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ال�سّيد علي عبا�س املو�سوي

�صُبـُل الخيــــر

عليها  ُخلق  التي  االإن�سان  طبيعة  في 

نزعٌة للخير ولخدمة النا�س والمحّبة لهم. 

اجتماعيًا  االإن�سان  كون  من  ذلك  وينطلق 

عن  م�ستقاًل  العي�س  ي�ستطيع  ال  بطبعه 

�سائر النا�س. وكما ي�سعر االإن�سان بالر�سا 

عندما يجد اهتمام النا�س به، فاإنَّ عليه اأن 

ُيظِهَر اهتمامه بالنا�س لكي ُي�ِسهَم في حالة 

الر�سا في نفو�سهم اأي�سًا.

جدًا،  وا���س��ٌع  بالنا�س  االهتمام  وب��اب 

فبقدر حاجة النا�س يكون باب االهتمام 

اأبواب  د  مفتوحًا وبتعدد الحاجات تتعدَّ

االهتمام.

وقد حّثت التعاليم االإ�سالميَّة على 

الخير  اإي�سال  عبر  بالنا�س  االهتمام 

ولكّن  وال�ُسبل.  الو�سائل  ب�ستَّى  اإليهم 

بالمادّيات  ينح�سر  ال  ال��خ��ي��ر 

بالمال  العون  يد  وبمدِّ 

هو  الخير،  بل  ونحوه، 

م��ا فيه �سالح  ك��لِّ  ف��ي 

دنياه  في  االإن�سان  ه��ذا 

ل�سالح  كانت  اإذا  وال��م��اّدي��ات  واآخ��رت��ه. 

�سببًا  ك��ان��ت  ولكّنها  دن��ي��اه  ف��ي  االإن�����س��ان 
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بل  الخير  من  لي�ست  فاإّنها  اآخرته  لخراب 

هي من ال�سّر.

ونقف هنا مع اآيٍة من كتاب اهلل بيَّنت ثالثًا 

َخْيَر  {اَل  تعالى:  قوله  وهي  الخير  �ُسبل  من 

ِب�َصَدَقٍة  �أََم��َر  َمْن  �إِالَّ  َنْجَو�ُهْم  ِمْن  َكِثيٍر  ِفي 

اَلٍح َبْيَن �لنَّا�ِس َوَمْن َيْفَعْل  �صْ �أَْو َمْعُروٍف �أَْو �إِ

�أَْجر�ً  ُنوؤِْتيِه  َف�َصْوَف   ِ
َّ

�لل َمْر�َصاِة  �ْبِتَغاَء  َذِلَك 

َعِظيماً} )الن�ساء: 114(.

هو  الخير  مظاهر  من  ل  االأوَّ فالمظهر 

اإن�سان  وكلُّ  المالّي.  العطاء  اأي  ال�سدقة، 

ُيعطي بقدر ما يملك، وفي كلِّ عطاء خيٌر 

كثير.

والمظهر الثاني من مظاهر الخير التي 

النا�س  تعليم  الجنان  اأب��واب  من  باب  هي 

واإر�سادهم اإلى معالم دينهم وما فيه �سالح 

الحياة  هي  كانت  ا  لمَّ ف��االآخ��رة  اآخرتهم. 

عمارتها  كانت  االإن�����س��ان،  لهذا  ال��خ��ال��دة 

وما  الدنيا  عمارة  من  االإن�سان  لهذا  خيرًا 

فيها. والمعيُن لالإن�سان على عمارة اآخرته 

هو من اأ�سدِّ النا�س معونة للنا�س على �ُسبل 

الخير، الأّنه بذلك يحفظ لالآخر وجوده في 

النعيم ويقيه من الجحيم.

ومن اأف�سل اأبواب الخير و�سبله وما فيه 

�سالح الدنيا واالآخرة االإ�سالح بين النا�س، 

ال�ساعي  ُينيل  ب��اأن  وعد  ف��اإّن اهلل عز وجل 

لالإ�سالح بين النا�س اأجرًا كبيرًا. 

وت�ستّد  ال�����ع�����داوات  ت��ك��ث��ر  ع��ن��دم��ا 

بين  �سيما  ال   � النا�س  بين  الخ�سومات 

االأرحام � فاإنَّ من الخطاأ اأن يقف االإن�سان 

نف�سه  يعتبر  الذي  ج  المتفرِّ الناظر  موقف 

ال��خ�����س��وم��ات، ويخ�سى  ب��م��ن��اأى ع��ن ه��ذه 

اأّن هذا االأمر  ة  الدخول في االإ�سالح بحجَّ

لم  ما  االأم��ر  في  يدخل  ال  اأّن��ه  اأو  يعنيه  ال 

ُيدَع اإليه، اأو اأنه قد ي�سمع بع�سًا من الكالم 

الحجج  من  ذل��ك  ونحو  ُير�سيه،  ال  ال��ذي 

التي ن�سمعها على األ�سن بع�س النا�س.

االإ�سالم  يرف�سه  الموقف  ه��ذا  ولكن 

المبادر  ي��ك��ون  اأن  اإل���ى  االإن�����س��ان  وي��دع��و 

والم�سارع اإلى االإ�سالح بين النا�س.

االإ�سالح  اإلى  والم�سارعة  المبادرة  اإّن 

من  االإن�سان  ُي��ق��ِدَم  اأن  تعني  النا�س  بين 

نف�سه على ذلك واأن ُي�سِرَع في ذلك دون اأن 

العداوة  الأنَّ  وذلك  اأحد،  من  دعوًة  ينتظر 

باأمٍر  تبداأ   � النا�س  حياة  في  ن�سهد  وكما   �

على  والق�ساء  عالجه  يتّم  لم  فاإذا  �سغير 

�سوف  فاإنَّه  االأمر  اأول  في  العداوة  اأ�سباب 

اإلى مرحلة يعجز  يكبر ويعظم حتَّى ي�سل 

النا�س فيها عن العالج.

اإذا كنا مجتمعًا موؤمنًا نقوى باجتماعنا 

والموّدة  المحّبة  ت�سود  اأن  ذلك  قوام  ف��اإّن 

بيننا، و�سبيل ذلك هو في اأن ال ندع عداوًة 

من  ن��ك��ون  ب��ل  بيننا،  ت�سري  خ�سومًة  اأو 

وهو  الخير  �سُبل  اأف�سل  اإل��ى  المبادرين 

االإ�سالح بين النا�س.

واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رب العالمين.
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مدد اأن�صار المهدي|

ت كربالُء م�سيرَة االإ�سالم بدعامِة ا�ستقامِة الدين وهي  اأمدَّ

يًا لالأجيال  الت�سحية. وبرز االإمام الح�سينQ ُمعلِّمًا ومربِّ

للدفاع عن الحق والعدل مهما كان الثمن. وحيث ال يمكن اإعالء 

مالزمًة  �سفًة   Q غدا  فقد  الجهاد،  دون  من  الدين  كلمة 

العدل  اأنَّ  وبما  الطريق.  ه��ذه  على  المخل�سين  لل�سائرين 

توجهت  فقد  المهدي|،  االإم��ام  يد  على  اإالَّ  يتم  ال  العالمي 

ق اإالَّ بالثُّلَّة  االأفئدة اإليه منتظرًة اإياه. ولما كانت اأهدافه ال تتحقَّ

اأن�ساره هم  فاإنَّ  يديه،  بين  لال�ست�سهاد  الم�ستعدة  المجاهدة 

الذين يتميزون باأعلى درجات الت�سحية والعطاء.

االإمام  اأن�ساُر  اأنف�سهم  هم   | المهدي  االإم��ام  اأن�ساُر 

الح�سينQ. فلو كانوا في زمانه لكانوا معه. وهم ينتظرون 

الفرج ليترجموا ا�ستعدادهم الأْن يكونوا بكامل طاعتهم لقائم 

نا نتلم�س اأثر عا�سوراء في بناء اأن�سار االإمام  اآل محمد|. اإنَّ

المهدي| من خالل اأمور كثيرة، اأبرزها اأربعة: 

الت�سحية طريُق الفوز

خال�سُة  فهي  للفوز،  طريٌق  ها  ولكنَّ ت�سحية.  عا�سوراء 

 �ل�صيخ نعيم قا�صم
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اهلل  اإلى  قربًة  النف�س  ببذل  معانيه  باأبرز  العطاء 

تعالى. وعلى الرغم من كّل االآالم وعظيم الماأ�ساة، 

فاإنَّ رقي الهدف ي�ستحق هذا الم�ستوى من العطاء. 

علَّمتنا عا�سوراء اأن ُنعطي من دون البحث عن اأي 

الذي  الغيبي  بالمدد  نفو�سنا  بدٍلٍ دنيوي. و�سحنت 

ُد ل�سيادة العدل  يتجاوز كّل مدد. وهي الباُب الممهِّ

واالأ�سحاب.  االأهل  في  ممتدٌة  عا�سوراء  االأر���س.  على  االإلهي 

ال�سوكة. وهل  وكلُّ واحٍد منهم نموذٌج م�سيء في طريق ذات 

يخفى البيرق الزينبي في اإ�سعاعاته لالأجيال، مر�سدًا وهاديًا 

اإلى البطولة والت�سحية، بقناعة ال يزلزلها �سيء، وثقٍة بالن�سر 

األي�ست زينبO في م�سار حزب اهلل؟ فاإنَّ حزب  االأكيد؟ 

اهلل هم المفلحون. كلماُت زينبO تتجاوز المحنة اإلى 

االنت�سار، والحدَث اإلى الم�ستقبل، وتعلن النتيجة وا�سحة: 

�س البناء ليتابع  فاز حزب اهلل وخ�سر حزب ال�سيطان. وتاأ�سَّ

اأن�سار المهدي| على خطى الت�سحية والعطاء.

