
موعد مع الفكر الأ�صيل لقارئ يبحث عن الحقيقة

اإ�صالمية ثقافية جامعة ت�صدر كل �صهر عن

ال�صيخ خليل رزق

ال�صيد علي عبا�س المو�صوي

اإيفا علوية نا�صر الدين

ال�صيخ محمود كرنيب
Dbouk international

 For printing & general
trading

الم�صرف العام

رئي�س التحرير

مديرة التحرير

المدير الم�صوؤول

اإخراج وطباعة

لبنان  ــ  ال�صاحية الجنوبية  ــ  المعمورة  ــ  ال�صارع العام  

 مبنى جمعّية المعارف الإ�صالمّية الثقافّية  ــ  ط:2  

تلفاك�س: 1471852 961 ــ �س.ب: 24/53

هاتف نقال: 70012526 961 

مندوبا البحرين: 

٭ مكتبة بنت الهدى:
البحرين  ــ  �صوق واقف. هاتف نقـــال: 0097339623842

هاتف ثابت: 0097317415330

٭ دار الع�صمة:
البحرين  ــ  ال�صناب�س. هاتف نقـــال: 0097339214219

فاك�س: 0097317795025

www .baqiato l lah .net
info@baqiatol lah .net
baqiah@baqiatollah.net



4* اأول الكالم: الآمرون والناهون 
ال�سيد علي عبا�س المو�سوي

6* في رحاب بقية اهلل:  الدنيا �صجن الموؤمن 
ال�سيخ نعيم قا�سم

8* حكمة الأمير: ل ت�صتوح�صوا واإن قّل النا�صر
ال�سيخ علي ذوعلم

10* نور روح اهلل:الأمناء على تربية الأجيال

13* مع الإمام الخامنئي {: انتظار الفرج اأمل وعمل

Q 18* �سوؤال وجواب: �صر الحاجة اإلى المع�صوم
اآية اهلل ال�سيخ محمد تقي م�سباح اليزدي

22* اآداب وم�ستحبات: القنـاعة حياة طيبة
ال�سيد �سامي خ�سرا

R24* منا�سبة: كريمة اأهل البيت
ال�سيخ تامر حمزة

الملف

مات 29الإمام الر�صاQال�صيرة وال�صّ
ال�سيخ محمد يون�س

34المدينة المنورة منطلق الدعوة الر�صوية
ال�سيخ حاتم اإ�سماعيل

39ولية العهد ثمار ومكت�صبات
ال�سيخ كاظم يا�سين 

44الموؤامرة وانقالب ال�صحر على ال�صاحر
مقابلة مع ف�سيلة ال�سيخ م�سطفى ق�سير/  حوار: جومانة عبد ال�ساتر

51مناظرات الإمام الر�صاQ في طو�س
د. علي الحاج ح�سن 

56الم�صهد الر�صوي المقد�س
اإيمان علوية

2



62* اأمراء الجنة: �سهيد الوعد ال�سادق ح�صن مح�صن )هادي الحر(
ن�سرين اإدري�س قازان

66* ق�سة: عندما غابت »انت�صار« 
والء اإبراهيم حمود

69* تربية:مالمح التغيير عند المراهقين
الدكتورة �سهير برجاوي

72* مجتمع:اطلب العلم ولو بعيدًا عن الأهل
تحقيق: نبيلة حمزي

78* �سباب: ل ت�صيع وقتك/ كرة ال�صلة/ 9 اأ�صرار لمواجهة الن�صيان
ديما جمعة

82* قراءة في كتاب: الثقافة والمبريالية
زينب الطحان 

86* اأدب ولغة
اإبراهيم من�سور

90* حول العالم
اإعداد: حوراء مرعي

93* ال�سحة والحياة: كيف نعتني باأ�سناننا؟
د. مريم حراجلي قدوح

98* بيئة: خطر النفيات الطبية
روال فقيه

101* بريد القراء

102* الم�سابقة

104* باأقالمكم

108* الواحة

110* الكلمات المتقاطعة
اإعداد: في�سل االأ�سمر

112* اآخر الكالم:ل تحولوها اإلى نقمة
ايفا علوية نا�سر الدين

3

م
 2

01
0 

ل
و

لأ
 ا

ن
ي
ر

�ش
ت
/

 2
29

د 
د

ع
ل
ا



ظواهر  والدة  ت�سهد  اأن  ة  الب�سريَّ المجتمعات  طبيعة  َتفر�س 

جديدة. وما التطّور الذي �سهدته الب�سريَّة من الحياة االأولى لهذا 

االإن�سان على هذه االأر�س واإلى يومنا هذا واإلى ما �سوف ت�سهده في 

الم�ستقبل اإال خير �ساهٍد على اأمٍر ال بّد واأن َي�سير عليه االإن�سان، 

هذا المخلوق المفطور على حّب الكمال وال�سعي للو�سول اإليه.

الظواهر  هذه  بع�س  تحليل  على  را�سات  الدِّ بع�س  وتعكف 

الجديدة ال �سيما االجتماعيَّة منها، بدرا�سة اأ�سبابها، وعوامل 

اأهمّيتها  را�سات  الدِّ ولهذه  عليها.  بة  المترتِّ والنتائج  ن�سوئها 

بهذه  التحّكم  على  ق��درة  من  االإن�سان  لهذا  مه  تقدِّ لما  نظرًا 

الظواهر، وتوجيهها حيث يرى �سالح ذلك، ومحاربتها وال�سعي 

د مدى الخطر المكتَنف فيها. للق�ساء عليها حيث يحدِّ

لما  را�سات خا�سعًة  الدِّ نتائج هذه  اأن تكون  الطبيعّي  ومن 

يملكه االإن�سان من روؤى واأفكار. والفئة الموؤمنة التي ت�سعى اإلى 

تح�سيل ر�سا اهلل ال بدَّ واأن توازن بين هذه الظواهر وبين حكم 

ولكي  اهلل  مع�سية  في  تقع  ال  حتَّى  ال�سرع  وراأي  وجل  عزَّ  اهلل 

تاأمن من الوقوع في �سخطه.

ٍة تفر�سها طبيعة التطّور  فالحكم على اأيِّ ظاهرٍة اجتماعيَّ

اأيِّ  وتوجيه  االإ�سالمية،  االأ�س�س  يعتمد على  واأن  بدَّ  الب�سرّي ال 

ظاهرٍة ال بدَّ واأن يكون �سمن قواعد ال�سرع المبين.

ا الموقف اأمام بع�س الظواهر المخالفة الأحكام ال�سرع  واأمَّ

والموجبة النجراف المجتمع اإلى عالم المع�سية ومخالفة االأمر 

دًا في الرف�س، وهذا ما اأمر به  االإلهي، فال بدَّ واأن يكون مت�سدِّ

االإ�سالم في فري�سة االأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الفري�سة  هذه  فلي�ست  جميعًا.  النا�س  هم  والناهون  االآم��رون 

ال�سيد علي عبا�س املو�سوي

الآمرون والناهون
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دة من النا�س، بنحو يرفع االآخرون فيه  االإلهيَّة وظيفة طبقٍة محدَّ

َمن االإ�سالم معالجة هذه الظواهر  عن اأنف�سهم الم�سوؤوليَّة. وبهذا �سِ

الفري�سة  هذه  تعميم  في  كان  حيث  وتعاليمه،  الأحكامه  المخالفة 

على النا�س كاّفة �سمانًة لقيام فئٍة من النا�س مهما كانت بها.

االآمرون والناهون هم الذين لم يقفوا موقف الحياد اأمام 

القراآن  الأّن  ولهم(؛  لنا  )ما  لمبداأ  يلجاأوا  ولم  الظواهر،  هذه 

ث عن العذاب االإلهي الذي نال اأ�سحاب ال�سبت لم  عندما تحدَّ

مه على اأولئك الذين  ه بمن كان يرتكب المع�سية بل عمَّ يخ�سّ

ُبُهْم}،  اأَْو ُمَعذِّ ُ ُمْهِلُكُهْم  كان منطقهم: {ِلَم َتِعُظوَن َقْوماً اللهَّ

تحدثت  ما  هو  والناهين  االآمرين  فمنطق   .)164 )االأع��راف، 

عنه االآية ذاتها: {َقاُلوا َمْعِذَرًة اإَِلى َربُِّكْم َوَلَعلهَُّهْم َيتهَُّقوَن}.

فهّذبوها،  باأنف�سهم  ب��داأوا  الذين  هم  والناهون  االآم��رون 

اأن  قبل  المنكر  وترك  بالمعروف  وبالعمل  بالطاعة،  واألزموها 

هوا بحديثهم االآمر والناهي اإلى النا�س. يتوجَّ

اأولياء  الخير،  اإلى  تدعو  ��ٍة  اأمَّ والناهون هم خير  االآم��رون 

بع�سهم لبع�س، يرون في فعلهم بابًا من اأبواب الجهاد. 

المجتمع  حياة  ا�ستمرار  �سمانة  هم  والناهون  االآم���رون 

المجتمع  هذا  خالله  من  ياأمن  ال��ذي  الح�سن  وهم  وبقائه، 

نزول العذاب االإلهي.

والناهون هم باب نزول الخير من اهلل عزَّ وجل  االآمرون 

من  الخير  النقطع  فلوالهم  العباد،  اإل��ى  ال�سماء  من  وال��رزق 

ال�سماء ولم�سَّ النا�س ال�سراء.

الب�سرية  هذه  لخير  ي�سعون  الذين  هم  والناهون  االآم��رون 

ويلجاأون اإلى اإر�ساد النا�س لما فيه �سالحهم.

ال�سيطان،  واأع��داء  الرحمن  جنود  هم  والناهون  االآم��رون 

�سد  والهدى  الجهل،  �سد  الوعي  معركة  يقودون  الذين  فهم 

ال�سالل واالإيمان �سد الكفر.

جعلنا اهلل عز وجل من االآمرين بالمعروف والناهين عن 

المنكر.
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الدنيا 

ــن ــن الموؤم �صج
ال�سيخ نعيم قا�سم

يرتبط اأداء الإن�سان وكل �سلوكه بنظرته اإلى الدنيا: هل الدنيا كل 

الحياة؟ اأم اأن الدنيا جزٌء منها ومعبٌر اإلى حياة خالدة في الآخرة؟

ولعلَّ بع�سهم ي�ستنكر هذا الت�ساوؤل، خا�سة في اأو�ساطنا الجتماعية، 

مح�سوم!  فالأمر  وبالتالي  الآخ��ر،  باليوم  موؤمنون  الجميع  اأنَّ  يعتبر  اإذ 

وفاته اأنَّ المق�سود هو الإيمان الحقيقي العملي، الذي ينعك�س �سلوكًا في 

حياة الإن�سان، اإذ ل يكفي الإيمان بالل�سان اأو التحليل المنطقي.

ر عنها   اإن كل حياتنا مرتبطة بنظرتنا العملية اإلى الدنيا، التي يعبِّ

اإَِل  الآَِخ���َرِة  ِف��ي  ْنَيا  الدُّ اْلَحَياِة  َم��َت��اُع  {َفَما  القليل:  الزائل  بالمتاع  وعال  جلَّ 

ْنَيا  َقِليٌل})التوبة/38(، وما عند اهلل خيٌر واأبقى: »َذِلَك َمَتاُع اْلَحَياِة الدُّ

ر�سول  التي قال عنها  14(. وهي  اآل عمران/  اْلَماآِب«)  ُح�ْسُن  ِعْنَدُه  َواهلُل 

.
)1(

ُة الكافر« اهللP: »الدنيا �سجن الموؤمن وجنَّ

من  فيها  بما  للموؤمن  �سجٌن  فالدنيا 

وجهد،  وتعب  وتكاليف  وابتالءات  اختبارات 

مة  وبما يحيط به من ظلٍم وف�ساد وزينٍة محرَّ

من  تتطلبه  وب��م��ا  �سيطانية،  وو���س��و���س��ات 

لهوى  ومخالفٍة  و�سبٍر  وتحديات  ت�سحيات 

منها  ينتقل  فانيٌة  موؤقتٌة  حياة  فهي  النف�س، 

�سوقه  ومع  االأب��دي.  والنعيم  الخلد  اإلى جنة 

الدنيا  تكون  فيها  وم��ا  تعالى  اهلل  جنة  اإل��ى 

وبالء.  فناٍء  من  فيها  بما  له  �سجٍن  بمثابة 

يتمتع  التي  الحياة  كل  فيعتبرها  الكافر  ��ا  اأمَّ
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اآثام  من  عمل  ومهما  بعدها،  حياة  فال  بها 

ومنكرات من اأجل راحته ولذته، فهو ي�ستثمر 

معها  يتعامل  ل��ذا  ال��وح��ي��دة،  وحياته  دن��ي��اه 

التزود منها من دون  التي عليه  الجنة  باأنَّها 

�سوابط. وينطبق عليه قول اهلل تعالى: {َبْل 

ْنَيا})االأعلى/16(، وقول  ُتوؤِْثُروَن اْلَحَياَة الدُّ

الر�سولP: »ياأتي على النا�س زماٌن ال يبالي 

.
)2(

الرجل ما تلف من دينه اإذا �َسِلَمْت دنياه«

على  ينعك�س  ال��دن��ي��ا  م��ع  تعاملنا  اإنَّ 

اعتبرناها  ف���اإذا  و�سلوكنا،  حياتنا  ك��ل 

خطًا  اهلل  �سبيل  اخترنا  ل��الآخ��رة،  معبرًا 

واأوام����ره  ه��دي��ه  ع��ن  نحيد  ال  م�ستقيمًا، 

َراِطي  �شِ َهَذا  {َواأَنهَّ  تعالى:  قال  ونواهيه، 

ُبَل  ال�شُّ ��ِب��ُع��وا  َت��تهَّ َوَل  ��ِب��ُع��وُه  َف��اتهَّ ُم�ْشَتِقيماً 

ِبِه  اُكْم  َو�شهَّ َذِلُكْم  �َشِبيِلِه  َعْن  ِبُكْم  َق  َفَتَفرهَّ

وهذا  َتتهَُّقوَن})االأنعام/153(،  َل��َع��لهَّ��ُك��ْم 

بالن�سر  الموعودين  دائ��رة  في  يجعلنا  ما 

وم����رارات  اآالم  ك��ل  م��ع  واال���س��ت��خ��الف، 

تكون  اأْن  وعال  جلَّ  اإرادت��ه  اإنَّ  اإذ  الدنيا، 

على  ال��ح��ق  ينت�سر  واأْن  االأع��ل��ى،  كلمته 

على  الدنيا  يمالأ  �ساماًل  انت�سارًا  الباطل 

في  عملنا  ف���اإذا  المهدي|،  االإم���ام  ي��د 

الم�ساعب  علينا  ه��ان��ت  االت���ج���اه،  ه���ذه 

الدنيا،  واالبتالءات بما �سنحققه في هذه 

وقد روي عن العيا�سي باإ�سناده عن االإمام 

زين العابدينQ: اأنه قراأ االآية: {َوَعَد 

اِلَحاِت   الهَِّذيَن اآَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا ال�شهَّ
ُ اللهَّ

ا�ْشَتْخلََف  َكَما  اْلأَْر����ضِ  ِفي  َلَي�ْشَتْخِلَفنهَُّهم 

ِديَنُهُم  َلُهْم  َننهَّ  َوَلُيَمكِّ َقْبِلِهْم  ِمن  ��ِذي��َن  الهَّ

َبْعِد  ��ن  مِّ َلنهَُّهم  َوَلُيَبدِّ َلُهْم  ى  اْرَت�شَ ��ِذي  الهَّ

ِبي  ُي�ْشِرُكوَن  َل  َيْعُبُدوَنِني  اأَْم��ن��اً  َخْوِفِهْم 

َف��اأُْوَل��ِئ��َك ُهُم  َذِل���َك  َب��ْع��َد  َك��َف��َر  َوَم���ن  �َشْيئاً 

اأهل  اْلَفا�ِشُقوَن}. وقال: هم واهلل �سيعتنا 

البيت. يفعُل اهلل ذلك بهم على يدي رجٍل 

ا، وهو مهدي هذه االأمة، وهو الذي قال  منَّ

اإال  الدنيا  يبَق من  لم  »لو   :P اهلل  ر�سول 

َل اهلل ذلك اليوم، حتى يلي  يوٌم واحد لطوَّ

رجٌل من عترتي، ا�سمه ا�سمي، يمالأ االأر�س 

.
)3(

عداًل وق�سطا كما ملئت ظلمًا وجورا«

ال ت�ستعجل االأمور، فاإنَّ لكل اأمر اأوانه 

تعالى  اهلل  يخبئه  ما  تعلم  ال  واأنت  ووقته، 

لك من خيرات وتوفيق، وقد يكون التاأخير 

زين  االإم��ام  فعن  واأف�سل،  اأكبر  لم�سلحة 

العابدينQ: »ولعلَّ الذي اأبطاأ عني هو 

، و�سيكون 
)4(

خيٌر لي لعلمك بعاقبة االأمور«

والخير  ال��ع��دل  يعم  ال���ذي  الظهور  وق��ت 

الموؤمنين  لم�سلحة  االأف�سل  الوقت  هو 

والب�سرية جمعاء.

الموؤمن  اأيُّها  تت�سف  اأن  اأردت  ف��اإذا 

ب�سفات الموؤمنين باالآخرة حقًا، فا�ستفد 

عليQما  الموؤمنين  اأمير  و�سف  مما 

ينبغي اأن يكون عليه الموؤمن، فقال: »ينبغي 

للموؤمن اأن يكون فيه ثماني خ�سال: وقوٌر 

�سكوٌر  البالء،  عند  �سبوٌر  الهزائز،  عند 

عند الرخاء، قانٌع بما رزقه اهلل، ال يظلم 

االأعداء، وال يتحامل لالأ�سدقاء، بدنه منه 

.
)5(

في تعب، والنا�س منه في راحة

. اني، تحف العقول، �س: 53( 1) الحرَّ

. اني، تحف العقول، �س: 52( 2) الحرَّ

. ال�سيخ الطبر�سي، تف�سير مجمع البيان، ج 7، �س: 267( 3)

من دعاء االفتتاح. (4 )

. ال�سيخ الكليني، الكافي، ج2، �س: 231( 5)

الهوام�س
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ل ت�صتوح�صوا 

واإن قّل النا�صر

:Q عن أمير المؤمنين
لقلة  الهدى  طريق  في  تستوحشوا  ال  الناس!  »أيها 

أهله«)1(
اإلى  الإن�سان  يو�سل  الذي  الم�سير  هو  الهداية  طريق 

عند  بّين  وا�سح  طريق  وهو  المطلوب.  الكمالي  المق�سد 

الإن�سان العالم الخالي من الأغرا�س والأهواء ال�سخ�سية. 

المادية  والمتطلبات  الأه��واء  عن  بعيد  هو  من  كل  بل  ل 

الفطرة  اأ�سا�س  على  يتحرك  ال��ذي  البحتة  والحيوانية 

والوجدان الإلهي فاإنه ي�سعى جهده في الح�سول على هذا 

الطريق الذي �سي�سله قطعًا. ثم اإن العقل والوحي طريقان 

وا�سحان يو�سالن الإن�سان اإلى طريق الهداية.

هذه  اإل��ى  الو�سول  ف��ي  يوفقون  ال��ذي��ن  قليلون  طبعًا 

بالأفراد  المحيطة  ال�سروط  اأن  وبما  العظيمة.  المرتبة 

مختلفة ومتفاوتة من حيث الزمان والمكان فاإنهم يختلفون 

في مقدار الح�سول والو�سول اإلى طريق الهداية، ولكن المهم 

يتحركون  اإنما  التجاه  هذا  في  يتحركون  الذين  اأن  هنا 

بناًء على المنطق والعلم والمطالعة بعد اأن يتحلوا ب�سفات 

العزم والإرادة. هوؤلء الأ�سخا�س ل يهتمون فيما اإذا كان 

�سالكو طريق الحق قلة اأم ُكُثرًا. اإذا ات�سح لنا طريق الحق 

ما  خالل  من  وال�سعادة  الكمال  اإلى  الو�سول  من  اأيقّنا  واإذا 

نتمتع به من ظرفيات عقلية اأو ذهنية فلن نهتم اإذا ما كان 

المتحركون في هذا الطريق كثيرين اأم قليلين.

ال�سيخ علي ذوعلم
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طريق  �سلوك  المهم 

الحق

طبعًا �سالك طريق الحق 

جذب  لم�ساألة  يهتم  والهدى 

الدعوة  عبر  اإليه  االآخ��ري��ن 

بالمعروف  واالأم���ر  والتبليغ 

وال����ن����ه����ي ع�����ن ال���م���ن���ك���ر 

باال�ستفادة من عمله و�سلوكه 

اإال اأن المهم عنده هو �سلوك 

طريق الحق ولي�س تعداد ال�سالكين له.

م�سيرة  وقائد  الهداية  اإم��ام  يحذرنا 

اأب���ي طالب ب��ن  وال�����س��ع��ادة علي  االإي��م��ان 

Qمن اأن نبتلى بالحيرة واال�سطراب 

والتردد والوح�سة اإذا ما كان �سالكو طريق 

الحق قلة، فال يجب اأن يذهب هذا الحال 

متابعة  عن  يمنعنا  وال  واإرادت��ن��ا  بعزمنا 

وقادتنا  عظمائنا  في  ولنا  الحق.  طريق 

الذين �سلكوا طريق الحق ولم يترددوا فيه، 

على الرغم من قلة النا�سر عند بع�سهم، 

اأ�سوة ح�سنة.

لزوم هداية الآخرين

الحق  عن  نتخلى  اأن  علينا  يجب  هل 

كان  م��ا  اإذا  ال��ه��داي��ة  ط��ري��ق  ع��ن  ونبتعد 

يجب  هل  للحق؟  مخالفًا  حولنا  المحيط 

مرافقة من تت�سمن مخالفته لطريق الحق 

ت�سح  ال��ح��رام؟ هل  وفعل  ال��واج��ب  ت��رك 

ولو  حتى   
)2(

الجماعة« مع  »البركة  مقولة 

كانت على خطاأ؟

والخ�سران  ال�سقوط  الأن  ال،  طبعًا 

الكبير هو في ترك طريق الحق والهداية 

فال  وال�سعادة.  الكمال  ع��وام��ل  وتجاهل 

التردد  في �سلوك يفتر�س 

طريق الحق. نعم ال بد اأواًل من اأن يت�سح 

المعرفة  م��ن خ���الل  ال��ه��دى  ل��ن��ا ط��ري��ق 

والعلم ولكن ال يجب التردد في �سلوكه بعد 

و�سوحه.

ي�س���ير االإم���امQ �س���من حديث���ه 

الق�س���ير ذي االأبع���اد العظيمة اإلى ق�س���ة 

ناقة ثمود حيث قام قوم �سالح بعقر الناقة 

 تعالى ال�س���ريحة، ثم 
َّ

خالف���ًا الأوام���ر اهلل

 تعالى يوجه 
َّ

ندموا على م���ا فعلوا. هنا اهلل

لومه للجميع مع اأن مرتكب هذا االإثم كان 

�سخ�سًا واحدًا، وذلك الأنهم كانوا را�سين 

بفعل هذا ال�س���خ�س ولم يواجهوه باالإنكار 

واالعترا����س. وينبهنا االإمامQاإلى اأن 

اّتب���اع طريق الحق ال يج���ب اأن يمنعنا عن 

مواجهة ال�سالين بل يلزم من اّتباع طريق 

الحق دع���وة االآخرين وهدايته���م اإلى هذا 

الطريق.

وقد تكون اللذائذ الدنيوية والمعا�سي 

محببة عند بع�س االأ�سخا�س اإال اأنها لذات 

ق�سيرة �سرعان ما تزول حيث يحل مكانها 

في  لالإن�سان  مبرر  فال  الطويل.  العذاب 

ترك الحق مقابل لذات زائلة وموؤقتة.

. . نهج البالغة، خطب االإمام عليQ، ج2، �س181( 1)  بحار االأنوار، العالمة المجل�سي، ج63، �س349( 2)

الهوام�س

الحق  ــق  ــك طري �صال

والهدى يهتم لم�صاألة 

اإليه  ــن  الآخري ــذب  ج

ــوة والتبليغ  عبر الدع

ــروف  ــر بـالـمع والأم

ــن المنكر. ــي ع والنه
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الأمناء على

 تربية الأجيال
التربية اأهم من التعليم

االإن�سان  هي  واأمانته  اأمين  المعلم  اإن 

الذي فيه �سالح المجتمع وانحطاطه. فلو 

فاإنه  اأخ��رى؛  اأمانة  اأي��ة  في  االإن�سان  خان 

يرتكب ذنبًا حتمًا، وعمله هذا ال يوؤدي اإلى 

كان  لو  اأم��ا  المجتمع.  في  م�سكلة  ح��دوث 

االإن�سان هو االأمانة، الطفل الموؤهل للتربية 

االأمانة-ال  بهذه  الخيانة  فاإن  االأمانة،  هو 

قد  ما  وقت  في  ترونها  اهلل-�سوف  �سمح 

مجتمع،  وخيانة  �سعب  بخيانة  ت�سببت 

وخيانة االإ�سالم.

اإن الذنب المرتكب في مجال التربية 

الذنب  ذل��ك  عن  كثيرًا  يختلف  والتعليم 

اأو  معينة  دائرة  في  �سخ�س  يرتكبه  الذي 

وزارة من الوزارات. فالذنب المرتكب في 

مثاًل  البالد  على  يق�سي  ال  معينة  وزارة 

تربى طفل  لو  اأم��ا  ن���ادرة.  ح��االت  في  اإال 

فا�سدة،  تربية  والتعليم  التربية  �سلك  في 

وا�ستكبارية؛  �سيطانية  اأخالق  وتربى على 

فاإنه قد يدفع البالد نحو الهاوية من خالل 

اال�ستكبارية،  واأخالقه  ال�سيطانية  تربيته 

اإلى الف�ساد.  ويدفع بعدد كبير من النا�س 

ومن خالل   - المعلمون  اأيها   - فاإنكم  لذا 

معهم  ت�ستركون  ه���ذا  العظيم  عملكم 

اأو  الح�سنات  ف��ي  ���س��واًء  ذل��ك  جميع  ف��ي 

اأحيانًا،  بالجريمة  ت�ساركونهم  ال�سيئات، 

اأنتم.  اأوجدتموها  التي  بالنورانية  واأحيانًا 

اإنكم اأمناء على مثل هذا الجيل، ويجب اأن 

تمار�سوا التربية اإلى جانب التعليم. وهذه 

الوظيفة ال تقت�سر على وظيفة معلم العلوم 

المعلمين  جميع  وظيفة  هي  بل  الدينية، 

اأ�ساتذة  وجميع  ف��روع��ه��م،  ك��ان��ت  مهما 

الجامعة مهما كانت تخ�س�ساتهم.

معلمي  وي��ا  ال�����س��ادة  اأي��ه��ا  عملكم  اإن 

الدين هو التربية. يجب عليكم تعليم تلك 

اأن  واعلموا  اأيدَيكم،  بين  التي  المجموعة 

التربية اأهم من التعليم.

التعليم ر�سالة اإلهية ونبوية

كدور  المجتمع  ف��ي  المعلم  دور  اإن 

االأنبياء، الذين هم معلمو الب�سرية. اإنه دور 

مهم وح�سا�س للغاية، وم�سوؤولية ثقيلة.

دور مهم الأنه هو نف�س دور التربية والتي 
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مقام  اإل���ى  وي�سل  الحيوانية  م��ق��ام  ع��ن 

االإن�سانية.

ح�سن الأم اأول مدر�سة

�سرف  تملكن  ال�سيدات  اأيتها  اأن��ت��ّن 

االأمومة، فت�سبقون الرجال بهذا ال�سرف، 

في  الطفل  تربية  م�سوؤولية  عليكن  وتقع 

مدر�سة  اأول  هو  االأم  فح�سن  اأح�سانكّن. 

ال�سالحة  االأم  وتربي  للطفل. 

ط����ف����اًل ����س���ال���ح���ًا، 

ول���������و ك����ان����ت 

 
ُ
هي »اإخراج من الظلمات اإلى النور« {الل

ُلَماِت  َوِليُّ الهَِّذيَن اآَمُنوا ُيْخِرُجُهْم ِمَن الظُّ

اإَِلى النُّوِر} )البقرة:257(. هذه هي �سمة 

هذه  وتعالى  تبارك  اهلل  وين�سب  المعلم. 

الموؤمنين، ويخرجهم  ال�سمة له، فهو ولي 

من الظلمات اإلى النور. فالمعلم االأول هو 

اهلل تبارك وتعالى الذي ُيخرج النا�س من 

الظلمات اإلى النور، ويدعو النا�س بوا�سطة 

النورانية،  اإلى  الوحي  وبوا�سطة  االأنبياء 

الحب،  واإل��ى  الع�سق،  واإل��ى  الكمال،  واإل��ى 

هي  التي  الكمال  مراتب  اإلى  ويدعوهم 

االأنبياء  ب��ع��ده  وم���ن  ل��الإن�����س��ان، 

الذين ين�سرون تلك المدر�سة 

االإلهية وعملهم هو التعليم 

يعلمون  اإذ  اأي���������س����ًا، 

ويعلمون  ال��ب�����س��ري��ة، 

هو  عملهم  ال��ن��ا���س. 

لي�سمو  االإن�سان  تربية 
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ــي الأم طفلها  قد ترب

ــة ح�صنة، فيقوم  تربي

باإنقاذ  ــل  الطف ــك  ذل

تـربـيـه  ــد  وقـ ــة،  اأُّمـ

ــة فيكون  ــة �صيئ تربي

ــة. اأُّم ــالك  له ــًا  �صبب

يخرج  اهلل-ف�����س��وف  �سمح  م��ن��ح��رف��ة-ال 

الطفل من ح�سنها منحرفًا، والأن الطفل 

لها،  مثيل  ال  باالأم  خا�سة  بعالقة  يرتبط 

اآماله،  كل  تج�ّسد  اأنها  على  اإليها  وينظر 

في  يوؤثر  وعملها  وُخلقها  االأم  كالم  ف��اإن 

ال�سف  هو  االأم  ح�سن  اأن  وبما  الطفل. 

ونزيهًا  ط��اه��رًا  ك��ان  ف��ل��و  للطفل  االأول 

ونما  البداية  منذ  الطفل  لن�ساأ  ومهذبًا 

تهذيب  ومع  ال�سحيحة  االأخالق  تلك  مع 

الجيد.  العمل  ذل��ك  وم��ع  ذاك  النف�س 

كما  اأطفالكّن.  االأول عن  الم�سوؤول  فاأنتّن 

فقد  �سالحة  تربية  طفاًل  ربيتّن  لو  اأن��ه 

تربى  واإذا  باأكمله،  �سعب  �سعادة  يحقق 

في  ف��ا���س��دة  اهلل-ت��رب��ي��ة  �سمح  ط��ف��ل-ال 

ف�ساد  ح��دوث  اإل��ى  ي��وؤدي  فقد  اأح�سانكّن 

في المجتمع.

اأف�سل  اأم��ه  ح�سن  في  الطفل  يتربى 

ال  ب��اأم��ه  الطفل  عالقة  واإن  المعلم.  م��ن 

من  ي�سمعه  ما  واإن  عالقة،  اأية  ت�ساهيها 

اأمه في �سغره ينق�س في قلبه، ويبقى معه 

حتى النهاية.

يجب على االأمهات اأن يلتفتن اإلى هذا 

�سحيحة  تربية  االأطفال  فيربين  المعنى 

علمية  مدر�سة  اأح�سانهّن  ولتكن  ونزيهة، 

���س��يء عظيم ج���دًا ال  واإي��م��ان��ي��ة، وه���ذا 

ي�ستطيع اأحد اأن يقوم به �سوى 

من  الطفل  ويتقبل  االأمهات. 

االأم اأكثر مما يتقبل من االأب. 

طفلها  في  االأم  اأخ��الق  وتوؤثر 

اأكثر من  ال�سغير، ويتاأثر بها 

االآخرين.

ف�����االأم�����ه�����ات اأ�����س����ا�����س 

يكونّن-ال  و�سوف  الخيرات، 

فيما  ال�سّر  اهلل-اأ�سا�س  �سمح 

لو رّبين اأطفالهّن تربية �سيئة.

ّم معّينة طفلها تربية ح�سنة، 
ُ
قد تربي اأ

فيقوم ذلك الطفل باإنقاذ اأّمة، وقد تربيه 

تربية �سيئة فيكون �سببًا لهالك اأّمٍة.

دور الأهل في التربية

االأم-على  االأ�سرة-وخا�سة  تاأثير  اإن 

االأطفال، واالأب على االأحداث كبير جدًا. 

ولو تربى االأوالد ب�سكل الئق وتعليم �سحيح 

ف��ي اأح�����س��ان االأم���ه���ات وب��ح��م��اي��ة االآب���اء 

المتدينين، ثم ُير�سلون اإلى المدار�س، فاإن 

عمل المعلمين �سيكون اأ�سهل.

الح�سن  تبداأ من  التربية  فاإن  اأ�سا�سًا 

ويمكن  االأب.  ج��وار  وم��ن  ل��الأم،  الطاهر 

وال�سحيحة  االإ�سالمية  التربية  من خالل 

و�سع اللبنات االأولى لال�ستقالل والحرية، 

وااللتزام بم�سالح البالد.

اأن  واالأمهات  االآباء  على  يجب  واليوم 

يهتموا ب�سلوك اأوالدهم.

ينتبهوا  اأن  واالأمهات  لالآباء  وينبغي 

هي  والجامعة  المدر�سة  �سنوات  اأن  اإل��ى 

بالن�سبة  وال��ت��ح��رك  ال��ه��ي��ج��ان  ���س��ن��وات 

الأوالده����������م، واأن����ه����م ي���ن���ج���ذب���ون اإل����ى 

ال��م��ج��م��وع��ات وال��م��ن��ح��رف��ي��ن م��ن خالل 

اأب�سط ال�سعارات.
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ــرج ــار الف انتظــ

ــل ــم اأمـــــــل وع
اإنَّ اأبرز �سعارات المهدوية هو تحقيق العدالة. فعندما نبداأ في دعاء 

الندبة-مثال-ببيان و�سرد �سفاته| بعد ن�سبته اإلى اآبائه العظام واآله 

لمة، اأين  ل جملة نذكرها هي )اأين المعّد لقطع دابر الظَّ الطاهرين فاإنَّ اأوَّ

 .
)1(

المنتَظر لإقامة الأْمت والِعَوج، اأين المرتجى لإزالة الجور والعدوان(

اأي اإنَّ اأفئدة الب�سرية تظّل تخفق اإلى اأن ياأتي ذلك المنقذ ليقطع دابر 

الجور ويحّطم بناء الظلم الذي كان قائمًا على مّر التاريخ الب�سري منذ 

�سالف الأزمنة وما زال قائمًا حتى يومنا  بكل ق�سوة، ويوقف الظالمين 

الموعود حين  للمهدي  المنتظرون  ين�سده  ما  ل  اأوَّ عند حدودهم. وهذا 

ظهوره، اأو حينما يتذّكرون مناقبه، فاإنَّ اأبرزها هي )الذي يمالأ الدنيا-

تحمله  الذي  المفهوم  هو  وهذا   ،
)2(

وعدل(  ق�سطًا  معينة-  بقعة  ولي�س 

الروايات المتواترة ب�ساأنه|.
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العدالة اأمل ال�سعوب

وبناء على هذا فاإنَّ انتظار المنتظرين 

للمهدي الموعود اإنَّما هو انتظار ال�ستتباب 

تعانيه  هّم  اأكبر  العدالة  ففقدان  العدل، 

الظلم  اأنظمة  مار�ست  اإذ  اليوم  الب�سرية 

والجور في اأرجاء العالم االإجحاف ب�سّتى 

الب�سرية  واأرهقت  االإن�سانية،  بحق  �سوره 

الطبيعية.  حقوقها  و�سلبتها  ب�سغوطها 

ا م�سى  بيد اأنَّ االأمر تفاقم اليوم اأكثر ممَّ

اإزالة  ين�سد  اإنَّما  واالإن�سان  التاريخ.  من 

المهدي  ظهور  من  وينتظره  الواقع  ه��ذا 

الموعود. فالق�سية هي طلب للعدالة. واإنَّ 

هو  المو�سوع  هذا  من  ن�ستقيه  در�س  ل  اأوَّ

تدمير �سرح الظلم على الم�ستوى العالمي، 

واإنَّه  حتمي.  بل  فح�سب  ممكن  لي�س  وهو 

ر  تت�سوَّ ال  اأن  االأه��م��ي��ة  غ��اي��ة  ف��ي  الأم���ر 

ا�ستحالة  المعا�سرة  ة  الب�سريَّ االأج��ي��ال 

فعل �سيء في مواجهة الظلم العالمي، اإذ 

ال�سخ�سيات  مع  االآن  ث  نتحدَّ حينما  اإننا 

الذي  الظلم  ح��ول  العالم  في  ال�سيا�سية 

تمار�سه مراكز القدرة في العالم والنظام 

باأ�سره  العالم  ي�سود  الجائر-الذي  الدولي 

نعم،  يقولون:  اال�ستكبار-نراهم  ويتزعمه 

يمار�سون  ه��وؤالء  واإنَّ  تقولون،  ما  �سحيح 

ر فعل �سيء.  الظلم حقًا، ولكن من المتعذَّ

ال�سخ�سيات  م��ن  كبيرًة  طائفًة  اإنَّ  اأي 

ال�سيا�سية التي تم�سك اأي�سًا بزمام االأمور 

ا�ستحوذ عليها  قد  العالمي  الم�ستوى  على 

على  يفر�سون  وبدورهم  والقنوط،  الياأ�س 

دون  ويبدِّ والقنوط  الياأ�س  ه��ذا  �سعوبهم 

الخارطة  تغيير  على  القدرة  في  اآمالهم 

ومن  ال��ي��وم.  لعالم  الظالمة  ال�سيطانية 

الطبيعي اأنَّ اليائ�سين يعجزون عن القيام 

باأية حركة في طريق االإ�سالح، فما يدفع 

النور  هو  والحركة  العمل  نحو  الب�سر 

ة االأمل. وقوَّ

اإمكانية وحتمية زوال 

الظلم

اإن االإيمان بالمهدي الموعود 

القلوب بنور االأمل. وال معنى  يمالأ 

للياأ�س الذي ي�ستحوذ على الكثير 

العالم.  ه���ذا  ف��ي  ال��ن��خ��ب  م��ن 

الموؤمنين  ن��ح��ن  ل��ن��ا  بالن�سبة 

للمهدي  ال��ح��ت��م��ي  ب��ال��ظ��ه��ور 

ال  الم�ستقبل،  ف��ي  الموعود| 

الخارطة  تغيير  باإمكانيَّة  ن�سك 
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مقارعة  باإمكانية  وال  للعالم،  ال�سيا�سية 

لي�س  المعنى  وهذا  القوة.  ومراكز  الظلم 

حتمي.  هو  بل  الم�ستقبل  في  فقط  ممكنًا 

واإذا ما اآمن �سعب باإمكانية تغيير الخارطة 

في  ال��ي��وم  القائمة  الظالمة  ال�سيطانية 

يد  باأنَّ  وال�سعور  ال�سجاعة  تمّلكته  العالم 

هيمنة  محتوم  ب�سكل  تكتب  ل��م  الق�ساء 

االإن�سان  بني  ولدى  االأب��د،  اإلى  الظالمين 

ولو  العدل  راية  لرفع  ال�سعي  على  القدرة 

الذي  ما  انظروا  محدودة.  بقعة  ربوع  في 

وكيف  العالم  في  �سيحدث 

فيما  ال�سعوب  الوعي  �سيعّم 

العالم  �سعوب  غر�ست  ل��و 

نير  تحت  االآن  –الرازحة 
قلوبها  في  والجور-  الظلم 

مقارعة  ب��اإم��ك��ان��ي��ة  االأم����ل 

الظلم.

العظيم  اإم���ام���ن���ا  اإنَّ 

االإم�������ام ال��خ��م��ي��ن��ي } 

االإ�سالمية  التعاليم  وببركة 

بّدد هذا الياأ�س عن القلوب 

وم���ن���ح ال��ج��م��اه��ي��ر االأم����ل 

النتيجة  فكانت  وال�سجاعة، 

ونه�س  ال�����س��ع��ب  ه����ّب  اأن 

وخا�س  ال�سدائد  مقتحمًا 

الكفاح باذاًل المهج وا�ستطاع 

الظلم  ع��ن��ا���س��ر  م��ق��ارع��ة 

البقعة  هذه  في  وال�سيطنة  الجور  ونظام 

من العالم ومن ثم اإ�سقاطه واقتالعه.

