقد  ونحن  ُتْفِلُحوَن}.  َلَعلَُّكْم  َفاْجَتِنُبوُه 

تو�سع  ل   Rالأطهار المع�سومين  وروايات  القراآنية 

جانب  اإلى  المترابطة  وغير  المتجان�سة  غير  الأ�سياء 

بع�سها بع�سًا، لذلك فاإّن لهذه الأ�سياء والأمور الثالثة 

الإن�سان  العقل، فهل يدفع  منها فقدان  قا�سمًا م�ستركًا، 

هذا  وه��ل  عقله؟  �سياع  يوجب  �سيئًا  ي��اأك��ل  اأو  ماله 

من  نوع  هو  القمار  لعب  اإّن  عقالئي؟  اأو  منطقي  الأم��ر 

في  هائلة  ث��روة  اأ�ساعوا  النا�س  من  فكثير  الجنون، 

ههم اإلى اأماكن لعب القمار، وخرجوا  ليلة واحدة بتوجُّ

اأ�ساعوا  الوفا�س،  خالي  ال�سباح  في  الأماكن  تلك  من 

فخرجوا  وخ�����س��روه  حياتهم  ط���وال  جمعوه  م��ا  ك��لَّ 

جنونًا؟! العمل  ه��ذا  يعدُّ  األ  فقراء،  الليلة  تلك  في 

القمار لعبة ال�صقاء
اآية اهلل ال�سيخ نا�سر مكارم ال�سريازي
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اأي�سًا نوع من الجنون، فهل يمكن  اإّن عبادة االأ�سنام 

اأن نعتبر �سخ�سًا ما اأ�سرف المخلوقات وهو يجب اأن يكون 

اإذا قام ب�سنع �سنم بيده، ي�سجد  خليفة اهلل في االأر�س 

يقوم  والحاجة  الفقر  وعند  له،  قربانًا  ول��ده  م  يقدِّ اأو  له 

هذا  مثل  يعّد  فهل  التمر؟  من  �سنعه  الذي  ال�سنم  باأكل 

القمار  والعبي  الخمر  �ساربي  فاإنَّ  لذا  عاقاًل؟!  االإن�سان 

وعابدي االأ�سنام كّلهم ي�ستركون في قا�سم م�سترك واحد، 

الخمر وعبادة  �سرب  اأّن  العقل، فكما  الجنون وعدم  وهو 

نم محّرمان فاإّن لعب القمار محّرم اأي�سًا. ال�سّ

�سبب تحريم القمار

يدعو االإ�سالم اإلى ك�سب االإن�سان 

رزقه من عمل مفيد. والعمل المفيد 

ثالثة اأق�سام هي:

االأعمال االإنتاجيَّة.

االأعمال التوزيعيَّة.

االأعمال الخدماتيَّة.

وت���ع���ت���ب���ر ال�����زراع�����ة وال���رع���ي 

واأم��ث��ال��ه��م��ا م���ن ال�����س��ن��اع��ات من 

��ة. وك��ذل��ك ف��اإنَّ  االأع��م��ال االإن��ت��اج��يَّ

ار الذين يقومون ب�سراء الب�سائع  التجَّ

عيها  م�سنِّ من  والمنَتَجة  الم�سّنعة 

هذه  باإر�سال  يقومون  ثمَّ  ومنتجيها، 

باإي�سالها  هوؤالء  يقوم  حتَّى  ق،  المفرَّ بائعي  اإلى  الب�سائع 

ار ُيعَتبرون  وو�سعها بيد الزبائن والعمالء، فاإنَّ هوؤالء التجَّ

الأنَّ  المفيدة؛  االأع��م��ال  من  الثاني  الق�سم  م�سوؤولي  من 

جميع النا�س ال ي�ستطيعون اأن يتوّجهوا اإلى م�سانع االإنتاج 

والمزارع والمراعي لكي يهّيئوا حاجاتهم منها، فلذا يقوم 

�سون  والممرِّ االأطباء  ا  اأمَّ العمل.  بهذا  والبائعون  ار  التجَّ

يقومون  فاإنَّهم  واأمثالهم  النظافة  وم�سوؤولو  وال�سائقون 

باالأعمال الخَدميَّة. واإّن اأعمال المجموعات الثالث مفيدة 

رة. وموؤثِّ

ويربحون عن طريقه مبالغ  القمار  يلعبون  الذين  ا  اأمَّ

ــالم  الإ�ص ــّرم  ح ــد  لق

ــن الرهان  ــوع م كل ن

ــه ربح  ــد في ــذي يوج ال

ولكنه  ــة،  مالي وخ�صارة 

ــن الربح  ــاز حالتين م اأج

ــة. المـالي ــارة  والخ�صـــ
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هنا  المقابل،  الطرف  حياة  بتدمير  ويقومون  عظيمة، 

نت�ساءل اأي عمل مفيد يقومون به؟ اإذ اإنَّ مثل هذا ال�سخ�س 

لم يقم ب�سيء مفيد البتة، بل ارتكب عماًل �سيطانيًا قبيحًا 

الن�ساء  �سورة  من   )29( االآي��ة  عليه  تنطبق  ممن  واأ�سبح 

َها الَِّذيَن اآَمُنواْ َل َتاأُْكُلواْ اأَْمَواَلُكْم  يُّ
حيث يقول تعالى:{َيا اأَ

َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل اإِلَّ اأَن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعن َتَرا�ٍس}. وبالتالي 

اأكٌل  فاإّنه  مفيد  غير  عمل  ��ه  اأنَّ اإلى  باالإ�سافة  القمار  ف��اإّن 

للمال بالباطل فهو محّرم.

 اأ�سرار القمار

فاإّن  حرفتهم،  ويجعلونه  القمار  يلعبون  الذين  اإّن 

باالأمرا�س  االإ�سابة  اأو  الجنون  ا  اإمَّ النهاية  م�سيرهم في 

ويرتفع  التوتر  من  حالة  دائمًا  يعي�سون  الأنَّهم  الع�سبيَّة؛ 

ال�سغط  تحت  ويعي�سون  لذلك،  نتيجة  ينزل  اأو  �سغطهم 

وفي  االأمرا�س،  باأنواع  فُي�سابون  خ�سروا  اأو  ربحوا  �سواء 

اإّن �سخ�سًا يدخل  اإذ  اإلى االنتحار،  النهاية يلجاأ بع�سهم 

منها  ويخرج  عظيمة  ث��روة  مع  لياًل  القمار  لعب  اأماكن 

اإال  طريق  له  لي�س  �سيء  جيبه  في  يكون  اأن  دون  �سباحًا 

االنتحار.

وبع�س العبي القمار ال يخ�سرون كلَّ اأموالهم فح�سب، 

االإمام  عن  الرواية  ففي  اأي�سًا،  اأعرا�سهم  يخ�سرون  بل 

ال�سادقQ يقول: »كانت قري�س تقامر الرجل في اأهله 

.
)1(

وماله«

وقد اأ�سدر االإ�سالم حكم تحريم القمار في مثل هذه 

البيئة الفا�سدة، اأال يعّد مثل هذا الحكم معجزة؟

اأ�سرار  ح��ول  ال��م��وج��ودة  االإح�سائيَّات  الحظنا  اإن 
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القمار المختلفة نرى: %90 من عمليَّات الن�سل، %50 من 

ة، 30%  الجرائم المختلفة، و%10 من المفا�سد االأخالقيَّ

و5%  الدامية،  النزاعات  من  و40%  الطالق،  حاالت  من 

من حاالت االنتحار تتمُّ من ِقَبل العبي القمار!

والعجب كلُّ العجب، اأّن عالم اليوم قد اعترف بالقمار 

حيث  بهم،  خا�سة  مدينة  القمار  لالعبي  و�سار  ر�سميًا، 

يذهب المقامرون من كل اأطراف العالم اإلى هناك. ولكن 

اللعب  حّرم  اأنه  حتَّى  القمار،  اأن��واع  جميع  حّرم  االإ�سالم 

؛ 
)2(

بالجوز بين االأطفال التي يكون فيها الربح والخ�سارة

الأّن االأوالد ومن يلعبون هذه اللعبة ال يقومون بعمل اإنتاجي 

اأو توزيعي اأو خدماتي.

 م�سابقات الخيل والرماية

يوجد  ال��ذي  هان  الرِّ من  نوع  كّل  االإ�سالم  ح��ّرم  لقد 

الربح  من  حالتين  اأج��از  ه  ولكنَّ ماليَّة،  وخ�سارة  ربح  فيه 

والخ�سارة المالّية، لما فيهما من اأهداف معقولة ومنطقية 

الخيول  م�سابقة  اإحداهما  مفيدًا،  اعتبارها عماًل  ويمكن 

اإذ يمكن للفر�سان والمتناف�سين اأن ي�سترطوا فيما بينهم 

اأن يربح واحد منهم مااًل من االآخرين اإذا فاز. واإنَّ فل�سفة 

جواز الربح والخ�سارة الماليَّة في م�سابقات ركوب الخيل 

بوا عن طريق هذه  يتدرَّ اأن  يمكن  االأف��راد  ه��وؤالء  مثل  اأّن 

وهم  والقتال  ال��ح��روب  ميادين  اإل��ى  للدخول  الم�سابقة 

�ست  تعرَّ اإذا  بلدهم  عن  يدافعوا  اأن  بذلك  ي�ستطيعون 

فهي  االأخ��رى  الم�سابقة  ��ا  اأمَّ االأع��داء وحمالتهم،  لهجوم 

ي�سترط  اأن  الم�سابقة  هذه  مثل  في  يجوز  حيث  الرماية، 

المتبارون فيما بينهم على ربح اأو خ�سارة ماٍل معيَّن.

ة التي تلعب دورًا في  والرماية اأي�سًا من الفنون القتاليَّ

اإعداد ال�سباب من اأجل الدفاع عن االإ�سالم والم�سلمين.

الرهان باأ�سلحة اليوم:

�صوؤال مهم: هل يمكن جعل اأ�سلحة كلِّ ع�سر وزمان 

بدياًل لم�سابقات الرماية بال�سهم والن�ّساب؟

اليوم  باأ�سلحة  المناف�سة  ���س��ارت  زمننا  ف��ي  فمثاًل 

بدياًل  اأ�سبحت  التي  االأخ��رى  االأ�سلحة  و�سائر  والبنادق 

الخمر  ــي  ــارب ــص � اإن 

القمار وعابدي  ولعبي 

كلهم  الأ�ـــصـــنـــام 

قا�صم  في  ي�صتركون 

وهو  واحــد،  م�صترك 

العقل. وعدم  الجنون 
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للرمي بال�سهام، هل يمكن القيام والم�ساركة بهذه المناف�سات 

عبر هذه االأ�سلحة الحديثة؟

جواب: نعم، اإّن هذا المو�سوع �سحيح، الأننا على يقين من 

ذلك  في  والمهم  ذلك،  في  والن�ّساب  القو�س  خ�سو�سية  عدم 

اال�ستعداد القتالي للرماة، وهذا اال�ستعداد في كلِّ ع�سر وزمان 

ي�سدق  اأي�سًا  المو�سوع  وهذا  ع�سره،  ب�سالح  يكون  اأن  يجب 

حول م�سابقة الخيل، لذا فاإّن المناف�سة والرهان بو�سائل النقل 

الحديثة التي يمكن اال�ستفادة منها في ميادين القتال والجهاد 

ال اإ�سكال فيه.

جين ممنوع  رهان المتفرِّ

الخيل  رك��وب  م�سابقات  على  جون  المتفرِّ يقوم  اأح��ي��ان��ًا 

هان فيما بينهم، فمثاًل يراهن مئة �سخ�س على الح�سان  بالرِّ

رقم )1( ومئة اآخرون على الح�سان رقم )2(، وي�سع كلُّ واحٍد 

ه اإذا احتل ح�سان  منهم مئة األف ليرة مثاًل، ويتَّفقون على اأنَّ

راهنوا  من  بين  ويق�سمونه  المال  يجمعون  االأول��ى  الرتبة  ما 

اإنَّ هذا الرهان حرام الأنَّ المتفرجين ال  على ذلك الح�سان. 

يقومون بعمل اإيجابي وال ينجزونه.

 األعاب القمار غير المرئية

لقد اأفرز ع�سرنا الحالي اأنواعًا من األعاب القمار المبهمة 

ة و�سفقات وعموالت من حقوق  التي تتمظهر في لبو�سات تجاريَّ

ال�سم�سرة واأمثال ذلك، ولالأ�سف فقد خّلفت �سحايا كثيرة لحّد 

االآن، َخَدع القائمون بها اأفرادًا كثيرين، واحتالوا عليهم فوقعوا 

نة  ة لها، حيث اإنَّهم ي�سعون مثاًل بغر�س �سراء ب�ساعة معيَّ �سحيَّ

مبلغ 500.000 ليرة في ح�ساب �سركٍة ما، ومن ثمَّ يقوم ال�سخ�س 

الم�ستري بالبحث عن زبون، فاإذا قاموا بتعريف وتقديم زبونين 

اإلى ال�سركة فاإنَّهم �سوف يح�سلون على عمولة من ذلك، 

يبحثان  كذلك  الجديدان  الزبونان  وه��ذان 

يح�سال  حتَّى  اآخ��ري��ن  زبونين  ع��ن 

على عمولة لنف�سيهما، وهكذا 

زبائن  اأرب��ع��ة  ي�سبحون 

منهم  ك�����لٌّ  ج������دد، 

زبونين  ع��ن  يبحث 
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الهوام�س

اأ�سهر يالحظ  ة  عدَّ وبعد  وتمتد،  ال�سبكة  وت�ستمر هذه  اآخرين 

م�سوؤول المجموعة اأنَّ ح�سابه البنكي قد اأ�سبح فيه مبلغ عظيم 

من المال بعنوان عمولة حق ال�سم�سرة، في حين لم يقم باأي 

عمل مفيد واإيجابي ال من الناحية االإنتاجيَّة، وال من الناحية 

بل  الرعي،  ناحية  الزراعيَّة وال من  الناحية  التجاريَّة، وال من 

اإنَّ ال�سركة المذكورة قد احتالت على كثيٍر من النا�س وو�سعت 

ا ح�سدته في جيبها، واأعطت مبالغ لروؤ�ساء  المبلغ االأ�سا�سي ممَّ

الحلقة  االأخيرة من هذه  الرتبة  االأفراد في  ا  اأمَّ المجموعات، 

فهم ُيعّدون من خا�سري االأموال الحقيقيين.

من  الموؤلَّفة  ال�سبكة  من  االأخيرة  الرتبة  في  نظرنا  ف��اإذا 

100.000 �سخ�س، كل واحد منهم دفع 200.000 ليرة، نالحظ 
اأنَّ مجموع ما ُدِفَع ي�سبح 20.000 مليون ليرة، في حين اأنَّهم لم 

يح�سلوا على األف واحد من ذلك!

حظر  وقد  العمل.  هذا  بحرمة  التقليد  مراجع  اأفتى  وقد 

مجل�س ال�سورى االإ�سالمي في اإيران هذا العمل، وقامت ال�سلطة 

باعتقال  الداخلي  االأمن  قوى  وقامت  له،  ي  بالت�سدِّ الق�سائية 

و�سجن عدد من النا�سطين في هذا المجال، ولكن نظرًا للربح 

ة والمنابع الرئي�سة  الهائل لهذا القمار العالمي لل�سركة االأ�سليَّ

لهذا العمل، فاإنَّه لحدِّ االآن ت�ستمر هذه الفعاليَّات والن�ساطات 

ل من القمار اإذا  الم�سبوهة، على الرغم من اأّن المال المتح�سّ

دخل منزاًل من المنازل، فاإنَّه ي�سلب بركة ذلك المنزل وي�سيء 

اإلى اأهله ويكون �سببًا ل�سقائه.
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ـــالت  ـــام ـــع ـــم ال

البنوك مع  المالّية 
ال�سيخ ح�سن الهادي

مقّدمة: لقد �سّددت ال�سريعة الإ�سالمّية في الكتاب وال�ّسنة 

عّدت  بل  ومعامالته،  اأ�سكاله  اختالف  على  الربا  حرمة  على 

لإنكاره  كافر  م�ستحّله  اإنَّ  قيل  حتَّى  ات،  ال�سروريَّ من  حرمته 

اهلل  قال  الكبائر،  من  الربا  اأك��ل  واإّن   ،
)1(

الدين من  ال�سروري 

َبا}  َم الرِّ تعالى: {...َواأََحلَّ اهلُل اْلَبْيَع َوَحرَّ

)البقرة:274(.

ولم ترّتب ال�سريعة اأي اأثر على المعاملة الربوّية لناحية 

ُيبتلى   قد  المكّلف  اأنَّ  وبما  ونحوهما.  التمّلك  اأو  الت�سّرف 

هذا  في  الربوّية  والقرو�س  والتجارّية   المالّية   بالمعامالت 

الع�سر، من حيث �سرورة التعامل مع البنوك والموؤ�ّس�سات المالّية 

بالمعامالت  ُيبتلى  مكّلف  كلِّ  على  الواجب  من  كان  الربوّية، 

المالّية الربوّية اأن يتعّلمها.

 القترا�س من البنوك:

كان  اإذا  البنك  من  االقترا�س  يحرم 

القر�س ربوّيًا، واإن �سّحت المعاملة و�سعًا،  

�سواء كان من الم�سلم اأم من غيره، و�سواء 

كان من الدولة الم�سلمة اأم غير الم�سلمة، 

اإاّل اإذا كان م�سطّرًا اإليه اإلى حّد يجوز معه 

التخّل�س  يمكن  ولكن  الحرام.  ارتكاب 

الزيادة  دفع  بعدم ق�سد  الحرام  من 
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االإ�سالمية،   ال���دول  بنوك  ل��دى  المودعة 

مع  القر�س  بعنوان  االإي��داع  كان  اإذا  فيما 

اأو  عليها،  مبنّيًا  كان  اأو  الفائدة،  ا�ستراط 

كان لغر�س الح�سول عليها. 

- ال مانع من اأخذ الفائدة – اإذا كان 

الم�سرف  اأم��وال  روؤو���س  اأ�سحاب  بع�س 

غير  لح�س�س  بالن�سبة    - الم�سلمين  من 

ة  ح�سَّ من  اأخذها  يجوز  وال  الم�سلمين، 

الم�سلم، فيما اإذا كان اإيداع االأموال لدى 

اأو  وال��رب��ا،  الفائدة  ا�ستراط  م��ع  البنك 

لغر�س الح�سول عليها.

البنك  اإل��ى  االأم���وال  ت�سليم  ك��ان  لو   -

فائدة  على  للح�سول  ال��ق��ر���س  ب��ع��ن��وان 

ــى  عل ــب  الواج ــن  م

ــى  ُيبتل ــف  مكّل كلِّ 

ــة  المالي ــالت  بالمعام

ــا. يتعّلمه اأن  ــة  الربوي

ياأخذونها  اأنهم  يعلم  ك��ان  واإن  الربوية، 

لم  اإذا  االقترا�س  جواز  يخت�ّس  وال  منه؛ 

يكن ربويًا بحال ال�سرورة والحاجة.

 ح���ك���م ال���ع���م���ل ف����ي ال��ب��ن��وك 

الربوّية:

كان  اإذا  البنك  في  العمل  يجوز  ال   -

الربوّية،  ب��ال��م��ع��ام��الت  م��رت��ب��ط��ًا  عمله 

ودخياًل بنحو ما في اإنجازها؛ ومجّرد عدم 

ال  لمعا�سه  محّلل  اآخر  �سغل  على  ح�سوله 

يبّرر له اال�ستغال بالحرام.

- ال يجوز اال�ستغال باإنجاز المعامالت 

والراتب  االأج����رة  ي�ستحق  وال  ال��رب��وّي��ة، 

الفرع  دخل  من  الراتب  اأخذ  ��ا  واأمَّ عليها؛ 

الم�سرفّي فال باأ�س به، ما لم يعلم بوجود 

المال الحرام فيما يت�سلمه.

 حكم اأخذ الفائدة من البنوك:

- يجوز اأخذ الفائدة على االأموال التي 

تودع في م�سارف الدول غير االإ�سالمية، 

�سواء  اأخذها،  اإذا  فيها  الت�سّرف  ويجوز 

اأم م�سركًا،  كان �ساحب الم�سرف كتابيًا 

المال  اإي��داع  حين  عليهم  ا�سترط  و�سواء 

اأخذ الفائدة اأم ال.

االأموال  على  الفائدة  اأخذ  يجوز  ال   -
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الوا�سح  فمن  ال��ق��ر���س، 

القر�س  ه���و  ذل����ك  اأّن 

تكليفًا،  ال��ح��رام  ال��رب��وّي 

يراد  ال��ذي  الربح  ويكون 

ذلك  من  عليه  الح�سول 

هو الربا المحّرم �سرعًا.

ت�سليم  يكن  لم  اإذا   -

االأموال اإلى البنك  بعنوان 

القر�س، بل كان لغر�س اال�ستثمار بالمال 

المحّللة  المعامالت  في  البنك،  بوا�سطة 

�سرعًا، فال اإ�سكال في اأخذ الربح ال�سهرّي، 

وال ينافي تحديد قدر الفائدة قبل ال�سروع 

باالأموال، وال عدم م�ساركة  في اال�ستثمار 

اأ�سحاب االأموال في الخ�سارات المحتملة 

ل�سحة القرار المذكور.

 الإيداع في البنك:

اإي���داع االأم����وال ل��دى البنك  - ي��ج��وز 

المعامالت  اإحدى  في  ا�ستثمارها  لغر�س 

ة  لح�سّ دقيق  تحديد  دون  من  المحّللة، 

�ساحب االأموال من االأرباح، اإن كان اإيداع 

تفوي�س  وج��ه  على  البنك،  ل��دى  االأم���وال 

نوع  انتخاب  اإليه، حتى  االختيارات  جميع 

ة  ح�سّ وتعيين  اال�ستثمار، 

الربح  م��ن  ال��م��ال  �ساحب 

اأي�سًا بالوكالة، فال باأ�س في 

هذا االإي��داع، وال في الربح 

الحا�سل من ا�ستثمار المال 

�سرعًا،  محّللة  معاملة  في 

وال ي�سّر بذلك جهل �ساحب 

المال حين االإيداع بح�سته 

من الربح.

- يجوز اإيداع االأموال في بنوك الدول 

غير االإ�سالميَّة - في ح�ساب التوفير طويل 

ازدي��اد  يوجب  ذل��ك  يكن  لم  ما   - االأم��د 

التي  وال�سيا�سّية  االقت�سادّية  قدراتهم 

والم�سلمين،  االإ�سالم  �سد  ي�ستخدمونها 

واإاّل فال يجوز.

 حكم المعاملة مع البنوك:

المعامالت  ج��م��ي��ع   م��ن  م��ان��ع  ال   -

توجد  ال��ت��ي  البنوك  م��ع  �سرعًا  المحّللة 

المعامالت  ���ا  واأمَّ ة؛  االإ�سالميَّ ال��دول  في 

تجوز  فال  القر�س،  فائدة  واأخذ  الربوّية، 

للم�سلم، اإاّل اإذا كان راأ�س مال البنك لغير 

الم�سلمين.

- لو و�سع االأموال في ح�ساب التوفير 

مع  ال��ق��ر���س،  بعنوان  الم�سلم  بنك  ف��ي 

ــة،  الربوّي ــالت  المعام

ــض،  ــدة القر� ــذ فائ واأخ

اإّل  ــم،  للم�صل ــوز  تج ل 

ــال  م ــض  راأ� كان  اإذا 

ــر الم�صلمين. البنك لغي

24



. جامع المدارك،ج3، �س252( 1)

الهوام�س

لغر�س  اأو  عليه،  مبنّيًا  اأو  الربح،  �سرط 

الأّن  اأخ��ذه،  له  َيُجْز  لم  عليه،  الح�سول 

واإاّل  �سرعًا،  الحرام  الربا  هو  الربح  هذا 

فال اإ�سكال فيه.

 اأحكام ال�سّك والكمبيالة:

- ال مانع من بيع �سخ�س الدائن مبلغ 

منه  ب��اأق��ّل  الكمبيالة  اأو  الموؤجل  ال�سّك 

من  بيعه  ��ا  واأمَّ نقدًا،  الَمدين  �سخ�س  من 

�سخ�س ثالث بمبلغ اأقّل فال ي�سّح.

- ال ُيعتبر ال�سّك بمثابة المال النقد. 

بدفعه  الثمن  اأو  ال��دي��ن  اأداء  وح�����س��ول 

كون  على  موقوف  البائع  اأو  ال��دائ��ن  اإل��ى 

ذلك  ويختلف  لمبلغه،  عرفًا  قب�سًا  قب�سه 

باختالف الموارد واالأ�سخا�س.

 حكم التاأمين:

ال مانع �سرعًا من التاأمين على الحياة 

اأو غيرها اأي�سًا. نعم في التاأمين ال�سّحي 

ال تجوز اال�ستفادة من بطاقة هذا التاأمين، 

بتقديم  التاأمين  �سركة  تعّهدت  لَمن  اإاّل 

منها  الغير  ا�ستفادة  واأم��ا  له،  الخدمات 

فهي موجبة لل�سمان.

 احترام اأموال الدولة:

اأم�����وال ال���دول���ة، ول���و ك��ان��ت غير    -

للدولة،  ُم��ل��ك��ًا  ���س��رع��ًا  ُتعتبر  اإ���س��الم��ّي��ة، 

المعلوم  ال��ُم��ل��ك  معاملة  معها  وُي��ت��ع��ام��ل 

مالكه، ويتوقف جواز الت�سّرف فيها على 

اإذن الم�سوؤول الذي بيده اأمر الت�سّرف في 

هذه االأموال.

احترام  مراعاة  وج��وب  في  فرق  ال   -

مال الغير، وفي حرمة الت�سّرف فيه بغير 

اأموال  وبين  االأ�سخا�س  اأم��الك  بين  اإذن��ه 

وال  م�سلمة،  غير  اأو  كانت  م�سلمة  الدولة، 

في  اأو  الكفر  بالد  في  ذلك  يكون  اأن  بين 

المالك  ك��ون  بين  وال  االإ�سالمّية،  البالد 

تكون  ع���ام  وب�����س��ك��ل  ك���اف���رًا؛  اأو  م�سلمًا 

�سرعًا  الجائز  غير  والت�سّرف  اال�ستفادة 

وحرامًا  غ�سبًا  الغير،  واأمالك  اأموال  في 

وموجبًا لل�سمان.
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ال�سيخ تامر حمزة

جارية  كونيَّة  �سّنة  ال��زواج 

ذك��ور  م��ن  اهلل  خ��ل��ق  فيمن 

واإن�������اث ف���ال ت��ت��خ��ّل��ف في 

وما  تختلف،  ول  منها  �سيء 

ديمومة الحياة وا�ستمرارها 

اإل بالزواج والإنجاب ولول 

الأ�سالب  في  تقّلب  لما  ذلك 

ال�سامخة والأرحام المطّهرة 

ن��ور الأن��ب��ي��اء والأو���س��ي��اء؛ 

الرحمة  ن��ب��ّي  اأّك���ده  وذل���ك 

»النكاح  بقوله:   Pمحّمد

�سنتي  عن  رغب  فمن  �سّنتي 

على  وبناء   .
)1(

مني« فلي�س 

التّبتل  يكون  المعادلة  هذه 

�ساذتين  حالتين  والرهبنة 

ت�����س��ادم��ان ���س��ن��ن ال��ت��اري��خ 

وخ��ارج��ت��ي��ن م���ن م��در���س��ة 

ال�سماء. ور�سالت  النبّوات 

Oزينب
اأمٌّ في بيتين
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 كفاءة الزوجين:

اإنَّ الزواج الذي يكون �سمن ال�سروط 

االأ����س���رة  ق��ي��ام  ل�����س��م��ان  م��ه��م  واالآداب 

واأ�سا�س  التحّلل واالنحراف،  وحفظها من 

بين  التكافوؤ  هو  قواعدها  واأ�سل  اأركانها 

الزوجين. وفي حال حدوث خلل في واحد 

من الطرفين ينعدم التوازن فيها وال يبقى 

ما ي�سمن ا�ستمرارها اأو ا�ستقامتها.

����ا ف��ي ح���ال ت��ح��ّق��ق ال��ك��ف��اءة بين  واأمَّ

وبنات  ب��ن��ون  ذل��ك  ع��ن  فينتج  الطرفين 

الب�سرية  واأ�سوة في تاريخ  ُي�سبحون قدوة 

اأوالد  الكبرى  وزي��ن��ب   Lكالح�سنين

.Lعلي وفاطمة

قران العقيلة الها�سمية:

 Oزينب ال�سيدة  ول��دت  عندما 

 Oالزهراء فاطمة  اأمها  بها  ج��اءت 

ها ر�سول اهللP فهبط جبرائيل اإلى جدِّ

من  ال�سالم  اأقراأه  اأن  وبعد  عليه،   Q

 ،
)2(

زينَب ا�سمها  يجعل  ب��اأن  اأم���ره  ��ه  ربِّ

بيد  ال�سريف  ا�سمها  اختيار  ك��ان  ف��اإن 

ة  االإلهيَّ العناية  تتدخل  اأن  فاأولى  خالقها 

ل��ه��ذا االأم���ر من  ف��ي ���س��اأن زواج��ه��ا لما 

ح�سا�سية ودقة في م�سار حياتها ال �سيما 

بمالحظة اختيار القرين الكفوؤ، وهذا ما 

االإلهيَّة  الم�سيئة  تعلَّقت  اإذ  بالفعل  ق  تحقَّ

بواحد  الها�سمية  العقيلة  تقترن  ب���اأن 

وهو  ها�سم  بني  �سباب  واأنبل  اأعظم  من 

بعد  طالب،  اأب��ي  بن  جعفر  بن  اهلل  عبد 

من  تزويجها   Qعلي اأبوها  رف�س  اأن 

وهذا  بيته.  على  ال��واف��دي��ن  الخاطبين 

لها  الكفوؤ  الخاطب  جاء  ا  لمَّ ��ه  اأنَّ يك�سف 

تمَّ االأمر.

 من هو عبد اهلل بن جعفر؟

زينب ال�سيدة  ة  �سخ�سيَّ لعظمة  نظرًا 

O ال بدَّ من ت�سليط ال�سوء ولو قلياًل 

على القرين الكفوؤ، فهو عبد اهلل بن جعفر 

بعد  االأّول  المولود  ويعّد  طالب،  اأب��ي  بن 

الهجرة االأولى اإلى الحب�سة. وقد ا�ست�سهد 

ه فهي اأ�سماء  ا اأمُّ اأبوه في معركة موؤتة، واأمَّ

اأ�سحاب  من  وُعدَّ  الخثعمية،  عمي�س  بنت 

 Qالموؤمنين واأم��ي��ر   Pاهلل ر���س��ول 

مع  ت��رع��رع  وك��ذل��ك  تربيته،  ��ى  ت��ولَّ ال���ذي 

عا�سر  بعدهما  وم���ن   Lالح�سنين

رابط  ك��ان  وق��د   .Qال�سجاد االإم���ام 

عن  ويمتاز  �سجاعًا  القلب،  قوي  الجاأ�س 

بني  اأغنى  من  وك��ان  وح�سبًا،  ن�سبًا  غيره 

ها�سم واأي�سرهم حيث كان له �سياع كثيرة 

رجل  اأ�سخى  كان  وكذلك  وا�سعة  ومتاجر 

في االإ�سالم. وقد قال ابن حّيان: كان يقال 

.
)3(

لعبد اهلل بن جعفر قطب ال�سخاء

وقد اأخرج ابن اأبي الدينار الخرائطي 

عن محمد بن �سيرين اأنَّ دهقانًا من اأهل 

ال�سواد كّلم ابن جعفر في اأن يكّلم عليًا في 

اإليه  فبعث  فق�ساها  فيها،  فكّلمه  حاجة، 

اإّنا ال  األفًا، فرّدها وقال:  الدهقان اأربعين 

.
)4(

نبيع معروفًا

 زينبO اأّم اأخوتها وبنيها:

حينما توفيَّت اأّمها كان لها من العمر 

لت رعاية �سوؤون اأخويها  �ست �سنوات فتحمَّ

ال�سيدة  ��ه��ا  اأمِّ لو�سّية  تنفيذًا  الح�سنين 

الزهراء حين اأو�ستها باأن ت�سحب اأخويها 

وترعاهما وتكون لهما اأمًا. وزينب هذه لم 

 
)5(

اأمها الزهراء تن�س طيلة حياتها و�سّية 

وحتَّى اأنها بعد انتقالها اإلى بيت الزوجية 
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بيت  بين  طوافها  في  ت  ا�ستمرَّ واإنجابها 

اأوالدها وبيت اإخوتها تمار�س دور االأمومة 

ا تجدر االإ�سارة اإليه هو اأنَّ  في كليهما. وممَّ

زينب كانت �سديدة التعلَّق باأخيها الح�سين 

�سواء  ال�سغر  منذ  مفارقته  ت�ستطع  ول��م 

كلَّما  ��ه  اأنَّ وي��روى  يقظتها،  اأو  نومها  ح��ال 

افتقدتها اأمها وجدتها نائمة بجنب اأخيها 

في  اإال  ت�ستقر  كانت  وما   Qالح�سين

اإلى ر�سول اهلل حجره فروت فاطمة ذلك 

P فبكى واأخبر بم�سابهما وا�ستراكهما 

.
)6(

في ذلك

:Oاأولد ال�سيِّدة زينب 

والمتاعب  الم�ساغل  كلِّ  من  بالرغم 

ال��ت��ي ك��ان��ت ت��واج��ه ال�����س��ي��دة زي��ن��ب منذ 

بينها  حائاًل  ل  ت�سكِّ لم  فاإنَّها  �سغرها 

بناء  في  اأ�سا�سي  كدور  االأمومة  دور  وبين 

مّن  فلقد  والر�ساليَّة.  ال�سالحة  االأ�سرة 

اأكباد  بفلذات  موالتنا  على  �سبحانه  اهلل 

كانوا خير اأوالد يوا�سون اأخ اأمهم بمهجهم 

اأوالد  ال��رج��ال، ف��ح��بُّ  ف��ي وق��ت ع��ّز فيه 

زينب لخالهم الح�سين نابٌع من حبِّ زينب 

االإ�سارة ح�سول  اإليه  تجدر  ا  وممَّ الأخيها. 

اخ��ت��الف ف��ي ع��دد واأ���س��م��اء اأوالده����ا مع 

.
)7(

فاق على بع�ٍس منهم االتِّ

 عون بن عبد اهلل

يد  في كربالء على  ال�سهادة  نال  وقد 

عبد اهلل بن قطنة البنهائي )لعنه اهلل(.

 محمد

خاله  مع  ال�سهادة  �سرف  نال  وكذلك 

الح�سينQ في كربالء.
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. التحفة ال�سنية، ال�سيد عبد اهلل الجزائري، �س261( 1)  

زين���ب الكبرى من المهد اإلى اللح���د - القزويني �س36( 2)   

نقاًل عن نا�سخ التواريخ.

. االإ�سابة، ابن حجر، �س38( 3)

. زينب الكبرى، النقدي، �س86( 4)

( 5) ففي كتاب اإع���الم الورى باأعالم 

الهدى للطبر�س���ي �س204 اأن 

اأربعة )علي  عددهم 

وجعفر وع���ون االأكبر واأم كلثوم( وف���ي تذكرة الخوا�س 

البن الجوزي �س175 بدل جعفر عبا�س.

. عقيلة الطهر والكرم �س114( 6)  

عن مجل���ة المو�سم  من كت���اب الم���راأة العظيمة �س105( 7)  

�س858.

زين���ب الكب���رى، النق���دي �س129وبحار االأن���وار ج-44( 8)   

�س119ج13.

. مناقب اآل اأبي طالب، ابن �سهراآ�سوب �س305( 9)  

الهوام�س

 علي

وقد ا�ستهر بالزينبيِّ وفي ن�سله الكثرة 

طالب  اأبي  اآل  اأرج��اء  اأحد  ويعتبر  والعدد 

الثالثة.

 اأم كلثوم

اأنَّ  على  الموؤرخين  كلمات  اتَّفقت  لقد 

لل�سيدة زينب بنتًا واحدة ا�سمها اأم كلثوم، 

ت بمكارم االأخالق ولذلك ت�سابق  وقد تحلَّ

جملتهم  ومن  يدها  طلب  على  الخاطبون 

معاوية لولده يزيد وكّلف واليه على المدينة 

اأبيها  من  يخطبها  اأن  الحكم  بن  م��روان 

هو  ما  اإنَّ لي  لي�س  اأمرها  اإن  اأبوها:  فقال 

فاأخبر  الح�سينQ خالها.  �سيدنا  اإلى 

اهلل  اأ�ستخير  فقال:  بذلك   Qالح�سين

عّز وجل. اللهم وفق لهذه الجارية ر�ساك 

من اآل محمدP. فلّما اجتمع النا�س في 

حتَّى  مروان  اأقبل   Pاهلل ر�سول  م�سجد 

جل�س اإلى الح�سينQ ودار حوار اأبرز 

يزيد  في  �سفات  من  ي��رى  ما  م��روان  فيه 

الوجه  نًا  مبيِّ  Qالح�سين عليه  رّد  وقد 

�سخ�سيَّته  عن  وكا�سفًا  ليزيد  الحقيقي 

جميعًا  ثمَّ قالQ: »فا�سهدوا  الواقعية 

اهلل بن  عبد  بنت  كلثوم  اأم  زّوجت  قد  اإني 

جعفر من ابن عمها القا�سم بن محمد بن 

وقد  درهمًا  وثمانين  اأربعمئة  على  جعفر 

نحلتها �سيعتين بالمدينة واأن غلتها بال�سنة 

اإن  غنى  لهما  ففيهما  دينار  اآالف  ثمانية 

. وهذا 
)8(

�ساء اهلل تعالى فتغّير وجه مروان«

هو  اإّنما   Qالح�سين لالإمام  الموقف 

نظر  حينما  اهلل  ر�سول  جده  لو�سّية  تنفيذ 

اإلى اأوالد علي واأوالد جعفر بن اأبي طالب 

.
)9(

فقال: بناتنا لبنينا وبنونا لبناتنا
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ت�صتغني  هكذا 

عـــن الــطــب!
ال�سيد �سامي خ�سرا

حول  االأي���ام  ه��ذه  ف��ي  الحديث  يكثر 

ن�سائح وتو�سيات ب�ساأن ال�سحة الغذائية، 

للحفاظ على لياقة الج�سم وقوته وعافيته، 

وما ينفع وما ي�سر.

واالإ�سالم له في هذا المجال تو�سيات، 

ال يخفى نفعها بل �سرورتها، نتناول بع�سها 

في الطريقة والنوعية والكيفية:

 الأكل على ال�سبع:

يكره االأكل على �سبع اأي اإ�سافة االأكل 

اإلى االأكل و�سرر ذلك عظيم.

ال�ّسبع،  على  االأك��ل  اأنَّ  الوا�سح  وم��ن 

واإ�سافة اإلى اأ�سراره الج�سدية والروحية، 

مقداَر  اإالَّ  ي��اأُخ��ُذ  ال  الِج�ْسم  الأنَّ  ينفع،  ال 

حاجته.

كما ُيْكرُه تناُوُل الطعاِم ِعْنَدَما ال َي�ْسُعُر 

ياأكل  اأن  فالم�ستحب  اإليه،  ِبَحاجٍة  الَمْرُء 

الطعاَم على  ُيدِخَل  اأن  في حال جوعه، ال 

الطعام.

فهذا عي�سى ابن مريم على نبينا واآله 

وقد  اإ�سرائيل  لبني  يقول  ال�سالم  وعليه 

تاأكلوا  ال  اإ�سرائيل  بني  »يا  خطيبًا:  وقف 

حتى تجوعوا، واإذا ُجْعُتم فكلوا وال ت�سبعوا، 

فاإنَّكم اإذا �سبعُتم غِلظت رقاُبكم، و�سمنت 

.
)1(

ُجُنوُبكم، ون�سيتم ربَّكم«

 الإكثار من الأكل:

���َرُب���وا  َوا����صْ {َوُك����ُل����وا  تعالى  اهلل  ق��ال 

اْلُم�ْصِرِفيَن}  ُي��ِح��بُّ  َل  ���ُه  اإِنَّ ُت�ْصِرُفوا  َوَل 

)االأعراف:31(.