اأهل  »يا  الكوفة:  الأهل  خطابها  في   O زينب  قالت 

الكوفة، �سواأة لكم، ما لكم خذلتم ح�سينًا وقتلتموه، و�سبيتم 

وزٍر  واأي  دهتكم،  دواٍه  اأي  اأت��درون  ويلكم  ونكبتموه،  ن�ساءه 

اأمواٍل  واأي  اأ�سبتموها،  كريمٍة  واأي  حملتم،  ظهوركم  على 

انتهبتموها؟ قتلتم خير رجاالٍت بعد النبي P، اأال اإن حزب 

.
)1(

اهلل هم الفائزون، وحزب ال�سيطان هم الخا�سرون«

البناُء الجهادي دعامُة الإ�سالم 

الحق  حماية  يمكن  ال  حيث  الجهاد،  على  االإ���س��الم  ��ز  ركَّ

وجماعته اإالَّ بالقتال والدفاع، وحيث ُتْقَفُل االأبواب اأمام الحوار 

والدليل. وقد �سبر الم�سلمون ثالثة ع�سر عامًا في مكة المكرمة 

والح�سار  والقتل  االأذى  اأن���واع  كل  وتحّملوا  قتال،  دون  من 

موا الحكمة والموعظة الح�سنة والعفو وم�ساعدة  والتهجير، وقدَّ

فاأذن  حدود،  اأمٍر  لكل  لكْن  المظلومين،  ون�سرة  المحتاجين 

اهلل للموؤمنين بالقتال في المدينة المنورة دفاعًا عن اأنف�سهم 

ــي  ــوراء ه  عــا�صــ

الممــّهـــد  البــاب 

العــدل  ــادة  ل�صيــ

الإلهـي على الأر�س
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نَّ  نَُّهْم ُظِلُمو� َو�إِ وقناعاتهم واإيمانهم: {�أُِذَن ِللَِّذيَن ُيَقاَتُلوَن ِباأَ

ِرِهْم َلَقِديٌر} )الحج: 39(.  َعلَى َن�صْ
َ
�لل

للمواجهة  وجاهزين  م�ستعدين  يكونوا  اأن  الموؤمنين  وعلى 

و� َلُهْم َما ��ْصَتَطْعُتْم ِمْن  مع الباطل، فاهلل تعالى يقول: {َو�أَِعدُّ

ُكْم َو�آَخِريَن  ٍة َوِمْن ِرَباِط �ْلَخْيِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ �لِل َوَعُدوَّ ُقوَّ

ِمْن ُدوِنِهْم اَل َتْعلَُموَنُهُم �للُ َيْعلَُمُهْم َوَما ُتْنِفُقو� ِمْن �َصْيٍء ِفي 

�َصِبيِل �لِل ُيَوفَّ �إَِلْيُكْم َو�أَْنُتْم اَل ُتْظلَُموَن} )االأنفال: 60(.

و�سهادة. فمن حق  ت�سحيات  المواجهة من  تتطلبه  ما  مع 

واأن  االأر���س،  العدل على  يقيم  واأن  لدينه،  ينت�سر  اأن  الموؤمن 

واجب  هو  بل  الهدى،  طريق  على  واال�ستقامة  لل�سالح  ي�سعى 

وهذا  الم�ستقيم.  الطريق  هذا  اإلى  يهتدي  اأن  اإن�سان  كل  على 

المخل�سون،  فهم   ،| المهدي  االإم��ام  اأن�سار  له  يعمل  ما 

 P محمد  بوالية  والموؤمنون  و�سدقًا،  حقًا  باهلل  الموؤمنون 

واآل محمد R، وعليهم اأن يدافعوا عن اإيمانهم مهما بلغت 

الت�سحيات.

يا  ول��دك  م��ن  »التا�سع   :Qعلي الموؤمنين  اأم��ي��ر  ع��ن 

ح�سين، هو القائم بالحق، المظهر للدين، والبا�سط للعدل. 

قال الح�سينQ: فقلت له: يا اأمير الموؤمنين، واإنَّ ذلك 

لكائن؟ 

بالنبوة،   P محمدًا  بعث  وال��ذي  اإي   :Qعلي فقال 

وا�سطفاه على جميع البرية، ولكْن، بعد غيبٍة وحيرة، فال يثبت 

فيها على دينه اإالَّ المخل�سون، المبا�سرون لروح اليقين، الذين 

اأخذ اهلل عزَّ وجل ميثاقهم بواليتنا، وكتب في قلوبهم االإيمان، 

.
)2(

واأيَّدهم بروٍح منه« 

ترابط ال�سل�سلة الطاهرة 

لها محمد P، واأو�سطها  اإنَّها �سل�سلة طاهرة مترابطة، اأوَّ

بين  اإمامًا  اأَح��َد ع�سر   ،Q واآخرها محمد   ،Q محمد 

َوِره المختلفة،  مقتوٍل بال�سم اأو بال�سيف، يواجهون المنكر ب�سُ

بينهم،  الف�سل  يمكن  وال  التبعات،  كل  لين  متحمِّ وي�سمدون 

يمهدون بعطاءاتهم لالإمام الثاني ع�سر المهدي المنتظر|.
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. ال�سيخ الطو�سي، االأمالي، �س: 351( 3)

. تاريخ الطبري، ج 4، �س: 304( 4)

الهوام�س

ــّق الموؤمن  ــن ح  م

ــه،  لدين ــر  ينت�ص اأن 

ــدل  ــم الع واأن يقي

واأن  ــس  الأر� ــى  عل

ــالح  ــى لل�صــ ي�صع

ــى  ــة عل وال�صتقام

ــدى ــق الهــ طـريــ

 Q اأن القوم يقتلون االإمام الح�سين P اأخبرنا النبي

ويقتلون ُوْلَده، ولكنَّ الفرج قادم على يد القائم |، فعا�سوراء 

جبرئيل  »اأخبرني   :P قال   .| المهدي  اإلى  يو�سل  م�ساٌر 

ُوْلَده،  ويقتلون  ويقاتلونه  ويمنعونه حقه،  يظلمونه  اأنهم   Q

ويظلمونهم بعده. واأخبرني جبرئيل Q عن اهلل عزَّ وجلَّ 

واجتمعت  كلمتهم،  وَعَلْت  قائمهم،  قام  اإذا  يزول  ذلك  اأن 

.
)3(

االأمة على محبتهم« 

الح�سينQ قدوة

قدوة  فهو  الجنة.  اأه���ل  �سباب  �سيد   Qالح�سين

فقد  وعطاءاته.  ب�سلوكه  ويهتدون  منه،  يتعلَّمون  االأح��رار، 

اًل ثمن  مًا �سمت الخانعين، متحمِّ تحّرك �سد الجور، محطِّ

الموقف. وقد خطب Q في جماعة الحّر الّرياحي عندما 

النا�س،  »اأيها  القوم:  تكليف  نًا  مبيِّ  
)7(

»البي�سة«  اإلى  و�سل 

P قال: من راأى �سلطانًا جائرًا، م�ستحاًل  اإن ر�سول اهلل 

 ،Pلُحرم اهلل، ناكثًا لعهد اهلل، مخالفًا ل�سنة ر�سول اهلل

ر بفعٍل وال قول،  يعمل في عباد اهلل باالإثم والعدوان، فلم يغيِّ

 .
)4(

كان حقًا على اهلل اأن ُيدخله مدخله«

االإم��ام  اأن�سار  ه��م   Q الح�سين  االإم���ام  اأن�سار  اإنَّ 

المهدي|، فالدرب واحد، وال�سهادة طريق، والعدل نتيجة، 

والهدف: ر�سوان اهلل تعالى. 
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اإليه تهفو القلوب
اعلم اأنَّ في الإن�سان ـ اإن لم نقل في كلِّ موجود ـ حبًا فطريًا 

للكمال وللو�سول اإلى الكمال المطلق. وهذا الحب مما ي�ستحيل 

ر  اأن يفارق الإن�سان تمامًا. كما اأنَّ الكمال المطلق محال اأن يتكرَّ

اأو اأن يكون اثنين؛ فالكمال المطلق هو الحق جّل وعال، والجميع 

يبحثون عنه، واإليه تهفو قلوبهم وهم ل يعلمون، فهم محجوبون 

بحجب الظلمة والنور.

�سيئًا  يطلبون  اأنهم  يتوّهمون  فهم  لذا 

اآخر غيره؛ ولذا تراهم ال يقنعون بتحقيق 

اأّية مرتبة من الكمال، وال بالح�سول على 

اأّي جمال اأو قدرة اأو مكانة. فهم ي�سعرون 

ك��لِّ ذل��ك �ساّلتهم  ف��ي  ي��ج��دون  ��ه��م ال  اأنَّ

يمتلكون  وم��ن  فالمقتدرون  المن�سودة؛ 

ال���ق���درة ال��ك��ب��رى، ه��م ف��ي ���س��ع��ي دائ��م 

بلغوا  مهما  االأعلى  القدرة  على  للح�سول 

من القدرة، وطالب العلم يطلبون الدرجة 

وهم  منه،  بلغوا  مهما  العلم  من  االأع��ل��ى 

�ساّلتهم،  يجدوا  لم  اأنهم  دوم��ًا  ي�سعرون 

وفي الحقيقة اإنهم غافلون عنها.

ل�سان الفطرة 

القدرة  اإل���ى  ال�����س��اع��ون  اأع��ط��ي  ول���و 

العالم  جميع  ف��ي  ال��ت�����س��رف  وال�سلطة 

والمنظومات  االأر����س���ي���ن  م���ن  ال���م���ادي 

هو  م��ا  وك���ل  ب��ل  وال��م��ج��رات،  ال�سم�سية 

فوق  قدرًة  هناك  اإن  لهم:  قيل  ثم  فوقها، 

هناك  اإن  اأو  تملكونها،  التي  القدرة  هذه 

العالم،  هذا  فوق  اأخ��رى  عوالم  اأو  عالمًا 

من  فاإنهم  اإليها؟  الو�سول  تريدون  فهل 

من  اإنهم  بل  ذل��ك،  يتمنوا  ال  اأن  المحال 

ليتنا  الفطرة:  بل�سان  يقولوا  اأن  المحّتم 

بلغنا ذلك اأي�سًا! وهكذا طالب العلم، فهو 
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اإن ظّن اأن هناك مرتبة اأخرى � غير ما بلغه 

� فاإّن فطرته الباحثة عن المطلق �ستقول: 

يا ليت لي هذه القدرة، اأو يا ليت لي �سعًة 

من العلم ت�سمل تلك المرتبة اأي�سًا! 