للدوائر  التابعة  االإع���الم  اأج��ه��زة  اإنَّ 

اال�ستكبارية العالمية والمثقفين الدائرين 

اأي  ال�ستحالة  ال��ي��وم   ي��رّوج��ون  فلكها  في 

القائم  الظالم  النظام  لمواجهة  تحرك 

الثوري  الفكر  ي��ح��ارب��ون  واإن��ه��م  ح��ال��ي��ًا، 

للتاأقلم  ال�سعب  دفع  محاولين  والمبدئي، 

مع الو�سع المعا�سر في العالم الذي ي�سوده 

تجاهه،  فعل  رّد  اأي  اإب��داء  وع��دم  الظلم، 

بالمهدي|  االعتقاد  فكرة  تمثل  فيما 

النقطة المعاك�سة لهذه الدعايات الخاطئة 

الظالمة.

العدالة ل تتحّقق اإّل بالقّوة

يعّلمنا  اأن  ينبغي  الذي  االآخر  الدر�س 

العدالة  اأنَّ  هو  بالمهدوية  االعتقاد  اإّي��اه 

االإمام  ننتظرها-عدالة  التي 

ت�سمل  ال��ت��ي   | ال��م��ه��دي 

تتاأتَّى  ب���اأ����س���ره-ال  ال��ع��ال��م 

والن�سيحة،  الموعظة  عبر 

موعود  المهدي|  اإن  اأي 

الن�سح  م  ليقدِّ ياأتي  ال  االأمم 

ليكّفوا  ال��ع��ال��م  ف��ي  للظلمة 

ع���ن ظ��ل��م��ه��م واأط��م��اع��ه��م 

وا�ستغاللهم،  و�سلطويتهم 

اأية  ف��ي  تتحقق  ال  فالعدالة 

طريق  عن  العالم  من  بقعة 

اإق���رار  ��م��ا  واإنَّ الن�سح،  لغة 

المعمورة  رب��وع  على  ال��ع��دل 

�سير�سيه  ال����ذي  -ب��ال��ن��ح��و 

اأّي من  االأنبياء-اأو في  وارث 

اأن  اإل��ى  يحتاج  العالم،  بقاع 

يم�سك العادلون وال�سالحون 

ودعاة العدل من النا�س بالقوة ويخاطبون 

الحديث  ي�سح  فال  القوة.  بلغة  الجبابرة 

تهم  قوَّ اأ�سكرتهم  الذين  مع  الن�سح  بلغة 

الغا�سمة، بل يجب مخاطبتهم بلغة القوة، 

الن�سح،  بلغة  االأنبياء دعوتهم  ابتداأ  فلقد 

غير اأنَّهم لما ا�ستطاعوا ا�ستجماع وتجهيز 

ن�صك  ل  ــن  ــح ن

باإمـكـانـية تـغـيـير 

الخارطة ال�صيا�صية 

للعالم، ول باإمكانية 

الـظـلـم  مـقـارعـة 

ــز الــقــوة،  ــراك وم

الــمـعـنـى  وهــذا 

فقط  ممكنًا  ليـ�س 

الـمـ�صـتـقبل  فـي 

بـل هــو حـتـمـي.
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اأن�سارهم، اأخذوا يخاطبون 

اأع������داء ال��ت��وح��ي��د واأع�����داء 

ة بلغة القوة. الب�سريَّ

الح�����ظ�����وا ه�������ذه االآي�������ة 

ث عن  ال��ق��راآن��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��ح��دَّ

الق�سط وتقول اإنَّ اهلل �سبحانه 

{ِلَيُقوَم  النبيين  بعث  وتعالى 

النهَّا�ُض ِباْلِق�ْشِط}، فاإنها تقول 

اْلَحِديَد  ن��َزْل��َن��ا  {َواأَ مبا�سرة 

َوَمَناِفُع  ���َش��ِدي��ٌد  ����ٌض  َب���اأْ ِف��ي��ِه 

االأنبياء  اإنَّ  اأي  ���ا����ِض}،  ِل���ل���نهَّ

باالإ�سافة اإلى دعوتهم بالل�سان 

فاإنَّهم يواجهون االأقوياء والعتاة المدّججين 

وال�سلطويين  وال��م��ت��غ��ط��ر���س��ي��ن  ب��ال�����س��الح 

الفا�سدين ويقارعونهم.

ف�سل  عن  وعي  دون  بع�سهم  ث  يتحدَّ

الدين عن ال�سيا�سة، بمعنى دفعهم الدين 

ين  المتدِّ يكتفي  واأن  االنعزال  اأقبية  اإل��ى 

ال  هنا  الن�سيحة  اإنَّ  فقط.  بالن�سيحة 

على  يقوى  ما  واإن  �سيء،  فعل  على  تقوى 

وتهديدها  ال��ك��ب��رى  ال��ق��وى  ج��م��اح  ك��ب��ح 

اأو  وا�ستئ�سالها  والف�ساد  الظلم  ومقاومة 

واالإ�سالمية،  االإلهية  القدرة  هو  زعزعتها 

وما يتمتَّع به الحاكم االإ�سالمي من اقتدار 

فداه(  )اأرواح��ن��ا  الزمان  واإم��ام  �سيا�سي 

ة  وقوَّ اقتدار  من  به  يتمتع  ما  –وبف�سل 
واإيمان  ال�سامي  اإيمانه  بها  يرفده  ومنعة 

الظالمين  نحو  يتوّجه  واأن�ساره-  اأتباعه 

ق�سور  ويحطم  عليهم  ليق�سي  الدوليين 

الجور.

تكليفنا ال�ستعداد لظهوره

من  الم�ستقاة  االأخ��رى  الدرو�س  ومن 

اأنَّ  من  بالرغم  ��ه  اأنَّ هو  بالمهدي  االإيمان 

)اأرواحنا  بالمهدي  االإيمان 

ال  �سامية  غاية  يمثِّل  ف��داه( 

ولكن  ال�سك،  اإليها  يتطرق 

الق�سية  تنتهي  ال  اأن  يجب 

عند حدود التمّني فيها –اأي 

تتخذ  اأو  قلبيًا  طموحًا  تبقى 

طابعًا احتفاليًا اأو تتردد على 

تقدير-  اأح�سن  على  الل�سان 

اأن  ب��دَّ  ال  اأم��ن��ي��ة  فهي  ك��ال، 

فاالنتظار  العمل،  يردفها 

لي�س  ع��ن��ه  ��وا  ت��ح��دثَّ ال����ذي 

بل  الدموع،  وذرف  الجلو�س 

اأنف�سنا  اإعداد  وجوب  يعني  اإنَّما  االنتظار 

جنودًا الإمام الزمان، فالجندية عند اإمام 

الجندية  بل  الهّين،  باالأمر  لي�ست  الزمان 

دوائر  لمقارعة  ي�سبو  عظيم  منقذ  عند 

الهيمنة والف�ساد الدوليين كافة تحتاج اإلى 

بناء ذات ووعي وب�سيرة. وبع�سهم يتَّخذ 

اأو  اأنف�سهم  لتخدير  و�سيلة  المعتقد  هذا 

االآخرين، واإنَّه لخطاأ، فينبغي اأن ال يراودنا 

�سياأتي  الزمان  اإم��ام  اأنَّ  بما  ��ه  اأنَّ الت�سور 

ويمالأ الدنيا عداًل وق�سطًا فال تكليف علينا 

االآن. كال، بل العك�س، اإذ اإننا مكلفون االآن 

بالتحرك باتجاه اال�ستعداد لظهوره|.

يعني  ال  ال��زم��ان  ب��اإم��ام  االإي��م��ان  اإنَّ 

االنزواء، كامتناع المرء عن اإيقاد ال�سراج 

ال�سم�س  اأن  بحجة  ال��م��ظ��ل��م  ال��ل��ي��ل  ف��ي 

النهار  ويحّل  الدنيا  على  غد  في  �ست�سرق 

الظلم  �ساهدنا  ما  ف��اإذا  الكون.  وي�سيء 

ت�سود  والعنجهية  والتمييز  واالإج��ح��اف 

فذلك  الحا�سر  الوقت  في  الدنيا  اأرج��اء 

لمكافحته.  ال���زم���ان  اإم����ام  ي��ظ��ه��ر  م��م��ا 

فعلينا  الزمان  ل�ساحب  جنودًا  كنا  واإذا 

واجب  اأعظم  اإن   

يتحمله المنتظرون 

هو  الزمان  ــام  لإم

من  ــتــعــداد  ال�ــص

الناحـيـة الـمعنوية 

ــــة  ــــي ــــالق والأخ

ـــة ـــي ـــل ـــم ـــع وال
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لمكافحته.  اال���س��ت��ع��داد 

اأعظم واجب يتحمله  واإن 

ال���م���ن���ت���ظ���رون الإم������ام 

اال�ستعداد  ه��و  ال���زم���ان 

المعنوية  ال��ن��اح��ي��ة  م���ن 

ومن  والعملية  واالأخالقية 

حيث تر�سيخهم لالأوا�سر 

ال����دي����ن����ي����ة 

والعقائدية 

طفية  لعا ا و

الموؤمنين،  مع 

منابذة  وك��ذل��ك 

الجبابرة.

ينهارون  الذين 

فرائ�سهم  وت��رت��ع��د 

الخطر  م���واج���ه���ة  ف����ي 

وحالوتها،  الدنيا  ومفاتن  واالن��ح��راف 

باأية  للقيام  ا�ستعداد  على  لي�سوا  والذين 

مطامعهم  تعري�س  ���س��اأن��ه��ا  م��ن  ح��رك��ة 

عدا  ف��ي  ي��ك��ون��وا  اأن  ل��ه��م  اأّن����ى  للخطر، 

المنتظرين ل�ساحب الزمان|؟!

العظيم  الم�سلح  ل��ذل��ك  فالمنتظر 

في  ال�سالح  مقومات  اإع��داد  عليه  يتعّين 

لتحّقق  الثبات  يمّكنه من  ما  ويعمل  نف�سه 

ال�سالح.

حكومة   | ال��م��ه��دي  ح��ك��وم��ة 

�سعبية

وثّمة در�س مهم اآخر وهو اأن الحكومة 

)اأرواحنا  الموعود  للمهدي  الم�ستقبلّية 

الكلمة  معنى  بكل  �سعبية  حكومة  ف��داه( 

. دعاء الندبة، اإقبال االأعمال، ابن طاوو�س، ج1، �س 508( 1)

. الجواهر ال�سنية، الحر العاملي، �س 285( 2)

الهوام�س

واإرادتها  الجماهير  اإي��م��ان  على  تعتمد 

الحكومة  هذه  بين  والفارق  و�سواعدها. 

ال�سعبّية  تّدعي  التي  والحكومات  ال�سعبّية 

والديمقراطّية في عالمنا المعا�سر كالبعد 

ما بين االأر�س وال�سماء، فما ي�سّمونه اليوم 

بالديمقراطية  العالمي  الم�ستوى  على 

وحاكمية ال�سعب هو عين تلك الدكتاتورية 

القديمة لكنها ارتدت ثوبًا جديدًا.

اإن الديمقراطيات ال�سائدة في عالمنا 

المزّيف  االإع����الم  على  ت��ق��وم  المعا�سر 

الماكر وخداع االأب�سار والقلوب.
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�صرُّ الحاجة 
Qاإلى المع�صوم
اآية  اهلل ال�سيخ حممد تقي م�سباح اليزدي)*(

ما هو �سر الحاجة اإلى الإمام المع�سومQ؟

اتفاق  من  الم�سلمين  يجمع  مّما  الرغم  على 

والعقائد،  ك��الأ���س��ول،  ال��دي��ن،  ك��ل��ّي��ات  ح���ول 

والأخالق، والأحكام اإّل اأّنهم يختلفون في جانب 

الأحكام  تفا�سيل  وبع�س  العقائد  م��ن  ث��ان��وّي 

والقوانين، الأمر الذي جعلهم اأتباع ِفَرق ومذاهب 

�سّتى.

الخالفات  ه���ذه  تلخي�س  الممكن  م��ن  اإِّن 

العقائد  محور  الأّول:  اأ�سا�سين؛  محورين  في 

الأحكام  محور  والثاني:  الكالم،  بعلم  المرتبط 

الفقه.  علم  اإلى  ي�ستند  الذي  العام(  )بمدلوله 

الأّول هو  المحور  البارز للخالف ح�سب  النموذج 

الم�سائل  في  والمعتزلة  الأ�ساعرة  بين  الخالف 

الّثاني  المحور  نطاق  في  النموذج  اأّما  الكالمّية. 

فهو الخالف في الم�سائل الفقهّية بين المذاهب 

ال�سنّية الأربعة.
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الخالف في ق�سّية الإمامة

اإّن اأحد اأ�سهر الخالفات بين المذاهب االإ�سالمّية هو ذلك 

القائم بين ال�سيعة وال�سّنة في ق�سّية االإمامة، ففي واقع االأمر اإّن 

الميزة الرئي�سة التي تمّيز مذهب االإمامّية هي االعتقاد باإمامة 

االأئّمة االإثني ع�سرR مع حيازتهم لثالث خ�سال: الع�سمة، 

والعلم الموهوب من اهلل، والتن�سيب من قبل اهلل تعالى.

اأ�سل هذا الخالف مرتبط  اإّن  هنا يطرح �سوؤال، وهو: هل 

اأم هو   ،
)1(

رف اأّنه خالف فقهّي �سِ اأم  بحقل العقائد والكالم؟ 

حزبين  بين  ين�سب  ال��ذي  بذلك  يكون  ما  اأ�سبه  �سيا�سّي  ن��زاع 

�سيا�سّيين على انتخاب مر�ّسح الرئا�سة لكّل منهما؟

نظر  وجهة  من  االأق��ّل  الم�ساألة-على  هذه  اأّن  هي  الحقيقة 

الفقهّية  اأبعادها  واأّن  كالمّية،  عقائدّية  م�ساألة  هي  الت�سّيع- 

للنظام  اإّن  اأخرى:  بعبارة  لها جنبة فرعّية ال غير.  وال�سيا�سّية 

واالإمامة  ومتنا�سقة،  مرّتبة  حلقات  ال�سيعة  عند  العقائدّي 

ال�سل�سلة  تفقد هذه  وبحذفها  الحلقات،  تلك  واحدة من  ت�سكل 

و�سوحًا  المطلب  هذا  يزداد  اأن  اأجل  من  وكمالها.  ان�سجامها 

العقائدّي  النظام  على  اإجمالّية  نظرة  نلقي  اأن  علينا  يتعّين 

المت�سل�سل  النظام  االإمامة من هذا  مكانة  لنا  لتّت�سح  لل�سيعة، 

والدليل  الق�سّية  بهذه  ال�ّسيعة  اهتمام  وراء  ال�ّسبب من  ويتبّين 

على �سرورتها.

النظام العقائدي لل�سيعة

اإّن الحلقة االأولى في النظام العقائدّي لالإ�سالم هي االعتقاد 

بوجود االإله الواحد، ومن ثّم االعتقاد ب�سفاته الذاتّية والفعلّية. 

اإِّنه وفق الروؤية االإ�سالمّية، فاإّن اهلل تعالى، كما اأّنه الخالق لكّل 

ظاهرة في الوجود، فهو الرّب والمدّبر والمدير لها كذلك، وكّل 

وب�سعة  وعر�سّية،  �سال�سل طولّية  في  تنتظم  التي  الموجودات، 

تمتّد منذ االأزل وحّتى االأبد، ت�سّكل معًا نظامًا واحدًا متنا�سقًا 

تتّم اإدارته-بمقت�سى الحكمة االإلهّية- بوا�سطة قوانين العلّية.

ومن بين مخلوقات الباري تعالى-التي ال ُتح�سى وال ُتعد- 

ل،  والتعقُّ ال�سعور،  قبيل  من  ب�سفات  يمتاز  الذي  هو  االإن�سان 

واالإرادة، واالختيار، االأمر الذي يجعل اأمامه م�سيرين: اأحدهما 

لهذا  االأب��دّي.  ال�سقاء  نحو  يقوده  واالآخ��ر  ال�سعادة،  نحو  يّتجه 

تلك  على  زائ��دة  ة  خا�سّ بربوبّية  م�سمول  فاالإن�سان  ال�سبب، 

لو اأّنه تعالى اأوكل 

الإن�صان اإلى نف�صه 

لـه  ــل  يـر�صـ ــم  ولـ

الأنبياء ليدّلوه على 

الم�صتقيم  ال�صراط 

لكان الم�صيف الذي 

يدعو �صيفه للقيام 

ب�صيافته ثّم ل يدّله 

ــى دار ال�صيافة! عل
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الربوبّية التي ت�سمل كل ظواهر الوجود غير المختارة اأال وهي 

اإّن مقت�سى الربوبّية االإلهّية الجامعة،  اأي  الربوبّية الت�سريعّية. 

لل�سير  والمقّدمات  االأ�سباب  له  توّفر  اأن  هو  لالإن�سان،  بالن�سبة 

معالم  وت�سخي�س  بالهدف  تعريفه  بينها  من  والتي  االختيارّي 

الطريق الذي �سيطويه للو�سول اإليه، كي يتي�ّسر له االختيار عن 

تعّقل ووعي. على هذا االأ�سا�س فاإّن مقت�سى الحكمة االإلهّية هو 

وذلك  والعقلّية  الح�سّية  اإدراكاته  في  الحا�سل  النق�س  ترميم 

يتم عن طريق علوم الوحي.

في  والنبّوة  الوحي  مجموعة  اأهمّية  مدى  تقّدم  مّما  يّت�سح 

هذا الم�سمار، الأّن اهلل تبارك وتعالى لو اأّنه اأوكل االإن�سان اإلى 

الم�ستقيم  ال�سراط  على  ليدّلوه  االأنبياء  له  ير�سل  ولم  نف�سه 

يدعو  ال��ذي  كالم�سيف  لكان  االأب��دّي��ة،  ال�سعادة  اإل��ى  للو�سول 

�سيفه للقيام ب�سيافته ثّم ال يدّله على دار ال�سيافة!

حلقة الإمامة

اإّن تعاليم االأنبياء تعّر�ست لتاأثير عوامل �سّتى من التغيير 

كانت  الوقت  مرور  ومع  العمدّي  وغير  منه  العمدّي  والتحريف 

تفقد خا�سّيتها في الهداية، االأمر الذي كان ي�ستدعي بعثة نبّي 

اآخر لكي يحيي التعاليم الما�سية وياأتي اإذا لزم االأمر بتعاليم 

اأخرى ت�ساف اإلى �سابقاتها اأو تحّل محّلها.

�سي�ستمّر  المنوال  اإّن هذا  وهو: هل  هنا،  يطرح  �سوؤااًل  لعّل 

متكاملة  �سريعة  تاأتي  اأن  الممكن  من  اأّنه  اأم  االآبدين،  اأبد  اإلى 

تبقى م�سونة من اآفة التحريف، فتنتفي الحاجة بذلك اإلى بعثة 

نبّي اآخر؟

هي  ال�سوؤال  هذا  عن  االإ�سالم  يطرحها  التي  االإجابة  اإّن 

الخيار الثاني. فكّل الم�سلمين متفقون على اأّن االإ�سالم هو اآخر 

�سريعة �سماوّية، واأّن نبّي االإ�سالم هو خاتم االأنبياء، واأّن القراآن 

الكريم، الذي هو الم�سدر االأ�سا�س لهذه ال�سريعة، قد و�سل اإلى 

اأيدينا �سالمًا، خاليًا من التحريف و�سيبقى كذلك.

غير اأّن القراآن الكريم لم ُيبّين كّل ما تحتاج اإليه الب�سرّية 

من تعاليم ب�سكل تف�سيلي، واأوكل هذه المهّمة اإلى النبّي االأكرم

ْكَر ِلُتَبيَِّن  ه: {َواأَنَزْلَنا اإَِلْيَك الذِّ P، فقد جاء في القراآن ما ن�سّ

وُي�ستدّل من ذلك على   .)44 اإَِلْيِهْم} )النحل:  َل  ُنزِّ َما  ِللنهَّا�ِض 

هذا  اأّن  اإاّل  »ال�سّنة«.  هو  االإ�سالم  لمعرفة  الثاني  الم�سدر  اأّن 
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الم�سدر لي�س م�سونًا )من التحريف( كما كان القراآن م�سونًا 

التاريخّية  تنّباأ-وال�سواهد  قد   Pاالأكرم النبّي  فنف�س  منه. 

اإلى النبّيP ما  القطعّية متوّفرة- باأّن اأفرادًا �سين�سبون كذبًا 

لم يُقله و�سينقلون عن ل�سانه اأقوااًل عاريًة عن ال�سّحة.

هنا، ياأتي �سوؤال اآخر مفاده: ما هو الم�سروع الذي ر�سمته 

الربوبّية االإلهّية في �سبيل تاأمين هذه الحاجة الملّحة بعد رحلة 

الر�سول االأعظمP؟

بين  ف��ارق��ًا  ه��ن��اك  اأّن  ُي��الح��ظ  ب��ال��ذات  النقطة  ه��ذه  ف��ي 

الت�سكيلة الفكرّية والعقائدّية الأهل ال�سّنة، والت�سكيلة العقائدية 

لل�سيعة، حيث ت�سطع-في هذا المجال عند ال�سيعة- حلقة غاية 

في الو�سوح اأال وهي »االإمامة«. بمعنى: اأّن تبيين اأحكام االإ�سالم 

بعد  ومت�سابهاته  الكريم  القراآن  عمومّيات  وتف�سير  وقوانينه 

اأفا�سه اهلل  بعلم  يتمّتعون  اأفراد  اإلى  اأوكل  قد   Pاالأكرم النبّي 

عليهم، وَمَلكٍة منحهم اإّياها وهي الع�سمة، وكذا جميع المقامات 

والمزايا التي كانت للنبّي االأعظمP با�ستثناء النبّوة والر�سالة 

اإّن ربوبّية اهلل التكوينّية  كمقام الوالية والحكومة. بتعبير اآخر: 

واإّن  االأّم��ة،  هذه  في  ال�سخ�سّيات  هذه  مثل  وج��ود  اقت�ست  قد 

ربوبّيته الت�سريعّية قد اقت�ست فر�س طاعة هوؤالء على النا�س.

لمجموعة  ا�ستمرار  الحقيقة  في  هي  االإمامة  حلقة  اإذًا، 

وا�سلوا  الذين  هم   Pاالأكرم الر�سول  عترة  واإّن  الر�سالة، 

ومن  اإّنهم  حيث  بعده،  من   Pالر�سول بمهّمة  وقاموا  الطريق 

العظيم  الرجل  ميراث هذا  النبّوة حفظوا  بمقام  تمّتعهم  دون 

بوا-�سمنًا- من قبل اهلل  وبّينوه لالأجيال القادمة، وهم قد ُن�سّ

جّل وعال، الإدارة �سوؤون المجتمع االإ�سالمّي، والت�سّدي لمقام 

الحكومة والوالية على االأّمة، على الرغم من اأّن هذا االأمر لم 

يدخل حّيز التنفيذ اإال لفترة وجيزة، كما اأِّنه لم يكن قد تي�ّسر 

اإال لبع�س االأنبياء فقط وفي برهة محدودة من الزمن.

ا�ستنادًا اإلى ما تقّدم، اأ�سبح من الجلّي اأّن م�ساألة االإمامة 

اأّنها ق�سّية  اأن ُتبحث من باب  اأ�ساًل هي م�ساألة كالمّية وال بد 

عقائدّية، ال اأن ُتناق�س على اأّنها مجّرد فرع من فروع الفقه اأو 

بعنوان اأّنها ق�سّية �سيا�سّية اأو تاريخّية.

* موؤتمر حول الت�سّيع؛ فيالدلفيا؛ تّموز1993م.
( 1) راجع: �س���رح المقا�س���د في علم ال���كالم؛ التفتازاني؛ �س���نة 

الوفاة: 791؛ ط:1؛ 1401ه�1981-م؛ باك�ستان؛ دار 

المعارف النعمانّية؛ ج: 2؛ �س: 271.

الهوام�س

لـــلـــنـظــــام اإّن 

عند  ــدّي  ــعــقــائ ال

ال�صـيـعـــة حلقات 

مرّتـبـة ومـتنا�صقة 

ت�صكل  والإمــامــة 

ــن  واحـــــــــــدة م

تــلــك الــحــلــقــات.
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ال�سيد �سامي خ�سرا

القنـاعة
حـــيـــاة طــيــبــة

. 
)1(

ا�ستهر عن اأمير الموؤمنين Qقوله: »اْلَقَناَعُة َماٌل َل َيْنَفد« 

.
)2(

ا كُثر واألهى«  وُروي عن الر�سول P: »ما قلَّ وكفى، خيٌر ممَّ

و�سئل اأمير الموؤمنين عليه ال�سالم عن قوله تعالى: {َفلَُنْحِيَينهَُّه َحَياًة 

.
)3(

َبًة} )النحل:97(، َفَقاَل: »ِهَي اْلَقَناَعُة«  َطيِّ

َوَقِنَع  ِلْلِح�َساِب،  َوَع��ِم��َل  اْل��َم��َع��اَد،  َذَك��َر  ِلَمْن  »ُط��وَب��ى   :Qوقال

 )العي�س الو�سط الذي يكفي الإن�سان حاجاته الأ�سلية(.
)4(

ِباْلَكَفاِف«

قلياًل،  كان  ولو  له،  اهلل  ق�سم  وبما  عنده  بما  الر�سا  والقناعة: 

وعدم التطلع اإلى ما في اأيدي الآخرين، وهي من العالمات على �سدق 

الإيمان.

وقيل:

هي الجتزاء بالي�سير من الأغرا�س المحتاج اإليها، والقت�سار على 

المعا�س،  من  ت�سهَّل  بما  والر�سا  تزلف،  اأو  حاجة  دون  لعي�سه  يلزم  ما 

منه  بالي�سير  والتقنع  الأم��وال،  تكدي�س  اأو  جمع  على  الحر�س  وترك 

والقت�سار على الكفاف.

اأن  وغمها  ْق��َت،  ُرِزِِ بما  تقنع  اأن  الدنيا  �سرور  الحكماء:  اأحد  وقال 

تغتم لما لم ترزق.

وقال اأحدهم:

ب�����������داًل ب��������ه��������ا  ت��������ر���������س��������ى  ال  ال��������ق��������ن��������اع��������ة  ه�����������ي 

ف��������ه��������ا ال�������ن�������ع�������ي�������م وف��������ي��������ه��������ا راح�������������������ة ال��������ب��������دن

ان���������ظ���������ر ل�������م�������ن م�������ل�������ك ال��������دن��������ي��������ا ب�����اأج�����م�����ع�����ه�����ا

وال������ك������ف������ِن ال������ق������ط������ن  ب�����غ�����ي�����ر  م�����ن�����ه�����ا  راح  ه���������ل 

الطمع  اأما  الآخ��رون،  عليه  يت�سلط  فال   ، ل�ساحبها  عز  والقناعة 

فيجعل �ساحبه عبًدا لالآخرين.

22



اآثار القناعة

هي دليل االإيمان باهلل �سبحانه وتعالى 

و�سكر  وق�سم  قدر  بما  والر�سا  به  والثقة 

المنعم �سبحانه وتعالى.

والتوقي من الذنوب التي تفتك بالقلب 

وتذهب الح�سنات نتيجة الطمع والحر�س 

في  والخو�س  وال�سغينة  والحقد  والح�سد 

ال�سبهات والغيبة والنميمة... وفي القناعة 

وه���وان.  ذل  الطمع  وف��ي  وال��ع��ز،  الغنى 

والقنوع يحبه اهلل وهو قريب األيف محبوب 

من النا�س.

الإ�ستغناء باهلل تعالى

اأ�سحاب النبي  ا�ستدت حال رجل من 

امراأته:  له  فقالت  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى 

)»ل���و«  ف�ساألته   Pاهلل ر���س��ول  اأت��ي��ت  ل��و 

فلما   P النبي  اإل��ى  فجاء  للتمني(  هنا 

ومن  اأعطيناه  �ساألنا  P:»من  النبي  راآه 

ا�ستغنى اأغناه اهلل«

فرجع  غيري،  يعني  ما  الرجل:  فقال 

ر�سول  اإن  فقالت:  فاأعلمها،  امراأته  اإل��ى 

)اأي  فاأعلمه  ب�سر   P اهلل 

يعلم  ال  ب�����س��ر،   Pاأنه

فلما  ف��اأت��اه  الغيب( 

 P راآه ر�سول اهلل

قال:

�ساألنا  »م��ن 

ومن  اأع��ط��ي��ن��اه 

ا���س��ت��غ��ن��ى اأغ��ن��اه 

فعل  ح���ت���ى  اهلل« 

ثالثًا  ذل���ك  ال��رج��ل 

اأتى  ثم  معواًل  فا�ستعار  الرجل  ذه��ب  ثم 

به  جاء  ثم  حطبًا،  فقطع  ف�سعده  الجبل 

به  ف��رج��ع  دق��ي��ق  م��ن  م��د  بن�سف  فباعه 

باأكثر  فجاء  الغد،  من  ذه��ب  ثم  فاأكله، 

ويجمع  يعمل  ي��زل  فلم  فباعه،  ذل��ك  من 

حتى ا�سترى معواًل، ثم جمع حتى ا�سترى 

بمنزلة  االإب��ل  من  بالفتح  )البكر  بكرين 

الغالم من النا�س( وغالمًا ثم اأثرى)من 

الثروة اأي كثر ماله( حتى اأي�سر فجاء اإلى 

وكيف  ي�ساأله  جاء  كيف  فاأعلمه   Pالنبي

لك:  قلت   :Pالنبي فقال   Pالنبي �سمع 

اأغناه  ا�ستغنى  ومن  اأعطيناه  �ساألنا  من 

.
)5(

اهلل 

من الأ�سباب الموؤدية للقناعة:

� اال�ستعانة باهلل ومعرفة نعمه والتفكر 

فيها والتوكل عليه والت�سليم لق�سائه وقدره 

ومجاهدة النف�س على القناعة والكفاف.

� النظر في حال ال�سالحين وزهدهم 

وكفافهم واإعرا�سهم عن الدنيا وملذاتها.

� التاأمل في اأحوال من هم دونك، 

اأو�ساني  ذر:  اأب���و  ي��ق��ول 

اأنظر  ال  اأن  اهلل  ر�سول 

.
)6(

اإلى من هو فوقي

واأخ��������ي��������رًا   �

اأن  اإل��ى  االلتفات 

��ع��م  ل��ب��ع�����س ال��نِّ

والعلم  مف�سدة، 

القناعة  ف���ي  اأن 

راحة النف�س و�سالمة 

القلب واطمئنانه.

. نهج البالغة، خطب االإمام علي Q ج 4،  �س 14( 1)

. الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 22، �س 141( 2)

. نهج البالغة، خطب االإمام علي Q، ج 4،  �س 51( 3)

. نهج البالغة، خطب االإمام علي Q، ج 4،  �س 13( 4)

. الكافي، ال�سيخ الكليني، ج12،  �س 139( 5)

. اأعيان ال�سيعة، ال�سيد مح�سن االأمين، �س 232( 6)

الهوام�س
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كــــريــــمــــة
Rالبيت اأهل 
اأهل  لكريمة  المثوبة  ح�سن  له  يرجى  بما  الق�ساء  جرى  لقد 

مطامير  الكاظمQفي  الإمام  والدها  غيبوا  عندما   Rالبيت

في  وه��ي  القدر  اأيتمها  ثم  �سنوات  اأرب��ع  العمر  من  ولها  ال�سجون 

الر�سا الإم���ام  اأخيها  وحنان  بعطف  ففازت  التكليف  �سن  مطلع 

Qواكت�سبت منه العلوم والمعارف حتى اأدركت حقيقة الإمامة 

عن  الدهر  غيَّب  الم�سير  منت�سف  اإلى  الو�سول  وقبيل  والولية. 

اأخاها. ولما �سعت لاللتحاق به في خرا�سان من المدينة  ناظريها 

اأهل  الر�سا كريمة  اأخت  القدر ثانية فغيبهاO. تلك  انتظرها 

.Oال�سيدة فاطمة المع�سومة Rالبيت

ال�سيخ تامر حمزة 24



الولدة

في اأول ذي القعدة عام 

المدينة  اأ���س��رق��ت  173ه� 
المباركة  ب��ال��والدة  المنورة 

من   
)1(

المع�سومة لل�سيدة 

اأم �سالحة موؤمنة هي نجمة 

يدي  على  تتلمذت  خ��ات��ون، 

زوجة االإمام جعفر ال�سادق

حميدة  اأ�سارت  لذا   ،Q

زوج��ت��ه على ول��ده��ا االإم��ام 

بالزواج  جعفر  ب��ن  مو�سى 

منها.

وت����ع����ت����ب����ر ال�������س���ي���دة 

وكانت  اأبنائها  واآخ���ر  ث��ان��ي  المع�سومة 

اأع��ل��ى م��ق��ام��ًا وم��ن��زل��ة م��ن ب��ع��د االإم���ام 

بكريمة  ا�ستهرت  وق��د   .Q
)2(

الر�سا

.Rاأهل البيت

ن�ساأتها

تربت ال�سيدة فاطمةO في حجر 

وح�سن  جعفر  بن  مو�سى  االإم��ام  والدها 

ظل  في  وترعرعت  العالمة  التقية  اأمها 

في  جعلها  الر�ساQما  االإم��ام  اأخيها 

العلم  في  رفيعًا  مكانًا  تتبواأ  �سباها  فترة 

العلوم  من  بالكثير  واأح��اط��ت  والمعرفة، 

عند  ���س��اأن  ذات  غ��دت  حتى  االإ�سالمية، 

بالموؤمنين  م�سّفعة  واأ�سحت  تعالى  اهلل 

يوم القيامة كما جاء في الزيارة الماأثورة 

ا�سفعي  فاطمة  )يا  ال�سالم  عليهم  عنهم 

�ساأنًا من  اهلل  لك عند  فاإن  الجنة  في  لي 

.
)3(

ال�ساأن...(

كمثل  فاطمة 

Oفاطمة

ال�سيدة  ول�����دت 

م�سى  وقد  الطاهرة 

���س��ن��وات على  ث���الث 

خالفة هارون الر�سيد 

وظلمه  ببط�سه  ُع��رف  ال��ذي 

وهو  الدنيا.  ف��ي  وانغما�سه 

اأن خ�سومه  اعتبر  كاأ�سالفه 

 ،Qعلي اآل  الحقيقيين 

فاأمر باعتقال االإمام الكاظم

ال�سجن.  Qواأودع���������ه 

على  عينيها  فتحت  وه��ك��ذا 

المحن والخطوب، وامتزجت 

وما  واالأل��م،  بالحزن  حياتها 

حتى  التكليف  �سن  بلغت  اإن 

اأبيها في  ا�ست�سهاد  نباأ  بلغها 

ال�سجن ما حّول اآمالها اآالمًا 

تعت�سر القلب الناب�س بع�سق 

مو�سى بن جعفرQ. وما اأ�سبه حياتها 

الزهراء فاطمة  الطاهرة  جدتها  بحياة 

.O

Qفاطمة اأخت الر�سا

جعفر  بن  مو�سى  االإم��ام  �سهادة  بعد 

وهو  لها  ال�سقيق  االأخ  كنف  اإل��ى  انتقلت 

عنه  واأخ������ذت   ،Qالر�سا االإم������ام 

الف�سائل  منه  واكت�سبت  والمعارف  العلوم 

ة  والمناقب. وقد كان لها باأخيها �سلة خا�سّ

بينهما  ال�سلة  هذه  وتميزت  نظيرها،  قّل 

اأخت  باأنها  نف�سها  تعّرف  اأ�سبحت  بحيث 

هو  ذلك  في  ال�سبب  ولعل   .Qالر�سا

واالأب  الرفيق  االأخ  اأخيها  في  وجدت  اأنها 

اأنها  اإلى  االأه��م(  )وهو  م�سافًا  ال�سفيق، 

في  ترعرعها  ولعل  االإمامة.  مقام  اأدركت 

كنف االإمام االأخ اأن�ساها �سيئًا من م�ساب 

االإمام االأب. 

ف���اط���م���ة ف��ي 

قلب المحنة

ال�سيدة  تظللت 

بفيء  ال��م��ع�����س��وم��ة 

الر�سا  اأخيها  اإمامة 

�سبعة ع�سر عامًا من 

ــع اأن  ــم تــ�صتط  لـ

عن  بعيدة  تعي�س 

ــررت  فـق ــام  الإمــ

ــه قبل  اإلي ــروج  الخ

ــة من  �صنــ ــي  م�ص

ــا. عــنـهـ ــده  بـعـ
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مو�سى  االإم��ام  �سهادة  تاريخ  183ه�  ع��ام 

اإلى  اإلى حين �سفر االإمام الر�سا  الكاظم 

الماأمون  منه  طلب  حين  200ه�  عام  مرو 

العهد.  والية  لت�سّلم  اإليه  التوجه  العبا�سي 

بدفء  ت�سعر  ك��ان��ت  الفترة  ه��ذه  وطيلة 

الحنان والعاطفة نتيجة العالقة ال�سديدة 

بني  حكام  اأن  اإال  الر�سا.  االإم��ام  باأخيها 

العبا�س حالوا بين االأخ واأخته، ولم ت�ستطع 

اأن تعي�س بعيدة عن االإمام فقررت الخروج 

اإليه قبل م�سي �سنة من بعده عنها، اإال اأن 

طريقها  و�سط  في  بانتظارها  كان  القدر 

اإليه.

والموت  اأخ��اه��ا  تطلب  فاطمة 

يطلبها

�سطر  وجهها  فاطمة  ال�سيدة  يّممت 

ال�سحاري  قاطعة  اإم��ام��ه��ا  وه��و  قبلتها 

اال�ستراحة،  خال  ما  توّقف  دون  والفيافي 

اإلى  النظر  ���س��وق  قلبها  ف��ي  تحمل  وه��ي 

اإلى  و�سلت  ولما  لالإمام،  الم�سرق  الوجه 

لم  بحيث  �سديدًا  �سامراء مر�ست مر�سًا 

ف�ساألت  الم�سير  في  اال�ستمرار  على  تقدر 

فرا�سخ  ع�سرة  قالوا  قم؟  وبين  بيني  كم 

وهناك  اإليها.  بالتوجه  خادمها  فاأمرت 

الخبر  و�سل  لما  اإن��ه  تقول  اأخ��رى  رواي��ة 

اإلى اآل �سعد اتفقوا وخرجوا اإليها ليطلبوا 

منها النزول في بلدة قم، فخرج من بينهم 

اأخذ  اإليها  و�سل  فلما  خ��زرج،  بن  مو�سى 

في  واأنزلها  قم  اإلى  وجرها  ناقتها  بزمام 

داره فمكثت فيها �ستة ع�سر يومًا ثم م�ست 

اإلى رحمة اهلل ور�سوانه فدفنها مو�سى بن 

خزرج بعد التغ�سيل والتكفين في اأر�س له، 

وهي االأر�س التي فيها، مدفنها وبنى على 

قبرها �سقفًا من البواري اإلى اأن بنت زينب 

.
)4(

بنت الجوادQعلى القبر قبة

 Pقبر فاطمة حرم اآل محمد

االأئمة  وبنات  اأوالد  من  الأحد  ُيبَن  لم 

محبيهم  الأفئدة  محاًل  اأ�سحت  مقامات 

ومقام  ال�سام  في  زينب  ال�سيدة  كمقامي 

وقد  المقد�سة.  قم  مدينة  في  المع�سومة 

الح�سن  قم عن  تاريخ  كتاب  روى �ساحب 

Qال�سادق ع��ن  ال��ق��م��ي  محمد  ب��ن 

26



قال: اإن هلل حرمًا وهو مكة، 

حرمًا  اهلل  ل��ر���س��ول  اإن  اأال 

الأمير  واإن  اأال  المدينة،  وهو 

الموؤمنين حرمًا وهو الكوفة، 

بلدة  وهو  حرمًا  لنا  واأن  اأال 

قم و�ستدفن فيها امراأة من 

.
)5(

اأوالدي ا�سمها فاطمة

ف�سل زيارتها

روى ال�سيخ ال�سدوق عن 

علي ب���ن اإبراهيم ع���ن اأبيه 

عن �سعد القمي عن علي بن 

الر�س���اQقال:  مو�س���ى 

يا �س���عد عندك���م لنا قبر، قل���ت له: جعلت 

فداك، قبر فاطمة بنت مو�سى؟ قال: نعم، 

.
)6(

من زارها عارفًا بحقها فله الجنة

ُتقب�س  وروي عن ال�سادقQقال: 

ا�سمها فاطمة  ول��دي  م��ن  ام���راأة  ق��م  ف��ي 

�سيعتي  ب�سفاعتها  وُت��دخ��ل  مو�سى  بنت 

زيارة  الر�سا  عن  ورد  وقد   .
)7(

باأجمعهم

 .
)8(

خا�سة بها

قم  اأ�سبحت  ال�سريف  قبرها  وب�سبب 

اأ�سلفنا،  كما   Pمحمد بيت  الآل  ح��رم��ًا 

زالت  ال  وك��ان��ت  مقد�سة،  بقعة  و���س��ارت 

عن  روي  فقد  وال��ع��ل��م��اء،  للعلم  مهبطًا 

من  كوفة  �ستخلو   :Qال�سادق االإم��ام 

الموؤمنين وياأزر عنها العلم كما تاأزر الحية 

يقال  ببلدة  العلم  يظهر  ثم  جحرها  في 

لها قم وت�سير معدنًا للعلم والف�سل حتى 

الدين  االأر���س م�ست�سَعف في  يبقى في  ال 

عند  وذل��ك  الجبال  في  المخدرات  حتى 

.
)9(

قرب ظهور قائمنا

كرامات

قد�ست  ع��ل��م��اوؤن��ا  ن��ق��ل 

كبيرة  مجموعة  اأ���س��راره��م 

ح�سلت  التي  الكرامات  من 

ال�������س���ي���دة  زوار  ل���ب���ع�������س 

بالع�سرات  وهي  المع�سومة 

الكتب  م���راج���ع���ة  وي��م��ك��ن 

ال���ت���ال���ي���ة: غ����رر ال���ف���رائ���د، 

اأبي طالب، ودار  اآل  ومناقب 

البيت اأهل  وكريمة  ال�سالم، 

R واالأزه�����ار االأرج��ي��ة. 