من  �س،  المقدَّ الحنيُف  ال�سرُع  ر  ح��ذَّ

فيه،  والتمادي  االأكل،  من  االإكثار  خطورة 

اأوِل  المائدة عند  القيام عن  بل حثَّ على 

ال�سعور بال�سبع، اأو عند ال�سعور باالكتفاء؛ 
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واالإره���اق  التعب  اإل��ى  ي  ت���وؤدِّ التخمة  الأنَّ 

وعدم  واالندفاع،  والن�ساط  ة  الهمَّ و�سعِف 

ال�سالة  وخ�سو�سًا  العبادة  في  التوجه 

اأنَّها  عن  ف�ساًل  القراآن،  وق��راءة  عاء  والدُّ

َعِة والنوم،  تجعل المرء يميل اإلى حبِّ الدِّ

وُرِوَي اأنَّ الُموؤمن ياأكُل ِبِمعاء واحد، والكافَر 

كما المنافَق ياأكل ب�سبعة اأمعاء.

وعن موالنا ال�سادقQ قوله: »اإنَّ 

.
)2(

اهلل يبغ�س كثرَة االأكل«

من  ليطغى  البدن  »اإنَّ   :Qوعنه

اإذا  العبد من اهلل،  واأقرب ما يكون  اأكله، 

اإلى  العبُد  يكوُن  ما  واأبغ�ُس  بطُنه،  ج��اع 

.
)3(

اهلل، اإذا امتالأ بطنه«

 Qال�سادق م��والن��ا  ع��ن  وُي����روى 

قوُله: »كل داٍء من التخمة ما خال الحمى، 

.
)4(

فاإنَّها ترد ورودًا«

وم�سغها  اللقمة  ت�سغير  وي�ستحب 

م��ن فوائد  ف��ي ذل��ك  م��ا  ج��ي��دًا وال يخفى 

معنوية ومادية.

 :Qروي عن موالنا االإمام ال�سادق

»اأطيلوا الجلو�س على الموائد، فاإنَّها اأوقات 

.
)5(

ال تح�سب من اأعماركم«

 فوائد الخ�سار على المائدة:

الم�ستحب وجوُد البقول والخ�سار على 

عن  ُخُلوُّها  ويكرُه  منها،  واالأك��ُل  المائدة، 

ذلك، ومن نافلِة القول االإ�سارُة اإلى فوائد 

الخ�سار الطازجة.

روى حنان، قال: كنت مع اأبي عبد اهلل

البقل،  على  فمال  المائدة،  على   Q

فالتفَت  بي،  كانت  لعلٍَّة  منه  اأنا  وامتنعُت 

اأمير  اأنَّ  علمَت  اأما  حنان،  »يا  وقال:  اإليَّ 

وعليه  اإالَّ  بطبٍق  ُيوؤَت  لم   Qالموؤمنين

بقل؟ قلُت: ولَم؟ قال: الأنَّ قلوب الموؤمنين 

. وُروي اأنَّ 
)6(

خ�سرٌة، فهي تحنُّ اإلى �سكلها«

واأجل�سه  اأحدهم،  اإلى  بعث   Qاالإمام

يكن  ل��م  بالمائدة،  ج���اوؤوا  فلما  للغداء، 

للغالم:  قال  ثم  يده،  فاأم�سك  بقل،  عليها 

لي�س  مائدٍة  على  اآك��ل  ال  ��ي  اأنِّ علمَت  »اأم��ا 

فذهب  بالُخ�سرة،  فائتني  رٌة؟  َخ�سْ فيها 

الغالم وجاء بالبقل، واألقاه على المائدة، 

.
)7(

فمدَّ يَده فاأكل«

 الع�ساء قوة ال�سيخ وال�ساب:

النا�س  بع�س  عند  �سائعًا  ك��ان  واإن 

اأنَّ  اإال  اأ�سا�سية  لي�ست  الع�ساء  وجبة  اأنَّ 

با�ستحباب  ت��ق��ول  ال�سرعية  الن�سو�س 

طعام الع�ساء وكراهية تركه.

للرجل  الع�ساء  ت��رك  كراهية  وت�ستد 

من  اأكثر  يحتاج  فلربَّما  ال�سن  في  الكبير 

غيره للطاقة اأو الغذاء.

اأنَّه   Pر���س��ول اهلل م��والن��ا  ع��ن  روي 

قال: »ال َتَدعوا الع�ساء، ولو على ح�سفٍة، اإني 

اأخ�سى على اأمتي من ترك الع�ساء الهرم، 

.
)8(

فاإن الع�ساء قوُة ال�سيخ وال�ساب«

فال   ...«  :Qالر�سا م��والن��ا  ع��ن 

الع�ساء ولو لقمة من خبز،  اأحدكم  َيَدَعن 

31

م
 2

01
0 

ن
صا

�
ي
ن
/

 2
23

د 
د

ع
ل
ا



. و�سائل ال�سيعة: ج16، �س502، ح10( 1)

. الدعوات، قطب الدين الراوندي، �س139( 2)

. و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج16، �س408( 3)

. م�ستند ال�سيعة، المحقق النراقي، ج15، �س260( 4)

. م�ستدرك الو�سائل، الميرزا النوري، ج16، �س234( 5)

. و�سائل ال�سيعة: ج16، �س638، ح1( 6)

. الم�سدر نف�سه، ح2( 7)

. الم�سدر نف�سه، �س567 ح8( 8)

. الم�سدر نف�سه، �س566، ح5( 9)

. الم�سدر نف�سه، ح1، باب 46( 10)

. الم�سدر نف�سه، ح3( 11)

. الم�سدر نف�سه، �س570، ح7( 12)

. الو�سائل، ج16، �س570، ح8( 13)

. الم�سدر نف�سه، ج 16، �س568، ح2( 14)

. الم�سدر نف�سه، �س501، ح8( 15)

الهوام�س

.
)9(

ولو �سربة من ماء«

موالنا  ع��ن  الحكم  ب��ن  ه�سام  وروى 

ترك  البدن  خراب  »اأول   :Qال�سادق

.
)10(

الع�ساء«

 :Qال�سادق م��والن��ا  ع��ن  وَج����اَء 

.
)11(

»ال�سيخ ال يدع الع�ساَء، ولو لقمة«

دخلت  قال:  عمر،  بن  �ل  المف�سَّ وعن 

ى  اأبي عبد اهللQ ليلًة وهو يتع�سَّ على 

اقترب(،  )اأي  ادُن  ل،  مف�سَّ ي��ا  ف��ق��ال: 

يت، فقالQ: ادُن  ْل، قلُت: قد تع�سَّ
ُ
فك�

فُكل، فاإنَّه ي�ستحب للرجل اإذا اكتهل اأن ال 

يبيت اإال وفي جوفه طعام حديث، فدنوت 

.
)12(

فاأكلت«

وقد  عديدة،  نظائر  ال��رواي��ات  ولهذه 

الكهل  معنى   Qال�سادق االإمام  ر  َف�سَّ

وال�سيخ، فيما رواه عنه الح�سُن بن علي بن 

 :Qُسعبة، في تحف العقول، حيث قال�

كهل،  فهو  الثالثين  على  الرجل  زاد  »اإذا 

.
)13(

واإذا زاد على االأربعين فهو �سيخ«

فقد جاء عن علي بن اأبي علي اللَّهبي، 

عندما �ساأله االإمام ال�سادقQ قائاًل: 

ما يقول اأطباوؤكم في ع�ساء الليل؟ فقال: 

لكنني   :Qفقال عنه،  ينهوننا  ��ه��م  اإنَّ

.
)14(

اآمركم به

 ن�سيحة جامعة:

يناف�سها  ال  ج��ام��ع��ة،  ن�سيحة  وف���ي 

الن�سائح  اأح�سُن  واإيجازها  �سمولها  في 

ابنه  ي��و���س��ي   Qعلّي ع��ن  ال��ط��ب��ي��ة، 

اأربع  ��ُم��َك  اأع��لِّ »اأال  ق��ائ��اًل:   Qالح�سن

قال:  ��ب؟  ال��طِّ ع��ن  بها  ت�ستغني  خ�ساٍل 

بلى! قالQ: ال تجِل�س على الطعام اإالَّ 

اإالَّ واأنت  واأنت جائع، وال تقم عن الطعام 

د الم�سغ، واإذا ِنْمَت فاعر�س  ت�ستهيه، وجوِّ

هذا  ا�ستعملَت  فاإذا  الخالء،  على  نف�سك 

.
)15(

ا�ستغنيت عن الطب«
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ال�سيخ عبا�س علي فتوين

قلبــي اأغنيـــُة 

ن�سياناق����ان����ا ُت����ث����ي����ُر ج������راح������اٍت ِب���َن���ْي�������س���ان���ا ن��ط��وي��ه  ال  �����س��ُر  ال��نَّ ��ج��ل��ه��ا  ���سِ

�����ت اأزاه��������ي��������رًا م���ل���ون���ًة واأل���وان���اق����ان����ا اأف�����ا������سَ ِع���ط���رًا  ا���س��ت��ق��ى  ب��ي��ُع  ال��رَّ منها 

ف��ع��ل��ْت ب���م���ا  ال����دن����ي����ا  ب���ل���غ���ي  اأال  األ���ق���ت���ُه ف���ي قاناق����ان����ا  اأي������دي ال���ي���ه���وِد وم����ا 

َي���ن���َدى ال��َج��ب��ي��ُن ل��ه��ا رْوع�����ًا ِب��م��ا كاناق���ان���ا اأق��������اَم ب���ه���ا االأرج������ا�������سُ م���ج���زرًة

َح�سَدْت ال��ع��دى  ���س��واري��ُخ  األ��ي�����َس  ��ان��اق��ان��ا  ��بَّ ِب���َم���ع���ِق���ِل االأم�������ِن اأ����س���ي���اخ���ًا و���سُ

������ُة اأط�����ف�����ال ب���ه���ا ُذِب�����َح�����ْت وِن���������س����وٌة ُق����ِت����َل����ْت ُظ���ْل���م���ًا وُع�����ْدوان�����اق����ان����ا االأب������يَّ

َغ�سبًا ح������َوْت  ع��ن��اق��ي��دًا  اأذاب�������ْت  نيراناق���ان���ا  ال��ح��ق��ِد  ��م��اِء  ���سَ م���ْن  واأم���ط���َرْت 

���َه���ُده���ا ُن ق������وَل ال����ح����قِّ َم�������سْ اإن�ساناق���ان���ا ُي����������َدوِّ االإن�����س��اَن  ُي���ْح���ِرُق  ال���ذي  ل��ي�����َس 

نائبٍة ���َب  ُن�������سْ ���س��ب��رًا  ��ه��ي��دُة  ال�����سَّ �سلواناق���ان���ا  ���فِّ  ال���طَّ ��ه��ي��َد  ���سَ ال��ح�����س��ي��َن  اإنَّ 

ملحمًة االأج�����ي�����اِل  ع���ل���ى  ن��ق�����س��ِت  َت���ب���ق���ى م���ع���اِل���ُم���ه���ا ِل���ْل���ف���ت���ِح ُع���ن���وان���اق���ان���ا 

اِر ح���ي���درٍة ���ِت م�����َن ال�����ك�����رَّ
ْ

اناق���ان���ا َق���َب�������س وَّ �سَ ال��َه��ْي��ج��اِء  َل���َدى  ُي�ساهي  ب��اأ���س��ْا 

�����وِد ����س���ام���دٌة ِلُلبناناق����ان����ا م�����ق�����اوَم�����ٌة ك�����ال�����طَّ ِع�������ّزًا  ���ن���َع���ْت  ����سَ ����الوؤُه����ا  اأ�����سْ

م���ج���ّل���ج���ل���ًة ْت  َدوَّ م�����اآذُن�����ه�����ا  حاناق�����ان�����ا  ق����ْد  ���َر  �������سْ ال���نَّ اإنَّ  اأك����ب����ُر   
ُ
اهلل

���ْت ب���ُل���ب���ن���اَن اإن���ج���ي���اًل وق����راآن����اق���ان���ا ال��ح��ب��ي��ب��ُة داَم�������ْت رم�����َز وح���َدِت���ن���ا ���مَّ ����سَ

���ْت ي���راَع���ُت���ُه ح��ْي��ران��اق��ان��ا اْع�������ُذري ����س���اع���رًا َج���فَّ ب�����اَت  زاي�����ا  ال�����رَّ ه�����وِل  اإزاَء 

اإل�����ى قاناق���ان���ا �����س����الٌم اإل������ى ع��ي��ن��ي��ِك م����ا ف���ِت���َئ���ْت ت���رن���و  اأع����ُي����ٌن  ف���ِق���ن���ا 
ُ
اأ ف���ي 
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 ال�صهيد ال�صدر: مع الإ�صالم لأجل الجميع

 ال�صهيد ال�صدر: نبوغ علمي في �صياغة الم�صروع 

الإ�صالمي

 حديث الذكريات .. حوار مع ال�صّيدة اأم جعفر ال�صدر

 ال�صهيد ال�صدر .. مداد العقل والقلب 

 فل�صطين، المقاومة وال�صهادة في مواقف 

ال�صهيد ال�صدر

 ق�صة لقاء 

 حكاية �صيدين �صهيدين

 ال�صهيدة اآمنة ال�صدر) بنت الهدى( جهاد و�صهادة

 لن اأنثني

 محطات في حياة ال�صهيد ال�صدر
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ــدر:  ــص ــ� ــد ال ــي ــه ــص ــ� ال

مــع الإ�ــصــالم 

الجميع لأجــل 
�سماحة ال�سيخ عفيف النابل�سي

العاطفّي  الل���ت���زام  ب���اب  م��ن  لي�س 

عن  اأقول  اأْن  ال�سعورّية،   والو�سيجة 

باقر  محّمد  ال�سّيد  ال�سهيد  اأ�ستاذنا 

الإ�سالم  عقل  يمّثل  كان  اإّن��ه  در  ال�سّ

الذي  الق�سير  زمانه  في  وترجمانه 

ع��ا���س. ول��ك��ْن م��ا ق��ادن��ي اإل���ى هذا 

ال��م��وق��ف ه��و ت��اأّم��ل��ي ال�����دوؤوب في 

ال��ج��ذور،  المكينة  العلمّية  اآث����اره 

وحياته  ال�سخ�سيَّة  �سيرته  وف��ي 

واكبُت  التي  والجهادّية  ال�سيا�سّية 

�سطرًا منها معاينًا م�ساعره الإن�سانيَّة 

ال�سامية،  وروح��ان��ّي��ت��ه  ��ا���س��ة،  ال��ف��يَّ

دة الأبعاد،  وكمالته وملكاته المتعدِّ

اأحاطت  ال��ت��ي  وتباريحه  وهمومه 

اآخ��ذًة  والم�سلمين  الإ���س��الم  ب��واق��ع 

قلبه. و���س��وي��داء  ف��ك��ره  ب��ت��الب��ي��ب 
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در  ولو لم تكن ال�سروط التاريخّية التي عا�سها ال�سهيد ال�سّ

هي �سروط �سراع مع نظام �سعى لهدم الكيان االإ�سالمّي في 

المجاالت  مختلف  في  باهرة  اأعمال  على  لتوّفرنا   
)1(

العراق

في  وهو  بيننا  من  خطفته  االإج��رام  يد  ولكن  والمو�سوعات. 

ذروة تجربته وقّمة عطائه.

ال�سهيد  م�سيرة  في  الباحث  ُيالحظه  اأْن  ُيمكن  ما  اأّول 

العلمّية اأّنه خّط لنف�سه م�سارًا تباين فيه مع اأ�ساتذته ومجايليه 

المعرفّي  االإطار  طبيعة  اإلى  ذلك  ويعود  العلميَّة.  الحوزة  في 

در اأن ي�ستغل وي�ساهم فيه، خ�سو�سًا  الذي تعّمَد ال�ّسهيد ال�سّ

اأّن الزمن الذي عا�س فيه كان زمن حركات فل�سفّية واجتماعّية 

على  وترّتب  جديدة  اأفكار  كنفها  في  ن�ساأت  ناه�سة،  وثورّية 

ة  االأمَّ واق��ع  على  وهيمنت  اجتاحت  جديدة  اأح��وال  وجودها 

االإ�سالمّية كّلها.

بداأ  خارجها،  من  ال  وترابها  وبيئتها  الحوزة  داخ��ل  من   

ل مو�سوعات العلم ويجّذر م�سائل الفقه ويهّذب المطالب،  يوؤ�سّ

ويحّول ذلك اإلى عمل منّظم في التعبير العلمّي الممنَهج حتَّى 

المعا�سرة  الحياة  ومتطلَّبات  مقت�سيات  مع  من�سجمًا  َيجري 

التي تحفل بالتعقيد والت�ساوؤالت الكثيرة. فاإذا بنا اأمام تو�ّسع 

الفقه  منظومات  طالت  واالجتهاد  التفكير  ة  عمليَّ في  مذهل 

العمليَّة  اّتجهت  ثمَّ  العلوم،  من  وغيرها  والفل�سفة  واالأ�سول 

ما  الم�سائل  َتناوِل  واأ�ساليب  المعالجة  م�ستويات  في  للبحث 

اأحدث تحّواًل كبيرًا وعميقًا في واقع الحوزة ككّل.

وعبقريته  نباهته  ال�سدر  ال�سهيد  وّظف  متواٍز  وفي جهد 

ة فح�سب، بل لتظهير  ة الماديَّ ال للرّد على االأطروحات الغربيَّ

واالقت�ساد  الفل�سفة  ميادين  في  العظيم  االإ���س��الم  ميراث 

المباني  واأق���وى  المعاني  اأع��ر���س  في  وال�سيا�سة  واالجتماع 

الحوزة  ح��دود  يتجاوز  الفكريَّ  ح�سوره  جعل  م��ا  واأدّق��ه��ا، 

على  قدرتها  واأثبت  والجمود  الوهن  عوامل  من  اأنقذها  التي 

البدائل  وطرح  المفاهيم  و�سياغة  والمبادرة  واالإب��داع  ال��ردِّ 

االإ�سالميَّة.

 في مواجهة النِّظام البعثّي:

باإزاء هذا البذل المعرفّي، �سعى ال�سهيد ال�سدر الإحداث 
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الم�سلمين  �سفوف  وفي  الحوزة  داخل  ونهو�س  وعي  حركة 

ال�سيعة حيث كان يتطّلع لدور  اأكبر تلعبه الحوزة التي كان 

ظام  النِّ اأخ��ط��ار  تفادي  يمكن  اأّن��ه  داخلها  بع�سهم  يعتقد 

كان  ولكّنه  العجز،  واإدارة  ة  ال�سكليَّ ة  باالأخالقيَّ البعثّي 

ُي�سّر على المواجهة المفتوحة ولو اأّدى ذلك اإلى ت�سحيات 

دون  من  البعث  حزب  اإلى  االنتماء  بحرمة  فاأفتى  ج�سيمة، 

اها بموقفه الراف�س لحزبها  اأن يخاف من ال�سلطة التي تحدَّ

.
)2(

وعقائدها

االجتماعّي  الواقع  ومتغّيرات  الأبعاد  ُمدركًا  كان  فقد 

على  ح�سين  �سدام  ت�سّلط  بعد  ال��ع��راق  داخ��ل  وال�سيا�سّي 

المعّقدة  المناخات  تلك  في  �سخ�ٌس   يكن   ول��م  الحكم، 

والظروف التاريخّية ال�ساغطة اأقدر منه على معاينة حالة 

يكن  ولم  تحتها،  ي��رزح  العراقي  ال�سعب  بات  التي  الترّدي 

اأقدر منه على ت�سخي�س الموقف وتحديده وفهم المعطيات 

الأّن  فتواه  في  ليحاذر  يكن  لم  لذلك  الميدانية،  ال�سيا�سية 

الم�ساألة ال تتعّلق ببراءة ذّمة مكّلف مكرٍه لالنتماء اإلى حزب 

على  �ستنتج  التي  الخطيرة  لالآثار  واإنَّما  اهلل،  اأم��ام  البعث 

والتي  ودينيًا  ًا  واقت�ساديَّ ًا  واجتماعيَّ ًا  نف�سيَّ  
)3(

الواقع �سعيد 

�ستجعل ال�سعب العراقيَّ باأ�سره يعي�س اأجواء كابو�سيَّة وتحت 

هاج�س الخوف الدائم.

 اإثارة الخلفية المذهبية:

لذلك كان ي�سعى لئاّل يتحّول االنت�ساب اإلى البعث اأمرًا 

طبيعيًا ال حرج فيه، ال يرى فيه العراقيون اأّي �سير اأو منكر، 

ال  حّتى  والتحريم  المنع  اأن��واع  ب�سّتى  يرتطم  اأن  اأراده  بل 

تتَّخذه ال�سلطة معبرًا لتهديم الدين والِقَيم، ولل�سيطرة على 

هذا  في   .
)4(

والنار بالحديد  عليه  فكرها  وفر�س  المجتمع 

ال�سهيد  بين  ة  ال�سيا�سيَّ المواجهة  دخلت  المحتدم  الم�سار 

ظام اإلى القول  ظام البعثّي في مرحلة جديدة اإذ عمد النِّ والنِّ

اإّن حركة االعترا�س التي يقوم بها ال�سيد محمد باقر ال�سدر 

ظام  النِّ اأّن  وا�سحًا  وبدا  مذهبيَّة.  خلفيَّة  على  تتاأ�ّس�س  اإنَّما 

�ساحته من  لتبرئة  االأكثر خبثًا  الطريق  د اختيار هذا  تق�سّ

والإف�سال  ونفوذه  �سلطته  ولتح�سين  يرتكبها  التي  الجرائم 

ال�صـــهـيـد  وّظــف 

الـ�صـــدر نبـــاهـتـه 

وعبـقريتـه لتظـهير 

ــالم  ــص ــراث الإ� ــي م

العظيم في ميادين 

الفل�صفة والقت�صاد 

ـــــمـــــاع  والجـــــت

والــ�ــصــيــا�ــصــة.
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اأيِّ مخّطط يعّده ال�سدر على ال�سعيد ال�سعبّي. رّد ال�سهيد باأّن 

ظام هي محنة كّل ال�سعب العراقي،  المحنة الناتجة من هذا النِّ

واأّن الموقف الجهادّي والرّد البطولّي والتالحم الن�سالّي على 

ة والب�سعة يجب اأن يكون واقع ال�سعب  ممار�سات النظام الوح�سيَّ

.
)5(

العراقّي كله

 ال�سهيد ال�سدر مع الإ�سالم لأجل الجميع:

ولعّل اأكثر االأمور فرادًة واأكثرها داللًة تلك المتعّلقة بمقاربة 

ال�سهيد ال�سدر للم�ساألة الطائفيَّة في العراق. ففي اأدبّياته من 

الو�سوح والجراأة والمبا�سرة ما ال تجده عند غيره من مراجع 

ال�سيعة، بل اأكاد اأجزم اأّن ما و�سل اإليه في بيانه الثالث الذي 

وّجهه لل�سعب العراقّي اأثناء ما ُعرف بفترة المحنة، ما و�سل 

اإليه مرجع �سيعّي اآخر، حيث ارتقى في خطابه اإلى اأعلى مراتب 

االإيمان  نتاج  وعّبر عن موقف هو  والعاطفّي،  الفكرّي  التجّرد 

الخال�س والعقل الم�ستنير والوجدان النقّي، قائاًل:

»واإّني منذ عرفت وجودي وم�سوؤوليَّتي في هذه االأمة بذلت 

اأجل  ال�سواء، ومن  ال�سيعّي وال�سّنّي على  اأجل  هذا الوجود من 

التي  الّر�سالة  دافعت عن  ال�سواء، حين  والكردّي على  العربّي 

هم جميعًا، ولم اأع�ْس  توّحدهم جميعًا، وعن العقيدة التي ت�سمُّ

الجميع.  وهدِف  الخال�س  طريِق  لالإ�سالم  اإال  وكياني  بفكري 

اأخي  يا  معك  اأن��ا  ما  بقدر  ال�سّنّي  وول��دي  اأخ��ي  يا  معك  فاأنا 

وولدي ال�سيعّي، اأنا معكما بقدر ما اأنتما مع االإ�سالم وبقدر ما 

كابو�س  من  العراق  الإنقاذ  العظيم  الم�سعل  هذا  من  تحمالن 

الت�سّلط والذّل واال�سطهاد. اإّن الطاغوت واأولياَءه يحاولون اأْن 

�سيعة  م�ساألة  الم�ساألة  اأّن  ال�سّنة  البررة من  اأبنائنا  اإلى  يوحوا 

و�ُسّنة... واأريد اأْن اأقولها لكم يا اأبناء علّي والح�سين واأبناء اأبي 

اإن  ال�سّنّي.  والُحكم  ال�ّسيعة  بين  لي�ست  المعركة  اإّن  بكر وعمر 

الُحكم ال�سّنّي الذي مّثله الخلفاء الرا�سدون والذي كان يقوم 

على اأ�سا�س االإ�سالم والعدل حمل عليٌّ ال�سيف للدفاع عنه. اإّن 

الحكم الواقع اليوم لي�س حكمًا �سنيًا واإن كانت الفئة المت�سّلطة 

االإ�سالم  حرمة  ينتهكون  فهم  الت�سّنن...  اإلى  تاريخيًا  تنت�سب 

وحرمة علّي وعمر معًا في كّل يوم وفي كّل خطوة من خطواتهم 

.
)6(

االإجرامية«
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اإّن هذا الن�س الذي ال ي�سع المقام لنقله بتمامه وال�سادر 

ته وفقاهته  عن �سخ�س ُيقّر جميع العلماء دون ا�ستثناء بعبقريَّ

واإخال�سه لمذهبه، ي�سعنا اأمام تجّليات جديدة مت�ساعدة في 

اتها االأ�سا�سية،  ة و�سلوك �سخ�سيَّ فهم وتف�سير االأحداث التاريخيَّ

ا نحن  وي�سركنا في وعيها بغية النظر اإلى الحا�سر باأفق اأو�سع ممَّ

مقاربة  في  ج�سورة  قيمية  لمعايير  يوؤ�ّس�س  فاإّنه  وبالتالي  فيه. 

الخطاب المذهبيِّ والطائفي ويتناول دور الفرد والجماعة في 

عملية حفظ االإ�سالم من الفئات الظالمة والمت�سّلطة.

 ال�سهيد ال�سدر وال�سعب العراقّي:

من  مف�سل  على  ي�سيء  ذكرناه  الذي  الجانب  هذا  اإّن 

داخل  ال�سيا�سّي  الميدان  في  ال�سدر  ال�سهيد  مفا�سل حياة 

زالت  ما  هاّمين  �سيئين  اإل��ى  بنظرنا  ُيومي  ولكنه  العراق. 

مواكبة  عدم  االأول:  االآن،  حّتى  ممتّدة  ال�سلبية  نتائجهما 

وتطلُّعاته  طروحاته  في  ال�سدر  لل�سهيد  العراقّي  ال�سعب 

ظام في حكمه.  ه له من العواقب الوخيمة اإن ا�ستمرَّ النِّ وما نبَّ

الذي  ال�سيعّي  الحزبي  الواقع  في  الكبير  اال�سطراب  والثاني: 

قادرًا  يكون  كي  وتر�سيده  لبنائه  جهدًا  ال�سدر  ال�سهيد  بذل 

على اال�سطالع بدور فاعل على كّل ال�ساحة ال�سيا�سية العراقية 

وت�ساوؤالتها  و�سغوطها  بهمومها  االأمة  ق�سايا  مع  التعامل  وفي 

العميقة. وعلى ما يبدو فاإّن عجز ال�سعب والنَخب عن االلتفاف 

ة  ة ال�سيعيَّ حول قيادة ال�سهيد ال�سدر، وتمّزق التجربة الحزبيَّ

التي كان من الممكن اأن تكون اأكثر تما�سكًا واكتمااًل،  هو الذي 

فّوت على العراقّيين واالأمة بناء عراق حّر كريم تغمره عدالة 

االإ�سالم وت�سوده كرامة االإن�سان. وما ن�ساهده في عراق اليوم 

من احتالل وتمّزق واحتراب، اإنما ي�ستمّد وقوده من تلك االأيام 

الخاليات، ومن ال�سقوط في تجربة الوحدة الوطنية، ومن حالة 

بناء  ومن  واالإ�سالح،  التغيير  مبادرات  اإزاء  والتحّفظ  الترّدد 

التي  واالإ�سالمية  الوطنية   التواريث  بغائية  ال�سلة  وثيقة  دولة 

و�سع اأ�س�سها المفكر الكبير محمد باقر ال�سدر.

 ج2، ����س:59( 1)  النعمان���ي، محم���د ر�س���ا، �سهي���د االأم���ة 

و�ساهدها.

. الم�سدر نف�سه، �س 61( 2)

.  الم�سدر نف�سه، �س60( 3)

.  الم�سدر نف�سه، �س60( 4)

. الم�سدر نف�سه، �س 188( 5)

. الم�سدر نف�سه، �س -188 189( 6)

الهوام�س

ــضْ بفكري  ــم اأع� ول

وكياني اإل لالإ�صالم 

ــض  الخال� ــِق  طري

ــع. الجمي ــدِف  وه
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�سماحة ال�سيخ ح�سن عبد ال�ساتر

ــد الـــ�ـــصـــدر: ــي ــه ــص ــ� ال

ظاهرة  ي�سّكل  ال�سدر}  ال�سهيد  ال�سيد  اإّن 

تكون  �سة  متخ�سِّ �سمولية  بدرا�سة  جديرة  ربانيَّة 

برزت  التي  الربانّية  الظواهر  درا���س��ة  بم�ستوى 

كونه  في  اإ�سكال  ل  اإذ  كثيرة،  تاريخّية  فترات  في 

نظريًا  وقيادة  فكرًا  لالإ�سالم  مخت�سرة  ترجمة 

وعمليًا.

�صياغة  في  علمي  نبوغ 

الــمــ�ــصــروع الإ�ــصــالمــي
40



ال�سيد  عند  العلمي  الجانب  نقّوم  اأن  يمكن  كي  واإّن��ن��ا 

ال�سهيد محمد باقر ال�سدر}، ال يكفي اأن نتلّم�س بع�س 

زة له – بح�سب الظاهر – عن غيره  مظاهر �سخ�سّيته المميِّ

ال�سخ�سّية  هذه  في  ندر�س  تارة:  اإّننا  اإذ  ال�سخ�سيات،  من 

اأو  الفل�سفي،  اأو  االأ���س��ول��ي،  الجانب  اأو  الفقهي،  الجانب 

االقت�سادي، اأو االجتماعي، اأو غير ذلك من الجوانب، فاإّنه 

رغم توّفر كل هذه الخ�سائ�س في هذه ال�سخ�سّية، ال نكون 

يمكن  تكّونها، وحينئٍذ،  اأبعاد  واحدًا من  ُبعدًا  اإاّل  در�سنا  قد 

اأن نكتفي باجترار ما كتبه عنه بع�س تالمذته، اأو اأ�ساتذته، 

وبهذا نكون قد در�سنا الجانب العلمي عنده درا�سة ناق�سة.

ال�سيد  عند  العلمي  الجانب  اإل��ى  ف  نتعرَّ اأخ��رى:  وت��ارة 

ربانيًا  وم�سروعًا  اجتماعية  ظاهرة  كونه  خالل  من  ال�سهيد 

اأخرى  عنا�سر  ة  عدَّ م،  تقدَّ ما  اإلى  م�سافًا  يحت�سن،  �ساماًل 

اإلى  ته  ل�سخ�سيَّ ة  الجزئيَّ االأبعاد  بها  نتجاوز  بحيث  متكاملة 

تلك  ك��لُّ  داخله  في  تتفاعل  ال��ذي  -ال�سمولي-  الم�سمون 

العنا�سر واالأبعاد.

ة ال�سيد  اإذًا: ال بّد من درا�سة كلتا الحالتين في �سخ�سيَّ

ال�سهيد، الحالة التف�سيليَّة، والحالة ال�سمولية االأخرى، كي 

نقدر على تقويم الجانب العلمي فيه.

�سخ�سية  االآن حول  اإلى  كتب  ما  اأن جميع  يتَّ�سح  وبهذا 

حجم  مع  ونوعه  كّمه  في  يتنا�سب  ال  وعلمه  ال�سهيد  ال�سيد 

تزال  وم��ا  كانت  التي  العمالقة  ة  ال�سخ�سيَّ ه��ذه  وم�سمون 

����ة ال��روح��ي والفكري  ح��ا���س��رًة ف��ي ك��لِّ م��ج��االت واق���ع االأمَّ

ق�سايا  كلِّ  في  حا�سرة  كانت  بل  وال�سيا�سي،  واالجتماعي 

االأمة وهمومها وطموحاتها.

 في مواجهة الم�سروع المناه�س لالإ�سالم:

ال�سهيد  ال�سيد  اأنَّ  ن��درك  ال�سمولية  ال��درا���س��ة  وب��ه��ذه 

ق�سايا  بحجم  كبيرًا  تغييريًا  م�سروعًا  ي�سّكل  ال�سدر} 

االأمة ور�سالتها، ومن هنا فهو اأكبر من كونه فقيهًا اأو اأ�سوليًا 

بو�سع  ب��داأ  ��ه  اأنَّ ذل��ك  على  يدلك  ذل��ك،  غير  اأو  فيل�سوفًا  اأو 

التغييري  االإ�سالمي  الم�سروع  ل�سياغة  العري�سة  الخطوط 

ال�سامل في مواجهة الم�سروع المناه�س لالإ�سالم بمجرد اأن 

اإلى  كتب  ما  جميع 

�صخ�صية  حول  الآن 

ال�صــهيـد  ال�صـــيد 

يتنا�صب  ل  وعلمه 

ونوعه  كّمه  فــي 

مع حجم وم�صمون 

ال�صخ�صية  هـــــذه 

ــة الــتــي  ــالق ــم ــع ال

كــانــت حــا�ــصــرة 

فــــي كــل ق�صايا 

وهمومها  الأمــــة 

41وطــمــوحــاتــهــا.
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رات التي حدثت في االأمة نتيجة  اأدرك بوعي حال كلِّ المتغيِّ

اأ�سكال  كلِّ  وق�سور  جهة،  من  ق�ساياها  جميع  في  غزوها 

ي لهذا الغزو من جهة اأخرى، من هنا كان »فل�سفتنا«  الت�سدِّ

الاّلربوي«  و«البنك  االإ�سالمية«  و«المدر�سة  و«اقت�سادنا« 

و«االأ�س�س المنطقية لال�ستقراء«، ومجموعة »االإ�سالم يقود 

هذا  اإ�سالمية،  جمهورية  د�ستور  م�سروع  مت�سمنة  الحياة« 

مع االإعداد لم�ساريع اأخرى ت�سّد كّل الفراغات التي �سغلتها 

الم�ساريع المناه�سة لالأمة.

على �سوء هذا واأكثر من هذا، يمكنك اأن تتعرف على 

ى  يت�سدَّ اإن من  ال�سهيد، حيث  ال�سيد  العلمي عند  الجانب 

ر عن�سر االأ�سالة  لهكذا م�سروع تغييري �سامل ال بدَّ من توفِّ

الفكرية المميزة فيه، وقد كانت هذه هي الميزة البارزة في 

بل في كل  وبحوثه،  ال�سهيد في كل معالجاته  ال�سيد  عقلية 

روؤاه وت�سوراته. حيث كان رحمه اهلل يعتمد فيها على اأ�س�س 

الفكر االإ�سالمي االأ�سيل المتمثلة في كتاب اهلل، و�سّنة نبيه 

.Rواأهل بيته الطاهرين

قدرات عقليَّة وعلميَّة عالية جدًا:

لتاريخ  عميق  وعي  من  يمتلكه  كان  ما  جانب  اإلى  هذا 

وعي  من  ل  يت�سكَّ كان  حيث  االأ�سا�سيَّة،  ومعطياته  الر�سالة 

هذا التاريخ رافد هام من روافد الر�سالة، ي�ساف اإلى ذلك 

توّفر ال�سيد ال�سهيد} على روؤية ناجحة وواعية لكلِّ �سيغ 

مراحله  في  االإ�سالمي  العقل  اأنتجه  الذي  الفكري  التراث 

التاريخية.

اإ�سالمي  ى ل�سياغة م�سروع  يت�سدَّ بّد فيمن  وكذلك ال 

وقد  ج��دًا.  عالية  وعلمية  عقلية  بقدرات  يتميَّز  اأن  كامل 

له  وّف��ر  م��ا  ال�سهيد،  ال�سيد  �سمات  اأب���رز  م��ن  ه��ذه  كانت 

اإمكانات عالية جدًا في فهم االإ�سالم وفهم جميع الم�ساريع 

ال�سخ�سية  ة  ق��وَّ ذل��ك  اإل��ى  ي�ساف  لالإ�سالم،  المناه�سة 

و�سالبة االإرادة والقدرة على ال�سبر والثقة العالية بالنف�س 

والطموح الهادف اإلى جانب الحركية الفاعلة والواعية.

 م�سروع اإ�سالمي تغييري �سامل:

اإ�سالمي  م�سروع  �سياغة  من  مّكنه  ذلك  كل  اإنَّ  حيث 

الفكرية  الأ�صالة   

الميزة  المميزة هي 

عقلية  فــي  البارزة 

ال�صــــهيد  ال�صيد 

معالجاته  كل  في 

وبـــحـــوثـــه، بــل 

روؤاه  ـــل  ك ـــي  ف

ـــه. ـــورات ـــص ـــ� وت
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وتحٍد  وو�سوح  دقة  وبكلِّ  جدًا  عالية  بكفاءة  �سامل  تغييري 

بما كان يمتلكه من قدرات عجيبة على التعبير الوا�سح في 

بحوثه  كلِّ  في  هذا  تلم�س  كما  االإ�سالمي  الم�سروع  �سياغة 

المنطقية  اأو  الريا�سية  اأو  االقت�سادية  اأو  الفل�سفية  الفكرية 

اأو  العقائدية،  اأو  التنظيمية  اأو  التاريخية  اأو  االجتماعية  اأو 

االأ�سولية وغيرها.

الدور  ال�سهيد  ال�سيد  عند  المنهجيِّ  للتفكير  كان  وقد 

جميع  في  بل  ال�سامل،  التغييري  م�سروعه  اإنتاج  في  الكبير 

اإنتاجاته الفكرية وروؤاه االأخرى حيث كانت تتميز بالتجديد 

م�سارات  في  تتحكم  موروثات  عند  تجمد  اأن  دون  والتطوير 

بل  وال�سيا�سي،  واالقت�سادي  واالجتماعي  الثقافي  الواقع 

الحوزوي اأي�سًا.

 الإخال�س الخال�س هلل تعالى:

في  واالأق���وى  االأ�سا�سي  ن  المكوِّ اأن  اأن�سى  اأن  دون  ه��ذا 

ة ال�سيد ال�سهيد اإنَّما هو االإخال�س الذي يقل نظيره  �سخ�سيَّ

هلل تعالى، حيث كان هو المنطلق االأ�سا�س والدافع االأ�سا�س 

له في اأعماله. من هنا ما كنت تراه في جميع اأطروحاته اإال 

م�سددًا ربانيًا دائمًا.

وقد اأبرز االإمام الخميني} كل ذلك عندما رثاه ونعاه 

اإذ قال: »... وقد نجح االإمام ال�سهيد ال�سدر في حماية الفكر 

االإ�سالمي من التاأثر بالتيارات الفكرية الغريبة عن االإ�سالم، 

ونجح في تمييز الخط الفكري االإ�سالمي االأ�سيل في اأذهان 

الجيل، وقد وّفق} في تناول العديد من ق�سايا االإ�سالم 

درا�ساته  تكن  ولم  االجتماعية،  للم�ساكل  وحلوله  االأ�سا�سية 

وقفًا على حقل واحد من حقول االإ�سالم، واإنما تتناول اأهم 

م�سائل االإ�سالم ومبنياته...«.

ة ال�سيد  اأما بالن�سبة للجانب العلمي والتعليمي في �سخ�سيَّ

اأّن  اأن ندرك  ال�سهيد ال�سدر، وعن عالقته بطالبه، فال بد 

من ي�سكل ظاهرة ربانية وترجمة فذة الأهداف ال�سماء، ال بد 

اأن يكون الجانب العلمي فيه وكذلك عالقته بطالبه مت�سانخًا 

ومتماهيًا مع م�سمون �سخ�سيته الربانية بكل اأبعادها.