وعليه فاإن ما ُيَطمئن النف�س المنفلتة، 

اإلحاحها  من  ويحدُّ  لهيبها،  من  ويهّدئ 

الو�سول  اإنما هو  الطلب،  وا�ستزادتها في 

اإليه تعالى، والذكر الحقيقي له جّل وعال؛ 

الذي  هو  فقط،  ذلك  في  اال�ستغراق  الأن 

قوله  وك���اأّن  وال��ه��دوء،  الطماأنينة  يبعث 

�ْلُقُلوُب}  َتْطَمِئنُّ   ِ �للهّ ِبِذْكِر  {�أَاَل  تعالى 

اأن:  االإع���الن  ن��وع من  28( هو  )ال��رع��د: 

انتبه! انتبه! عليك اأن تلجاأ اإلى ذكره حتى 

الحيران  لقلبك  الطماأنينة  على  تح�سل 

الذي يوا�سل القفز من جانب اإلى جانب، 

والطيران من غ�سٍن اإلى غ�سن. 

عذاب الروح

قلبك  �سيبعث في  اإذًا، فما دام اهلل 

ولدي  ي��ا  فا�ستمع  ب��ذك��ره،  الطماأنينة 

الحيرة  من  عانى  اأٍب  لن�سحية  العزيز 

والقلق، وال تتعب نف�سك باالنتقال من باب 

اإلى باب، للو�سول اإلى هذا المن�سب اأو 

تلك ال�سهرة اأو ما ت�ستهيه النف�س. فاأنت 

مهما بلغت من مقام، فاإنك �سوف تتاألم 

لعدم  روح��ك  وع��ذاب  ح�سرتك  وت�ستد 

ِلَم  �ساألتني:  واإن  ذل��ك،  فوق  ما  بلوغك 

اأجبتك  الن�سيحة؟!  بهذه  اأنت  تعمل  لم 

اإل��ى من  ال  ق��ال،  ما  اإل��ى  انظر  بالقول: 

قال… فما قلته لك �سحيح، حتى واإن 

َدر عن مجنون اأو مفتون؛ يقول تعالى  �سَ

اَب ِمن  �صَ
في محكم كتابه العزيز: {َما �أَ

الَّ  يَبٍة ِفي �اْلأَْر�ِس َواَل ِفي �أَنُف�ِصُكْم �إِ �صِ مُّ

َذِلَك  �إِنَّ  ْبَر�أََها  نَّ �أَن  َقْبِل  ن  مِّ ِكَتاٍب  ِفي 

ثم   ،)22 )الحديد:  َي�ِصيٌر}   ِ �للَّ َع��لَ��ى 

يتبع ذلك بقوله: {ِلَكْياَل َتاأْ�َصْو� َعلَى َما 

اَل   ُ َو�للَّ �آَت��اُك��ْم  ِبَما  َتْفَرُحو�  َواَل  َفاَتُكْم 

ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍر}. 

وع�سى اأن تكرهوا �سيئًا..

ال��ع��ال��م معّر�س  ف��ي ه��ذا  ف��االإن�����س��ان 

تنزل  الأن  اأحيانًا  فهو عر�سة  �ستى،  الأموٍر 

به الم�سائب، كما اأنه قد يالقي اإقبااًل من 

الدنيا، فيبلغ فيها المقام والجاه ويح�سل 

القدرة  وينال  اأمانيه  ويحّقق  المال  على 

فال  بثابٍت؛  لي�س  الحالين  وكال  والنعمة، 

والحرمان  الم�سائب  ُتحزنك  اأن  ينبغي 

فتفقدك �سبرك، الأنها قد تكون اأحيانًا في 

نفعك و�سالحك {َوَع�َصى �أَن َتْكَرُهو�ْ �َصْيًئا 

و�ْ �َصْيًئا َوُهَو  ُكْم َوَع�َصى �أَن ُتِحبُّ َوُهَو َخْيٌر لَّ

�َصرٌّ لَُّكْم} )البقرة: 216(، كما ال ينبغي اأن 

تدفعك الدنيا باإقبالها عليك وتحقيقها ما 

اأن تتكبر وتختال على  اإلى  ُي�سبع �سهواتك 

خيرًا،  اأن��ت  تعّده  ما  اأكثر  فما  اهلل،  عباد 

موهو �سّر لك.
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اإّن العدالة كانت هّم الب�سر عبر التاريخ وعلى 

الدوام. ول يزال هناك �سعور بالحاجة اإلى العدالة 

التي هي مطلب جميع النا�س على مّر التاريخ اإلى يومنا 

هذا، كما بحث مفّكرو الب�سرية والفال�سفة والحكماء 

في هذه المقولة واأ�سحت مورد اهتمامهم.

لهذا وقع البحث في مو�سوع العدالة والعدالة االجتماعية 

من االأزمنة القديمة واإلى يومنا هذا، وُقّدمت النظريات في 

هذا المجال. لكّن دور االأديان كان دورًا ا�ستثنائيًا، اأي اإّن ما 

ذكرته االأديان حول العدالة واأرادته واهتّمت به كان منقطع 

النظير وا�ستثنائيًا. ومثل هذا االهتمام الذي اأولته االأديان 

ال ن�ساهده في اآراء الحكماء والعلماء. 

ليقوم النا�س بالق�سط 

فاأواًل، ب�سهادة القراآن، اإّن هدف االأديان هو العدالة، {َلَقْد 

َناِت َو�أَنَزْلَنا َمَعُهُم �ْلِكَتاَب َو�ْلِميَز�َن ِلَيُقوَم  �أَْر�َصْلَنا ُر�ُصلََنا ِباْلَبيِّ

�لنَّا�ُس ِباْلِق�ْصِط} )الحديد: 25(. وال �سكَّ في اأّن هذه االآية 

واإح�سار  الكتب  واإنزال  الر�سل  اإر�سال  اأّن هدف  تخبر عن 

البّينات � اأي الحجج المتقنة التي ال تقبل ال�سك مما عر�سه 

االأنبياء � هو القيام بالق�سط، )ليقوم النا�س بالق�سط(.
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الأنبياء R كانوا 

على مّر التاريخ اإلى 

المظلومين؛  جانب 

فقد جاهدوا عمليًا 

العدالة ــل  اأج ــن  م

به  تقوم  ما  وك��ّل  بالق�سط  القيام  ب��اأّن  �سّك  ال  وبالطبع، 

مقّدمة  هو  للّنا�س،  والفردية  واالجتماعية  الدنيوية  الحياة 

لذاك الهدف المتعّلق بالخلق: {َوَما َخلَْقُت �ْلِجنَّ َو�اْلإِن�َس �إِالَّ 

االأ�سا�س  العبودية هي في  اإّن  اأي   )56 ِلَيْعُبُدوِن} )الذاريات: 

هدف الخلقة و�سيرورة االإن�سان عبدًا هلل، حيث اإّنها ُتعّد اأعلى 

يكون  الهدف،  ذاك  اإلى  الو�سول  طريق  على  ولكن  الكماالت. 

ذاك  جملته  من  الذي  الّر�سل،  واإر�سال  النبّوات  هدف 

ال�سيء الذي ت�سّرح به هذه االآية. وهناك موارد اأخرى 

اأي�سًا في اآيات القراآن الكريم ت�سير اإلى �سائر  االأهداف 

من اإر�سال الر�سل، حيث يمكن جمعها معًا. فاإذًا، اأ�سحى 

والح�سارات  النظام  بناء  وه��دف  العدالة،  هو  الهدف 

وحركات الب�سر في المحيط االجتماعي هو العدالة.

الأنبياء R دائمًا في الميدان

 R االأنبياء  اأّن  هي  لالأديان  االأخ��رى  الخا�سّية 

كانوا على مّر التاريخ اإلى جانب المظلومين؛ فقد جاهدوا 

القراآن  �سّرح  لقد  الح��ظ��وا؛  العدالة.  اأج��ل  من  عمليًا 

الكريم اأّن االأنبياءR يواجهون الطواغيت والمترفين، حيث 

اإّن هوؤالء جميعًا من الطبقات الظالمة، فالمترفون يقفون مقابل 

ن نَِّذيٍر �إِالَّ َقاَل ُمْتَرُفوَها �إِنَّا  االأنبياء، {َوَما �أَْر�َصْلَنا ِفي َقْرَيٍة مِّ

ِبَما �أُْر�ِصْلُتم ِبِه َكاِفُروَن} )�سباأ: 34(. فما نجد من نبّي اإال وكان 

في مقابله مترفون وكان النبّي يحاربهم. وهكذا كان حال المالأ 

ي�سمل  معنى  له  والطاغوت  وال�سلطة.  بالقدرة  يم�سكون  الذين 

جانب  اإلى  دائمًا  كانوا   Rاالأنبياء فاإّن  لهذا  ه��وؤالء.  جميع 

المظلوم في ال�سراع بين الظالم والمظلوم؛ فكانوا ينزلون اإلى 

الميدان من اأجل العدالة ويحاربون؛ وهذا ما ال نظير له. 

من  كثيٍر  في  ولكّنهم  العدالة،  حول  الحكماء  تحّدث  لقد 

االأوقات، ومن بينهم مفّكرون كانوا يكتفون بالكالم ولكّنهم ال 

ينزلون اإلى الميدان.

اأنف�سهم  R هكذا، بل كانوا يعّر�سون  لم يكن االأنبياء 

اإلى  يقفون  لماذا  ي�ساألونهم  كانوا  المترفين  اأن  حتى  للخطر، 
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جانب الطبقات المظلومة، ويطلبون منهم االنف�سال عن هذه 

ِللَِّذيَن  �أَُق���وُل  {َواَل  ال�سريفة،  فاالآية  ويواجهونهم.  الطبقات 

 �أَْعلَُم ِبَما ِفي �أَنُف�ِصِهْم 
ُ  َخْيًر� �للهّ

ُ ِتَيُهُم �للهّ َتْزَدِري �أَْعُيُنُكْم َلن ُيوؤْ

اِلِميَن} )هود: 31( � وهذه االآية تتحّدث عن  �إِنِّي �إًِذ� لَِّمَن �لظَّ

جواب النبي نوح Q لمعار�سيه � هي في هذا المجال. لهذا 

اأولئك الذين كانوا محرومين من العدالة كانوا اأول من يوؤمن 

باالأنبياء اأي�سًا.