و�ساأكتفي بنقل كرامة واحدة 

وهي ما نقله الميرزا مو�سى فراهاني عن 

المع�سومة ال�سيدة  حرم  حرا�سة  م�سوؤول 

1300ه�  ليالي  من  ليلة  في  ق��ال:   O

بامراأة  فجيء  الحرا�سة  فيها  اأتولى  كنت 

ُربطت  وق��د  بال�سلل  م�سابة  كا�سان  من 

الإغالق  المقررة  ال�ساعة  وفي  بال�سريح 

اأبواب الحرم اأغلقت االأبواب وكنت خارج 

منت�سف  وبعد  الحرا�سة،  اأت��ول��ى  الحرم 

تقول  وه��ي  ال��م��راأة  ���س��وت  �سمعت  الليل 

تلك  وراأي��ت  الباب  ففتحت  �سفتني،  لقد 

عن  ف�ساألتها  �سفيت  وقد  ال�سعيدة  المراأة 

العط�س  اأ�سابني  فقالت:  �سفائها  كيفية 

ال�سديد وخجلت من اأن اأدق الباب واأطلب 

فراأيت  لعط�سي،  نمت  ول��ذا  ال��م��اء  منك 

الماء  من  قدحًا  اأعطتني  اأنها  منامي  في 

و�ستجدين  ال��م��اء  ه��ذا  ا���س��رب��ي  وق��ال��ت: 

النوم  من  وانتبهت  الماء  ف�سربت  ال�سفاء 

، والحمد هلل 
)10(

وال اأثر للعط�س وال للمر�س

رب العالمين.

. م�ستدرك �سفينة البحار، ال�ساهروردي، ج8، �س428( 1)

؛ الحياة ال�سيا�سية لالإمام  كريمة اأهل البيتR، �س493( 2)

الر�ساQ، �س428.

. بحار االأنوار، ج99، �س267( 3)

. م�ستدرك �سفينة البحار، ج8، �س261( 4)

. م�ستدرك الو�سائل، الميرزا النوري، ج10، �س368( 5)

. بحار االأنوار، ج102، �س265( 6)

. بحار االأنوار، ج60، �س216( 7)

. بحار االأنوار، ج102، �س265( 8)

. بحار االأنوار، ج57، �س213( 9)

. كريمة اأهل البيتR، �س253( 10)

الهوام�س

 :Qــن ال�صادق ع

ــا  لن واإن  األ   ...«

ــدة  بل ــو  ــًا وه حرم

ــم و�صتدفن فيها  ق

اأولدها  ــن  م امراأة 

ــة«. فاطم ــا  ا�صمه
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مات   الإمام الر�صاQ ال�صيرة وال�صّ

 المدينة المنورة منطلق الدعوة الر�صوية

 ولية العهد ثمار ومكت�صبات

 الموؤامرة وانقالب ال�صحر على ال�صاحر

 مناظرات الإمام الر�صاQ في طو�س

 الم�صهد الر�صوي المقد�س

28



Qالر�صا الإمــام 
ــمــات ــ�ــصّ ــيــرة وال ــ�ــص ال

ال�سيخ حممد يون�س 

اأهل  اأئمة  ثامن   Qالر�سا مو�سى  بن  علي  الإم��ام  ولد 

الحادي  الخمي�س  يوم  المنورة  المدينة  البيتRفي 

ع�سر من ذي القعدة �سنة 148 هجرية على اأ�سهر الروايات 

اأفاد العالمة ال�سيخ ال�سدوق}. وكان يكنى باأبي  كما 

األقابه  اأ�سهر  ومن  الثاني،  الح�سن  باأبي  وقيل  الح�سن، 

الر�سا والر�سي.

وقد بقيQقبل توليه الإمامة مع اأبيه اأثناء وليته 

ما يزيد عن ثالثين عامًا، عاين خاللها فترة �سيا�سية من 

�سهد خالفة هارون  المراحل ح�سا�سية ودقة، فقد  اأ�سد 

الر�سيد الذي كان من اأظلم حكام بني العبا�س على اأئمة 

اأهل البيتR، وعاين ما �سهده والده الإمام مو�سى بن 

بد�س  انتهت  ومحا�سرة،  تعذيب  الكاظمQمن  جعفر 

ال�سم له بعد �سْجنه ما يزيد عن اأحد ع�سر عامًا، ثم اإلقاء 

جثمانه المقد�س على ج�سر الر�سافة في بغداد.

29

م
 2

01
0 

ل
و

لأ
 ا

ن
ي
ر

�ش
ت
/

 2
29

د 
د

ع
ل
ا



Qاإمامة الر�سا

ولده  اإم��ام��ة  الكاظمQعلى  االإم����ام  ن�����سّ  وق��د 

واحدة  نذكر  رواي��ات  بعدة  بعده  الر�ساQمن  االإم��ام 

منها اخت�سارًا: فقد روى محمد بن اإ�سماعيل بن الف�سل 

Qالها�سمي قال: دخلت على االإمام مو�سى بن جعفر

وقد ا�ستكى �سكاية �سديدة )اأي في مر�س وفاته(، فقلت 

قال م��ن؟  فاإلى  يريناه،  ال  اأن  اهلل  اأ���س��األ  ما  ك��ان  اإن  ل��ه: 

Q: اإلى علي ابني وكتابه كتابي وهو و�سيي وخليفتي 

.
)1(

من بعدي

واأما مدة اإمامته، فقد ق�سى منها حوالي ثمانية ع�سر 

اأن  بعد  في خرا�سان  و�سنتين  المنورة،  المدينة  في  عامًا 

ا�ستدعاه الماأمون اإليها قهرًا.

كتب ال�سيد ها�سم معروف الح�سني يقول:

حكام  الر�ساQمن  االإم��ام  لقي  لقد  »وبالفعل، 

اأبيه  بعد  عا�سها  التي  الع�سرين  االأع���وام  خ��الل  ع�سره 

يعاني من  اآخر، وكان  نوع  واالآالم من  المحن  �سروبًا من 

لقيه  الذي  الم�سير  نف�س  لقي  وبالتالي  ومرارتها،  وقعها 

التي  والقرائن  االأح��داث  ذلك  ترجح  كما  قبله  من  والده 

.
)2(

رافقت تاريخ وفاته«

كما �سهد االإمام الر�ساQالنزاع ال�سيا�سي وما نتج 

والماأمون ولدي هارون  االأمين  بين  عنه من حرب دموية 

الر�سيد على وراثة الخالفة العبا�سية، وما كان لتلك الفترة 

 .Rالع�سمة بيت  اأهل  نهج  على  قوية  انعكا�سات  من 

اإلى  االإمام  اأن�سار  ا�ستمالة  النزاع  فقد حاول كال طرفي 

اقت�سى  ما  منه،  بالقرب  اإياهم  واعدًا  معه  للقتال  جانبه 

دورًا ا�ستثنائيًا ت�سدى له االإمام الر�ساQبقوة وحكمة 

وا�ستطاع من خالله الحفاظ على اأن�ساره واأتباعه، وذلك 

من اأجل �سيانة هذه الر�سالة وحفظ معالمها من الت�سويه 

اأو االندثار.

Pفي المدينة... خليفة الر�سول

اهلل ر�سول  مجل�س  يجل�س  المنورة  المدينة  في  وكان 

P وهو ابن نيف وع�سرين عامًا فيعلم النا�س ويزكيهم، 
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الم�صلمون  كــان 

المدينة  يق�صدون 

كل  من  ــورة  المن

و�صــوب  ــدب  حــ

عـــلوم  لـــيـتلقوا 

ــارف اأهــل  ومعــ

ــتR عــلى  البيـ

يدي وارث ر�صول 

عــلـمًا   P ــه  الــل

وحكمة. ــادة  وعب

ويجيب على م�سائلهم وي�ستفتونه في �سوؤون حياتهم كافة 

والداني  القا�سي  له  �سهد  حتى  المع�سالت،  لهم  ويحل 

بعلمه وعبادته وف�سله على كل اأهل زمانه.

كل  من  المنورة  المدينة  يق�سدون  الم�سلمون  وك��ان 

 Rالبيت اأه��ل  وم��ع��ارف  علوم  ليتلقوا  و�سوب  ح��دب 

على يدي وارث ر�سول اهلل P علمًا وعبادة وحكمة. وقد 

زخرت كتب الرجال باأ�سماء الكثيرين من هوؤالء التالمذة 

االإمام  عن  بمروياتهم  الحديث  كتب  زخرت  كما  الثقاة، 

.Qالر�سا

Qبع�س ما قيل في علمه

اأبي طالب  اآل  فقد ورد في المجلد الرابع من مناقب 

قال: قال محمد بن عي�سى اليقطيني: لما اختلف النا�س 

اأبي الح�سن الر�سا جمعت من م�سائله مما �سئل  اأمر  في 

اإلى  واأ�ساف  م�ساألة  األف  ع�سر  ثمانية  عليه  واأج��اب  عنه 

يقيمها  كان  التي  الم�سهورة  مناظراته  في  ولعل   .
)3(

ذلك

خير  االأخ��رى  والمذاهب  الديانات  اأئمة  مع  خرا�سان  في 

ال  والبرهان،  الحجة  قوي  فكان  علمه،  �سعة  على  �ساهد 

ُيرد له دليل، وال يجروؤ اأحد على مناظرته، حافظًا لكتاب 

اهلل م�ستداًل باآياته �سريعًا ما ُي�سكت مناظره ويقر بعجزه. 

وقد اأ�سلم بع�سهم على يديه و�سهدوا له بالعلم والف�سل، 

مع اأن التاريخ يوؤكد اأن الماأمون كان يجمع له اأئمة القوم 

في الديانات االأخرى ويحاول اأن تنتهي المناظرة باإظهار 

�سعفه وقلة اإحاطته بالعلوم الدينية.
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الم�سائل في كتاب  ال�سدوق ما و�سل من هذه  وجمع 

.Qاأ�سماه عيون اأخبار الر�سا

Qاأعبد اأهل الأر�س

بن  رج��اء  رواه  ما  فيكفيك  وتقواه،  عبادته  عن  واأم��ا 

االإمام  الماأمون ال�ستقدام  بعثه  الذي  ال�سحاك، وهو  اأبي 

الر�سا من المدينة المنورة اإلى خرا�سان، فلما دخل على 

الماأمون �ساأل عن حال االإمام الر�ساQاأثناء الطريق 

فقال: واهلل، ما راأيت رجاًل كان اأتقى هلل وال اأكثر ذكرًا له 

في جميع اأوقاته وال اأ�سد خوفًا هلل عز وجل، وكان ال ينزل 

بلدًا اإال ق�سده النا�س ي�ستفتونه في معالم دينهم فيجيبهم 

.Pويحدثهم الكثير عن اأبيه عن اآبائه عن ر�سول اهلل

وم�سى ال�سحاك يحدث الماأمون عن �سالته ودعائه 

يا  بلى  الماأمون:  له  قال  اأن  اإلى  ونهاره  وليله  واإقامته 

واأعلمهم  االأر���س  اأه��ل  ه��ذا خير  ال�سحاك،  اأب��ي  اب��ن 

.
)4(

واأعبدهم

وعلى كل حال، فاإن الظروف ال�سيا�سية التي �سهدتها 

المرحلة اآنذاك ال �سيما ال�سراع الذي مني به االأمين 

العبا�سية وتلهي الحكام  والماأمون على وراثة الخالفة 

والوالة عن اأتباع اأئمة اأهل البيتR، اأف�سح المجال 

مع  وللتوا�سل  واجتماعية  لقيادة حركة علمية  اأمامهم 

كافة،  االإ�سالمي  العالم  اأرج��اء  في  ال�سعبية  القواعد 

و�سكل ذلك خطرًا كان يتعاظم بقوة، ما دعا الماأمون 

اأن  اإلى  بيده،  بغداد  و�سقوط  االأمين  على  انت�ساره  فور 

الر�سا االإمام  اأحدثها  التي  ال�سحوة  على  للق�ساء  يتفرغ 

Q، فاأراد اإبعاده عن �سيعته ومحبيه واإبقاءه قريبًا منه 

واأجبره  خرا�سان  اإلى  فا�ستدعاه  والمراقبة،  النظر  تحت 

على الذهاب اإليها والبقاء فيها، وعر�س عليه والية العهد 

من بعده للتخفيف من احتقان ال�ساحة �سده.

ال�سيا�سي  الجانب  عن  للحديث  هنا  المجال  ولي�س 

وظروف والية العهد، لكن من الوا�سح اأن خطة الماأمون 

باءت بالف�سل ولم ي�ستطع اأن يحقق �سيئًا من اأهدافه التي 

ر�سمها. بل بف�سل حكمة االإمام، تحول مجيئه اإلى طو�س 

32



اإلى همٍّ اإ�سافي للماأمون، اإذ كان ح�سور 

االإمام ي�ستد يومًا بعد يوم، ويزداد تاأثيره 

واأ�سحت  العبا�سي،  الق�سر  داخل  حتى 

المحبون  ي��ق�����س��ده��ا  م��ح��ج��ة  ط���و����س 

االإم���ام  ي��دي  بين  للجلو�س  وال��م��وال��ون 

الطاهرة،  الع�سمة  مدر�سة  من  لينهلوا 

العبا�سيين  اأع����داد  ع��دده��م  ف��اق  حتى 

وغلب وجودهم عليهم، ما اأ�سعر الماأمون 

بخطرهم فاأمر اأتباعه اأن يلب�سوا لبا�سهم 

ويتزيوا بزيهم حتى ال تظهر كثرتهم.

Qسهادة الإمام الر�سا�

Qوعلى كل حال، فاإن هذا الظهور الكبير لالإمام

ا�ستقدام  على  اأقدم  عندما  بخطئه  يعتقد  الماأمون  جعل 

الر�ساQمن المدينة المنورة اإلى بالد طو�س، ووجد 

ما  لها،  االإذع��ان  اإال  يمكنه  ال  ب�سخ�سية  محا�سرًا  نف�سه 

اأن ينتهج نهج اأ�سالفه الطغاة في الق�ساء على  اإلى  دعاه 

اأئمة الهدى، فقرر التخل�س من االإمام الر�سا Q، فما 

كان منه اإال اأن د�س له ال�سم في ع�سير الرمان و�سقاه اإياه، 

اأن ا�ست�سهد بعد يومين من ذلك في قرية يقال  فما لبث 

اآباد، مخلفًا من بعده ولده االإمام محمد الجواد لها �سنا 

Q، وذلك عن عمر ناهز الخم�سة والخم�سين عامًا.

الر�ساQاأن  اأخبار  عيون  في  ال�سدوق  روى  وقد 

ما  »واهلل،  الموت:  يعالج  للر�ساQوهو  قال  الماأمون 

اأدري اأي الم�سيبتين اأعظم علّي: فقدي لك وفراقي اإياك 

.
)5(

اأم تهمة النا�س لي اأني اغتلتك؟«

دفن االإمام الر�ساQفي طو�س في مدينة م�سهد 

يق�سده  وم�سهور،  م��ع��روف  ال��ي��وم  ومقامه  المقد�سة، 

الزائرون من اأرجاء االأر�س كافة للتو�سل واال�ست�سفاع به، 

وال�سالم عليه يوم ولد ويوم ا�ست�سهد ويوم يبعث حيًا.

بلى  الماأمون:  قال 

يا ابن اأبي ال�صحاك، 

ــر اأهـــل  ــي ـــذا خ ه

واأعلمهم  ــس  الأر�

واأعــــبــــدهــــم.

.  ال�سيخ ال�سدوق، عيون اأخبار الر�سا Q، ج 1، �س 21( 1)

.  ها�سم معروف الح�سني، �سيرة االأئمة االإثني ع�سر، ح 2، �س 355( 2)

.  المناقب، ج 2، �س 404( 3)

.  اأعيان ال�سيعة، ج 4، ق 3، �س 87( 4)

.  عيون اأخبار الر�ساQ، ال�سيخ ال�سدوق، ج1، �س269( 5)

الهوام�س
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المدينة المنورة 

منطلق الدعوة الر�صوية

ال�سهلة،  ول  الر�ساQبالي�سيرة  الإمام  مهمة  تكن  لم 

فقد  وخطورة،  اأهمية  المهام  اأ�سد  من  كانت  اإنها  نقل  لم  اإن 

الفكرية،  الم�ستويات،  كافة  على  القا�سية  التحديات  واجه 

وال�سيا�سية،  والجتماعية  والقت�سادية  وال��روح��ي��ة، 

والأخالقية.

اأبيه  اإمامة  ظل  في  �سنة  وثالثين  عا�سQنيفًا  فقد 

العبا�سيين  �سجون  في  معظمها  ق�سى  ال��ذي   ،Qالكاظم

يواجه  الر�ساQاأن  الإم����ام  على  وك���ان  وج��الوزت��ه��م، 

.Qالأحداث الكبرى حينها، بتوجيه ورعاية اأبيه

ال�سيخ حامت اإ�سماعيل 
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محنته مع الأ�سحاب

واجهه  ال��ذي  االأكبر  التحدي  اأن  اإال 

اأبيه  وف����اة  الر�ساQبعد  االإم�����ام 

من  ال��ك��ث��ي��ري��ن  اإن���ك���ار   ،Qالكاظم

اأ�سحاب اأبيه الإمامته، وهم الذين �سموا 

عبد  بن  يون�س  عن  ورد  فقد  بالواقفة، 

الح�سن اأبو  مات  »لما  قال:  اأنه  الرحمن 

وعنده  اإال  اأح��د  قوامه  من  Qولي�س 

وقفهم  �سبب  ذلك  فكان  الكثير،  المال 

.»Q 
)1(

وجحودهم لموته

و�سعوبة  ح��رج��ًا  االأم���ر  زاد  م��ا  ولعل 

الر�ساQكان  االإمام  اأن  النا�س،  على 

وفاة  بعد  اإال  اإمامته  اإعالن  بعدم  ماأمورًا 

ما  ح�سب  �سنين،  باأربع  الر�سيد  ه��ارون 

االإمام  عن  الزيدي  �سليط  بن  يزيد  رواه 

.
)2(

Qالكاظم

النحراف الفكري

على  الفكرية  الم�سكالت  تقت�سر  ولم 

من  العلماء  كبار  قبل  من  اإمامته،  اإنكار 

المجتمع  ع��ّم��ت  ب��ل   ،Qاأبيه �سيعة 

موؤلفات  ترجمت  حيث  برمته،  االإ�سالمي 

الفل�سفية  ال�سبهات  واأدخلت  اليونانيين، 

كما  ب��ه��ا،  وافتتنوا  ال��ن��ا���س،  اأذه���ان  اإل���ى 

للديانات  والترويج  الدعوة  حرية  اأطلقت 

والن�سرانية  ال��ي��ه��ودي��ة  م��ن  االأخ������رى، 

االإلحادية،  الدعوات  وكذلك  والمجو�سية، 

وانت�سر الزنا في كل مكان.

ف����ي م��������وازاة ذل�����ك ك�����ان ال��ح��ك��ام 

الم�ساكل  اإث��ارة  على  يعملون  العبا�سيون 

الجدل،   وي�سّجعون  النا�س،  بين  الفكرية 

حّتى ي�ستغل النا�س بهذه الم�سائل ويبتعدوا 

عن التعر�س ل�سلطانهم، ولكل ما يمكن اأن 

يعيق ت�سّلطهم و�سيا�ستهم الظالمة.

فقد ورد اأن هارون الر�سيد كان ينا�سر 

القول بقدم القراآن، وهو الراأي الذي يراه 

اأحمد بن حنبل، فقد قتل رجاًل بين يديه، 

ولما �سئل عن �سبب قتله، قال: »قتلته الأنه 

.
)3(

قال اإن القراآن مخلوق«

ال�سف  في  فوقف  الماأمون  ابنه  واأما 

القراآن،  بخلق  ال��ق��ول  ونا�سر  المقابل، 

واألقى باأحمد بن حنبل في ال�سجون، ونال 

منه الكثير من العذاب واالألم ليرجع عن 

مقولته.

النحراف المالي والأخالقي

العبا�س  ب��ن��ي  خ��ل��ف��اء  ا���س��ت��اأث��ر  ل��ق��د 

المال  بيت  واعتبروا  الم�سلمين،  باأموال 

خطيرة  �سابقة  وه��ي  لهم،  خا�سًا  ملكًا 

االأمويون  ي��ج��روؤ  ل��م  حيث  االإ���س��الم،  ف��ي 

ي�سترون  فاأخذوا  ذلك،  مثل  على  اأنف�سهم 

وي�سجعون  وال��خ�����س��ي��ان،  ال���ج���واري  ب��ه 

مجال�س اللهو والترف والمجون، وانت�سرت 

ويتحدث  ال�سوء.  ومجال�س  الخمر  حانات 

الر�سيد  حكايا  من  الكثير  عن  الموؤرخون 

���س��رب الخمر  ف��ي  وال���م���اأم���ون  واالأم���ي���ن 

من  ال�سعراء  وتقريب  الندماء،  ومجال�س 

الماجنين والباحثين عن المال باأي ثمن، 

منهم  للمتزلفين  يدفعون  الخلفاء  وك��ان 

االأموال الطائلة.

الم�سلمون  كان  ال��ذي  الوقت  في  هذا 

المالي  ال�����س��غ��ط  ت��ح��ت  ي���رزح���ون  ف��ي��ه 

واالجتماعي، نتيجة هذا اال�ستئثار، االأمر 

كافة  على  اأخالقيًا  انحالاًل  انعك�س  الذي 

الم�ستويات.

االأبعاد،  هذه  على  االأم��ر  يقت�سر  ولم 
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وال�سيا�سة  االقت�ساد  اإل��ى  ت��ج��اوزه��ا  ب��ل 

وغ��ي��ره��م��ا م��ن ال��ج��وان��ب، ال��ت��ي جعلت 

الخارج  م��ن  ب��ال��دول��ة  محدقة  االأخ��ط��ار 

والداخل على ال�سواء.

Qبداية تحرك الإمام

ال�ساغطة  االأج������واء  ه���ذه  ظ���ل  ف���ي 

والحرجة، على كافة الم�ستويات، قد تبدو 

مهمة االإمام �سبه م�ستحيلة، اإذا ما قورنت 

بعمل اأي م�سلح اجتماعي. فمن ناحية، ال 

بد واأن يت�سدى لكافة الم�ساكل التي تواجه 

ومن  كيانه.  وتتهدد  االإ�سالمي،  المجتمع 

ناحية اأخرى، اإلى جانب عمله على تثبيت 

اإرجاع  عليه  ال�سيعة،  بين  االإمامة  دعائم 

جادة  اإل��ى  اإمامته  اأنكروا  الذين  العلماء 

بعيدًا  بقائه  مع  ذلك،  اأمكن  ما  ال�سواب 

عن مالحقات الحكام وم�سايقاتهم.

اإن��ج��از  االإمامQفي  ن��ج��اح  اإن 

والمحن،  الظروف  ه��ذه  ظل  في  مهمته، 

يعد من المعجزات الحقيقية، التي يمكن 

اأن يكون لها االأثر الكبير على �سدقية اأئمة 

اأهل البيتR على العموم، حتى و�سل 

اإلى اأن يعقد له  الحال بالماأمون العبا�سي 

والية العهد، خوف ازدياد �سعبيته، وتكاثر 

اأتباعه، وهو ما ال يمكنه تحمله.

اأنه  الهروي  اأبي ال�سلت  فقد ورد عن 

مو�سى  بن  علي  من  اأعلم  راأي��ت  ما  ق��ال: 

له  و�سهد  اإال  عالم  راآه  وال   ،Qالر�سا

في  الماأمون  جمع  ولقد  �سهادتي،  بمثل 

االأدي���ان،  علماء  ع��دد  ذوات  ل��ه  مجال�س 

ال�سريعة والمتكلمين، فغلبهم عن  وفقهاء 

اآخرهم، حتى ما بقي اأحد منهم اإال اأقر له 

بالف�سل، واأقر على نف�سه بالق�سور.

الر�سا مو�سى  بن  علي  �سمعت  ولقد 

الرو�سة،  ف��ي  اأجل�س  كنت  Qيقول: 

اأعيا  ف��اإذا  متوافرون،  بالمدينة  والعلماء 

علّي  ���س��اروا  م�ساألة  م��ن  منهم  ال��واح��د 

فاأجيب  بالم�سائل  اإل��ّي  وبعثوا  باأجمعهم، 

.
)4(

عنها

مقت�سي��ات  وف��ق   Qحركت��ه

الم�سلحة

هو  ل��الإم��ام  بالن�سبة  المهم  دام  وم��ا 

الحفاظ على االإ�سالم والم�سلمين، فال بد 

ــا كــان  كــثــيــرًا م

الإمــام Q يــبرز 

ــب الإعــجــاز  ــان ج

والكرامة ليثبت اأّنه 

الحق  الإمـــام  هو 

Qاأبــيــه بـعــد 
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اأن يكون المالك في اأي حركة يقوم بها ما 

تقت�سيه م�سلحة االإ�سالم والم�سلمين.

اأنهQكثيرًا ما كان  من هنا، نجد 

والكرامة، خ�سو�سًا  االإعجاز  يبرز جانب 

قبل فترة اإعالن اإمامته اأمام المالأ، ليثبت 

هو  اأن��ه  عمومًا،  وال�سيعة  الواقفة  لعلماء 

كان  وق��د   .Qاأبيه بعد  الحق  االإم���ام 

الكثير  عند  كبير  اأث��ر  المعجزات  لهذه 

عن  الجانب  ه��ذا  يعرفون  فاإنهم  منهم، 

اإلى  االأئمة بالدقة، فرجع الكثيرون منهم 

ويعمل  االإ�سالم،  بي�سة  ليدافع عن  الحق، 

الدولة  االأمور في كل  على ت�سحيح م�سار 

تاأثير  لذلك  يكون  اأن  دون  االإ���س��الم��ي��ة، 

على تحركه ون�ساطه، ودون اأن يلفت نظر 

الحكام اإلى حقيقة دعوته.

وقد كان االإمام كثيرًا ما يكلم النا�س 

اأعلم  باأنه  له  فيقرون  المختلفة  بلغاتهم 

الهروي  ع��ن  ورد  ف��ق��د  م��ن��ه��م،  بلغاتهم 

النا�س  الر�ساQيكلم  ك��ان  ق��ال:  اأن��ه 

النا�س  وك���ان-واهلل-اأف�������س���ح  بلغاتهم، 

واأعلمهم بكل ل�سان ولغة، فقلت له يومًا: يا 

اإني الأعجب من معرفتك  ابن ر�سول اهلل، 

بهذه اللغات على اختالفها، فقال: »يا اأبا 

ال�سلت، اأنا حجة اهلل على خلقه، وما كان 

يعرف  ال  وه��و  ق��وم  على  ليتخذ حجة  اهلل 

الموؤمنين اأمير  قول  بلغك  اأوم��ا  لغاتهم، 

Q»اأوتينا ف�سل الخطاب«؟ فهل ف�سل 

؟.
)5(

الخطاب اإال معرفة اللغات« 
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.  عيون اأخبار الر�سا، ال�سيخ ال�سدوق، ج 1، �س 91( 1)

.  عي���ون اأخبار الر�س���ا، ال�س���يخ ال�س���دوق، ج 1، ����س 21-19( 2)

.  البداية والنهاية، ج 10، �س 215( 3)

.  البحار، ج 49، �س 100( 4)

.  بحار االأنوار، ج 49، �س 81( 5)

.  بحار االأنوار، ج 49، �س 74( 6)

الهوام�س

الكاظمQذهب  اأبيه  وف��اة  وبعد 

اإلى الب�سرة لمحاججة اليهود والن�سارى 

باالإمامة  له  اأق��روا  حتى  فيها،  والزنادقة 

والف�سل، وثّبت فيها عقيدة الموؤمنين من 

اأهلها، وكان مما قالQ: »�سليت اليوم 

 Pاهلل ر�سول  م�سجد  في  الفجر  �سالة 

اأن �سليت  واأقراأني بعد  المدينة،  والي  مع 

كثير  في  وا�ست�سارني  اإليه  �ساحبه  كتاب 

من اأموره، فاأ�سرت عليه بما فيه الحظ له، 

ووعدته اأن ي�سير اإلي بالع�سي بعد الع�سر 

من هذا اليوم، ليكتب عندي جواب كتاب 

�ساحبه، واأنا واٍف له بما وعدته، وال حول 

.
)6(

وال قوة اإال باهلل«

بطريق  كانت  الرحلة  هذه  اأن  وظاهر 

ي�سلي  اأن  الممكن  غير  من  اإذ  اإعجازي، 

الب�سرة  اإلى  وينتقل  المدينة  في  ال�سبح 

ويناظر فيها جميع المخالفين، ويفحمهم، 

ثم يرجع اإلى المدينة قبل �سالة الع�سر، 

اإال بطريق اإعجازي.

وهكذا �سكلت المدينة المنورة المنطلق 

Qاالأ�سا�سي، الذي بداأه االإمام الر�سا

نظر  يلفت  اأن  دون  ودع��وت��ه،  حركته  في 

الحكام العبا�سيين. وا�ستفاد اأ�سد ا�ستفادة 

الفكري  العمل  حرية  اإط��الق  زعمهم  من 

العلماء، فاأظهر نف�سه على  والثقافي لدى 

ويناظرهم،  يناق�سهم  منهم،  اأعلم  اأن��ه 

ويعين  االأخ��ط��اء،  ت�سحيح  على  ويعمل 

حتى  اعتقاداتهم،  ويثبت  ومواليه،  �سيعته 

اأرجع الحق اإلى ن�سابه.

الجوانب  مختلف  عملQفي  وقد 

والم�سلمين،  االإ�سالم  ب�سوؤون  المرتبطة 

اأمورهم،  م��ن  ف�سد  م��ا  اإ���س��الح  م��ح��اواًل 

حتى اإذا ظهر �ساأنه، وا�ستهر اأمره، وبانت 

وخ�سي  ال��ن��ا���س،  اإمامتهQلجميع 

الحكام من �سطوته، ا�ستدعاه الماأمون من 

المدينة ليعهد اإليه بوالية العهد.
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وليــــة الــعــهــد

ثمــار ومكت�صبات

لالإمام  العهد  ولي��ة  باإعطاء  الماأمون  ق��رار  كان  لئن 

الكتب  تناولتها  ظاهرة  دواف��ع  على  الر�ساQينطوي 

الدوافع تنتج عنها مكت�سبات  فاإن هذه  والتحليل  بالتو�سع 

اإيجابية كبرى على ال�ساحة ال�سيعية عمومًا وعلى الإمام 

تاريخ  على  كبير  اأثر  لها  وكان  خا�س  ب�سكل   Qالر�سا

الولية  هذه  ت�سمنته  ما  ورغم  الفترة،  تلك  في  ال�سيعة 

محمودة  غير  باطنة  ودواف��ع  محمودة  ظاهرة  دواف��ع  من 

المرحلة  تلك  في  ال�سيعة  على  كبير  اأثر  لها  كان  اأنه  اإل 

من  تكون  اأن  الممكن  من  كان  والتي  الح�سا�سة،  التاريخية 

.Q اأ�سعب الفترات التاريخية على اأن�سار اأهل البيت

ال�سيخ كاظم يا�سني 
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اأهل  باأحقّية  الماأمون  اعتراف 

Q البيت

كان ت�سجيع الماأمون اأتباعه على ذكر 

يزيد   Rالبيت اأه��ل  وف�سائل  مناقب 

لهم،  الموالية  ال�سعبية  القاعدة  تو�ّسع  في 

كما اأن اأ�سحابهم ازدادوا جراأة واإقدامًا، 

يجهلون  كانوا  الذين  االأ�سخا�س  فتعّرف 

و�ساروا  اإليهم   Rالبيت اأه��ل  مقام 

ال�سيعة  ال��م��ح��دث��ون  واأخ����ذ  ي��ح��ب��ون��ه��م. 

ما  التي  معارفهم  ين�سرون 

كانوا ليجروؤوا على ذكرها 

اإال في الخلوات.

ت��وظ��ي��ف و���س��ائ��ل 

الإم��ام ل�سالح  الإع��الم 

Q

و�سائله  الماأمون  وّظف 

االإم��ام ل�سالح  االإعالمّية 

ال����والة  ف��اأ���س��ب��ح   ،Q

الجمعة  واأئ��م��ة  واالأم�����راء 

يدعون له من على المنابر 

في كل يوم وكّل جمعة وكل منا�سبة اإ�سافة 

والدنانير  الدراهم  على  ا�سمه  طبع  اإل��ى 

كما  االأم�����س��ار.  جميع  ف��ي  بها  المعمول 

لالإمام  المادحة  واالأ�سعار  الخطب  كثرت 

البيت اأه��ل  وف�سائل  لف�سائله  وال��ذاك��رة 

بث  اإل��ى  حاجة  دون  وانت�سرت،   ،R

اأثمر  وقد   .Qاالإمام ِقبل  من  الدعاة 

 211 �سنة  ففي  بعد،  فيما  االإع���الم  ه��ذا 

برئت  ي��ن��ادى:  اأن  ال��م��اأم��ون  اأم��ر  هجرية 

معاوية  ي��ذك��ر  م��ّم��ن  ال���ذّم���ة 

بعد  الخلق  اأف�سل  واإّن  بخير، 

اأبي  ب��ن  علّي   P اهلل  ر���س��ول 

.
)1(

طالب

الإمامQفي  حرّية 

المناظرة

بن  الف�سل  الماأمون  اأم��ر 

Qلالإمام يجمع  اأن  �سهل 

اأ�سحاب المقاالت، كالجاثليق، 

وراأ�س  االأ�ساقفة،  رئي�س  وهو 

ال���ج���ال���وت ع���ال���م ال���ي���ه���ود، 

وعظماء  ال�سابئين  وروؤ���س��اء 

خطة  كانـت  لقد 

اأن  ـــون  ـــاأم ـــم ال

بــتـولـيــة  يــقوم 

علوي،  لأي  العهد 

اأو  م�صاومًا  يكون 

اأو مخل�صًا  انتهازيًا، 

ــل الـــوعـــي. ــي ــل ق
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واأ�سحاب  المجو�س،  اأب��ن��اء  م��ن  الهنود 

والمتكلمين.  ال���روم،  وعلماء  زراد���س��ت، 

Qوفي جل�سات المناظرة احتّج االإمام

بالكتب المعتبرة عندهم، وفّند مناهجهم 

ومبتنياتهم الفكرية والعقائدية.

 حقن الدماء

الر�سا االإم���ام  قبول  مكت�سبات  م��ن 

الم�سلمين  دماء  حقُن  العهد  Qوالية 

اأتباع  وم��ن   Rالبيت اأه��ل  اأت��ب��اع  م��ن 

العفو  الماأمون  فاأعلن  الحاكم.  النظام 

ال��ع��اّم ع��ن ق���ادة ال���ث���ورات، وم��ن��ه��م زيد 

االإمامQومحمد  اأخ����وا  واإب��راه��ي��م 

الم�سلحة،  ال��ث��ورات  وتوقفت  جعفر،  ب��ن 

اإ�سالح  اإل���ى  ق��ادت��ه��ا وك���وادره���ا  وت��وّج��ه 

هادئة،  �سلمّية  ب�سورة  ال�سيعة  اأو���س��اع 

واال�ستفادة  ال�سعبية،  ق��واع��ده��م  وب��ن��اء 

الحركة  لتطوير  المتاحة  ال��ظ��روف  م��ن 

للم�سلمين  الحقائق  وتبيان  الر�سالية، 

لقمع  بعد  فيما  الحاكم  يزجهم  ال  لكي 

 Rالبيت اأهل  المعار�سين لحكمه من 

االإمام اأخوة  لتعيين  وكان  اأو من غيرهم. 

دور  الحكومية  المنا�سب  بع�س  Qفي 

كبير في اإر�ساد وتوجيه الم�سلمين التخاذ 

بينهم،  فيما  التعامل  في  ال�سليم  الموقف 

جاء  وقد  القائمة.  الحكومة  مع  والتعامل 

وقت  في  العهد  االإمامQلوالية  قبول 

لق�سط  الحاجة  اأم�ّس  في  اأتباعه  فيه  كان 

من التفّرغ للعمل الر�سالي بعيدًا عن حمل 

الطاقات  كثيرًا من  يكّلفهم  الذي  ال�سالح 

واالإمكانيات المادّية والب�سرّية.

الدين  لإقامة  الظروف  ا�ستثمار 

Pواإحياء �سّنة ر�سول اهلل

الممنوحة  الن�سبّية  ال��ح��ري��ة  ك��ان��ت 

فر�سة  واأن�ساره  بيته  لالإمامQوالأهل 

منا�سبة لتبيان معالم الدين واإحياء ال�سّنة 

النبوية، ون�سر منهج اأهل البيتR في 

مختلف االأو�ساط االجتماعية وال�سيا�سية، 

وخ�سو�سًا في البالط الحاكم عن طريق 

والخدم  وال��خ��وا���س  ب���ال���وزراء  االل��ت��ق��اء 

االإمام ا�ستثمر  فقد  وغيرهم،  والحّرا�س 

لن�سر  ال��ب��الط  ف��ي  وج���وده  Qفر�سة 

جوانب  مختلف  ف��ي  ال�����س��ائ��ب��ة  االآراء 

العقيدة وال�سريعة ليطلع الحاكم والوزراء 

على  والخدم  والفقهاء  واالأم��راء  والقادة 

اآراء مدر�سة اأهل البيتR ومبتنياتهم 

اإل��ى  اإ���س��اف��ة  وال��ع��ق��ائ��دي��ة،  الت�سريعية 

ف�سائلهم ومكارمهم.