ــر  ــان للتفــكيــ كــ

ــد  ــي عن المنهجـــــ

ــد  ال�صـهي ــد  ال�صــي

ــي  ف ــر  الكبي ــدور  ال

ــه  م�صروع ــاج  اإنتــ

ــري ال�صامل،  التغيي

ــي جميع  ــل فــ بـــ

ــة  الفكري ــه  اإنتاجات

ــرى. الأخـــــ وروؤاه 
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 الطفل الممّيز:

 بدايًة، ومع العلم باأنكنَّ لم تتعّرفن اإلى الإمام 

لكن  ال�سّتينات،  ب��داي��ة  ف��ي  اإّل  ال�سدر  ال�سهيد 

باعتبار اأّن والدة ال�سهيد ال�سدر كانت تعي�س معكم 

حول  معلومات  و�سلتكن  فهل  ا�ست�سهاده،  يوم  اإلى 

ن�ساأة ال�سهيد ال�سدر؟

في  يتوّفون   � معروف  هو  وكما   � واأخواته  اإخوته  كان 

�سنة  من  اأق��ّل  وعمره  يتوّفى  فبع�سهم  �سغيرة،  اأعمار 

وبع�سهم اأكبر من هذا العمر. ولكّن اأّمه ال�سابرة واأباه 

حوار مع ال�سيدة اأم جعفر ال�سدر

اإعداد ال�سيخ اأحمد اأبو زيد - اإيران

ال�سّيدة فاطمة ال�سدر، اأم جعفر، ابنة 

الدين  �سدر  ال�سّيد  الراحل  المرجع 

الإمام  المغّيب  الإم��ام  واأخ��ت  ال�سدر، 

مو�سى ال�سدر، وزوجة ابن عّمها ورفيق 

الإمام  الكبير  الإ�سالمي  المفّكر  دربها 

محّمد باقر ال�سدر.. اإن ح�سبتها جباًل 

-كالعالم  فقدت  بملوم،  فل�سَت  فندًا 

ال�سدر  الإم����ام  ب��اأ���س��ره-  الإ���س��الم��ي 

ورفيقة دربه بنت الهدى، ثّم ا�ست�سهد 

اأمام  بناتها  لت  فرمِّ الثالثة  اأ�سهرتها 

عينيها، ثّم نزلت بها الأمرا�س الع�سال، 

كالطود. �سامخًة   � ذل��ك  مع   � فبقيت 

الذكريات حديث 
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المحت�سب عا�سا هذه المحنة وهذا االبتالء بكّل ثبات وتحّمٍل 

و�سبر عظيم. وقد ا�ستهر بين العائلة اأّن اأّمه راأت في المنام 

اأّنها �سترزق ولدًا في يوم 25 من �سهر ذي القعدة و�سوف يكون 

له �ساأٌن كبير. 

ال�سدر  ال�سهيد  كان  ال�سبا  مرحلة  وبلوغه  والدته  وبعد 

ي�سارك على �سغر �سّنه في المنا�سبات الدينّية في ح�سينّية اآل 

يا�سين في الكاظمّية، وُينقل من عّدة اأطراف اأّنه األقى هناك 

كلمة في والدة االإمام الح�سينQ � وكانت كلمة رائعة جّدًا 

� وقد كتبها بنف�سه وكان لها وقع في نفو�س الحا�سرين. ويقال 

اإّن خاله ال�سيخ را�سي اآل يا�سين )الذي كان �سمن الحا�سرين 

ال�سّيد  مخاطبًا  وقال  فنه�س  نف�سه  يتمالك  لم  الحفل(  في 

ال�سبي: »اأح�سنت يا رافعّي العراق«. وينقل اأّنه كان عند اإلقاء 

اأّول كلمة له �سغيرًا ولم يكن طوله ي�ساعد على اأن يراه الجميع 

فو�سعوا �سيئًا تحته مثل كر�سي اأو ما �سابه ذلك حّتى يت�سّنى 

للجميع روؤيته. وكان خاله ال�سيخ مرت�سى اآل يا�سين يحّبه جّدًا 

ويعتني به، وتنقل والدة ال�سهيد ال�سدر اأّنه قال لها وقد �سكت 

له خوفها وقلقها على ال�سّيد الأّنه متمّيز واالأنظار كّلها عليه، 

ولقد  كثيرًا،  له خيرًا  اأتوّقع  وقال: »ال تخافي عليه،  فطماأنها 

راأيته في المنام وهو في الو�سط والقراآن على جانبه والكعبة 

على جانبه االآخر«.

 ذكريات ما بعد القران:

 من المعروف اأّنكما عقدتما قرانكما في لبنان، فهل 

تحتفظين ب�سيء من الذكريات حول ذلك؟

مقدار  على  اأن ح�سل  بعد  اإاّل  ال�سدر  ال�سهيد  يتزّوج  لم 

)فل�سفتنا(  ك��ت��اب  بيعه  وراء  م��ن  وذل���ك  ال��م��ال  م��ن  معّين 

اأي   � زواجه  اأّول  وفي  المبلغ.  هذا  من  فتزّوج  و)اقت�سادنا( 

الموا�سيع  يكتب  جباع  في  كان   � يقال  كما  الع�سل  �سهر  في 

وعندما  لال�ستقراء(،  المنطقّية  )االأ�س�س  لكتاب  الرئي�سّية 

واالبت�سامة  اأجابني  تكتب؟!«،  االأّي��ام  في هذه  »حّتى  له:  قلت 

االأوقات  كّل  في  الكتابة  ترك  اأ�ستطيع  ال  »اإّنني  �سفتيه:  على 

ال�سعيدة منها والحزينة«.

وبعد زواجنا وجدت اأّنه ال يمتلك اإاّل �ساية واحدة ف�ساألته: 

عليه،  تخافي  ل 

خيرًا  له  اأتــوّقــع 

ــرًا، ولــقــد  ــي ــث ك

المنام  في  راأيته 

الو�صط  في  وهو 

على  ـــراآن  ـــق وال

جانـبــه والكـعبة 

الآخر. جانبه  على 
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»اأين مالب�سك االأخرى؟!«، ف�سحكت اأّمه وقالت له: »األم 

تملكه من  قّلة ما  تتعّجب من  اإّن زوجتك �سوف  اأقل لك 

ي�ستري،  اأو  مالب�سه  يخيط  ما  ن��ادرًا  وك��ان  مالب�س؟!«. 

وكان يكتفي باأقّل �سيء ويقول: »عجبًا! كم ج�سدًا لي حّتى 

اأخيط واأ�ستري مالب�س متعّددة«.

واأذكر اأّنني ح�سلت على مبلغ من المال من الهدايا التي 

قّدمت لي بمنا�سبة زواجي، فا�ستريت ثاّلجة ومبّردة هواء 

وبوفيه؛ الأّن هذه االأ�سياء لم تكن موجودة في بيت ال�سّيد.

وقد ُعر�س بيت قريب لبيت ال�سّيد للبيع ف�سمع بذلك 

اأن  اأري��د  »اإّن���ي  ل��ه:  وق��ال  اإليه  فقدم  اأح��د محّبيه، 

اأ�ستري هذا البيت لكم الأّن بيتكم بيت اإيجار وهو 

ل�ست  »اإّن��ي  له:  وقال  ال�سّيد  يقبل  فلم  قديم«، 

بحاجة اإلى بيت ملك ولكّن الطلبة بحاجة اإلى 

ذلك«، و�سحبه ال�سّيد اإلى �سارع االإمام زين 

العابدينQ � اأي بجوار الحرم ال�سريف � 

�سها ال�سّيد  وا�ستروا هناك قطعة اأر�س خ�سّ

لطاّلب  �سققًا  يبنيها  اأن  يريد  وكان  للطلبة 

الحوزة ولكّن الوقت لم ي�ساعده وا�ست�سهد قبل 

اأن يحّقق فكرته.

الأج���واء  ح��ول  ب�سيء  تحتفظين  ه��ل   

العلمّية التي كان يعي�سها ال�سّيد ال�سهيد؟

ال�سهيد مثابرًا على درو�سه وعلى كتابته  ال�سّيد  كان 

بيت  اإل��ى  لياًل  يذهب  كان  وق��ٍت  وفي  دائمًا،  ومباحثاته 

اإحدى  وفي  هناك.  للمباحثة  الخوئي  ال�سّيد  المرحوم 

منه  فطلبت  مري�سَا  وال�سّيد  ب���اردًا  الجّو  ك��ان  الليالي 

عدم الذهاب اإلى المباحثة الأّن حالته ال ت�سمح له بذلك 

و�سوف ي�ستّد مر�سه اإذا ذهب، فقال لي: »اأعطني القراآن 

َناراً  َراأَى  {اإِْذ  االآية:  فخرجت  القراآن  فناولته  الأ�ستخير 

ِمْنَها  اآِتيُكْم  َلَعلِّي  َن��اراً  اآَن�ْصُت  ��ي  نِّ اإِ اْمُكُثوا  لأَْه��ِل��ِه  َفَقاَل 

لي:  فقال   ،)10 ُهًدى})طه:  النَّاِر  َعلَى  ِج��ُد  اأَ اأَْو  ِبَقَب�ٍس 

اأمان  »اذهب في  فاأجبته:  اأذه��ب؟!«،  اأو ال  االآن  »اأذه��ب 

اهلل وحفظه«.
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 مع العائلة:

 ماذا عن ال�سهيد ال�سدر في المنزل، ابنًا واأبًا 

وزوجًا واأخًا؟

الرحمة  غاية  ف��ي  البيت  ف��ي  ال�سهيد  ال�سّيد  ك��ان 

اأخته  اأّمه الولَد البار ومع  ومنتهى العطف، فقد كان مع 

االأخ ال�سديق ومع زوجته الزوج المحّب ومع اأوالده االأب 

الرحوم. وقد كان مع اأّمه م�سداقًا للولد البار المطيع لها 

اإلى اآخر يوم من حياته ال�سريفة، وكان ي�ساألها اإذا عزم 

على اأمر معّين هل تقبل اأن ينجزه اأو ال تقبل؟! ومهما كان 

جوابها كان يطيعها. وكان يجال�س اأخته ويراجع معها ما 

ويعطي  اإليه  تحتاج  ما  كّل  على  ويعينها  ويجيبها  تكتبه 

وال�سفيق  الرفيق  االأخ  بحق  فكان  لها،  �ساعات  وقته  من 

والمعين في الوقت نف�سه.

ويحترمني  يقّدرني  ك��ان  فقد  زوج��ت��ه،  م��ع  وك��ذل��ك 

ويراعي م�ساعري وكان يقول لي: »اأرجو منك اأن تقّدري 

رت باأمر  ظروفي وكثرة م�ساغلي واأن ت�سامحيني اإذا ق�سّ

معّين«.

غير  زوٌج  ال�سّيد  باأّن  اأح�س�ست  زواجي  اأّول  من  واإّني 

االإج��الل  ك��ّل م�ساعر  ل��ه  واأك���ّن  اأق��ّد���س��ه  ع���ادي، فكنت 

والتقدير.

واأّما عن اأوالده، فقد كان �سديد التعّلق بهم وحري�سًا 

عليهم ومتعاطفًا معهم: فعندما يمر�س اأحدهم كان عند 

دخوله المنزل وقبل اأن يغّير مالب�سه يذهب اإليه وي�ساأل 

على  ال�سريفة  يده  وي�سع  �سّحته  اإلى  ويطمئن  حاله  عن 

راأ�سه ويقراأ �سورة الفاتحة بنّية ال�سفاء.

وكان يعاملهم مثل الكبار ويتفاهم معهم وال يجبرهم 

على اأمر ويتكّلم معهم كّلما �سنح اأو �سمح له الوقت.

ترينهم،  مّما  اأق��ّل  اأوالدي  اأرى  اإّن��ي  لي:  يقول  وك��ان 

 
ً
اإّنني والأجل ذلك ال اأريد اأن تذكري لي اإذا ارتكبوا خطاأ

معّينًا حّتى اأوؤّنبهم، ال اأحّب اأن يذكر اأوالدي اأّني اأّنبتهم اأو 

عاقبتهم، اأريد اأن اأتحّدث معهم واأالطفهم وال يعّكر ذلك 

�سيٌء حّتى ال يذكروا مّني اإاّل كّل ما يحّبونه ويعتّزون به، 

اأّول  ــن  م ــي  واإّن

اأح�ص�صت  زواجي 

ــد زوٌج  ــاأّن ال�صّي ب

غير عادي، فكنت 

ــّن  واأك ــه  اأقّد�ص

ــر  ــه كّل م�صاع ل

الإجالل والتقدير.
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وترك م�سوؤولية تربية االأطفال على عاتقي.

وكانت اإحدى بناتي �سعيفة في ماّدة الريا�سيات فاأخذ 

ال�سيّد � مع كّل م�ساغله وم�سوؤولّياته � يدّر�سها ويراجع معها 

ذلك حّتى تيّقن اأّنها ا�ستوعبت الماّدة جّيدًا.

لقد كان االأوالد يفرحون وي�سعرون براحة كبيرة كّلما 

ي�سعرون  كانوا  وكاأّنهم  المنزل  اإلى  ال�سهيد  ال�سّيد  رجع 

ب�سعوبة الظروف واأّن كّل يوم يرجع فيه ال�سّيد ب�سالمة 

فهو غنيمة ونعمة عظيمة.

وعندما كان يكتب في غرفة )الجلو�س( التي تجتمع 

كنت  واأبنائه،  اأهله  بين  يكون  حّتى  االأ���س��رة  فيها 

اأحاول اأحيانًا اأن اأ�سكت االأطفال اأو اأطلب منهم 

ترك الغرفة فيقول لي: »دعيهم، اإّن اأ�سواتهم 

ال تزعجني وال توؤّثر في كتابتي«.

يجعلكم  ال�سهيد  ال�سّيد  ك��ان  ه��ل 

تعي�سون همومه وظروفه؟

لم يكن ال�سّيد ال�سهيد م�ستبّدًا في الراأي 

اأو متعجرفًا، بل بخالف ذلك تمامًا؛ فقد كان 

وي�ستمع  المنزل  اأمور  في  الجميع  اآراء  ياأخذ 

اإلى وجهات نظر الجميع، وعندما يقع حادٌث اأو 

ياأتي م�سوؤول من الدولة اأو تمّر على العائلة م�سكلة 

كان ال�سّيد يجمع االأ�سرة كّلها من الكبار اإلى ال�سغار 

وينقل لهم ولو ب�سكل مب�ّسط ما جرى ويو�سح لهم الحال 

لكي يكونوا على علم بما يجري.

 ذكريات مريرة:

في نهاية المطاف، نعلم اأّن حديثكن عن فترة 

النف�سّية،  الناحية  من  عليكن  �ساقٌّ  اأم��ٌر  الحجز 

لن علينا بب�سع كلمات؟ ولكن هل لكّن اأن تتف�سّ

اأو  اأ�سهر  ت�سعة  حوالي  دام  الذي  الحجز  اأّي��ام  في 

اأقّل ومع �سّدة الظروف والخوف والقلق النف�سي اإاّل اأّن 

�سديد  العزيمة  ثابت  االإيمان  قوّي  كان  ال�سهيد  ال�سّيد 

يجال�سنا ويالطفنا  كان  والت�سليم هلل عّز وجّل.  التوّكل 

لي�س هناك �سيء.  ويخّفف عّما فينا ويتكّلم معنا وكاأْن 
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وكان يقول لنا وفي اأوقات متفّرقة: »اذهبوا واتركوني، 

ولي�س  يريدونني  فقط   � وجماعته  ���س��ّدام  اأي   � اإّن��ه��م 

يزيدنا  ال  ك��ان  الكالم  ه��ذا  ولكّن  بكم«،  عالقة  لهم 

وحرجه  الو�سع  خ��ط��ورة  وم��ع  ب��ه.  وتعّلقًا  ل��ه  ح��ّب��ًا  اإاّل 

لكتاب  الرئي�سّية  الموا�سيع  بكتابة  ال�سهيد  ال�سّيد  بداأ 

حثيثًا،  �سعيًا  كتابته  ف��ي  ي�سعى  وك��ان  )اجتماعنا( 

اأخرى. وكان م�سغواًل بحفظ �سور من  اإلى كتب  اإ�سافة 

القراآن وكان عازمًا على حفظ المزيد من ال�سور ولكن 

الوقت. له  ي�سنح  لم 

بنعمة  ن�سعر  النف�سّية  ال�سغوط  ه��ذه  ك��ّل  مع  وكّنا 

يمّر  كان  يوم  وك��ّل  بيننا،  ما  في  ال�سهيد  ال�سّيد  وج��ود 

وال�سّيد بيننا كان بالن�سبة لنا مك�سبًا ومغنمًا كبيرًا.

و�سع  على  ويحزن  ويحّدث  يتاأّثر  كان  فقد  هو  اأّم��ا 

اأمره  �سّلم  ولكّنه  الحجز،  �سغط  تحت  ونحن  حالنا 

الوقت  ذلك  في  �سعف  وقد  وجل،  عّز  اهلل  اإلى  واأمرنا 

نتيجة و�سعه ال�سّحي وكذلك النف�سي؛ فقد كان �سغطه 

مرتفعًا في اأكثر االأحيان.

 غ�سل ال�سهادة:

اأن  ب�سيء قبل  اأو�ساكم  اأو  �سيئًا  لكم   هل قال 

يقتاده اأزلم البعث اإلى محراب �سهادته؟

ال�سهيد  ال�سّيد  العتقال  �سّدام  جالوزة  اأتى  عندما 

في المّرة الرابعة � وهي المّرة التي ا�ست�سهد فيها � واأخِذه 

اإلى بغداد، اأخذ ال�سّيد يتحّدث معنا ويهّون علينا الخطب 

الجلل، فقال: »اإّن كّل اإن�سان يموت، وللموت اأ�سباب عّدة، 

على  فجاأة  اأو  مر�س  ب�سبب  االإن�سان  يموت  اأن  فيمكن 

اأف�سل  اأو غير ذلك، ولكّن الموت في �سبيل اهلل  فرا�سه 

وجماعته  �سّدام  بيد  اأقتل  لم  اأّنني  ولو  واأ�سرف،  بكثير 

»لو  اأي�سًا:  وقال  اآخ��ر..«،  ب�سبب  اأو  بمر�س  اأم��وت  فقد 

كان موتي فيه م�سلحة اأو فائدة للّدين وللت�سّيع حّتى ولو 

بعد ع�سرين �سنة فهذا يكفيني الأن اأعزم على ال�سهادة«، 

ثّم اغت�سل غ�سل ال�سهادة وبّدل مالب�سه وكانت لحظات 

رهيبة، وال حول وال قوة اإاّل باهلل.

ــه،  ــي علي ل تخاف

ــرًا  ــه خي ــع ل اأتوّق

ــرًا، ولقـــد  كثيـــ

ــي المنام  ــه ف راأيت

ــو في الو�صط  وه

ــى  عل ــراآن  والقـــ

ــة  والكعب ــه  جانب

الآخر. جانبه  على 
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اآمال جمعة

... ال�سهادة تراث  ناله اأمثال هذه ال�سخ�سّيات العظيمة 

من اأوليائهم، والجريمة والظلم اأي�سًا تراث ناله اأمثال 

هوؤلء – جناة التاريخ – من اأ�سالفهم الظلمة. فال عجب 

الجهاد  من  عمرًا  اأم�سوا  الذين  العظماء  هوؤلء  ل�سهادة 

في �سبيل الأهداف الإ�سالمية واإنما العجب اأن يموت مجاهدو طريق 

.
)1(

خ الجناة اأيديهم الخبيثة بدمائهم الحق في الفرا�س دون اأن يلطِّ

يملي  القد�س  روح  وك��اأنَّ  الإ�سالم  عن  يكتب  العطاء،  من  زاخ��ر  بحٌر 

كتب  وحكمه،  وعلم  نور  من  باأحرف  يخط  قلمه،  ف  يتوقَّ ل  عليه، 

يقارب  م��ا  لال�ستقراء،  المنطقية  الأ���س�����س  اقت�سادنا،  فل�سفتنا، 

كتب،  ما  يراجع  اأن  دون  وم��ن  واح��دة  ة  م��رَّ كتابًا  وع�سرين  ثالثًة 

الجهاد  في  م�سقة.  اأو  تكّلف  دون  من  باأنامله  ه  يخطُّ الإ���س��الم  اإنَّ��ه 

وهو  يمّل  ولم  يكّل  لم  والأه��ل  والعائلة  بالنف�س  الجهاد  حق  جاهد 

ال�سهيد  اإنَّه  اأكثر«  العطاء  اأ�ستطيع  فاأنا  اهلل  �سبيل  في  كان  »اإن  يرّدد 

اإل  المخت�سر  هذا  في  ي�سعنا  ل  وال��ذي  ال�سدر  باقر  محمد  ال�سيِّد 

على  ال�سوء  ت�سليط  ثمَّ  ومن  الم�سِرقة  �سيرته  من  نبذة  اإلى  التطّرق 

وانتهت  اأ�سهر  لت�سعة  ا�ستمرت  والتي  الحجز  اأم�ساها في  التي  الفترة 

ب�سهادته المباركة مع �سقيقته بنت الهدى على  اأيدي اأعداء الدين.

العقل  مداد 

ـــب ـــقـــل وال

ل�صهيد  ا

ال�صــدر
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 حزمة من �سعاعه:

 والدت�������ه )ر�����س����وان 

ال�سيد  ول���د  ع��ل��ي��ه(:  اهلل 

في  ال�����س��در  ب��اق��ر  محمد 

 25 ي��وم  الكاظمية  مدينة 

1353ه�  ع��ام  القعدة  ذي 

ال�سيد  وال���ده  1935م،   -

ح��ي��در ال�����س��در وك���ان من 

توفي  الكاظمين،  في  المجتهدين  العلماء 

فكفله  �سنوات  ثالث  العمر  من  وله  وال��ده 

�سقيقه اآية اهلل ال�سيد اإ�سماعيل ال�سدر.

درا�سته  ب���داأ  ���ة:  ال���ح���وزويَّ درا���س��ت��ه   

ال��ح��ادي��ة ع�سر م��ن عمره  ف��ي  ��ة  ال��ح��وزويَّ

النجف  اإل���ى  عائلته  م��ع  ه��اج��ر  ع��ن��دم��ا 

من  ع�سر  الثانية  ال�سنة  ف��ي  االأ���س��رف. 

عمره در�س كتاب »معالم االأ�سول« على يد 

لفرط ذكائه  فكان  اإ�سماعيل  ال�سيد  اأخيه 

باعترا�سات 
 

يعتر�س على �ساحب المعالم

في  اأع��ل��ى  م�ستوى  ذات  كتب  ف��ي  وردت 

الدرا�سة الحوزوية.

 
)2(

ة نبوغه قال له ال�سيخ الرميتي ول�سدَّ

حرام«  عليك  التقليد  »اإنَّ  1370ه�  ع��ام 

اأقلد  لم  ��ي  »اإنِّ نف�سه  ال�سدر  ال�سيد  وق��ال 

اأحدًا منذ بلوغي �سن الر�سد«.

نبوغه وتوا�سعه:

يكتب  ��ه  اأنَّ ال�سدر  ال�سيد  عن  ُع��رف 

ة واح���دة وب��ال اإع����ادة نظر  ��ف��ات��ه م���رَّ م��وؤلَّ

فيها وحتى اأ�سعب كتبه واأّدقها مثل كتاب 

وكتاب  لال�ستقراء«  المنطقية  »االأ�س�س 

»درو�س في علم االأ�سول« الذي كان اأعجوبة 

.
)3(

في العمق وال�سمول والمنهجة

توا�سعه  ة  ب�سدَّ ال�سدر  ال�سيد  ا�ستهر 

كتب  فعندما  روح��ه  و�سموِّ 

طبعه  واأراد  فل�سفتنا  كتاب 

العلماء  من  جماعة  با�سم 

ولكن  االأ�سرف  النجف  في 

التعديالت  ذلك  دون  حال 

اأراد العلماء اإجراءها  التي 

ال�سهيد  ك��ت��ب��ه  م���ا  ع��ل��ى 

غير  تعديالت  ب��راأي��ه  وه��ي 

.
)4(

�سحيحة لذا ا�سطر اأن يطبعه با�سمه

ال�سيد  وج���ه���اد  ال���ع���راق  واق����ع 

ال�سدر:

كان لل�سيد ال�سدر دور فاعل ومحوري 

في  ت  مرَّ التي  االإ�سالمية  الن�ساطات  في 

دور  له  وك��ان  الخم�سينات،  منذ  ال��ع��راق 

مح�سن  ال�سيد  مرجعية  جهاز  في  ��ر  م��وؤثِّ

.
)5(

الحكيم لناحية التخطيط والتوجيه

عام 1968 ت�سّلم حزب البعث ال�سلطة 

عدة  خ��الل  من  لالإ�سالم  ع��داءه  واأظ��ه��ر 

اإجراءات �سافرة كمنع االآذان في االإذاعة 

الم�ساجد  في  الموؤمنين  تواجد  واعترا�س 

باأب�سع  قتلهم  اأو  واعتقالهم  والح�سينيات 

ال�سور.

اأما ال�سيد ال�سدر فقد اعتقل من قبل 

النظام الحاكم في العراق اأربع مرات قبل 

ة كان ُيدبَّر فيها اأمر  ا�ست�سهاده وفي كلِّ مرَّ

مقتله تف�سل ال�سلطة في ذلك.

الحجز والإقامة الجبرية:

)المقبور(  ح�سين  �سدام  ت�سّلم  اإث��ر 

ال�سلطة في 16 تموز 1979 قررت ال�سلطة 

ال�سهيد  على  لل�سغط  اآخ��ر  اإج��راء  اتِّخاذ 

ال�سدر تمثَّل باالإقامة الجبرية له ولعائلته 

اإليه  النا�س  ت��واف��د  فمنعت  المنزل،  ف��ي 

ــدة بنت  ــل عن ال�صي ُنق

ــا  ــا: »اإنَّ م ــدى قوله اله

ــام الحجز  ــاه في اأي لقين

من زمرة البعث الكافر 

اهلل«. اإل  ــه  يعلم ل 
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مع  التوا�سل  م��ن  ومنعته 

النا�س وطّوقت المنزل من 

�سيَّقوا  كما  الجهات  ك��لِّ 

المنطقة  ع��ل��ى  ال��خ��ن��اق 

فترة  ت  وا���س��ت��م��رَّ ك��ل��ه��ا، 

اأ�سهر  لت�سعة  هذه  الحجز 

وانتهت  ال���م���ع���ان���اة  م���ن 

.
)6(

بال�سهادة

هذه  ال�سهيد  ال�سيد  اأم�سى  كيف 

التي  المعاناة  �سنوف  هي  وما  الفترة 

ت عليهم؟ مرَّ

ُنقل عن ال�سيدة بنت الهدى قولها بعد 

ا�ست�سهادهم:  قبل  عنهم  ت  الموؤقَّ االإفراج 

زمرة  من  الحجز  اأي��ام  في  لقيناه  ما  »اإنَّ 

ال�سيد  اإنَّ  اإال اهلل،  يعلمه  ال  الكافر  البعث 

اأو�سانا بكتمان ما حدث ون�ستكي اإلى اهلل 

ن ظلمنا، اإنَّ االأطفال اأبناء ال�سيد كانوا  ممَّ

بلهفة  الباب  اإلى  يوم  كل  �سباح  يتطلَّعون 

قبل  من  االأ�سخا�س  اأحد  و�سول  اأمل  على 

الغذائية  المواد  باإي�سال  والمكّلف  ال�سيد 

اإلينا خ�سية عدم و�سوله... كانت الوجبات 

.
)7(

محدودة على قدر اأفراد االأ�سرة...«

ت االأيام كانت ت�ستدُّ المحنة  وكلما مرَّ

على ال�سيد ال�سدر، فوالدته التي ناهزت 

الثمانين من العمر تحتاج العالج والدواء 

الذي  اأطفاله  ُمِنَع ذلك عنها، كذلك  وقد 

ثهم بمعاناة  ئ روعهم عندما يحدِّ كان يهدِّ

الر�سولP والح�سار الذي فر�سته عليه 

قري�س هو واأ�سحابه، وكانوا هم رغم �سغر 

ُيظِهروا  اأاّل  بينهم  فيما  يتعاهدون  �سنهم 

اآالمهم و�سكواهم اأمام اأبيهم حتَّى ال تزداد 

 ويقول ال�سيخ النعماني الذي مّن 
)8(

همومه

ال�سهيد  بمرافقة  عليه  اهلل 

طوال تلك الفترة، لقد كنا 

اإلى  كثيرة  اأحيانًا  ن�سطر 

الذي  الياب�س  الخبز  اأك��ل 

ذلك  وم��ع  لالأكل  ي�سلح  ال 

»اإنَّ هذا  يقول:  ال�سيد  كان 

الطعام األّذ طعام ذقته في 

.
)9(

حياتي الأنَّه في �سبيل اهلل«

بيته  اأهل  على  يتاألَّم  دائمًا  كان  ولكنه 

ويقول »�سيموت هوؤالء جوعًا ب�سببي ولكن 

ما دام ذلك يخدم االإ�سالم فاأنا �سعيد به 

.
)10(

وم�ستعد لما هو اأعظم منه«

الماء  بقطع  تقوم  ال�سلطة  كانت  كما 

بمراقبة  وت��ق��وم  المنزل  ع��ن  والكهرباء 

اأي�سًا،  بقطعه  كثيرة  واأح��ي��ان��ًا  الهاتف 

التخفيف  يحاول  ال�سهيد  وك��ان  ذلك  كلُّ 

ويخفف  ويالطفهم  فيجال�سهم  اأهله  عن 

عنهم.

ال�سلطة  كانت  الح�سار  فترة  وخالل 

ال�سدر  ال�سيد  زي���ارة  م��ن  ال��وف��ود  تمنع 

ة  االإ�سالمية بحجَّ الجمهورية  منهم �سفير 

 فيما تر�سل 
)11(

اأنَّ ال�سيد لي�س في المنزل

وفودًا اأخرى للو�سول اإلى ت�سوية مع ال�سيد 

طورًا  الح�سار  الأزمة  حل  واإيجاد  ال�سدر 

ب��االإع��دام  بالتهديد  وط����ورًا  بالترغيب 

اإخ�ساع  اإما  اأمرين:  وهدفها من كل ذلك 

من  الإعدامه  التمهيد  اأو  لل�سلطة  ال�سهيد 

خالل تح�سير اأر�سية منا�سبة في العراق 

لهذا االأمر.

ولكن ال�سهيد لخ�س موقفه بالتالي:

»اإنَّ لدي روؤية وا�سحة، اإّن خياري هو 

به  اأخدم  اأن  اآخر ما يمكن  ال�سهادة، وهو 

»اإنَّ لدي روؤية وا�صحة، 

اإّن خياري هو ال�صهادة، 

وهو اآخر ما يمكن اأن 

اأخدم به الإ�صالم«.

52



.
)12(

االإ�سالم«

مفاو�س  مبعوث  اآخر  زي��ارة  وبعد  لذا 

اهلل  اإلى  ال�سهيد  انقطع  ال�سدر،  لل�سهيد 

وحامدًا  وم�سبحًا  للقراآن  تاليًا  تعالى، 

ينخران  والحزن  الهمَّ  اأّن  ورغم  و�سائمًا 

وحزنًا  ال��ع��راق  واق��ع  على  حزنًا  قلبه  في 

على ما يعانيه اأهل بيته فما كان خوفًا من 

اأب��دًا في حياته  �ساعيًا  ��ه ما كان  الأنَّ القتل 

.
)13(

وراء زخارف الدنيا وزينتها

ال�سهادة:

اأما في ما يتعلق بال�سلطة فبعد ف�سلها 

في اإخ�ساع ال�سيد ال�سدر ل�سروطها لجاأت 

اإلى تح�سير االأجواء الإنزال حكم االإعدام 

اعتقال  خبر  فاأ�ساعت  بال�سهيد}، 

ال�سيد واإعدامه لتعرف �سدى ذلك وردود 

االأفعال التي يمكن اأن ت�سدر ولما اطماأنت 

اإلى اأن االأجواء ال ت�سكل خطرًا على اأمنها 

اعتقال  اإلى  عمدت  وت�سّلطها  و�سيطرتها 

ال�سيد ال�سدر في اليوم الخام�س من �سهر 

ني�سان عام 1980.

فاأخذته اإلى بغداد )هو واأخته ال�سيدة 

تعذيبهما  اإل����ى  وع��م��دت  ال���ه���دى(  ب��ن��ت 

عليهما،  تعالى  اهلل  ر���س��وان  واإعدامهما 

عظماء  من  عظيم  �سفحة  طويت  وبذلك 

الطاهرة  بدمائه  روى  ال��ذي  االأم���ة  ه��ذه 

بروحه  وف��دى  العظيمة  االإ���س��الم  �سجرة 

هذا الدين الحنيف.

ا�ست�سهد  وي��وم  ولد  يوم  عليه  ف�سالم 

ويوم يبعث حيًا.

مم���ا ج���اء ف���ي بي���ان نع���ي االإم���ام الخمين���ي}( 1) بع���د 

ا�ست�سهاد ال�سي���د ال�سدر واأخته ال�سهي���دة بنت الهدى، 

�سن���وات المحن���ة واأيام الح�س���ار، ال�سي���خ محمد ر�سا 

النعماني، �س329.

هو اآي���ة اهلل المرح���وم ال�سيخ عبا�س الرميت���ي، وكان من  (2 )

اأ�ساتذة ال�سهيد ال�سدر، م.ن، �س48.

. �سنوات المحنة، �س59( 3)

. م.ن، �س72( 4)

. حزب الدعوة، �س71( 5)

. م.ن، �س279( 6)

. محمد باقر ال�سدر، ال�سيرة والم�سيرة، �س215( 7)

. م.ن، �س216( 8)

. �سنوات المحنة واأيام الح�سار، �س79( 9)

. م.ن، �س280( 10)

. النعماني، �س284( 11)

. م.ن، �س304( 12)

. م.ن، �س323( 13)

الهوام�س
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موقفًا  ال�سدر  ال�سهيد  يراها  ك��ان  التي  المرجعيَّة  تحمل 

الإ�سالميَّة،  ��ة  الأمَّ تم�ّس  التي  الق�سايا  من  و�سريحًا  وا�سحًا 

واإب���داء  جاهها  اتِّ م�سوؤولّياته  تحّمل  ع��ن  بعيدًا  يقف  ف��ال 

دهمت  التي  الم�سائل  اأه��مِّ  ومن  منها.  ووا�سٍح  �سريٍح  موقٍف 

ماآ�ٍس  م��ن  تحمله  بما  فل�سطين  م�ساألة  ��ة،  الإ���س��الم��يَّ ���ة  الأمَّ

وكان  لأر�سهم،  واحتالل  الم�سلمين  بالد  على  وتعدٍّ  اإن�سانيَّة 

اإلى مواجهة  ًا في الدعوة  موقف ال�سهيد ال�سدر وا�سحًا وجليَّ

الو�سع  وب��ذل  ال�ستعمار،  من  المدعوم  ال�سهيونّي  الم�سروع 

المقاومين. ودع��م  والم�سطهدين  المظلومين  ُن�سرة  ف��ي 

فل�صــــطـيــن،
الـــمـــقـــاومـــة 
وال�صــــهادة...
ال�صدر ال�صهيد  مواقف  في  54



ال�سهيونية وليدة ال�ستعمار

ال�سدر وبو�سوح  ال�سهيد  يرى 

دور  هو  ال�سهيونيَّة  به  تقوم  ما  اأّن 

ي�ّسره اال�ستعمار لها، يقول: )اإّن تاريخ 

اأر�س  على  الغا�سبين  ال�سهاينة 

على  ق��ي��َم 
ُ
اأ قد  العزيزة  فل�سطين 

ال�سعب  وت�سريد  االأر�س  وانتزاع  الغ�سب 

هذا  يلعبوا  اأن  اال�ستعمار  لهم  ر  َق��دَّ منذ 

.
)1(

الدور اللئيم(

دع���م ال��م��ق��اوم��ة وال�����س��ع��ور مع 

النا�س

على  ال�سدر  ال�سهيد  دور  يقت�سر  لم 

المواقف فقط بل اأتَبعها بالفعل، فعندما 

الجنوب  علماء  اأح��د  من  ر�سالة  و�سلته 

عملية  في  للجنوب  اإ�سرائيل  اجتياح  بعد 

ال��ل��ي��ط��ان��ي، ح��م��ل ال�����س��ّي��د ال�����س��در تلك 

م�سجد  في  در�سه  مجل�س  اإل��ى  الر�سالة 

ال�سيخ الطو�سي، حيث كان ُيلقي اأبحاثه، 

وقبل اأن َي�سرع في در�سه قراأ تلك الر�سالة 

و�سف  فيها  وكان  تالمذته،  م�سامع  على 

عاّم  ب�سكٍل  عامل  جبل  قرى  اأهالي  حال 

ب�سكل  وال�سيوخ  واالأطفال  الن�ساء  وح��ال 

اإلى  النا�س  من  كبيٍر  عدٍد  ولجوء  خا�ّس، 

والمدار�س  الم�ساجد  في  ونزولهم  �سور 

الغذاء  اإل���ى  واف��ت��ق��اره��م  والح�سينّيات 

والدواء ومقّومات الحياة.

وكان ال�سّيد ال�سدر وهو يتلو الر�سالة 

ُيجه�س بالبكاء، وكان طاّلبه يبكون لبكائه 

اأم��ام  ال��م��اأ���س��اة  ي��ت�����س��ّورون عظمة  وه��م 

اأعينهم.

ا دعم المقاومة فقد ذكره ال�سهيد  واأمَّ

ال�سدر بو�سوح في ر�سالٍة له حيث يقول: 

في  اإ�سرائيل  ت�سّددها  التي  ال�سربة  )اإّن 

جنوب لبنان موّجهة اإلى �سدورنا جميعًا، 

لردع  الطاقات  ك��ّل  ا�ستنفار  من  ب��ّد  فال 

الجنوب  اإن�سان  وحماية  الغا�سم  االعتداء 

اأّننا  كما  ال�سريفة.  المقاومة  ودعم  االأبّي 

بّيّنا للموؤمنين عمومًا ما يترّقب منهم تجاه 

يد  م��ّد  من  والت�سريد  االع��ت��داء  مخّلفات 

العون اإلى اإخوانهم، واإي�سال الم�ساعدات 

باحت�سابه  ولو  البالد،  مختلف  من  اإليهم 

ك�سهم  المنطقّية،  ال�سرعّية  الحقوق  من 

.
)2(

)Qاالإمام

والم�سافحة  واج���ب  ال�����س��م��ود 

خيانة

موقف  اأّي  ال�سدر  ال�سهيد  يرت�س  لم 

ي�سافحها  اأو  الإ�سرائيل  اأح��ٌد  فيه  َيدين 
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ع معها معاهدات ال�سالم، بل راأى اأنَّ  ويوقِّ

كتب  ولذا  والياأ�س حرام،  واجب  ال�سمود 

اأراد  عندما  ال�سادات  الأن��ور  له  ٍة  برقيَّ في 

)اإّننا  يقول:  ديفيد  كامب  اتفاقيَّة  توقيع 

الموعد  ت�سبق  التي  االأخيرة  ال�ساعات  في 

الذي قّررتم فيه اأن تلّوثوا اأيديكم بالتوقيع 

واال�ست�سالم  وال��ه��وان  ال���ذّل  وثيقة  على 

للعدّو الغا�سب، نريد اأن نعّبر بكّل �سراحة 

اختاركم  ال��ت��ي  ال��ج��ري��م��ة  ف���داح���ة  ع���ن 

ونحّذركم  لممار�ستها،  الم�ستعمر  الكافر 

َتْرُجُف  {َي���ْوَم  وغ�سبه  تعالى  اهلل  عقاب 

َيْوَمِئٍذ  ُقُلوٌب  اِدَف��ُة   ال��رَّ َتْتَبُعَها  اِجَفُة   الرَّ

( 1) من ر�سالة له لل�سيد جعفر �سرف الدين.

( 2) الم�سدر نف�سه.