النهاية بتحقق العدالة

اإّن جميع االأديان تتفق على اأّن نهاية هذه الحركة التاريخية 

ب�سكل  تقول  اإّنها  اأي  بالعدل،  باالأمل  مليئة  نهاية  العظيمة هي 

قاطع اإّنه �سياأتي ع�سٌر يكون ع�سر العدل وهو ع�سر ا�ستقرار 

اآل  زيارة  بعد  ُيقراأ  الذي  الدعاء  في  جاء  وقد  الكامل.  الدين 

يا�سين، »يمالأ اهلل به االأر�س ق�سطًا وعداًل« اأو »عداًل وق�سطًا«، 

حيث تختلف في موا�سع عديدة � »كما ملئت ظلمًا وجورا«، وفي 

موا�سع اأخرى »بعدما ُملئت ظلمًا وجورا«. فجميع االأنبياء وكّل 

االأديان وجميع النبّوات اأ�ساروا اإلى هذه النهاية واأّكدت عليها 

واأ�سّرت وقالت اإّنها في طور التحّرك نحو ذلك. لهذا فاإّنه في 

على  النبّوات  اعتماد  كان  النهاية،  وفي  الم�سير  وفي  المبداأ 

العدل، وهذا ما ال نظير له.

هناك نقطة مهمة ال بد من االإ�سارة اإليها وهي اأن العدالة 

كانت  التي   � االإ�سالمية  الثورة  في  ممتازة  موقعية  في  كانت 

حركًة دينية � وهذا اأمٌر طبيعي.

ما  لكن  الثورة،  بداية  منذ  االأعمال  من  الكثير  نجز 
ُ
اأ قد 

نحتاج اإليه ون�سعى نحوه هو العدالة بحّدها االأق�سى ال مجّرد 

الحد المقبول؛ نريد اأن ال يكون هناك اأي ظلم في المجتمع.

العدالة والعتقاد بالمعاد

اأّن  اأحدهما  الأهميتها.  لهما  نتعّر�س  مخت�سران  اأم��ران 

ال  اأ�سا�س  دوٌر  له  العدالة  ق�سية  في  والمعاد  بالمبداأ  االعتقاد 

ينبغي اأن نغفل عنه. فاأينما انعدم هذا االعتقاد ت�سبح العدالة 
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ــزلت  وال ــوب  الذن

الأهــواء  ــاع  واتبــ

ــن  عــ ــاد  والبتعــ

والخ�صوع  ــر  الذك

ــن  ــرّب العــالميــ ل

للنف�س ــٌم  ظل ــو  ه

. .م�سباح المتهجد، ال�سيخ الطو�سي، �س 845( 1) اإقبال االأعمال، ال�سيد ابن طاوو�س، ج 3، �س 296( 2)

الهوام�س

اأّن  في  ال�سبب  هو  وه��ذا  اأكثر.  ال  واإج��ب��اري  مفرو�س  ك�سيء 

بع�س االأطروحات الغربية الجميلة في باب العدالة لم تتحّقق 

مطلقًا الأّنه لم يكن لديها ركائز اعتقادية. فاالعتقاد بالمعاد، 

في  الملكات  بتج�ّسم  واالعتقاد  االأع��م��ال،  بتج�ّسم  واالعتقاد 

القيامة له تاأثير كبير. اأن نكون عادلين، ومطالبين بالعدالة، 

القيامة.  يوم  �ستتج�ّسم  هذه  كّل  الأجله  ون�سعى  العدل،  ونمدح 

يمنح  االعتقاد  هذا  )للغرب(.  المقابلة  النقطة  هي  هذه 

بالٍء جلبه  اأّي  االإن�سان  فليعلم  والطاقة.  الن�ساط  االإن�سان 

على نف�سه جّراء �سلوكه الظالم بل حتى فكره الظالم على 

اإلى  يقّربه  فمثل هذا  القيامة،  في  االأعمال  تج�ّسم  �سعيد 

العدالة طبعًا.

ظلم النف�س

االأمر الثاني هو حول العدالة بين االإن�سان ونف�سه والتي 

ال ربط لها بالعدالة االجتماعية. في القراآن تكّرر ذكر ظلم 

النف�س في اآيات عديدة. ح�سنًا، الظلم هو النقطة المقابلة 

، في المناجاة 
)1(

للعدل. في دعاء كميل نقراأ »ظلمت نف�سي«

بالنظر  نف�سي  على  جرُت  »قد  نقول:  ال�سريفة  ال�سعبانية 

. الذنوب والزالت وال�سعي 
)2(

اإن لم تغفر لها«  لها، فلها الويل 

وراء ال�سهوات واتباع االأهواء واالبتعاد عن الذكر والخ�سوع لرّب 

العالمين هو ظلٌم للنف�س. وهذا ُيعد ميدانًا مهمًا. عندما نقوم 

االجتماعية  العالقات  في  العدالة   � العدالة  باب  في  بالبحث 

العدالة  نغفل  اأن  يمكننا  ال   � االجتماعي  النظام  ت�سكيل  وفي 

نعاملها  اأن  يجب  بل  اأنف�سنا،  نظلم  اأن  ينبغي  فال  النف�س.  مع 

ل� »قد جرُت على نف�سي« هي هذا  بالعدالة. والنقطة المقابلة 

العدل، فال نجور، بل نعدل. لو اأّن اهلل تعالى يوّفقنا لتجنب هذا 

اإن �ساء اهلل  ُيوّفق  اأن  اأمٌل كبير  العبد ي�سبح لديه  فاإّن  الظلم 

الإقامة العدل في المجتمع.
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تتخذوا ل 

الـــقـــراآن

مـهـجورًا
مقابلة مع �سماحة ال�سيخ حم�سن قراءتي

حوار: ال�سيخ نعيم حيدورة

�لتي يهلك فيها من  ��ام،  �الأيهّ �لم�صلم في مثل هذه  يحتاج 

�لرحمات  لتقبهّل  ت��ع��ال��ى  �لل  ��ق��ه  ي��وفهّ م��ن  منها  وي��ن��ج��و  ه��ل��ك 

كلهّ  من  �ل�صفاء  فيه  �ل��ذي  �لكريم  �لقر�آن  �إل��ى  يحتاج  �الإلهية، 

د�ء و�لوقاية في كلهّ الأو�ء  و�لرحمة عند كلهّ بالء، حيث يقول 

َواَل  ِمِنيَن  ِلْلُموؤْ َوَرْحَمٌة  �ِصَفاٌء  ُهَو  َما  �ْلُقْر�آِن  ِمَن  ُل  تعالى: {َوُنَنزِّ

اِلِميَن �إِاَل َخ�َصار�ً} )�الإ�صر�ء: 82(. َيِزيُد �لظَّ

عليكم  التب�ست  »ف��اإذا  قوله:   P اهلل  ر�سول  عن  ورد  وقد 

م�سّفع  �سافع  فاإنه  بالقراآن  فعليكم  المظلم  الليل  كقطع  الفتن 

جعله  ومن  الجنة  اإلى  قاده  اأمامه  جعله  ومن   ، م�سّدق  وماحل 

.
)1(

خلفه �ساقه اإلى النار وهو الدليل يدل على خير �سبيل..« 

الباحث  م��ع  والمثمر  النافع  اللقاء  ه��ذا  لنا  ك��ان  هنا  م��ن 

والمف�سر للقراآن �سماحة العالمة ال�سيخ مح�سن قراءتي )حفظه 

اهلل(.

اأهمية التف�سير الفكرية والجتماعية

�لكريم  �لقر�آن  تف�صير  �أهميهّة  بر�أيكم  �ل�صيخ ما هي  �صماحة 
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؟ على �ل�صعيدين �لفكريهّ و�الجتماعيهّ

وال�سالم  وال�سالة  الرحيم  الرحمن  ب�سم اهلل 

على محّمد واآله الطاهرين.

من  ال��م��وج��ودات  �سائر  عن  االإن�سان  يختلف 

الناحية الفكرية، فمن جهة االأكل والنوم والحركة 

فهو  امتيازه  اأم��ا  الحيوان،  مع  �سواء  هو  والنمو، 

بفكره وبعقله. ومع ذلك فاإن عقل االإن�سان ناق�س 

االإن�سان  يندم  حيث  ندم،  من  به  ي�سعر  ما  بدليل 

كثيرًا، لذا والأن االإن�سان ناق�س العقل فهو يحتاج 

اإلى الوحي، واهلل تعالى اأنزل القراآن وحيًا لنا، فهو 

الكامل  والدين  امتيازنا.  به  ال��ذي  عقلنا  اقتداء 

القراآن  في  نجده  ما  وهذا  الم�سائل،  اإلى جميع  ينظر  اأن  بّد  ال 

�سبحانه  اهلل  يتوّجه  القراآن  في  المثال،  �سبيل  على  الكريم.  

بالخطاب اإلى االأطفال {�لَِّذيَن َلْم َيْبُلُغو� �ْلُحُلَم} حيث يقول 

َها �لَِّذيَن �آَمُنو� ِلَي�ْصَتاأِْذْنُكُم �لَِّذيَن َملََكْت �أَْيَماُنُكْم  يُّ
تعالى: {َيا �أَ

اَلِة  �صَ َقْبِل  ِمْن  �ٍت  َم��رَّ َث��اَلَث  ِمْنُكْم  �ْلُحُلَم  َيْبُلُغو�  َلْم  َو�لَِّذيَن 

�ْلَفْجِر...} )النور: 58(.

وفي اآية اأخرى يتوّجه بالخطاب اإلى الموؤمنين 

اأئّمة الكفر، حيث يقول عّز من  اإياهم بقتال  اآمرًا 

َلُهْم  �أَْي��َم��اَن  اَل  ��ُه��ْم  نَّ �إِ �ْلُكْفِر  ��َة  �أَِئ��مَّ {َفَقاِتُلو�  قائل: 

َلَعلَُّهْم َيْنَتُهوَن} )التوبة: 12(. فالخطاب القراآني 

والم�سائل  الجزئية  وحتى  الفردية  الم�سائل  يلحظ 

العامة المهّمة على �سعيد بناء المجتمع االإ�سالمي 

والمحافظة على وجوده.

كذلك يتعّر�س القراآن لم�سائل التوحيد، ومنها 

قوله

َماِء  َلى �ل�صَّ تعالى: {�أََفاَل َيْنُظُروَن �إَِلى �الإِِبِل َكْيَف ُخِلَقْت*َو�إِ

َكْيَف ُرِفَعْت} )الغا�سية: 17� 18(.