يجعل  االإم��������امQاأن  وا���س��ت��ط��اع 

الماأمون وغيره ي�ساألونه ويعترفون بف�سائل 

يجمع  الماأمون  وك��ان   .Rالبيت اأه��ل 

ويكّلمهم   Rالبيت الأه��ل  المخالفين 

في اإمامة علّي بن اأبي طالب تقّربًا لالإمام 

في  ي��ب��ّي��ن  ك���ان  ال���ذي   ،
)

Q
)1

الر�سا

المناظرات التي جرت بينه وبين جمع من 

االأدلة  اأمتن  الماأمون  مح�سر  في  العلماء 

.
)2(

على م�ساألة االإمامة

 اإف�سال مخططات الماأمون

لقد كانت خطة الماأمون اأن يقوم بتولية 

العهد الأي علوي، يكون م�ساومًا اأو انتهازيًا، 

�سًا  معرَّ واعيًا  اأو  الوعي،  قليل  اأو مخل�سًا 
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لالنزالق في مغريات ال�سلطة. وفي جميع 

الحاالت فاإن هذا الموقف �سيوؤدي اإلى �سق 

�سفوف اأن�سار اأهل البيتR اأو توريط 

العلوي بممار�سات خاطئة توؤدي اإلى ت�سويه 

�سمعة اأهل البيتR اأو اإلقاء م�سوؤولية 

واالإداري  واالأخالقي  االقت�سادي  الف�ساد 

وال�سيا�سي عليه. بل اأكثر من هذا قد يوؤدي 

اإلى  العلويين  من  العهد  يتولى  من  انزالق 

مالحقة  االإمامQاأو  بمعار�سة  قيامه 

اأتباعه واأن�ساره.

تعبئة الطاقات

العهد  والية  خلقتها  التي  الظروف  اإن 

الطاقات  تعبئة  الإع���ادة  م�ساعدة  كانت 

اإيقاف المالحقة والمطاردة لل�سيعة،  بعد 

اإلى ق�سط من  خا�سة واأنهم كانوا بحاجة 

حينما  بعد،  فيما  التحّرك  الإدامة  الراحة 

تكون الظروف منا�سبة له.

ت�سجيع ال�سعراء الر�ساليين

البيت اأه���ل  ف�سائل  ن�سر  اأج���ل  م��ن 

وتبيان  االأم��ة،  في  دوره��م  وبيان   ،R

مظلوميتهم على مّر التاأريخ، �سّجع االإمام

Qال�سعراء على نظم ال�سعر، الأنه خير 

والتاأثير،  االنت�سار  �سريعة  اإعالمية  و�سيلة 

واأن�سده  الخزاعي  دعبل  عليه  دخ��ل  فقد 

ق�سيدته التي جاء فيها:

تالوة من  خلت  اآي��ات  مدار�س 

العر�سات  مقفر  وحي  ومنزل 

الآل ر�سول اهلل بالخيف من منى 

وبالبيت والتعريف والجمرات 

بفعالهم  ُي��ق��ت��دى  ع���دٍل  اأئ��م��ة 

العثرات  زل���ة  فيهم  وي��وؤم��ن 

ت�سمنت الق�سيدة ف�سائل اأهل البيت

وا�ستعرا�سًا  ال�سامية،  ومقاماتهم   R

ع�سرهم،  حكام  ِقبل  م��ن  لمظلوميتهم 

االإم��ام  خ��روج  بذكر  الق�سيدة  ختم  ث��م 

المنتظر الذي يمالأ االأر�س ق�سطًا وعداًل، 

فاأعطاه االإمامQ�ستمائة دينار فرف�س 

ا�ستالمها، وطلب من االإمام اأن يعطيه من 

Qالإمام كــان 

دوره  يـــــمـار�س 

لــــعـــــــلـــمـي  ا

ـــاط  ـــص ـــي الأو� ف

فــيــنــ�ــصــر عــلــوم 

 Rالـبـيت اأهــل 

�صورة. ــم  اأت على 
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عليه  ورد  خز  جبة  فاأعطاه  للتبرك  ثيابه 

.
)3(

المال اإ�سافة اإلى الجبة

ن�ساطات الإمام العلمية

كان االإمامQيمار�س دوره العلمي 

البالط  ف��ي  عا�سها  ال��ت��ي  االأو����س���اط  ف��ي 

وغيره، وكان يلتقي بالمح�سوبين على جهاز 

علوم  فين�سر  الم�سلمين،  وب�سائر  الحكم، 

وكان  �سورة.  اأت��م  على   Rالبيت اأه��ل 

التحدث،  منه  يطلبون  وبطانته  الماأمون 

فيحدثهم ويجيب عن اأ�سئلتهم، فقد كتب 

الدين،  �سرائع  في  ر�سائل  ع��ّدة  للماأمون 

في  وو�سح  العلوم.  من  وغيره  الطب  وفي 

ن�ساطه العلمي علل ال�سرائع واالأحكام وعلل 

القراآن  بتف�سير  وقام  المنكرات،  تحريم 

الكريم، ون�سر اأحاديث ر�سول اهللP واأهل 

بيته وعّلم الم�سلمين االأدعية الماأثورة عنه

ال�سحيح  التاأريخ  وبّين  اآب��ائ��ه،  وع��ن   P

النا�س  واأر�سد  ال�سابقة،  ولالأمم  لالأنبياء 

 P اهلل  ر�سول  �سيرة  من  ال�سحيح  اإل��ى 

واأهل بيتهR. وكان يعّلم النا�س الفقه 

على اأ�سا�س مدر�سة اأهل البيتR. وقد 

بلغ عدد الرواة عنه حوالي 313 راويًا، كما 

الر�سا،  االإم��ام  م�سند  �ساحب  اأح�ساهم 

وهم ي�سكلون طالب مدر�سته العلمّية.

اإمام الم�ستقبل

كيفية  الر�ساQعن  االإم��ام  �سئل 

اإنما   :Qفقال الالحق  االإم��ام  تعيين 

يو�سي باأمر اهلل عّز وجّل. ما هو اإال عهد 

 .
)5(

ر�سول اهللP رجل فرجل م�سّمى من 

.  عيون اأخبار الر�سا، ج 2، �س 18و185( 1)

.  الكافي، ال�سيخ الكليني، ج1، �س198( 2)

، الف�س���ول المهم���ة،   �س���ير اأع���الم النب���الء، ج 9، ����س 391( 3)

�س 24و250.

لل�سيخ باقر  (4 )Q راجع حياة االإمام علي بن مو�س���ى الر�سا 

�سريف القر�سي.

.  بحار االأنوار، ج 23، �س 68( 5)

.  عيون اأخبار الر�سا، ج 2، �س 240( 6)

الهوام�س

Qالجواد محّمد  اإم��ام��ة  على  ون�س 

وخليفتي  و�سيي  جعفر  اأب��و   :Qفقال

.
)6(

في اأهلي من بعدي

الإعداد لإمامة المهدي المنتظر

Q

الغيبة  لمفاهيم  يرّوجون  االأئمة  وكان 

وخ�سو�سيات االإمام المنتظر|، ويزداد 

التركيز على ذلك كلما قرب ع�سر والدة 

دور  ج���اء  وق���د   .Qالمهدي االإم�����ام 

الحقيقة  الر�ساQلتركيز هذه  االإمام 

ن�سبه  بتحديد  فقام  والقلوب  العقول  في 

وا�سمه واأنه الثالث من ولده، وبّين لخوا�سه 

خ�سو�سياته|  جميع  ل��ه  والمقربين 

لالأمر  وكتمانهم  بغيبته،  اإيمانهم  لتعميق 

خوفًا من مالحقة ال�سلطات له.

والدة  اأن  ي��درك��ون  العبا�سيون  وك��ان 

ولعل  �ستتحقق.  المهديQوغيبته 

وفر�س  المتاأخرين  لالأئمة  اإ�سخا�سهم 

االإقامة الجبرية عليهم في داخل البالط 

الحاكم هو اأحد االأ�ساليب المتبعة لمراقبة 

اغتيال  ولعّل  المهدي|،  االإم���ام  والدة 

عمر  ف��ي  وه��م  ِقبلهم  م��ن   Rاالأئمة

والدته  دون  للحيلولة  اأي�سًا  كان  ال�سباب 

المباركة.
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مقابلة مع ف�سيلة ال�سيخ م�سطفى ق�سري

حوار: جمانة عبد ال�ساتر

ــــمــــوؤامــــرة  ال

وانقالب ال�صحر 

ــى الـ�صــاحـر عل

ما هي الظروف التي جعلت الماأمون يو�سي بولية 

العهد لالإمام الر�سا Qويجبره على قبولها؟ 

وما هي اأبرز النقاط التي ت�سمنتها وثيقة العهد 

اأهدافه  الماأمون حينذاك؟ وما كانت  التي كتبها 

منها؟

العهد  ولية  الر�ساQمع  الإم��ام  تعامل  كيف 

التي ل يريدها؟

وهو  الأر����س  في  العدالة  الإم���ام  يحقق  وكيف 

وقد  وال��ق��واد  ال����وزراء  م��ن  بمجموعة  م��ح��اط 

اأجل  م��ن  ال��دم��اء  م��ن  بالكثير  اأيديهم  تلطخت 

واأن  النتحار  هذا  يعني  اأفال  والخالفة؟  الحكم 

الخروج  يمكن  ل  قف�س  في  نف�سه  الإم��ام  ي�سع 

اآلف  وقتل  الخراب  اإذًا  فلماذا  بعد؟  فيما  منه 

وليًا  الإمام  الإ�سرار على جعل  ولماذا  ال�سحايا؟ 

للعهد وتهديده Qبالقتل عند رف�سها؟

عام  مدير  اهلل  بعون  �سيجيبنا  الأ�سئلة  هذه  عن 

ف�سيلة  والتعليم  للتربية  الإ�سالمية  الموؤ�س�سة 

ال�سيخ م�سطفى ق�سير:
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ظروف ع�سر الماأمون

الدخول  وقبل  بداية  ال�شيخ  �ض: ف�شيلة 

في ر�شالة العهد التي اأر�شلها الخليفة الماأمون 

اأن ت�شعنا في  الر�شاQ، هل لك  للإمام 

�شورة الظروف ال�شيا�شية والجتماعية التي 

�شادت في ع�شر الماأمون؟

ظروف  ف��ي  ال��م��اأم��ون  �سلطة  ج���اءت  ج: 

باال�سطرابات  مليئة  وع�سكرية  �سيا�سية 

اتخاذ  عليه  فر�ست  والنزاعات،  والتحديات 

قرارات ا�ستثنائية لتثبيت حاكميته و�سلطانه. 

ومن اأهم مالمح ع�سر الماأمون ما يلي:

مع  ال�سلطة  على  الدموي  ال�سراع  اأواًل: 

اأخيه االأمين، وما اآل اإليه من قتل االأمين، وما 

نتج عنه من ان�سقاق العبا�سيين ونقمة الكثير 

مع  نزاعه  فيها  ح�سم  التي  للطريقة  الماأمون  على  منهم 

اأخيه، والأنه باعتقادهم ال يمثل العن�سر العربي العبا�سي 

كما يمثله االأمين.

ثانيًا: ت�ساعد ثورات العلويين )زيديين وح�سنيين واإثني 

ع�سريين(، حيث �ُسّجل في تلك الفترة انتقال هذه الثورات 

من م�سٍر اإلى اآخر، )مكة والمدينة والكوفة ووا�سط واليمن 

والمدائن وغيرها من االأم�سار(. بع�س هذه الثورات اأنهك 

ال�سلطة العبا�سية وكلف مئات االآالف من القتلى.

ثالثًا: تزايد نقمة النا�س على العبا�سيين نتيجة �سيا�سة 

الظلم واال�سطهاد والقتل والترهيب، والتي كانت تمار�س 

على م�ستوى وا�سع في مختلف اأنحاء البالد.

الف�ساد  مظاهر  �ستى  في  العبا�سيين  انغما�س  رابعًا: 

واللهو وممار�سة الفواح�س.

بطابع  ال��م��اأم��ون  ع�سر  طبعت  وغيرها  االأم���ور  ه��ذه 

اال�سطراب وجعلت �سلطان بني العبا�س على حافة الهاوية 

اعتماد  اإل���ى  بحاجة  ال��م��اأم��ون  ف��ك��ان  ال��ري��ح.  مهب  وف��ي 

ويثّبت  والتهديدات  المخاطر  بها  يواجه  �سيا�سات جديدة 

بها دعائم �سلطته.

�شماحة ال�شيخ م�شطفى ق�شير
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Qخطة الماأمون في ا�ستمالة الإمام الر�سا

اإذا  »اإن��ه  الماأمون في ر�شالته:  ���ض: من خ��لل ق��ول 

يدك  م��ن  ت�شعه  اأن  واأمكنك  ف��داك  جعلت  كتابي  اأت���اك 

اإل��ى اأمير الموؤمنين ال��ذي ي��راك �شريكاً في  حتى ت�شير 

اأمره و�شفيعاً في ن�شبه واأولى النا�ض بما تحت يده«، ما 

معنى ال�شراكة هنا؟ اأفهل يعقل اأن يتنازل الماأمون عن 

الخلفة بهذه ال�شهولة؟ وبالتالي لماذا الخراب والحرب 

وقتله اأخاه؟

الر�سا االإم��ام علي بن مو�سى  اأن  ج: مما ال �سك فيه 

Qكانت له مكانة خا�سة عند العلويين، كل العلويين، 

من  غيرهم  اأو  ع�سرية(  )االثنا  باإمامته  يوؤمن  من  �سواء 

خطوة  اأي  ف���اإن  وعليه   .Qالح�سن واأب��ن��اء  ال��زي��دي��ة 

باتجاهه من �ساأنها اأن توؤثر ب�سكل مبا�سر في اإخماد ثورات 

العلويين ولو ب�سكل موؤقت ريثما يتمكن الماأمون من ترتيب 

اأو�ساعه وبناء �سلطته وا�ستعادة قدراته الع�سكرية.

 ،Qمن هنا جاءت المبادرة ال�ستمالة االإمام الر�سا

وهو يعرف تمامًا اأن االإمام الر�ساQال يمكن ا�ستمالته 

�ساحب  الأنه  الثانوية،  والمنا�سب  الدنيا  اأم��ور  من  ب�سي ء 

وعليه  الطاعة.  المفتر�س  االإم��ام  والأن��ه  االإمامة،  م�سروع 

فقد رفع �سقف االإغراء اإلى الحد االأق�سى الذي يحقق من 

خالله اأحد هدفين:

وبالتالي  و�سيعته،  اأن�ساره  وا�ستمالة  ا�ستمالته  اإم��ا 

تحقيق الغر�س المن�سود.

مكامن  اأكبر  واإزاح��ة  عليه  للق�ساء  برف�سه  التذّرع  اأو 

الخطر التي تتهّدده.

الماأمون  اأن  المقدمة.. ال نت�سور كيف  وكما قلتم في 

بعد ارتكابه الأب�سع الجرائم، واعتماد القتل والتنكيل و�سيلة 

اإلى تقديم الخالفة  اإلى ال�سلطة، يبادر  اأجل الو�سول  من 

على طبق من ذهب الأحد من خ�سومه االأ�سا�سيين.

نقل  في  ج��ادًا  يكن  لم  الماأمون  اأن  اأثبتت  االأح���داث 

الخالفة عندما عر�سها، وال جاّدًا في عقد والية العهد، واإنما 

باإتقان. وقد  هي خدعة �سيا�سية مدرو�سة بدقة ومحبوكة 

فهم ذلك تمامًا االإمام الر�ساQوتعامل معه بطريقة 

ــم  الـــمـــاأمـــون رغ

دهائه وذكائه، لم 

يتمّكن من اإخ�صاع 

الإمـــامQولـــم 

يتمكن من ت�صويه 

�صـــورتـه الـنـقّية.
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مدرو�سة اأي�سًا 

�سن�سير  ك��م��ا 

ف���ي ط���ي���ات ه��ذا 

اأن ما  المهّم  المو�سوع. 

ورد في كالم الماأمون في ر�سالته 

اإاّل،  لي�س  �سيا�سي  �سياق  في  كان 

هذا  ف��ي  بالقتل  التهديد  وي��اأت��ي 

ال�سياق اأي�سًا ليك�سف اأن غاية في 

ولو  تحقيقها  يريد  الماأمون  نف�س 

.Qعلى دماء االإمام الر�سا

اأهداف الماأمون من ولية 

العهد

ك���لم الماأمون  ����ض: م��ن خ���لل 

ل��م�����ش��ت�����ش��اره ال���ف�������ش���ل ب����ن ����ش���ه���ل- ذي 

من  ح���ذره  ع��ل��ي��ه-  يطلق  ك���ان  ك��م��ا  الريا�شتين 

الماأمون  عليه  ف��رد  العهد،  ولي���ة  الإم���ام  اإع��ط��اء  مغّبة 

باأني عاهدت الل اأنني اإن ظفرت بالمخلوع يعني الأمين 

اأعلم  اأب��ي طالب، وم��ا  اآل  اأف�شل  اإل��ى  اأخ��رج��ت الخلفة 

اأحداً اأف�شل من هذا الرجل على الإطلق، كيف ي�شح اأن 

يعقد العهد على اإعطاء الخلفة ويكون الوفاء باإعطاء 

ولية العهد؟

الماأمون  دواف��ع  عن  الحديث  البداية  في  يمكننا  ج: 

ما يظهر من خالل  فعلى  العهد.  والية  وراء  واأهدافه من 

تتبع ال�سيرة والتاريخ اأن الماأمون اأراد اأن يحقق جملة من 

االأهداف في اآٍن معًا:
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االأول: اأراد اأن ي�سع االإمامQتحت رقابته المبا�سرة 

ويحّد من حرية حركته، ويحول دون القدرة على التوا�سل مع 

اأن�ساره و�سيعته خارج اإطار الرقابة المبا�سرة.

هالة  االإمامQواإ�سقاط  �سورة  ت�سويه  اأراد  الثاني: 

القد�سية التي كان يتمتع بها من خالل اإظهاره منغم�سًا في 

مواقع ال�سلطة و�ساعيًا اإليها.

الر�ساQاإقرارًا  االإم��ام  من  ياأخذ  اأن  اأراد  الثالث: 

والية  قبول  اإن  حيث  العبا�س،  بني  حكم  ب�سرعية  واعترافًا 

العهد منهم يتفرع على �سرعية خالفتهم كما يفهم النا�س 

على االأقل.

باأن  قاطعوه  الذين  العبا�س  لبني  التلويح  اأراد  الرابع: 

خالفة العبا�سيين في خطر االنتقال اإلى غيرهم، ما يدفعهم 

للقبول به للحفاظ على امتيازاتهم. وهذا ُيفهم من طبيعة 

اإجابته لهم عند اعترا�سهم على والية العهد، وهو يبرر لهم 

خطوته تلك باأنها ال�ستعادة مجدهم.

عدم تحقق اأهداف الماأمون

�ض: بع�شهم قد يف�شر رف�ض الإمام لولية العهد على 

اأن��ه ه��روب من الخلفة وه��ذا يتناق�ض مع هدف الأئمة

R ف��ي اإق��ام��ة حكومة اإ���ش��لم��ي��ة ع��ادل��ة ف��ي الأر����ض. 

الماأمون  بماآرب  ك��ان عارفاً  اأن الإم���ام  اإل��ى  هل يعود ذل��ك 

ومخططاته واأن ولية العهد ما هي اإل خدعة من الماأمون 

لتمريرها على النا�ض؟

الماأمون رغم دهائه وذكائه، لم يتمكن من تحقيق  ج: 

ماآربه واأهدافه، فهو لم يتمّكن من اإخ�ساع االإمامQولم 

يتمكن من ت�سويه �سورته النقّية. �سحيح اأّن بع�س ال�سّذج من 

ولكنه  للعهد،  االإمامQقبوله  على  يعتر�س  كان  ال�سيعة 

على  وقدراتهم  اأحوالهم  مقت�سيات  بح�سب  لهم  يبّين  كان 

فهم االأمور، وبح�سب ما كان الو�سع يتيح له ذلك.

وال  العلويين،  اإخ�ساع  من  اأي�سًا  الماأمون  يتمكن  ول��م 

Qاالإمام وج��ود  اإن  بل  الت�سيع.  انت�سار  من  الحد  من 

الت�سيع،  دع��ائ��م  لتر�سيخ  ج��دي��دًا  ب��اب��ًا  فتح  خ��را���س��ان  ف��ي 

 .Qاالإمام علم  واق��ع  لتبّين  المناظرات  بع�س  فجاءت 

وبع�س االأحداث االأخرى �ساهمت في ك�سف عورات الحّكام 
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العبا�سيين اأكثر مما كانت عليه.

�ض: ما هي الإجراءات التي قام بها الإمام الر�شا 

Qلمواجهة هذا الواقع؟

يقال  يكن  ل��م  بما  يتحدث  اأن  م��ن  المنبر  مّكنه  وه��ل 

طوال فترة 150 �سنة بخ�سو�س م�ساألة االإمامة وغيرها من 

المطالب العقائدية والفقهية؟

ا�ستفاد  التي  الفر�س  بع�س  الفترة  تلك  ج: ح�سلت في 

منها االإمامQفي بيان معاني االإمامة ولكن االأهم كان 

Qقّدمه ال��ذي  الخا�س  االأن��م��وذج  اأو  العملي  الجانب 

والذي كان اأبلغ في نفو�س النا�س من الكالم ومن اال�ستدالل 

النظري.

الإمام وعالقته بالنا�س

�ض: كيف ا�شتفاد الإمام من تحركه وم�شيره من 

المدينة اإلى مرو؟ كيف كان يت�شل بالنا�ض ويعّرفهم 

اأهل البيتR؟ ماذا عن الآيات والمعجزات التي 

تركها في هذه البلدات وما هي دللتها؟

ج: الفترة التي عا�سها الر�ساQفي خرا�سان كانت 

االإمام ا�ستفاد  ومع ذلك  و�سبه ح�سار.  اإقامة جبرية  فترة 

Qمن الفر�س. فقد كان يدخل عليه النا�س تحت نظر 

منزلته  لهم  يظهر  االإمامQكان  ولكن  ال�سلطة.  عيون 

وف�سله باأ�ساليب موؤثرة قد ال يدرك اأبعادها عمالء ال�سلطان. 

في بع�س النماذج التي حدثنا عنها التاريخ كان يدخل عليه 

ــام الإم ــود  وج اإن 

خرا�صان  ــي  Qف

ــدًا  جدي ــًا  باب ــح  فت

ــم  دعائ ــخ  لتر�صي

ــاءت  فج ــع،  الت�صي

المناظرات  ــس  بع�

علم  ــع  واق ــن  لتبّي
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بع�س النا�س رغبة بالح�سول على بع�س الدراهم اأو الدنانير 

التي �سّكت با�سم الر�ساQ، اأو للح�سول على بع�س ثيابه 

للتبّرك بها. وكان االإمامQفي كثير من الحاالت ياأمر لهم 

كان  ما  رغباتهم  اإياهم عن  دونما طلب مخبرًا  يريدون  بما 

يده�سهم ويعّمق محبتهم لهQويدّلهم على اأنه يمتلك من 

اأبواب المعرفة والعلم ما ياأتي عن غير الطرق المعروفة. وهذا 

كله �ساهم في ن�سر محبة اأهل البيتRوالت�سيع لهم.

ني�سابور  في  النا�س  تجّمع  بحادثة  اأي�سًا  التذكير  يجدر 

وفيهم اآالف المحّدثين وطلبهم من االإمامQاأن يحّدثهم 

بحديث عن ر�سول اهللP، وكان لها بالغ االأثر في التعريف 

الذهبية  ال�سل�سلة  بحديث  حّدثهم  البيتRحيث  باأهل 

قائاًل:

اآبائه عن  اأبيه عن جده عن  اأبي عن جدي عن  حدثني 

ر�سول اهللP عن جبرائيل عن اهلل عّز وجل »كلمة ال اإله اإال 

اهلل ح�سني فمن دخل ح�سني اأمن من عذابي«.

»ب�سرطها  قائاًل:  اإليهم  والتفت  بناقته خطوات  �سار  ثم 

و�سروطها واأنا من �سروطها«.

منزلة الإمامQوف�سله

والخال�سة اأن الماأمون لم يتمكن من ت�سويه �سورة االإمام 

الر�ساQ. وا�ستطاع االإمامQاأن يظهر منزلته وعلمه 

وزهده في اأ�سد الظروف، واأثبت اأحقية المذهب.

المنزلة  اإظهار  اإطار  في  تدخل  التي  االأخبار  ومن جملة 

والعلم اللدني، ما ورد من اأن رجاًل خارجيًا دخل عليه مخبئًا 

بطرح  بداأ  وقد  االإمامQبها،  ينوي طعن  م�سمومة  مدية 

م�ساألة عليه، فطلب منه االإمام اإخراج المدية الم�سمومة قبل 

االإجابة فاأ�سقط ما في يده.

من  خروجه  عند  وخا�سته  االإمامQاأهله  اأخبر  وقد 

اأنه مقتول م�سموم واأنه  اأنه ال يعود، واأخبر الماأمون  المدينة 

عدم  �سهل  بن  الف�سل  من  وطلب  دفنه.  ومكان  قاتله  يعرف 

الخروج اإلى الحّمام ليلة مقتله ولكنه لم يمتثل فخرج وقتل. 

واأخبر عن م�سير يحيى بن جعفر باأنه يقتل ويقطع اإربًا اإربًا، 

واأمثال ذلك من االأخبار والعالمات التي كان لها دورها في 

اإظهار منزلته وف�سله واأحقيته.

ــام الإمـ ــاع  ا�صتـط

ــر  يــظــهـ Qاأن 

وعـلـمه  ــه  مـنزلـتـ

ــد  ــي اأ�ص ــده ف وزه

الـظروف، واأثــبـت 

ــب. ــة المذه اأحقـي
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Qمناظرات الإمام الر�صا

ـــــــــــــي طـــــــو�ـــــــس ف

ت�سكل   Rالبيت اأهل  اأئمة  �سيرة  اأن  فيه  �سك  ل  مما 

النماذج   Rالأئمة كان  فقد  الأهمية،  بالغة  مدر�سة 

الواقعية لالإن�سان الكامل المت�سف بجميع �سفات الكمال 

الب�سري.

وجهاده  وحياته  �سيرته  الر�ساQفي  الإم��ام  ويقدم 

اأروع ال�سور لالإمام المع�سوم الذي اخت�سه اهلل  وعلومه، 

تعالى بالف�سل، وكّرمه بجميع الف�سائل الإلهية.

د. علي احلاج ح�سن 
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اأن  ــام  الإم اأو�صح 

غير  العهد  ــة  ولي

ظل  فــي  مقبولة 

تــخــتـلف  نــظـام 

مـــاهـــيـــتـــه عــن 

الديـــن. حـقـيقـة 

Qالر�سا الإم���ام 

وولية العهد

لالإمام البيعة  تمت  لقد 

وقبلها  العهد،  Qبوالية 

 .
)1(

االإمام مكرهًا راف�سًا لها

ال���م���اأم���ون-وم���ن  اأن  ذل����ك 

اأن  ه�����ذا-اأراد  عمله  خ��الل 

االإلهي  ل��ل��دور  �سربة  ي��وّج��ه 

 ،Qالذي يقوم به االإمام

ومع  الحاكمة.  �سلطته  يخدم م�سالح  بما 

االإمام اأجراها  التي  اللقاءات  فاإن  ذلك، 

Qاأثناء �سفره والحوارات والمناظرات 

من  وبترتيب  الكثيرين   مع  ح�سلت  التي 

الماأمون نف�سه  ما كانت اإال �ساهدًا حقيقيًا 

.Qعلى عظمة االإمام

حركة الإمامQفي طو�س

حول  المالحظات  ببع�س  يتعلق  فيما 

ف��ي طو�س،  االإم��������امQودوره  ح��رك��ة 

ُي�ستنَتج ما يلي:

الحركة  االإم��ام  مناظرات  �سكلت   -1
له  تخطط  م��ا  عقم  الإظ��ه��ار  االأ���س��ا���س��ي��ة 

ال�سلطة.

خالل  االإمامQومن  �سعى  فقد 

ه��ذه ال��م��ن��اظ��رات وال��ل��ق��اءات ال��ت��ي كان 

يجريها للتاأكيد على دور المع�سوم وما له 

من حقوق في عيون النا�س، فواجه االإمام

ال�سيا�سية  ال�سلطة  اإليه  �سعت  Qما 

اأهل  واإب��ع��اد  الحقائق  طم�س  من  اآن���ذاك 

البيتR، ال بل واإظهارهم بما ال يليق 

بمقامهم ال�سامخ.

عمل  فقد  الماأمون،  اأما 

على جمع الكثير من العلماء  

م�سلمين  كافة  البلدان  ومن 

والهدف  م�سلمين،  وغ��ي��ر 

هو  ال���ظ���اه���ر  اأو  ال��م��ع��ل��ن 

الثقافية،  للحركة  ت�سجيعه 

�سعف  فاإظهار  ال��واق��ع  اأّم���ا 

يترتب  بما   ،Qاالإمام

عليه من ادعاء المع�سومية 

 Pالر�سول وخ������الف������ة 

ومع  اللدني.  العلم  وامتالك 

ذلك، فلم يكن للماأمون ما اأراد، اإذ خرج 

وهو  المناظرات  جميع  االإمامQمن 

االأعلم واالأعرف و�ساحب الف�سل.

الماأمون  االإمامQعن  يتحدث 

احتجاجي  �سمع  »اإذا  قائاًل:  والمناظرات 

اأهل  وع��ل��ى  بتوراتهم  ال��ت��وراة  اأه���ل  على 

الزبور  اأه���ل  وع��ل��ى  باإنجيلهم  االإن��ج��ي��ل 

 
)2(

بزبورهم وعلى ال�سابئن بعبرانيتهم...«

اإل����ى اآخ����ر ال��ح��دي��ث ح��ي��ث ي��ظ��ه��ر مدى 

على  وقدرته  االإمامQوف�سله  اإلمام 

من  يتمكن  لم  لمن  البالغة  الحجة  تقديم 

اإدراكها.

اللقاءات والمناظرات توؤدي  � كانت   2
اإظهار علم االإمام  اآخر غير  اأ�سا�سيًا  دورًا 

الماأمون  �سعى  حيث  واأحقيته،  وق��درت��ه 

االإمامQفي  جاهدًا لح�سر �سخ�سية 

الجانب العلمي البحت، ليقول اإن االإمام ال 

لنا  ي�سور  بل  االأخ��رى، ال  بالم�سائل  يهتم 

اأنها ال تتعدى الجانب  دائرة االإمامة على 

العبادي البحت. هنا �سعى االإمام الإظهار 

االإم��ام��ة  وه���و  ال��م��ع�����س��وم،  دور  حقيقة 
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والقيادة واالهتمام ب�سوؤون االأمة و�سجونها 

وم�سكالتها. فكان االإمامQومن خالل 

النقد  يوجه  بالنا�س   ولقاءاته  مناظراته 

للماأمون ب�سبب االأ�سلوب الذي يعتمده في 

قيادة االأمة، ويبين له الخلل في اإدارته.

خالل  االإمامQمن  اأع�����اد   �  3
التي  العالقة  على  التاأكيد  المناظرات 

المجتمع. فقد  �سوؤون  باإدارة  الدين  تربط 

اأكد االإمام اأن اإدارة �سوؤون المجتمع تنطلق 

من �سميم اهتمام الدين، وبذلك ال معنى 

اإليه النا�س  ليكون هناك ولي للعهد ترجع 

الماأمون  يمار�س  بينما  الدين،  في م�سائل 

�سلطته الظالمة، معتبرًا اأنه االأحق بقيادة 

المجتمع. هنا اأو�سح االإمام اأن والية العهد 

غير مقبولة في ظل نظام تختلف ماهيته 

عن حقيقة الدين.

Qاالإمام م��ح��اورات  كانت  ل��ذا، 

الحقيقي  ال���دور  على  ت��اأك��ي��دًا  ول��ق��اءات��ه 

لالإمام في مجال هداية النا�س وتعريفهم 

.Qمكانة ومقام االإمام المع�سوم

Qمناظرات الإمام

االإمامQفكثيرة،  مناظرات  اأم��ا 

وهو  الجاثليق  مع  االإم��ام  مناظرة  اأهمها 

عالم  الجالوت  وراأ����س  االأ�ساقفة،  رئي�س 

اليهود وهربز االأكبر وعمران ال�سابي.

اأم����ا ال��م��ن��اظ��رة م��ع ال��ج��اث��ل��ي��ق فقد 

واإبطال  التوحيد  اإث��ب��ات  ح��ول  تمحورت 

األوهية عي�سىQوذلك باالعتماد على 

االإنجيل.

الجالوت عمد  راأ����س  م��ع  ح���واره  وف��ي 

 Pالنبي محمد نبوة  االإمامQالإثبات 

ال�سماوية  الكتب  به  نطقت  ما  خالل  من 

من  ب��اأن  عليه  احتج  اأن  فبعد  ال�سالفة. 

عالئم النبوة االإتيان بما يعجز الخلق عن 

مثله �ساأله عن ال�سبب في عدم ت�سديقهم 

بمن اأتى بالمعجز من االأنبياء غير مو�سى 

باأنه  الجالوت  راأ���س  فاأجابه  عمران،  بن 

ادعاها  من  بنبوة  االإق��رار  علينا  يجب  ال 

به  ج��اء  ما  بمثل  االإع���الم  من  تاأتي  حتى 

فكيف   :Qاالإمام ل��ه  ف��ق��ال  م��و���س��ى. 

مو�سى  قبل  كانوا  الذين  باالأنبياء  اأقررتم 

ولم يفلقوا البحر، ولم يفجروا من الحجر 

اأيديهم  يخرجوا  ولم  عينًا،  ع�سرة  اثنتي 

مثل اإخراج مو�سى يده بي�ساء، ولم يقلبوا 

الع�سا حية ت�سعى؟

ف�سّلم راأ�س الجالوت بكالم االإمام بعد 
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رّده،  ع��ن  ع��ج��ز  اأن 

Qاالإمام وتمكن 

ف���ي م��ن��اظ��رت��ه  ه��ذه 

عدم  اأن  ل��ه  يثبت  اأن  م��ن 

اإيمانهم بنبوة عي�سىQونبوة الر�سول 

محمدP ال دليل وال حجة له.

وي��ن��اق�����س االإم�����ام ه��رب��ز االأك���ب���ر في 

الهربز  فيقول  زراد�ست،  نبوة  على  حجته 

ولم  قبله،  من  اأحد  ياأتنا  لم  بما  اأتى  باأنه 

فقال  عليه.  دل��ت  االأخ��ب��ار  ول��ك��ّن  ن�سهده 

االأخبار  اأتتكم  اإنما  اأفلي�س   :Qاالإمام

فاتبعتموه؟ قال: بلى.

اأتتهم  االأمم،  قالQ: هكذا �سائر 

االأخبار بما اأتى به النبيون، واأتى به مو�سى 

في  اأع��ذرك��م  فما   ،Pومحمد وعي�سى 

اأقررتم  اإنما  كنتم  اإذ  لهم،  االإق��رار  ترك 

بزراد�ست من قبل االأخبار المتواترة، باأنه 

جاء بما لم يجئ به غيره؟

االإمامQمع  مناظرة  وتمحورت   

عمران ال�سابي حول اإثبات وجود الخالق، 

وكان  التفا�سيل  اأدق  اإلى  الحوار  وت�سعب 

العلمية  بالحقائق  االإمامQيجيب 

الوا�سحة.

فعندما �ساأل عمران عن الخالق، وهل 

هو في الخلق اأم الخلق فيه، اأجاب االإمام

Q: اأجل هو يا عمران من ذلك، لي�س 

عن  تعالى  فيه  الخلق  وال  الخلق  ف��ي  ه��و 

قوة  وال  به،  تعرفه  ما  علمك  و�ساء  ذلك، 

فيها  اأنت  المراآة،  عن  اأخبرني  باهلل.  اإال 

منكما  واحد  لي�س  كان  فاإن  فيك؟  هي  اأم 

في �ساحبه فباأي �سي ء ا�ستدللت بها على 

نف�سك يا عمران؟

المذكورة  المناظرات  اإلى  باالإ�سافة 

اأخرى  مناظرات  االإمامQفي  �سارك 

لعل اأبرزها مناظرته مع �سليمان المروزي 

...
)3(

وعلي بن الجهم واآخرين

لقاءات الإمام بالنا�س

فكثيرة  بالنا�س  االإم���ام  ل��ق��اءات  اأم��ا 

اأي�سًا، ويحدثنا التاريخ عن حوادث هامة 

االإمامQمن  اإح�سار  اأث��ن��اء  ح�سلت 

المدينة، فقد كانت له محطات مع النا�س 

يقول  وعلومه...  ن�سائحه  فيها  لهم  قدم 

رجاء بن اأبي ال�سحاك  وقد بعثه الماأمون 

راأيت  ما  »واهلل،   :Qاالإمام الإح�سار 

رجاًل كان اأتقى هلل منه، وال اأكثر ذكرًا له 

في جميع اأوقاته منه، وال اأ�سد خوفًا هلل عزَّ 

اإال  بلدًا  ينزل  وكان ال  قال:  اأن  اإلى   ، وج��لَّ

ي�ستفتونه في معالم دينهم  النا�س  ق�سده 

.
)4(

فيجيبهم ويحدثهم...«

ولعل اأبرز لقاء لالإمامQبالنا�س، 

مجبرًا  العيد  ل�سالة  خروجه  اأثناء  كان 

Qاالإمام اإن  يقال  الماأمون.  قبل  من 

المتجه  المتبتل  الخا�سع  هيئة  في  خ��رج 

مظاهر  ع��ن  ب��ع��ي��دًا  �سبحانه  اهلل  اإل����ى 

االأبهة والملك وال�سلطان، خالفًا لما األفه 

المنا�سبات،  هذه  مثل  في  وعرفوه  النا�س 

المحت�سدة  الم�سلين  جموع  على  اأث��ر  ما 

هذه  هيئته  وذكرتهم  عواطفهم،  واأث���ار 

الم�سلمين،  في  و�سيرته   Pاهلل بر�سول 

الم�سلون  وت��ف��اع��ل  ال��م��وق��ف  فا�سطرب 

قلوبهم،  به  وتعلقت  االإم��ام  اإل��ى  وان�سّدوا 

�ساخبة  مظاهرة  اإل��ى  ال�سالة  وتحولت 

فتحركت   ،Rالبيت الأهل  الوالء  تعلن 

Qسلطة الماأمون م�سرعة لمنع االإمام�
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وبين  بينه  والحيلولة  ال�سالة  اإقامة  من 

.
)5(

الم�سلين

واأما اللقاء الهام الثاني، فكان خروجه

كانت  بما  اال�ست�سقاء،  �سالة  Qاإلى 

راهن  اأن  بعد  واأب��ع��اد،  دالالت  من  تحمله 

االإم��ام اإ�سقاط  اأج��ل  من  عليها  االآخ��رون 

Q. وهكذا فاإن االإمام في كل اللقاءات 

والمناظرات التي اأجراها في طو�س، كان 

( 1) راج���ع كتاب االأ�س���تاذ ال�س���هيد مطه���ري: »من حي���اة االأئمة 

االأطهار«.

.  بحار االأنوار، ج 49، 175( 2)

 ،  راج���ع: عيون اأخب���ار الر�س���ا، ج 2، 1150، واالحتجاج، ج 2( 3)

.35463

، ال�س���يد مح�س���ن االأمين،  (4 )Q في رحاب اأئمة اأهل البيت 

ج  5، 106.

.  عيون اأخبار الر�سا Q، ج 2( 5)

.  الم�سدر نف�سه، ج 2، 184( 6)

الهوام�س

يقف موقف االإمام والقائد والمدير الذي 

طالما افتقدته االأمة االإ�سالمية...

يقول اإبراهيم بن العبا�س الطو�سي: ما 

اأحدًا  الر�ساQجفا  الح�سن  اأبا  راأيت 

اأحد  على  قطع  راأي��ت��ه  وم��ا  ق��ط،  بكالمه 

اأح��دًا عن  رد  وما  منه،  يفرغ  كالمه حتى 

حاجة يقدر عليها... اإلى اأن قال: فمن زعم 

..
)6(

اأنه راأى مثله في ف�سله فال ت�سدقوه
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�س الم�صهد الر�صوّي المقدَّ

داأب خلفاُء بني العبا�س على ا�ستدعاء اأئمة اأهل البيت Rمن 

و�سامراء  بغداد  اإلى  وال�سريعة  العلِم  عا�سمة  المنورة  المدينة 

ن�ساطهم  تطويق  بهدف  الحاكمة  ال�سلطات  عوا�سم  وخرا�سان 

ن�سر  في  ومهامهم  دوره��م  تاأدية  من  ومنعًا  وال�سيا�سي،  الفكري 

الر�سالة. ولقد كان الإمام علي بن مو�سى الر�سا Qاأحد هوؤلء 

الأئمة وقد اقتيد ق�سرًا من دياره في المدينة المنورة، ليو�سع 

تحت رقابِة ال�سلطة الحاكمة ثم يقتل بعدها غريبًا عن الديار.