الهوام�س

قلُب  ومنها  َواِجَفٌة})النازعات:8-6(، 

لكم  نوؤّكد  واإّنا  وق�سّيته.  اأّمته  خان  حاكٍم 

يتنازلوا  لن  جميعًا  والعرب  الم�سلمين  اأّن 

عن ق�سّيتهم مهما تاآمر عليها المتاآمرون، 

مائة  ظّلت  التي  العظيمة  االأّم��ة  هذه  واأّن 

حّتى  والياأ�س  اال�ست�سالم  تعرف  ال  �سنة 

نبّيها  وم�سرى  االأول��ى  قبلتها  ا�سترجعت 

�ستظلُّ  ال�سليبّيين،  اأي���دي  م��ن  العظيم 

اليوم �سامدة على ق�سّيتها حّتى يكتب اهلل 

لها الن�سر(.

� واأعدوا... روحيَّة ال�سهادة

َي�ستح�سر  ال�����س��در  ال�سهيد  نجد  كما 

النف�س على  وتربية  ال�سهادة  وبو�سوح مفهوم 

روحيَّة اال�ست�سهاد في �سبيل الحّق يقول: ونحن 

لكي  وفكرّيًا  اأنف�سنا روحيا  نعّد  اأن  كّلنا يجب 

واالأرواح  النفو�س  عطاء  م�ستوى  على  نكون 

الوقوف  م�ستوى  على  فقط  لي�س  لالإ�سالم. 

�س اأنف�سنا،  وال�سهادة لالإ�سالم، يجب اأن نروِّ

في  نكون  اأن  يجب  اأّننا  دائمًا  الأنف�سنا  نوحي 

اللحظة التي ُينادينا فيها االإ�سالم للموت، يجب 

نواجه هذه  للموت، قد ال  نكون م�ستعّدين  اأن 

في  نواجهها  اأن  باالإمكان  لكن  اأب��دًا،  اللحظة 

لحظٍة من اللحظات... ونحن مطالبون اليوم 

ة االإ�سالميَّة  في فل�سطين وكثيٍر من اأقطار االأمَّ

اإلى  والم�سلمون  االإ�سالم  فيها  يتعّر�س  التي 

كوارث وماآ�س وويالت... بما طولب به االإمام 

خطِّ  في  ن�سير  ��ن��ا  الأنَّ وذل��ك   Qالح�سين

االإمام الح�سينQ واأهل بيته.
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ـة ق�صّ

ــاء ــق ل

�سافر  الحّجة/1396ه�(  )23/ذي  1976/12/15م  في 

د ح�سن ن�سر اهلل اإلى النجف االأ�سرف للدرا�سة حاماًل  ال�سيِّ

معه ر�سالة تعريف وتو�سية.

رعايته  واأواله  ب��ه،  م�سرورًا  ال�سدر  ال�سهيد  ك��ان  لقد 

وتعامل معه باإيجابّية كبيرة، فكان من االأ�سخا�س الذين تاأّثر 

د ن�سر اهلل. بهم ال�سيِّ

وفي 18/ ذي الحّجة / 1397ه� )1977/11/30م( عّمم 

د ال�سدر ال�سيِّد ح�سن ن�سر اهلل �سمن مجموعة كبيرة  ال�سيِّ

من طاّلب العلوم الدينّية. 

وقبل  اأّن��ه  المو�سوي  عبا�س  د  ال�سيِّ ال�سهيد  عن  وُينقل 

كلمًة  األقى  ال�سدر  ال�سهيد  من  اهلل  ن�سر  د  ال�سيِّ يتقّدم  اأن 

نالت اإعجاب ال�سهيد، ولّما و�سع العمامة على راأ�سه قال له 

اأ�سمُّ فيك رائحة  هذه الكلمات: »اإّنك ذو �ساأٍن عظيم، واإّني 

القيادة، واإّنك من اأن�سار المهدي| اإن �ساء اهلل«.
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ة العالقة بين ال�سهيد ال�سدر   ق�سّ

وال�سهيد ال�سيِّد عبا�س المو�سوي

عبا�س  د  ال�سيِّ ال�سهيد  �سافر  عندما 

منه  �سعيًا  االأ�سرف  النجف  اإلى  المو�سوي 

عند  يتتلمذ  اأن  له  اهلل  قّدر  العلم،  لطلب 

بينهما  عالقة  فن�ساأت  ال�سدر،  ال�سهيد 

الحياة  لت�سمل  التعليم  عالقة  ت��ج��اوزت 

د  ال�سيِّ ال�سهيد  فعا�س  جوانبها،  بكاّفة 

الجهاد،  في  ال�سدر  ال�سهيد  روح  عبا�س 

والت�سحية وال�سهادة.

ة  المودَّ عن  ال�سطور  هذه  في  نتحّدث 

��ة ال��ت��ي ك���ان ي��ك��ّن��ه��ا ك��ل منهما  ال��خ��ا���سّ

لالآخر.

ال�سهيدين  بين  العالقة  اتَّ�سمت  لقد 

 ، الروحيِّ واالن�سجام   ، الفكريِّ بالتناغم 

ال�سعي  عبا�س  د  ال�سيِّ ال�سهيد  ه��ّم  فكان 

روحه  وب��ّث  ال�سدر،  ال�سهيد  فكر  لن�سر 

الجهادّية الواعية في نفو�س ال�سباب، وكان 

حـــكـــايـــة

ــن ــدي ــيِّ ــص �

�صـهـــيديـن

اال�ستجابة  عن  يتوانى  ال  ال�سهيد  د  ال�سيِّ

د عبا�س. لل�سيِّ

د   مكانة ال�سهيد ال�سدر عند ال�سيِّ

عبا�س

��د ع��ب��ا���س عن  ع��ن��دم��ا ي��ت��ح��ّدث ال�����س��يِّ

فقد  اب��ن  بلغة  يتحّدث  ال�سدر  ال�سهيد 

له  يمثِّل  وكان  عليه،  يحّن  كان  الذي  اأب��اه 

للكلمة من معنى، ولذا  اأبًا معنوّيًا بكلِّ ما 

عالقته  ثمار  عن  عبا�س  د  ال�سيِّ ث  يتحدَّ

د  مجرَّ ت��ت��ج��اوز  ال��ت��ي  ال�����س��در  بال�سهيد 

�سيء  »هناك  فيقول:  العلميِّ  التح�سيل 

ال�سدر  د  ال�سيِّ م��ن  ا�ستفدناه  اأ�سا�سي 

الفكري،  واالنفتاح  ال�سيا�سيِّ  الوعي  وهو 

ال�سيء  مواقفه  خالل  من  علَّمنا  اأّن��ه  كما 

الكثير.. وغير ذلك من االأمور التي ُتعَتبر 

كانت  واإذا  ال�����س��در...  د  ال�سيِّ ِن��َع��م  م��ن 

اال�ستكبار  بها  واجهنا  مواجهات  لدينا 

من  ذلك  ا�ستفدنا  قد  نا  فاإنَّ والطواغيت 
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.
)1(

خالل مواقف ال�سهيد ال�سدر«

ال�سهيد  اأنَّ  عبا�س  د  ال�سيِّ علم  عندما 

علم  في  درا���س��ّي��ًا  كتابًا  اأع��دَّ  قد  ال�سدر 

الحوزة  في  اليوم  المعروف  وهو  االأ�سول 

با�ستمرار  يترّقب  كان  بالحلقات،  العلميَّة 

وو�سلت  الكتاب  �سدر  اإن  وم��ا  ���س��دوره، 

اإلى  ب��ادر  حّتى  عبا�س  د  لل�سيِّ منه  ن�سخة 

جعله كتابًا درا�سيًا في حوزة بعلبك قائاًل: 

اأنَّنا  لن�سجل  بدر�سها  االآن  نبداأ  اأن  »علينا 

.
)2(

حتمًا اأول من دّر�سها«

د  ال�سيِّ عند  عبا�س  د  ال�سيِّ مكانة   

ال�سهيد

 هذه 
)3(

ك��ب��دي«  م��ن  ف��ل��ذة  »ع��ب��ا���س 

وهي  ال�سدر  ال�سهيد  بها  نطق  الكلمات 

عند  عبا�س  د  ال�سيِّ مكانة  تمامًا  تخت�سر 

ال�سهيد ال�سدر.

ال�سهيد  اأر�سلها  ة  جوابيَّ ر�سالة  وف��ي 

ره ب�سفات الثناء  د عبا�س يذكِّ ال�سدر لل�سيِّ

يقول: »فقد ت�سّلمُت ر�سالتكم العزيزة التي 

اإن�سان  تعّبر عن عواطف ولٍد بار وَمَتاِعَب 

عامل واآمال الواعي الثابت«.

ث ال�سهيد ال�سدر عن االأمل  كما يتحدَّ

�سخ�سية  ف��ي  يعي�سه  ك��ان  ال��ذي  الكبير 

د عبا�س، يقول له في ر�سالة له بعد اأن  ال�سيِّ

يفتح له اأبواب الدعم الماديِّ التامِّ للحوزة 

العلميَّة في بعلبك: »واأرجو اأن اأ�سمع عنكم 

يا اأوالدي دائمًا ما يوؤّكد اأملي فيكم لخدمة 

االإ�سالم والم�ساهمة في بناء هذا ال�سرح 

ال�سامخ«.

وبعد   1397 �سفر  في  اإليه  اأوك��ل  وق��د 

ظام البعثي بارتكاب مجزرة بحقِّ  قيام النِّ

اأبناء ال�سعب العراقي اأن يقوم بتحريك تلك 

د عبا�س  الق�سية اإعالميًا وقام بذلك ال�سيِّ

د مو�سى ال�سدر. ة من ال�سيِّ بمعونة خا�سَّ

الحوزة  عبا�س  د  ال�سيِّ �س  اأ�سَّ وعندما 

قادة  رّواده����ا  م��ن  ك��ان  ال��ت��ي  بعلبك  ف��ي 

ذلك،  بعد  االإ�سالمية  المقاومة  م�سيرة 

له  واأر���س��ل  بذلك  ال�سدر  ال�سهيد  ه��ّن��اأه 

ر�سالة خطّية ذكر فيها التالي:

»اإّني منذ مّدة اأ�سمع عن المدر�سة التي 

كان لكم �سرف اإقامتها، ما يوجب اعتزازي 

�سبحانه  المولى  اإل��ى  واأبتهل  وتقديري، 

الفتّية  ال��ح��وزة  ه��ذه  ي�����س��ّدد  اأن  وت��ع��ال��ى 

والروحي  العلمي  نمّوها  ويرعى  الموؤمنة 

النماذج  اأح���د  فيها  ويج�ّسد  وال��ت��وع��وي 

ال�سالحة لهذا الم�سروع المبارك«.

د عبا�س حول ال�سهيد ال�سدر. مقابلة مخطوطة لم تن�سر �سابقًا مع ال�سيِّ (1 )

. درو�س في علم االأ�سول، ال�سيخ ناجي طالب، الحلقة االأولى، �س30-29( 2)

. اأمير القافلة، �س31-27( 3)

الهوام�س
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ال�صهيدة اآمنة ال�صدر

جهاد و�صهادة
احلاجة عفاف احلكيم

ذلك  اإلى  تعود  ال�سدر  اآمنة  ال�سعيدة  بال�سهيدة  معرفتي 

اليوم الذي زار فيه منزلنا اأحد علمائنا الأجالء، وكان قادمًا 

من النجف الأ�سرف.

ني به في  يومها تناولت من يده الكريمة وباعتزاز ِلَما خ�سَّ

ذاك الزمن المبّكر ما لم يكن كتابًا، واإنما كان عددًا من -مجلة 

باأخبار  فرحة  ماأخوذة  كنت  هناك..  ت�سدر  التي  الأ�سواء- 

حة  مت�سفِّ الأوراق  اأقّلب  رحت  �سريعًا  ولذا  النجف  واأج��واء 

رتها  العناوين واأ�سماء الكّتاب واإذ بنظري يقع على �سفحة ت�سدَّ

كلمات: بقلم بنت الهدى.

ها يومذاك كانت بالن�سبة لي مدّوية.. عبارة �سغيرة، لكنَّ

اأيٍّ من  لقاء  ي�سبقني مع  ما ينفك  ال�سوؤال بات  فاإنَّ  وعليه 

القادمين والقادمات من تلك الديار..

اأريد اأن اأعرف اأكثر عن �ساحبة هذه ال�سخ�سية الن�سائيَّة 

ز  المتميِّ وح�سورها  بقلمها  اقتحمت  التي  الفّذة  الإ�سالمَية 

والن�ساط..  والحركة  والعمل  الفعل  و�ساحة  النجف  اأجواء 

كا�سرًة ذاك الطوق التاريخّي الذي ا�ستحكم وطال...
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 زيارة ال�سيِّدة ال�سدر:

عائليًا  منا  �سمَّ الفر�سة..  توّفر  ومع 

�سة رغم الحذر  على زيارة المراقد المقدَّ

ال�سديد حينها لجهة حالة الغليان التي 

كانت ت�سود العراق..

وعليه فاإنَّ زيارة منزل المرجع 

الديني الكبير ال�سيِّد محمد باقر 

اأنَّ  رغ��م  رة  مي�سَّ كانت  ال�سدر 

ال�سر�سين  ال��م��خ��اب��رات  رج���ال 

ب�سكل  الزائرين  ُيتابعون  كانوا 

ي  وقح منذ دخولهم الزقاق الموؤدِّ

اإلى تلك الدار.

كانت  ل��زي��ارت��ه��ا  و�سلنا  ح��ي��ن   

لمتابعة  ة  الكاظميَّ ال�سدر في  ال�سّيدة 

رنا  قرَّ لذا  لوالدتها..  ال�سحيِّ  الو�سع 

اإلى حيث هي.  الذهاب  التالي  اليوم  في 

فا�ستقبلتنا بحرارٍة وحفاوٍة بالغة.. وبعد 

زارته  ال��ذي  لبنان  اأو���س��اع  عن  ال�سوؤال 

ته، واأو�ساع مجتمعنا الن�سائيِّ الذي  واأحبَّ

التغريب،  بموجة  الكبير  تاأّثره  �ساهدت 

والتفاعل  ة  الثقافيَّ االأج��واء  اإل��ى  انتقلنا 

فل�سفتنا  ك��ت��ب:  اأح��رزت��ه  ال���ذي  الكبير 

بين  ة  االإ�سالميَّ والمدر�سة  واقت�سادنا 

عنا�سر ال�سباب وطالب الجامعات..

ث عن مراحل حياتها:  تتحدَّ

ولم  ال�����س��وؤال..  ع��ن  نحن  ننفّك  ل��م 

تتعب هي من االإجابة.. فم�سى الحديث 

بعاٍم هادئًا  ا�ست�سهادها  قبل  الذي جرى 

الودِّ  من  جاذبة  ب��األ��وان  مثقاًل  بًا  مت�سعِّ

والثقة، وحيث عرجنا خالله على مراحل 

الجموع  ــي  ف نـــادت 

اهلل  �صوتها  بــاأعــلــى 

ــر.  ــب اأك اهلل  ـــر.  اأكـــب

الظليمة  ــر..  ــب اأك اهلل 

النا�ض  اأيها  الظليمة 

مرجعكم.. اعتقل  لقد 
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ي  حياتها و�سنّيها االأولى وكيف بداأت بتلقِّ

البيت  داخ��ل  والكتابة  ال��ق��راءة  م��ب��ادئ 

باكرًا.

لم تذهب ال�سيدة ال�سدر اإلى المدر�سة 

الر�سمية اأو الكّتاب واإنَّما فقط كانت تنهل 

بين  مح�سوبة  وبخطوات  وتمّهل  برفق 

د  د محمد باقر وال�سيِّ يدي اأخويها -ال�سيِّ

الفائقة  الرعاية  على  زة  مركِّ اإ�سماعيل- 

بعملية  جانبهما  م��ن  البالغ  وااله��ت��م��ام 

الداأب على مبادئ  اإذ كانا مع  تعليمها.. 

القراءة والكتابة يغدقان عليها الكثير من 

العطف ويحيطانها باألوان من االهتمام، 

فمن جهة يحمالن لها الدفاتر واالأقالم 

الملونة، ومن جهة ثانية ياأتيانها بالهدايا 

والحلوى، اأو يبادرانها بالحوار وال�سوؤال، 

اإ�سافة اإلى الحثِّ على المثابرة والمكافاأة 

ة  اأهميَّ نة  مبيِّ والتح�سيل..  الجد  على 

محمد  ال�سيِّد  جانب  من  به  حظيت  ما 

ال في  باقر تحديدًا والذي كان له دور فعَّ

العائلة من  انتقال  بعد  حياتها خ�سو�سًا 

ة اإلى النجف االأ�سرف.. الكاظميَّ

الطالبة  راح��ت  �سنة  اإل��ى  �سنة  وم��ن 

باتجاه  �سريعًا  م  تتقدَّ ال��م��ج��ّدة 

وعلوم  وال��ن��ح��و  الح�ساب  ع��ل��وم 

وباقي  واالأ���س��ول  والفقه  ال��ق��راآن 

المعارف االإ�سالميَّة حيث در�ست 

هو  كما  كانت  اإذ  وداأب،  ب�سغف 

تتمتَّع  تها،  �سخ�سيَّ في  ملحوظ 

��د و���س��رع��ة حافظة  ب��ذك��اٍء م��ت��وقِّ

بالمطالعة  كبير  وول���ع  ��ة  وق��اب��ل��يَّ

على   - قالت  كما   - تقت�سر  ل��م  بحيث 

كتبًا  تناولت  ��م��ا  واإنَّ ��ة  االإ���س��الم��يَّ الكتب 

بل  ة  وق�س�سيَّ وفل�سفيَّة  علميَّة  مختلفة 

كانت تقراأ كل ما كان ي�سل اإلى يدها..

 دور فاعل وموؤثر في المجتمع:

ة  �سخ�سيَّ ن�����س��وج  م��ع  ����ه  اأنَّ ال��م��ه��م 

نه�ست  ًا  ودينيَّ علميًا  ال�سابة  المجاهدة 

وبدعم وت�سجيع مبا�سر من االأخ المجاهد 

التاأثير  -كما روت- عاملة على ممار�سة 

والتثقيف  التوعية  خالل  من  االجتماعيِّ 

على  لعبت  اأن  فكان  الن�سائية،  للعنا�سر 

تاأثيره  له  كان  ااًل  فعَّ دورًا  التبليغ  �سعيد 

الكبير في هداية الفتيات ورجوعهنَّ اإلى 

بحيث  الحنيف،  الدين  بتعاليم  التم�ّسك 

اأو  بيتها  في  دوري��ة  جل�سات  تعقد  ب��داأت 

ن  الواعيات ممَّ االأخ��وات  بيوت بع�س  في 

تربِّي  اأن  بهذا  ا�ستطاعت  حولها  التففن 

الن�ساء  تلكم  م��ن  كبيرًا  ع���ددًا  ��ه  وت��وجِّ

ٍة على  باالإ�سافة اإلى دورها كم�سرفٍة تربويَّ

الكاظمّية  في  للبنات  الزهراء  مدار�س 

لم تذهب ال�صيدة ال�صدر 

ــة  ر�صميَّ ــة  مدر�ص ــى  اإل

ــا فقط  م ــاب واإنَّ اأو كّت

ــل بين يدي  تنه كانت 

ــد  ــد محم ــا ال�صي اأخويه

باقر وال�صيد اإ�صماعيل.
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 للبنات في النجف 
ّ
ومركز التعليم الديني

في  اأي��ام  ثالثة  تاأتي  فكانت  االأ���س��رف.. 

االأ�سبوع اإلى الكاظمية فيما تق�سي االأيام 

االأخرى في النجف، عاملة بكل ما اأوتيت 

م��ن ق���وة، م��ن خ��الل ت���درج ال��ع��دي��د من 

على  يديها،  بين  والمعلمات  الطالبات 

كانت  التي  المادية  الثقافات  مواجهة 

ة. تنخر ج�سد االأمَّ

 ال�سهيد ال�سدر يرعاها ككاتبة:

روت  فقد  التالية  المرحلة  في  ا  اأمَّ  -

العالمة  �سقيقها  اأنَّ  ال�سدر  دة  ال�سيِّ

كتابة  بطلب  يوم  ذات  فاجاأها  المجاهد 

اأن  ر  ت��ق��رَّ ال��ت��ي  االأ���س��واء  لمجلَّة  مقالٍة 

ي�سدر العدد االأّول منها، فده�ست كونها 

اإ�سرار  مع  لكن  بعد..  ة  م�ستعدَّ تكن  لم 

التح�سير..  وت��ّم  االإج��اب��ة  كانت  د  ال�سيِّ

جوبهت  اأن  بعد  اأعيدت  المقالة  اأنَّ  غير 

الهيئة  اأع�����س��اء  م��ن  �سديد  ب��اع��ت��را���س 

وحيث  المجلة..  على  الم�سرفة  ة  العلميَّ

مقالة  ن�سر  اأ�سل  على  االعترا�س  ج��اء 

يز  المتمِّ المنبر  ذاك  على  م��ن  لفتاة 

ال  العلماء..  اأق���الم  م��ن  جمع  بنتاجات 

الكامل  اال�سم  تحمل  المقالة  واأنَّ  �سيما 

وال�سريح لعائلة عريقة...

ة  لعدَّ ال�سهيد  ال�سيد  بقي  اأن  وك��ان 

المت�سّدد  ال��م��وق��ف  م��ن  يعاني  اأ�سابيع 

على  م�سرًا  بقي  ه  لكنَّ النا�س..  لبع�س 

الن�سائية  للكلمة  المجال  اإف�ساح  �سرورة 

اأن اختار  بعد  لكن  الجولة..  اأن ربح  اإلى 

بدل  الهدى«  »بنت  ا�سم   - قالت  كما   –
اآمنة ال�سدر كحلٍّ و�سطي...

قدراتها  ب��ت��وظ��ي��ف  ب�����داأت  وه���ك���ذا 

االأدبيَّة في �سبيل غر�س الِقَيم والمبادئ، 

اإلى  رة  المعبِّ ال��ح��ّرة  الكلمة  حاملة 

لذا  م�سلمة..  فتاة  كلِّ 

ل���م ت��ق��ت�����س��ر في 

ع��م��ل��ه��ا ع��ل��ى ما 

���م���ا  ت���ق���دم.. واإنَّ

ته اإلى مجاٍل  تعدَّ

كتابة  وهو  اأو�سع 
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والتي  ال��ه��ادف��ة  ��ة  االإ���س��الم��يَّ ال��ق�����س��ة 

�سوتها  تو�سل  اأن  خاللها  من  ت�ستطيع 

من  عدد  اأكبر  واإل��ى  النا�سئ  الجيل  اإل��ى 

ط محبب جاعلة من  الن�ساء باأ�سلوب مب�سَّ

اأ�سلوبًا  الفكري  والبحث  والحوار  الق�سة 

من اأ�ساليب الدعوة اإلى اهلل...

 �ساحة التحدي والجهاد:

فيما   - االأخ��ي��رة  المرحلة  ف��ي  ���ا  اأمَّ

الكبيرة  المجاهدة  حياة  من   - علمناه 

التي لم تكتف بكلِّ ما �سبق.. فقد اأكملت 

ة، �ساحة  ال�سوط باتِّجاه ال�ساحة الجهاديَّ

اأنَّها  ي وم��ق��ارع��ة ال��ط��غ��اة، ذل��ك  ال��ت��ح��دِّ

ة  واكبت باكرًا تفا�سيل الظروف ال�سيا�سيَّ

قرب  ع��ن  وعا�ستها  ال�سائدة  ��ة  واالأم��ن��يَّ

اأو  موقٍف  الأيِّ  وحا�سرة  مهياأة  فكانت 

مواجهة..

الكريمة  ار  للدَّ االأمن  اقتحام  مع  لذا 

د محمد باقر  وتعّر�س اأخيها اآية اهلل ال�سيِّ

الجموع  في  ثت  وتحدَّ خرجت  لالعتقال، 

يفعلونه  وم��ا  ال�سلطة  ب��ج��الوزة  دًة  م��ن��دِّ

في  ك��ان  اإذا  بالموت  ��ب��ًة  وم��رحِّ �سارخة 

مت تظاهرًة  �سبيل اهلل.. وبعد لحظات نظَّ

المطهر،  ال��ح��رم  م��ن  انطلقت  حا�سدًة 

ت  واأدَّ الرجال  مع  الن�ساء  فيها  �ساهمت 

اإلى اأجبار ال�سلطة بعد �ساعات قليلة على 

د ال�سهيد.. االإفراج عن ال�سيِّ

 وم�ست تحّلق مع ال�سهادة:

ام  االأيَّ تلك  في  االأحداث  تفاقم  ومع 

الع�سيبة التي كانت تلف العراق.. عادت 

د ال�سدر وذلك  ال�سلطة اإلى اعتقال ال�سيِّ

نه�ست  اأن  وك��ان  ني�سان1980م.   5 في 

بخطورة  اإح�����س��ا���س��ه��ا  م��ع  ال��م��ج��اه��دة 

ها  م��رق��د جدِّ اإل����ى  وم�����س��ت  ال��م��رح��ل��ة 

في  نادت  وهناك   Qالموؤمنين اأمير 

اهلل  اأك��ب��ر.  اهلل  �سوتها  باأعلى  الجموع 

اأيَّها  الظليمة  الظليمة  اأكبر..  اأكبر. اهلل 

وكان  م��رج��ع��ك��م..  اعتقل  لقد  ال��ن��ا���س 

ما  اليوم  ذاك  في  النجف  انتف�ست  اأن 

اعتقلت  اأن  ك��ان  ث��مَّ  ��ظ��ام..  ال��نِّ اأرع���ب 

�ساحبة الموقف البطوليِّ بعد يوم واحد 

من اعتقال اأخيها وُنِقَلت فورًا اإلى بغداد 

ام تم  دة وبعد ثالثة اأيَّ تحت حرا�سة م�سدَّ

ال�سدر،  بال�سهيد  االإع��دام  حكم  تنفيذ 

وبالبطلة المجاهدة اآمنة ال�سدر..

- المهم اأنَّ ت�سحيات وجهود �سهيدتنا 

نتاجًا  تعالى  اهلل  بف�سل  اأثمرت  الكبيرة 

العراق  اليوم في  اأكله  يوؤتي  طيبًا مباركًا 

ال��ع��ال��م تلميذات  ب��ل��دان  وف��ي ع��دد م��ن 

والبطلة  المجاهدة  ليكفي  ��ه  واإنَّ ونهجًا. 

اأنها  تعالى  هلل  كلها  حياتها  ن��ذرت  التي 

قالت كلمتها الجريئة في مواجهة طاغية 

اأف�سل الجهاد الذي  ع�سرها، وجاهدت 

هو )كلمة حٍق عند �سلطان جائر( ثمَّ كان 

مت روحها الطاهرة اإلى بارئها عز  اأن قدَّ

ال�سهادة  مراتب  مع  تحّلق  وم�ست  وجل 

والفوز العظيم...
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ال�سهي��دة اآمن��ة ال�س��در )بن��ت اله��دى(

ــي اأنثن ــن  ل

الجهاد
ال��ط��ري��ُق ُم���ل���ئ  واإن  ق�����س��م��ًا 

ب���م���ا ي��ع��ي��ق ال�����س��ي��ر ُق���ْدم���ا

ال���زم���ان ج���ه���َد  واإْن  ق�����س��م��ًا 

ل����ك����ي ي���ث���ب���ط ف�������ّي ع���زم���ا

ال���خ���وؤون ال���ده���ر  ح�����اول  اأو 

�سهما اإل�������ّي  ي���ري�������س  ب������اأن 

وت��ف��اع��ل��ت ���س��ّت��ى ال���ظ���روُف

ت����ك����ي����ل اآالم����������������ًا وه�����ّم�����ا

ف��ت��راك��م��ت ���س��ح��ب ال��ه��م��وم

ب�����اأف�����ق ف����ك����ري ف���ادل���ه���م���ا

اأروم ع����م����ا  اأن����ث����ن����ي  ل������ن 

تدمى ق���دم���اي  غ����دت  واإن 

ال���ج���ه���اَد اأدَع  ول������ن  ك������اّل 

ف���غ���اي���ت���ي اأع����ل����ى واأ����س���م���ى

خلود الحق
درب اأن  اأع����ل����م  ك���ن���ت  اأن������ا 

حافل ب����االأ�����س����واك  ال����ح����ّق 

ين�سر ال���ري���ح���ان  م���ن  خ�����اٍل 

ع�����ط�����ره ب����ي����ن ال������ج������داول

ال�سير اأق��ف��و  اأق��دم��ت  لكنني 

ف�������ي َخ��������ْط��������ِو االأوائ��������������ل

ف��ل��ط��ال��م��ا ك�����ان ال��م��ج��اه��د

م�����ف�����ردًا ب���ي���ن ال���ج���ح���اف���ل

ول����ط����ال����م����ا ن�������س���ر االإل�������ه

ج�����ن�����وده وه���������ُم ال���ق���الئ���ل

ف���ال���ح���ّق ي��خ��ل��د ف���ي ال���وج���ود

ول����ك����ن م�����ا ي�����ع�����دوه زائ�����ل

اإ�سالمي با�سم  اأ�سدو  �ساأّظل 

واأن����������ك����������ر ك�����������ّل ب�����اط�����ل

اإ�صالمنا
الحبيب اأن�������ت  اإ����س���الم���ن���ا 

وك�������ّل ����س���ع���ب ف���ي���ك ���س��ه��ُل

والأج�������ل دع����وت����ك ال���ع���زي���زة

ع�����ل�����ق�����ْم االأي���������������ام ي���ح���ل���و

ا�سمك ف����وق  ���س��يء  ي��ع��ُل  ل���م 

يعلو ف���ال���ح���ّق  ال����دن����ا،  ف����ي 

وت���ط���ب���ق ال���دن���ي���ا م���ب���ادئ���ك

ال������ع������زي������زة وه���������ي ع�����دل

جند ال���رح���م���ن  و���س��ي��ن�����س��ر 

ال���ح���ق م����ا ������س�����اروا وح���ل���وا

واأظ�����������ّل ب���ا����س���م���ك دائ����م����ًا

اأ�����س����دو ف����ال األ����ه����و واأ����س���ل���و
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جواز مرور لبناني لل�صيد ال�صدر، اعطي لل�صهيد ال�صدر ليغادر العراق ولم يفعل

ال�صهيد ال�صدر في ت�صييع ال�صيد مح�صن الحكيم}

محطات 
في حياة ال�صهيد ال�صدر
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م����������������ع الإم���������������������������ام 

ل�خ��������م����ي����ن���ي}  ا

ال�صيد  ع��������زاء  ف�����ي 

م�ص�ط����فى الخ��ميني

ر���������ص��������ال��������ة ال�����������ص�����ي�����د 

ال���������ص����ه����ي����د ال�����������ص�����در 

ف�����ي ان���ت�������ص���ار ال����ث����ورة 

ال���ص��الم��ي��ة ف��ي اإي���ران
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مع ال�صيد مو�صى ال�صدر في جباع في لبنان

مع ثلة من تالمذته وبدا ابنه ال�صيد جعفر ال�صدر

68



مع ال�صيخ محمد جواد مغنية واأخيه ال�صيد ا�صماعيل ال�صدر

خاتم ال�صهادة الذي ا�صترجع بعد نقل الجثمان
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النقل الأول للجثمان الطاهر

نظرًا لوقوع �سريح ال�سهيد ال�سدر على الطريق، قام ثلة من الموؤمنين بنقل الجثمان 

الطاهر اإلى مكان اآخر
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النقل الثاني للجثمان الطاهر

ال�صريح الحالي لل�صّيد ال�صدر في 

الأ�صرف النجف  في  ال�صالم  وادي 

بعد اأن عرف مكان �سريح ال�سهيد ال�سدر لدىبع�س اأحبائه وعائلته وبداأ التردد على 

زيارته، خيف من قيام النظام البعثي ببع�س االإجراءات فتم نقله اإلى مكان اآخر

71

م
 2

01
0 

ن
صا

�
ي
ن
/

 2
23

د 
د

ع
ل
ا
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ا�صم الأم: فاطمة عبد الجليل)ال�صيّد �صادق(م�صطفى علي زلزلي

النهر- 1977/12/15 محل وتاريخ الولدة:  دير قانون 

 الو�صع العائلي:  متاأهل وله ولدان
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2006/7/22
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ر اأن  ًا ق���رَّ ب��اك��رًا ج���دَّ

ي�سطفي نف�سه من الدنيا، 

�سادقًا،  ذلك  على  فعمل 

وه��اج��ر ف��ي ط��ري��ق ذات 

ال�سوكة، لم ي�ستوح�س قّلة 

ه  ربَّ اهلل  ف��اإنَّ  ال�سالكين، 

معه؛ وهو �سيهديه..

الذي  وال���ده،  ��ل  وم��دلَّ العائلة،  �سغير 

هذا  كبير.  بخوٍف  مكّللة  ة  بمحبَّ اأحاطه 

الخوف اأربك الفتى الذي وجد نف�سه بعد 

�سنوات ُمقّيدًا في خياراته متجّنبًا التفّرغ 

احترامًا  االإ�سالميَّة  المقاومة  في  الكامل 

ب���اأنَّ كلَّ  ك��ان ي�سعر دوم���ًا  ال���ذي  ل��وال��ده 

على  تدّل  و�سكناته  ال�سغير  طفله  ميزات 

م�سطفى؛  اتَّخذ  لقد  �سهيدًا.  �سيكون  اأنَّه 

الفتى الهادئ والخجول منذ عمر التا�سعة، 

اأوقاته  الم�سجد مركزًا له، فق�سى معظم 

فح�سب،  لل�سالة  يق�سده  يكن  ولم  فيه، 

لح�سور  اأ�سدقاءه  يرافق  ك��ان  اأي�سًا  بل 

ة، فاأدرك باكرًا  ة والتعبويَّ الدرو�س الثقافيَّ

اإنَّما  المن�سود  اإلى هدفه  الو�سول  اأنَّ  جدًا 

زاوية  لنف�سه  د  فحدَّ الم�سجد،  من  يبداأ 

فيه لي�سلِّي ويقراأ الدعاء وحديث الك�ساء 

ال��ذي واظ��ب عليه واأو���س��ى ك��لَّ من حوله 

ته التي ال يدركها قلب  ب�سرورة ذلك الأهميَّ

رًا واهبًا نف�سه  اًل متفكِّ ب�سر، وليجل�س متاأمِّ

ال�سكينة وال�سفاء في تلك البقعة ال�سغيرة 

موؤكدًا  الدنيا  عن  البعيدة 

على �سرورة اإقامة ال�سالة 

واإلحاقها  وقتها  اأّول  ف��ي 

ات. بالم�ستحبَّ

ودورات  ك�������س���اف   

جهادية:

ة  �سخ�سيَّ موا�سفات  ال�سهيد  حمل 

محاورة  على  القدرة  منها  امتلك  فريدة، 

عمر  وف���ي  ب�سال�سة.  االآخ���ري���ن  واإق���ن���اع 

ك�سافة  ب�سفوف  التحق  ع�سر  الخام�سة 

�سفوفها  في  ج  ليتدرَّ المهدي|  االإم��ام 

الموؤمنين اأم��ي��ر  ل��ف��وج  ع��م��ي��دًا  وي�سبح 

�سرًا  ي��ل��ت��ح��ُق  ك���ان  ذل���ك  واإزاء   ،Q

اإحدى  بالدورات الجهاديَّة. وقد ُجرح في 

الرابعة ع�سر، ولكنه لم  الدورات وهو في 

يخبر اأحدًا عن �سبب جروحه.

الثانوية،  درا�سته  م�سطفى  ُيكمل  لم 

االأحيان  بع�س  ف��ي  وال���ده  ي�ساعد  وك���ان 

ر�ساه  نيل  فر�سة  يتحّين  وهو  عمله،  في 

المقاومة،  �سفوف  في  الكامل  التفّرغ  في 

نقل عنه رفاقه اأنه اأثناء 

بالعملية كان  ــم  قيامه

ــة  ــرر جمل ــى يك م�صطف

ــة اهلل«. ــدة: »يا حج واح
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التحق  ������ه  واأنَّ خ�����س��و���س��ًا 

التاأهيليَّة  ال��دورات  بجميع 

��ة وب���رزت  واالخ��ت�����س��ا���س��يَّ

على  وق�����درت�����ه  ب���راع���ت���ه 

اال�ستيعاب ال�سريع و�سرعة 

بديهته.

 عمليَّات جهاديَّة:

الذي  وال��ده  رحيل  بعد 

اإلى  م�سطفى  حياة  لت  تحوَّ ف��وؤاده،  َدع  �سَ

غياٍب �سبه دائم، فمن العمل في الجنوب 

الك�سافة  مركز  اإل��ى  ة  تاأهيليَّ دورٍة  اإل��ى 

حيث قام بدوٍر مهم في تن�سئة جيل موؤمن 

وزاويته.  الم�سجد  اإل��ى  مجاهد،  ملتزم 

وكان له دور بارز في العديد من العمليَّات 

اأبرزها  ة،  الجهاديَّ والمهمات  ة  الع�سكريَّ

والتي   1999 ال��ع��ام  ف��ي  البيَّا�سة  ة  عمليَّ

�سيب فيها في قدمه، ونقل عنه رفاقه اأنَّه 
ُ
اأ

ر  اأثناء قيامهم بالعملية كان م�سطفى يكرِّ

جملة واحدة: »يا حجة اهلل«.

اأّما في عملية الغجر في العام 2005، 

فقد تاأثَّر كثيرًا با�ست�سهاد عدد من رفاقه 

كان  الذي  بركات  يو�سف  ال�سهيد  ومنهم 

م�سطفى قد نام بالقرب منه قبل ليلة من 

العملية.

:Rارتباطه باأهل البيت 

م����ن عرفه  ن���ظ���ر  م�����س��ط��ف��ى  ل���ف���ت 

التفا�سيل  بع�س  على  الدقيقة  بمحافظته 

حول  الت�ساوؤالت  من  الكثير  تركت  التي 

ال  اأح��وااًل  لل�سالكين  اأنَّ  غير  ذل��ك،  �سبِب 

يعرفها اإال اهلل عزَّ وجل، فهو عندما تقّدم 

معها  الجلو�س  على  اأ�سرَّ  زوجته،  لخطبة 

الرقم  هذا  له  يعني  لما   - جل�سة  اأربعين 

وكان  القران،  قبل عقد   -

ك���لَّ ج��ل�����س��ة معها  ي��ف��ت��ت��ح 

فعالقته  الك�ساء.  بحديث 

تمّيزت   Rالبيت باأهل 

كثيرًا اإذ اهتمَّ في اإبرازها 

وت��ع��ل��ي��م��ه��ا ل��م��ن ح��ول��ه، 

ي���وم والدٍة  م���ّر  م��ا  ف����اإذا 

الحّلة  ارتدى  ة  االأئمَّ الأحد 

الوفاة  يوم  وفي  الحلوى،  وق��ّدم  الجديدة 

اأبدى الحزن واالنك�سار. وكان ين�سُد جملًة 

واحدة ويكّررها على الدوام: »يا علّي... ال 

عّذب اهلل فوؤادًا اأنَت فيه«. 

بعد الّزواج تقّدم م�سطفى المتحانات 

ة والتحق بالجامعة – كلّية  ال�سهادة الثانويَّ

درا�سته  في  فاجتهد  االجتماعّية،  العلوم 

�سهادة  ينال  اأن  عينيه  ن�سب  و�سع  وق��د 

بحوثه  تقديم  اأث��ن��اء  ورف�����س  ال��دك��ت��وراه، 

ين عن العلم. الأ�ساتذته ف�سل الدِّ

حمل م�سطفى هّم االأخوة المجاهدين 

دوالر  مئة  �سهريًا  يّدخر  وكان  حوله،  من 

يهّيئ  اأٍخ  الأي  ليعطيها  ال�سهري  راتبه  من 

نف�سه للزواج من رفاقه. وبعد اأن رزقه اهلل 

عّز وجّل طفله االأّول عامله وكاأّنه رفيقه في 

معه  ي�سطحبه  فكان  ولده،  ولي�س  الحياة 

االأطفال،  لوجود  المنا�سبة  االأماكن  اإل��ى 

واإلى الم�سجد ويخرج معه في نزهات على 

كثيرًا  اهتّم  ابنته  ول��دت  وحينما  انفراد، 

كثيرًا  تفوق  الفتاة  م�سوؤولية  ب��اأّن  و�سّرح 

بح�سا�سّيتها عن م�سوؤولّية ال�سبي.