وكذلك يعر�س لم�سائل التبليغ، حيث يقول عّز وجّل: {...َوَكاَن 

َربِِّه  ِعْنَد  َوَك��اَن  َك��اِة  َو�ل��زَّ اَلِة  ِبال�صَّ �أَْه��لَ��ُه  ُم��ُر  َي��اأْ اً*َوَكاَن  َنِبيهّ َر���ُص��واًل 

اً} )مريم: 54(. فكونه ر�سواًل نبّيًا م�ساألة فردّية، واأمره الأهله  يهّ َمْر�صِ

بيانه  تكمن في  القراآن  تف�سير  واأهمّية  اجتماعية.  م�ساألة  بال�سالة 

ــر  تف�صيــ ــة  اأهمّي  

ــن في  ــراآن تكم الق

بيانه واإي�صــاله اإلـى 

ــس، وتف�صيـر  النــا�

بيـــاُنـــــه القـراآن 
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واإي�ساله اإلى النا�س، وتف�سيُر القراآن بياُنه.

مقّدمات ال�ستفادة من القراآن

ما هي �الأ�ص�س �لتي يمكن �لبناء عليها لال�صتفادة من �لقر�آن 

�لكريم عن طريق تف�صيره؟

اال�ستفادة من القراآن تحتاج اإلى مقّدمات علمّية، وعلى االأقّل 

ينبغي لمن ي�سلك في طريق هذه المعرفة اأن يدر�س ع�سر �سنوات 

اأي العربّية، فيعرف  في الحوزة العلمّية، واأن يعرف لغة القراآن، 

اأدبّياتها، كما ال بّد اأن يكون مطلعًا على كتب التف�سير، وله دراية 

بالروايات. وبعد الممار�سة ي�سل اإلى مرحلة اال�ستنتاج اأو تف�سير 

القراآن بالقراآن، فمثاًل يقول تعالى: {�ْلَماُل َو�ْلَبُنوَن ِزيَنُة �ْلَحَياِة 

ِزيَنَتُكْم  ُخُذو�  �آَدَم  َبِني  {َيا  ثّم يقول:    )46 ْنَيا...} )الكهف:  �لدُّ

ِعْنَد ُكلِّ َم�ْصِجٍد...} )االأعراف: 31(، فيكون معنى االآية الثانية 

اأّنه اإذا اأردتم الذهاب اإلى الم�سجد فخذوا اأبناءكم معكم واجعلوا 

في اأيديكم المال.

ب��ال��رواي��ات، مثاًل في قوله  اأخ��رى  ت��ارة  ال��ق��راآن  يف�سر  وق��د 

24(. فعن زيد  �إَِلى َطَعاِمِه} )عب�س:  �الإِْن�َصاُن  {َفْلَيْنُظِر  تعالى: 

ال�سّحام: »قلت لالإمام اأبي جعفر الباقر Q: ما طعامه؟ قال: 

علمه الذي ياأخذه، عّمن ياأخذه. فالمق�سود بالطعام هنا ال�ساأن 

المعنوي ولي�س المادي«.

�ِصَقاَق  ِخْفُتْم  {َو�إِْن  تعالى:  يقول  باللغة،  القراآن  يف�سر  وقد 

بينهما،  االختالف  واإن خفتم  يقل  ولم    )35 )الن�ساء:  َبْيِنِهَما} 

وهذه بالغة قراآنية وتعبير حقيقي عن الحالة الواقعية المذكورة، 

اَعُة َو�ْن�َصقَّ  فاالن�سقاق ت�ستخدم لل�سيء الواحد مثل {�ْقَتَرَبِت �ل�صَّ

والزوج  ان�سق.  وقد  واح��د  �سيء  فالقمر    )1 )القمر:  �ْل��َق��َم��ُر} 

والزوجة ي�سبحان وبرباط الزواج �سيئًا  واحدًا ولذا ين�سق الزواج 

�سيئان  هناك  لكان  بينهما  اختالفًا  قال  ولو  الطالق،  بح�سول 

ولي�س �سيئًا  واحدًا.

يّدل    )6 )المائدة:  ِب��ُرُءو���ِص��ُك��ْم}  {َو�ْم�َصُحو�  تعالى:  وقوله 

على التبعي�س في الم�سح على الراأ�س فلو قال »وام�سحوا روؤو�سكم« 

لوجب م�سح الراأ�س كّله.

ويمكن اال�ستفادة في التف�سير من �ساأن النزول، فقوله تعالى: 

{فاَل ُي�ْصِرْف ِفي �ْلَقْتِل} )االإ�سراء: 33(  لو اأخذناه كما هو دون 
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مراعاة ل�ساأن النزول فقد تعني اأّنه ال باأ�س بقتل واحد اأو اثنين اإال 

اأّن االإ�سراف في  ذلك ممنوع، اأّما لو راعينا �ساأن نزول هذه االآية، 

اأّنه كان هناك حادثة معّينة تتعّلق بحالة قتل ح�سلت بين  فنجد 

اأّن كّل  اإلى هذه الحالة ال ي�سرف في القتل، ال  قبيلتين، فبالنظر 

واحد ي�ستطيع اأن يقتل لكن دون اإ�سراف.

والنهي عن االإ�سراف ي�سير اإلى واقع كان �سائدًا في الجاهلّية، 

قبيلة  فرد من  ُيقتل  له، فحين  نماذج  م�ساهدة  يمكن  اأي�سًا  واليوم 

معّينة، فاإّنها تقوم بهدر الكثير من الدماء البريئة من قبيلة القاتل.

هداية من اهلل تعالى

على  �لمعين  وم��ا  �ل��ق��ر�آن؟  نفهم  �أن  لنا  كيف  �ل�صيخ  �صماحة 

ذلك؟

فهم القراآن والعمل به هداية من اهلل تعالى. وينبغي لمن اأراد 

هذا الفهم، بعد طلب العون منه �سبحانه، اأن يتوّجه 

والذين  المجال  ه��ذا  في  المجّدين  العلماء  اإل��ى 

اأنفقوا �سنين طويلة في طلب المعارف القراآنّية.

فالقراآن فيه محكم ومت�سابه، وال ُبّد للعوام من 

النا�س اأن يرجعوا اإلى كتب التفا�سير الوازنة علميًا 

والموثوقة عند اأهل العلم.

بدون  وح��ده  القراآن  اإل��ى  �سبابنا  رجع  اإذا  اأم��ا 

عالم فاإّنهم قد ينحرفون.

ع�صر  ه��و  �لع�صر  ه��ذ�  �أنهّ  �لنا�س  بع�س  ع��ي  ي��دهّ

�لتف�صير �لمو�صوعي دون �لتف�صير �لترتيبي، 

ما ر�أيكم في هذ� �لقول؟

لي�س  الع�سر  وهذا  الكالم،  بهذا  اأعتقد  ال  اأنا 

ع�سر التف�سير المو�سوعي، وهذا �سعار؛ فالتف�سير 

بح�سب  مو�سوعيًا  ي��ك��ون  وق��د  ترتيبيًا  ي��ك��ون  ق��د 

الظروف. والتف�سير المو�سوعي ياأتي بعد التف�سير الترتيبي الذي 

التف�سير  المف�ّسر هذا  ينهي  اأن  وبعد  التف�سيري،  البناء  هو عماد 

يبداأ بالمو�سوعات القراآنّية.

الحكمة والموعظة الح�سنة

�صماحة �ل�صيخ قر�ءتي، ما هو �لمنهج �لذي �تهّبعه �لقر�آن في 

�لدعوة �إلى �لل تعالى؟

ــراآن فيه محكم  الق

ُبّد  ول  ــه،  ومت�صـاب

ــن النا�س  للعوام م

ــى  ــوا اإلـ اأن يرجعــ

ــب التفــا�صيــر  كت

علمّيـــًا  الـوازنـــة 

والمـــوثـــوقــــة 

ــل العلــم ــد اأه عن
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{�ْدُع �إَِلى �َصِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َو�ْلَمْوِعَظِة �ْلَح�َصَنِة َوَجاِدْلُهْم 

ومنهج  اأ�سلوب  هو  هذا    .)152 )االأنعام:  �أَْح�َصُن}  ِه��َي  ِبالَِّتي 

القراآن  في  موجودتان  والموعظة  فالحكمة  الدعوة.  في  القراآن 

كما الجدال بالتي هي اأح�سن، كقوله تعالى: {َو�َصَرَب َلَنا َمَثاًل 

ُيْحِييَها  َرِميٌم*ُقْل  َوِه��َي  �ْلِعَظاَم  ُيْحِيي  َمْن  َق��اَل  َخْلَقُه  َوَن�ِصَي 

  .)79  �  78 َعِليٌم} )ي�س:  َخْلٍق  ِبُكلِّ  َوُهَو  ٍة  َمرَّ َل  وَّ
�أَ َها  �أَْن�َصاأَ �لَِّذي 

فالجواب كان بالتي هي اأح�سن.

القراآن والعلم

�ل��ك��ري��م ع��ل��ى �ل�صعيد  �ل���ق���ر�آن  ك��ي��ف يمكن �ال���ص��ت��ف��ادة م��ن 

�أن  ل�صماحتكم  هل  �لطبيعيهّة؟  �لعلوم  في  �أعني   ، �لعلميهّ

تذكرو� لنا بع�س �لنماذج؟

ب�سكل  االأم��ور  بع�س  اإل��ى  اأ�سار  وقد  الهداية،  كتاب  القراآن 

 )1 )التين:  ْي��ُت��وِن}  َو�ل��زَّ ��ي��ِن  {َو�ل��تِّ تعالى:  قوله  فمثاًل  رم��زي، 

بالرّمان وهكذا؟ فهناك  بالزيتون ولم يقرنه  التين  فلماذا قرن 

ربما اإفادة علمّية، كما اأّن التين ُذكر مّرة واحدة والزيتون �سبع 

ر�سالة  هذا  وفي  باالإ�سارة(،  وم��ّرة  باللفظ  م��ّرات  )�سّت  م��ّرات 

علمّية اأي�سًا، حيث اأجريت درا�سة منذ �سنتين في اإحدى البالد 

الغربّية اأّكدت اأّن اأكل حّبة تين واحدة و�سبع حّبات زيتون له اآثار 

مفيدة لل�سّحة.