اإل  الأئمة،  ذكر  لمحو  ال�سالطين  ه��وؤلء  كيد  من  الرغم  وعلى 

اأنه وبمرور ال�سنوات والعقود والدهور ظلت ذكراهم خالدة، ول 

توجد بقعة من بقاع الم�سلمين دفنوا فيها لم ت�سبح منارًا وَمْعَلمًا 

للت�سرع  و�سوٍب  ح��دٍب  كل  من  النا�س  ماليين  اإليه  يفد  وم��زارًا 

لمقام  الر�سوية  الرو�سة  وت�سكل  بهم.  اإليه  والتو�سل  اهلل  اإلى 

الإ�سالمية  الجمهورية  في  م�سهد  مدينة  Qفي  الر�سا  الإمام 

الإيرانية اأحد اأهم هذه المزارات واأكبرها... 

اإميان علوية
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مدينة م�سهد والموقع التاريخي

�سغيرة  قريٍة  Qفي  الر�سا  علي  االإم��ام  قبر  يقع 

مرور  ومع  طو�س.  مدينة  في  »نوقان«  اأو  »�سناباذ«  تدعى 

الزمن اأ�سبحت �سناباذ تزداد اأهمية بازدياد ال�سهرة التي 

حظي بها المزار المقد�س. ثم �سعف �ساأن طو�س وُهجرت 

بعد ال�سربة التي تلقتها عام 791 م على يد »ميران�ساه« اأحد 

اأوالد تيموَرلنك حيث قتل 10 اآالف من �سكانها، فيما التجاأ 

الم�سهد  اإلى  باأنف�سهم  والنجاة  الهرب  من  تمكنوا  الذين 

المنطقة  وتو�سعت  عنده  و�سكنوا  حوله  فالتفوا  الر�سوي 

حتى اأ�سبحت تدعى »م�سهد«. وُتركت طو�س واأخذ الم�سهد 

الر�سوي مكانها ليكون عا�سمة المنطقة باأ�سرها.

الم�سهد الر�سوي

اإيران،  في  مزاٍر  اأول  المبارك  الر�سوي  الم�سهد  ُيعد 

واأعظم مزار من مزارات ال�سيعة. وهو �سابع م�سهٍد مقد�ٍس 

في العالم االإ�سالمي بعد مكة والمدينة، والعتبات المقد�سة 

االأربع في العراق. 

العتبة المقد�سة

تعتبر كلمة العتبة في الم�سطلح اللغوي اأ�سُكفة الباب 

ال�سفلى اأو الخ�سبة العليا للباب المحمولة على دعامتين.. 

في  اأهمية  العتبة  كلمة  ال��ع��رف  منح  ال��زم��ن  م��رور  وم��ع 

اإلى  اإذا لجاأت  اإنك  اإذ  الملوك  ا�ستعمالها لمداخل ق�سور 

اأما محبو اأهل البيتRفقد تو�سعوا  ملك تلوذ ببابه.. 

في عرفهم و�سموا االأ�سرحة كلها با�سم العتبات المقد�سة 

دائرة  فتو�سعت  المباحثات،  اأب��واب  ُفِتحت  بف�سلها  اّلتي  

الفقه االإ�سالمي، وكثرت التفا�سير للقراآن الكريم، وُحفظت 

فيها كنوز من المخطوطات والكتب العلمية المهمة ف�ساًل 

عن ُع�سارة الثمرات المعرفية والثقافات العلمية. 

 وهنا من قلب العتبة الر�سوية ندخل بعين با�سرة اإلى 

ال�سريح المبارك.

ال�سريح المبارك

�سرداٍب  بناء  �سيغة  و�سعت  متى  التاريخ  لنا  ينقل  لم 

للقبر و�سريح لمزار االإمام علي الر�سا Qب�سكل دقيق، 

اإنما من الم�سلم به اأنه لم يكن فوق القبر اأّية �سبابيك اأو 
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محجرات حتى القرن الهجري الثامن. وكان م�سهورًا اأن 

ويحتمل  ال�سريح.  و�سع  �سهد  الذي  هو  ال�سفوي  الع�سر 

اأن ذلك بداأ في عهد التيموريين. 

ال�سريح  ن�سب  فقد  م   1959 اأي  ه�   1380 �سنة  اأم��ا 

وهو  حافظيان  الح�سن  اأب��ي  ال�سيد  باإ�سراف  المعروف 

م�سنوع من الذهب والف�سة والحديد والخ�سب ويبلغ وزنه 

�سبعة اأطنان.

ن�سبه  اكتمال  تم  فقد  الجديد  الحالي  ال�سريح  اأما 

البقعة  ف��ي  ه���   1421 الحجة  ذو   10 االأ�سحى  عيد  ي��وم 

النورانية عند مرقد االإمام الر�سا Q. وهو من اأعظم 

وجمال  دقٍة  من  به  يتميز  لما  المعا�سرة  الفنية  االأعمال 

تيمنًا   
ً
محرابًا   14 على  ي�ستمل  وهو  فنية.  واأ�سالة  وذوق 

بعدد المع�سومين االأربعة ع�سر  ونق�س عليه كتابات فنية 

الأ�سماء اهلل الح�سنى، والنبي محمد P واالأئمة من ذريته. 

العددان  كما و�سعت عليه زخارف وزهرية محور هيئتها 

الك�ساء  اأ�سحاب  من  الخم�سة  اإلى   5 العدد  وي�سير  و8.   5
المطهرين باآية التطهير، في حين ي�سير العدد 8 اإلى داللة 

اأن االإمام الر�سا هو ثامن اأئمة اأهل البيت R. وتتجلى 

اإلى  ت�سير  والتي  ال�سم�س  دوار  زهرة  اأي�سًا  ال�سريح  على 

.Q معنى »�سم�س ال�سمو�س« لقب االإمام الر�سا

ويعود ت�سميم هذا ال�سريح الذي يزن 12 طنًا لالأ�ستاذ 

بع�س  تثبيت  تم  اأن��ه  ذك��ره  والجدير  فر�سجيان.  محمود 

ال�سريح  تك�سو  التي  ال�سميكة  والف�سة  الذهبية  ال�سفائح 

دونما ا�ستخدام اأي نوع من اأنواع الم�سامير.

القبر المقد�س

للمرقد  المجاورين  وحتى  الزائرين  من  جدًا  قالئُل 

الطاهر يعلمون اأن تحت ال�سريح المطهر �سردابًا ي�ستقر 

فيه القبر ال�سريف وطوله وعر�سه بحدود مترين وثالثين 

�سنتم. وهناك �سرداب محيط ين�سحب من داخل ال�سريح 

عن طريق نافذة �سغيرة تقع تحت القدم المباركة لالإمام 

ال�سرداب  جوف  في  في�ستقر  الطاهر  القبر  اأما  الر�سا. 

اأمتار عن �سطح االأر���س، وفوق  الذي يقع على عمق عدة 

القبر �سندوق يتكون من اإحدى ع�سرة قطعة من المرمر، 

ــدًا من  ــُل جـ قالئــ

وحـتى  ــن  الزائــريـ

للمرقد  المجاورين 

ــون  يعلم ــر  الطاه

ــح  ــت ال�صري اأن تح

�صردابًا ــر  المطــهـ

فــيــه  ــر  ــق ــت ــص ــ� ي  

ــف. ــر ال�صري القــبـ
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بينها  ال�سريفة من  الم�ساحف  ال�سندوق عدد من  وفوق 

.Q الم�سحف المن�سوب اإلى خط اأمير الموؤمنين

القبة والمنائر

اإن اأبرز مظهر يدلنا من بعيد على المرقد ال�سريف هو 

تلك القبة الذهبية المتاللئة التي تجذب عيون الزائرين 

فوق  االأول��ى  القبة  بناء  تاريخ  ويعود  اأطرافها.  جميع  من 

المزار اإلى القرن الهجري ال�ساد�س على يد �سرف الدين 

فجدد  االأزبكيين  قبل  من  لل�سلب  تعر�ست  لكنها  القمي 

بناوؤها، ور�سفت من جديد ب�سفائح الذهب الخال�س في 

العهد ال�سفوي حتى اأخذت �سورتها على ما نراها اليوم.

وللعتبة الر�سوية المقد�سة ثماني منائر مبنية بطراز 

يت�سم بالروعة والجمال واالرتفاع ال�سامق. والملفت للنظر 

اأي  من  منارتين  بين  تقع  ال�سريفة  القبة  يرى  القادم  اأن 

جهة اأتى.

الأروقة

ال�سريف  بالمرقد  محيطة  لتكون  االأروق���ة  �سيدت   

 21 عددها  يبلغ  الفريدة.  للجوهرة  االأ���س��داف  كاإحاطة 

رواقًا مزينًا بتجليات الفن المعماري البديع وتبلغ م�ساحتها 

دار  واأقدمها:  االأروق��ة  هذه  اأهم  ومن  مربعاً.  مترًا   5638
 841 �سنة  كوهر�ساد  ال�سيدة  االأميرة  بنته  اّلذي  الحّفاظ 

تزامنًا مع بناء الم�سجد الجامع المعروف با�سمها. وهذا 

الرواق مخ�س�س للرجال الإقامة المرا�سم الخا�سة بتالوة 

القراآن الكريم وحفظه.

ال�سحون

الحرم  اإل��ى  الداخلين  الزائرين  يواجه  ما  اأول  وهي 

ال�سريف من حيثما دخلوا من اأطرافه ومداخله. واأهمها:

المحيطة  ال�سحون  اأق��دم  من  وهو  العتيق  ال�سحن   �

بالرو�سة. 

� �سحن الحرية: يقع في الجهة ال�سرقية من الحرم.

� �سحن االإمام الخميني }: ُبني في ع�سرنا هذا 

منا�سبات  واإحياء  واالإر���س��اد  الوعظ  مجال�س  تقام  وفيه 

الجمعة  �سالة  فيه  وتقام  كما  االأئمة.  و�سهادات  والدات 

والجماعة.
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اإلى  تكون  ما  اأق��رب  �سورة  وهوعلى  القد�س:  �سحن   �

لخواطر  مثيرًا  تذكارًا  ليكون  وذلك  المقد�س  بيت  عمارة 

الغا�سم  االإحتالل  تحت  يقع  الرمز  هذا  ب��اأن  الم�سلمين 

لل�سهاينة.

اأكبر  من  واح��د  فهو  االإ�سالمية  الجمهورية  �سحن   �

الزائرين  العتبة الر�سوية. �سيِّد حديثًا الإ�ستقبال  �سحون 

في ف�ساٍء اأو�سع.

ال�سحون  اأ�سخم هذه  الر�سوي وهو  الجامع  � �سحن 

وفيه تقام �سالة الجمعة و�سالة العيد.

الم�ساجد والمدار�س

في  الم�سيدة  بم�ساجدها  غنية  م�سهد  مدينة  ُتعد   

اإلى  واأقربها  الم�ساجد  ه��ذه  واأق���دم  المقد�سة.  البقعة 

عن  عبارة  وهو  ال��راأ���س،  جهة  م�سجد  هو  االإم��ام  �سريح 

م�سجد �سغير م�ستطيل ال�سكل يحاذي �سلعه الغربي بقعة 

القبر ال�سريف واقعًا اإلى جهة اأعلى الراأ�س المقد�س. ثم 

م�سجد كوهر�ساد: وهو اأفخم م�سجد في المنطقة واأجملها 

بناًء وزخرفة.

لِحق 
ُ
اأما المدار�س فهناك عدد من المدار�س الدينية اأ

بع�سها باأجنحة الرو�سة الطاهرة، واأهمها مدر�سة »ُدوَدْر« 

من اأقدم المدار�س الموجودة منذ عام 823 ه� � 1420 م، 

وقد  القديم  بال�سحن  المت�سلة  جعفر  ميرزا  ومدر�سة 

� 1649 م. اإ�سافة اإلى مدار�س اأخرى  بنيت �سنة 1095 ه� 

كانت لها اأبواب توؤدي اإلى الحرم عبر ال�سحن.

المكتبة المركزية للعتبة الر�سوية

من  ماليين  اأربعة  وت�سمل  طوابق،  ثالثة  من  وتتاألف 

الكتب.

يبلغ  النفي�سة  المخطوطات  اأعدادًا من  المكتبة  ت�سم 

مجموعها 26،400 مخطوطة، اأهمها في ق�سم المخطوطات 

خم�س ن�سخ موقوفة من الم�سحف، مكتوبة بالخط الكوفي 

Q الموؤمنين  اأمير  اإل��ى  من�سوبة  ال��غ��زال  جلد  على 

.Q ومزينة بختم كتبُه االإمام علي

الإمام الر�سا Qوزائرو الرو�سة الر�سوية

وعجائب  Qبركاٍت  ال��م��ق��د���س  ل��م�����س��ه��ده 

ــر  للنـظ ــت  المـلـفـ

ــرى  يـ ــادم  القــ اأن 

ــة  الـ�صريف ــة  الـقبـ

منارتين  ــن  بي تقع 

ــة اأتى. ــن اأي جه م
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والموؤالف.  الخالُف  بها  اأق��ّر  فيه،  الخلق  �ساهدها 

الم�ستع�سية  ق�سيت حاجاتهم  ممن  كثيرون  فهناك 

ومتنوعة  كثيرة  وحاالت  اهلل،  اإلى  به  التو�سل  ببركة 

الكرامات  من  وكثيٌر  �سفاوؤها،  تم  االأم��را���س  من 

.Q ح�سلت ببركة زيارته 

قبران في طو�س

 بعد اأن ا�ست�سهد االإمام الر�سا Qم�سمومًا على يد 

الماأمون، اأراد الماأمون اأن يبعد عن نف�سه تهمة قتل االإمام 

Q فاأظهر الحزن والبكاء، وقام بدفن االإمام ،Q

قرب قبر والده هارون الر�سيد. وفي هذا يقول �ساعر اأهل 

البيت Qدعبل الخزاعي:

ال���ن���ا����س كلهم  ف����ي ط���و����س خ���ي���ر  ق����ب����ران 

وق�����ب�����ر ل���������س����ّره����م ه��������ذا م������ن ال���ع���ب���ر

م���ا ي��ن��ف��ع ال��رج�����س م���ن ق����رب ال���زك���ي وم��ا 

ب���ق���رب ال���رج�������س م���ن �سرر ع��ل��ى ال���زك���ي 

ه��ي��ه��ات ك���ل ام�����رئ ره����ن ب��م��ا ك�����س��ب��ت له 

ف�����ذر اأو  �����س����ئ����ت  م�������ا  ف�����خ�����ذ  ي������������داه 

وه���ذه االأب���ي���ات م��ع��ّل��ق��ة ع��ل��ى ل��وح��ة ب��ال��ك��ا���س��ي فوق 

ال�سريح. 

قبور علماء و�سالحين

تتلهف قلوب االأحياء اإلى زيارة قبر االإمام Qكما 

االأئمة  قبور  جانب  اإلى  اأج�سادها  لتدفن  االأرواح  تتلهف 

Qالأنها اأماكن مطهرة، وفي جانب االإمام قبور الكثير 

من العلماء وال�سالحين اأ�سهرهما:

الدين  بهاء  وه��و  العاملي:  البهائي  ال�سيخ  �سريح   �

محمد بن ح�سين الحارثي الهمداني. المتوفي �سنة )1030 

الكثير  اأتقنوا  الذين  االأجالء  ال�سيعة  علماء  من  وهو  ه�( 

من العلوم والفنون.

� �سريح الحر العاملي: وهو ال�سيخ محمد بن الح�سن 

ال�سيعة  علماء  م��ن  م�سغرة.  ب��ل��دة  م��ن  العاملي  ال��ح��ر 

فيه  جمع  ال���ذي  بكتابه  اأ�ستهر  االأج����الء،  ومحّدثيهم 

ال�سيعة  »و�سائل  واأ�سماه:  ال�سرعية  االحكام  في  الروايات 

اإلى تح�سيل م�سائل ال�سريعة«.
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ــمــا كــان  ولــطــال

حوله من  يوؤن�س 

ــل  ــه الجمي  ب�صوت

ــو وه ــي  وال�صـجـ

الــدعــاء  يـــقـــراأ   

بروحانـيـة عــالية

ــة. ــس �صافي  ونف�
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واأخيرًا هداأ الوجع الذي فتك به طوال 

�سنوات، وبقيت علبة الدواء االأخيرة التي 

ا�ستراها قبل يوم واحد من ا�ست�سهاده كما 

الخ�سراوين  عينيه  ح�سن  اأغم�س  ه��ي.. 

عميق  لحزن  والمختزنتين  ن�سر  كربيع 

كتاُب  منه  وبالقرب  �سّره،  اأحد  يعرف  لم 

الكريم مفتوحًا على �سورة »ي�س«،  القراآن 

رقبته  من  يومًا  يخلعها  لم  التي  وال�سبحة 

لّونها دمه ال�ساخن..

ري�سة  تمنحه  لم  دنيا  رحل ح�سن عن 

وعرف  وغالبها،  اأتعبته  فطالما  وردي���ة، 

ي��ب��ق��ي ظروفه  ك��ي��ف  ب�����س��ب��ره ووع��ي��ه 

فمنذ  اإرادته،  والقا�سية طوع  ال�سعبة 

عن  م�سوؤواًل  نف�سه  وج��د  اأن 

انف�سال  بعد  واأخ��وت��ه  اأم���ه 

فتًى في  ي��زاُل  ال  والديه وهو 

درا�سته  ترك  العمر،  مقتبل 

االمتحانات  يقدم  اأن  قبيل 

البكالوريا  ف���ي  ال��ر���س��م��ي��ة 

العلوم  الفنية في اخت�سا�س 

معترك  وخ��ا���س  ال��ت��ج��اري��ة، 

لم  وال���ذي  المختلف  العمل 

يفلح به كثيرًا ب�سبب انت�سابه 

المبكر اإلى �سفوف المقاومة 

اأعطاها  ال��ت��ي  االإ���س��الم��ي��ة، 

االأولوية في حياته منذ اأن كان في الثالثة 

ع�سر من عمره، واختار التفرغ في �سفوفها 

في نهاية االأمر.

ولكنه  ملتزمة،  بيئة  في  ح�سن  تربى 

من  الكثير  ف��ي  الكبير  االأث���ر  فيها  ت��رك 

التي  وااللتفاتات  االإيمانية،  التفا�سيل 

االإمام  وفاة  فعند  اأح��د،  بال  ال تخطر في 

التا�سعة  اب��ن  رك�س  العظيم،  الخميني 

تاركًا  نف�سه  الباب على  واقفل  اإلى غرفته 

من  قلبه  في  ي�سكن  بما  تبوح  اأن  الأحزانه 

محبة وع�سٍق لهذا االإمام، ومنذ ا�ست�سهاد 

16 �سباط  ال�سيد عبا�س المو�سوي في 

اأن  م��ي��الده، رف�س  ي��وم  وه��و 

المنا�سبة،  بهذه  اأحد  يعايده 

يوم  ال��ي��وم  ه��ذا  اأن  معتبرًا 

حزٍن كبير.

نف�سه  ُي��ع��ّل��م  ح�سن  ب���داأ 

كتاب  من  ال�سرعية  االأحكام 

اإذا  »االإ�سالم ر�سالتنا«، حتى 

له  ُي�سمح  اّلتي  ال�سن  بلغ  ما 

بالدورات  بالم�ساركة  فيها 

لاللتحاق  ���س��ارع  ال��ث��ق��اف��ي��ة 

م�سيرة  ف���ي  ل��ي��ن��ط��ل��ق  ب��ه��ا، 

الدينية  الثقافة  نف�سه  تثقيف 

جلية  انعك�ست  التي  االأ�سيلة 

مــــع ا�ـــصـــتـــداد 

قــ�ــصــوة الــحــرب 

بقي ح�صن �صامدًا 

ــداد  ــت ــص رغــــم ا�

بـطـنـه  في  الألم 

الدواء  اأن  لـدرجة 

يعد  لم  الم�صكن 

يجدي معها نفعًا.
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�سالته  يوؤخر  ال  فح�سن  �سخ�سيته،  في 

محافظًا  ك��ان،  واأي��ن��م��ا  االأم���ر  ك��ان  مهما 

اأي�سًا على الم�ستحبات مع كل فري�سة، اأما 

 Rاالأئمة اأح��د  وف��اة  اأو  والدة  ي��وم  في 

فاإنه كان يذّكر من حوله بالمنا�سبة ويقراأ 

حوله  م��ن  يوؤن�س  ك��ان  ولطالما  زي��ارت��ه، 

ب�سوته الجميل وال�سجي وهو يقراأ الدعاء 

بروحانية عالية ونف�س �سافية.

عطاٌء من الإيثار

عا�س ح�سن حياته معطاًء موؤثرًا، ولم 

يعرف اأحد قطُّ بما له وما عليه، فهو على 

�سعبة  مادية  بظروٍف  م��روره  من  الرغم 

لتاأمين  ال�سعي  في  ياأُل جهدًا  لم  وقا�سية، 

اأح��د رف��اق��ه، فاإن  اأم��ك��ن ل�سّد ح��اج��ِة  م��ا 

يعد  ولم  مبلغًا  ا�ستدان  اأحدهم  اأن  عرف 

قادرًا على ت�سديده، بادر اإلى تاأمين المبلغ 

التي  الجهة  ال�سخ�س  يعرف  اأن  دون  من 

�ساعدته، بع�سهم عرف م�ساعدته له بعد 

خدمة  في  اأح��د  يق�سده  ولم  ا�ست�سهاده. 

والخدمة.  الم�سوؤولية  قدر  على  وك��ان  اإال 

البيت  اإل��ى  يحج  اأن  ح�سن  اأراد  وعندما 

الرحلة  تكاليف  رفاقه  له  جمَع  ال��ح��رام، 

وقدموها له هدية عرفانًا منهم له باإيثاره 

لالآخرين دومًا. 

ك����ان ل��ح�����س��ن ال��ع��دي��د م���ن ال��رف��اق 

والمعارف. عندما كان يلتقي باأحد منهم 

بل  بعيد،  م��ن  اليد  برفع  يكتف  يكن  ل��م 

وهم  يعرفه،  من  مع  ال��وق��وف  اإل��ى  يبادر 

ذلك  وك���ان  اأح���وال���ه،  ع��ن  لي�ساأله  ك��ث��ر، 

�سببًا في تاأخره عن مواعيده وارتباطاته. 

وعلى الرغم من ب�سا�سة الوجه وابت�سامته 

الدائمة، اإال اأنه كان دقيقًا جدًا في اأ�سلوب 

على  يتحفُظ  فكان  االآخ��ري��ن،  مع  تعامله 

اأن  اأحد  ي�ستطع  ولم  الكلمة،  قبل  الب�سمة 

فكثيرون  تكتمه،  ل�سدة  �سيئًا  عنه  يعرف 

وقٍت  في  الحال،  مي�سور  اأنه  يظنون  كانوا 

قد ال تجد فيه في جيبه اأجرة الطريق.

ك���ان ح�����س��ن ي��ح��م��ل دائ���م���ًا ه���ّم اأم��ه 

ليوؤمن  ن��ه��ارًا  لياًل  ي�سعى  فكان  واأخ��وت��ه، 

لهم ما يحتاجون اإليه، وكان معينًا لهم في 

�سوؤونهم، في�ساعد اأمه في اأعمال المنزل، 

رافقها،  ب��زي��ارة،  ال��خ��روج  اأرادت  واإذا 

وانتظرها لتنتهي من زيارتها ليعيدها اإلى 

المنزل، وذلك حتى ال تركب   في �سيارة 

كانت  وعندما  م�سيًا.  تذهب  اأو  االأج���رة 

في  �ساعدها  ال��زوج��ي  بيتها  تهيئ  اأخته 

ترتيب وتنظيف كل �سيء،  كما اأنه حافظ 

على عالقة طيبة باأبيه واأخوته منه، فكان 

دائم الزيارة لهم وال�سوؤال عنهم.

مجاهد رغم الجراح

ب�سفوف  ح�����س��ن  ال��ت��ح��ق  اأن  م��ن��ذ 

المقاومة ُعرف عنه اأنه �ساب جريء فكان 
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جهادية  مهمة  اأي  اأخ��ب��ار  لمعرفة  يهتم 

للعديد  خ�سع  كما  تفوته،  ال  حتى  جديدة 

تعّر�س  حيث  الع�سكرية،  ال����دورات  م��ن 

ما  اأق�سى  ولكن  م��رة،  من  اأكثر  لالإ�سابة 

اهتراٌء  ال��دورات هو  اإحدى  له في  تعر�س 

لعدة  للخ�سوع  ا�سطّره  ما  اأمعاءه  اأ�ساب 

عمليات جراحية، وكان االألم قويًا لدرجة 

المحاور  في  عمله  ت��رك  اإل��ى  ا�سطر  اأن��ه 

المتقدمة، فكان يتناول دواًء دائمًا ليخفف 

ال�سنوات  ال���ذي الزم���ه ط���وال  االأل���م  م��ن 

االأخيرة، وعلى الرغم من اأن ثمن الدواء 

كان باهظًا جدًا اإال اأنه لم ي�سمح الأحد باأن 

يعرف مدى �سعوبة تاأمين ثمنه.

ق�ساها  الجهاد  م��ن  طويلة  �سنوات 

اأدنى  اأو  قو�سين  قاب  ال�سهادة  فيها  كانت 

منه، فمرًة تعر�س ورفاقه لق�سف مبا�سر 

من الطيران االإ�سرائيلي اأثناء قيامه بعملية 

ع�سكرية، فظن المجاهدون اأن المجموعة 

هداأ  اإن  ما  ولكن  باأكملها،  ا�ست�سهدت  قد 

من  �سالمين  الجميع  خرج  حتى  الق�سف 

كوة �سغيرة. 

درا�سته  ترك  على  �سنوات  خم�س  بعد 

اأراد ح�سن اأن يقدم االمتحانات الر�سمية، 

ول��ك��ن م��وع��د االم��ت��ح��ان��ات ت���زام���ن مع 

بمركز  والتحق  �سيء  كل  فترك  التحرير، 

معتليًا  اأي��ام  بعد  ليعود  الجنوب  في  عمله 

الغنائم  عر�س  في  يومها  و�سارك  دبابة، 

اآنذاك  االإ�سالمية  المقاومة  اأقامته  الذي 

في اأغلب المناطق اللبنانية.

وغاب وجه ح�سن

�سارك ح�سن في عملية اأ�سر الجنديين 

 ،2006 العام  من  تموز  في  االإ�سرائيليين 

�سارك  حيث  ال�سعب  عيتا  قرية  في  وبقي 

في قتل الع�سرات من الجنود االإ�سرائيليين 

وتدمير اآلياتهم. ومع ا�ستداد الحرب، بقي 

ح�سن على ما هو عليه، �سامدًا على الرغم 

م��ن ا���س��ت��داد االأل���م ف��ي بطنه ل��درج��ة ان 

الدواء الم�سكن لم يعد  يجدي معه نفعًا.

من  يومًا  وع�سرين  ثمانية  حوالي  بعد 

تدمير  ال�سهيوني  العدو  ق��رر  ال�سمود، 

له دخولها،  ليت�سنى  القرية تدميرًا كاماًل 

الأي���ام،  اأخ���رت���ه  عنيفة  م��ق��اوم��ًة  ف��الق��ى 

الت�سدي  ف��ي  ورف��اق��ه  ح�سن  وا�ست�سهد 

تقترب من  الدبابة  البطولي، وفيما كانت 

اأن  مكان وجود الجثامين الطاهرة وقبيل 

ت�سل بم�سافة �سغيرة جدًا توقفت...

ولكنه  اأحبائه،  عن  ح�سن  وج��ه  غ��اب 

بذكرياته  االبت�سامة،  بتلك  دوم��ًا،  م�سرق 

التي ال تن�سى، فوق �سغاف القلب، فهو كان 

حرًا في خياره، وهاديًا بدمائه.
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غــابــت  ــا  ــدم ــن ع  

»انت�صار«
ولء اإبراهيم حمود

ال�سهادة،  درب  على  اهلل  مالئكة  اإلى 

و�ساّباتنا…  المن�سيين  ال�سهداء  اأطفالنا 

ومنهّن انت�سار ناظم حمادة   التي بكيتها 

واأكتبها  ونيف  ثالثٍة  عقود  منذ  �سديقة 

اليوم ابنة انت�سرت ب�سهادتها على تراكم 

الن�سيان، واإلى �سناء التي جّدد لقاوؤها في 

قلبي ذكرى »انت�سار«.

�سباح الخير يا حلوتي…

هذا �سباٌح اآخُر جديد…

هيا ا�ستيقظي يا �سغيرتي..

ثيابِك كعادَتها اأنيقة.

بعناية  م���ك���ويٌّ  االأزرق  م���ري���ول���ك 

ُملّمٌع  الجديد  وح��َذاوؤك  نظيفة  وَجواربِك 

منذ الم�ساء.

وُدْرُجِك مغلٌق على مو�سوعك االإن�سائي 

الجميل الّذي قراأته لياًل، خل�سًة عنِك. هذا 

حليبه  ال�ساخن،  كوبك  رائ��ع.  ربيعي  ي��وٌم 

ترت�سفانه  القرمزيتين،  �سفتيك  ينتظر 

بالكتب  تنتفخ  ومحفظتك  ع��ج��ل،  على 

�سعرك  م�سابك  اأخ��رى،  واأ�سياء  والدفاتر 

الطويل، و�سرائطه الملونة، اأقالم الر�سم، 

و«مواكب« جبران و�سيرة اأبراهام لنكولن.

هيا يا ابنتي، يا مالك عمري وريحانة 

النهار.  ه��ذا  م�����س��روف  ه��اك  قلبي… 

اأ�سرعي ف�سائق الحافلة ي�ستعجلك بنغماِت 

ا لقد تاأخرت كثيرًا  زّموره الطويلة… هيَّ

يا طفلتي …

�سم�س  لمالقاة  انت�سار  ت�ستفق  ول��م 

المفجوعتان  اأمها  فيدا  ال�سباح،  ذاك 

ال�سرير.  �سرا�سف  ف��راغ  �سوى  ت��ه��ّزا  ل��م 

المالئكي  �ُسباتها  في  ا�ستغرقت  فانت�سار 

راأتها  اأم�س،  بعيد.  ناٍء  مكان  في  العميق، 

تفّك عقدة  حذائها الجديد بعد اأن رمت 

ثقل حقيبتها جانبًا، لكن هواًء لئيمًا قذفها 

وترك  عناقهما،  دون  وح��ال  عنها  بعيدًا 

جّثة  ال��ب��اب،  عند  وحدها  تهوي  انت�سار 

معجونة بدمائها ونثار مريولها االأزرق. 

اأّمها  ق��ل��ب  ان��ت�����س��ار«   « ت��رك��ت  ل��ق��د 

الجميلة  اأ�سيائها  قرب  مفجوعًا،  ممزقًا 

اإذنها  دون  وم�ست  الحزينة.  وال��رواي��ات 

66



للمّرة االأولى… لتغفو تحت رخام مثواها 

االأخير.

ما بِك يا حنان؟ هّيا اأغلقي الباب… 

اأال ت�سمعين �سوت الجر�س الثاني يعلن َبدء 

الح�سِة االأولى؟

 « اأن��ت��ظ��ر  ولكنني  اأ���س��ت��اذ،  ي��ا  ب��ل��ى   �

غير  على  كثيرًا  ت��اأخ��رت  لقد  انت�سار«. 

عادة..!.

 � االأ�ستاذ رجب  اأّكد  تقلقي عليها،  � ال 

ما  لها  ونعيد  و�سولها  بمجّرد  �سن�ستقبلها 

عقابًا…  ت�ستحق  ال  متفوقة  فهي  فاتها، 

وتاأخرها اليوم غريٌب فعاًل… هيا نبداأ.

على  اليوم  ذل��ك  تاريخ  حنان  وكتبت 

مع  وتابعته   1978/3/17 والدفتر  اللوح 

رفيقاتها، خلود والرمندا…

خاليًا  انت�سار  مقعد  بقي  وبجوارها 

الثقيلة  وم��ح��ف��ظ��ت��ه��ا  ���س��اح��ب��ت��ه  ي��ن��ت��ظ��ر 

وابت�سامتها الجملية.

وعندما قرع جر�ُس االن�سراف، ونقلت 

بيوتهم،  اإلى  التالميذ  المدر�سة  حافالت 

اأوقف االأ�ستاذ رجب �سائق الحافلة وخ�ّس 

و�سوته  حزنًا  يتقطر  ووجهه  بقوله  حنان 

يرتع�س األمًا:

� حنان، ال تنتظري انت�سار بعد اليوم 

اإثر غارٍة ا�سرائيلية  فقد ا�ست�سهدت اأم�س 

على منزلها في  االأوزاعّي. و�سرخت حنان 

وفي قلبها تتردد اأ�سداء الفجيعة القا�سية 

على عمرها الغ�ّس البريء.

العام  بقية  �سنتابع  كيف  اإل��ه��ي  ي��ا   

دونها؟ لقد ودعتنا اأم�س جميعًا ومازحتنا 

الطائرات  ل�سوت  انتباهنا  تلفت  وه��ي 

المخيف.
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وبكت عينا حنان الخ�سراوتان طوياًل 

�سديقتها الف�سلى.

قراءتي  لدى  قلبي  في  النار  وا�ستعلت 

الخبر البارد في �سحف ذلك اليوم: »ومن 

�سحايا الغارة ال�سهيونية، الطفلة انت�سار 

حمادة واأّم حامل واأطفالها الثالثة«

ذلك  وم��ع  اأع��رف��ه��ا  ال  طفلًة  ظننتها 

اأم�سيت نهاري كئيبة اإلى اأن زارتني حنان 

باكيًة تحمل في يدها �سورة ت�سم وجهيهما 

الجميل.  العمر  ذل��ك  ب��ب��راءة  المفعمين 

والتاع   ال�سواد  ف�سار م�سائي حزينًا حالك 

دموعها:  خالل  من  اأ�سافت  اأن  بعد  قلبي 

دفتر  في  ا�سمها  اليوم  الناظر  �سجل  لقد 

التفقد غائبًة للمرة االأولى. وتبادلنا نظراٍت 

حزينًة تفيد اأنها �سارت االأخيرة اأي�سا.

ورم��ت��ن��ا االأي����ام ع��ل��ى م��ف��ارق دروب 

لقاٍء  كل  حديث  انت�سار  وبقيِت  مختلفة، 

الغالية.  ال�سهيدة  اأيتها   بلى  كان يجمعنا 

ع��ن��دم��ا ح��ّدث��ت��ن��ي ت��ل��م��ي��ذت��ي ي���وم���ًا عن 

ا�سطهاد بع�س ذوي قرباها لها وجدتني 

بقولِك:  االأغن ون�سحتها  ا�ستعيد �سوتك 

ال��خ��ال��د ف��ي ذاك���رت���ي: »ك���ان اأب��راه��ام 

تحرير  وا�ستطاع  خ�سب  نجار  لنكولن 

الحت  وعندما  ال��ع��ب��ودي��ة«.  م��ن  ال��زن��وج 

واأجبرُت   1982 ع��ام  المقاومة  تبا�سير 

اأحد  فيها  تاركًة  ال�ساحية  مغادرة  على 

الهادف  مزاحك  تذكرت  �سهيدًا  اأخوتي 

ال��واع��ي الإح���د اأه���م وج���وه ال�����س��راع مع 

القد�س:«  ع��ن  نتحدث  كنا  ي��وم  ال��ع��دو، 

الأن  وعملي،  بعقلي  اإ�سرائيل  �ساأحارًب 

فال  عقلي  اأما  مني  اأطوُل  الكال�سينكوف 

حدود له«.

ا�ستطاعت  ل��ئ��ن  ان��ت�����س��ار  ي���ا  ب��ل��ى 

اإ�سرائيل قتل فرح ع�سناه �سويًا على مقاعد 

براءتك  قتل  عن  عجزت  فقد  الدرا�سة، 

وعقلك في رفاقك الذي تابعوا بعدك وهم 

يلمحون طيف ابت�سامتك الحلوة، يلوح لهم 

يباركها �سعيدًا  خلف كل خريجة متفوقة، 

وطن  بناء  على  المقبل  الناجح  �سبابها 

االإن�سان بالعلم والمقاومة.

�سيبقى ا�سمك الجميل زينة خواطرنا، 

ت���ردده  خ��ال��دًا  ول��ح��ن��ًا  ق�سائدنا  مطلع 

ال�سهيدة،  �سديقتي  يا  بلى  اأنا�سيدنا… 

�ساميًا  ه��دف��ًا  العظيم  ا���س��م��ك  �سيبقى 

لها  فتن�سده  البا�سلة  مقاومتنا  تحققه 

انت�سار  ك��ل  م��ع فجر  وال��ودي��ان  ال��رواب��ي 

الطاهرة  بدمائك  عجنت  لقد  جديد… 

الكرامة  مائدة  على  خبزًا  الوطن  ت��راب 

و�سبرًا  علمًا  اإليها  �سعيت  طالما  ال��ت��ي 

وثباتًا… وقّدمته دافئًا مع مطلع كل عام 

وجياع  الجهاد  ل��ط��الب  ج��دي��د،  درا���س��ي 

منك  ف��اأزه��رت  القيم،  وظ��م��اأى  المبادئ 

وروُد االنت�سار. واهلل ما غبِت وما اندثرِت 

اإلى دو�س  اإلى زوال ووح�سهم  ف�سهيونهم 

االأقدام، اأّما اأنِت فخالدة مع مالئكة قوافل 

ال�سهيوني  الوح�س  همجية  على  ال�سهداء 

اأجمل… انت�سار.
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التغير  مــالمــح 

المراهقين ــد  عن
الدكتورة �سهري برجاوي

طبيبة �سحة عامة

جمعية الأطباء امل�سلمني

ة  ة والبيولوجيَّ كيف يمكن للتغّيرات الج�سديَّ

النف�سيَّة؟  الحالة  في  ر  توؤثِّ اأن  المراهق  لدى 

لماذا ي�سبح المراهق عدائّيًا، يتمّلكه الت�ساوؤم 

اأو يفرط في التفاوؤل، تارة يحب الحياة وتتملَّكه 

طاقة وحيويَّة مفرطة، وتارة يفقد االأمل وتغلب 

االأفكار اليائ�سة عليه؟

تمّر اأيام، وي�سعر المراهق باأّنه ي�ستطيع 

باأكملها،  والحياة  الدنيا  قوانين  يغّير  اأن 

الماء ع�ساًل؛ وفجاأة نراه  اأن يحيل  ي�ستطيع 

فعله  ي�ستطيع  م��ا  ك��ل  ق���وة.  وال  ل��ه  ح��ول  ال 

والتهكم  ال��الذع��ة  االن��ت��ق��ادات  توجيه  ه��و 

ر!. واالعترا�س المتكرِّ

خجاًل  االأك��ث��ر  المرحلة  هي  المراهقة 

وهي:

-  التخلي عن الطفولة.

- عالم بين... بين.

- فترة عدم المقدرة على دخول عالم 

الرا�سدين.

ل  الـبلوغ  مرحـلة 

ـِر فـقـط في  تــوؤّث

الج�صماني  النـمـوِّ 

ـِر فـي نمـو  بل توؤّثـ

وعـــي الــمــراهــق 

اأيـ�صًا. و�صلـوكـه 
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- زيادة اإفراز العرق.

- ظهور بثور على الب�سرة.

حجم  وازدي�����اد  ال�����س��وت  تخ�سن   -

االأنف.

- نمو االأع�ساء التنا�سلية.

- حدوث االحتالم.

ي�سحبه  الج�سد  في  التغير  ه��ذا  كل 

الذكرية، ومن  الهرمونات  اإفراز  تغير في 

اأهم التغيرات اأي�سًا:

التغيرات النف�سية وتت�سمن

التغيرات  ح����ول  ا����س���ط���راب���ات   -1
نف�س  )من  االأت��راب  مع  مقارنة  الج�سدية 

اأو  مبكرة  ال��ب��ل��وغ:  ع��وار���س  ال��م��رح��ل��ة(. 