حمالِت  بع�س  ف��ي  م�سطفى  ���س��ارك 

البيت  في  وك��ان  للحجاج،  كمعّرف  الحِج 

اهلل  �سائاًل  ال��زواي��ا  بين  يتنقل  ال��ح��رام 

�صهريًا  ــر  ــّدخ ي كــان 

راتبه  مــن  دولر  مئة 

ليعطيها  الــ�ــصــهــري 

رفــاقــه  ــن  م اأٍخ  لأي 

للزواج. نف�صه  يهّيئ 
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تعالى اأن يرزقه ال�سهادة، ويلوذ ب�سقِّ 

�سّيعه  اإذا  فكان  الكعبة، 

اأحد وجده هناك.

 بوابة العبور:

ك����������ان م�������س���ط���ف���ى 

البحر  ب��ت��اأّم��ل  ي�ستاأن�س 

باأحوال  ر  ويتفكَّ والنجوم 

وهو  تح�ّسر  ولكم  الدنيا، 

ر الذين �سبقوه من  يعّد �سنوات عمره ويتذكَّ

رفاقه اإلى عليين. ولكن كيف ل�ساٍب، كان 

اإذا ما �سجد في �سالته غاب لربع �ساعٍة 

عن كلِّ ما حوله، اأن ال يع�سقه اهلل فياأخذه 

اإليه؟ فكانت حرب تموز 2006 بوابة عبوره 

ه، فما اإن دّق نفير الجهاد، حتى كان  اإلى ربِّ

ال�سلوقي مع مجموعة  م�سطفى في وادي 

الم�ستعمرات  ي��دّك��ون  المجاهدين  م��ن 

ة بال�سواريخ، وفي يومه االأخير  االإ�سرائيليَّ

على  ال�سواريخ  ليرمي  الحقل  اإلى  ذهب 

العدو، وعينه على �سديقه الذي اأو�ساه باأن 

يجل�س في مكان اآخر. ما اإن اتَّخذ و�سعّية 

الطيران  اأغ���ار  ��ى  ح��تَّ ال�����س��واري��خ،  رم��ي 

رفيقه  فاأ�سيب  المنطقة،  على  الحربي 

الذي �سمع �سوت م�سطفى عاليًا وهو 

ي�سرخ: »يا مهدي اأدركنا.. 

يا ح�سين.. يا علي«.

م�سطفى  ا���س��ت�����س��ه��د 

جال�سًا  االأم��ي��ن  ال�����س��ادق 

ال�سواريخ،  الإطالق  متهّيئًا 

تاركًا الكثير من الذكريات 

الملهمة لفتية ك�سافة االإمام 

المهدي|، ولرفاقه من المجاهدين.

���ت���ه ل��ك�����س��اف��ة االإم������ام  وم�����ن و����س���يَّ

ك�سافة  جمعية  في  اإخواني  المهدي|: 

نظم  ف��ي  اهلل  »اهلل  المهدي|  االإم���ام 

الموؤمنين  اأمير  اأمرنا  هكذا   ،
)1(

اأمركم«

تابعوا   .»Qطالب اأب����ي  ب���ن  »ع��ل��ي 

ورفع  تحقيق  في  �سلكتموه  الذي  الطريق 

اأنف�سكم  وان���ذروا  عاليًا،  االإ���س��الم  راي��ة 

واعملوا  والزمان|،  الع�سر  ل�ساحب 

الك�سافة  على  تحافظوا  الأن  ج��اه��دي��ن 

وقتكم  ذلك  كّلفكم  ولو  النهج  هذا  وعلى 

واأموالكم، ولتكن عينكم في عين �ساحب 

بالتاأكيد  ه��و  ���ه  الأنَّ والزمان|  الع�سر 

معكم اأينما كنتم. 

م�صطفى  �صوت  �صمع 

ــرخ:  ي�ص ــو  وه ــًا  عالي

ــا..  اأدركن ــدي  مه ــا  »ي

ــا علي«. ــن.. ي ــا ح�صي ي
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علوم واخت�صا�صات

ــل ــص ــا� ــف بـــــال ت
ولء اإبراهيم حمود

الفل�سفة«،  »�سف  في  نجاحي،  بعد  لحظًة،  اأت��ردد  لم 

بدرا�سة اللغة العربيَّة واآدابها. لقد اأحببتها منذ طفولتي، 

من  م�سامعي،  على  وتلته  القراآن،  اأحبَّت  التي  ي،  باأمِّ تاأثرًا 

عظيمين:  فاأحببت  العائليَّة،  زمنها  �سهراِت  محفوظات 

حرًا،  ق��رارًا  اخت�سا�سي  في  وجمعتهما  ولغته«،  »ال��ق��راآن 

واأجمل  الآي���ات  واأع��ظ��م  ال��ق��واف��ي،  اآخ��ر  حتَّى  وتابعته 

يريدون  ما  يختارون  وتركتهم  اأولدي،  وعّلمت  الكلمات. 

لَغِدهم على اأ�سا�س الميل والقدرات. واأزعم اأننَّي اأح�سنت 

ي.  اأمُّ ظلُّ  يرافقني  ذاتي  كنت  لقد  والتوجيه.  الختيار 

 
)1(

ك��الأدب..«  »ل ميراث  م�سامعي  كانت تردد على  التي 

ثالثين  من  اأكثر  ومنذ  �سالح.  والمعرفة  نور  فالعلم 

من  �سيئًا  عّلمني  فا�سٌل،   
)2(

اأ�ستاٌذ لي  قال  �سنة، 

»لي�س  قدراتي:  على  »العزيزة«  الريا�سيَّات 

اإلى  ان��ظ��روا  �سيئ،  اخت�سا�س  من  هناك 

اإل���ى  �����س��ي��ن، ل  ال��م��ت��خ�����سِّ ع���ط���اءات 

ول  كان  وقد  نف�سه«.  الخت�سا�س 

وقًا  – متفِّ يقال  – والحق  يزال 

و�سلوكيَّاته  اخت�سا�سه  ف��ي 

علمًا واأدبًا واإن�سانًا، »فا�ستجار« 

علميَّة  �سخ�سيَّة  تحقيقي،  به 

من  ��ن��ات«  »ع��يِّ اإل��ي��ه  حملت  اأن  بعد  بامتياز 

اليوم،  لي  د  يوؤكِّ عنوانًا  مقولته  ف�ساغ  مختلفة،  تجارب 

روؤية اأمي، واإليكم التفا�سيل:
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 الخت�سا�سات معارف متكاملة:

الفرن�سية  اللغة  في  تفّوقها  اأنَّ  وهبي«  »بارعة  َتعَتبر 

التفّوق  ه��ذا  وتربط  اآداب��ه��ا.  في  �س  التخ�سّ اإل��ى  دفعها 

بجذور طفولتها االأولى، فقد در�ست حتَّى المرحلة الثانوية 

»بارعة«  تنفي  ال  وهنا  المريميين«،  »االأخ��وة  مدار�س  في 

تاأثير االأهل وروؤيتهم في هذا المجال، الأنهم انطلقوا في 

من  اللغة  هذه  بتدري�س  ُتعنى  التي  للمدار�س  اختيارهم 

لهذا  واحترام  تقدير  نظرة  بها  الناطقين  اإل��ى  نظرتهم 

يرتبط  ��ه  الأنَّ نظرهم:  في  الوحيد  »الح�ساري«  المقيا�س 

بارعة  تنكر  وال  فرن�سا.  �سابقًا،  للبنان  الحنون«  »ب��االأم 

اأهمية باقي االخت�سا�سات، فكلها معارف مفيدة تتكامل 

�سٌة ناجحٌة لهذه المادة،  فيما بينها، المهم اأنها االآن ُمَدرِّ

تذّلل اأمام طالبها �سعوباتها.

 القدرة والميل:

تنفي »�سذا حمدون« اأن تكون قد خ�سعت في اختيارها 

الأي عوامل اجتماعية. فهي بكلِّ ب�ساطة، ف�سلت في امتحان 

دخول اإدارة االأعمال في الجامعة اللبنانية، بعد اأن كانت 

قد در�ست مليًا مو�سوع �سوق العمل المفتوح اأمام خريِّجي 

هذا االخت�سا�س، فاتَّجهت اإلى درا�سة الحقوق. وبعد اأن 

دون جدوى،  االأولى  الدرا�سيَّة  ال�سنة  في  �سنتين  اأ�ساعت 

امتحان  دون  واآداب��ه��ا  ة  العربيَّ اللغة  درا�سة  اإل��ى  لت  تحوَّ

جت  دخول، فعالمتها 20/14 في الثانوية العامة. وقد تخرَّ

هذا العام، وهي اليوم تعترف باأنَّها اأخطاأت منذ البداية 

ح�ساباتها، عندما حذفت منها عاملين: »القدرة والميل« 

اأ�سعار  على  المعتمد  والطلب  العر�س  ق��ان��ون  لح�ساب 

اأن  وتعتبر  واآخ��ر،  اخت�سا�س  بين  المتفاوتة  الح�س�س 

هذا االأمر ظلٌم وم�سكلٌة بر�سم الدولة. وعن ر�ساها على 

اخت�سا�سها اليوم تبت�سم معلنة: »ما اأحلى الرجوع اإليه«.

 ال�ستفادة وح�سن التوظيف في الحياة«

في  االأع��م��ال  اإدارة  يجة  خرِّ حمادي«  »اأم��ج��اد  ز  تميِّ  

اإرادة  بين  �سنوات  ع�سر  من  اأكثر  منذ  اللبنانية  الجامعة 

االإن�سان وم�سيئة القدر. وترى اأنَّ الحياة هي التي تفر�س 

وهي اليوم تعترف باأنها 

البداية  منذ  اأخــطــاأت 

عندما  حــ�ــصــابــاتــهــا، 

عاملين:  منها  حذفت 

»الـــقـــدرة والــمــيــل«.
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مثاًل،  فهي  يختار،  من  ��ن��ا  اأنَّ نا  ظنِّ وف��ي  اإرادت��ه��ا،  علينا 

اأنهت الق�سم الثانوي بعالمة كاملة في مادتي الطبيعيات 

بدرا�سة  ترغب  وكانت  والبيولوجي(  )الكيمياء   )20/20(

هذا  غياب  ولكن  »ال�سيدلة«،  وتركيبها  االأدوي����ة  علم 

وغياب  حينها،  في  اللبنانية  الجامعة  عن  االخت�سا�س 

ة  ة لدى اأهلها للدرا�سة في المعاهد الخا�سَّ القدرة الماديَّ

الدخول  امتحان  بنجاحها في  تر�سى  كالي�سوعية، جعلها 

ج من اخت�سا�س لم ترغبه اأبدًا.  في اإدارة االأعمال وتتخرَّ

وتنظيم  حياتها  اإدارة  في  توظيفه  تح�سن  اليوم،  ها  ولكنَّ

�سوؤون اأوالدها، فهم براأيها اأجمل »اإنجاز علمي بحت«.

كان  ��م��ا  »ربَّ بالقول:  تجربتها  عر�س  اأم��ج��اد  تختتم 

لالأثرياء فر�سة اختيار اأو�سع ولكن لنا نحن اأي�سًا فر�سة 

ا اأتاحته لنا الحياة وتوظيفه في تح�سينها«.  اال�ستفادة ممَّ

في  عنها  ينف�سل  وه��و  وابت�سامته  ول��ده��ا  ي��د  فتلويحة 

لهذه  اإع���داده  اأح�سنت  اأنَّها  تعني  االأول  را�سي  الدِّ يومه 

علوم  ة  ع��دَّ على  االإع��داد  هذا  في  ارتكزت  وقد  اللحظة. 

اكت�سابها  المطالعات، متجاوزة في  ومعارف جمعتها من 

ماديَّة  ق��درات  يومًا  عنه  اأعاقتها  اخت�سا�س  اأيِّ  ح��دود 

التعّلم  هدف  لتك�سبهم  الأوالده��ا،  لتوفيرها  اليوم  �سعت 

الحقيقي: بناء االإن�سان في داخلهم، ال اإ�ساعة الوقت في 

ة لم�ستوى اأو نوع هذا  محاكمة مرفو�سة للقيمة االجتماعيَّ

االخت�سا�س اأو ذاك.

 الميل لالخت�سا�س ومهنته اأ�سا�س الختيار:

وقفت الدكتورة »نهى اإ�سماعيل اإبراهيم«، بعد اإنهائها 

االإعالم،  خيارين:  اأمام  علمي،  ق  بتفوِّ الثانوية  ال�سهادة 

ولها فيه تجربة �سابقة ناجحة، والعلوم )البيولوجي(، ولها 

الترمينال،  حتى  البريفيه  �سفِّ  منذ  المادة  هذه  بمعلِّمة 

لذلك  درا�ستها،  في  للتفّوق  دفعتها  راقية،  اإن�سانية  �سلة 

على  العلوم  كفة  رّجحت  الفا�سلة،  �سة  الُمَدرِّ بهذه  وحبًا 

بها وطلبًا  اأحبته حبًا  الذي  التعليم  االإعالم مف�سلة عليه 

اأهم  م��ع  ع��ب��ره  تتوا�سل  حيث  لمجتمعها  اأع���ّم  ل��ف��ائ��دة 

�سرائحه: طالبه اليوم وُبناِته غدًا.

ة  م��ادَّ ف��ي  ال��دك��ت��وراه  �سهادة  اإنهائها  وب��ع��د  وال��ي��وم 

ــا كان لالأثرياء  م »ربَّ

فر�صة اختيار اأو�صع 

ــا نحن اأي�صًا  ولكن لن

ــادة  ال�صتف ــة  فر�ص

ــا  لن ــه  اأتاحت ــا  ممَّ

ــه  وتوظيف ــاة  الحي

ــا«. تح�صينه ــي  ف
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من   BiOLOgie MOLecuLaiRe الجزيئيَّة  الطبيعيات 

اإبراهيم  نهى  د.  تبا�سر  امتياز،  وبدرجة  فرن�سا  جامعات 

طالبها  تن�سح  وه��ي  اللبنانية.  الجامعة  في  التدري�س 

التي  والمهنة  اخت�سا�س  الأيِّ  الميل  باعتبار  و�سواهم، 

حّب  دون  نجاح  ال  ���ه  »الأنَّ االختيار،  في  اأ�سا�سًا  نها،  يوؤمِّ

ينبع منه اختيارنا الذي يجب اأن ُي�ساهم في بناء مجتمع 

االإن�سان«. ال تقيم د. اإبراهيم وزنًا لمحاكمة االخت�سا�سات 

 . الماديِّ لت�سنيفها  وال  القديمة  االجتماعيَّة  الِقَيم  وفق 

ولكلِّ اخت�سا�س دوره في ا�ستكمال بناء ح�سارة االإن�سان. 

تبالغ  التي  والقوانين  االأنظمة  بع�س  في  تكمن  والم�سكلة 

في تقدير اخت�سا�س على ح�ساب اآخر. المهم اأن نح�سن 

�س. وتعلن د. نهى ر�ساها التاّم  اال�ستفادة مما ندر�س وندرِّ

اللبنانية  الدولة  على  وتتمنَّى  اإليه،  وو�سلت  اختارت  عما 

دعم حركة البحث العلمي في كل االخت�سا�سات وخا�سة 

اأبنائنا  م�ستقبل  الفائدة  لتعم  الجزيئية،  البيولوجيا  في 

من  ه  يتطلبَّ وم��ا  حا�سرهم  لهم  اأمنت  قد  تكون  اأن  بعد 

و�سائل للمعرفة.

 الثقافة المرتكزة على الماديات:

والمجتمع  وروؤي��ت��ه��م  االأه���ل  تاأثير  بين  اإذًا، 

وحاجاته، والم�ساعر القديمة لمعلِّمات الدرا�سة 

االأولى، وقوانين العر�س والطلب التي ترفع 

اأبناوؤنا  يقف  اآخر،  وتخف�س  اخت�سا�سًا 

على مفترق، ال يخلو اجتيازه من �سعوبة، 

ح�سين  محمد  الدكتور  ال��ي��وم  فها  يخفِّ

مقولته  ا�ستعاد  اأن  بعد   – بقوله  مهدي 

ال�سابقة لي – اإنَّ النظرة الدونية هي نتاج نق�س 

ينتجها  التي  الماديَّات  على  المرتكزة  الثقافة  في  معيب 

اأي اخت�سا�س. يرف�س الدكتور مهدي كلمة »نظرة دونية« 

وي�ستبدلها بكلمة »مختلفة«. وهذه النظرة نادرًا ما كانت 

يحتلُّ  كان  االأدب��ّي  فاالخت�سا�س  الما�سي،  في  موجودة 

المكانة نف�سها الأيِّ اخت�سا�س علمي، والذي وحده ال يكفي 

م في الجانب  د على �سرورة التقدُّ لبناء المجتمعات. ويوؤكِّ

االإن�سانّي الذي توجده درا�سة االآداب والفنون و�سائر العلوم 
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االإن�سانيَّة، واإال فال ح�سارة لالإن�سان، بل لالآلة.

را�سة في ال�سبعينات حيث  ة الريا�سيات للدِّ لقد اختار مادَّ

فعاًل  يرغب  وك��ان  العلميَّة.  باالخت�سا�سات  االهتمام  تزايد 

بدرا�سة الهند�سة التي لم تكن موجودة في الجامعة اللبنانية، 

ه مرًة  وعالمته فيها تخّوله دخول الي�سوعيَّة دون امتحان، لكنَّ

بعد  فيما  ف�سعى  عنها  اأعاقه  ال��ذي  الباهظ  »الق�سط«  اأخ��رى 

قنوات  فتح  عبر  وذلك  ُيقاربها،  اأن  اإلى  اخت�سا�سه-  -وعبر 

اخت�سا�سات  مع  وفتح  فنجح  الريا�سيات  وبين  بينها  عديدة 

اآفاقًا  الريا�سيَّات  خريجي  اأم��ام  فتحت  قنوات  اأي�سًا  اأخ��رى 

وظيفية غير التدري�س مثل الريا�سيَّات الماليَّة وتحديد �سيا�سة 

المخاطر في العمل الم�سرفي. كان االأهل يرغبون له بدرا�سة 

اليوم  وه��و  عليه،  يفر�سوها  لم  ولكنهم  المحاماة  اأو  الطب 

اأبناءه الذين تخرجوا والذين يقفون  ين�سح طالبه كما ن�سح 

الذي  االخت�سا�س  »اختاروا  بالقول:  تخرجهم،  بوابات  على 

تجدون فيه اأنف�سكم، وتابعوا فيه حتَّى النهاية. كونوا اأنتم بكلِّ 

زمنكم  ولكم  زمننا  فلنا  نحن،  تكونوا  وال  وتطّلعاتكم،  ميولكم 

الذي يحتاج كزمننا لكل االخت�سا�سات«.

 ل معجزات اإبداعّية اليوم:

ويدعو الدكتور مهدي االأهل اإلى مغادرة اأفق »االأنا« ال�سيق، 

تكرار  ال  اتهم،  �سخ�سيَّ ت�سكيل  في  اأبنائهم  نجاح  على  حر�سًا 

�سخ�سيات ذويهم. ويذكر في هذا المجال اأنَّه �سمع يومًا عام 

الزميلة ولء محاورًة د. مح�صن ح�صين مهدي
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. عيون الحكم والمواعظ، علي بن محمد الليثي الوا�سطي، �س536( 1)  

ق مادة العلوم في المدر�سة  الدكتور محمد ح�سين مهدي، رئي�س ق�سم الريا�سيات في الجامعة اللبنانية لع�سرات ال�سنوات. من�سِّ  (2 )

الحربي���ة. م�س���رف اإعداد ر�سائ���ل ماج�ستير ودكتوراه في الجامع���ة اللبنانية وفي جامعات باري�س التي ع���اد منها حديثًا بعد اأن 

اأم�سى فيها عدة �سنوات اأ�ستاذًا زائرًا.

الهوام�س

كان  الذي  وولده  العراقيين  المحامين  نقيب  بين  1978 حوارًا 
الحوار  الوالد  اأنهى  طويل  جدل  وبعد  الطب  بدرا�سة  يرغب 

بقوله: »لي�س من م�سكلة االآن اأدر�س محاماة، وفيما بعد تدر�س 

د د. مهدي على �سرورة النظر في محتوى ال�سهادة  طب«. يوؤكِّ

اأيًا  المعرفة  غنى  في  الكامنة  الحقيقية  وقيمتها  وم�سدرها، 

و�سائل  تطور  االآن في ظل  اختلفت  قد  االأمور  اأن  ويرى  كانت، 

جعلت  التي  )االنترنت(  العالمية  االتِّ�ساالت  و�سبكة  االإعالم 

ثقافة  تح�سيل  اليوم  لتلميذ  واأت��اح��ت  كونيَّة(  )قرية  الكون 

�سهلة لم يح�سل عليها تلميذ االأم�س، الذي كان اأكثر اندفاعًا 

محمد  الدكتور  وي�سدد  اليوم.  الأ�ستاذ  خالفًا  كاأ�ستاذه  تمامًا 

ح�سين مهدي على دور ال�سلطات ويدعوها اإلى �سبط القرارات 

التربويَّة، ال خنقها، وين�سح باإيجاد لجاٍن في كل جامعة تتولى 

لمجتمعنا،  وفائدته  لطالبنا،  اخت�سا�س  ك��لِّ  ة  اأهميَّ �سرح 

طالبنا  ُيح�سن  كي  العالم،  في  االأخ��رى  الجامعات  غرار  على 

العلمية  مجتمعهم  مالمح  لتح�سين  م�ستقبلهم،  مالمح  ر�سم 

ح�سن  وفي  التعلم  في  التفوق  مكمن  وهنا  اآن  في  واالإن�سانية 

اختيار اأي اخت�سا�س.

 تنوع المعارف لبناء الإن�سان:

اإذًا، كلها معارف ت�سكل في تنوُّعها قّوًة عظيمة لمجتمعنا 

الحياة  لخدمة  علومه،  توظيف  ف��ي  ناجحًا  اإن�سانه،  وب��ن��اء 

وتطويرها، كي نليق بها وتليق بنا، الأّنها ترك�س مع الراك�سين 

البالية  العقد  ح��دود  عند  اك��دي��ن  ال��رَّ وتتجاهل  غدهم  اإل��ى 

ارت�ساه  الذي  الهدف  لتحقيق  ولن�سع في كلِّ علومنا  القديمة. 

وهو  �سفافها،  على  �سبحانه  باإرادته  اأوجدنا  حين  خالقنا  لنا 

الفرن�سيون  ق��ال  ولئن  كريمًة.  ع��زي��زًة  اإدارت��ه��ا  في  نجاحنا 

قديمًا: »ما من مهنة حقيرة، اإّنما هناك اأنا�ٌس حقيرون«، فاإنَّ 

اإنَّما  اأو »دون«،  تحقيقي هذا يقول: )ما من اخت�سا�س فا�سل 

-اإذا عزلوها  �سهاداتهم  وفا�سلون وهم في ظل  هناك ك�سالى 

عن حركة الحياة- را�سبون اأو... »دون«(.
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ك�صكول

 الأدب
اإعداد: في�سل الأ�سمر

 من اأمثال العرب:

َك: َك َل ِبَكدِّ ا�ْسَع ِبِجدِّ

ُي�سرُب هذا المثل لمن حظَي ب�سيٍء دون �سعٍي فيه اأو لمن اأخفق في طلب �سيء اجتهد 

ق. في الح�سول عليه ولم يوفَّ

الِح�ْسَل  َبَعَث ابنيه  وكان  الَهْمَداني،  بن عميرة  قال ذلك حاتم  اأول من  اإّن  قيَل  وقد 

وعاجنة اإلى تجارة، فلقي الِح�ْسَل قوٌم من بني اأ�سد، فاأخذوا ماله واأ�سروه، و�سار عاجنة 

اأيامًا ثّم عثر على ماٍل في طريقه من قبل اأن يبلغ مو�سع َمْتَجره، فاأخذه ورجع.

فلّما رجع تبا�َسر به اأهُله، وانتظروا الِح�ْسل، فلّما جاء الوقت الذي كان يجيء فيه ولم 

يرجع َراَبهم اأمُرُه، وبعث اأبوه اأخًا له لم يكن من اأّمه يقال له �ساكر في طلِبه والبحِث عنه، 

ا رجع به  ر�سد اإلى مكانه فا�ستراه ممن اأ�َسره باأربعين بعيرًا، فلمَّ
ُ
ف�ساأل �ساكر عن اأخيه، فاأ

  .
ًً
ك ال بكدك، فذهبت مثال  قال له اأبوه :  ا�ْسَع بِجدِّ
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 قال ال�سعراُء:

قاَل البحتري:

اإذا ما �سديقي رابني �سوُء فعلِه

ولم يُك عّما رابني بمفيِق  

�سبرُت على اأ�سياَء منه تريبني

مخافَة اأن اأبقى بغيِر �سديِق  

كم �سديٍق عرفُته ب�سديٍق

�سار اأحظى من ال�سديِق العتيق  

ورفيٍق رافقُته في طريٍق

�سار بعد الطريق خيَر رفيِق  

ِعيُد َمْن ُوِعَظ بَغْيِرهِ .   ال�سَّ

اأ�ساَب  بما  اعتبر  من  هو  ال�سعيد  اأنَّ  اأي 

في مثله .    الوقوع  فاجتنب  المكروه  من  غيَره 

�َسْعد  بن  َمْرَثد  ذلك  قال  من  اأول  اإنَّ  قيل    وقد 

لقومه،  َي�ْسَت�ْسقي  اإلى مكة  َوْفد ذهب  وكان في 

في  لهم  ُرفعت  التي  ال�سحابة  في  ما  راأى  ا  فلمَّ

�ْسَلم مرثد، وكتم اأ�سحاَبه 
َ
اأ البحر من الَعَذاب 

اإ�سالمه، ثمَّ اأقبل عليهم فقال :  ما لكم َحَيارى 

كاأنكم �َسَكارى؟ اإنَّ ال�سعيد من ُوِعظ بغيره.  

من غريب القراآن الكريم:

�سورة   ف��ي  ت��ع��ال��ى  اهلل  ق���ال   -

َفاْعِتُلوُه  47:{ُخُذوُه  االآية  الدخان 

اإَِلى �َصَواِء اْلَجِحيِم}: الَعْتُل: االأخُذ 

ه بقوة. بمجامع ال�سيء وجرُّ

- وقال تعالى في �سورة االأنعام 

االآية 157: {فمن اأظلُم ممن كّذب 

باآيات اهلل و�صدَف عنها}: �سدَف 

اإعرا�سًا  عنه  اأعَر�َس  ال�سيء:  عن 

�سديدًا.

يون�س  �سورة  في  تعالى  وقال   -

َربَِّك  َع���ْن  َي��ْع��ُزُب  {َوَم����ا   :61 االآي��ة 

ٍة ِفي اْلأَْر�ِس َوَل ِفي  ِمْن ِمْثَقاِل َذرَّ

عن  المتباعد  العازب:  َماِء}:  ال�صَّ

الع�سب،  اأي  الكالأ  طلب  في  اأهله 

وَعَزَب: بُعَد وَخفَي.  

- وقال تعالى في �سورة التكوير 

ع�صع�َس}:  اإذا  {والليِل   :17 االآي��ة 

َع�ْسَع�َس الليُل: اأقبَل بظالمه.

83

م
 2

01
0 

ن
صا

�
ي
ن
/

 2
23

د 
د

ع
ل
ا



فائدة اإعرابية:

- جميعًا: تاأتي بمعنى: »مجتمعين«، قال اهلل تعالى في �سورة البقرة االآية 38: {ُقْلَنا 

الفتحة  ن�سبها  كالتالي: جميعًا: حال من�سوبة وعالمة  وتعَرب  َجِميعاً}.  ِمْنَها  اْهِبُطوا 

الظاهرة على اآخرها.

- �ُسحقًا: »، قال اهلل تعالى في �سورة الملك االآية 11: {ف�ُصحقاً لأ�صحاِب ال�صعيِر} 

اأي ُبعدًا لهم. وتعَرب »�سحقًا« كالتالي: مفعول مطلق لفعٍل محذوٍف.

:Pالأكرم الر�سول  بالغة  من 

 :)111 �س   3 ج  )التهذيب  �سَعَثنا«  الُمْم  »اللهمَّ   :Pاالأكرم الر�سول  قال   -

ومراده  ا�ستعارٌة.   Pالر�سول قول  وفي  االأم��ور.  من  َق  تفرَّ ما  ال�سَعُث: 

من  ت�ستت  ما  وانظم  كلمتنا  اجمع  اللهم  وال�سالم:  ال�سالة  اآله  وعلى  عليه 

�سملنا.  من  وتبّدد  اأمرنا 

)الكافي، ج4، �س26(: في  ال�سفلى«  اليد  العليا خيٌر من  »اليُد   :P وقال   -

يَد  العليا  باليد  ق�سَد   P فهو  مجاٌز،  واآله  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  قول 

من  يق�سد  اأن  غير  من  الم�ستعطي،  ال�سائل  يَد  ال�سفلى  وباليد  المعطي، 

المعطي رتبته فوق رتبة  اأنَّ   P اأراد  واإنما  اأن هناك عاليًا و�سافاًل،  قوله 

االآخذ.

من نوادر العرب:

اللغة  عالم  االأخف�س  �سليمان  بن  لعلّي  عمر  ا�سمه  رج��ٌل  ق��ال 

ال  ا�سمك  اأّن  اإعلم  ق��ال:  النحو،  من  م�ساألًة  عّلمني  المعروف: 

قال:  بالباب؟  َمن  فقال:  �سغٍل،  وهو على  يومًا  فاأتاه  ين�سرف. 

ُعمر. قال: ُعمر اليوَم ين�سرُف. قال: اأَولي�س قد زعمت اأنه ال 

ين�سرف؟ قال: ذاك اإذا كان معرفًة وهو االآن نكرٌة!

يحيى  بن  اأحمد  العبا�س  اأب��و  لي  ق��ال  اأح��ده��م:  وق��اَل 

ثعلب )وهو من علماء العربية(: الظبُي معرفٌة اأو نكرٌة؟ 

واإن كان  المائدة فمعرفٌة،  اإن كان م�سويًا على  فقلُت: 

في ال�سحراء فهو نكرٌة. فقال: ما في الدنيا اأعَرُف 

منك بالنحو.

84



كلمات عامية اأ�سلها ف�سيح:

ي�ستعملها  التي  الكلمات  بع�س  يلي  فيما 

النا�س في حياتهم اليومية ولها اأ�سل في اللغة 

الف�سحى:

- تقول العامة عن الرجل يذكر االأعمال 

الفعل  ومعنى  �َسه.  جرَّ اآخ��ر:  لرجل  القبيحة 

التكلم  الف�سحى:  ال��ع��رب��ي��ة  ف��ي   » ����سَ »ج���رَّ

ال�سوُت.  هو  و»الجْر�س«  والتنّغم.  بال�سيء 

وفي كتاب »�سفاء الغليل«: يقال »جّر�سه« اإذا 

في  ُيجعل  ر  ُي�َسهَّ كان  من  اأن  واأ�سله  ره،  �سهَّ

اإلى  ووجهه  الدابة  على  وُيركب  جَر�س  عنقه 

موؤخرها.

- تقول العامة عن الحفرة التي تكون في 

االأر�س »الُجورة«، واأ�سل هذه الكلمة في اللغة 

الحفرة  وه��ي  »الُجفرة«  الف�سحى  العربية 

العظيمة. 

االأكيا�س  م��ن  ن��وع  ع��ن  ال��ع��ام��ة  ت��ق��ول   -

العربية  ف��ي  الكلمة  واأ���س��ل  »الُجنَفي�س«، 

الف�سحى هو »ال�سنفا�س«، وهو الثوب 

الغليظ يكون من الكّتان.

اأخطاء �سائعة:

��ِب ذل��ك،  - ي��ق��ال: اع��م��ْل ب��َح�����سْ

يقال:  اأن  وال�سحيح  ال�سين،  باإ�سكان 

الأنَّ  ال�سين،  بفتح  ذلك،  بَح�َسِب  اعمْل 

الَح�َسَب هو ال�سيء المح�سوُب المماثُل 

فهو  بال�سكون  الَح�ْسب  ��ا  واأمَّ ُر،  والمقدَّ

الِكفاية.

ِبرَّ  وال��دي��ه:  بِبرِّ  للماأمور  يقال   -

والدك، بك�سر الباء. وال�سواب فتحها، 

، وال�سبب هو:  الأنَّها ُتفتح في قولك َيَبرُّ

جن�س  م��ن  االأم���ر  فعل  ل  اأوَّ حركة  اأنَّ 

ح��رك��ة ث��ان��ي ال��م�����س��ارع، ف��ت��ق��ول:  َبّر 

. اأباك، النفتاحها في قولك َيَبرُّ

بع�سهم:  ي��ق��ول  اأخ���رى  جهة  م��ن 

يقال:  اأن  وال�سحيح   ، ب��وال��ديَّ ب��ررُت 

ى  يتعدَّ  » »ب��رَّ الفعل  الأنَّ  ؛  وال��ديَّ ب��ررُت 

الجر  ح��رف  اإل���ى  يحتاج  وال  بنف�سه 

»الباء«.

الخبر،  على  ف��الن  ���د  اأكَّ ي��ق��ال:   -

الأّن  الخبَر؛  اأّك��َد  يقال:  اأن  وال�سحيح 

َد« متعدٍّ بنف�سه ال بغيره. فعل »اأكَّ

بفالن،  ف����الن  ال��ت��ق��ى  ي���ق���ال:   -

وال�سحيح اأن يقال: التقى فالن فالنًا؛ 

الأّن فعل »التقَى« متعدٍّ بنف�سه ال بغيره.
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اأمواتنا... 
هل يزوروننا؟
ال�سيخ مو�سى خ�ساب

نن�ساه  اأن  نلبث  ل  قلوبنا،  على  ع��زي��زًا  نفقد  حين 

ين�سانا  هل  ولكن  الكثيرة،  ان�سغالتنا  ب�سبب  فترة  بعد 

روننا؟ وهل يروننا اأو هل يزوروننا؟  الأموات، اأم اأنَّهم يتذكَّ

ُتعتبر هذه الأ�سئلة مرِعَبة، فاأن يراك ميٌت لي�س بالأمر 

اأن يزورهم الميت حتى  الم�سّلي. وقد يحّب بع�س النا�س 

يّطلعوا على اأحواله وما يجري عليه. 

ون اأن يروا الأموات في المنام  كثيرون هم الذين يحبِّ

ولي�س في اليقظة، وهذا الحبُّ نابع من حبِّ معرفة اأحوال 

الميت، وقد يحبُّ بع�س النا�س ذلك لالطالع على اأحوال 

العالم الآخر وما يجري فيه، وقد يحّب بع�س النا�س روؤية 

الأموات ليعرفوا منهم الأمور التي �سوف تجري معهم في 

الم�ستقبل. ولكن، ماذا عن روؤيتهم في اليقظة؟
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 اأين هم الأموات الآن؟

ورد في القراآن الكريم اأنَّ االأموات الذين ارتحلوا عن عالمنا 

كلَّ  ي�سمُّ  العالم  وهذا  البرزخ«،  »عالم  ى  ي�سمَّ عالم  في  يعي�سون 

القيامة،  يوم  اإلى  العالم  يعي�سون في ذلك  يبقون  الذين  االأموات 

قال تعالى:

{َوِمْن َوَراِئِهْم َبْرَزٌخ اإَِلى َيْوِم ُيْبَعُثون} )الموؤمنون:100(.

�سحيح اأنَّ كلَّ االأموات في البرزخ، ولكن تختلف حالة الموؤمن 

يوم  اإل��ى  ويت�سّوق  البرزخ  جّنة  في  فالموؤمن  الكافر،  حالة  عن 

القيامة، والكافر في نارها ويتمّنى عدم قيام ال�ساعة.

روي عن اأبي عبد اهللQ: »اإنَّ اأرواح الموؤمنين لفي �سجرة 

بنا  ة ياأكلون من طعامها وي�سربون من �سرابها ويقولون: رَّ من الجنَّ

.
)1(

لنا« اأقم ال�ساعة لنا، واأنجز لنا ما وعدتنا، واألحق اآخرنا باأوَّ

ار في نار جهّنم  وعن اأبي عبد اهللQ قال: »اإنَّ اأرواح الكفَّ

ُيعر�سون، يقولون: رّبنا ال ُتقم لنا ال�ساعة وال ُتنجز لنا ما وعدتنا 

.
)2(

لنا« وال ُتْلِحق اآخرنا باأوَّ

 ال�سكل الذي يكون عليه الأموات في عالم البرزخ

بعد اأن يفارق االإن�سان ج�سده وُيدفن هذا الج�سد تحت التراب، 

يتلّب�س االإن�سان بج�سد اآخر لطيف، كالذي نراه في المنام، وهذا 

الج�سد يتنا�سب مع ذلك العالم، عن اأبي عبد اهلل Q قال: اإنَّ 

االأرواح في �سفة االأج�ساد في �سجرة في الجّنة تتعارف وتت�ساءل 

فاإذا َقِدَمت الروح على االأرواح تقول: دعوها، فاإنَّها قد اأقبلت من 

َهْول عظيم، ثمَّ ي�ساألونها: ما فعل فالن؟ وما فعل فالن؟ فاإن قالت 

لهم: تركته حيًا، ارتجوه، واإن قالت لهم قد هلك، قالوا: قد هوى، 

.
)3(

قد هوى

الذي  ال�سكل  نف�س  هو  البدن  هذا  عليه  يكون  ال��ذي  وال�سكل 

اإنَّه يكون بكيفيَّة تجعلك  اإن �سئت فقل:  اأو  يكون عليه في الدنيا، 

 Qتعرفه عندما تراه، عن حّماد بن عثمان، عن اأبي عبد اهلل

قال: »ذكر االأرواح، اأرواح الموؤمنين فقال: يلتقون، قلت: يلتقون؟ 

.
)4(

قال: نعم، يت�ساءلون ويتعارفون، حتَّى اإذا راأيته قلت: فالن«

 هل تح�سر هذه الأج�ساد اإلى الدنيا؟

ان عالم البرزخ لهم اتِّ�سال بالدنيا،  ورد في الروايات اأنَّ �سكَّ

ة اأماكن تح�سر  كلٌّ ح�سب مرتبته ودرجته، وقد ذكرت الروايات عدَّ
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فيها هذه االأرواح، وهي على ال�سكل التالي:

ة: ورد في الروايات نقطتا  1- نقطة التجّمع المركزيَّ
ِحَدة،  الموؤمنين والكافرين، ولكن، كلٌّ على  تجّمع الأرواح 

ال�سالم  وادي  هي  الموؤمنين  اأرواح  تجمع  التي  فالنقطة 

وادي  الكفار  اأرواح  تجمع  التي  والنقطة  الكوفة،  ق��رب 

برهوت في اليمن.

فيها  تكون  التي  التالية  والنقطة  القبر:  عند   -2
من  ُيفهم  ما  وه��ذا  القبور،  عند  هي  االأم���وات  اأرواح 

الروايات ومنها ما روي عن اأمير الموؤمنينQ قال: 

وليطلب  بزيارتكم،  يفرحون  فاإنَّهم  موتاكم  »زوروا 

يدعو  بما  ه  اأمِّ قبر  وعند  اأبيه  قبر  عند  حاجته  اأحدكم 

 .
)5(

لهما«

3- الح�سور اإلى المنزل: ورد في الروايات اأنَّ المّيت 
بين ميت  اختالف  يوجد  ولكن،  يزورونه،  كما  اأهله  يزور 

واآخر بح�سب مرتبته:

 Qاالأول الح�سن  اأبي  عن  عمار،  بن  اإ�سحاق  عن 

قال: »�ساألته عن المّيت يزور اأهله؟ فقال: نعم، قلت: في 

ال�سنة، على  ال�سهر وفي  َكْم يزور؟ قال: في الجمعة وفي 

.
)6(

قدر منزلته...«

 هل يمكن روؤية هذه الأج�ساد؟

اإذًا اأرواح الموؤمنين تعي�س في عالم البرزخ وهو عالم 

المثال، وت�سكن في اأج�ساد مثالّية �سورُتها ت�سبه ال�سورة 

الماديَّة التي كانوا عليها في الدنيا، ولكن هل يمكن روؤية 

هذه االأج�سام في اليقظة؟

على  المالئكة  بروؤية  ي�ستدل  اأنَّه  المفيد  ال�سيخ  يذكر 

ا  اأمَّ  .
)7(

حقيقتها كانت  مهما  االأج�سام  هذه  روؤية  اإمكانيَّة 

بالن�سبة لروؤية المالئكة فقد تّمت روؤيتهم في العديد من 

المّرات بح�سب القراآن الكريم، كما في ق�سة مريم عليها 

ال�سالم، قال تعالى:

َب�َصًرا  َل���َه���ا  ���َل  َف���َت���َم���ثَّ ُروَح����َن����ا  اإَِل����ْي����َه����ا  ���ْل���َن���ا  {َف���اأَْر����صَ

�َصِويًّا})مريم:17(.