42(  نراه  َب��اِرٌد َو�َصَر�ٌب} )�س:  {َهَذ� ُمْغَت�َصٌل  وقال تعالى: 

�سبحانه لم يقل »�سراب بارد« بل مغت�سل بارد حيث اإّن فيه فائدة 

للج�سم.

الخليوّية  الهواتف  نتحادث عبر  االأيام فنحن  وفي مثل هذه 

مع من هم في اأقا�سي البالد واأ�سبح باالإمكان اأن نرى �سورهم، 

ة �سليمان  ولكن في القراآن نجد اأن اهلل �سبحانه يخبرنا عن ق�سّ

Q وم�ساألة عر�س بلقي�س {َقاَل �لَِّذي ِعْنَدُه ِعْلٌم ِمَن �ْلِكَتاِب 

الوقت  العر�س في ذلك  40(. فذاك  )النمل:  ِب���ِه...}  �آِتيَك  �أََن��ا 

ُيوؤتى به من اليمن اإلى فل�سطين بطرفة عين، ال اأن ُترى �سورته 

اإلى هذه  ي�سل  اأن  يمكن  العلم  اأّن  لنا  ُتظهر  االأّي��ام  ولعّل  فقط، 

الدرجة فينقل االأ�سياء من مكان اإلى مكان بطرفة عين.

قراءة وتدّبر القراآن

م��ا ه��و دور �الأ���ص��ل��وب ف��ي �ل��ه��د�ي��ة؟ وم��ا ه��ي وظيفتنا تجاه 
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�لقر�آن �لكريم؟

 َيْهِدي َمْن 
َ
قال تعالى: {�إِنََّك اَل َتْهِدي َمْن �أَْحَبْبَت َوَلِكنَّ �لل

َي�َصاُء} )الق�س�س: 56(.

وعن االإمام الر�سا Q: »اإّن النا�س لو علموا 

 .
)2(

محا�سن كالمنا الّتبعونا« 

والعمل  وتدّبره  القراآن  قراءة  وظيفتنا 

به اأو بيانه لل�سباب.

كان  القراآن  لالأ�سف  اأقول:  اأخيرة  وكن�سيحٍة 

في  ذاّم��ة  اأو�ساف  اأرب��ع  وهناك  عندنا،  مهجورًا 

القراآن {ُقُلوُبُكْم...َكاْلِحَجاَرِة} )البقرة: 74( {

َكَمَثِل �ْلَكْلِب} )االأعراف: 176( {كمثل �ْلِحَماِر 

َيْحِمُل �أَ�ْصَفار�ً} )الجمعة:5( {�أُوَلِئَك َكاالأْنَعاِم} 

ذمًا  اأ���س��ّد  اآي��ة  هناك  ولكّن   .)179 )االأع����راف: 

{َيا  الكتاب  الأه��ل  تعالى  قوله  في  وه��ي  الكلمات،  ه��ذه  من 

واالأنعام  نعلم فالحمار  �َصْيٍء}. وكما  َعلَى  َل�ْصُتْم  �ْلِكَتاِب  �أَْهَل 

والكلب والحجارة اأ�سياء واأولئك لي�سوا على �سيء، لماذا وحتى 

�لتَّْوَر�َة  ُتِقيُمو�  {َحتَّى  فيقول:  تعالى  يتابع  �سيء،  والأّي  متى 

القراآن  ُنقيَم  اأن  فوظيفتنا  68(؟   )المائدة:  َو�الإِْن��ِج��ي��َل...} 

له  للقراآن والتاركين  حّتى ال نكون مثل هوؤالء ومن الهاجرين 

في�سكونا ر�سول اهلل P يوم القيامة اإلى رّب العّزة �سبحانه 

�تََّخُذو�  �إِنَّ َقْوِمي  َيا َربِّ  �ُصوُل  {َوَقاَل �لرَّ وتعالى حيث يقول: 

َهَذ� �ْلُقْر�آَن َمْهُجور�ً} )الفرقان: 30(.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ــم  ــا اأن نقي وظيفتن

القراآن حتى ل نكون 

ــه  ــن ل ــن الهاجري م

الر�صول  في�صكونا 

P يوم القيامة اإلى 

�صبحانه العّزة  رب 

. الكافي، الكليني، ج 2، �س 599( 1)

. عيون اأخبار الر�سا Q، ال�سيخ ال�سدوق، ج 2، �س 275( 2)

الهوام�س

�ل�صيخ نعيم حيدورة 

محاور�ً �ل�صيخ قر�ءتي

م
 2

01
1 

ل
و

يل
/�أ

 2
40

د 
د

ع
ل
�

21



اآية اهلل ال�سيخ حممد تقي م�سباح اليزدي

�صفات عباد الرحمن

حول  ال�����س��اب��ق  ال��م��ق��ال  ف��ي  تحدثنا 

الق�سم االأول من االآية ال�سريفة، وفيما يلي 

والذي  الثاني،  الق�سم  حول  البحث  نكمل 

عباد  �سفات  من  اأخ��رى  �سفة  اإل��ى  ي�سير 

ًد�  �ُصجَّ ��ِه��ْم  ِل��َربِّ {َيِبيُتوَن  فهم  الرحم��ن 

َوِقَياًما}.

وقد اأ�سرنا فيما م�سى اإلى اأن العديد 

يتحدث  ال�سريفة  القراآنية  االآي���ات  م��ن 

والمتقين...  والموؤمنين  ال�سالحين  حول 

بع�سها  م��ن  قريبة  �سفات  لهم  وت��ذك��ر 

بال�سالة.  اهتمامهم  جملتها  من  بع�سًا 

اأيدينا،  بين  التي  ال�سريفة  االآي��ة  في  اأم��ا 

َو�إَِذ�  َهْوًنا  �اْلأَْر���ِس  َعلَى  َيْم�ُصوَن  �لَِّذيَن  ْحَمِن  �لرَّ {َوِعَباُد 

ِلَربِِّهْم  َيِبيُتوَن  �َصاَلًما*َو�لَِّذيَن  َقاُلو�  �ْلَجاِهُلوَن  َخاَطَبُهُم 

ًد� َوِقَياًما} )الفرقان:63� 64(. �ُصجَّ

دًا وِقَيامًا يبيتون �ُصجَّ

فلم تتحدث حول ال�سالة بل حول مفهوم 

اآخر يحتاج اإلى مزيد من التاأمل والتدبر، 

للغاية. هنا ت�سير  ال بل البحث فيه �سعب 

االآية اإلى الذين يق�سون الليل يعبدون اهلل 

فهم في حالة �سجود وقيام لربهم.

و�سُل الليل بالنهار

 قد ن�سعر بالتعب اإذا ما طال �سجودنا 

ف��ي ال�����س��الة ال��ي��وم��ي��ة ال��واج��ب��ة م��ع اأن 

ال�سلوات،  جميع  في  طويل  غير  �سجودنا 

ال��ك��ري��م عن  ال��ق��راآن  وم��ع ذل��ك يتحدث 

�سجدًا  لربهم  يبيتون  الرحم��ن  عباد  اأن 

و�سل  به  ُيعنى  االآي��ة  في  و»ب��ات«  وقيامًا. 
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ــراآن  ــدث القـــ يتح

اأن  ــن  ع ــم  الكريـــ

ــاد الرحمــن  عبـــــ

ــون لـربهـــم  يبـيـت

ــًا،  ــدًا وقيــــام �صج

ــى به  ــات« ُيعن و»ب

بالنهار الليل  و�صل 

ال  االآي��ة  اأن  اعتبرنا  واإذا  بالنهار.  الليل 

تتحدث عن و�سل كل الليل بالنهار، فاإنها 

تتحدث على االأقل عن و�سل جزء من الليل 

بالنهار، وهذا ال يتحقق في ن�سف �ساعة 

من  اأكثر  بل  ذل��ك،  �سابه  ما  اأو  �ساعة  اأو 

ذلك.

ل التي  مِّ هنا نرى بع�س اآيات �سور المزَّ

َها  يُّ
�أَ {َيا   :P االأك��رم  الر�سول  تخاطب 

َفُه  َقِلياًل*ِن�صْ �إِاَل  �ل��لَّ��ْي��َل  ُل*ُقِم  مِّ �ْلُمزَّ

َوَرتِِّل  َعلَْيِه  ِزْد  َقِلياًل*�أَْو  ِمْنُه  �ْنُق�ْس  �أَِو 

هنا   .)4  -1 )المزمل:  َتْرِتياًل}  �ْل��ُق��ْر�آَن 

يجب اأن نتوقف عند هذه االآيات ال�سريفة 

لنفكر في اأحوالنا.

حب العظماء لل�سالة

�سمعت عن اأحد العظماء اأنه في �سبابه 

وعندما كان ي�سلي ركعتين م�ستحبتين في 

 ،Q م�سجد ال�سهلة عند مقام اإبراهيم

البقرة  �سورة  االأولى  الركعة  يقراأ في  كان 

عمران.  اآل  ���س��ورة  الثانية  الركعة  وف��ي 

اأنه   M االأن�ساري  ال�سيخ  عن  ويحكى 

المنزل،  اإل���ى  ال��در���س  ع��ن��دم��ا ع���اد م��ن 

النجف  في  ال�سيف  ف�سل  اأن  والمعروف 

بالعط�س  اأح�����س  اإن��ه  يقال  ال��ح��ر،  �سديد 

المفتر�س  من  وكان  لي�سرب  الماء  فطلب 

ا�ستخراج الماء من البئر الموجودة خارج 

وكان  ب����اردًا(  ال��م��اء  يكون  )حيث  ال���دار 

االإتيان بالماء يتطلب وقتًا معينًا، في هذه 

م�ستحبة  �سالة  الأداء  ال�سيخ  وقف  االأثناء 

اإال  انتهى  ما  ولكنه  الماء،  يح�سر  ريثما 

بعد فترة طويلة بحيث اإنه وجد الماء الذي 

لل�سرب  ا�ستعماله  يمكن  ال  اأح�سروه حارًا 

هوؤالء  تعالى.  اهلل  و�سكر  �سرب  ذلك  ومع 

عن  �سمعوا  ال��ذي��ن  الرحم��ن  ع��ب��اد  ه��م 

في  عيني  قرة  »جعل  قوله:   P الر�سول 

.
)1(

ال�سالة« 

االإ�سالمية  م��ج��ت��م��ع��ات��ن��ا  اأن  اأظ����ن 

االآي���ات  ع��ن  ب��ال��غ��رب��ة  ت�سعر  ال��م��ع��ا���س��رة 
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بل  ال  المتقدمة،  ال�سريفة 

حقيقة  ت��درك  وال  تفهمها  ال 

ال�سبه  وج��ه  هو  ما  معانيها. 