متاأخرة.

ومراقبة  ال��م��راآة  اأم���ام  ال��وق��وف   -2
ال�سورة  المراهق  يرى  ما  وغالبًا  النمو، 

المعاك�سة ل�سورته.

3- العالقة مع االأهل.
4- االنزواء- االختالط باالآخرين.

)الثقة  م�ستقبلية  ق��رارات  اتِّخاذ   -5
بالنف�س(.

6- النظرة تجاه الجن�س االآخر.
البلوغ  ف��ي  ال��م��وؤث��رة  ال��ع��وام��ل 

والمراهقة 

- المناخ.

- عنا�سر الوراثة واالأعراف.

- تاأثير المن�سطات الجن�سية.

االج����ت����م����اع����ي����ة  ال�����ح�����ال�����ة   -

واالقت�سادية.

اإلى خلل  ي  ت��وؤدِّ العوامل  كل هذه 

واإن لم  ال��ه��رم��ون��ات.  اإف����رازات  ف��ي 

ي�ستطع المراهق التعامل معها ب�سكل 

ي اإلى خلل نف�سي. �سليم ف�سوف توؤدِّ

عند  ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة  ال��ت��غ��ي��رات 

المراهق

اأ- التغيرات لدى االأنثى:

)نحافة-  وال����وزن  ال��ط��ول  زي����ادة   -

بدانة(.

- تغيرات في بع�س مالمح الوجه.

- مالحظة ظهور ال�سعر )تحت االإبط 

وال�ساقين(.

- نموُّ الثدي.

وال��ف��خ��ذي��ن  ال���ورك���ي���ن  �������س���اع  اتِّ  -

والموؤخرة.

- زيادة اإفراز العرق.

- نموُّ االأع�ساء التنا�سلية الداخلية.

- العادة ال�سهرية.

ب- التغيرات لدى الذكر:

- زيادة الطول والوزن.

- ظهور ال�سعر على الوجه وال�سدر.
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الآثار النف�سية لمرحلة البلوغ

ر فقط في النمو  - مرحلة البلوغ ال توؤثِّ

الج�سماني بل توؤثر في نموِّ وعي المراهق 

و�سلوكه اأي�سًا.

ل هذه المرحلة ح�سا�سية بالغة  - ت�سكِّ

تجاه المراهق من حيث:

. ال�سراع الذاتي.

. ا�سطراب العالقة مع االآخرين.

. ا�سطراب عالقته مع نف�سه وال�سعور 

بالتناق�س )الرف�س والقبول(.

. الدفاع عن الذات.

. الجانب العاطفي: الحب-الكراهية- 

االحترام واالختفاء- االعتذار.

المراهق،  مواقف  في  يتجلَّى  هذا  كل 

فنرى عنده مياًل اإلى:

- الن�ساط المفرط.

- االنف�سال عن االأهل.

جن�س  م��ن  اأ���س��دق��اء  م��ع  التحالف   -

واحد.

- التباهي بالمثل االأعلى.

واجبات الأهل والمجتمع

- االحت�سان والدعم للمراهق.

وعدم  ال�سحيحة  العلمية  التوعية   -

الخجل.

- التثقُّف حول هذه المرحلة للمواكبة 

والمعالجة.

بدائل  اإيجاد  من  المراهق  تمكين   -

تربوية.

على  واالعتماد  الم�سوؤولية  تحمل   -

الذات.

اأنه  ج��ي��دًا  يعوا  اأن  االأه���ل  على  يجب 

اإذا:

تعّلمترّبى الولد على

الرف�س والعناداالنتقاد الدائم 

ال�سخرية

الميل اإلى الخوف والعزلة 

واالنطواء

العدائيةالكراهية

ال�سبر وطول البالالت�سامح

اكت�ساب الثقة بالنف�سالت�سجيع

العدلاالإن�ساف

اكت�ساب الثقة باالآخريناالأمان واال�ستقرار

المحبةال�سداقة

العطاءالكرم والم�ساركة

العقل ال�سليم في الج�سم ال�سليم، لذا 

زان النموِّ الج�سديِّ  تجب المحافظة على اتِّ

والهرموني الأنه اإن لم تكن مراهقًا لن تكون 

المراهقة  مواجهة  ت�ستطع  لم  واإن  را�سدًا 

لن تكون رجاًل.

فيها طيب  ف��ازرع  م��زارع  القلوب  »اإن 

الكالم فاإن لم ينبت فيها كله نبت بع�سه« 

)لقمان الحكيم(.

71

م
 2

01
0 

ل
و

لأ
 ا

ن
ي
ر

�ش
ت
/

 2
29

د 
د

ع
ل
ا



ول  ال��م��رة  ه��ذه  المدر�سة  اإل��ى  ليذهبوا  ل  حقائبهم،  حملوا 

داخله،  التعلم  رحلة  في  لينطلقوا  اإنما  وطنهم  خارج  لي�سافروا 

و�ساروا ليطلبوا العلم في وطنهم ولكن بعيدين عن اأهلهم. �سباب 

عن  مختلفة  جديدة  مرحلة  ليبداأوا  الرحلة  هذه  في  انطلقوا 

نظر  في  المراحل  اأجمل  من  تعد  مرحلة  المعتادة،  حياتهم 

ال�سعوبات  من  تخلو  ل  مرحلة  اأنها  يعني  ل  هذا  لكن  بع�سهم، 

والم�ساكل.فما هي هذه ال�سعوبات وما هو ال�سبيل اإلى حلها؟

ــم  ــل ــع ــــب ال ــــل اأط

ــدًا عن الأهل ولو بعي

نبيلة حمزي
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تجارب ل تن�سى

يقول ح�سين با�سان )ماج�ستير اإعالم(: »خالل 

اأربع �سنوات تدربت على خو�س كل المعارك الحياتية 

لكن  والمناطق،  االأف���راد  خ�سو�سيات  على  مّطلعًا 

بالمقابل انزلقت في ما ي�سمونه طي�س �سباب كال�سهر 

ر�سيد  اأما عبير  الدر�س«.  واإهمال  الليل  في  المطول 

خائفة  كانت  اأنها  فتوؤكد  بيولوجي(  )بكالوريو�س 

في  نتائجها  على  �سلبًا  اأثر  ما  االأم��ر  بداية  في  جدًا 

بداأت  ال��وق��ت  م��رور  وم��ع  االأول���ى  الدرا�سية  ال�سنة 

بالتاأقلم واالعتياد على الجو الجديد. اأما من ناحية 

مميزة  كقيمة  االإ���س��رار  اكت�سبت  فقد  االإيجابيات 

ارتكزت عليها للو�سول اإلى هدفها »النجاح«.

توؤكد  من جهتها زينب بزيع )طالبة ريا�سيات( 

اأن ال�سغط والفو�سى داخل مكان ال�سكن هو ال�سبب 

باالإ�سافة  ه��ذا  ال��در���س  عن  يمنعها  ال��ذي  الرئي�س 

م�ساألة  على  ال�سكن  في  الزمالء  مع  االختالف  اإلى 

التنظيف وتوزيع المهام فيها.

هو  تعانيه  ما  اإن  توؤكد  هند�سة(  )طالبة  زينب   

ندر  ما  في  اإال  بها  يت�سلون  ال  فهم  عنها  اأهلها  ُبعد 

اأهلهن يت�سلون بهن في  وهي تح�سد �سديقاتها الأن 

قائلًة:  ت�ستطرد  لكنها  مرة  من  اأكثر  الواحد  اليوم 

وذلك عن  االأه��ل  وُبعد  الوحدة  اأواج��ه  »تعلمت كيف 

طريق التركيز على الدر�س«.

كيمياء  )طالب  هرمو�س  محمد  معاناة  تتجلى 

حدًا  بلغت  قد  االأ�سعار  وغالء  االحتكار  مع  حيوية( 

متابعة  ي�ستطيع  ك��ي  م��ع��ًا  وال��درا���س��ة  للعمل  دف��ع��ه 

تح�سيله العلمي.

�سدمة ثقافية

ولمعالجة جوانب المو�سوع كان لنا لقاء مع مدير 

معهد العلوم االجتماعية الدكتور مح�سن �سالح الذي 

اأجابنا عن االأ�سئلة التالية:

ــه الــطــالب  ــواج ي

ـــاكـــل  ـــمـــ�ـــص ال

على  ــاظ  ــف ــح ــال ب

ـــادات الآخــريــن  ع

وتقاليدهم واحترام 

والوعي  ــم،  ــه اآرائ

باأن النقا�س ال�صليم 

الأن�صب  الحل  هو 

لتفهم الآخر وتقبله

د. مح�شن �شالح
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�س: ما هي اأبرز ال�سعوبات التي يواجهها 

درا�ستهم  اأماكن  اإل��ى  انتقالهم  عند  الطالب 

الجامعية؟

اإلى  ل��الن��ت��ق��ال  ال��ط��الب م�����س��ط��رون  ب��داي��ة  ج: 

الجامعات  الأن  العلمي  تح�سيلهم  لمتابعة  العا�سمة 

وهذه  االخت�سا�سات  فيها  توجد  ال  مناطقهم  في 

العالم.  دول  جميع  ف��ي  ت��ح��دث  طبيعية  ظ��اه��رة 

ال�سعوبات  العديد من  يواجه  انتقاله  والطالب عند 

واأبرز هذه ال�سعوبات ال�سدمة الثقافية الأن الطالب 

فال�سوابط  اأخرى مختلفة،  بيئة  اإلى  بيئة  من  ينتقل 

وجيرانه  اأهله  وبين  بينه  العالقة  تحدد  كانت  التي 

قدر  وعلى  جديدة،  واأفكار  جديدة،  عادات  تغيرت، 

ما يجد الطالب نف�سه متكيفًا مع الجو الجديد على 

قدر ما يكون مرتاحًا واإن لم ي�ستطع التكيف مع البيئة 

الجديدة نجده يميل نحو مظاهر جديدة، كالتدخين، 

ال�سهر لياًل في اأماكن اللهو وبالتالي مزيد من ت�سييع 

الوقت.

�س: من يتاأثر اأكثر ال�ساب اأم الفتاة؟

ج: اأنا اأرى اأن الذي لديه قابلية لالنجرار �سوف 

فتاة  اأو  �سابًا  كان  واإن  المدينة  اأو  القرية  في  ينجر 

لكن في المدينة قد ي�سكل الجو عاماًل مالئمًا لبع�س 

بالن�سبة  اأما  جديدة،  حاالت  اإلى  لالنتقال  ال�سباب 

للفتاة فمجتمعنا ال�سرقي اأعطى ال�ساب الحرية اأكثر 

منها  ومن هذا المنطلق ترى الطالبة اأن الحفاظ على 

العادات والتقاليد واجب عليها اأكثر من ال�ساب.

حلول واإيجابيات

الم�ساكل  الطالب  يواجه  كيف  اإذًا  �س: 

التي تن�ساأ بينهم داخل الم�سكن؟

على  بالحفاظ  الم�ساكل  ال��ط��الب  ي��واج��ه  ج: 

عادات االآخرين وتقاليدهم واحترام اآرائهم، والوعي 

االآخر  لتفهم  االأن�سب  الحل  هو  ال�سليم  النقا�س  باأنَّ 

ــه قابلية  ــذي لدي ال

لالنجرار �صـــــوف 

ــي القرية اأو  ينجر ف

ــة واإن كان  المدين

ــاة لكن  ــًا اأو فت �صاب

ــد  ق ــة  المدين ــي  ف

ي�صكـل الجو عاماًل 

لبعــــ�س  مالئمــًا 

ال�صبـــاب لالنتقال 

ــالت جديدة اإلى ح
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وتقبله، اأما بالن�سبة اإلى الخالفات التي تحدث داخل 

اإلى  االحتكام  في  يكون  االأن�سب  الحل  ف��اإن  ال�سكن 

وعيًا  االأكثر  بل  �سنًا  االأكبر  ولي�س  االأكبر  ال�سخ�س 

وحكمة وقبواًل الآرائه من قبل الجميع.

من  هل  الإيجابيات،  اإلى  بالنتقال  �س: 

اإيجابيات لهذه الظاهرة؟

اآالف الطالب من كافة  ج: تجمع هذه الظاهرة 

والتقاليد، ما  العادات  بالتالي خليطًا من  المناطق، 

معرفتهم،  تغني  اأجواء جديدة،  اإلى  الطالب  ف  ُيعرِّ

رحابة  بكل  االآخر  وتقّبل  التاأمل  في  قدرتهم  وتقوي 

اإلى  تو�سلهم  قد  الجديدة  المعارف  اأن  كما  �سدر، 

الوظائف والمراكز المهمة.

اأماكن  لأ�سحاب  ن�سيحتك  ه��ي  م��ا  ���س: 

ال�سكن؟

عدم  ال�سكن  اأم��اك��ن  اأ���س��ح��اب  على  يجب  ج: 

باأ�سعار  االأم��اك��ن  ليوؤجروا  الفر�سة  ه��ذه  ا�ستغالل 

مرتفعة وخ�سو�سًا للطالب الفقراء، واأن ال يوؤجروا 

له  تت�سع  اأن  الممكن  ال��ع��دد  ع��دده��م  يفوق  ط��الب��ًا 

ال�سقة اأو الغرفة الواحدة. هذا باالإ�سافة اإلى تاأمين 

المطلوب من بيئة منا�سبة للدر�س )ماء، كهرباء...( 

ــب الم�صوؤول  الطال

ــه  ــط بـدين المرتــب

وعاداتـه وتـقاليده 

ــن لأي قوة  ل يمك

ــم اأن  ــي الـــعـال فـ

ــه عـنـها. تزحــزحـ
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ممتلكات  على  يحافظوا  اأن  الطالب  على  يجب  بالمقابل 

االآخرين واأن يلتزموا بعقد االإيجار واأن ال ت�سبح حياتهم 

ال�سخ�سية فو�سى توؤثر على حياة االآخرين.

التوا�سل  يكون  كيف  لالأهل،  بالن�سبة  ���س: 

معهم؟

ج: الطالب، وكاأمر طبيعي، يقوم بزيارة االأهل في كل 

عطلة كذلك يت�سل بهم اأو يت�سلون به دوريًا، ومن الجدير 

باأوالدهم  االت�سال  في  يبالغون  االأهالي  بع�س  اأن  ذكره 

باالت�سال  ذك��رت  كما  يكون  والحل  يت�سل،  ال  وبع�سهم 

اأن يتركوا مجااًل الأوالدهم في تحمل  الدوري فعلى االأهل 

الم�سوؤولية وهذا ال يعني االبتعاد الكامل الأن بع�س العاطفة 

وال�سعور باالنتماء �سروريان.

ال�سكن المنا�سب

التي  ال�سروط  اأو  المعايير  اأه��م  هي  ما  �س: 

يجب اأن تتوافر لل�سكن المنا�سب؟

كافة  يوؤمن  ال��ذي  ال�سكن  هو  المنا�سب  ال�سكن  ج: 

اإلى م�ساألة هامة هي البيئة  اإ�سافة  المتطلبات الحياتية، 

المنا�سبة من الهدوء وعدم ال�سجة، وكل ما يوفر الوقت 

ال�ستغالله في الدرا�سة ولي�س اللهو واللعب.

انتقال  المعار�سين  لالأهل  تقول  م��اذا  ���س: 

بناتهم؟

باأن  اأن�سحهم  ح��رام،  الأق��ول هذا  مفتيًا  ل�ست  اأنا  ج: 

اإلى  الو�سول  في  نف�سها  م�سوؤولية  تتحمل  ابنتهم  يدعوا 

اأوالدهم  اأجل  اأن ي�سحوا من  المعارف، كما يجب عليهم 

في �سبيل العلم الذي هو فري�سة على كل موؤمن وموؤمنة، 

واإن منع الفتيات من التعلم هو تفراط بطاقة كبيرة تخدم 

المجتمع.

ل��الأوالد،  دائمين  لي�سوا  االأه��ل  اإن  نقول  الختام  في 

لذا عليهم تعليمهم وتعويدهم على الحرية الم�سوؤولة الأن 

ال  وتقاليده  وعاداته  بدينه  المرتبط  الم�سوؤول  الطالب 

يمكن الأي قوة في العالم اأن تزحزحه عنها.

ــه الــطــالب  ــواج ي

ـــاكـــل  ـــمـــ�ـــص ال

على  ــاظ  ــف ــح ــال ب

ـــادات الآخــريــن  ع

وتقاليدهم واحترام 

والوعي  ــم،  ــه اآرائ

باأن النقا�س ال�صليم 

الأن�صب  الحل  هو 

لتفهم الآخر وتقبله
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اأهل  قلب  من  تبداأ  درا�سية  رحلة  هي  جميلة 

م�سّجع رغم البعد، متابع بحكمة ووعي لما يحدث 

مع ولدهم الطالب، طالب اأحيا قلبه نب�س قلب اأهله 

فكانت الثقة رفيقة دربه وتعلم الكثير وواجه الكثير 

في  الفرحة  ليزرع  عاد  الرحلة،  نهاية  في  اأن��ه  اإال 

�سهادة جامعية  ومعه  قلبه، عاد  اأحيا  الذي  القلب 

اأمام  اأهله  راأ���س  ورفعت  اأهله  اأم��ام  راأ�سه  رفعت 

طالٍب  لكل  الرحلة  تنتهي  اأن  اأروع  فما  المجتمع. 

بعيد بهذه الخاتمة ال�سعيدة.
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دميا جمعة

ل ت�صيِّع وقتك
بعد يوم درا�سي ال بدَّ اأنَّ كثيرًا من ال�سباب 

لون اال�ستلقاء وعدم القيام باأّي مهمة، في  يف�سِّ

ابنها  مطالبة  االأم  دم  فيه  »يغلي«  الذي  الوقت 

بالتحرك، واالأ�سباب كثيرة!

� االأم: هيا يا بنّي اذهب وادر�س.

االبن: لن تطير كتب المدر�سة.

. � االأم: هل �سليت؟ قم و�سلِّ

االبن: لقد اأّذن منذ �ساعة فقط.

� االأم: قم ورتب غرفتك.

االبن: فيما بعد.

� االأم: منذ �ساعات واأنت ت�سيع وقتك.. هيا 

قم واأنِه واجباتك!

االبن: اأمي اأنت ال تكفين عن تقديم االأوامر 

والطلبات دعيني اأرتح قلياًل!

اإلى االأم:

يكت�سبه  اأم��ر  وا�ستثماره  الوقت  ا�ستغالل 

ال�ساب من منزله وتربيته، فاإذا اأردت من ابنك 

اأن ي�ستغل وقته ال بدَّ من م�ساعدته على تنظيمه. 

�سعي معه جدواًل عامًا يق�سم �ساعات يومه بين 

واأ�سرفي  بنزهة...  والقيام  وترفيه  ودر���س  نوم 

ب�سكل عام على تنفيذ الجدول ولكن دون ت�سييق 

الخناق حتى ال ي�سعر ال�ساب باأنَّه في مع�سكر.

على  ال�ساب  لت�سجيع  المنزل  اأج��واء  هيئي 

ال��در���س: ف��ر���س ال��ه��دوء، منع ال���زي���ارات في 

ففي  التلفاز،  م�ساهدة  منع  االمتحانات،  اأوقات 

حال انعدمت مغريات المماطلة وت�سييع الوقت 

ي�سعب على ال�ساب تاأجيل اأعماله.

اإلى االبن:

عوامل ت�سييع الوقت كثيرة، وعندما يحاول 

اإزالتها،  على  ويعمل  العوامل  معرفة هذه  الفرد 

�ستكون اأبرز النتائج وجود وقت فائ�س ي�ستطيع 

اأبرز  ومن  اأهمية،  اأكثر  اأخرى  اأمور  في  ق�ساءه 

اأو  اأه���داف  ال��وق��ت:ع��دم وج��ود  ع��وام��ل ت�سييع 

خطط والتكا�سل والتاأجيل.

ال  منه  م�سى  وم��ا  االنق�ساء  �سريع  الوقت 

االإن�سان.  يملك  ما  اأنف�س  وهو  ُيعو�س  وال  يعود 

وتذّكْر اأن كل دقيقة تم�سيها لهوًا وعبثًا �ستندم 

على ت�سييعها في الم�ستقبل.

:P وختامًا ال تن�س قول ر�سول اهلل

اغتنم خم�سًا قبل خم�س: حياتك قبل موتك، 

�ُسغلك،  قبل  وف��راغ��ك  �سقمك،  قبل  تك  حَّ و�سِ

و�سبابك قبل َهَرِمك، وغناك قبل فقرك.
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كــــرة الــ�ــصــلــة
فريقين،  بين  ت��ج��ري  ك��رة  لعبة  ه��ي 

�سلة  في  الكرة  الإدخ���ال  فريق  كل  ي�سعى 

كل جهة  وفي  الملعب.  اأر���س  عن  مرتفعة 

اأع�ساء  يرك�س  لفريق.  �سلة  الملعب  من 

لت�سجيل  ال�سلة  في  الكرة  الإدخ��ال  الفريق 

نقطة تفوق. وهي اإحدى االألعاب الريا�سية 

االأكثر �سعبية في العالم بعد كرة القدم. 

�سلة خوخ

اليوم  ن��ع��رف��ه��ا  ك��م��ا  ال�����س��ل��ة  ك���رة  اإن 

الكندي  الريا�سية  التربية  اأ�ستاذ  ابتكرها 

جيم�س ناي �سميث، في والية ما�ست�سو�ست�س 

-1891 الدرا�سي  العام  خالل  االأميركية 

1892 وقد دعا اإلى ممار�ستها �سمن قاعة 
مقفلة، معتقدًا اأنه بوا�سطتها يحافظ على 

ال�ستاء  ف�سل  خالل  البدنية  طالبه  لياقة 

خا�سة بعد اأن تتوقف لعبة كرة القدم في 

اأيام البرد وال�سقيع.

االأ�ستاذ  بها  ق��ام  ت��ج��ارب  ع��دة  بعد 

فيها  الكرة  تتداول  لعبة  و�سع  �سميث  ناي 

بين االأيدي فقط بداًل من االأقدام. جرت 

الكرة  االأولى، وكان هدفها و�سع  التجربة 

ال�سلة.  كرة  اللعبة  ف�سميت  خوخ  �سلة  في 

الخ�سونة  من  خالية  لعبة  �سميث  واأراده��ا 

والعنف الموجودين في كرة القدم. 

فوائد لعبة كرة ال�سلة

تعتمد  اأنها  ال�سلة  لعبة كرة  من فوائد 

والم�سي  والتهديف  الت�سويب  دق��ة  على 

عام  ب�سكل  وال��ق��ف��ز..  والرك�س  ال�سريع 

الج�سم،  اأجزاء  كل  الريا�سة  هذه  تحرك 

لتقوية  اأ�سا�سيًا  تمرينًا  تعتبر  ال  لكنها 

الأنها  للمبتدئين  �سيما  وال  ال��ع�����س��الت، 

اأن  وي��م��ك��ن  ك��ب��ي��ر،  م��ج��ه��ود  ب���ذل  تتطلب 

تخفيف  ف��ي  اإي��ج��اب��ي��ة،  نتائج  لها  ت��ك��ون 

الوزن، لكنها تفتح ال�سهية، لذا ي�ستح�سن 

من  االنتهاء  بعد  مبا�سرة  الفواكه،  تناول 

التي  الد�سمة  االأطعمة  عو�س  ممار�ستها، 

تراكم ال�سحوم في الج�سم.
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لمواجهة  اأ�صرار   9
ن لن�صيا ا
اأو  قراأتها  معلومة  ا�سترجاع  ت��ح��اول  كثيرة  اأح��ي��ان��ًا 

فتت�ساءل  تذّكرها،  ت�ستطيع  وال  ق�سير  وقت  منذ  �سمعتها 

لماذا ال اأتذكر؟ لماذا اأ�سبحت كثير الن�سيان؟ 

ذاكرتك  تن�سيط  على  ت�ساعدك  �سريعة  ن�سائح  ت�سع 

وعلى مقاومة الن�سيان.

ة  قوَّ ��ة  اأيَّ كبير  حد  اإل��ى  ي�سبه  وه��و  التركيز:  اأوًل: 

ذاكرتك  تن�سط  وحتَّى  بالمداومة.  تنمو  عقلية  اأو  ع�سلية 

ومراجعتها  المعلومات  التقاط  على  دائمًا  ومّرنها  دّربها 

حّتى ال ت�ساب بال�سمور.

ت�سير  الذي  المعتاد  طريقك  ت�ستذكر  اأن  حاول  مثاًل 

فيه من البيت اإلى المدر�سة اأو العمل وبالعك�س، ا�سترجعه 

االنتباه  حالة  لديك  �سينمي  التمرين  فهذا  بقعة،  بقعة 

واال�ستذكار.

ثانيًا: ال تنتقل من فكرة اإلى اأخرى ب�سرعة.. اأطل 

كنت  لو  كما  فيها،  ا�ستغرق  معّينة..  فكرة  عند  الوقوف 

الّتركيز  على  ي�ساعدك  فهذا  اأم��ام��ك..  م�سهدًا  ل  تتاأمَّ

وتثبيت االنتباه وجمعه.

ر مو�سوعًا معينًا تابعه بكلِّ  ثالثًا: اإذا اأردت اأن تتذكَّ

معينة  منطقة  في  وقع  زلزال  اأخبار  تابع  مثاًل  تفا�سيله، 

)المكان، الزمان، االأ�سباب..(.

)اأجندة(،  �سغير  مذكرات  بدفتر  احتفظ  رابعًا: 
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الأن  ن�ساط،  من  به  القيام  تريد  ما  فيه  دّون 

اإلى  ي��وؤدي  بالكتابة  المعلومة  تثبيت  عدم 

ن�سيانها.

اإذ  ال�سهر،  وكثرة  اإّي��اك  خام�سًا: 

ت�سير الدرا�سات اإلى اأّن النوم من حاجات 

اأن يجل�س  العقل ولي�س الج�سد، فمن الممكن 

ك ع�سالته طوال اليوم، لكن العقل يعمل  ال�سخ�س وال يحرِّ

جاهدًا وال يكفُّ عن التفكير وحفظ ما تراه العين وت�سمعه 

االأذن، وبالتالي يحتاج اإلى فترة ال تقل عن 8 �ساعات يوميًا 

من الراحة للقيام بهذا الجهد الجبار.

�ساد�سًا: مار�س الريا�سة با�ستمرار.

را�سات اأن  �سابعًا: انتبه اإلى غذائك فقد اأثبتت الدِّ

ر هذه  نق�س اأحما�س اأوميغا 3 يوؤدي اإلى �سعف عام. وتتوفَّ

والزبيب،  كالجوز  والمك�سرات  االأ�سماك  في  االأحما�س 

والبي�س.

تناول االأطعمة الغنية بالفيتامين B12 وE والمغنيزيوم 

والحبوب  ال�سعير  الجزر،  الخ�س،  مثل: 

الكاملة.

التبغ  ��ب  ت��ج��نَّ ث��ام��ن��ًا: 

التي  المواد  والقهوة فهما من 

على  الذاكرة  ق��درات  تف�سد 

المدى الطويل.

على  رك���ز  تا�سعًا: 

التي  الدينية  ات  الم�ستحبَّ

محاربة  ع��ل��ى  ت�����س��اع��د 

الن�سيان مثل ا�ستخدام 

ال�������س���واك وال�������س���وم 

وقراءة القراآن ال �سيما اآية 

اأكل  م��ن  واأك��ث��ر  الكر�سي. 

الزبيب على الّريق ال �سيما 

21 حبة من االأحمر منه.

81

م
 2

01
0 

ل
و

لأ
 ا

ن
ي
ر

�ش
ت
/

 2
29

د 
د

ع
ل
ا



زينب الطحان 

الــــثــــقــــافــــة 

والإمــبــريــالــيــة 

الفل�س�سطيني-  ر  المفكِّ الراحل  حمل  كيف  اأذكر  زلت  ما 

بعد  فاطمة،  بوابة  عند  حجرًا  �سعيد  اإدواراد  الأميركي 

اأن  قائال  واع��ت��زاز  بفخر  الإ�سرائيلي  ور�سق  التحرير، 

الغالية  الأمنية  هذه  له  ق  حقَّ قد  اللبناني  اهلل  »ح��زب 

على قلبه قبل اأن يدركه الموت«. وهو الذي كان يعاني من 

اللبنانية  ال�سحف  وكتبت  �سنوات.  منذ  اللوكيميا  مر�س 

والعربية عن لقائه الذي جمعه مع �سماحة الأمين العام 

ال�سيد ح�سن ن�سر اهلل، مركزا حواره معه حول المقاومة 

قت ما عجزت عنه الأنظمة العربية.  التي حقَّ
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ــي الغرب ــالم  الإع

ــة  ــي ــال ــري ــب والإم

الثقافــية الـغربية 

ــا  ــر كله تت�صــافـ

ــح  ــق م�صال لتحقي

عادلة. غير  غربية 

اإدوارد ينقلب اإلى عروبته 

العام  القد�س  في  �سعيد  اإدوارد  ول��د 

بداأ  م�سيحية.  فل�سطينية  لعائلة   1935
ثم  بم�سر،  االأ���س��ك��ن��دري��ة  ف��ي  درا���س��ت��ه 

ب�سفته  ��ح��دة  ال��م��تَّ ال��والي��ات  اإل���ى  �سافر 

البكالوريو�س  درجة  على  وح�سل  طالبًا، 

اإلى  باالإ�سافة  والدكتوراه.  الماج�ستير  ثم 

اهتماماته  فاإنَّ  اأدبًيا مرموًقا،  ناقًدا  كونه 

دة تتمحور حول  ال�سيا�سية والمعرفيَّة متعدِّ

الفل�سطينية،  الهّوية  �سرعية  عن  الدفاع 

ة والهيمنة الثقافية  وعن العالقة بين القوَّ

النا�س  روؤي��ة  وت�سكيل  ناحية،  من  الغربية 

للعالم وللق�سايا من ناحية اأخرى. ويو�سح 

باأمثلة عديدة  الم�ساألة  �سعيد هذه  اإدوارد 

وبتفا�سيل تاريخية في م�ساألة ال�سهيونية، 

اأنَّ  كيف  وي�سرح  ال��غ��رب،  في  وترعرعها 

االإعالم الغربي والخبراء و�سّناع ال�سيا�سة 

الغربية  الثقافية  واالإمبريالية  الغربية 

غربية  م�سالح  لتحقيق  كلها  تت�سافر 

غير عادلة في نهاية المطاف، وذلك عن 

ثقافًيا  اإيجاد خطاب غربي منحاز  طريق 

اإلى الغرب وم�سالحه.

كانت  االنجليزية  الثقافة  والأن 

الغالب على تربيته كان عليه 

في نهاية الثالثين من عمره 

العربية  هويته  ي�ستعيد  اأن 

قبل اأن تفلت منه نهائيًا.

فل�سطيني  �سعيد،  اإدوارد 

عربي  ف��ل�����س��ط��ي��ن،  ب������دون 

خواجة، م�سيحي بروت�ستانتي، 

اأمريكي الجن�سية، من قبل اأن 

يرى اأمريكا، »ال اأ�ستمّد منها 

واالنزعاج..«،  الخجل  تورثني  بل  ة  ق��وَّ اأي��ة 

حّتى اإنَّه في لحظة تعنيف المعلِّمة االمريكية 

اأنَّ كل من في  �سعور  تملَّكه  ال�سف،  له في 

قون  يحدِّ االمريكيين  االوالد  م��ن  ال�سف 

اإليه.

ال���ث���ق���اف���ة ال���غ���رب���ي���ة وال��ف��ك��ر 

المبريالي

رين  والمفكِّ اد  النقَّ من  العديد  كتب 

عن كتاب »الثقافة واالإمبريالية« لهذا 

وجمعيهم  االأل��م��ع��ي  ر  المفكِّ

م�ستوى  اإل��ى  �ساأنه  من  اأع��ل��وا 

����ه  عظيم في  اأنَّ ت��ّم اع��ت��ب��اره 

وعلمه،  اأف��ق��ه  ورح��ال��ة  م���داه 

من  الثاني  ال��ج��زء  يعد  ���ه  واأنَّ

هذا  »اال�ست�سراق«.لكن  كتاب 

الكتاب لي�س مجرد حلقة تالية 

ل� »اال�ست�سراق« بل يهدف اإلى 

من  ثقافية  اأ���س��ك��ال  درا���س��ة 

83

م
 2

01
0 

ل
و

لأ
 ا

ن
ي
ر

�ش
ت
/

 2
29

د 
د

ع
ل
ا



الحديثة  الغربية  االإم��ب��راط��وري��ات  اإن��ت��اج 

والع�سرين  ع�سر  ال��ت��ا���س��ع  ال��ق��رن��ي��ن  ف��ي 

كانت  اأنَّها  كاتبنا  يعتقد  التي  كالرواية، 

عظيمة االأهمية في �سياغة وجهات النظر 

وهو ال  االإمبريالية.  والتجارب  واالإ�سارات 

الرواية  اأنَّ  المحوري  التركيز  بذلك  يعني 

الم�سروع  يعدها  بل  هامة  كانت  وحدها 

بالمجتمعات  تمثِّل عالقته  الذي  الجمالي 

ظاهرة  وفرن�سا  بريطانيا  في  عة  المتو�سِّ

والنموذج  للدرا�سة.  ب�سورة خا�سة  �سيَّقة 

االأول للرواية الحديثة الواقعية يجده �سعيد 

في ربون�سون كروزو التي تدور »بعيدًا عن 

لنف�سه  يخلق  اأوروب���ي  ح��ول  الم�سادفة« 

اإقطاعية على جزيرة غير اأوروبية نائية. 

واالإمبريالية«  »الثقافة 

الثقافة  زي��ف  يك�سف  كتاب 

طوال  ع���ت  ادَّ ال��ت��ي  الغربية 

ق�����رون ع��م��ق��ه��ا االإن�����س��ان��ي 

وال���ح�������س���اري، ب��ي��ن��م��ا هي 

عملية  ك��ان��ت  الحقيقة  ف��ي 

اأبعد  اإل��ى  ومترابطة  �سائكة 

الحدود مع الفكر االإمبريالي 

التاريخ  ع��ب��ر  ل��الإ���س��ت��ع��م��ار 

القرن  ف��ي  خ��ا���س��ة  ال��غ��رب��ي 

التا�سع ع�سر والن�سف االأول 

ويرى  الع�سرين.  القرن  من 

كانت  اإذا  ��ه  اأنَّ �سعيد  اإدوارد 

المعركة الرئي�سية في العملية 

االإمبريالية قد دارت طبعًا من اأجل االأر�س 

والثروات لكن حين اآل االأمر اإلى م�ساألة من 

كان يمتلك االأر�س ويملك حق ا�ستيطانها 

ير�سم  ومن  ا�ستعادها  ومن  عليها  والعمل 

قد  الق�سايا  ه��ذه  ف���اإنَّ  م�ستقبلها  االآن 

ح�سمت  بل  الجدال  حولها  ودار  انعك�ست 

اأي�سًا لزمن ما في ال�سرد الروائي.

ثقافة المبريالية

ير�سد اإدوارد �سعيد، على مدى ف�سول 

فارقة  ل عالمة  ي�سكِّ الذي  باأ�سلوبه  اأربعة، 

العالم،  ف��ي  ج  المتوهِّ النقدي  لح�سوره 

الحقول  ذات  وكلماته  المتفجرة  بلغته 

االإمبريالية  ث��ق��اف��ة  ال��ه��ائ��ل��ة،  ال��دالل��ي��ة 

وقة« باأبعادها وتجلياتها واإبداعاتها  »المتفِّ

والثقافة  القبيحة.  المرعبة 

من  م�سرح  هي  المعنى  بهذا 

ق�سايا  عليه  ت�ستبك  ما  نمٍط 

متعددة  وعقائدية  �سيا�سية 

متباينة، اإنَّها قد تكون �ساحة 

عراك فوقها تعر�س الق�سايا 

وتتنازع  النهار  ل�سوء  نف�سها 

مثاًل  ك��ا���س��ف��ة،  بينها  ف��ي��م��ا 

حقيقة اأنَّ الطلبة االأمريكيين 

ُيلقنون  الذين  الفرن�سيين  اأو 

اأوطانهم  اآداب  ي��ق��رءوا  اأو 

يقرءوا  اأن  ق��ب��ل  ال��م��ك��ر���س��ة 

منهم  ع  يتوقَّ االآخرين،  اآداب 

اأن ينتموا بوالء فيما يزدرون 

االآخرين اأو يحاربونهم.

د �سعيد، في الف�سل الثاني، روؤيته  يوؤكِّ

نا  ح�سّ واالإمبريالية  الغربية  الرواية  اأنَّ 

ال�سعب  من  ب��ات  بحيث  االأخ��ر  اأحدهما 

الف�سل بينهما في اأيِّ بحث نقدي ومنهجي 

ارتبطت  اأوروب����ا  ف��ي  ال��رواي��ة  الأنَّ  وذل��ك 

ب�سكل وثيق بالطبقة البرجوازية. فالرواية 

د  توؤكِّ ع�سر  التا�سع  القرن  في  االإنجليزية 

االنقالب  نقي�س   « الم�ستمر  الوجود  على 

الثوري » الإنجلترا وعالوة على ذلك فاإنَّها 

الم�ستعمرات  ع��ن  للتخلي  اأب���دا  تدعو  ال 

ا�ستعالئيا  دورا  ت��م��ار���س  ن���راه���ا  ب���ل 

ب���اأنَّ رجال  ع���اء  االدِّ ف��ي  ب��ج��دارة ممتازة 

هي  االإمبراطورية  وثقافة  االإمبراطورية 

االأ�سليين  االأ�سحاب  اأم��ام  الوحيد  االأم��ل 

ر  يعبِّ فيهم  مثقَّ كبار  وك��ان  للم�ستعمرات. 

باأن انجلترا ينبغي لها  اأو باأخرى  بطريقة 

اأن تحكم العالم الأنها االأف�سل واالأنبل. 

االإمبريالية  ال��ن��ظ��ر  ل��وج��ه��ات  ك���ان 

اأي�سا  لها  كانت  لكن  و�سلطة  وا�سع  مدى 

على  المقدرة  وهي  عظيمة  اإبداعية  قوة 

ذاتيا  م�ستقلة  وجمالية  فكرية  �سور  اإنتاج 

االإمبريالية  وّلدت  فلقد  غربيا.  ا�ستغالال 

الدعاة  مثل  اأورب��ي��ة  معار�سة  االأورب���ي���ة 

فردية  حركات  وهي  ال��رّق  قوانين  الإلغاء 

منا�سرة  ح��رك��ة  بالمقابل  ه��ن��اك  وك���ان 

من  كبيرة  مجموعة  �سكلها  لالإمبريالية 

اأن  المهم  من  ولكن  والمثقفين.  الكتاب 

هذه  يتهم  ال  �سعيد  اإدوارد  اأنَّ  اإلى  نلتفت 

ف��رزت في ظل 
ُُ
اأ التي  الثقافية،  الن�سو�س 

ه يوؤكد في  االإمبريالية وعقلية التو�سع، ولكنَّ

المقابل اأنَّه لم يكن ممكنا للتو�سع اأن يحدث 

من  المذهلة  النتائج  هذه  كل  اإلى  ي  وي��وؤدِّ

عقود طويلة من اال�ستعمار واالحتالل لوال 

وجود القوة، القوة الع�سكرية واالقت�سادية 

وال�سيا�سة والثقافية الكافية.