وروؤيتهم  ل��وط  ق��وم  ة  ق�سَّ الكريم  ال��ق��راآن  ذك��ر  وق��د 
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للمالئكة في �سورة هود )78-77(.

نزول  عن  االآي��ات  من  العديد  في  الكريم  القراآن  ث  تحدَّ كما 

ث��ت ال���رواي���ات ع��ن ال��ع��دي��د من  ال��م��الئ��ك��ة ف��ي ي���وم ب���در، وت��ح��دَّ

ال�سواهد.

والخال�سة هي بما اأنَّ روؤية المالئكة ممكنة وهي مجّردة فروؤية 

ة من المالئكة. هذه االأج�ساد ممكنة، الأنَّها اأقرب اإلى المادَّ

هنا، يطرح ال�سوؤال التالي، وهو: اأنَّه �سحيح اأنَّ روؤية هذه االأج�ساد 

ممكنة بح�سب االإمكان، ولكن هل يتمُّ هذا االأمر فعاًل اأم ال؟

ة  والجواب: نعم، يمكن اأن يتم هذا االأمر فعاًل، وقد حدث عدَّ

الق�س�س  العديد من  ُذكر  وقد  االأ�سخا�س،  العديد من  مع  ات  مرَّ

عن اتِّ�سالهم بعالم البرزخ والمثال، منها:

.
)8(

- ق�سة والدة الزهراء عليها ال�سالم

.
)9(

- مخاطبة عي�سى عليه ال�سالم لالأموات 

حالة  بين  مختلفة  فهي  ذلك،  من  الحكمة  عن  ال�سوؤال  ا  اأمَّ

مع  للقتال  ة  ومرَّ للم�ساعدة،  ة  ومرَّ للموؤان�سة،  ة  فمرَّ واأخرى، 

اإن�سان،  اإيمان  لزيادة  ة  ومرَّ القلوب،  لتثبيت  ة  ومرَّ الموؤمنين، 

لالأ�سكال  بالن�سبة  ��ا  واأمَّ و....  معين  اأمر  من  للتحذير  ة  وم��رَّ

هم  ال��ت��ي  اأ�سكالهم  بنف�س  ت��ون  ي��اأ ق��د  فهم  بها  ت��ون  ي��اأ ال��ت��ي 

في  تحّواًل  يعني  ال  وهذا  اأخرى.  باأ�سكال  يتمثَّلون  وقد  عليها، 

ب�سورة  الملك  يتمثَّل  كما  التمّثل  باب  من  بل  الميت،  حقيقة 

عالمنا  اإلى  ياأتون  االأموات  اأنَّ  والمهم  وا�سح.  هو  كما  ب�سٍر، 

الن�سبة،  بنف�س  كلُّهم  لي�س  ولكن،  يحدث،  ما  ويرون  وي�ستمعون 

رت  توفَّ حال  في  ممكن  معهم  والحديث  ممكنة،  روؤيتهم  واأنَّ 

جرى  ما  فاإنَّ  حال،  كلِّ  وعلى  المالئمة.  والظروف  ال�سروط 

وقد  والم�ستقبل،  الحا�سر  في  يجري  اأن  يمكن  ال�سابق  في 

في  المجاهدين  مع  جنب  اإلى  جنبًا  ال�سهداء  قاتل  اأن  حدث 

فيه  ما  اكم  يِّ واإ اهلل  رزقنا  وتكذيبه،  رّده  ي�سعب  بما  حروبهم 

واأنف�سكم. اأنف�سنا  �سالح 

. تف�سير الميزان، ال�سيد الطباطبائي، ج15، �س75( 1)

. الكافي، ال�سيخ الكليني، ج3، �س245( 2)

. تف�سير الميزان، ال�سيد الطباطبائي، ج15، �س75( 3)

. تف�سير الميزان، ال�سيد الطباطبائي، ج1، �س364( 4)

. الكافي، ال�سيخ الكيني، ج3، �س230( 5)

 ، الف�س���ول المهمة ف���ي اأ�سول االأئمة، الح���ر العاملي، ج1( 6)

�س327.

. اأوائل المقاالت، ال�سيخ المفيد، �س77( 7)

. االأمالي، ال�سيخ ال�سدوق، �س691( 8)

. الكافي، ال�سيخ الكليني، ج2، �س319-318( 9)

الهوام�س
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ـــم الـــكـــّرار َّـــه اإن

مــعــركــة مــوؤتــة
اإبراهيم من�سور

بن  جعفر  ق��دوم  كان  خيبر،  َفْتِح  بعد  للهجرة،  �سبع  �سنة  في 

من  وغيرهم  وزوجته  اأولده  ومعه  الحب�سة،  اأر�س  من  طالب  اأبي 

.
)1(

ن كان باأر�س الحب�سة الم�سلمين المهاجرين ممَّ

خيبر-  فتح  من  عائدًا   Pالنبي -وك��ان  المدينة  جعفر  بلغ 

هما اأنا اأ�سدُّ فرحًا:  فقبَّل جعفر بين عينيه وهو يقول: »ما اأدري باأيِّ

ِمن  راآه  ِلَما  الم�ساكين،  اأبا  اه  كنَّ اأم بعودة جعفر«. ثمَّ  بفتح خيبر، 

.
)2(

نف�سه الحلوة، ومن تعاطفه معهم

 جراأة اأهل الغدر على الم�سلمين

 Pالر�سول لبِث  اأ�سهر من  ة  بعد عدَّ

في المدينة، بعد ذلك الفتح، امتدَّ ب�سُره 

اإلى �سمالي الجزيرة العربية، بالد ال�سام، 

مباركة  وانطالقة  لدعوته  ُمتَّ�سعًا  فراآها 

 Pاأخذ ل��ذا  االإ���س��الم.  عالمية  لتحقيق 

�سل اإلى الملوك  ُير�سُل الوفود والُبعوث والرُّ

والحكام خارج الجزيرة العربيَّة يدعوهم 

اإلى الدخول في الدين الحنيف. ومن هذه 

حدود  على  ْلح،  الطَّ ذات  اإلى  وفٌد  البعوث 

رجاًل  ع�سر  خم�سة  عددهم  وكان  ال�سام. 

اأبقى  الذي  رئي�سهم  عدا  ما  جميعًا  ُقتلوا 

عليه العدّو، على االأرجح، لُيخبَر الم�سلمين 

بهم،  التنكيل  على  وق��درت��ه  باأ�سه  ة  ب�سدَّ

البيزنطي.  االإمبراطور  ِهرقل  ل�ساأن  رفعًة 

وبهذا يكون العدّو قد بّث الرعب في نفو�س 

م. الم�سلمين، كما كان يظنُّ ويتوهَّ

كما اأر�سل النبيP الحارث بن ُعمير 

هرقل  عامل  اإل��ى  قبله  من  ر�سواًل  االأزدي 

، فقتله �سرحبيل بن عمرو 
)3(

على ب�سرى

.
)4(

الغ�ّساني، في الطريق، با�سم ِهرْقل

الفعلتين  لهاتين   Pالنبي غ�سب 

الغدر  اأهل  تجّروؤ  من  واأ�سفق  الغادرتين، 

�سواء من البيزنطيين اأو اأعراب الجزيرة، 

اأولئك  بتاأديب   Pفاأمر الم�سلمين،  على 

المغدورين،  لل�سهداء  ث���اأرًا  ئين  المتجرِّ
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ون�سرًا لدين اهلل في رحائب بالد اهلل.

 حملة التاأديب:

من  موؤلفًا  جي�سًا   Pالر�سول ز  جهَّ

مهم االأمراء الثالثة  ثالثة اآالف مقاتل يتقدَّ

جعفر بن اأبي طالب وزيد بن حارثة وعبد 

اهلل بن رواحة. كان ذلك في ال�سنة الثامنة 

للهجرة )629م(.

هذا  في   Pالر�سول لواء  حامل  ��ا  اأمَّ

واة.  ال���رُّ بين  خ��الف  حوله  فثار  الجي�س 

عن  ورد  م��ا  هنا،  ال��خ��ط��اب،  ف�سل  لكنَّ 

ة كان  اأهل البيتR من اأنَّ قائد ال�سريَّ

كتاب  في  فقد جاء  اأبي طالب؛  بن  جعفر 

ال�سادق االإمام  »فعن   :
)5(

المبين« »الفتح 

جعفرًا،  عليهم  ا�ستعمل  اإن��ه  ق��ال:   Q

فاإن ُقتل فزيد، فاإن ُقتل فابن رواحة«.

خرج النبيP ومعه الم�سلمون لتوديع 

واأمرهم  المدينة،  ظاهر  حتى  الجي�س 

بن  الحارث  ر�سوله  ُقتل  يذهبوا حيث  باأن 

عمير االأزدي، فيْدعوا القوم اإلى االإ�سالم 

»اأال  واأو�ساهم:  فالقتال،  واإال  اأجابوا  فاإْن 

تغدروا وال تغلوا، وال تقتلوا وليدًا وال امراأًة 

وال كبيرًا وال فانيًا، وال معتزاًل ب�سومعة، وال 

تقربوا نخاًل وال تقطعوا �سجرًا وال تهدموا 

الم�سلمون  معه  ودعا   Pدعا كما  بناًء«. 

ودفع  اهلل  ِحَبكم  �سَ قائلين:  الجي�س  لهذا 

.
)6(

كم اإلينا �سالمين عنكم وردَّ

 �سير المعركة:

حتى  الم�سلمين  بجي�س  جعفر  م�سى 

بها  ف��اأق��ام   ،
)7(

»َمَعان« مدينة  اإل��ى  و�سل 

م�سيرة  اأنباء  اأنَّ  الموؤّرخون  ويرى  ليلتين. 

هناك،  ف�سمعوا،  �سبقتهم،  قد  الم�سلمين 

مقاتل  األف  مائة  لهم  قد جمع  باأنَّ هرقل 

منطقة  في  بهم  يع�سكر  وه��و  ال��روم،  من 

ح�سد  كما   .
)8(

»البلَّقاء« اأرق  من  »م��اآب« 

اني – وهو عامل  �ُسرحبيل بن عمرو الغ�سَّ

هرقل على ال�سام – جي�سًا مماثاًل عداده 

وُجزام  لخم  اأعراب  مقاتل من  األف  مائة 

تيودور  اإنَّ  وُي��ق��ال   . وب��ل��يَّ وب��ه��راء  والقين 

راأ���س هذه  ال��ذي كان على  اأخ��ا هرقل هو 

الجيو�س المحت�سدة، ال هرقل.

فراح الم�سلمون، وهم بمعان، يفكرون 

ال��ت��ي ال  الكثيفة  االأع����داد  اأم���ر ه��ذه  ف��ي 

المنا�سبة  ة  الُعدَّ وا  ُيعدُّ ولم  بها،  لهم  ِقَبل 

الم�سلمين  بع�س  فتراجع  مثلها.  لمالقاة 

موقع معركة موؤتة
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اإلى  اأكثرهم، وقال بع�سهم: نكتب  و�سمد 

ا  نا، فاإمَّ ر�سول اهللP فنخبره بعدد عدوِّ

باأمره  ياأمرنا  اأن  ا  واإمَّ بالرجال،  نا  ُيِمدَّ اأن 

بين  ي�سري  ال��راأي  هذا  وكاد  له.  فنم�سي 

الذي  رواح��ة  بن  اهلل  عبد  لوال  الم�سلمين 

م�ساعرهم  ف��األ��ه��ب  ال��ج��م��وع  ف��ي  خ��ط��ب 

عهم على القتال قائاًل: »يا قوم، واهلل  و�سجَّ

تطلبون:  خرجتم  للتي  تكرهون  التي  اإنَّ 

ة  قوَّ وال  بُعدد  النا�س  ُنقاتل  وما  ال�سهادة، 

وال كثرة، وما نقاتلهم اإال بهذا الدين الذي 

اأكرمنا اهلل به؛ فانطلقوا، فاإّنما هي اإحدى 

ا �سهادة«. ا ظهور واإمَّ الح�سنيين: اإمَّ

�سديدة  بحما�سٍة  الم�سلمون  فانطلق 

اإذا  حتى  اال�ست�سهاد،  اإل��ى  تواقة  ونف�س 

لهم  ظهرت  »البلَّقاء«  تخوم  اإل��ى  و�سلوا 

تدعى  قرية  ق��رب  وال��ع��رب  ال���روم  جموع 

مت جيو�س العدّو اتجه  ا تقدَّ »م�سارق«. فلمَّ

لوها  ف�سَّ اإذ  »موؤتة«  قرية  نحو  الم�سلمون 

ن بها. وفي »موؤتة«  على »م�سارق« للتح�سُّ

بين  َه��ق  ال��رَّ �سديدة  المعركة  ج��رت 

م��ن جيو�س  األ����ف  م��ائ��ت��ي 

فقط  اآالف  وث��الث��ة  ال��ع��دّو 

.
)9(

من الم�سلمين!

بن  جعفر  ���س��ه��ادة   

اأبي طالب:

قلَّ  وان��دف��اع  وباإيماٍن 

بن  جعفر  حمل  نظيُرهما 

 Pاأبي طالب راية النبي

ال�سهادة  نحو  م  يتقدَّ وهو 

االأ�سمى،  هدفه  هي  التي 

ب�سراوة  معه  والم�سلمون  يقاتل  وراح 

كان  ال���م���وؤّرخ���ون:  وي��ق��ول  ل��ه��ا.  مثيل  ال 

العدّو  اأح��اط  فلّما  له،  فر�س  على  جعفر 

بين  بالراية  م  وت��ق��دَّ عنه،  ن��زل  بفر�سه 

الراية  فجعل  يداه،  ُقطعت  حتى  الجموع 

عابئ  غير  م��ه  ت��ق��دُّ وت��اب��ع  ع�سديه  بين 

وال�سيوف  ماح  الرِّ فاأخذته  اأ�سابه،  بما 

حتى  الراية  عن  ينا�سل  ولبث  وال�سهام، 

 .
)10(

�سهيدًا ُي�سَرع  اأن  اأح��بَّ  كما  ِرَع  �سُ

اث��ن��ت��ان و���س��ب��ع��ون �سربة  ب��ه  ُوِج����د  وق���د 

م���اح، كما  ب��ال�����س��ي��وف وال���رِّ وط��ع��ن��ة 

بين  مغرو�سًة  الراية  �ساريُة  ُوِجدْت 

الطاهر  جثمانه  ع�سدْي 

ر�سول  راي���ة  ي��دع  ال  حتى 

على  ت�����س��ق��ط   Pاهلل

الراية  فتناول   .
)11(

االأر�س

زيُد بن حارثة وقاتل قتال 

حتى  المحت�سبين  االأبطال 

ُقِتل.

اإلى عبد  فاآلت القيادة 

فقاتل  رواح������ة،  ب���ن  اهلل 

جموع  ب��ال��راي��ة  م��ق��ت��ح��م��ًا 

ــوم، واهلل اإنَّ التي  ــا ق »ي

ــي خرجتم  ــون للت تكره

ال�صهادة، وما  تطلبون: 

ــدد  بُع ــض  النا� ــل  ُنقات

ة ول كثرة، وما  ــوَّ ول ق

ــم اإل بهذا الدين  نقاتله

ــا اهلل به«. ــذي اأكرمن ال

مقام جعفر بن اأبي طالب
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في  والمعركة  ا�سُت�سهد،  حتى  القوم 

اأْوجها.

كلمة  ق  تتفرَّ ال  وحتى 

ُب���دَّ  ك����ان ال  ال��م�����س��ل��م��ي��ن 

جديد،  ق��ائ��د  تعيين  م��ن 

 Pالنبي ق��ول  ف��ت��ذك��روا 

من  انطالقهم  عند  لهم 

اأ�سيب  فاإن   ...« المدينة: 

فليرت�ِس  رواح�������ة  اب�����ن 

عليهم«.  فليجعلوه  رجاًل  بينهم  الم�سلمون 

واإذا باللواء ياأخذه ثابت بن اأفرم من بني 

العجالن، وينادي في اأ�سحابه: »يا مع�سر 

منكم«.  رجل  على  ا�سطلحوا  الم�سلمين، 

بفاعل«.  اأنا  ما  »ال،  قال:  »اأن��ت«.  فقالوا: 

وكان  الوليد،  بن  خالد  على  فا�سطلحوا 

حديث عهد باالإ�سالم.

 الن�سحاب:

تلك  واأنَّ  وف��ّر،  ك��ّر  الحروب  اأّن  وبما 

ال��م��ع��رك��ة ل��م ت��ك��ن م��ت��ك��اف��ئ��ة، ف��ق��د اآث��ر 

الم�سلمين،  بجي�س  الت�سحية  عدم  خالد 

المدينة  اإلى  وعاد  المعركة  من  فان�سحب 

االأمراء  بينهم  �سهيدًا  باثني ع�سر  مكتفيًا 

.
)12(

الثالثة جعفر وزيد وعبد اهلل

النا�س  ا���س��ت��ق��ب��ل  ال��م��دي��ن��ة  ف��ي 

منهزمًا  ال��ع��ائ��د  الجي�س 

بال�سخط والغ�سب، وراحوا 

ي���ح���ُث���ون ف����ي وج���وه���ه���م 

ار،  ُفرَّ »يا  قائلين:  التراب 

اهلل!«.  �سبيل  ف��ي  ف��ررت��م 

ولكن النبي؛ كان يعرف ما 

ُيْنَتَظُر من هذا الجي�س من 

ُمقبل  في  مباركة  فتوحات 

معنويَّات  من  يرفع  اأن  اأراد  كما  االأي���ام، 

رجاله تقديرًا لبالئهم في المعركة، فقال: 

�ساء  اإن  ال��ُك��ّرار  هم  ولُكنَّ ب��ف��ّرار،  »لي�سوا 

.
)13(

اهلل«

ذاك ه��و ال��ق��ائ��د ال��ح��ك��ي��م ال����ذي ال 

بتحطيم  يقبل  وال  قْدرهم،  رجاله  يبخ�س 

ر�سول  و�سدق  خ�ِسَرهم.  واإال  اتهم،  معنويَّ

الم�سلمين  اأنَّ  العاقبة  فكانت   ،Pاهلل

يخ�سروا  ولم  الكبرى،  بالفتوحات  نه�سوا 

معركة، بعدها، باإذن اهلل.

جعفر  لمقتل  النبي  بكى  لقد  وب��ع��د، 

ة ال�سهداء، وقال عن قطع يدي  وزيد وبقيَّ

جعفر: لقد اأبدله اهلل بهما جناحين يطير 

ة. بهما في الجنَّ

؟ مروج الذهب، الم�سعودي، 1: 506( 1)  

. على هام�س ال�سيرة، طه ح�سين، �س474( 2)  

بل���دة في حوران، فيه���ا قلعة تاريخية، وه���ي اأول مدينة   (3 )

فتحها الم�سلمون في ال�سام عام )634م(: المنجد.

- العبقرّيات االإ�سالمية، عبا�س محمود العقاد، �س802( 4)  

.803
، �سعد  (5 )Pد المر�سلي���ن��� الفت���ح المبين في غ���زوات �سيِّ  

مح�سن الطائي، حا�سية ال�سفحة 209.

. العبقرّيات االإ�سالمية، �س803( 6)  

ف���ي جنوب���ي االأردن، اليوم، عل���ى بعد حوال���ي 262( 7) كلم   

ان. جنوبي العا�سمة عمَّ

لط اإلى ال�سمال  منطقة في �سمالي االأردن، قاعدتها ال�سَّ  (8 )

ان. الغربي من عمَّ

. حياة محمدP، محمد ح�سنين هيكل، �س412-411( 9)  

. على هام�س ال�سيرة، �س474( 10)

، وبحا�سيته���ا: وف���ي التنبي���ه  الفت���ح المبي���ن، ����س211( 11)

ف���ًا وت�سعي���ن جراح���ة، كلُّه���ا ف���ي  واالإ�س���راق: 231 »نيِّ

مقادمه«.

. العبقريات االإ�سالمية، �س805( 12)

. معجم البلدان، الحموي، ج5، �س220( 13)

الهوام�س

ا�صتقبل  المدينة  في 

ــجــيــ�ــض  ـــض ال ـــا� ـــن ال

ــًا  ــزم ــه ــن ـــعـــائـــد م ال

والغ�صب. بـال�صــخـط 
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مقابلة مع د. فاطمة زيبا كالم

حوار: جومانة عبد ال�ساتر

ترجمة: زينب رعد

ــر  الأدب خيــــــ

ــاء الأبن ــراث  مي

الآباُء  وّرث  ما  »خيُر  قال:  اأنه   Qعلي الإمام  عن 

.
)1(

الأبناَء الأدُب«

وعنهQ: »اإّن النا�س اإلى �سالح الأدب اأحوُج منهم 

.
)2(

ة والذهب« اإلى الف�سَّ

 Rوالعلم كما الأدب وراثة كريمة يحّث اأهل البيت

 :Qالآباء على توريثه لأبنائهم. فعن الإمام علي

اهتمَّ  الإ���س��الم  ف��اإّن  ل��ذا   ،
)3(

العلم« من  اأنفع  كنز  »ل 

اأوجب  كما  ال�سالحة  الجتماعيَّة  البيئة  بتكوين 

و�سعى  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  فري�سة 

لتكوين روابط اجتماعية بّناءة.

الطفل  اإع��داد  م�سوؤوليَّة  الإ�سالمية  التربية  تحمل 

حقوقه  ف��ي��ع��رف  اإ���س��الم��ّي،  مجتمع  �سمن  للعي�س 

المجتمع  حقَّ  يعرف  كما  المجتمع  على  وواجباته 

والهيئات  الأف��راد  معاملة  في  الأداء  ويح�سن  عليه. 

الن�ساط  ف��ي  وي�سارك  الجتماعيَّة  والموؤ�س�سات 

والبناء والتغيير الجتماعّي.

عن التربية الإ�سالمية ال�سحيحة، والطرق الحديثة 

الطفل  مع  التعامل  وكيفية  والتربية  التعليم  في 

فاطمة  التربوّي،  النف�س  علم  في  الدكتورة  اأجابتنا 

ة الإ�سالميَّة. زيبا كالم من الجمهوريَّ
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 كيف نعّرف مفهوم التربية والتعليم في الإ�سالم؟

اإن�سان  تن�سئة  اإلى  يهدف  االإ�سالم  في  التربية  مفهوم  اإنَّ 

روحيًا  ودينيًا،  وعقليًا  ج�سديًا  عة؛  متنوِّ عٍد  �سُ وعلى  متكامل 

وعلميًا...

التعليم  فيه  اأن��واع��ه،  وتتعّدد  بالمعرفة  يرتبط  والتعليم 

اأن  مدر�سة  اأيِّ  واج��ب  وم��ن  االأخ��الق��ي...  والتعليم  العلمي، 

بعين  االأخ��ذ  مع  المختلفة،  التعليم  ب��اأن��واع  التالميذ  ُتحيط 

د  تحدِّ والتي  الطفل،  بها  يمرُّ  التي  المرحلة  طبيعة  االعتبار 

يقوله  ما  على  بناًء  اإعطاوؤها  يجب  التي  العلوم  وكمّية  نوعّية 

علماء النف�س بخ�سو�س كلِّ مرحلة من المراحل.

 ما هي خ�سو�سية هذه المراحل؟

لطبيعة  ب���االأّم  ترتبط  التعليم  م��ن  االأول���ى  المرحلة  اإنَّ 

بالعيون،  )ال��ت��وا���س��ل  بالطفل  ال��دائ��م  واتِّ�سالها  عالقتها 

مرحلة  هي  ال،  اأم  هذا  اأعجبنا  و�سواًء  الج�سدّي(،  والتوا�سل 

االأّم ولي�س االأب.

كنت  واإذا  بالِقَيم.  تزويدهم  يجب  المعرفة،  جانب  واإلى 

تتوقع من الولد اأن يت�سّرف بطريقة معّينة �سيتمّرد، فمن 

اللعب  خالل  مبا�سرة،  غير  بطريقة  توّجهه  اأن  المهّم 

على �سبيل المثال...

هناك عامل اأ�سا�سّي يجب اأن َي�سعر به الطفل وهو 

الحبُّ والرعاية واالهتمام بنظافته و�سّحته، كما يجب 

مرحلة  وف��ي  ذل��ك  بعد  والطماأنينة.  باالأمن  ي�سعر  اأن 

الجميلة  الق�س�س  بقراءة  ف�سيئًا  �سيئًا  االأم  تبداأ  الحقة، 

اإلى  الذهاب  وهي  ثانية  مرحلة  اإل��ى  تدريجيًا  ره  وتح�سّ

الح�سانة اأو المدر�سة بقراءة الق�سائد، والق�س�س واللعب 

طبعًا  واالبتعاد  لعمره  المنا�سبة  االأف��الم  وم�ساهدة  �سوّيًا، 

عن م�ساهدة العنف، فاالأطفال كورقة بي�ساء رقيقة جدًا، اأو 

كاإ�سفنجة تمت�ّس كلَّ ما ُي�سّب عليها لذلك يجب اأن ال تمت�سَّ 

اإاّل ما هو جّيد.

 ما هي الن�سيحة التي توجهينها لكل من الأب والأم 

دة؟ في تربية الأولد في المراحل المتعدِّ

من المهّم هنا اأن نهتّم بهم، وُنم�سي بع�س الوقت معهم، 
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يمكن اأخذهم اإلى حديقة جميلة اأو منتزه اأو الم�سرح... 

ة اأو العّم اأو العّمة اأن يعطوا الطفل بع�سًا  ويجب على الجدَّ

من وقتهم اأي�سًا.

ي�سعروا  لكي  اأوالدن��ا  مع  اأكبر  وقتًا  نق�سي  اأن  علينا 

بالحبِّ الذي نكّنه لهم، ف�سراء الهدايا الثمينة ال يكفي. 

اأحيانًا يكون الم�سي �سويًا اأو الذهاب اإلى المتاجر اأف�سل 

ًا بين االأم واأوالدها، وهذا  بكثير، بحيث يخلق رابطًا قويَّ

اأهّم من كّل الهدايا.

فعادًة  االأوالد،  على  كبير  تاأثير  لها  االأ�سدقاء«  »قوة 

اإذا  لذلك  االأه��ل،  من  اأكثر  الرفاق  اإل��ى  االأوالد  ُي�سغي 

مع  يقله عنك.  رفيقه  فدع  ب�سيء  الولد  تن�سح  اأن  اأردت 

نف�س  في  ال�سلبي  تاأثيرها  ة  القوَّ لهذه  يكون  قد  اأنَّه  العلم 

الوقت.

 هل من ن�سيحة لالأم العاملة؟

من اأهمِّ االأ�سياء، اأن االأّم عندما تعود من عملها يجب 

ذهابها  واأّن  لها،  بالن�سبة  مهّم  هو  كم  الطفل  تذّكر  اأن 

الأجلها.  ال  له  اأف�سل  وحياة  م�ستقبله  اأجل  من  هو  للعمل 

ه اأكثر. واإذا فهم هذا �سيقّدره وي�سارك به ويتفّهم اأمَّ

باإح�سار  ال��ع��ائ��الت  بع�س  ت��ق��وم  لبنان  ف��ي   

�سيريالنكا،  بنغالد�س،  مثل  الخارج،  من  الخادمات 

اأن  خطورة  هي  ما  معهم.  وي�سكنونهنَّ  واأثيوبيا 

يتاأّثر الأطفال بثقافة الخادمة ولغتها؟

العائلة قبل  الخادمة مع  ت�سكن  اأن  اأحّبذ فكرة  اأنا ال 

ال�سنوات  ففي  �سنوات.  ثماني  اأو  �سبع  الطفل  يبلغ  اأن 

ة االأولى – يجب اأن تكون  االأولى – وهي المرحلة التعليميَّ

االأّم وحدها مع االأوالد؛ الأّن غير هذا �سيوّلد ارتباكًا لدى 

بلغة  النهار  من  معين  وقٍت  في  ث  يتحدَّ فعندما  الطفل؛ 

االأم موجودة،  تكون  اأي عندما  اآخر،  وقٍت  وفي  الخادمة 

اأّيًا من اللغتين، فعقله هنا يعمل  ُيتِقَن  يتحّدث بلغته، لن 

ة واالآخر لّلغة االأجنبيَّة. في اتِّجاهين االأّول للغة العربيَّ

الوثوق  وعدم  الح�سانة  اإلى  الولد  اأخذ  االأف�سل  من 

للعمل  ات  الم�سطرَّ االأّم��ه��ات غير  اأدع��و  واأن��ا  اأح��د،  ب��اأيِّ 
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ب�سبب الو�سع الماديِّ اإلى اأن َيبقين في بيوتهّن وَيهتممن 

باالأطفال.

الغربية  ال��ط��رق  بين  المقارنة  يمكن  كيف   

الأ�ساليب  وب��ي��ن  ال��ت��رب��ي��ة  ف��ي  الأم��ي��رك��ي��ة  اأو 

الإ�سالمية؟

ة  االأوروبيَّ ال��دول  كانت  عامًا  وع�سرين  خم�سة  منذ 

 ، ذاتهنَّ قن  يحقِّ لكي  العمل  على  الن�ساء  تحّث  والغربيَّة 

الجيل  اأّن  اكت�سفوا  الأّنهم  اليوم؛  هذا  يفعلون  ال  لكنهم 

معهم،  لتم�سيته  الوقت  هاتهم  اأمَّ تجد  لم  الذين  الجديد 

ب�سكٍل  الجرائم  ن�سبة  ارتفعت  فقد  عنيف جدًا،  هو جيل 

االأ�سا�سي  ال�سبب  اأنَّ  من  النف�س  علماء  تاأّكد  وقد  كبير. 

وراء هذا العنف هو عدم وجود االأّم في المراحل االأولى 

القرو�س  ال��دول  هذه  تعطي  االآن  لن�ساأتهم.  واالأ�سا�سّية 

. لالأمهات لتحفيزهنَّ على البقاء بجانب اأوالدهنَّ

ال�سباب  بع�س  ك��ان  العنف،  مظاهر  من  واح��ٍد  في 

ال�سنِّ  كبار  يقب�س  حيث  البريد  اإل��ى  يذهبون  اليافعين 

دافعهم  وكان  ب�سرقتهم،  فيقومون  االأ�سبوعيَّة  رواتبهم 

الوحيد الت�سلية اأو تحقيق المتعة.

»الحق في المتعة« هو ا�سم هذه الظاهرة، اأي اإنَّهم ال 

اأجل  اإليها بل من  ال�سيارات لحاجتهم  اأو  المال  ي�سرقون 

اإ�سباع حما�سهم فقط، هذا الأّنهم لم يختبروا الحّب ولم 

ال  لذلك  وا�سح في حياتهم  الحب غير  ومفهوم  يعي�سوه، 

يمّيزونه، فيلجاأون اإلى االأعمال ال�سيئة..

الديجيتال  األعاب  ب�سراء  االأهالي  يقوم  االأي��ام  هذه 

من  وغيرها   Playstationو   Computer�ال مثل  الأوالدهم 

الأنَّ  الخطورة؛  غاية  في  وهذا  العنف  ُتعلِّم  التي  االألعاب 

هذا  خالل  العنف  ون  ويمت�سّ جدًا  ون  انطباعيِّ االأطفال 

الوقت كّله.

من  ع�سر  الرابعة  في  �سابان  قام  تقريبًا،  �سهر  منذ 

وقتلهما.  �سيارة  في  عجوزين  ب�سرقة  األمانيا  في  العمر 

قمتما  حتَّى  لكما  فعال  »ماذا  ال�سرطة  �ساألتهما  وعندما 

نعرفهما  ال  ونحن  �سيء  اأي  يفعال  »لم  قاال:  بقتلهما؟«، 

ــو كّل �صيء  ــّب ه  الح

ــن  م ــالم  الإ�ص ــي  ف

ــة،  النهاي ــى  اإل ــة  البداي

الحب  ــا  ــق فين واهلل خل

اإلى  ــّرف  لنعبده، ولنتع

ــه اأكثر. ــم فنعرف العال
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اإطالقًا، ولكن �ساهدنا هذا في لعبة Playstation واأردنا اأن 

ننفذ مثلها على اأر�س الواقع«. هذه واحدة من الم�ساكل في 

العالم، فالتحّكم بالتكنولوجيا اأ�سبح اأمرًا �سعبًا.

كانت  اليوم،  اأبناء  اأف�سل من  كانوا  اأبناء جيلي وجيلِك 

االأ�سياء  ببع�س  نقوم  كّنا  وثيقة،  ة  عائليَّ رواب��ط  تجمعهم 

�سوّيًا، نتحّدث، نمار�س هواياتنا، نحتفل ببع�س المنا�سبات، 

ن�ستخدم طاقتنا اأكثر...

 »Junk Food« ا�سم  عليها  ُيطلق  التي  الم�ستريات  اأنواع 

المواد  ب�سبب  بال�سبع  �سعورًا  تعطي  الأّن��ه��ا  للغاية؛  �سيئة 

على  مدمنين  اأ�سبحوا  اليوم  ال�سباب  لكن  منها،  نة  المكوَّ

هذا الطعام )فهذا ع�سر ال�سرعة(، وهم ال يريدون التمّتع 

عندما  كثيرة  م�ساكل  يخلق  وه��ذا  اأف�سل،  ب�سكٍل  بوقتهم 

يكبرون في ال�سّن.

 هل تتغيَّر الإرادة بين مرحلة واأخرى؟

مرحلتين  ل����ى  اإ ال��ت��ع��ل��ي��م  ال��ع��ل��م��اء  ��م  ق�����سّ ب��ال��ط��ب��ع، 

اأن  يجب  االأول��ى  المرحلة  اإّن  يقول  بع�سهم  مختلفتين، 

اإلى  ال��ول��د  ي��دخ��ل  فعندما  واالأم����ان.  ال��ح��ّب  على  ت��ق��وم 

وبالمرح،  بالحبِّ  يتعّلم  اأن  يجب  الّلغة،  ليتعّلم  المدر�سة 

فعله  رّد  فيكون  الحفظ  على  الطفل  ُتجبرين  عندما  اأّما 

المدر�سة. ويكره  ًا  �سلبيَّ

بالن�سبة لالإ�سالم، اإّن اأّي ع�سو خلقه اهلل لنا له وظيفة 

لن�سمع،  واالأذن��ي��ن  لنرى،  العينين  اأعطانا  ف��اهلل  معيَّنة، 

وعندما  وندر�س،  ر  لنفكِّ والعقل  االأ�سياء،  لنلم�س  واليدين 

�سيتمتع  ال�سحيحة  بالطريقة  االأ�سياء  ه��ذه  الولد  يتعّلم 

بالتعّلم وباكت�ساف النف�س والعالم الخارجي...

ال��م��واد  ب��ع�����س  الأولد  ب��ع�����س  ي���ك���رُه  ل���م���اذا   

را�سّية؟ الدِّ

اأو  المدر�سة  اأو  االأ�ستاذ  ك��ره  �سببه  ال��م��ادة  ك��ره  اإّن 

اأن  ويجب  متكامل  فالتعليم  م��ع��ًا.  والمدر�سة  االأ���س��ت��اذ 

من  االإ�سالم  في  �سيء  كّل  هو  فالحّب  عنا�سره.  تتكامل 

لنعبده،  ال��ح��ّب  فينا  خلق  واهلل  ال��ن��ه��اي��ة،  اإل���ى  ال��ب��داي��ة 

اأكثر. فنعرفه  العالم  اإلى  ولنتعّرف 
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. عيون الحكم والمواعظ، علي بن محمد الليثي الوا�سطي، �س240( 1)

. م.ن، �س143( 2)

. الكافي، ال�سيخ الكليني، ج8، �س19( 3)

الهوام�س

 بماذا تن�سحين للتعامل مع خجل اأولدهم؟

المراهقة فترتفع  �سّن  بالخجل في  االأوالد عادًة  يبداأ 

ثقتهم باأنف�سهم اأو تنخف�س ب�سكٍل غريب، ويبداأون بالخجل 

من النظر اإلى اأج�سامهم ومن كّل محيطهم. لذلك يجب 

على االأهل ومنذ البداية اأن يتكّلموا مع اأوالدهم عن هذه 

ال  بها، حتَّى  �سيمّرون  التي  ة  الج�سديَّ والتغّيرات  المرحلة 

لوها ويفرحوا بها. ي�ستغربوها عندما تح�سل بل يتقبَّ

في  كبيرة  م�سوؤوليَّة  والمدّر�سين  المدر�سة  على  وتقع 

االأوالد  من  النوع  هذا  اإعطاء  يجب  بحيث  المجال  هذا 

ة اأكبر واإ�سعارهم بالم�سوؤوليَّة )مثل توزيع الورق على  اأهميَّ

ال�سف( حتَّى ال ي�سبحوا اإنطوائيين.

معّر�سون  فهم  البداية  منذ  االأوالد خجولين  كان  اإذا 

ال�سخ�سّية،  من  نوعان  وهناك  ين.  اإنطوائيِّ يكونوا  الأن 

لون  يف�سِّ ون  االنطوائيِّ االأ�سخا�س  ومنفتحة.  انطوائية 

البقاء بمفردهم غالبًا، ال يعّبرون عن اأنف�سهم وغالبًا ما 

يكتبون، فهم يعانون من م�ساكل نف�سيَّة.

كذلك التفكير الكثير وقّلة الحركة اأمران �سيئان. من 

�سون واالأوالد الأجل تربية  هنا يجب اأن يتعاون االأهل والمدرِّ

اأوالدهم  ن�ساط  معرفة  يوا�سلوا  اأن  االأه��ل  وعلى  اأف�سل. 

كانوا  ول��و  حتَّى  اأ�سبوعين  ك��ّل  المدر�سة  في  وت�سرفهم 

جّيدين...

يرف�سون  الذين  ين  الِعَدائيِّ الأولد  عن  ماذا   

ال�ستماع لأهلهم؟

ول�ست  جانبهم  اإلى  اأّنك  تخبرهم  اأن  الطرق  اأف�سل 

العك�س،  �سيفعلون  الأّنهم  اإليهم؛  ث  التحدَّ يجب  عدّوهم، 

اأن  ح��اول  ث��مَّ  ال��ع��دّو،  ل�ست  اأن��ك  لهم  تبرهن  اأن  يجب 

حّتى  لت�سّرفاتهم  افع  والدَّ به  يقومون  ما  �سبب  تكت�سف 

ت�ستطيع التعامل معهم.