مّنا  المطلوب  ال�سلوك  بين 

في االآيات المتقدمة وبين ما 

يقوم به العظماء؟

ــس الــتــام في  ــال� الإخ

ال�سالة

ال�سريفة  االآي���ة  تت�سمن 

م�ساألة لطيفة ينبغي االإ�سارة اإليها وهي اأنها 

دًا  �ُسجَّ الأنف�سهم  َيِبيُتوَن  ��ِذي��َن  َوالَّ تقول:  ال 

بذلك  يقومون  اأنهم  اإلى  ت�سير  بل  َوِقَيامًا، 

{ِلَربِِّهْم}. هنا، ينبغي اأن ال يقوم االإن�سان 

وال  اأخ��رى  الأه��داف  اأو  الدنيا  الأج��ل  بذلك 

ينبغي اأن يكون ذلك الأجل الثواب االأخروي، 

بل ينبغي اأن يكون الأجل اهلل تعالى، فالذي 

االأجر  يطلب  ال  ب��ه  لياأن�س  مع�سوقه  ي��زور 

منه، فهو يفتخر بتوفيق الح�سور بين يديه، 

في�سكر اهلل تعالى على ذلك.

�سالة  ع��ن  عجيبة  ق�س�س  وه��ن��اك 

العظماء ت�ستحق المطالعة. ينقل اأ�ستاذنا 

اآية اهلل بهجت M عن اأ�ستاذه المرحوم 

 M االأ�سفهاني  ح�سين  محمد  ال�سيخ 

م�سائل عديدة وهامة. فالذي يطالع كتب 

الكفاية  على  حا�سيته  باالأخ�س  ال�سيخ 

اليوم  ف��ي  ���س��اع��ة   24 يم�سي  اأن���ه  ي��ظ��ن 

والتحقيق،  وال��ب��ح��ث  ب��ال��در���س  م�سغواًل 

اأي�سًا  ال�سيخ  ع��ب��ادة  اإل��ى  ينظر  وال���ذي 

يظن اأنه يم�سي الوقت نف�سه في العبادة، 

زيارة  بقراءة  ي��وم  كل  ملتزمًا  ك��ان  فقد 

عا�سوراء و�سالة جعفر الطيار، باالإ�سافة 

اإلى قراءة القراآن وغيرها. 

ي��ن��ام كانت  وع��ن��دم��ا ك���ان 

دموع  من  تمتلىء  الو�سادة 

عينيه، فطوبى له. 

البقاء مع اهلل

الم�ساألة الهامة هنا اأنه 

لم ياأِت بهذه االأعمال الأجل 

البقاء  اأراد  الأنه  بل  الدنيا، 

اأوقاته.  جميع  في  رب��ه  مع 

�سالة  ح���ول  ت��ت��ح��دث  ال��ت��ي  والق�س�س 

وعبادة وذكر ودر�س العظماء كثيرة جدًا 

اأين نحن من  الهام هنا، هو  االأمر  ولكن 

اأولئك العظماء الذين كانوا يم�سون اأغلب 

اأوقاتهم م�سغولين بتلك االأمور. اأما اليوم 

بعيدين  نراهم  وال�سباب  النا�س  فاأغلب 

بالكامل عن هذه االأجواء، فيجل�سون حتى 

�ساعة متاأخرة من الليل لم�ساهدة التلفاز 

واالأفالم....

لنتوقف  االأم���ور،  ه��ذه  بذكر  باأ�س  ال 

منها،  موقعنا  ح��ول  ون��ت�����س��اءل  عندها 

اأمورًا  نعتبرها  اأننا  اأم  فيها،  رنا  فكَّ فهل 

رنا  جديدة لم ن�سمع بها من قبل؟ هل فكَّ

َعلَْيِهْم  ُتْتلَى  {�إَِذ�  تعالى:  قوله  في  يومًا 

اً}  َوُبِكيهّ ��د�ً  ���ُص��جَّ و�  َخ����رُّ ْح��َم��ِن  �ل��رَّ �آَي����اُت 

بالتفكير  اأن�سح  لذلك  58(؟  )م��ري��م: 

واأن  ال�سريفة،  االآي��ات  هذه  في  والتاأمل 

نعمد اإلى مقارنة اأو�ساعنا بها. علينا اأن 

منا،  تعالى  اهلل  اأراد  ماذا  لنعلم  نتوقف 

و�سلوا؟  اأي��ن  واإل��ى  اهلل  عباد  كان  وكيف 

اأرادوا  هل ال�سابقون قد ح�سلوا على ما 

ففازوا، اأم نحن الفائزون بما نعمل؟

الهــامـة  ــة  الم�صاأل

ــاأِت بهذه  ــم ي اأنه ل

ــال لأجـــل  الأعمــ

ــل لأنــه  ــا، ب الدنيــ

ــاء مع ربه  اأراد البق

ــع اأوقاته ــي جمي ف

. الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 5، �س 321( 1)

الهوام�س
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ُخلقُت  »فما  ُخطبه:  ــدى  اإح في   Q الموؤمنين  اأمير  يقول 

ال�سائمة  اأو  ها علُفها،  اأكُل الطّيبات كالبهيمة المرعّية همُّ لي�سغلني 

 وهو الذبح.
)1(

ا ُيراد بها« ق من اأعالفها وتلهو عمَّ ها ُلَقُمها تتر�سَّ همُّ

وكذلك  عبثًا،  والأر�ـــس  ال�سماوات  يخلق  لم  تعالى  اهلل  اإنَّ 

حياته  ليحيا  متروك  غير  الإن�سان  هــذا  اأنَّ  بمعنى  الإنــ�ــســان، 

بطريقة عبثية، بل هو م�سوؤول وُي�ساأل عن اأفعاله.

ـــكـــم مــ�ــصــوؤولــون  اإنَّ

)*(
ــم  ــك ــائ اآب بـــرِّ  ــن  ع

�صماحة ال�صيد ح�صن ن�صر اهلل )حفظه اهلل(

َم�ْصُئوُلوَن}  ����ُه����ْم  �إِنَّ {َوِق����ُف����وُه����ْم  ت��ع��ال��ى:  ي��ق��ول 

اأفعالهم،  عن  م�سوؤولون  النا�س  كل   .)24 )ال�سافات: 

غير  وال�سبية  كال�سبي  ا�ستثناءات  هناك  وطبعًا، 

تتوّفر  فعّمن  هنا  الكالم  اأم��ا  والمجنون.  المكلَّفين، 

الم�سوؤول،  لالإن�سان  اهلل  حّددها  التي  ال�سفات  فيهم 

ا َكاُنو�  يقول تعالى: {َفَوَربَِّك َلَن�ْصاأََلنَُّهْم �أَْجَمِعيَن*َعمَّ

َيْعَمُلوَن} )الحجر: 92� 93(، اأي عن عملهم  بالتكاليف 
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اإال  نف�سًا  اهلل  يكّلف  وال  االإل��ه��ّي��ة، 

راٍع  »كلكم  يقول:   P النبي  و�سعها. 

على  فاالأمير   .
)2(

ته« رعيَّ عن  م�سوؤول  وكلكم 

راٍع  والرجل  رعّيته.  عن  م�سوؤول  وهو  راٍع  النا�س 

على اأهل بيته، وهو م�سوؤول عنهم. والمراأة راعية بعلها 

وولدها، وهي م�سوؤولة عنهما.

في  اهلل  »اتقوا   :Q الموؤمنين  الأمير  اآخ��ر  ك��الم  وف��ي 

. وهذا 
)3(

بالده وعباده، فاإنَّكم م�سوؤولون عن البقاع والبهائم« 

وم�سوؤولية  والحيوانية..  الطبيعية  الثروات  اليوم:  ن�سميه  ما 

نف�سه  تجاه  م�سوؤوليات  فهناك  االتجاهات:  متعّددة  االإن�سان 

الروحية  وحاجاته  روح��ه  وتجاه  الج�سدية،  وحاجاته  وبدنه 

والنف�سية. وهناك م�سوؤولية تجاه عائلته واالأقرباء، واأهل قريته 

ووطنه، وم�سوؤولية تجاه الب�سرية. وهناك م�سوؤولية تجاه الدين 

والقيم.. ويجب اأن يتحمل االإن�سان م�سوؤوليته بقدر ما ي�ستطيع، 

ل نف�سًا اإال و�سعها.  الأن اهلل ال ُيحمِّ

هذا يعني:

على  الملقاة  والم�سوؤوليات  تكليفه  االإن�سان  يعرف  اأن   �1
عاتقه.

ل  ويتحمَّ ويعمل  ليبادر  الم�سوؤولية  وروح  �سكل  يعرف  اأن   �2
ويجاهد في تحّملها..

3� اأن يعمل ما تقت�سيه هذه الم�سوؤولية، حتى اإذا �ُسئل � يوم 
القيامة � تكون اأجوبته كفيلة باأن ُتدخله الجنة.

الم�سوؤولية تجاه العائلة

وهذا  العائلة.  تجاه  الم�سوؤولية  فهو  حديثنا  مو�سوع  اأم��ا 

المو�سوع ينبع من باب الحاجة اإلى التوجيه النبويِّ الر�سالي، 

ونتيجة  واالإلهية،  الدينية  القيم  عن  مجتمعاتنا  ابتعاد  نتيجة 

لمجتمعاتنا  الغربية  التقاليد  وغ��زو  االت�ساالت  عالم  تطّور 

وتقاليدنا، فالوارد اإلينا هو خطر ومدّمر.