على  قدرته  في  الكتاب  اأهمية  ب��رزت 

والهيمنة  االإخ�����س��اع  ف�ساء  ع��ن  ال��خ��روج 

ال  واالأم���ر  ال��ق��وى.  �سطوة  تفر�سها  التي 

يتعلق بتورخة اأو ال�سقوط في دوامة البحث 

للنتاج  المالزمة  الزمنية  ال�سال�سل  عن 

الو�سيط  عن  ال�سادر  والروائي  االإبداعي 

الثقافي االإمبريالي، بل التطلع هنا يبرز من 

خالل توجيه الروؤية نحو االت�ساع في الوعي 

الفعل  دور  البحث عن  باعتبار  التاريخي، 

ف  يتوقَّ وال  التاريخ.  �سناعة  في  الثقافي 

االأمر عند تحديد هذه العالقة بل يتخطاه 

الفاعل  التفاعل، مع  دالة  البحث في  نحو 

ال�سيا�سي  للفاعل  مكافئًا  بو�سفه  الثقافي 

واالقت�سادي في ت�سنيع وتهذيب وت�سذيب 

عمدة  ف��اإنَّ  وعليه  االإمبريالية.  الظاهرة 

الثقافة  على  ال��وق��وف  على  تقوم  الكتاب 

الفعل  حفز  ف��ي  رئي�سًا  ف��اع��اًل  بو�سفها 

االإمبريالية،  المنظمة  داخ��ل  التاريخي 

على  ح�سورها  تب�سط  اأن  لها  قيِّ�س  التي 

ة. الواقع بكلِّ قوَّ

ــــقــــافــــة  ــــث »ال

ــة«  ــي ــال ــري ــب والإم

يك�صف  كــتــاب 

زيــــف الــثــقــافــة 

ــة الــتــي  ــي ــرب ــغ ال

ادعت طوال قرون 

الإن�صاني  عمقها 

ـــحـــ�ـــصـــاري. وال
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الثوري » الإنجلترا وعالوة على ذلك فاإنَّها 

الم�ستعمرات  ع��ن  للتخلي  اأب���دا  تدعو  ال 

ا�ستعالئيا  دورا  ت��م��ار���س  ن���راه���ا  ب���ل 
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االإمبريالية  ال��ن��ظ��ر  ل��وج��ه��ات  ك���ان 
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ف��رزت في ظل 
ُُ
اأ التي  الثقافية،  الن�سو�س 

ه يوؤكد في  االإمبريالية وعقلية التو�سع، ولكنَّ

المقابل اأنَّه لم يكن ممكنا للتو�سع اأن يحدث 

من  المذهلة  النتائج  هذه  كل  اإلى  ي  وي��وؤدِّ

عقود طويلة من اال�ستعمار واالحتالل لوال 

وجود القوة، القوة الع�سكرية واالقت�سادية 

وال�سيا�سة والثقافية الكافية.

على  قدرته  في  الكتاب  اأهمية  ب��رزت 

والهيمنة  االإخ�����س��اع  ف�ساء  ع��ن  ال��خ��روج 

ال  واالأم���ر  ال��ق��وى.  �سطوة  تفر�سها  التي 

يتعلق بتورخة اأو ال�سقوط في دوامة البحث 

للنتاج  المالزمة  الزمنية  ال�سال�سل  عن 

الو�سيط  عن  ال�سادر  والروائي  االإبداعي 

الثقافي االإمبريالي، بل التطلع هنا يبرز من 

خالل توجيه الروؤية نحو االت�ساع في الوعي 

الفعل  دور  البحث عن  باعتبار  التاريخي، 

ف  يتوقَّ وال  التاريخ.  �سناعة  في  الثقافي 

االأمر عند تحديد هذه العالقة بل يتخطاه 

الفاعل  التفاعل، مع  دالة  البحث في  نحو 

ال�سيا�سي  للفاعل  مكافئًا  بو�سفه  الثقافي 

واالقت�سادي في ت�سنيع وتهذيب وت�سذيب 

عمدة  ف��اإنَّ  وعليه  االإمبريالية.  الظاهرة 

الثقافة  على  ال��وق��وف  على  تقوم  الكتاب 

الفعل  حفز  ف��ي  رئي�سًا  ف��اع��اًل  بو�سفها 

االإمبريالية،  المنظمة  داخ��ل  التاريخي 

على  ح�سورها  تب�سط  اأن  لها  قيِّ�س  التي 

ة. الواقع بكلِّ قوَّ
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ك�صكول

 الأدب
اإعداد: اإبراهيم من�سور

من اأمثال العرب:

ْيِه: - ُيَقلُِّب َكفَّ

ْيِه َعلَى  ُي�سَرب هذا المثل للنادم على ما فاته،  َقاَل اهلل تعالى: { فاأ�شبَح ُيَقلُِّب َكفهَّ

َما اأْنَفَق ِفيَها}.

الكناية تعبير مجازي يقوم على اإيراد 

القريب  ل  االأوَّ المعنى  معنيان،  لها  عبارة 

غير مق�سود لذاته، والمعنى الثاني البعيد 

هو المق�سود. ومن اأجمل الكنايات »فالن 

ِة  كَّ ُب الُحْجَزة«. الُحْجَزُة هي مو�سع التِّ َطيِّ

ة  من ال�سراويل )البنطال(، وتلُفُظها العامَّ

فاآرامي  اللفظة  هذه  اأ�سل  ��ا  اأمَّ ��ة«.  كَّ »ال��دِّ

روفائيل  االأب  يرى  كما   )Tecto )ِدّك��ة = 

»غرائب  م  القيِّ كتابه  في  الي�سوعي،  نخلة 

اللغة العربّية«.

ُب  »ف����الن طيِّ ال���ق���ول:  ف����اإنَّ  وه��ك��ذا 

وطهارته،  ته  عفَّ عن  كناية  هو  الُحْجَزة« 

�ساأن الكناية االأخرى: »فالن طاهر الثوب«، 

فاإنَّ ُحْجَزَتُه حاِجٌز دون المحاِرم.

من اأجمِل الكنايات:
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فيهما  ي��ت��رق��رُق  ���س��اف��ي��ت��ان،  ع��ي��ن��اه 

الحياء.. ودمعة غريبة غير مرئيَّة، تفر�ُس 

حتى  بوجودها،  ال�سديَد  االإح�سا�َس  عليك 

ما  تت�ساءُل:  وق��د  بدفئها..  ُتِح�سُّ  لتكاَد 

هي ا�ستجابٌة 
َ
مبعُث هذه الدمعِة الغريبة؟ اأ

َة الأنين المظلومين في هذه الحياة،  فطريَّ

المر�سى  بن�سيج  تاأ�سٍّ  اأْم  اأكثرهم؟!  وما 

فداحة  ْمت،  �سَ اأو  ب�سجيٍج  يعانون  الذين 

ع���زَّ عليهم  وق���د  واأوج���اع���ه���م،  اآالم���ه���م 

الدواء؟ اأم اإح�سا�ٌس مع االأ�سرى في �سجون 

التعذيب والوح�سة  االحتالل، وهم يعانون 

ة؟ وفراق الوطن واالأحبَّ

اأم ُتراها دمعة الحزن على اأرواح ال�سهداء 

بة،  الذين رَوْوا بدمائهم الطاهرة اأر�سنا الطيِّ

ًة وكرامًة واإباء؟. فاأنبَتْت حريَّ

ُمقلتيه  �سكنت  ��ة،  زي��ن��ب��يَّ دم��ع��ٌة  لعلَّها 

تقراأ  والدُته  دة  ال�سيِّ كانت  عندما  �سغيرًا، 

تحمله طفاًل  وهي   ،Qالح�سين مجال�س 

وتنزل  وتبكي،  فتقراأ  يديها..  بين  ر�سيعًا 

فتمتلئ  ال�سغير،  وجه  على  دموُعها غزيرًة 

ه.. ويرت�سُع مزيجًا غريبًا  مِّ
ُ
عيناُه بدموع اأ

لبان والدموع واالآهات!!. من الِّ

ذلك الطفل هو عمالق المقاومة، 

ا�س المو�سوي)ر�سوان اهلل  د عبَّ ال�سيِّ

عليه(!.

من معاني ال�ستفهام:

ُي�ستعمُل  الحقيقي  غير  اال�ستفهام 

لغاياٍت ومعاٍن عديدة، منها:

ب: ما هذا الجماُل الذي اأراه؟!. التعجُّ

تدر�سون  ه��ل  ��ن��ة:  ل��يِّ ب�����س��ورٍة  االأم����ر 

درو�َسكم؟ )للَحّث على الدر�س(. ما راأُيكم 

لو نذهب معًا؟.

التاأكيد مع اال�ستنكار )حين ننكُر على 

ال�سخ�س عماًل قاَم به(: اأت�سِرُب اأخاك؟ 

اأتلعُب واالمتحان قريب؟.

هل  ح�سوله(:  )ال�ستحالة  اال�ستبعاد 

نَزَل عليك الوحُي؟.

التعظيم: اأاأ�سٌد اأنَت في القتال؟!.

���ُك���م من  َل�����ْم اأُق����ْل ل��ك��م اإنَّ
َ
ال��ت��ق��ري��ر: اأ

الناجين؟. )ا�ستفهام مقرون بالنفي ُيراد 

منه التقرير(.

الذباب  اأج��ن��ح��ة  ط��ن��ي��ُن 
َ
اأ التحقير: 

اأو  ته  بقوَّ ت�ستهين  من  في  )ُيقال  ُي�سيُر؟ 

تاأثيره فيك(.

���م ع��ل��ى تجارة  اأدل���كُّ ال��ت�����س��وي��ق: ه��ل 

ُتنجيكم من عذاب األيم؟.

متى  اإل������ى  ال���ت���وب���ي���خ: 

َة  اأمَّ يا  َباُت،  ال�سُّ ه��ذا 

العرب؟!.

اأيُّ �ِسرٍّ فيه؟!
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من نوادر العرب:

ْب �سيئًا،  كان اأعرابيٌّ يعمُل في معمل للذهب، فلم ُي�سِ

فاأن�ساأ يقول:

ْر لي في َحَما�سي ، قدِّ يا ربِّ

ْزِق باْلِتما�ِس وفي طالِب الرِّ  

�سفرا تْجلو َك�َسَل النُّعا�ِس

فل�سَعْته عقرٌب �سفراء، اأ�سهَرْته طول الليل، فجعَل يقول: 

ْن لك ما اأريُده.. اللَّهمَّ لك  بيِّ
ُ
، الذنُب ذنبي؛ الأنَّني لم اأ يا َربِّ

ال�سكُر، ولَك الحمُد.. اللَّهمَّ اأعطني ثواَب ال�سبِر وال�سكِر 

على بالئك.

فقيَل له: ما ت�سنع؟ اأما �سمعت قول اهلل تعالى: 

{َلِئن �َشَكْرُتْم لأَِزيَدنهَُّكْم}؟.

ال  �سكرًا،  ال  اللَّهمَّ  ي��ق��ول:  وه��و  َج��ِزع��ًا  ف��وث��َب 

�سكرًا!.

اأخطاء �سائعة:

الموعد،  على  ف��الن  ت��اأخ��ر  ي��ق��ال:   -

ت��اأخ��ر ف���الن عن  ي��ق��ال:  اأن  وال�����س��ح��ي��ح 

الموعد.

التعليَم  ت�سّجع  ال��ح��ك��وم��ة  ي��ق��ال:   -

الحكومة  يقال:  اأن  وال�سحيح  الر�سمي، 

فالت�سجيع  الر�سمي،  التعليم  على  ت�سّجع 

يكون الإن�سان ال ل�سيء.

- يقال: اأخذ ال�سيارة وذهب، اأو: اأخذ 

راحته،...  وقته،  اأخذ  اأو:  �ساخنًا،  حمامًا 

هي  اإنما  الأنها  خاطئة،  التعابير  هذه  وكل 

ترجمة حرفية عن اللغة االإنجليزية، نقلها 

بع�سهم اإلى لغتنا الف�سحى.

كلمات عامية اأ�سلها ف�سيح:

- تقول العامة:

 فالن وجهه مبجبج، يق�سدون اأن 

وجهه منتفخ وم�سترخي اللحم. وهذا 

اال�سم »مبجبج« قد يكون م�ستقًا من 

اأو  »بجابج«  الف�سيح  العربي  اال�سم 

»بجباج« اأي �سمين م�سطرب اللحم.

َع في  ب���دَّ ال��ع��ام��ة: ف��الن  -  تقول 

العمل اإذا كان عمله ح�سنًا وغاية في 

الجودة. وفي لغتنا العربية الف�سيحة 

»ب�����َدَع« ال�����س��يء: ك���ان غ��اي��ة ف��ي كل 

�سيء.
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قالت لَي المراآة:

- كيف راأيت كلمة ال�سيِّد ح�سن{ 

الحتفال  م��ن��ا���ش��ب��ة  ف���ي  األ��ق��اه��ا  ال��ت��ي 

بذكرى ال�شهداء القادة؟

دة. - جيِّ

م�ساكين  فقط!  هكذا،  ج��ّي��دة؟!.   -

تعابيركم  ف���ي  ال��ب�����س��ر،  اأيُّ���ه���ا  اأن���ت���م، 

ة! ال�سطحيَّ

- ولماذا التجريح؟!.

ُتح�ِسَن  حتى  ل��ك  ��ُف��و  اأ���سْ الأن��ن��ي   -

النظر، وُتح�ِسَن الحكم.

- فكيف ترين اأنِت كلمة ال�سيِّد؟

عة!  ه���ا رائعة، وُمريعة، وُمَروِّ - اإنَّ

���ة والكرام���ة،  ���اق الحريَّ رائع���ة لع�سَّ

ف���ي لبن���ان واأقطار الدني���ا، وُمريعة 

والعم���الِء  الخام����س  للطاب���وِر 

عة  وُمروِّ الداخل،  �سهاينة 

الإ�سرائيل واأعوانها في 

العالم!.

من غرائب اللغة:

من اأهّم غرائب العربّية اأنَّ فيها كثيرًا 

اإذا  االأف��ع��ال(  )خ�سو�سًا  الكلمات  م��ن 

تقارَبْت  الكتابة،  في  ت�سابَهْت  اأو  تقاربت 

مثاًل:  ذل��ك  من  المعنى.  في  ت�سابهت  اأو 

)اأحمد  وغَلَب.  فاَق  بمعنى  فُهما   ، وَبذَّ َبزَّ 

فذٌّ  وُفالن  االأقدمين.  ال�سعراء  َبزَّ  �سوقي 

ْنَو له(. َبّذ، اأي َفْرد، ال �سِ

َكَوى  َو�ْسمًا:  َي�ِسُم  و�َسَم  وَو�َسَم:  َو�َسَم 

واأثَّر ب�ِسَمٍة اأو َكّي. وو�َسَم َي�ِسُم َو�ْسمًا اليَد: 

ْبٌغ  �سِ النيلج =  عليها  وَذّر  باالإبرِة  غرزها 

فوق  الطبع  اأو  النْق�ُس  هو  فالو�ْسُم  اأزرق. 

الِجْلد. والو�ْسُم هو النْق�ُس تحت الجلد.

َن  بيَّ اأي  ًة،  �ُسنَّ  
ُ
اهلل �َسنَّ   : ��نَّ و���سَ �َسنَّ 

الحاكُم  �َسنَّ  ومنه  وا�سحًا.  قويمًا  طريقًا 

قويمًة، من  وا�سحًة  اأر�سلها  اأي  القوانين، 

�َسنَّ  وكذلك  فيها.  ُلْب�َس  ال  واح��دة  جهة 

اأر�سله من جهة واحدة  اأو  ه  الماء، اأي �سبَّ

ق. وبِرْفٍق، غيَر متفرِّ

ومنه  قًا،  متفرِّ فاأر�سله  الماء  �سنَّ  ا  اأمَّ

ق��ه��ا، ف��اأت��ت م��ن كّل  ��نَّ ال��غ��ارة، اأي ف��رَّ ���سَ

االإمام عليQفي خطبة  يقول  �سْوب. 

المتخاذلين  على  �ساخطًا  بًا  موؤنِّ الجهاد، 

من جي�سه: »فتواَكْلُتم وتخاذْلُتم حتى �ُسنَّت 

عليكم الغارات، وُمِلَكْت عليكم االأوطان«.
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اإعداد: حوراء مرعي

ح����ّذرت درا����س���ة ج��دي��دة ال��ط��الب من 

تح�سيرهم  اأث���ن���اء  للمو�سيقى  اال���س��ت��م��اع 

على  قدرتهم  تعيق  قد  الأنها  لالمتحانات، 

تذّكر االأ�سياء التي يتعلمونها.

»ويلز«  جامعة  في  باحثون  واأج��رى  هذا 

حفظ  الم�ساركين  من  خاللها  طلبوا  درا�سة 

ثمانية اأحرف بالترتيب، االأمر الذي اأّدى اإلى 

هي  التذكر  على  الم�ساركين  قدرة  تكون  اأن 

�سواء  المو�سيقى  اإلى  اال�ستماع  اأثناء  االأ�سواأ 

كانوا يحبون هذا النوع الذي ي�ستمعون اإليه اأم 

ال، حيث ظهر اأن القدرة االأف�سل على التذكر 

كانت في محيط هادئ من دون حركة.

بدورهم، القائمون على الدرا�سة ن�سحوا 

ه���ادئ حين  ف��ي محيط  ب��ال��ب��ق��اء  ال��ط��الب 

يقومون بعمل يتطلب التركيز الذهني.

المو�صيقى اأثناء الدر�س 

تعيق القدرة على الحفظ

دعا تقرير علمي اأ�سدره معهد جورجيا 

االإنترنت  م�ستخدمي  جميع  للتكنولوجيا 

واأجهزة الكمبيوتر اإلى التوقف عن ا�ستخدام 

ك��ل��م��ات ���س��ر م��ك��ون��ة م���ن ث��م��ان��ي��ة رم����وز، 

رمزًا،   12 من  مكونة  ب��اأخ��رى  وا�ستبدالها 

باعتبار اأن االأخيرة ت�سكل اختبارًا �سعبًا اأمام 

اأنظمة القر�سنة واالختراق االإلكتروني.

وبح�سب التقرير، فاإن معظم برامج فك 

الت�سفير الموجودة بحاجة الأوقات تتراوح ما 

بين �ساعتين اإلى ثالث �ساعات الختراق كلمة 

كلمة  واجهت  اإذا  اأما  رموز،  ثمانية  من  �سر 

من 12 رمزًا، فاإن الوقت الذي �ستحتاجه هو 

بال�سبط 17 األف و134 �سنة.

معهد  في  الباحث  بويد،  ريت�سارد  وقال 

جورجيا: »اإن على جميع م�ستخدمي االنترنت 

ال�سر  كلمات  على  فورية  تعديالت  اإج���راء 

لديهم لزيادة رموزها، واإن كان هذا �سيدفع 

اإلى محاولة  الوقت  المعلوماتية مع  قرا�سنة 

تطوير برامج جديدة الختراقها«.

ويوؤكد البحث اأن وجود 12 رمزًا في كلمة 

ال�سر �سيء عملي واآمن في الوقت نف�سه، الأن 

االختراق  �سعوبة  ي�ساعف  ي�ساف  رمز  كل 

باآالف المرات.

تحتاج  رم��زًا   11 من  �سر  كلمة  ف�سرقة 

اإلى 180 عامًا، اإذا اأخذنا بعين االعتبار اأن 

القر�سان الماهر قادرة على تجربة ترليون 

المدة  ول��ك��ن  الثانية،  ف��ي  �سيفرة  تركيبة 

رمزًا  اأ�سفنا  اإذا  �سنة  األ��ف   17 �ستتجاوز 

واحدًا فقط اإلى الكلمة.

اختر كلمة �صر ُتخترق بعد 

17 األف عام
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مقعد ذكي لتنبيه ال�صائق حين ي�صعر بالنعا�س

ذكرت وكالة اأنباء فار�س االإيرانية اأن اإيران 

والمقاومة،  غزة  عن  �سينمائيًا  فيلمًا  �ستنتج 

و�سيبداأ ت�سوير العمل ال�سهر المقبل.

وقال منتج الفيلم »عزت اهلل جامعي« في 

حوار مع وكالة اأنباء فار�س اإن الفيلم االإيرانى 

فيه  العمل  يبداأ  �سوف  »فيالدلفي«  ب�  الم�سمى 

ب�سورة جادة خالل االأ�سابيع القادمة، م�سيرًا 

اإلى اأّنه اأّول فيلم �سينمائي ُي�سنع حول ح�سار 

غزة والعدوان عليها.

ي�سور  الفيلم  اإن  اإل��ى  اهلل  ع��زت  واأ���س��ار 

لتو�سيل  بع�سهم  وم���ح���اوالت  غ���زة  ح�����س��ار 

اإلى  الم�سري  رف��ح  معبر  عبر  الم�ساعدات 

معبر رفح في غزة، و%90 من الفيلم م�سور 

االأف���راد  م��ن  مجموعة  فهناك  ن��ف��ق،  داخ���ل 

ابتكار مقعد  األمان من  باحثون  تمّكن 

كان  اإذا  ال�سائق  تنبيه  على  يعمل  ذك��ي 

ي�سعر بالنعا�س ومعر�سًا لخطر النوم خلف 

مقود ال�سيارة.

االألماني  فيله-  موقع-دويت�سه  وذك��ر 

اأّن علماء األمانًا يعملون حاليًا على م�سروع 

اإلى  ي��ه��دف  »اإن�سيتك�س«  ب��ع��ن��وان  بحثي 

و�سع اأجهزة ا�ست�سعار دقيقة في المقاعد 

القيادة،  وعجلة  االأم��ان  وح��زام  وال�سقف 

لتنبه ال�سائق.

اال�ست�سعار  اأجهزة  اأن  الموقع  واأو�سح 

ت�سجل قيا�سات مختلفة ت�سمل نب�س القلب 

وبالتالي  لل�سائق،  الراأ�س  وو�سع  والتنف�س 

الذي  ال��ت��وت��ر  اأو  االإع���ي���اء  م��ع��رف��ة ح��ج��م 

يتلقى  اأن  اإما  ال�سائق، وحينها  له  يتعر�س 

تحذيرًا م�سموعًا اأو يبداأ المقعد باالهتزاز 

لتنبيهه.

ث���ورة تقنية  ب��اح��ث��ون ح���دوث  وت��وق��ع 

خالل  ال�سيارات  قيادة  قمرة  في  طفيفة 

العامين القادمين من خالل برامج تدفئة 

خا�سة تنظم درجة الحرارة الالزمة.

اإيران تنتج اأول فيلم �صينمائي

 عن غزة والمقاومة

يدخلون نفقًا ومعهم مواد االإغاثة، لكن فقط 

وتهلك  و�ساب  ام��راأة  بينهم جميعًا  يخرج من 

المجموعة داخل النفق، في نف�س الوقت الذي 

على  فيه  عدوانه  االإ�سرائيلي  االحتالل  يبداأ 

غزة، وتنتهى ق�سة الفيلم ببدء العدوان. 

فقد  »فيالدلفي«  الفيلم  ا�سم  عن  واأم��ا 

ذكر المنتج اأنه ا�سم طريق يوجد تحته النفق 

وهذا  داخ��ل��ه،  الفيلم  ت�سوير  �سيتم  ال���ذي 

الطريق �سيتعر�س لهجوم القوات االإ�سرائيلية 

ا�سم  من  الفيلم  ا�سم  اتخذ  لذلك  ال�سديد، 

ذلك الطريق.

91

م
 2

01
0 

ل
و

لأ
 ا

ن
ي
ر

�ش
ت
/

 2
29

د 
د

ع
ل
ا



الزعتر يمنع ت�صاقط ال�صعر

عظيمًا  دورًا  للزعتر  اأن  الطبية  االأب��ح��اث  اأك��دت 

على  يحتوي  حيث  االأمرا�س،  مختلف  على  الق�ساء  في 

مواد من �ساأنها ت�سكين االألم، وتن�سيط الدورة الدموية، 

ت�سلب  تمنع  للع�سالت  مقوية  م��واد  على  يحتوي  كما 

ال�سرايين، وطاردة لالأمالح، ومواد م�سادة لالأك�سدة.

كما يحتوي الزعتر على مادة »الثيمول« التي تعمل 

الميكروبات،  وقتل  الطعام،  لتناول  ال�سهية  زيادة  على 

الحتوائه  باالإ�سافة  هذا  المعدة،  من  الطفيليات  وطرد 

ومطهرًا  م�سكنًا،  تعد  التي  »الكارفكرول«  م��ادة  على 

ومبيدًا  للديدان،  وط���اردًا  للنزيف،  وم�سادًا  للمعدة، 

لجراثيم القولون.

اأن  الطبية  االأب��ح��اث  اأو���س��ح��ت  اآخ���ر  وم��ن ج��ان��ب 

كما  االإن�سان،  عند  المناعة  جهاز  و�سيلة  يعّد  الزعتر 

يعتبر من�سطًا ممتازًا لفروة الراأ�س، ومنع ت�ساقط ال�سعر 

وجعله اأكثر كثافة.

التفكير 

باهلل يطمئن 

الموؤمنين

اأظهرت درا�سة كندية جديدة 

اأن التفكير باهلل يطمئن الموؤمنين 

ارتكابهم  احتمال  م��ن  ويخّفف 

االأخطاء المتعلقة بالقلق، اإال اأنه 

الملحدين  اإرب���اك  من  يزيد  قد 

ويعّر�سهم لالأخطاء.

�ساين�س«   وذكر موقع »اليف 

تورنتو  جامعة  في  الباحثين  اأن 

بقيا�س  ق���ام���وا  ����س���ك���ارب���وروغ 

الموجات الدماغية المتعلقة بنوع 

القلقة  الفعل  رّدات  م��ن  معين 

في  الم�ساركون  ارت��ك��ب  عندما 

اختبار اأخطاء. 

الذين  االأ�سخا�س  اأن  وظهر 

باأفكار  االخ��ت��ب��ار  قبل  ا�ستعدوا 

اأقل عر�سة الرتكاب  كانوا  دينية 

االأخ���ط���اء م��ق��ارن��ة ب��ال��ذي��ن لم 

ي�ستعدوا.

الملحد  ف��ع��ل  ردة  اأن  غ��ي��ر 

يفكر  ف��ح��ي��ن  م��خ��ت��ل��ف��ة،  ك��ان��ت 

النا�س باهلل يمنحهم ذلك �سعورًا 

بنظام معّين في العالم ما يخفف 

تفكير  اأن  غير  بالقلق،  �سعورهم 

المعتقد  مع  يتعار�س  قد  الملحد 

ي�سبب  قد  ما  وه��و  يعتنقه  ال��ذي 

اإلى ارتكاب المزيد  القلق ويدفع 

من االأخطاء.
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خــــــطــــــر 
الطبية  النفايات 

ت�سمل النفايات الطبيَّة جميع النفايات ال�سلبة اأو ال�سائلة 

ال�سحية  الرعاية  موؤ�س�سات  الناتجة من مختلف  الغازية  اأو 

وم�سانع  الطبية  الأب��ح��اث  وم��راك��ز  الطبية  والمختبرات 

البيطري.  الطب  وعيادات  الب�سرية  الأدوي��ة  وم�ستودعات 

عليه، يمكن ت�سنيف النفايات الطبية للفئات التالية:

رول فقيه
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النفايات غير الخطرة

العادية  بالنفايات  تعريفها  ويمكن 

وت�سمل:

ن��ف��اي��ات ال��م��ط��ب��خ: واأم���اك���ن اإع���داد 

وتداول وتناول االأغذية.

اأوراق- الإداري�����ة:  المكاتب  ن��ف��اي��ات 

مهمالت.

نفايات المغا�شل وبقايا المنظفات.

اأغ��ط��ي��ة وم��ف��رو���ش��ات الأ����ش���ّرة: ويتم 

واإعادة  وكّيها  المغا�سل  في  معها  التعامل 

ا�ستخدامها.

الأطباء  وا���ش��ت��راح��ة  ���ش��ك��ن  ن��ف��اي��ات 

والممر�شات: قمامة عادية.

المر�شلة  ال��������ورد  ب����اق����ات  ن���ف���اي���ات 

للمر�شى والجرائد واأخرى لي�س لها تاأثير 

في البيئة وال تعر�س االإن�سان للخطر.

النفايات الطبية الخطرة

تتَّفق االأمم المتحدة مع البنك الدولي 

تعريف  على  العالمية  ال�سحة  ومنظمة 

اأو  معدية  باأّنها  الخطرة  ة  الطبيَّ النفايات 

�سامة اأو محرقة، تتراكم في الج�سم اأو ال 

تتراكم وت�سبب الح�سا�سية اأو ال�سرطان.

الخطرة  الطبية  النفايات  تلك  ت�سمل 

لل�سحة  مخاطر  ت�سبب  اأن  يمكن  ال��ت��ي 

اأكثر من  اأو  والبيئة الحتوائها على واحدة 

الخ�سائ�س التالية:

- العدوى

- الت�سّمم الجيني

- الت�سمم الكيميائي

- االإ�سعاع

اأو  الوخز  في  الت�سبب  على  قدرتها   -

القطع في ج�سم االإن�سان.

1- النفايات المعدية
ي�ستبه  اأو  تحتوي  التي  النفايات  هي 

االأمرا�س  م�سببات  على  اح��ت��وائ��ه��ا  ف��ي 

طفيليات،  فيرو�سات،  )بكتيريا،  المعدية 

النفايات  من  الطائفة  ه��ذه  فطريات(. 

الم�سببة لالأمرا�س ت�سمل: نفايات الزراعة 

اأو  اأجنحة العزل  النفايات من  المخبرية، 

الم�سابين  االأ�سخا�س  الم�ست  م��واد  اأي��ة 

المناديل  ذل��ك  في  بما  معدية  باأمرا�س 

الم�ستخدمة. ويت�سمن هذا النوع النفايات 

�سديدة العدوى التي ت�سبب اأمرا�سًا �سديدة 

العدوى مثل االإيدز )HIV( والتهاب الكبد 

الوبائي.

2- النفايات الت�سريحّية
ج�سم  ع��ن  تن�ساأ  التي  النفايات  ه��ي 

المري�س مثل االأن�سجة، االأع�ساء المبتورة، 

االأجنة الميتة اأو �سوائل الج�سم مثل الدم 

واالإفرازات االأخرى.

3- النفايات الحاّدة
تت�سبب  اأن  يمكن  التي  النفايات  هي 

الب�سري  الج�سم  ف��ي  وخ��ز  اأو  قطع  ف��ي 

وال�سفرات  ال��م�����س��ارط  ال��م��ح��اق��ن،  م��ث��ل 

العمليات  ف��ي  الم�ستخدمة  وال�سكاكين 

الزجاج  ق��ط��ع  الم�سامير،  ال��ج��راح��ي��ة، 

المك�سور وغيرها )�سواء كانت م�ستخدمة 

اأو غير م�ستخدمة(.

4- النفايات الدوائّية
والم�ستح�سرات  االأدوي������ة  ه��ي 

اأو  ال�سالحية  منتهية  ال�سيدالنية 

المن�سكبة اأو الملوثة اأو غير المطابقة 

اأو  الم�ستخدمة  غير  اأو  للموا�سفات 

اأو  ل�سبب  ا�ستعمال  لها  يعد  لم  التي 

الآخر.

5- النفايات الكيميائّية
اأو  ال�سائلة  اأو  ال�سلبة  النفايات  هي 

الغازية الناتجة عن االأعمال الت�سخي�سية 

اأعمال  اأو  التجريبية  اأو  ال��ع��الج��ي��ة  اأو 

هذه  على  كمثال  والتطهير.  التنظيف 

االأفالم،  تحمي�س  �سوائل  نذكر  النفايات 

المطهرات والكيماويات المخبرية. تتميز 

هذه النفايات بواحدة اأو اأكثر من ال�سفات 

التالية:

- ال�سمية

- م�سببة للتاآكل كاالأحما�س والقواعد 

القوية

- �سريعة اال�ستعال

- قابلة للتفاعل

6- العبوات الم�سغوطة
ه��ي ال��ع��ب��وات ال��ت��ي ق��د ت��ح��ت��وي على 

غازات م�سغوطة مثل عبوات المبيدات اأو 

االأوك�سجين اأو اأك�سيد االإثيلين وغيرها.

7- النفايات ال�سامة للجينات
هي نفايات �سديدة الخطورة تحتوي 

وتغييرات  ط��ف��رات  ت�سبب  م���واد  على 

م�سرطنة  نتائج  لها  التي  تلك  اأو  جينية 

للخاليا.

8- النفايات الم�سعة
ال�سائلة  اأو  ال�سلبة  ال��ن��ف��اي��ات  ه��ي 

اأق�سام  من  الناتجة  الملوثة،  الغازية  اأو 

والمواد  ال�سوائل  مثل  االإ�سعاعي  العالج 

الم�سعة غير الم�ستعملة في اأق�سام العالج 

االأبحاث،  مختبرات  ف��ي  اأو  االإ���س��ع��اع��ي 

الملوثة،  الزجاجية  والعبوات  واالأدوات 

للعالج  يخ�سع  الذي  المري�س  واإف��رازات 

بم�سادر م�سعة مك�سوفة.

9- النفايات ذات المحتوى العالي 
من العنا�سر الفلزية الثقيلة

هي النفايات التي تحتوي على تراكيز 

الزئبق  مثل  الثقيلة  المعادن  من  عالية 

والر�سا�س والكادميوم. هذه النفايات قد 

تن�ساأ عن اأجهزة قيا�س ال�سغط والحرارة 

البطاريات  اأن�����واع  ب��ع�����س  ال��م��ك�����س��ورة، 

الم�ستهلكة... اإلخ.

النفايات  ون��ق��ل  وج��م��ع  ف�����س��ل 

الطبية داخل المن�ساأة

خطورة  من  للحدِّ  خطوة  اأه��مَّ  اإنَّ 

بالتعليمات  تتعلَّق  الطبية  النفايات 

الف�سل  بعمليَّات  االل��ت��زام  ال��ت��ال��ي��ة: 

اإ�سافًة  ��ت  ال��م��وؤقَّ والتخزين  والجمع 

داخل  الطبيَّة  النفايات  نقل  ة  لعمليَّ

المن�ساأة.

الطبّية  النفايات  ف�سل  عملّية  تتّم 

متينة  ع��ب��وات  اأو  اأك��ي��ا���س  ف��ي  وتعبئتها 

نوع خا�س  ب م�سنوعة من  للت�سرُّ ة  م�سادَّ

اأن  على  للحرق،  القابل  البال�ستيك  من 

منظمة  قبل  من  المقررة  الرموز  تحتوي 

النفايات  لنوع  المبينة  المتحدة  االأم���م 

الطبية. 
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النفايات غير الخطرة

العادية  بالنفايات  تعريفها  ويمكن 

وت�سمل:

ن��ف��اي��ات ال��م��ط��ب��خ: واأم���اك���ن اإع���داد 

وتداول وتناول االأغذية.

اأوراق- الإداري�����ة:  المكاتب  ن��ف��اي��ات 

مهمالت.

نفايات المغا�شل وبقايا المنظفات.

اأغ��ط��ي��ة وم��ف��رو���ش��ات الأ����ش���ّرة: ويتم 

واإعادة  وكّيها  المغا�سل  في  معها  التعامل 

ا�ستخدامها.

الأطباء  وا���ش��ت��راح��ة  ���ش��ك��ن  ن��ف��اي��ات 

والممر�شات: قمامة عادية.

المر�شلة  ال��������ورد  ب����اق����ات  ن���ف���اي���ات 

للمر�شى والجرائد واأخرى لي�س لها تاأثير 

في البيئة وال تعر�س االإن�سان للخطر.

النفايات الطبية الخطرة

تتَّفق االأمم المتحدة مع البنك الدولي 

تعريف  على  العالمية  ال�سحة  ومنظمة 

اأو  معدية  باأّنها  الخطرة  ة  الطبيَّ النفايات 

�سامة اأو محرقة، تتراكم في الج�سم اأو ال 

تتراكم وت�سبب الح�سا�سية اأو ال�سرطان.

الخطرة  الطبية  النفايات  تلك  ت�سمل 

لل�سحة  مخاطر  ت�سبب  اأن  يمكن  ال��ت��ي 

اأكثر من  اأو  والبيئة الحتوائها على واحدة 

الخ�سائ�س التالية:

- العدوى

- الت�سّمم الجيني

- الت�سمم الكيميائي

- االإ�سعاع

اأو  الوخز  في  الت�سبب  على  قدرتها   -

القطع في ج�سم االإن�سان.

1- النفايات المعدية
ي�ستبه  اأو  تحتوي  التي  النفايات  هي 

االأمرا�س  م�سببات  على  اح��ت��وائ��ه��ا  ف��ي 

طفيليات،  فيرو�سات،  )بكتيريا،  المعدية 

النفايات  من  الطائفة  ه��ذه  فطريات(. 

الم�سببة لالأمرا�س ت�سمل: نفايات الزراعة 

اأو  اأجنحة العزل  النفايات من  المخبرية، 

الم�سابين  االأ�سخا�س  الم�ست  م��واد  اأي��ة 

المناديل  ذل��ك  في  بما  معدية  باأمرا�س 

الم�ستخدمة. ويت�سمن هذا النوع النفايات 

�سديدة العدوى التي ت�سبب اأمرا�سًا �سديدة 

العدوى مثل االإيدز )HIV( والتهاب الكبد 

الوبائي.

2- النفايات الت�سريحّية
ج�سم  ع��ن  تن�ساأ  التي  النفايات  ه��ي 

المري�س مثل االأن�سجة، االأع�ساء المبتورة، 

االأجنة الميتة اأو �سوائل الج�سم مثل الدم 

واالإفرازات االأخرى.

3- النفايات الحاّدة
تت�سبب  اأن  يمكن  التي  النفايات  هي 

الب�سري  الج�سم  ف��ي  وخ��ز  اأو  قطع  ف��ي 

وال�سفرات  ال��م�����س��ارط  ال��م��ح��اق��ن،  م��ث��ل 

العمليات  ف��ي  الم�ستخدمة  وال�سكاكين 

الزجاج  ق��ط��ع  الم�سامير،  ال��ج��راح��ي��ة، 

المك�سور وغيرها )�سواء كانت م�ستخدمة 

اأو غير م�ستخدمة(.

4- النفايات الدوائّية
والم�ستح�سرات  االأدوي������ة  ه��ي 

اأو  ال�سالحية  منتهية  ال�سيدالنية 

المن�سكبة اأو الملوثة اأو غير المطابقة 

اأو  الم�ستخدمة  غير  اأو  للموا�سفات 

اأو  ل�سبب  ا�ستعمال  لها  يعد  لم  التي 

الآخر.

5- النفايات الكيميائّية
اأو  ال�سائلة  اأو  ال�سلبة  النفايات  هي 

الغازية الناتجة عن االأعمال الت�سخي�سية 

اأعمال  اأو  التجريبية  اأو  ال��ع��الج��ي��ة  اأو 

هذه  على  كمثال  والتطهير.  التنظيف 

االأفالم،  تحمي�س  �سوائل  نذكر  النفايات 

المطهرات والكيماويات المخبرية. تتميز 

هذه النفايات بواحدة اأو اأكثر من ال�سفات 

التالية:

- ال�سمية

- م�سببة للتاآكل كاالأحما�س والقواعد 

القوية

- �سريعة اال�ستعال

- قابلة للتفاعل

6- العبوات الم�سغوطة
ه��ي ال��ع��ب��وات ال��ت��ي ق��د ت��ح��ت��وي على 

غازات م�سغوطة مثل عبوات المبيدات اأو 

االأوك�سجين اأو اأك�سيد االإثيلين وغيرها.

7- النفايات ال�سامة للجينات
هي نفايات �سديدة الخطورة تحتوي 

وتغييرات  ط��ف��رات  ت�سبب  م���واد  على 

م�سرطنة  نتائج  لها  التي  تلك  اأو  جينية 

للخاليا.

8- النفايات الم�سعة
ال�سائلة  اأو  ال�سلبة  ال��ن��ف��اي��ات  ه��ي 

اأق�سام  من  الناتجة  الملوثة،  الغازية  اأو 

والمواد  ال�سوائل  مثل  االإ�سعاعي  العالج 

الم�سعة غير الم�ستعملة في اأق�سام العالج 

االأبحاث،  مختبرات  ف��ي  اأو  االإ���س��ع��اع��ي 

الملوثة،  الزجاجية  والعبوات  واالأدوات 

للعالج  يخ�سع  الذي  المري�س  واإف��رازات 

بم�سادر م�سعة مك�سوفة.

9- النفايات ذات المحتوى العالي 
من العنا�سر الفلزية الثقيلة

هي النفايات التي تحتوي على تراكيز 

الزئبق  مثل  الثقيلة  المعادن  من  عالية 

والر�سا�س والكادميوم. هذه النفايات قد 

تن�ساأ عن اأجهزة قيا�س ال�سغط والحرارة 

البطاريات  اأن�����واع  ب��ع�����س  ال��م��ك�����س��ورة، 

الم�ستهلكة... اإلخ.