الأ�صــا�صــي  ال�صــبـب 

عدم  هو  العنف  وراء 

وجود الأّم في المراحل 

الأولـــــى والأ�صــا�صّية 

لــنــ�ــصــاأت الأطـــفـــال.
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ت�سليط  ت��ت��ط��لَّ��ب  ظ��اه��رة  م��ج��ّرد  مجتمعنا  ف��ي  ال���م���راأة  ع��م��ل  ي��ع��د  ل��م 

ف��م��ا كان  ال��ح��ي��اة،  ن��م��ط  م��ن  اأ���س��ا���س��ّي��ًا  اأ���س��ب��ح ج����زءًا  ب��ل  ال�����س��وء عليها 

��ًا وم��ح��ظ��ورًا ع��ل��ى ال��م��راأة بات  ف��ي الأم�����س ال��ق��ري��ب م��رف��و���س��ًا اج��ت��م��اع��يَّ

وذل��ك  والأق�����ارب  وال����زوج  المجتمع  ِق��َب��ل  م��ن  مطلوبًا  ب��ل  م��ق��ب��وًل  ال��ي��وم 

نعي�سه. ال����ذي  الق��ت�����س��ادي  ال�����س��ي��ق  م��ه��ا  م��ق��دَّ ف���ي  ع���دي���دة  لأ���س��ب��اب 

ل الأبحاث الجتماعيَّة المتعلِّقة بق�سايا العمل والمراأة ن�سبة مرتفعة لدى  ت�سجِّ

الإناث حيال بع�س الخت�سا�سات التي ُتعتَبر منا�سبة لهنَّ وهي ت�سمن ال�ستمرار 

والمحا�سبة.  الأعمال  واإدارة  والإعالم  كالتعليم  والإنجاب  الزواج  بعد  فيها 

على  العاملة،  ال��م��راأة  واق��ع  على  نطّل  ال��ق��راء  ائ��ي  اأع��زَّ التحقيق  ه��ذا  في 

وال�سلبيَّات  الإيجابيَّات  باأمانة  ونعر�س   ، والعمليِّ والأ�َسريِّ  النف�سيِّ  واقعها 

النف�سيَّة  التو�سيات  بع�س  اإل���ى  ونخل�س  ال��م��راأة،  عمل  على  بة  المترتِّ

وخارجه.  المنزل  داخل  تها  مهمَّ في  النجاح  على  ت�ساعدها  التي  ة  والتربويَّ

حتقيق: فاطمة خ�ساب دروي�س

المراأة 

بين الأ�صرة والعمل

النتائج  في  مو�صوعيَّة  قراءة 

النجاح ت�صمن  وخــطــوات 
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 ال���م���راأة ���س��ري��ك اأ���س��ا���س��ّي في 

القت�ساد الأ�سرّي:

الق�سايا  ف���ي  ال���ب���اح���ث  ي��ن��ط��ل��ق  

اأيوب  محمد  د.  والنف�سية  االجتماعية 

�سحيمي اأ�ستاذ علم النف�س وعلم النف�س 

عمل  ظاهرة  عن  حديثه  في   
ّ
االجتماعي

المراأة  ة  اأهميَّ من  مجتمعنا  في  المراأة 

المجتمع،  اأو  االأ�سرة  في  �سواء  ودوره��ا، 

في  للرجل  المكّمل  والن�سف  االأّم  فهي 

الحاجة  بفعل  اأ�سبحت  وه��ي  ال��ح��ي��اة، 

بناء  في  ًا  اأ�سا�سيَّ �سريكًا  ة  االقت�ساديَّ

وتنتج  تعمل  فهي  االقت�سادي،  االأ���س��رة 

االأعباء  من  الكثير  تحّمل  في  وت�ساهم 

ة الملقاة على عاتق الزوج. الماديَّ

االأزم����ات  اأّن  �سحيمي  د.  وي��ع��ت��ب��ر 

نعي�سها  التي  ة  واالجتماعيَّ ة  االقت�ساديَّ

للعولمة   
ّ
ال�سلبي النتاج  م��ن   هي  اليوم 

اإلى  حياتنا  في  الكماليَّات  حّولت  التي 

من  للعمل  ال��م��راأة  ودف��ع��ت  ��ات  ���س��روريَّ

اأجل الم�ساهمة في تلبيتها، فاالأ�سرة في 

حيث  والتفّكك  االن��ح��الل  نحو  طريقها 

ينعدم دورها ويوكل ق�سرًا لالإعالم غير 

وتاأثيره  دوره  يتعاظم  ال��ذي  المن�سبط 

اأثناء غياب االأّم عن المنزل. 

 المراأة وتما�سك الأ�سرة:

ترى الم�سرفة على االإر�ساد والتوجيه 

في مدار�س الم�سطفىP والباحثة في 

برغل  اأميرة  ة  واالأ�سريَّ ة  التربويَّ ال�سوؤون 

اأّن قرار عمل المراأة خارج المنزل يجب 

عمل  كان  فاإذا  فائقة،  بعناية  ُيدر�س  اأن 

بال�سكل  للزوج  اإزعاجًا  ب  ي�سبِّ ال  المراأة 

بيته  في  االأن�س  بعدم  ي�سعر  يجعله  الذي 

االأوالد  في حاجات  نق�س  اإلى  ي  ي��وؤدِّ وال 

في  الكاملة  فر�ستهم  واأخ��ذ  االأ�سا�سّية 

اته  النمّو، يكون عمل المراأة بالتالي ايجابيَّ

دة برغل باأنَّ  اته. وتقّر ال�سيِّ اأكثر من �سلبيَّ

على  ف  ويتوقَّ �سعب  ال�سيء  هذا  تحقيق 

اأمور في مقّدمها قدرة المراأة على  ة  عدَّ

ما  الف�سل  على  وقدرتها  وقتها  تنظيم 

بين عملها في المنزل وخارجه، فال تاأتي 

من  وقدرتها  البيت،  اإل��ى  العمل  بهموم 

بواجباتها  القيام  على  ال�سحيَّة  الناحية 

ة اإلى جانب عملها، كما  ة والعائليَّ المنزليَّ

نوعية  تكون  اأن  على  اأي�سًا  ذلك  ويتوّقف 

مماثاًل  ط��وي��اًل  دوام���ًا  تتطلَّب  ال  العمل 

ا اإذا لم تكن قادرة على  لدوام الزوج.  اأمَّ

�سيوؤّدي  المنزل  خارج  عملها  وكان  ذلك 

تما�سك  م�ستلزمات  اأحد  في  نق�س  اإلى 

الدكتور محمد �صحيمي
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الذي  بال�سكل  االأوالد  تن�سئة  اأو  االأ�سرة 

للم�ستقبل  النمّو  فر�س  جميع  لهم  ن  يوؤمِّ

��ات��ه اأك��ث��ر من  ف����اإّن ه���ذا ال��ع��م��ل ���س��ل��ب��يَّ

اته، وقد تكون نتائجه خ�سرانًا في  اإيجابيَّ

الدنيا واالآخرة.

 تجارب �سيدات عامالت:

اإيجابيَّات  اإط��ار  في  التف�سيل  وقبل 

تجارب  ه��ذه  ال���م���راأة،  عمل  و�سلبيَّات 

حال  ل�����س��ان  تحكي  ع��ام��الت  ��دات  ل�����س��يِّ

ن يعملن اليوم، وهي تجارب  الكثيرات ممَّ

تتفاوت وتختلف في ال�سكل والم�سمون.

وال��ت��ك��ّي��ف مع  ال��ع��م��ل  اإل  - ل خ��ي��ار 

ال�صعوبات:

�سعيتو  ���س��وزان  ��ة  االإع��الم��يَّ تتحّدث 

ففي  ال��م��راأة،  عمل  ع��ن  بواقعية  ف��اع��ور 

راأي���ه���ا ال خ��ي��ار اأم����ام ال���م���راأة ف��ي ظّل 

�سوى  ال�سعبة  ��ة  االق��ت�����س��اديَّ ال��ظ��روف 

�سبيل  وال  العمل،  م��ي��دان  اإل��ى  ال��خ��روج 

من  الكثير  عن  التغا�سي  �سوى  اأمامها 

ال�سعوبة والتكّيف مع و�سعها حتَّى تنجح 

في عملها وُتحافظ على ا�ستقرار حياتها 

غالبًا  ق  يتحقَّ ذل��ك  ك��ان  واإن  العائلية، 

وتتابع  ال�سخ�سيَّة.  راحتها  ح�ساب  على 

مو�سحًة اأّن �سعوبة اأو �سهولة عمل المراأة 

ترتبط ب�سكل وثيق بمدى توافر الظروف 

كان  ف��اإذا  لذلك،  والم�ساندة  الم�ساعدة 

القيام  ويتوّلى  االأطفال  هناك من يرعى 

واإال  ة،  المهمَّ ت�سهل  ة  المنزليَّ باالأعمال 

ة والتعب. وت�سير  فهناك الكثير من الم�سقَّ

ال�سيدة فاعور اإلى اأّن هناك وجهين لعمل 

المراأة  ُيعطي  فهو   
ّ
اإيجابي ل  االأوَّ المراأة 

ة   قويَّ �سخ�سيَّة  ذات  فيجعلها  الكثير 

منفتحة على المجتمع، كما هو حالها في 

االآخر  المقلب  وفي   ،
ّ
االإع��الم��ي المجال 

ث بواقعية عن اأهمية جلو�س المراأة  تتحدَّ

اأم  المنزل، وهي  اأوالده��ا في  اإلى جانب 

اأّن عمل  ترى  وكندة، فهي  مليكا  البنتين 

المراأة ال ُيتيح لالأم متابعة التفا�سيل مع 

اأبنائها بل ي�سطّرها اإلى ا�ستغالل الوقت 

م�ستلزماتهم  وتاأمين  بهم  للعناية  خل�سة 

قدر  والحّد  ة  الج�سديَّ اأو  ة  النف�سيَّ �سواء 

لغيابها  ة  ال�سلبيَّ التاأثيرات  من  االإمكان 

ودورها،  بعملها  المراأة  فاقتناع  عنهم. 

كما ترى، يعطيها القدرة على اال�ستمرار 

اإلى جانب دعم الزوج الذي ُيعَتبر اأ�سا�سًا 

في نجاح المراأة اأو ف�سلها.

فاأن�صى  طموحي  لي  يحقق  العمل   -

التعب:

دة �سارة جابر خليل، وهي  تعتبر ال�سيِّ

عملها  اأّن  االإع��الم��ي،  المجال  في  تعمل 

اإلى  طموحها  تحقيق  على  ي�ساعدها 

راأيها  في  فالمراأة  ات،  الذَّ تحقيق  جانب 

ت�سيع هوّيتها في االأ�سرة، وي�سبح العطاء 

مو�سحة  �سارة  وتتابع  لها.  �ِسَمة مالزمة 

اأنَّ نجاح المراأة في عملها يزّودها بالثقة 

ويقّويها وي�ساعدها على فهم لعبة الحياة 

اأعمل  واأن��ا  به  اأ�سعر  ال��ذي  التعب  »فكّل 

اأن�ساه في لحظة النجاح«. وحول تجربتها 

على  تعمل  ��ه��ا  اأنَّ اإل��ى  ت�سير  ة  ال�سخ�سيَّ

ة الوقت الذي تقّدمه لزوجها وابنتها  نوعيَّ

�س لهما.  فكّل الوقت خارج العمل مخ�سّ

ودائرة  معدومة  االجتماعّية  فالعالقات 

والمنزل.  العمل  على  مقت�سرة  الحياة 

الزوج  تفّهم  على  خليل  ال�سيدة  د  وت�سدِّ

كونه اأ�سا�سيًا في ا�ستمراريَّة عمل زوجته، 
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ن يعملن اليوم، وهي تجارب  الكثيرات ممَّ

تتفاوت وتختلف في ال�سكل والم�سمون.

وال��ت��ك��ّي��ف مع  ال��ع��م��ل  اإل  - ل خ��ي��ار 

ال�صعوبات:

�سعيتو  ���س��وزان  ��ة  االإع��الم��يَّ تتحّدث 

ففي  ال��م��راأة،  عمل  ع��ن  بواقعية  ف��اع��ور 

راأي���ه���ا ال خ��ي��ار اأم����ام ال���م���راأة ف��ي ظّل 

�سوى  ال�سعبة  ��ة  االق��ت�����س��اديَّ ال��ظ��روف 

�سبيل  وال  العمل،  م��ي��دان  اإل��ى  ال��خ��روج 

من  الكثير  عن  التغا�سي  �سوى  اأمامها 

ال�سعوبة والتكّيف مع و�سعها حتَّى تنجح 

في عملها وُتحافظ على ا�ستقرار حياتها 

غالبًا  ق  يتحقَّ ذل��ك  ك��ان  واإن  العائلية، 

وتتابع  ال�سخ�سيَّة.  راحتها  ح�ساب  على 

مو�سحًة اأّن �سعوبة اأو �سهولة عمل المراأة 

ترتبط ب�سكل وثيق بمدى توافر الظروف 

كان  ف��اإذا  لذلك،  والم�ساندة  الم�ساعدة 

القيام  ويتوّلى  االأطفال  هناك من يرعى 

واإال  ة،  المهمَّ ت�سهل  ة  المنزليَّ باالأعمال 

ة والتعب. وت�سير  فهناك الكثير من الم�سقَّ

ال�سيدة فاعور اإلى اأّن هناك وجهين لعمل 

المراأة  ُيعطي  فهو   
ّ
اإيجابي ل  االأوَّ المراأة 

ة   قويَّ �سخ�سيَّة  ذات  فيجعلها  الكثير 

منفتحة على المجتمع، كما هو حالها في 

االآخر  المقلب  وفي   ،
ّ
االإع��الم��ي المجال 

ث بواقعية عن اأهمية جلو�س المراأة  تتحدَّ

اأم  المنزل، وهي  اأوالده��ا في  اإلى جانب 

اأّن عمل  ترى  وكندة، فهي  مليكا  البنتين 

المراأة ال ُيتيح لالأم متابعة التفا�سيل مع 

اأبنائها بل ي�سطّرها اإلى ا�ستغالل الوقت 

م�ستلزماتهم  وتاأمين  بهم  للعناية  خل�سة 

قدر  والحّد  ة  الج�سديَّ اأو  ة  النف�سيَّ �سواء 

لغيابها  ة  ال�سلبيَّ التاأثيرات  من  االإمكان 

ودورها،  بعملها  المراأة  فاقتناع  عنهم. 

كما ترى، يعطيها القدرة على اال�ستمرار 

اإلى جانب دعم الزوج الذي ُيعَتبر اأ�سا�سًا 

في نجاح المراأة اأو ف�سلها.

فاأن�صى  طموحي  لي  يحقق  العمل   -

التعب:

دة �سارة جابر خليل، وهي  تعتبر ال�سيِّ

عملها  اأّن  االإع��الم��ي،  المجال  في  تعمل 

اإلى  طموحها  تحقيق  على  ي�ساعدها 

راأيها  في  فالمراأة  ات،  الذَّ تحقيق  جانب 

ت�سيع هوّيتها في االأ�سرة، وي�سبح العطاء 

مو�سحة  �سارة  وتتابع  لها.  �ِسَمة مالزمة 

اأنَّ نجاح المراأة في عملها يزّودها بالثقة 

ويقّويها وي�ساعدها على فهم لعبة الحياة 

اأعمل  واأن��ا  به  اأ�سعر  ال��ذي  التعب  »فكّل 

اأن�ساه في لحظة النجاح«. وحول تجربتها 

على  تعمل  ��ه��ا  اأنَّ اإل��ى  ت�سير  ة  ال�سخ�سيَّ

ة الوقت الذي تقّدمه لزوجها وابنتها  نوعيَّ

�س لهما.  فكّل الوقت خارج العمل مخ�سّ

ودائرة  معدومة  االجتماعّية  فالعالقات 

والمنزل.  العمل  على  مقت�سرة  الحياة 

الزوج  تفّهم  على  خليل  ال�سيدة  د  وت�سدِّ

كونه اأ�سا�سيًا في ا�ستمراريَّة عمل زوجته، 

فاإذا كان غير م�ساعد ال يمكن للمراأة اأن 

االختيار  �سوى  اأمامها  ولي�س  �سيئًا  تفعل 

وفي  وعملها.  ال�سخ�سيَّة  حياتها  بين  ما 

على  ال��ع��م��ل  ل  تف�سِّ َم���ن  تخطئ  راأي��ه��ا 

العائلة؛ الأنَّه من الممكن اأن تجدي عماًل 

ال�سعب   من  العائلة  ولكن  ب�سهولة  اآخ��ر 

تعوي�سها.

 لمن تميل الدفة بين اإيجابيات 

و�سلبيات عمل المراأة؟

الق�سايا  ف����ي  ال���ب���اح���ث  ي�������س���رح 

االجتماعية والنف�سية د. محمد �سحيمي 

اإيجابيات خروج المراأة اإلى ميدان العمل 

والتي يمكن ح�سرها بالنقاط التالية:

- عمل المراأة يح�ّسن الدخل المادي 

لالأ�سرة.

ويجعلها  ال��م��راأة  �سخ�سية  يقوي   -

اأقوى على مواجهة ال�سعاب.

الأ�صتاذة اأميرة برغل
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الثقافي  االكت�ساب  العمل  ز  ي��ع��زِّ  -

�س الجامعي. وا�ستثمار التخ�سّ

العلم وخدمة  اكت�ساب  ي�ساهم في   -

المجتمع.

الحلقة  ع  تتو�سَّ العمل  خ��الل  فمن   -

الخبرات  ت��ب��ادل  ودائ����رة  ��ة  االج��ت��م��اع��يَّ

واكت�ساب المعارف في الحياة.

التاأثيرات  ا�ستعرا�س  اإلى  وباالنتقال 

�سحيمي  د.  ر  يحذِّ المراأة  لعمل  ة  ال�سلبيَّ

من  �ساأنها  ع��ال  مهما  العاملة  دة  ال�سيِّ

تمامًا  كالرجل  اأ�سبحت  باأنَّها  ال�سعور 

باأ�سمى  تتمّتع  اأنثى  تبقى  اأن  عليها  بل 

��ة  ورقَّ عطف  م��ن  ��ة  االإن�����س��ان��يَّ ال�سفات 

ر  وحنان؛ الأّن هذا ال�سعور بالتعالي قد يوؤثِّ

اإذا  ة  خا�سَّ الزوجيَّة  العالقة  في  �سلبيًا 

من  اأف�سل  موقع  في  تعمل  المراأة  كانت 

جملة  �سحيمي  د.  ويو�سح  زوجها.  عمل 

ة الناجمة عن  عمل  من التاأثيرات ال�سلبيَّ

المراأة  خارج المنزل ونلّخ�سها بما يلي:

ق�سم  وحتَّى  المنزلي  العمل  ُي�سند   -

من العمل التربوي للخادمة.

 
ّ
- يح�سل نوع من الجفاف االنفعالي

 ما بين االأّم واالأطفال.
ّ
والعاطفي

اإلى عدم  - عمل المراأة ي�سطّر االأّم 

واال�ستعا�سة  ط��وي��ل��ة  ل��ف��ت��رة  االإر����س���اع 

ر في غذاء  ا يوؤثِّ  ممَّ
ّ
بالحليب اال�سطناعي

.
ّ
 والعاطفي

ّ
الطفل النف�سي

االأّم  تعي�سها  ال��ت��ي  ال��ه��ل��ع  ح��ال��ة   -

وعطائه  الطفل  ة  نف�سيَّ في  ر  توؤثِّ �سباحًا 

في المدر�سة.

في  الح�سانة  في  االأط��ف��ال  و�سع   -

عمر مْبِكر جدًا بعد انتهاء فترة االأمومة.

من  ع��ام��ًا   35 تجربة  خال�سة   

العمل 

وحول تجربتها ال�سخ�سيَّة في ميدان 
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ُت�سير  �سنة   35 عمرها  يبلغ  التي  العمل 

والتربوّي  االأ���س��رّي  المجال  في  الباحثة 

�ساعدها  ما  اأه��ّم  اأّن  اإل��ى  برغل  اأم��ي��رة 

هو  وعملها  اأ���س��رت��ه��ا  بين  التوفيق  ف��ي 

وكذلك  زوجها  وبين  بينها  فيما  التعاون 

اإلى  معها  زوج��ه��ا  واأه���ل  اأه��ل��ه��ا  ت��ع��اون 

جانب اهتمامها بما يحتاجه الطفل على 

والتخطيط  والتربوّي   
ّ
النف�سي ال�سعيد 

غيابها.  في  االأوالد  اأوق��ات  م��لء  لكيفّية 

ت ب�سالم  وتتابع برغل قائلة »التجربة مرَّ

وكان من الممكن اأن تكون اأف�سل لو كان 

النف�سيَّة  بالحاجات  اأكثر  معرفة  ل��دّي 

لالأوالد«. وفي اإطار تقييمها لتجربة العمل 

عمل  اإيجابيَّات  اأّن   اأميرة  الحاجة  ترى 

المراأة اأنَّها تنّظم الحياة االأ�سرية وتجعل 

اأكثر.  ة  بم�سوؤوليَّ العي�س  يتعّودون  االأوالد 

ة اأّن المراأة العاملة تنجح في  وحول نظريَّ

على  ولكن  واأ�سرتها  العمل  بين  التوفيق 

اأنَّ لكل  تعتبر  ة  ال�سخ�سيَّ ح�ساب راحتها 

د اأّن عمل المراأة  �سيء �سريبة ومن الموؤكَّ

خارج المنزل يترّتب عليه تحّملها لمهامَّ 

وعلى  م�سنيًا  ذل��ك  يكون  وق��د  اإ�سافية 

ح�ساب راحتها بالكامل اإالَّ اإذا كان هناك 

 من ِقَبل الزوج اأو اآخرين.
ّ
تعاون حقيقي

يحققان  وال��ت��ك��ّي��ف  ال��ق��ن��اع��ة   

النجاح

تدفع  ة  االقت�ساديَّ الحاجة  كانت  اإذا 

فال�سوؤال  العمل  اإل��ى  ال�سيِّدات  ة  اأغلبيَّ

العاملة  ال��م��راأة  ت�ستطيع  كيف  االأ�سا�س 

الحّد من التاأثيرات ال�سلبيَّة؟ وهل هناك 

ة للتوفيق والنجاح عملّيًا؟ وما هي  اإمكانيَّ

المجال؟  ه��ذا  ف��ي  الم�ساعدة  العوامل 

االأ�سئلة  ه���ذه  ع��ن  �سحيمي  د.  يجيب 

ة تكّيف المراأة العاملة  بالتاأكيد على اأهميَّ

ما  يكن  لم  »اإذا  قاعدة  على  و�سعها  مع 

ة  الم�سطرَّ المراأة  يكون«.  ما  اأرد  تريد 

اأن تتكيَّف مع و�سعها كي ال  للعمل عليها 

والخلل  ال�سراع  من  نوع  عندها  ي�سبح 

تر�َس  فمن  تها.  �سخ�سيَّ في  التوازن  في 

من  ن��وع��ًا  ق  تحقِّ معه  وتتكيَّف  بواقعها 

اال�ستقرار النف�سيِّ وتنجح في حياتها.

اأغلبيَّة  ق��در  ك��ان  اإذا  ن��ق��ول  ختامًا 

اليوم العمل في المنزل وخارجه  الن�ساء 

نتيجة لالأو�ساع االقت�سادية ال�سعبة فال 

ة  �سويَّ التكاتف  من  االأ�سرة  الأع�ساء  بّد 

من  والحّد  الم�سوؤوليَّات  تحّمل  اأجل  من 

فعلى  ال��م��راأة،  لعمل  ة  ال�سلبيَّ التاأثيرات 

االأ�سا�س  تعتبر  ال��م��راأة  اأنَّ  م��ن  ال��رغ��م 

اأجل  م��ن  تعمل  ��ه��ا  اأنَّ اإال  المو�سوع   ف��ي 

اأ���س��رت��ه��ا وا���س��ت��ق��راره��ا، ف��ع��ل��ى ال���زوج 

لتاأمين  جانبها  اإل���ى  ال��وق��وف  واالأوالد 

في  ج��اء  بما  ونختم  النجاح.  مقّومات 

اإِلَّ  اْلإِْح�����َص��اِن  {َه��ْل َج��َزاء  االآية الكريمة 

اْلإِْح�َصاُن})الرحمن:60(.
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التوقيت ال�صيفي، لماذا؟

التوقيت ال�سيفي هو اإجراء عملي نقوم به لك�سب المزيد من �سوء ال�سم�س في الوقت 

ا  اأمَّ الربيع،  بداية  مع  االأم��ام  اإلى  �ساعة  ال�سم�س  �سروق  تقديم  عبر  النهار  من  الحيوي 

الرجوع اإلى التوقيت ال�ستوي فيتمُّ مع بداية الخريف.

تطبيق  يمكن  فال  وعمومًا  النهار.  اإ�ساعة  عدم  في  ال�سيفي  التوقيت  فائدة  وتكمن 

ما ال  التوقيت ال�سيفي في ال�ستاء؛ الأنَّ ال�سبح يكون اأقل �سطوعًا و�سياء واأكثر اإظالمًا مَّ

ي�ساعد على ذهاب الطالب والعمال اإلى مدار�سهم واأعمالهم.

 والهدف اأي�سًا هو اإيقاظ النا�س مبكرًا، وتقليل ا�ستعمال الكهرباء و�سوء ال�سموع في 

الم�ساء وبالتالي توفير ا�ستخدام الطاقة.

ة اأثناء الحرب العالمية االأولى ب�سبب الحاجة  ل مرَّ تحققت فكرة التوقيت ال�سيفي الأوَّ

ال�سيفي  التوقيت  اعتماد  اأعلن  من  اأّول  األمانيا  وكانت  الكهرباء.  لتوليد  الطاقة  لتوفير 

وتبعتها بريطانيا. وبعد الحرب تخلَّت معظم الدول عن هذا النظام.

87 دولة فقط تتَّبع هذا النظام، ومن بين الدول التي ال تعتمده  حاليًا هناك حوالي 

اليابان وال�سعودية.

اإعداد: حوراء مرعي
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اأنَّ  ��رًا  م��وؤخَّ ���س��درت  علميَّة  درا���س��ة  ك�سفت 

المتو�سط  االأبي�س  البحر  منطقة  في  الطعام 

يقلل  ��ه  اأنَّ درا�سات  ك�سفت  اأن  �سبق  ال��ذي   -

من االإ�سابة باالأمرا�س الَقلبية - قد ي�ساعد 

�سغيرة  م��ن��اط��ق  ت��ك��ّون  خ��ط��ر  تقليل  ع��ل��ى 

ي  ت��ح��ت��وي ع��ل��ى خ��الي��ا دم��اغ��ّي��ة م��ي��ت��ة ت����وؤدِّ

با�سم  تعرف  التفكير،  في  م�ساكل  ظهور  اإل��ى 

الُعته  اأمرا�س  اأكثر  ثاني  وهو  الدماغي«،  »الَخَرف 

والَخَرف �سيوعًا بعد مر�س األزهايمر، وذلك الأنَّ ماأكوالت 

ن الكثير من الفواكه والخ�سروات وال�سمك وزيت  منطقة البحر االأبي�س المتو�سط تت�سمَّ

االألبان  م�ستقات  من  كميات  االأطباق  بع�س  ن  تت�سمَّ فيما  والحبوب،  والبقول  الزيتون 

واللحوم والدواجن واالأحما�س الدهنية الم�سبعة.

التي  االأخرى  العوامل  بع�س  بين  ة،  �سببيَّ لي�ست  را�سة عن وجود عالقة،  الدِّ وك�سفت 

ماغ.  تربط طبيعة ماأكوالت منطقة ال�سرق االأو�سط بت�سّكل موانع لالإ�سابة باأ�سرار في الدِّ

وكانت درا�سة �سابقة قد ك�سفت اأنَّ طعام منطقة البحر االأبي�س المتو�سط ربَّما يقلِّل من 

خطر االإ�سابة بمر�س الخرف اأو االألزهايمر، وتقّل ن�سبة اإ�سابة من يتناولون هذا الطعام 

بن�سبة %40 عن اأولئك الذين ال يتناولون طعام تلك المنطقة.

ــرق الأو�ــصــط  ــص ــ� ـــولت ال ـــاأك م

ماغ الدِّ باأمرا�ض  الإ�صابة  من  تقّلل 
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م�ساألة  االع���ت���ذار  اأنَّ  �سحيح 

طريقة  ة  ثمَّ اأن  يبدو  لكن  �سعبة، 

ة  لتفادي تكرار الكلمات اأكثر من مرَّ

وذلك عبر هم�س الكلمات المنا�سبة 

في االأذن اليمنى ولي�س الي�سرى!!

جامعة  م��ن  باحثون  وج��د  فقد 

التعبير  �سّر  اأنَّ  االأ�سبانية  فالن�سيا 

الناجح عن االأ�سف والندم عن خطاأ 

في  الكالم  اأو  الهم�س  في  يكمن  ما 

را�سة  الدِّ واأ���س��ارت  اليمنى.  االأذن 

اإلى اأنَّه عندما ي�سعر المرء بالغ�سب 

تقبُّاًل  اأك��ث��ر  اليمنى  االأذن  ت�سبح 

لل�سوت.

واأو�سح الباحثون اأنَّ ال�سبب قد 

ماغ  يكون اأنَّ الجانب االأي�سر من الدِّ

تاأتي  التي  االأ�سوات  ويفهم  ي�ستقبل 

حاالت  في  ولذا  اليمنى،  االأذن  من 

الغ�سب، يمكن �سماع االأ�سوات التي 

تمرُّ فيها بو�سوح اأكبر.

 New Scientist اأظهر تحقيق ُن�سر في مجلة

ل  معدَّ يفوق  اإي��ران  في  العلم  نمو  اأنَّ  ال�سهيرة 

النمو العالمي.

 Science-Metrix ���س��رك��ة  ن�����س��رت  ف��ق��د 

في  الجيوبوليتيكية  )التنّقالت  عنوانه  تقريرًا 

بلورة العلوم منذ عام 1980(.

وقد ن�سر هذا التقرير في �سوء تقييم العدد 

 web المن�سور من المقاالت العلميَّة على الموقع

of science وهو موقع المعطيات الذي ُيظِهر نموَّ 
العلوم في ال�سرق االأو�سط بما فيه تركيا واإيران 

دًا اأنَّ نموَّ العلوم في ال�سرق االأو�سط اأربعة  موؤكِّ

اأ�سعاف متو�سط النمو العلمي في العالم.

د موؤلف التقرير »اريك اأر�سا مبال« وقد اأكَّ

 اأنَّ المن�سور من المقاالت العلمية االإيرانية 

والكيمياء  الع�سوية  غير  الكيمياء  على  ين�سّب 

الذرات  وفيزياء  النووية  والفيزياء  النووية، 

والهند�سة النووية.

الخا�سة  ال��م��ق��االت  ن�����س��ر  ���س��رع��ة  واإّن 

المعدل  ب�250 مرة من  اأكثر  النووية  بالهند�سة 

العالمي.

نمو العلم في اإيران

�صاأ�صفح عنك 

اإذا هم�صت في 

اأُُذني اليمنى!
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ل ني�صان كذبة اأوَّ

اإنها الثقافة ال�ساخرة التي انتهجها النا�س في كلِّ اأنحاء العالم في اليوم 

االأّول من اأبريل/ني�سان، واإن اختلفت م�سميات �سحاياها، فهو )اأحمق اأبريل( 

في األمانيا، و)مغفل اأبريل( في اإنجلترا، و)�سمكة اأبريل( في فرن�سا، وهكذا 

�سون لمقالب »كذبة ني�سان« في كلِّ بالد الدنيا. يتمُّ ال�سخرية ممن يتعرَّ

ولعلَّ ال�سوؤال الذي يطرح نف�سه دائمًا في كلِّ عام: لماذا الكذب في اأّول 

المنت�سرة في غالبيَّة دول العالم باختالف  الكذبة  اأ�سل    هذه  ني�سان؟ وما 

األوان اأهلها ومعتقداتهم وثقافاتهم؟ 

عديدة  اآراء  وهناك  التحديد.  وجه  على  الكذبة  هذه  اأ�سل  ُيعرف  لم 

ها ن�ساأت مع احتفاالت الربيع، عند تعادل الليل  اأنَّ في ذلك، فذكر بع�سهم 

والنهار في 21 اآذار )مار�س(.

ويرى بع�سهم اأنَّ هذه البدعة تمتدَّ اإلى ع�سور قديمة واحتفاالت وثنية 

الرتباطها بتاريخ معيَّن في بداية ف�سل الربيع، اإذ هي بقايا طقو�س وثنية.

د اأنَّها بداأت في فرن�سا عام 1564م بعد فر�س  لكن اأرجح الروايات يوؤكِّ

عندهم،  ال�سنة  بداية  هو  اأبريل/ني�سان  �سهر  كان  حيث  الجديد،  التقويم 

يناير/كانون  في  ال�سنة  ل  اأوَّ بجعل  فرن�سا  ملك  التا�سع«  »�سارل  اأمر  حتَّى 

ل ني�سان اإلى معارفهم  الثاني، فكان الذين اأيدوا هذا التغيير ير�سلون في اأوَّ

الممزوجة  الحلوى  من  قطعًا  جميلة  علب  في  لهم  في�سعون  كاذبة،  هدايا 

بالملح والخّل اأو ير�سلون اإليهم ر�سائل من اأ�سخا�س وهميين، وكان الهدف 

ني�سان  ل  اأوَّ كذبة  ولدت  هنا  ومن  القديم.  بالتقويم  المتم�سكين  اإغاظة  هو 

وغزت العالم.

منبوذة  �سفة  ال��ك��ذب  يبقى  ال��ك��ذب��ة،  ه��ذه  ن�����س��اأة  ظ���روف  تكن  واأي����ًا 

�ِسَمة  هو  عامة  ب�سفة  الكذب  اأنَّ  النف�س  علماء  وي��رى  واجتماعيًا.  ًا  دينيَّ

الم�ست�سعفين. واالإن�سان غالبًا  ما يلجاأ اإلى الكذب الإح�سا�سه بال�سعف ب�سبب 

حالة من المعاناة واال�سطهاد، وللهروب من واقع  األيم يعي�سه.

a p r i l
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يو�سف البيومي

ــــــف  ــــــي ك

 تكتب مقاًل؟

الق�سيرة،  الكتابة  فنون  من  فن  المقالة 

الأف��ك��ار  م��ن  ممكن  ك��ّم  اأك��ث��ر  بعر�س  يمتاز 

يو�سلها  اأْن  الكاتب  يريد  التي  والمعلومات 

تو�سيع  ب ول  القارئ، دون اخت�سار مقت�سَ اإلى 

الكاتب  مجهود  المقال  ف��ي  يدخل  م�سَهب. 

اأ�سطر  ة  ع���دَّ ف��ي  يظهر  ك��ي  الفنيَّة  ت��ه  وق��وَّ

مو�سوع كامل، وبحث لئق، ي�ساعد على تقديم 

العلوم  مجالت  من  مجال  اأيِّ  في  جديد  �سيء 

دة والمنت�سرة عبر العالم. المتعدِّ

جزء  هي  التي  المقالة  تاأتي  هنا  من 

اأو  مجلَّة،  اأو  جريدة،  اأيِّ  من  اأ  يتجزَّ ل 

جديدًا  �سيئًا  ت�سيف  كي  كتاب،  حتَّى 

مع  الوا�سعة،  العلميَّة  ال�ساحة  على 

�سفحاتها،  و�سيق  حجمها،  �سغر 

لتعطي القارئ ما ي�ستطيع 

ال�ستفادة منه. 110



 طرق الكتابة:

وال������ط������ري������ق ال����ت����ي 

يتَّبعها  اأن  للكاتب  يمكن 

للمعلومات  ع��ر���س��ه  ف���ي 

واالأفكار، على نحوين:

هو  الأوَّل:  ال���ن���ح���و 

َيبداأ  ال��ذي  اال�ستقرائي، 

الجزئية  ال��ح��ق��ائ��ق  م���ن 

الحقائق  اإلى  منها  لي�سل 

ة اأو الكليَّة. العامَّ

النحو الثاني: هو المنهج اال�ستنباطي، 

ة  والكليَّ العامة  المبادئ  من  يبداأ  ال��ذي 

لي�سل اإلى الحقائق الجزئيَّة.

وهذا ما ي�سمى بالمنهج العلميِّ للكتابة 

في اأيِّ نوع من اأنواع العلوم المختلفة، وهو 

اإلى  للو�سول  الكاتب  يتَّبعها  التي  الو�سيلة 

خالل  م��ن  حقائق،  مجموعة  اأو  حقيقة 

بالمنظار  الحقيقة  واإث��ب��ات  اال���س��ت��دالل 

الق�سايا  بين  الموجود  وبالت�سل�سل  العقلي 

اأو الحقائق المعيَّنة، ويكون هذا اال�ستدالل 

على الطريقتين المبينتين اأعاله.

 اأنواع المقالة:

العلوم  ب���ت���ن���وُّع  ع��ة  م��ت��ن��وِّ ال��م��ق��ال��ة 

من  م��ج��م��وع��ة  ال��ع��ل��م  والأنَّ  ال���م���وج���ودة؛ 

يمكن  التي  المنظمة  والمفاهيم  المعارف 

طريق  عن  منها  والتحّقق  اإليها  ل  التو�سّ

كانت  هنا  م��ن  خ��ا���س،  واأ���س��ل��وب  معيَّن 

مرتبطة  المقاالت  اأن���واع 

التي  ال��ع��ل��وم  ب���اأن���واع 

وال  ل���ه���ا  ع����د  ال 

ح�سر، ونعطي على �سبيل 

للمقاالت،  اأن��واع��ًا  المثال 

منها: ال�سيا�سيَّة، والدينيَّة، 

والقانونيَّة،  واالجتماعيَّة، 

والتحليليَّة...  والعلميَّة، 

الخ.

 �سفات الكاتب:

على الكاتب اأن يتَّ�سف 

بدَّ  ال  ���َف���ات  و����سِ ب��م��زاي��ا 

كلِّ  ف��ي  ��رة  م��ت��وفِّ تكون  اأن 

�سخ�س ي�ستعمل قلمه، ال في المقالة فقط 

بل على كلِّ االأ�سعدة والميادين، واأهم هذه 

ال�سفات:

)اأو  البحث  مظاهر  جميع  في  الدقة 

المقال(.

محبة التنظيم والنظام.

التحلي بالمنطق.

االأمانة وال�سعور بالم�سوؤولية.

القدرة على التاأمل والتفكير.

واإخ���راج  وتاأليف  �سبك  ف��ي  البراعة 

.
)1(

البحث )اأو المقال(

 اأ�س�س الكتابة:

كلُّ مقال ال بدَّ له اأن يقوم على ن�ساط 

التوفيق  ومحاولة  ��ة  واأدلَّ ومعلومات  ذات��ي 

بها  االلتزام  يجب  �س�س 
ُ
اأ وللمقال  بينها، 

من اأي نوع كان:

�سيء  ف��ي��ه  ال��م��ق��ال  ي��ك��ون  اأن  اأوًل: 

الجديد،  اإ�سافة  ومحاولة  االبتكار،  من 

ما  وه��ذا  للمعلومات،  الدقيق  والتق�سي 

رات ال�سخ�سيَّة،  يعتمد على العوامل والموؤثِّ

ــه  ل ــد  ب ل  ــال  مق كل 

ــى ن�صاط  ــوم عل يق اأن 

ذاتي ومعلومات واأدلة 

ــق  التوفي ــة  ومحاول

اأ�ص�ض  ــال  وللمق بينها، 

ــا  به ــزام  اللت ــب  يج

كان. ــوع  ن اأي  ــن  م
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اتي. وهو االأ�سا�س الذَّ

ث����ان����ي����اً: االع���ت���م���اد ع��ل��ى االأ���س��ا���س 

عن  المقال  يخرج  ال  بحيث  المو�سوعيِّ 

واحد من االأمور التالية:

مو�سوع  تكوين  اأي  المعدوم،  اختراع 

جديد.

اإحياء قديم، اأي تحقيق مو�سوع قديم 

بطريقة علمية جديدة.

وتف�سير  ���س��رح  اأي  م��ب��ه��م،  تو�سيح 

مو�سوع وبيان الخطاأ فيه.

مو�سوع  تهذيب  اأو  مجمل،  تف�سيل 

مطول.

.
)2(

جمع متفرق وترتيبه

اتي  الذَّ االأ�سا�س  بين  الربط  ث��ال��ث��اً: 

ترك  دون  وثيقة  بطريقة  والمو�سوعي 

فجوة اأو فراغ، ويكون هذا الربط بين القوة 

الذاتية واالأ�س�س المو�سوعية للكتابة.

 اأق�سام المقال:

م المقال اإلى ثالثة اأق�سام، وهي: يق�سَّ

بالمقال  ُي��ع��ّرف  وف��ي��ه��ا  م��ة:  ال��م��ق��دِّ

ده كي يفهم القارئ مو�سوع المقال. ويحدِّ

�صلب المو�صوع: حيث يح�سد الكاتب 

ممنهجة،  بطريقة  واالأف��ك��ار  المعلومات 

في  اأراده  م��ا  بيانية  بطريقة  ويف�سل 

المقدمة.

وفيها  العمل،  خال�سة  اإنَّها  الخاتمة: 

ل اإليه، ويكون  يخت�سر الكاتب اأهّم ما تو�سَّ

من  خالية  خاتمة،  اأ�سطر  ة  ع��دَّ في  ذل��ك 

التعليل واالإقناع.

الهام�س،  المقال:  اأق�سام  اأه��مِّ  وم��ن 

وفيه المعلومات عن الم�سادر التي اقتب�س 

منها.