النفايات  ون��ق��ل  وج��م��ع  ف�����س��ل 

الطبية داخل المن�ساأة

خطورة  من  للحدِّ  خطوة  اأه��مَّ  اإنَّ 

بالتعليمات  تتعلَّق  الطبية  النفايات 

الف�سل  بعمليَّات  االل��ت��زام  ال��ت��ال��ي��ة: 

اإ�سافًة  ��ت  ال��م��وؤقَّ والتخزين  والجمع 

داخل  الطبيَّة  النفايات  نقل  ة  لعمليَّ

المن�ساأة.

الطبّية  النفايات  ف�سل  عملّية  تتّم 

متينة  ع��ب��وات  اأو  اأك��ي��ا���س  ف��ي  وتعبئتها 

نوع خا�س  ب م�سنوعة من  للت�سرُّ ة  م�سادَّ

اأن  على  للحرق،  القابل  البال�ستيك  من 

منظمة  قبل  من  المقررة  الرموز  تحتوي 

النفايات  لنوع  المبينة  المتحدة  االأم���م 

الطبية. 
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على  ي�ساعد  و�سحية  �سحيحة  ع����ادات  ��ب��اع  اتِّ اإنَّ 

المحافظة على اأ�سنان �سليمة مدى الحياة.

- ما هي الأ�سنان وما وظيفتها؟

- ما هو النخر والت�سو�س؟ وكيف نحمي الأ�سنان منه؟

- كيف نعتني باأ�سناننا؟

- ما هي التغذية ال�سليمة ل�سحة الفم واالأ�سنان؟

اأجزاء �سلبة حية مرتبطة  اإنَّ االأ�سنان هي  تعريف االأ�سنان: 

ال�سجرة  مثل  تغذيها  التي  ال�سرايين  الدموية من خالل  بالدورة 

الذي  ال�سغير  الجزء  من  اأكبر  هو  ال�سن  وحجم  جذورها.  مع 

يمكن روؤيته في الفم. واالأ�سنان مغرو�سة في تجاويف عظمية من 

الفكين.

ــي نعتن ــف  كي

بــاأ�ــصــنــانــنــا؟  
د. مريم حراجلي قدوح*
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وتختلف اأ�سكال االأ�سنان بح�سب وظائفها، مثاًل: 

االأ�سنان االأمامية اأو القواطع رقيقة وحادة لقطع الطعام.

الناب حاد وم�سنن يم�سك الطعام ويمزقه.

الطعام  لم�سغ  وم�سطحة  عري�سة   :
)1(

واالأرحاء ال�سواحك 

وطحنه.

*وظائف الأ�سنان
اأع�ساء  باقي  عن  اأهمية  تقل  ال  وظائف  عدة  االأ�سنان  تلعب 

الج�سم 

� م�سغ الطعام: تبداأ عملية اله�سم في الفم من خالل تقطيع 

الطعام وطحنه. وهذا يعتبر مرحلة هامة لتح�سير الطعام لعملية 

هذه  اكتمال  وع��دم  واالإم��ع��اء  المعدة  في  واالمت�سا�س  اله�سم 

العملية يوؤدي اإلى �سوء اله�سم. 

 � النطق واللفظ: تلعب االأ�سنان دورًا مهمًا في عملية النطق 

واللفظ وتكوين المخارج ال�سوتية.

� �سكل الوجه: اإن االأ�سنان ال�سليمة توؤثر على ال�سكل الجمالي 

للوجه، ويوؤدي خلع االأ�سنان اإلى بروز التجاعيد.

*النخر اأو ت�سو�س الأ�سنان
يعتبر النخر من االأمرا�س االأكثر �سيوعًا وانت�سارًا في العالم 

ال�سن  اأج���زاء  تحلل  اإل��ى  ت��وؤدي  خارجية  اأ�سباب  عن  ناتج  وه��و 

في  الموجودة  البكتيريا  هو  النخر  و�سبب  فيها.  فجوة  واإح��داث 

البالك اأو )الكمخة(. والبالك هو عبارة عن غ�ساء ا�سفنجي لزج 

البكتيريا وهو موجود على االأ�سنان ويعي�س  يحتوي على مليارات 

في الفم وي�سر باالأ�سنان وي�سبب اأمرا�س اللثة اأي�سًا.

حيث  بال�سكر  غنية  م��اأك��والت  تناول  عند  الت�سو�س  يحدث 

اإلى  فتتحول  ال�سكر  مع  البالك  في  الموجودة  البكتيريا  تتفاعل 

ما  ال�سن  ميناء  يهاجم  ب��دوره  الذي  الحم�سية(  )المادة  اأ�سيد 

يوؤدي اإلى تحلل هذه الطبقة من ال�سن في غ�سون20 دقيقة اأو اأكثر 

م�سببًا النخر فتحدث ثقوب �سغيرة على �سطح ال�سن.

يحدث الت�سو�س خ�سو�سًا في االأماكن التي تعلق بها روا�سب 

الطعام والتي ي�سعب تنظيفها مثل ال�سقوق بين االأ�سنان، وكذلك 

نق�س كمية اللعاب عند مر�سى ال�سكري اأو االأفراد الذين يتنف�سون 

من اأفواههم، ي�سبب �سريعًا ت�سو�سًا في عديد من االأ�سنان الأن من 

وظائف اللعاب تنظيف االأ�سنان وتخفيف حّدة الحوام�س.
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*كيفية العناية ب�سحة الفم والأ�سنان
فم  �سحة  على  للح�سول  منتظمة  عادات  اإدخ��ال  المهم  من 

جيدة اأهمها تنظيف االأ�سنان بالفر�ساة والخيط كل يوم.

1� تنظيف االأ�سنان بالفر�ساة: يجب تنظيف االأ�سنان بالفر�ساة 
مرتين على االأقل في اليوم، مع ا�ستخدام فر�ساة لينة اأو متو�سطة 

الفم. كما  اإلى جميع مناطق  للو�سول  يكفي  بما  و�سغيرة  الليونة 

الفر�ساة  اتجاه  اأما  لكل فك  دقيقتين  يقل عن  ال  ما  اإنفاق  يجب 

فيجب اأن يبداأ من اللثة اإلى االأ�سنان الأن من اأهم وظائف الفر�ساة 

هو تدليك وتن�سيط اللثة ثم تنظيف االأ�سنان. يتم تغيير الفر�ساة 

كل3 اأو 4 اأ�سهر. وين�سح عادة با�ستخدام معجون اأ�سنان يحتوي 

على مادة الفلورايد.

بوا�سطة  االأ�سنان  بين  التخليل  يجب  بالخيط:  التنظيف   �2
اأال  الحذر  يوميًا. لكن مع  اإلى مرتين  خيط لالأ�سنان خا�س مرة 

يالم�س الخيط اللثة بقوة عند التنظيف.

يمكن اأي�سًا:

- ا�ستخدام محاليل للم�سم�سة مطهرة يوميًا للمحافظة على 

اللثة، ويمكن اأن تكون طبية بح�سب اإر�سادات الطبيب اأو ع�سبية 

مثل البابونج، الخبيزة، الملح البحري......

- تنظيف الل�سان بالفر�ساة اأو مك�سطة الل�سان البال�ستيكية.

اأمرا�س  لتطور  رئي�س  الأنه عامل  التدخين  اإيقاف  - محاولة 

اللثة.

االأطعمة  تناول  من  والحد  متوازنة  �سحية  وجبات  تناول   -

والعلكة  البوذبون  مثل  الل�ساقة  واالأطعمة  ال�سكرية  والم�سروبات 

المحتوية على ال�سكر.....

اأو  االأدوي���ة  ت��ن��اول  طريق  ع��ن  لالأطفال  الفلور  ا�ستعمال   -

الم�سام�س التي ي�سفها الطبيب.

- العلكة الخالية من ال�سكر اأو العلك ال�سامي اأو لبان الذكر... 

بعد كل وجبة يمكن اأن توؤدي اإلى تدفق اللعاب الذي يقوم بتنظيف 

االأ�سنان.

للك�سف  ال�سنة  في  مرتين  اإلى  مرة  االأ�سنان  طبيب  زي��ارة   -

المبكر على النخر واأمرا�س اللثة.

� الفلورايد: يلعب دورًا اأ�سا�سيًا في الوقاية من ت�سو�س االأ�سنان 

واأهميته تتجلى بوظيفته كحماية فعالة جدًا لدى االأوالد الأن ميناء 

ال�سن يمت�سه خالل نموها. 
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*التغذية و�سحة الأ�سنان
�سحة  في  مهما  دورًا  يلعب  متوازن  غذائي  نظام  اتباع  اإن 

الغذائية  المجموعات  جميع  ي�سمل  النظام  وه��ذا  االأ���س��ن��ان. 

الرئي�سة التي تحتوي على القليل من ال�سكر والكثير من المعادن 

والفيتامينات، كالفواكه والخ�سراوات ومنتجات االألبان والحبوب 

واللحوم واالأ�سماك...

*الأطعمة التي ت�سبب ت�سو�س الأ�سنان
- االأطعمة التي تحتوي على تركيزات عالية من ال�سكر مثل 

الكيك، الكعك، المثلجات ….

ب�سهولة  اللعاب  بوا�سطة  تنظف  ال  التي  الل�ساقة  االأطعمة   -

فت�ساب  واالأح��م��ا���س  لل�سكر  االأ���س��ن��ان  تعر�س  زي���ادة  م�سببة 

بالنخر.

*الأطعمة التي تعد مفيدة ل�سحة الفم
- االأطعمة التي تحتوي على األياف مثل الفاكهة، الخ�سراوات 

الطازجة، الحبوب، فهي تزيد تدفق اللعاب ما ي�ساعد على تنظيف 

االأ�سنان عند الم�سغ.

- االأطعمة الخالية من ال�سكر 

واللحوم  واللبن  الحليب  مثل 

واالأ�سماك... اإلخ

الغنية  االأط��ع��م��ة   -

 Cو  K ب��ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن 

واللفت  ك��ال��م��ل��ف��وف 

للمحافظة  وغيرهما 

على اللثة.

- االأطعمة الغنية 

)الذي  بالكال�سيوم 

النمو  ع��ل��ى  ي�����س��اع��د 

القوي وال�سليم( مثل 

الجبنة،  ال��ح��ل��ي��ب، 

ال���ل���ب���ن، ال��خ�����س��ار 

والبذور  ال��خ�����س��راء، 

خا�سة ال�سم�سم.
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الفلور  اإل��ى  ال�سن  يحمي  ال��ذي  ال�سلب  الميناء  يحتاج   -

الموجود في ال�سمك وال�ساي ومياه ال�سرب..

الغنية  الخ�سراء  كالخ�سار خا�سة  القلوية  االأطعمة  تناول   -

بالكلوروفيل )ذات اللون االأخ�سر( مثل الخ�س، ع�سب القمح.... 

البالك   الت�ساق  يمنع  ال���ذي  ال��ت��وت  خا�سة  الفاكهة  واأي�����س��ًا 

باالأ�سنان.

عادات جيدة

ولي�س  فقط  الرئي�سة  الوجبات  خالل  الحلويات  ا�ستهالك   -

بين وجبات الطعام الأن اأثناء الوجبة الرئي�سة يزيد اإفراز اللعاب 

وبالتالي يخف�س كمية االأحما�س ويقلل مخاطرها.

الوجبات  بين  والغازية  ال�سكرية  الم�سروبات  تناول  تجنب   -

ا�سرب الحليب اأو الماء اأو الع�سير الطبيعي بداًل منها.

*هل تعلم؟
 اأن ال��زب��يب عالج فعال لت�سو�س االأ�سنان. فقد اكت�سف فريق 

غنية  ال��زب��يب  ثمرة  اأن  ب�سيكاغو  الينوي  بجامعة  اأمريكي  طبي 

اإلى كونها م�سادة  باالإ�سافة   
)2(

نباتية بخم�سة مركبات كيميائية 

دون  يحول  ما  الفم؛  ب�سطح  البكتيريا  الت�ساق  وتمنع  لالأك�سدة 

تكّون طبقة البالك الجرثومية على االأ�سنان   وتمنع نمو عدد من 

اأنواع بكتيريا الفم الم�سوؤولة عن الت�سو�س واأمرا�س اللثة.

ويتميز ال��زب��يب باحتوائه على ن�سبة عالية من فيتامين »�سي« 

العديد  الوقاية من  ت�ساعد في  التي  االأخرى  االأك�سدة  وم�سادات 

والبوتا�سيوم  الفو�سفور  م�سادر  اأهم  من  ويعتبر  االأمرا�س،  من 

ولي�س  وال�سكروز،  والنحا�س  والحديد  والماغن�سيوم  والكال�سيوم 

�سّكر الفواكه والجلوكوز الذي يحتوي عليه الزبيب، هو ما يخلق 

بيئة لت�سّو�س االأ�سنان..

ب�سكل  البكتيريا  يمنع  البري  التوت  اأن  الباحثون  كذلك وجد 

في  والت�سبب  باالأ�سنان،  التم�ّسك  من    )Streptococcus(محّدد

مر�س وت�سّو�س االأ�سنان. وتتوفر حاليًا منتجات ومعاجين اأ�سنان 

وخيوط اأ�سنان تحتوي على م�ستخل�س التوت البري.

طبيبة اأ�سنان

االأرحاء: االأ�سرا�س. (1 )

حم����س اأوليانولي���ك، اأولياني���ك األدهي���د، بيتولي���ن،  حم�س  (2 )

بيتولينيك )مادة 5(، هيدروك�سيميثيل2، فورفورال.

الهوام�س
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كمال  ح�سين   � �سالمي  ح�سين  ب�سام  االع��زاء:  القراء  لم�ساركات  �سكرًا   

�سو�سن   � حجازي  علي  هالة   � جفال  الكريم  عبد  نهى   � بهجة  اأماني   � القا�سي 

 � ور  ن�سّ � محمد ح�سن  �سرور  يعقوب  � محمد  االأ�سعد  ناجي  روال   � يون�س  طالب 

محمد ح�سين بهجة � زينب محمد عوا�سة، وي�سعدنا اأن تنال المجلة ا�ستح�سانكم 

ور�ساكم، كما ن�سارككم التهنئة بالمنا�سبات االإ�سالمية ال�سعيدة مع الدعاء هلل 

تعالى بقبول اأعمال جميع الموؤمنين.

� اإلى القارئة العزيزة نهاد االأطر�س: ن�سكر اهتمامك بالمجلة ونفيدك وجميع 

القراء االعزاء باأن الجائزة ال�سنوية ي�ستحقها كل َمن ي�سارك في الم�سابقة لمدة 

اثني ع�سر �سهرًا )�سنة( على اأن تكون اإجاباته �سحيحة في كل الم�ساركات.

ــة �صريع ردود 

من ر�صائل القراء

 اإلى مجلة تتنف�ض اأريج الأطهار

اإلى مجلة ترتدي ثوب �شاحب الزمان

اإلى مجلة تحارب الجور والعدوان

اأهديكم �شلماً ل يعرف المداهنة والهوان

العدل والق�شط  التي تنتظر دول��ة بقية الل، دول��ة  وع��زاً ومنارة لل�شعوب  دم��ِت فخراً 

على الدوام

زينب اأحمد اأحمد )بنت جبيل(

 ن�شاأل المولى عّز وجّل اأن يمّدكم بالمزيد من الت�شديد والتوفيق لتبقوا منارة الأجيال 

وال�شعلة ال�شاطعة التي تنير دروب الحياة

ال�شلم عليكم ورحمة الل وبركاته

نور الح�شين اأ�شاء في قلوبكم وانت�شر

دمتم منارة ونوراً ي�شت�شاء به حتى ظهور المنتظر

رباب محمد �شقر
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الجائزة الأولى: مايا وفيق داود. 150000ل.ل.

الجائزة الثانية:  علي يو�سف �سرور. 100000ل.ل.

8 جوائز، قيمة كل منها 50000ل.ل. لكل من:

* فاطمة عالء ح�سن
* علي ح�سن مح�سن القرن
* خديجة �سليمان �سليمان

* منى اأحمد �سالمي

* محمد خليل حجازي
* محمد ح�سين يو�سف �سرور

* تهاني محي الدين جميل
* مالك علي ر�سا

اأ�سئلة م�سابقة العدد 226

اأ�سماء الفائزين في قرعة م�سابقة العدد 227

1

2

3

4

�سح اأم خطاأ:

اأ � كان بنو اأمية اأول من ا�ستاأثر باأموال الم�سلمين واعتبروا بيت المال ملكًا خا�سًا له، وتبعهم في 

ذلك العبا�سيون

بتنظيف  يقوم  ال��ذي  اللعاب  تدفق  اإل��ى  ت��وؤدي  اأن  يمكن  وجبة  كل  بعد  اأنواعها  بكافة  العلكة   � ب 

االأ�سنان.

ج� � اإن كان العمل هلل فله قيمته حّتى ولو كان قلياًل.

اإمالأ الفراغ:

اأ � ا�ست�سهد االإمام الر�ساQ في قرية يقال لها »�سنا اآباد« عن عمر يناهز......

ب � اإن للنظام العقائدي عند ال�سيعة حلقات مرتبة ومتنا�سقة، ت�سكل... واحدة من تلك الحلقات

ج� �... و... هم جنود الرحمن واأعداء ال�سيطان وهم الذي يقودون معركة الوعي �سد الجهل.

من القائل؟

اأ � المعّلم االأول هو اهلل تبارك وتعالى الذي يخرج النا�س من الظلمات اإلى النور.

ب � »اأو�ساني ر�سول اهلل P اأن ال اأنظر اإلى َمن هو فوقي«.

ج� � فتواكلتم وتخاذلتم حّتى �سنت عليكم الغارات وملكت عليكم االأوطان«.

من اأو ما المق�سود؟

اأ � من يوم ميالده رف�س اأن يعايده اأحد معتبرًا اأن هذا  اليوم يوم حزن كبير.

.P ب � مدينة اأ�سبحت حرمًا الآل بيت الر�سول

ج� � هي تحتوي على م�سببات االأمرا�س المعدية كالبكتيريا والفطريات.

�سحح الخطاأ ح�سبما ورد في العدد:

اأ � ابتداأ االأنبياء دعوتهم بلغة الن�سح ولما ا�ستطاعوا ا�ستجماع وتجهيز اأن�سارهم اأخذوا يخاطبون 

اأعداد الب�سرية بلغة الن�سح اأي�سًا.

الحركة  ت�سجيع  ذل��ك  وراء  من  وهدفه  البلدان  كافة  من  العلماء  جمع  على  الماأمون  عمل   � ب 

الثقافية.

ج� � »اإن القلوب مزارع فازرع فيها العمل ال�سالح فاإن لم ينبت فيها كله نبت بع�سه«

5
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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 ويقّدم اإجابات �سحيحة ولم يوفق بالقرعة، 

يعتبر م�ستحقًا لجائزة القرعة ال�سنوية.

٭ ُيعلن عن االأ�سماء الفائزة بالم�سابقة ال�سهرية في العدد مئتين وواحد وثالثين 

ال�سادر في االأول من �سهر كانون االأول2010م بم�سيئة اهلل.

اآخر مهلة ل�ستالم اأجوبة الم�سابقة:

ل من ت�سرين الثاني 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

في اأي �سفحة وردت الجملة التالية:

»كلمة ال اإله اإال اهلل ح�سني فمن دخل ح�سني اأمن من عذابي«

�سريع النق�ساء، وما م�سى منه ل يعود وهو اأنف�س ما يملك الن�سان، ما هو؟

اأ � العمر.

ب � العمل ال�سالح.

ج� � الوقت.

الين بل يلزم الآخرين وهدايتهم اإليه، ما  اتباعُه ل يمنع عن مواجهة ال�سّ

هو؟

اأ � االإ�سالم.

ب � االأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ج� � طريق الحق.

هي ظاهرة طبيعية تحدث في جميع دول العالم، ما هي؟

اأ � مجاهدة النف�س على القناعة والكفاف.

ب � االنتقال اإلى مكان متابعة تح�سيل العلم.

ج� � مرحلة البلوغ التي توؤثر في نمو و�سلوك المراهق.

من حاجات العقل ولي�س الج�سد، ما هو؟

اأ � الراحة.

ب � الغذاء.

ج� � النوم.
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بالذلة،  العزة  ا�ستبدلت  مدر�سة 

بال�سيف  وال����دم  ب��ال��ب��اط��ل،  وال��ح��ق 

الح�سيني  الع�سق  مدر�سة  فاأ�سبحت 

الكربالئي.

الوعد  فكان  عاملة  اأر���س  وطئوا 

معه  لمن  نا�سرًا  اأتى جهاٌد  ال�سادق، 

وبطاًل ي�سحق االأعادي بما عنده، فلّبى 

جغرافيته  عن  ليدافع  النداء  ها�سم 

بنو  فيها  طمع  طالما  التي  ال�سغيرة 

�سهيون فما طابت لهم، ولحقه مالك 

اآلياتهم  ل��ت  ح��وَّ ال��ت��ي  روح���ه  ب��ح��الوة 

العلقم  كطعم  م��رارة  اإلى  وعنفوانهم 

تلبيات  فتوالت  خالدين،  م  جهنَّ في 

طالب  بعلي  ى  تكنَّ من  فبرز  الحجيج، 

داحي الباب وكانت معركة خيبر ومعه 

الموت  وق��ع  اإن  نهاب  ي���وؤازره ال  ك��ّرار 

هما جبريل  علينا اأو وقعنا عليه، فيمدَّ

باالألطاف االإلهية وهو بعين اهلل.

ويراهم �ساجد الذي �سجد مناجيًا 

مع  ال�سهادة  يرزقه  اأن  االأر���س  تحت 

اأحلى من  الموت  كل من �سبقوه فكان 

الذي  المو�سوي  عبا�س  ل��دى  الع�سل 

ق�سى نحبه ومن معه فاأدركهم كربالء 

بحق  االأر�����س  فتكون  معه  هم  لي�سمَّ

حقيقة  فيها  دت  وتج�سَّ ك��رب��الء  ه��ي 

عا�سوراء.

ال�سهادة  بو�سام  منها  جوا  تخرَّ

الحاج  فلحقهم  ينتظر  م��ن  ومنهم 

لوا  بدَّ وم��ا  انتظار  ط��ول  بعد  ر���س��وان 

تبدياًل.

�سمر جميل

كرمه م���ن  ل��ن��ا  اهلل  ���س��خ��ر 

الرقاء اأ�س���باب  مو�س���مًا فيه 

ي��ت��م��اه��ى ال��ح��ق ف��ي��ه راف����دًا

في ان�سياب مائجًا فيه العطاء

ماثاًل ق���ف  اأع���ت���اب���ه  ف��ع��ل��ى 

وت���زّود منه اأ�س���ناف الرجاء

فارتِج خيرًا ثالثًا في الدهور

اأ�س���هرًا ما مثلها في العظماء

مظهرًا تجّلى  الخير  رج��ب 

من كنوز العر�س ما كان عالء

بعده �سعبان من طه الر�سول

االأنبياء �سّر  فيه  ف�سالم 

تطول اأ����س���رار  اهلل  ول�سهر 

فيه قل���ٌب لي�س يحويه الجزاء

ن����زل ال����ق����راآن ف���ي داخ��ل��ه

�س���اء من اأر�س���له منه ال�سفاء

فيه القرب  بدماء  فت�سحط 

واجتهد فالحب ما كان فداء

 عبد الهادي عبد

النبي/ البحرين

روافد العطاء

الع�صق الح�صيني
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 ،2006 تموز  من  ع�سر  الثاني  اإنَّه 

فجّن  ال�سادق،  الوعد  عملية  ح�سلت 

الخيبة  لهذه  الغا�سب  العدو  جنون 

وح�سي  ب��ه��ج��وم  وب�����داأوا  وال��ه��زي��م��ة 

باعتداٍء على اأرا�سي الجنوب وبيروت 

المقاومة  اأّن  ظنًا  م��وا  وه��دَّ ��روا  ف��دمَّ

تنتهي، وفي الثالث ع�سر من اآب 2006 

ومروحين  و�سريفا  قانا  مجازر  وبعد 

���س��ّن ال���ع���دو الإ���س��رائ��ي��ل��ي غ��ارات��ه 

خ  الهمجية ليختتم حربه بمجزرٍة توؤرِّ

الغا�سب  العدو  همجية  الع�سور  عبر 

الإمام  مجّمع  الهدف  فكان  ووح�سيته، 

الروي�س  منطقة  ف��ي   Qالح�سن

والطفولة  ال��درب  رفيق  مّنا  ليخطف 

اإنه ال�سهيد ح�سين نور الدين وعائلته، 

فتلقيت خبر ا�ست�سهاده بغ�سٍة وفرحة 

اأمامي  يمّر  الذكريات  �سريط  جعال 

ومعه اآلف الأ�سئلة حول ثمن الفراق 

وطعم ال�سهادة مع �ساٍب ع�سق الح�سين

مثاًل   Qالعبا�س من  واتخذ   Q

اأعلى للبطولة.

وبنات   Qالح�سين اأبناء  فنحُن 

الأر�س  اأن  تعلمنا  ومنهما   Oزينب

زكية  ب��دم��اٍء  بارتوائها  اإل  تنمو  ل 

الكرامة  بعطر  فواحة  اأزه��ارًا  لتنبت 

واأمثولة  كربالء  ب�سذا  الدنيا  لتعبق 

انت�سار المظلوم.

بتول خليل نعمة

هو الموقف، 

هو الوعد

�سوقًا  االنتظار  من  �سبري  �ساق  لقد 

رحلة  ف��ي  الم�سافر  الحبيب  روؤي���ة  اإل���ى 

ال�سهادة االأبدية.

اأحمد يا طائر اأيلول المهاجر فوق كل 

اأر�س

الخريفية  برحلتك  قد هجرت  بك  ما 

ولم تعد

اأح��م��د اأي��ه��ا ال�����س��وء ال���ذي ف��ي قلبي 

ي�سيء دربي ولن ينطفئ اإال بالموت الذي 

هو علينا حق

برع�سيت  ا�ست�سهادك  ي��وم  اأحمد 

بكت وحزنت لفراقك

�سالم عليك وعلى روحك الطاهرة 

المقد�سة الزكية البريئة

وه��ا اأن��ا اأع��اه��دك ي��ا اأح��م��د على 

اأني ما دمت حيًا فاإني جندي من جنود 

باإذن  وغ��دًا  والزمان|  الع�سر  �ساحب 

اهلل تعالى �ساأكون معك.

اإبراهيم جغبير

يا نور دربي

مهداة اإلى ال�سهيد اأحمد 

ح�سن جغبير

105

م
 2

01
0 

ل
و

لأ
 ا

ن
ي
ر

�ش
ت
/

 2
29

د 
د

ع
ل
ا



نب�س القلوب

�ساعة الزمن دقت...

القدر اأ�سغى لها موؤذنا...

الأي����ام هبت  وع��وا���س��ف 

�سائحة...

تتلو اأ�ساطير الما�سي...

دماء فوق الأر�س فر�ست

ك��ل��وح��ة ت��زي��ن��ت ب��األ��وان 

المجد...

ومن يدري؟!!

ب���ع���د ه��������ذا... ه����ل من 

ذهول؟!!

ركون  من  هل  هذا...  بعد 

و�سكون؟!!!

اأزه���رت فيها  ك��رب��الء... 

رياحين الوفاء...

��ل  ال��ُع��قَّ اأرواح  وروت 

الأحياء...

عا�سوراء...

يا ناب�سة القلوب الخافقة 

بال�سماء...

 ح�سين ديب

يون�س

اجتاحت  ع��ن��دم��ا   1982 ال��ع��ام  ف��ي 

لقمة  ل��ب��ن��ان  اأن  ظ��ن��ت  ل��ب��ن��ان  اإ���س��رائ��ي��ل 

�سهلة... ما خطر على بالها اأنه يوجد في 

جنوب لبنان ثلٌة من اأحفاد االإمام الح�سين

Q �سوف يكونون لها بالمر�ساد. اإنهم 

فتيٌة اآمنوا بربهم وزدناهم هدًى هم اأبطال 

المقاومة االإ�سالمية.

منهم  وك���ان  ال��ج��رح��ى  منهم  ف��ك��ان 

والقدوة  ال�سهداء...  منهم  وكان  االأ�سرى 

هّن اأمهاُت هوؤالء.

من  حايك  ح�سين  ال�سهيد  اأم  كانت 

تعلمت  التي  الزينبيات  االأمهات  تلك  بين 

ال�سبر على الم�سائب. 

ولدها  فقد  على  ال�سابرة  االأم  تلك 

كثيرًا  فعانت  المر�س  براثن  اإليها  امتدت 

اإلى  الرحيل  موعد  حان  اأن  اإل��ى  وتحملت 

بالوقوف  النف�س  تمّني  وهي  رحلت  اهلل. 

القيامة  ي��وم   Oالزهراء ي��دي  بين 

لقد  وم��والت��ي  �سيدتي  ي��ا  لها:”  ل��ت��ق��ول 

فهل  بولدِك  اأ�سوًة  ولدي  بتقديم  وا�سيتِك 

لي من �سفاعة؟

الدين ب���در  اإن���ع���ام  ال��ح��اج��ة 

الأم ال�صابرة

مهداة اإلى روح ال�سهيد ح�سين حايك
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القلب  في  فاأنت  االأي��ام،  مرور  ورغم 

�ساكن

في  ف��اأن��ت  االأح�����زان،  ط��ال��ت  ومهما 

اأرواحنا باٍق

البي�ساء  تك  بعمَّ الجليل،  ال�سيخ  اأيها 

ن�سجت اليمامة مناديل ال�سالم

الحنان  ل���ون  اأع�����ادت  وب��ع��ب��اءت��ك، 

واالأمان

بيديه  حمل  الن�سيم  اأن  تعلم  اأنك  لو 

الحكايا ال�سعيدة

ورحل العمر

مهداة اإلى روح ال�سيخ علي خاتون

اأماه اإني راحل

له  ما  العا�سق  ورحيل  راحل  اإني  اأم��اه 

اإياب...

هو �سفر اأبدي ل�ست منه عائد...

و�سفحات الزمن طويتها خلف ق�سبان 

عمري...

للح�سيني  ف��داء  ال��روح  ه��ذي  واأفنيت 

القائد...

ف�سامحيني على غفلتي في دار الدنى 

وهتك الوعود...

الفراق  اأماه... �سعب عليِك  اعذريني 

البالبل  ونادى  البحر  الأم��واج  وقراأها 

لترددها مع كل �سباح

لكن فرا�سات الربيع دخلت خل�سة

اأيقظتني  الحكاية،  بطل  مني  قطفت 

من عالم االأحالم

ذراعيها  فتحت  االأر����س  اأن  ذكرتني 

لتح�سن الج�سد الطاهر

طريق  الأزرع��نَّ  عدت  لئن  عليَّ  فنذرًا 

العود ريحانًا

زهراء ح�سين البزال

جفن  دمعة  وتنتهي...  األ��م  لحظة  ولكنها 

وتنت�سي... حرقة

وجد وتنتفي...

الن�سيان...  يطويني  م��ا  ف�����س��رع��ان 

واأ�سبح في لجج الما�سي... واأم�سي وقفة 

عز في كل مكان... واأن�سودة ال�سباح لك 

ة لكلِّ �ساعٍر ولهان حنان... واأحرف ذهبيَّ

حزين عيتا

107

م
 2

01
0 

ل
و

لأ
 ا

ن
ي
ر

�ش
ت
/

 2
29

د 
د

ع
ل
ا



من و�صايا لقمان:

اأهله، وكن فيه طالبًا لثواب اهلل، وكن مقت�سدًا وال  يا بني... اجعل معروفك في   -

تم�سكه تقتيرًا، وال تعطه تبذيرًا.

)بحار الأنوار، 13: 420، ح14(.

طرائف

�سحر

- قال البن لأبيه: لقد راأيت باالأم�س �ساحرًا مذهاًل، حّول المنديل اإلى بي�سة!

اأجاب االأب: وما المذهل في ذلك؟ فاأمك كانت تحّول كل راتبي اإلى ف�ستان. 

 ببغاء 

اأهدى �ساب خطيبته ببغاء في عيد ميالدها.

في اليوم التالي ات�سل بها و�ساألها: ما راأيك بالببغاء؟

اأجابت: عادي، مثل طعم الدجاج!

:)soduku( �ــصــودوكــو 

�سروط اللعبة: هذه ال�سبكة مكّونة من 

كبير مق�ّسم  وكل مربع  كبيرة  9 مربعات 
اإلى 9 خانات �سغيرة. من �سروط اللعبة 

و�سع االأرقام من 1 اإلى 9 �سمن الخانات 

بحيث ال يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط اأفقي اأو عامودي.

59286
1245

4
682
37

876
2

1637
63125

اأحجية:

ومولدة، ال روح فيها واإنها  

  لتقبل نفخ الروح بعد ح�سانها.
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 �سيام الأيام البي�س من كل �سهر يرفع الدرجات ويعّظم المثوبات.

 )عيون الحكم والمواعظ، �س304(

 �سبرك على تجّرع الغ�س�س يظفرك بالفر�س

      )م. ن(  

من م�صتحبات ذي القعدة

الليلة الخام�شة والع�شرون:

�سريفة،  ليلة  وهي  الماء.  على  الكعبة  تحت  االأر���س من  انب�ساط  االأر���س،  ليلة دحو 

تنزل فيها رحمة اهلل تعالى. وللعبادة فيها اأجر جزيل. وروي عن الح�سن بن علي الو�ساء 

)وهو من اأ�سحاب وخوا�س االإمام الر�سا( قال: كنت مع اأبي، واأنا غالم، فتع�سينا عند 

الر�سا Q»ليلة خم�س وع�سرين من ذي القعدة« فقال له: ليلة خم�س وع�سرين من ذي 

القعدة، ولد فيها ابراهيم Q، وولد فيها عي�سى Qوفيها ُدحيت االأر�س من تحت 

الكعبة، فمن �سام ذلك اليوم كان كمن �سام �ستين �سهرًا« وقال على رواية اأخرى: »اأال اإن 

فيه يقوم القائم |«.

من اأدعية القراآن الكريم لطلب المغفرة:

{رّبنا اغفر لنا ذنوبنا واإ�شرافنا في اأمرنا وثّبت اأقدامنا 

وان�شرنا على القوم الكافرين}

  ) اآل عمران 147(

{ ربنا ظلمنا اأنف�شنا واإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننهَّ من الخا�شرين}

 )االأعراف 23(

:Qمن حكم اأمير الموؤمنين
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اإعداد: في�سل الأ�سمر

اأفقيًا:

 – ال�شهيوني . 1 ال��ع��دو  يحتلها  عربية  اأر����ض   

ع�شى الولد والديه

. 2 عتاب - ا�شتيقاظ من النوم

. 3 اأحد الفاتحين الكبار في التاريخ القديم

. 4 نا�شروك - عنده

. 5 بحر - قطع اليد - ما يتوهمه المرء 

. 6 تعرف - ظلَم

. 7 من الفواكه - غطى

. 8 جمَع - اأرك�ض - اترْك

. 9 طاف في المكان - دولة عربية

اأ�شابع - ندّون 10 .

عموديًا:

. 1 دولة عربية - اأوى اإلى المكان

. 2 للتمني - مدينة �شودانية

. 3 ُح�شن - ن�شف كلمة )رمان( - للنهيد

. 4 من البقول 

. 5 ما�شغة الطعام - اأحذية

. 6 اأُلفة وعدم ا�شتيحا�ض - حّرَك - اأر�شَد

. 7 نعتمد على فلن - مدينة م�شرية

. 8 من الخ�شار - �شعَف

. 9 خا�شميه - كررت القول

غلبهما - من الفواكه 10 .

12345678910

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة
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حل الكلمات المتقاطعة ال�سادرة في العدد 227

12345678910

دايزنبليمك1

علبينا�ضمر2

دايدزاالب3

عدبنيهل4

رمهنافيلا5

واعم�ضتيا6

الالتيرم7

فميرهاوج8

ده�ضاهبتني9

ركنيربم10

من يرغب من الإخوة القراء بالم�شاركة في �شحب قرعة الم�شابقة؛ 

فلي�شتعلم عن التاريخ من مركز المجلة.

Soduku ــة  ـــ ــك ـــ ـــ ــب ــص � ــل  ـــ ـــ ـــ ـــ ح

228 ـــــعـــــدد  ال فـــــي  ـــــ�ـــــصـــــادرة  ال

985764123

162893547

473251689

756948312

841326795

329175864

634582971

217639458

598417236
جواب الأحجية: البي�شة

اأجوبة م�سابقة العدد 228

1- �شح اأو خطاأ

اأ � خطاأ

ب � خطاأ

ج� � �شح

2- اإملأ الفراغ

اأ � المراأة

ب � ب�شيرته

ج� � العتكاف

3- من القائل

اأ  � الإمام الخميني

P ب � النبي

Qج� � الإمام ال�شادق

4- ما / من المق�شود؟

 اأ  � ال�شوم

ب � زينب

ج� � العبودية

5-  �شحح الخطاأ:
اأ � ثلثة ع�شر عاماً

ب � م�شوؤولية جماعية

ج� � المكّون الجتماعي

في اأي �شفحة:  -6

ال�شفحة-  8

7- ب � اأ�شطوانة التهجد

8-ج� � ال�شهيد ح�شن محمد 

الأطر�ض

9- ب � الم�شار

ي�شتعيد  ع���ل���ي  »اأب�������و   -10

ولديه م�شجداً«.

111

م
 2

01
0 

ل
و

لأ
 ا

ن
ي
ر

�ش
ت
/

 2
29

د 
د

ع
ل
ا



االأر�س بالن�سبة الأ�سحابها كنز ال يفنى 

بع�سهم  ي�سعها  وقد  بثمن،  تقّدر  ال  وث��روة 

في منزلة النف�س والولد، ويعتبرها كثيرون 

نعمة كبرى ال ينبغي التخلي عنها اأو التفريط 

بها.

لكن عند اآخرين قد ي�سبح حب االأر�س 

وامتالكها نقمة مدمرة تدفع بهم اإلى ارتكاب 

االآثام المهلكة كالظلم وغ�سب حقوق الغير،  

والنزاعات  الخالفات  ن�سوب  اإلى  يوؤدي  ما 

الم�ستع�سية بين االأقارب واالأرحام واالإخوة 

في  فاأ�سبحوا  ترابها  يجمعهم  كان  الذين 

جنباتها متخا�سمين.

وهناك ق�س�س كثيرة ال تخلو منها بلدة اأو قرية تروي حكايا النزاع 

على االأرا�سي وما عليها من ممتلكات وبيوت وب�ساتين واأرزاق، فهذا 

اأر�س اأخوته ظلمًا وعدوانًا بقوة ال�سلطة والنفوذ، وذاك  الذي �سلب 

وذاك  غيابه،  في  بها  اأحقيته  بحجة  اأخيه  اأر�س  على  ا�ستولى  الذي 

اأبيه في حياته بالحيلة والخداع، وذاك الذي  اأر�س  الذي �سطا على 

اأنكر على اأخواته حقهن في االإرث بذريعة اأن البنات ال ترثن اأباهن، 

وذاك الذي حرم اأبناء اأخيه من ح�ستهم بعد وفاة اأبيهم، وذاك الذي 

اأرا�ٍس  دونها من  ما  الإخوته  تاركًا  الخ�سبة  االأرا�سي  يده على  و�سع 

قاحلة وجرداء، وذاك الذي زرع اأر�س اأبيه بنية امتالك المزروع وما 

تحته، وذاك الذي ق�سم اأر�س جاره الذي ال يملك حجة موثقة، وذاك 

الذي ا�ستغل فقر قريبه لينتزع اأر�سه باأبخ�س االأثمان...

االأر�س  اأن حب  لنا   توؤكد  الق�س�س وغيرها  العبرة من هذه  اإن 

يجب اأن يكون �سعورًا نبياًل نحمله بين اأ�سالعنا، وال يجب اأن نحّوله 

اإلى كتلة من نار الطمع والج�سع تحرق وتلتهم كل ما تمتد اإليه، وتذّكرنا 

اإاّل  ياأخذ معه منها  لن  وتمددت  االإن�سان  ات�سعت ممتلكات  باأن مهما 

ت ليوم الرحيل .  حفرة �سغيرة يتمدد فيها ج�سده الهامد اأعدَّ

ل تحولوها اإلى نقمة
اإيفا علوّية نا�سر الدين
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