 تو�سيات ل بد منها:

بمقاٍل جيد، هناك  الكاتب  كي يخرج 

اأن  منها،  ذل��ك،  على  ت�ساعده  تو�سيات 

ق  ي�سع نف�سه مكان القارئ دائمًا، واأن ين�سِّ

واالألفاظ  الكلمات  بع�س  بتغيير  المقال 

التي ت�سعره باأنَّها غير منا�سبة اأو ركيكة اأو 

التاأكد  من  بد  ال  اأي�سًا  اأف�سل،  غيرها  اأنَّ 

من اأن المقال يمكن قراءته ب�سرعة وي�سر، 

ف��ف��ي ح���ال ك���ان ال��م��ق��ال ط��وي��اًل، فذلك 

وَي�سعر  التركيز  ع��دم  اإل��ى  ال��ق��ارئ  يدعو 

القراءة.  عن  �سيتخلَّى  وبالتالي  بالملل 

والمقاطع  الجمل  فح�س  يجب  هنا  من 

والجمل  الكلمات  اأنَّ  م��ن  للتاأكد  بعناية 

عن  يبتعد  اأن  وعليه  وتلقائية،  منا�سبة 
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توليد المفردات والجمل توليدًا قي�سريًا، 

الكلمات  ببع�س  الكاتب  ُيعَجب  اأن  مثاًل 

اإقحامها في غير  فيعمل على  والتركيبات 

موا�سعها، وال بدَّ اأن يتناول المقطع فكرة 

ر من خالل جملة اأو عدة جمل  واحدة ُتطوَّ

التي  ال��ن��ق��اط  منطقي  ب�سكل  ت��ق��دم  ك��ي 

دائمًا محاولة  اأن يطرحها، ويجب  يحاول 

التي يق�سدها وا�سحة،  المعاني  اأن تكون 

تعنيه،  ال  تخمينات  في  القارئ  يدخل  وال 

التراكيب  �سالمة  م��ن  التاأكد  ين�سى  وال 

والقواعد النحوية. ومن باب الحر�س على 

المقال يكون على الكاتب اختيار الكلمات 

وعلى  القارئ.  تجذب  التي  للمقال  االأولى 

ر في مو�سوع المقال ب�سكل  الكاتب اأن يتطوَّ

ط بعناية لما يريد اأن يقول،  منطقي ويخطِّ

يقراأ  اأن  عليه  الكتابة  من  االنتهاء  وبعد 

المقال عدة مرات، في حال اأراد اأن يغير 

اأو يعدل �سيئًا.

ة،  اأخيرًا، المقال عبارة عن قطعة فنيَّ

ان  الفنَّ اعتنى  فكلَّما  الفّنان،  هو  والكاتب 

ب�سنيعه ظهر العمل اآية من الكمال؛ والأنَّ 

الكتابة لي�ست حكرًا على اأحد دون االآخر، 

معرفة  بقي  ل��ذل��ك  م��ت��واف��رة،  والموهبة 

االآلية المتبعة، والمنهجية لكتابة المقال، 

والمجال مفتوح للجميع... فعّبروا.

. منهجية البحث القانوني، د. علي اإبراهيم، �س13، المكتبة الع�سرية، الطبعة االأولى، 1997( 1)

. منهج البحث واإعداده، د. طالل المجذوب، �س31، موؤ�س�سة عز الدين، 1993( 2)

الهوام�س

اأن يبتعد  ــب  على الكات

ــردات  ــد المف ــن تولي ع

والجمل توليدًا قي�صريًا، 

ــاًل اأن يعجب ببع�ض  مث

ــات  ــات والتركيب الكلم

ــى اإقحامها  ــل عل فيعم

ــا. موا�صعه ــر  غي ــي  ف
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تـحـ�صــيــر  ـة 
َّ
كيـفـيـ

الع�صــــوي ال�صـــماد 

هل فكرت يومًا اأن ف�سالت المطبخ التي ُترمى يمكن تحويلها 

اإلى �سماد ع�سوي ي�ستخدم لت�سميد النباتات؟

ال�سماد الع�سوي )الكومبو�ست( هو عبارة عن مادة ع�سوية 

طبيعية يمكن الح�سول عليها عن طريق تحلل المواد الع�سوية 

مثل ق�سور الفواكه والخ�سر والق�س والكرتون بفعل البكتيريا 

النافعة والكائنات الدقيقة ويمكن ا�ستخدامه ك�سماد طبيعي 

اآمن للنباتات.

رول فقيه
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 مكونات الكومبو�ست 

مثل  االأطعمة  من  المنزل  ف�سالت   -

ق�سور وبقايا الفواكه والخ�سراوات، واالأرز 

وال�ساي والقهوة.

المثمرة  االأ�سجار  تقليم  مخّلفات   -

لتتحلل(  االأق���ل  على  �سنة  اإل���ى  )تحتاج 

واأوراق االأ�سجار المت�ساقطة.

- تراب + رطوبة.

مفيدة  اخ��ت��ي��اري��ة  م���ك���ون���ات   

للكومبو�ست 

- تين واأع�ساب جافة

- روث الحيوانات

- جفت الزيتون

- مخلفات الدجاج

لعمل  ال���م���ط���ل���وب���ة  ال�����م�����واد   

الكومبو�ست

النفايات  لو�سع  برميل  اأو  ح��اوي��ة   -

الع�سوية داخلها

- اأحجار لو�سعها تحت البرميل

- مجرفة

 طريقة عمل الكومبو�ست 

ما  اأو  اأو حاوية  برميل  - اح�سل على 

ي�سابهها لو�سع النفايات داخلها.

البرميل  لو�سع  منا�سبًا  اختر مكانًا   -

خارج المنزل اأو في الحديقة المنزلية.

من  ال��ب��رم��ي��ل  تثقيب  ع��ل��ى  اع��م��ل   -

كافة الجهات وثبته مو�سوعًا على حجارة 

منا�سبة وافتحه من اأعلى ومن اأ�سفل.

على  فيه  الع�سوية  النفايات  �سع   -

من  طبقات  بينها  تف�سل  طبقات  �سكل 

التراٍب ال يتجاوز �سمكها 1 �سم حتى يمتلئ 

البرميل.

اإلى  م��اء  – ليترين  ل��ي��ت��رًا  اأ���س��ف   -

م��ع مراعاة  اأ���س��ب��وع،  ك���ّل  ال��ك��وم��ب��و���س��ت 

اأ�سبوع  كّل  مرتين  اأو  مرة  تقليبها  �سرورة 

حتى تحّفز عملية التحّلل الهوائي.

عن  الطريقة  ه��ذه  تطبيق  يمكن   -

تو�سع فيها  االأر�س  طريق عمل حفرة في 

المواد الع�سوية مثل طريقة البرميل.

- تحتاج النفايات الع�سوية عادة من 

اأ�سهر للتحلل وذلك ح�سب   6 اإلى  اأ�سهر   3
الحرارة،  ودرج���ة  الكومبو�ست  مكونات 

والف�سل الذي تتّم فيه عملية التخّمر.

ما  ناأخذ  الكومبو�ست  عمل  عند   

يلي بعين العتبار

الزجاج  وج���ود  ع���دم  م��ن  ال��ت��اأك��د   -

والبال�ستيك واالألمنيوم وعظام الحيوانات 

والجرائد والمالب�س.

- تجّنب اللحوم والمنتجات الحيوانية 

لمنع تكّون الروائح وتجّمع الذباب.

ومخلفات  الحيوانات  روث  اإ�سافة   -
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اأثر  من  له  لما  توّفر  اإن  والتبن  الدواجن 

اإيجابّي في الركام.

- المحافظة على رطوبة الكومبو�ست 

با�ستمرار.

للكومبو�ست  التراب  بع�س  اإ�سافة   -

لت�سريع عملية التحلل.

الكريهة  الروائح  لمنع  جيدة  تهوية   -

وتحفيز ميكروبات التحلل الهوائي.

خاللها  م���ن  ن��ح��ك��م  م���وؤ����س���رات   

ج��اه��زًا  اأ���س��ب��ح  ال��ك��وم��ب��و���س��ت  اأن 

لال�ستعمال.

الع�سوية  ال��ن��ف��اي��ات  ل���ون  ت��غ��ّي��ر   -

و�سكلها.

بعد  ال���ح���رارة  ان��خ��ف��ا���س درج����ة   -

ارتفاعها نتيجة عملية التخّمر.

- يتم تحّلل )تخّمر( المواد الع�سوية 

بوا�سطة طريقتين.

تحلل هوائي

تحلل ال هوائي )تخمر(.

 مالحظات هامة

اإن اإ�سافة الماء �سرورية الإتمام عملية 

تخمر المواد الع�سوية. واأف�سل ن�سبة رطوبة 

في الكومبو�ست هي من %40 - %60، لكن 

زيادة  اأن  االعتبار  بعين  ن��اأخ��ذ  اأن  يجب 

اإلى  �ستوؤدي  ال�سابقة  الن�سبة  الرطوبة عن 

الماء  في  االأوك�سجين  ذوب��ان  ن�سبة  زي��ادة 

وبالتالي تحفيز عملية التخمر الهوائي.

 الكومبو�ست ي�ساعد على:

- تفعيل ن�ساط الميكروبات.

مثل  االأمرا�س  م�سببات  بع�س  قتل   -

بكتيريا ال�سالمونيال.

االأع�ساب  بع�س  بذور  على  الق�ساء   -

ال�سارة.

 فوائد الكومبو�ست

االأ�سمدة  ���س��راء  ث��م��ن  م��ن  ي��وف��ر   -

بالعنا�سر  النبات  يزود  اإنه  اإذ  الكيميائية 

والمركبات المختلفة.

النباتات  ا���س��ت��ه��الك  م���ن  ي��وف��ر   -

على  التربة  قدرة  زيادة  للمياه عن طريق 

االحتفاظ بالماء.

الماء  ان�سياب  �سهولة  في  ي�ساعد   -

تما�سك  تقليل  ب��وا���س��ط��ة  ال��ت��رب��ة  داخ���ل 

الطينية مما يقلل تبخر الماء منها.

لبكتيريا  منا�سبة  بيئة  يوفر   -

الكربون  ع��ل��ى  الح��ت��وائ��ه  ال��ت��رب��ة 

والنيتروجين.

والتقليل  النفايات  ا�ستعمال  اإعادة   -

منها ومن تكلفة التخل�س منها.

116



درب  طالبي  خدمة  ع��ن  تنام  ال  التي  ال�ساهرة  االأع��ي��ن  اإل��ى 

اهلل  وفقكم  واأعمالكم...  المتفانية  جهودكم  لكم  نقّدر  االإيمان، 

ودمتم �سالمين.

بتول محمد الحكيم

ا فيما يتعلَّق  •ن�سكر للم�ساركين والقراء الكرام توا�سلهم واهتمامهم بالمجّلة وبتطوّرها، اأمَّ 	
باالقتراحات المر�سلة فاإننا نعمل على متابعتها ودرا�ستها حّتى تعّم الفائدة المرجّوة للقراء 

االأعزاء خا�سة من را�سلنا منهم:

ار – اإيمان ق�سير – اأحمد محمد ترحيني – محمد كامل �سعيتو –  وجيها مو�سى ن�سّ

مريم محمد �سحيمي – فاطمة ح�سن فّواز – منى محمد �سغير – �سمر علي جعفر – 

مح�سن اإ�سماعيل مرت�سى – اأحمد �سبحي النمر – فاتن محمد الفيتروني – نرج�س 

اأحمد ح�سن – فاطمة ع. نور الدين – خليل محمد اأحمد.

•كما ن�سكر القراء االأعزاء:  	
مريم ح�سين ملحم – �سكينة محمد ح�سن العوطة – ح�سين علي بلوق – محمد ح�سين 

محمد ح�سن العوطة، على ح�سن ثنائهم على المجلة ونرجو اأن تكون بالفعل ال بالقول 

فقط عند ح�سن تقديركم.

•اإلى االأخ خليل جواد �سحيمي: قد يتكرر ا�سم عائلة ما في الم�سابقة وفي نف�س العدد ب�سبب  	
كثرة الم�ساركين منهم.

االهتمام  نحاول  اهلل  ب��اإذن  ونحن  بالمجلة  اهتمامك  ن�سكر  الهب�س:  زه��راء  االأخ��ت  •اإل��ى  	
منكم  نرجو  المجلة،  اإل��ى  موؤخرًا  اأ�سيف  ال��ذي  الباب  خالل  من  يعنيهم  وبما  بال�سباب 

ا�ستمرار التوا�سل معنا.

•اإلى االأخت فاطمة اإبراهيم حمود: ن�سكر لك ح�سن الثناء ولِك من اأ�سرة المجلة كل التقدير  	
والمحبة واالحترام.

ن�سكر لكم ر�سائلكم العطرة مع وعدنا لكم باأن نهتم باقتراحاتكم بما يتنا�سب 

اء المجلة على الدوام. واأبواب المجلة ومع تمنياتنا باأن تبقوا من قرَّ

ردود �صريعة

من ر�صائل القراء
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الجائزة الأولى: محمد هادي محمد العوطة.150000ل.ل.

الجائزة الثانية:  محمود �سريف بلوط. 100000ل.ل.

8 جوائز، قيمة كل منها 50000ل.ل. لكل من:
علي اأحمد طلي�س.

�سمير اأحمد جميل.

�سكينة محمد المو�سوي.

علي اأحمد همدر.

عبا�س اأحمد العوطة.

رنا بهيج ال�ساحلي.

نعمت عبد اهلل المهاجر.

ح�سين علي البرزاوي.

اأ�سئلة م�سابقة العدد 223

اأ�سماء الفائزين في قرعة م�سابقة العدد 222

1

2

3

4

�سح اأم خطاأ:

أ. الّتعليم، االإعالم، اإدارة االأعمال والمحا�سبة تعتبر هذه االخت�سا�سات المنا�سبة للمراأة الأنها 

ت�سمن اال�ستمرار فيها بعد الزواج.

	. تنح�سر المقالة بثالثة اأنواع: العلمية، الدينية االجتماعية.

ج. حّرم االإ�سالم كل اأنواع الرهان، دون ا�ستثناء، الذي يوجد فيه ربح وخ�سارة مالية.

اإمالأ الفراغ:

لاللتحاق  ال�سالحة  االأر�سّية  يهّيئ  اأن  بّد  ال  والّزمان  الع�سر  ل�ساحب   .......... كان  أ. من 

بركبه.

	. اإن المكّون االأ�سا�سي في �سخ�سّية ال�سّيد ال�سهيد اإنما هو ...... الذي يقّل نظيره هلل تعالى، 

حيث كان هو الدافع االأ�سا�س له في اأعماله.

: »واأقرب ما يكون العبد من اهلل اإذا ....... ........«. عن موالنا ال�سادقQج. 

من القائل؟

عليها  تاآمر  مهما  ق�سيتهم  عن  يتنازلوا  لن  جميعًا  والعرب  الم�سلمين  اأن  لكم  نوؤكد  أ. »اإن��ا 

المتاآمرون«.

	. »علينا االلتفات اإلى لزوم الترّقي في هذين االأمرين )القراآن والعترة( يومًا بيوم.

ج. االأنبياء يرّبون االإن�سان لالأبعاد الدنيوّية واالأبعاد المعنوّية معًا وهم عّلموا الب�سر قواعد كثيرة.

من المق�سود؟

أ. راح يقاتل والم�سلمون معه ب�سراوة ال مثيل لها ولبث ينا�سل عن الراية حتى �سرع كما اأحّب 

�سهيدًا.

فتاة  كّل  اإلى  الحرة  الكلمة  والمبادئ، حاملة  القيم  �سبيل غر�س  في  االأدبية  قدراتها  	. وّظفت 

م�سلمة.

ج. قال له ال�ّسهيد ال�سدر »اإّنك ذو �ساأن عظيم، واإّنك من اأن�سار المهدي اإن �ساء اهلل«.

�سحح الخطاأ ح�سبما ورد في العدد:

عام 2005أ.  اأ�سيب ال�سهيد م�سطفى زلزلي في قدمه في عملية الغجر.
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٭ اأ�سئلة الم�سابقة ُيعتمد في االإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي.

٭ ُينتخب الفائزون �سهريًا بالقرعة من بين الذين يجيبون اإجابات �سحيحة عن كل 

اأ�سئلة الم�سابقة وتكون الجوائز على ال�سكل التالي:

االأول: مئة وخم�سون األف ليرة لبنانية � الثاني: مئة األف ليرة لبنانية باالإ�سافة اإلى 

8 جوائز قيمة كل واحدة منها خم�سون األف ليرة.
٭ كل من ي�سارك في اإثني ع�سر عددًا ويقدم اإجابات �سحيحة ولم يوفق بالقرعة، 

يعتبر م�ستحقًا لجائزة القرعة ال�سنوية.

٭ ُيعلن عن االأ�سماء الفائزة بالم�سابقة ال�سهرية في العدد مئتين وخم�س وع�سرين 

.
َّ

ال�سادر في االأول من �سهر حزيران 2010م بم�سيئة اهلل

اآخر مهلة ل�ستالم اأجوبة الم�سابقة:

ل من �سهر اأيار 2010م الأوَّ

مكتبة  اإلى  اأو   ،)24/53 �س.ب:  البريد)بيروت،  �سندوق  عبر  االأجوبة  ُتر�سل  ٭ 

جمعية المعارف االإ�سالمية الثقافية.

٭ كل ق�سيمة ال تحتوي على اال�سم الثالثي ومكان ورقم ال�سجل تعتبر الغية.

8

7

6

10

9

	. يقول ال�سّيد ح�سن عن ثمار عالقته بال�سهيد ال�سدر »هناك �سيء اأ�سا�سي ا�ستفدناه من ال�سيد 

ال�سدر وهي الوعي ال�سيا�سي واالنفتاح الفكري«.

ج. كان يقال لجعفر بن اأبي طالب قطب ال�سخاء.

في اأّي �سفحة وردت الجملة التالية:

قال ال�ّسهيد ال�سدر »اإّن خياري هو ال�سهادة، وهو اآخر ما يمكن اأن اأخدم به االإ�سالم«.

اإّن المرحلة الأولى من مراحل التعليم يجب اأن تقوم على:

أ. الجّد والكّد.

	. الحفظ والتركيز.

ج. الحّب والمرح.

اإنه يم�سي اأ�سود الوجه اأمام اهلل تعالى وهو تق�سير في حّق النف�س وحرمانها 

الة: من بركات ال�سّ

الة في الم�سجد. أ. عدم ال�سّ

الة واأنت تعي�س في و�سط محيط اإ�سالمي. 	. اأن ال تقيم ال�سّ

الة في اأول الوقت. ج. عدم اأداء ال�سّ

�سح اأم خطاأ؟

الّربا  من  يعّد  ال  القر�س  فائدة  على  وللح�سول  القر�س  بعنوان  البنك  اإل��ى  االأم��وال  ت�سليم  اإّن 

المحّرم.

در اأربع مرات، في اأّي مرة هّون على اأهله بالقول: اعتقل ال�ّسهيد ال�سّ

 »اإّن كّل اإن�سان يموت... ولو اأّنني لم اأقتل بيد �سّدام وجماعته فقد اأموت بمر�س اأو ب�سبب اآخر«.
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اأُتركني... اأحّلق هناك

مهداة اإلى روح ال�صهيد عمار ح�صين حمود »ال�صيد كاظم«

كان يم�سي بين طرقات �سوداء...

والنور ي�سّع من محّياه..

وال�ّسير الهادئ يرافقه تمتمات..

تمتمات الت�سبيح والع�سق والدعاء..

ظّل عمار..

�سارحًا.. م�سافرًا.. ومحّلقًا..

في عالٍم ملكوتّي طاهر..

راجيًا مع�سوقه االأوحد..

نعمة التم�سك بوالية مولى المتقين..

حتى اآخر نب�سة قلب..

ثم حّلق هناك..

عاليًا.. قرب نجوم الليل الوحيدة..

ترك الدنيا واأهلها..

لياأن�س في جنة النعيم..

وفي نهاية م�سيره..

�ساأله �سديقه الغالي عالء..

حبيبي عمار.. اأين اأنت؟

خذني معك.

فاأجابه وال�سرور يتمّلك وجهه النا�سح:

عالء.. اأيا �سديقي.. اأيا غالي قلبي..

اأتركني.. اأحّلق هناك... هناك..

ريحانة

اأيُّها  ذك���راَك  م�سارِف  على  نحُن  ها 

ال�سهيُد المجاهد ويا اأميرًا التحَق باأمراِء 

الجناْن.

ا�ست�سهدَت،  ح��ي��َن  ع��ل��ي��َك  ال�����س��الُم 

ًا. الُم عليَك حيَن ُتبعُث حيَّ ال�سَّ

عر�ِسَك  اإل��ى  ني�ساَن  �سهِر  في  و�سلَت 

َل لْي يا والدي اأْن  »عر�ِس ال�سهادة«. ما خيِّ

حَرَم مْن هذه الكلمة »اأبي«.
ُ
اأ

اأنََّك كنت مجاهدًا  بحزينٍة  ل�سُت  واأنا 

ذلك،  من  العك�ِس  على  �سهيدًا،  ��رَت  و���سِ

ف��ل��ق��د م���ّي���زن���ا اهلل 

واخ���ت���ار ل��ن��ا وال����دًا 

ا  كنَّ اأول�سنا  �سهيدًا، 

نرغُب باأْن يكوَن والدنا 

ًا في االآخرة؟ ًا في الدنيا وحيَّ حيَّ

قلبنا  �سالح«،  »اأب��ا  العزيز  وال��دي  يا 

ا�ستاق لك وكفرملكي تريُد لقاَءك، ا�ستقنا 

وطال الغياب وهل بعَد الفراِق لقاء؟؟

اإيالف حيدر الطويل

ابنة ال�سهيد

عر�ض ال�صهادة

مهداة اإلى ال�صهيد حيدر قا�صم الطويل )كفر ملكي 1975( ا�صت�صهد 

بتاريخ 20 ني�صان 2000 في وادي الحجير و�صحب جثمانه الطاهر قبل 

التحرير في 20 اأيار 2000.
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اأيامها، ال  اإال  ت�سرُق �سم�ُس كل يوم... 

�سم�َس ت�سرُق فيها... وتبقى هي االأم التي 

اأمام  اأو  النافذة  تنتظُر فلذة كبدها خلف 

علَّه  البرد...  تم�سُح غ�ساوة  ال��دار...  باب 

ياأتي من بعيد...

االنتظار،  �سقيع  اأي��ب�����س��ه��ا  اأن  اإل���ى 

وحملتها رياح ال�سوق اإلى ربيعها، فح�سنها 

الغياب...  ج��راح  ي�سمد  ذراع��ي��ه...  بين 

نَر  فلم  الرحيل...  في  فاأ�سرعت  ناداها، 

اللوؤلوؤ،  من  قطرات  �سوى  وجنتيها  على 

وثغر مبت�سم، فاأيقنا حينها اأنه يح�سنها... 

لياأخذها معه اإلى البعيد البعيد... وتهاجر 

الزهرة اإلى قبره... ت�ستقرُّ هناك... 

ت��ي وخ���ال���ي... فما  ���س��ام��ح��ان��ي، ج��دَّ

عدت اأملك اإال الذكريات، وبع�س �سور... 

الأنَّكما  اأكثر...  الأعرفكما  اأقراأها  اأنثرها، 

اأجمل حكاية في دنيا وجودي...

ا�ستوطن  رح��ي��ل��ك��م��ا...  ب��ع��د  واالآن 

الخريف �سوارع عمري...

رميت  تكفي...  تعد  لم  الكلمات  والأن 

القلم... الأترك دمعتي تكمُل عني... لتمالأ 

فراغ الحب في كلماتي... وحبر ال�سوق في 

اأقالمي...

بتول كرنيب

ربيع  المجاهد  ال�صهيد  اإل��ى  م��ه��داة 

واإل�����ى وال���دت���ه الحاجة  »����ص���راج«  وه��ب��ي 

وماتت  ذك���راه  على  عا�صت  ال��ت��ي  �صميرة 

للقياه و�صكنت معه ثراه.

لقاء عابر

اإلى روح ال�صهيدين 

دم�صق  ومحمد  ريا�س 

)جواد عيتا(

اإال  يلحظ  ال  فمثلي  غافلة  كنت  ك��م 

الظواهر

كنت  بينما  �سهيد  اأنك  اإلى  األتفت  لم 

تحدثني عن ال�سهيد ريا�س

الزمان  ح��دود  وت��ج��اوزت  عبرت  لقد 

والمكان واأنا اأ�سيرة قلمي واأوراقي

اأعي  اأن  دون  كلمات  اأخط 

بالغتك فاأنت وا�سل...

من نبع ال�سهادة ينهل 

التقى  عيتا  وفي  العا�سق 

النبع وذاب في البحر

ق���������س����دت اإل����ي����ك 

عن  تعرف  ما  ملتم�سة 

ريا�س

العارف  ِنعم  ف���االأخ 

باأخيه

ب��اب��ك الأن���ك ف��ي القريب  اأط����رق  ل��م 

�ستغدو �سهيدًا

ليتني كنت اأعلم...

اأق�سمت  اأنك  اأ�سّرت لي �سريكة دربك 

لريا�س اأن تثاأر له

علمتنا معنى اأن ي�سرق فجر جديد مع 

موت كل �سهيد...

معنى اأن تموت لنحيا جميعًا...

لت�سيء  نف�سها  تحرق  لل�سمعة  عجبت 

لغيرها.

هال �ساهر

هاجرت اإلى 

ربيعها....
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Pصم�ض محّمد�

عجبًا لهذه الدنيا كيف كانت حين ُولد الفجر، وكيف اهتّزت طربًا حينما انبعث نوره، 

وكيف رَبت في حرارة �سم�سه. ولد الهدى وانبلج �سل�سبياًل يروي النفو�س العط�سى للحرية 

والعدالة. اإّنها عدالة ال�سماء والتجليَّات االإلهَية التي �ساءت اأن تنقذ االإن�سانيَّة من مهانة 

خمدت نار ال�سرك والوثنيَّة. 
ُ
الجور وا�ستبداد الظالميَّة، فقد خرجت روؤو�س االأ�سنام، واأ

اإّن تلك ال�سم�س المحّمدّية لن تغيب عن الدنيا. فهذا هو محّمدP الذي اأبى اإال اأن ُيعّز 

االإ�سالم واالأّمة االإ�سالمية.

فال�سالم عليك يا ر�سول اهلل في يوم والدتك ال�سريفة. ونتقدم منكم باأحرِّ التهاني 

والتبريكات، ون�ساطر �ساحب الزمان فرحته. وال نن�سى اأن نقدم التهنئة الأبطال المقاومة 

االأبّية. فاإنَّهم ترنيمة االأحرار.

فاطمة تامر حمزة

�صاء اأن ياأخذه القدر...

مهداة اإلى ال�صهيد 

الحاج يو�صف الحاج

الليل  تهجر  محراب  في  قم  علي،  اأبا 

االأ�سيل، وام�ِس بنهج �سبحك في ال�سبيل، 

فقد �ساء القدر اأن ُتّزف اإلى الجنان.

في  تتقارع  باأن  الحرب  �سيوف  اأذن��ت 

تموز، واأبت اإال اأن ت�ساركها اأذانها، فاأخذت 

معها �سمعة ظالمنا، وفخرنا وعّزنا، االأب 

الحنون، والحبيب... اأي اأبي ال�سهيد.

�سدره  في  رت  تك�سَّ �سلوعًا  اأن�سى  ال 

قد  ودم����اء  ال��م��ك�����س��ور،  ال���زه���راء  ك�سلع 

ب بها كالغريب في كربالء. تخ�سَّ

نوٌر اأتاني تلك الليلة، م�سح على راأ�سي 

في  هم�س  اليتيم،  راأ���س  على  يم�سح  كما 

اأذني ب�سع كلمات، ورحل.

الليلة،  تلك  كلماته  معنى  اأف��ه��م  ل��م 

ولكن بعد ب�سع اأيام �سعرت باأنِّي علمت ما 

كان يقول.

امنا  اأيَّ ف��ي  حكاية  ع��ن  يخبرني  ك��ان 

�ستكون، كان يخبرني عن قائد �سيظهر في 

لئيم،  عدٍو  كلِّ  على  ينت�سر  �سنين،  ب�سع 

هذه  في  م�ست�سعٍف  كلِّ  اإلى  الفرح  وُيعيد 

االأر�س. وتولد فيه دولة الحق العظمى. 

وبعد اإلى الحور م�سى، وق�سى، فحرت، 

هل عليَّ اأن اأفرح الأنه كان �سهيدًا وبلغ مناه، 

اأم اأن اأحزن الأّن الفراق �سعب، و�سعب؟

ولكن الأّنه ق�ساء اهلل، ال نبالي، اأوقعنا 

فلي�سمع  الموت علينا،  اأم وقع  الموت  على 

ال��ع��ه��د �سنكمل  ن��ح��ن ع��ل��ى  ال��ع��ال��م،  ك��ل 

ا  الم�سيرة لن�سل اإلى اإحدى الح�سنيين، اإمَّ

ا ال�سهادة. الن�سر واإمَّ

اأحمد الحاج
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Pمن في�ض محمد

�صيد ال�صادات
بميالد طه حلت على الدنيا البركات...

هو اأحمٌد حميد ال�سفاِت..

عظيم ال�سرف وكريم ال�سماِت...

هو المختاُر من اآل ها�سم

جاء بدين ير�سد كل الفئات..

بمعجزة حجة على �سائر المعجزات..

ق������راآن م��ج��ي��د ت���ح���دى ال��ك��ف��ر عبر 

ال�سنوات...

ال ياأتيه الباطل

فهو محفوٌظ بقدرة رب ال�سموات...

ال��ع��ال��م من  اأن���ق���ذ  ر����س���وٌل م���ن اهلل 

الجهاالت..

طاهر من الرج�س مذكوٌر في االإنجيل 

والتوراِة...

االأر����س  ن��ور  بيته  واأه���ل  الم�سطفى 

وال�سموات..

بهم يفرج اهلل عّنا الهم والكربات...

اأهل الُتقى وخير الورى...

ال ت�سع مناقبهم المجلدات...

عليهم من اهلل تعالى

اأف�سل ال�سالم وال�سلوات...

زهراء علي برق

الع�سافير ب�����س��وت  ال����زم����ان  وت���ب���ل���ج���ت اأن������������واٌر ف�����ي ال���م���ع���ب���ِدط�����رَب 

الق�سيد ب��ب��ح��ر  اأب����ي����اٌت  المخلَِّدوان�������س���اق���ت  ب��ال�����س��ع��ر  اأط���ي���ار  وغ�����ردت 

���ِدج�����ن�����ات ال�����ف�����ردو������س زه�������ت اأن�����ق�����ًا ب���ع���ل���ي وف����اط����م����ة وط������ه ال���م���ح���مَّ

ب����م����ول����د خ����ي����ر ال����ب����ري����ة اأح�����م�����ِدوح�������������وُر ع������ي������ٍن ب�������ارك�������ت الآم�����ن�����ة

����ل وت���ك���ّب���ر توا�سعًاوال�����ط�����ي�����وُر راح��������ت ت����ه����لِّ ان��ح��ن��ت  ال��ق��م��ح  و���س��ن��اب��ل 

����د ال����ب���������س����ر وخ�����ي�����ر م��ن��ج��د ل���ل���ن���ا����س، م�����ن ال���ج���ه���ل وال���ك���ف���رل���������س����يِّ

الق�سيِدواالإ���������س��������الُم اأم���������س����ى ب����ري����ق اأم�����ل ب��ب��ح��ر  ت��ت��ه��ادى  واالأب���ي���ات 

مق�سِدف�����ب�����م�����دح م��������ن الأج��������ل��������ه ُخ����ل����ق����ت ل����ي  واالأر������������سُ  ال�������س���م���اُء 

ح�سن عبد الر�سول النمر »اأبو �سالح«
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طرائف:

ماذا قالت الأّم الكبريتة لأولدها؟

- ال تحّكوا روؤو�سكم اأبدًا!

في مقهى كان الزبون منزعجاً جداً فقال:

- اأيها النادل، األي�س با�ستطاعتكم خدمة النا�س جيدًا؟ لقد طلبت 15 مرة �سرابًا 

غازيًا ولم تجلبوا لي �سيئًا بعد.

- اأنا اآ�سف �سيدي �ساأهتم باالأمر حااًل.

التفت النادل نحو زميله و�ساح:

-15 كوكا لهذا ال�سيد حااًل

 اأحجية:

وج��������������اري��������������ٍة ل��������������وال ال����������ح����������واف����������ُر م����������ا َج��������������َرى

اأ����������س���������اه���������ده���������ا ت���������ج���������ري ل������ي�������������س ل��������ه��������ا رج�����������ُل

اأّم����������ه����������م ه�����������ي  وال  اأط���������������ف���������������ااًل  وت���������ر����������س���������ع 

ول��������ي�����������������س ل��������ه��������ا ث����������������دي ول��������ي�����������������س ل��������ه��������ا ب����ع����ل

:)soduku( صودوكو�

�سروط اللعبة: هذه ال�سبكة مكّونة من 

مق�ّسم  كبير  مربع  وكل  كبيرة  مربعات   9
اللعبة  �سروط  من  �سغيرة.  خانات   9 اإلى 

و�سع االأرقام من 1 اإلى 9 �سمن الخانات 

كبير  مربع  كل  في  الرقم  يتكرر  ال  بحيث 

وفي كل خط اأفقي اأو عامودي.

783

49

261

8325

947

516

658

17

589
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من م�صتحبات �صهر ربيع الثاني:

اإن في يوم العا�سر من ربيع الثاني �سنة مئتين واثنتين وثالثين، ولد االإمام 

الح�سن الع�سكريQ، وهو يوم �سريف جدًا، وي�ستحب فيه ال�سيام �سكرًا 

هلل على هذه النعمة العظمى.

من الأدعيـة:

دعاء لطلب الذرّية:

رب هب لي من لدنك ذرية طيبة اإنك �سميع الدعاء.

رب ال تذرني فردًا واأنت خير الوارثين.

رب هب لنا من اأزواجنا وذرياتنا قرة اأعين واجعلنا للمتقين اإمامًا.

ربِّ هب لي من ال�سالحين.

:Qمن حكم اأمير الموؤمنين

فاز بال�سعادة من اأخل�س العبادة.

)عيون الحكم والمواعظ، �س358(

اإذا اأكرم اهلل عبدًا اأعانه على اإقامة الحق.

)عيون الحكم والمواعظ، �س133(

اأقرب ما يكون الفرج عند ت�سايق االأمر.

)ميزان الحكمة، ج3، �س2386(

من و�صايا لقمان:

يا بني...

اإن ال�سارق اإذا �سرق حب�سه اهلل من رزقه، وكان عليه اإثمه، ولو �سبر لنال 

ذلك وجاءه من وجهه.

)بحار االأنوار، 13: 421، ح15(
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اإعداد: في�سل الأ�سمر

الكلمات المتقاطعة

12345678910

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

اأفقيًا:

من مناطق ال�صاحية الجنوبية لبيروت 1  .

هّر مدينة لبنانية في الجنوب – .  2

مدينة اإيطالية ن�صف كلمة ) �صنين ( – .  3

ذنب كبير  م�صّيد البناء – .  4

ما عال من �صطح ماء  يجمعون بين �صيئين – .  5

البحر وتتابع

وفاته لجاأ اإلى المكان – .  6

المائة عام 7  .

للتمني ر�صالة – �صعَف – .  8

�صمين  راية – .  9

ال�صجن من الحيوانات – .  10

عموديًا:

مغارة مدينة لبنانية في الجنوب – .  1

قرية لبنانية في الجنوب  2  .

اأمر�ُس َت الجر�س – ن�صاهد – .  3 �صوَّ

ِجمال  قرية لبنانية في الجنوب – .  4

اإ�صم مو�صول و�صعا ال�صيَء – خوف – .  5

برد   �صّككّن – .  6

.  7 يندم - قرية لبنانية في الجنوب

اأخفى ال�صيء في التراب من الفواكه – .  8

عملة اأوروبية عا�صمة عربية – .  9

�صد تعلمون. �صعور – .  10
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حل الكلمات المتقاطعة ال�سادرة في العدد 222

من يرغب من الإخوة القراء بالم�صاركة في �صحب قرعة الم�صابقة؛ 

فلي�صتعلم عن التاريخ من مركز المجلة.

جواب الأحجية: ال�ساقية

اأجوبة م�سابقة العدد 221

347826915

659713248

182594673

521978364

736451892

498362751

265189437

874635129

913247586

12345678910

ري�سخن	رير	1

	ي	�سن	�س	اع2

ياندنا�سل3

تد	مير	4

هالهمولك5

مهدودرنع6

ن	و�ساكي	7

يايرو�سنا8

حل	هن	ان9

جاةحمحف�سي10

حل لعبة ال  soduku ال�سادرة في العدد 222

1 �  اأ � �سح. 
ب � خطاأ. 

ج � خطاأ.

2 �  اأ � ال�سالة � 
ب � الماء. 

ج � مكارم االأخالق.

.Q3 �  اأ � االإمام ال�سادق
ع���ل���ي  ال�����������س�����ي�����د   � ب 

الخامنئي{.

العابدين زي���ن  االإم����ام   � ج 

.Q

4 �  اأ � ملغى. 
بنت  رق���ي���ة  ال�����س��ي��دة   � ب 

.L الح�سين

ج � ال�سهيد حيدر الفيتروني

5 �  اأ � ملغى. 
ب � 21 تموز 2006.

ج � �سبعة اأ�سعاف.

6 �  �س: 64.
7 �  الربذة.

8 �  ملغى.
9 �  ال�سامرة.

تقي  ال�سيخ محمد  اآية اهلل   �   10
بهجت}.
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ما اأ�سعب اأن يجد االإن�سان نف�سه عاجزًا 

عن قيادة اأموره، وقا�سرًا عن تنظيم اأحواله،  

على  بثقلها  ُترخي  قاهرة  لظروف  ومرتهنًا 

كاهله.

نف�سه  االإن�����س��ان  يجد  اأن  االأ�سعب  لكن 

عاجزًا عن قيادة وقته، وقا�سرًا عن اإدارته، 

فيها  تنق�سي  مفرو�سة،  لروزنامة  ومرتهنًا 

ال�ساعات بما ال حول له وال قوة.  

هذا هو حال  �سخ�س اأقعدته العلة على 

فرا�س المر�س، ومنعته عن الحركة والقيام، 

وا�ستباحت االأوجاع اأع�ساءه، فاأردته �سريع 

رهين  ورمته  العجز،  اأ�سير  وجعلته  الوهن، 

التاأوه واالآالم.

يجل�س ذلك الم�سكين محّدقًا في �ساعة معّلقة على الحائط، وكاأنه 

يراها الأول مرة، يجتاح طنين عقاربها م�سامعه وهي تدبُّ في دورة 

ا�ستفزاز  تنتهي، يرمقها بحزن وهي تختال متنقلة في   متوا�سلة ال 

ال�ساعات  احت�ساب  �سوى  اأمره  يملك من  بات ال  �سافر الأع�ساب من 

والدقائق كي تنق�سي.  

الوقت  الوقت كان ملكي،كل هذا  : »كل هذا  اإ�سارات الح�سرة متاأّوهًا  راأ�سه في  يهّز 

كان تحت ت�سرفي عندما كانت ال�سحة في اأوّجها. لكن مع االأ�سف، لم اأكن اأ�سعر بقيمته 

من   المت�سع  لدي  نعم،كان  االأثمان.  وباأبخ�س  �سدى  �ساع  اأوقاتي  من  الكثير  الحقيقية. 

الوقت مع القدرة لفعل الكثير الكثير من االأ�سياء. االآن لدي المت�سع من الوقت مع عدم 

القدرة على فعل الكثير من االأ�سياء.كان الوقت رهين اإرادتي، وها اأنا االآن رهين الوقت 

الذي تقطعني فيه �سيوف  االألم والمعاناة.

 لو اأن ال�سحة تعود، وترجع العافية اإلى �سابق عهدها الأفعلّن كذا وكذا...«

اأهمية  لمو�سوع  ووافيًا  ُمحكمًا  اخت�سارًا  طياته  في  يحمل  المري�س  ذاك  م�سهد  اإن 

الوقت في حياة االإن�سان و�سرورة ا�ستثماره وتنظيمه واإدارته فيما ينفع وقبل فوات االأوان، 

والذي  يحتاج الموؤيدون له �سفحات كثيرة من  درو�س اأو محا�سرات اأو مقاالت ل�سرحه 

والتاأكيد عليه.

ه قبل اأن  اإّنه يقول وبال طول كالم : خذها من الواقع قبل اأن تقع، الوقت وقتك اِق�سِ

يق�سي عليك...

الوقت وقتك
اإيفا علوّية نا�سر الدين
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