التي ي�سّميها االإ�سالم بالحلقة  اأو االأ�سرة،  العائلة  تت�سّمن 

عند  �سبهة  وهناك  واالأوالد.  وال��زوج��ة  واالأم  االأب  االأ�سيق، 

االأ�سيق  الحلقة  اأن  يفتر�سون  فهم  المو�سوع،  هذا  في  النا�س 

هي الزوجة واالأوالد. وبع�سهم يفتر�سون اأنهم عندما ي�ستقلون 
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ــة عند  ــاك �صبه هن

ــس تفتر�س اأن  النا�

ــق  الأ�صي ــة  الحلقــ

للعائلة هي الزوجـة 

والأولد ول ت�صمل 

ــد والوالــدة  الـوالــ

ــم خاطئ وهذا فه

في حياتهم، فالوالد والوالدة 

اأ����س���ب���ح���ا خ������ارج ال����دائ����رة 

االأ�سيق، وهذا فهم خاطئ.

ناأتي اإلى النظرة االإ�سالمية 

اإن  االجتماعي،  المو�سوع  ف��ي 

�سعيد  على  اأو  الفرد  �سعيد  على 

العائلة، فروؤية االإ�سالم ترتكز اإليهما 

بلحاظ:

لذلك  االإن�سان،  اأ�سل  هو  الفرد  اأّن   �1
نجد كل تعاليم االإ�سالم وت�سريعاته، وتعاليم 

تربيته  ع��ل��ى  ت��رّك��ز  كلها   ،Rاالأنبياء

وتن�سئته.

نظر  ف��ي  ه��ي  العائلة  اأن   �2
تكوين  اأ�سا�س  ال�سماء  ر�ساالت 

اأي  وف��ي  اإن�����س��ان��ي،  مجتمع  اأي 

حالة  في  اأّما  وطن.  اأي  اأو  مدينة 

المجتمع  فيفقد  مفّككين،  اأف���راد 

مجتمع  عنه  بداًل  وينتج  الب�سري طبيعته 

منحرف ال ي�ستطيع اال�ستمرار والبقاء.

فالعائلة، ولو في اإطارها ال�سّيق، عندما تكون متعاونة 

ال�سوّية،  االجتماعية  البيئة  خاليا  ت�سكل  فهي  متراحمة، 

التعاليم  تاأتي  هنا  من  كله.  المجتمع  على  ينعك�س  وهذا 

بل  م�ستحب،  هو  ال��ذي  ال���زواج،  على  د  لتوؤكِّ والر�ساالت 

انتقاء  عن  يتحّدث  االإ���س��الم  االأح��ي��ان.  بع�س  في  واج��ب 

الزواج،  وتقديمات  ال��زواج،  وت�سهيالت  والزوجة،  الزوج 

والحفاظ على االأ�سرة وبقائها، وتوزيع الم�سوؤوليات داخل 

االأ�سرة، كما يذكر تعقيدات مو�سوع الطالق.

اأزمة العائلة في الغرب

الغرب؛  من  ياأتينا  فيما  هي  المجتمع،  في  ابتالءاتنا 

برغم  النف�سي،  الم�ستوى  على  ماأ�ساة  هناك  الغرب  ففي 

المتزايد،  الع�سكري  والحجم  الهائل  العلمي  التطور 

و�سن�سهد، خالل ال�سنوات المقبلة، اأزمات حادة جدًا في 
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هذه الدول. اإّن ما نقروؤه من تقارير ودرا�سات حول مجتمعاتهم، 

اإلى  ي�سّدرونها  التي  ال�سينمائية  االأفالم  في  يعك�سونه  والذي 

االأ�سرة،  تفّكك  عن  يتحدث  كله  واالإ�سالمي،  العربي  العالم 

وارتفاع هائل في ن�سبة العزوبية. فال يوجد تكوين اأ�سرة وعائلة 

تاأدية حاجاتهما  ي�ستطيعان  اأنهما  والمراأة  الرجل  طالما يظن 

اإطار االأ�سرة، نتيجة االإباحية التي تنت�سر في  الج�سدية خارج 

ون�سبة  الطالق،  ن�سبة  في  ارتفاع  وهناك  المجتمعات.  تلك 

المدني  الزواج  ال�سرعي، حتى خارج  الزواج  المولودين خارج 

واجتماعية  روحية  اآثار  اإلى  يوؤدي  ما  وهذا  عندهم.  المتداول 

واأمنية �سيئة جدًا.

هناك، عندما يكبر الوالدان، ال ي�ساأل االأوالد عنهما، واإن 

�ساألوا يرمونهما في دور العجزة. وعندما يموتان تتكفل البلدية 

بدفنهما. وهذا ما ُيريدون نقله اإلينا!

ومن  عندنا،  )االأ�سرة(  االأ�سيق  الدائرة  اإلى  دخلنا  واإذا 

خالل بع�س التوجيهات النبوية واالإ�سالمية، يمكن تجزئة هذه 

الدائرة ال�سغرى اإلى ثالثة اأجزاء:

1� الوالدان.
2� االأوالد.

3� الزوج والزوجة.
الوالدان والعناية الإلهية

و�سيقت�سر حديثنا في االآتي عن الوالدين اللذين ناال عناية 

َتْعُبُدو�  اَل  �أَ ��َك  َربُّ ى  {َوَق�صَ وجّل:  عّز  اهلل  يقول  خا�سة.  اإلهية 

�أََحُدُهَما  �ْلِكَبَر  َيْبُلَغنَّ ِعْنَدَك  ا  �إِمَّ �إِْح�َصاناً  َوِباْلَو�ِلَدْيِن  اُه  �إِيَّ �إِاَل 

َقْواًل  َلُهَما  َوُق��ْل  َتْنَهْرُهَما  َواَل  �أُفٍّ  َلُهَما  َتُقْل  َفاَل  ِكاَلُهَما  �أَْو 
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َربِّ  َوُق���ْل  ْح��َم��ِة  �ل��رَّ ِم��َن  لِّ  �ل���ذُّ َج��َن��اَح  َلُهَما  َكِريماً*َو�ْخِف�ْس 

ِغير�ً} )االإ�سراء: 24(. �ْرَحْمُهَما َكَما َربََّياِني �صَ

اإن اهلل، مبا�سرًة، انتقل من الدعوة اإلى عبادته وحده اإلى 

االأمر باالإح�سان للوالدين، وذلك لنرى المرتبة العظيمة لهما. 

اإلى  وي�ساف  اهلل.  توحيد  م�ستوى  اإلى  يرقى  بالوالدين  فالِبّر 

عديدة  اأمور  بالوالدين  العالقة  اأهمية  اإدراك  في  الفهم  هذا 

اأي�سًا منها:

اأّوًل: الإر�ساد والتوجيه الإلهي.

له  بالوالدين،  لالإح�سان  االإل��ه��ي  والتوجيه  االإر���س��اد  اإّن 

يكونا  اأن  ال��وال��دي��ن  ف��ي  ي�سترط   ف��ال  االإن�سانية،  م�ساحته 

الِبّر  ت�سقط.  ال  فالم�سوؤولية  م�سرَكْين  كانا  اإن  حتى  م�سلَمين. 

واالإح�سان يرتفعان للموؤمنين وغير الموؤمنين. واإن كان هناك 

اأهله،  فيقاطع  مذهب  اإلى  االبن  ينتقل  كاأن  مذهبي  اختالف 

واختلفوا  والمذهب،  الدين  نف�س  من  كانوا  اأو  يجوز.  ال  هذا 

فهذا  والنيابية،  البلدية  كاالنتخابات  ال�سيا�سي  ال���راأي  في 

َعلى  َجاَهَد�َك  {َو�إِْن  تعالى:  اهلل  يقول  معيب.  بل  غير جائز، 

اِحْبُهَما  َو�صَ ُتِطْعُهَما  َفاَل  ِعْلٌم  ِبِه  َلَك  َلْي�َس  َما  ِبي  ُت�ْصِرَك  �أَْن 

ْنَيا َمْعُروفاً} )لقمان: 15(. وفي اأكثر من حديث: »ِبرُّ  ِفي �لدُّ

.
)4(

الوالدين واجب، وال طاعة لمخلوق في مع�سية الخالق« 

ثانيًا: م�سوؤولية حتى اآخر العمر

في  فقط  لي�س  الوالدين،  تجاه  الم�سوؤولية  على  التاأكيد 

�سبابهما، واإذا عجزا نتركهما. فعندما يكبران في ال�سنِّ ت�سبح 

الم�سوؤولية اآكد. حتى بعد وفاتهما علينا اأن ندعو لهما: »الّلهّم 

واجزهما  �سغيرًا  ربياني  كما  وارحمهما  ول��وال��ديَّ  لي  اغِفر 

.
)5(

باالإح�سان اإح�سانًا، وبال�سّيئات عفوًا وغفرانا«

جاء رجل اإلى ر�سول اهلل P فقال له: »اأو�سني، يا ر�سول 

اهلل.

فمن جملة الو�سية قال له الر�سول P: ووالديك فاأطعهما 

.
)6(

ْين كانا اأو ميتْين«  هما حيَّ وِبرَّ

ْين  وفي الحديث: »ما يمنع الرجل منكم اأن يبرَّ والديه حيَّ

وميتْين، ي�سلي عنهما، ويت�سدق وي�سوم ويحّج عنهما، فيكون 

الذي �سنع لهما، وله مثل ذلك فيزيده اهلل ببّره و�سلته اأجرًا 

جعل اهلل تعالى بّر 

الوالدين في القراآن 

اإلى  ــى  ــم يرق الكري

م�صتوى توحيد اهلل
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نعمة،  هما  واالأم  ف���االأب   .
)7(

ك��ث��ي��رًا« 

ْين اأو مّيتْين. حيَّ

ثالثًا: حق اأمك وحق اأبيك

الوالدين،  مقام  على  االإ�سالمي  ين  الدِّ اأّك��د  فقد 

عطيت مكانة ممّيزة. فعن االإمام زين 
ُ
خ�سو�سًا االأم التي اأ

اأن تعلم  اأبيك  »اأّما حقُّ  Q، في ر�سالة الحقوق:  العابدين 

نف�سك مما  راأي��ت في  تكن، فمهما  لم  لواله  واأن��ك  اأ�سلك،  اأنه 

فيه. فاحمد اهلل  النعمة عليك  اأ�سُل  اأباك  اأن  فاعلم  يعجبك، 

ّمك فاأن تعلم اأّنها 
ُ
وا�سكره على ذلك، وال قوة اإال باهلل. اأّما حّق اأ

حملتك حيث ال يحتمل اأحد اأحدًا، واأعطتك من ثمرة قلبها ما 

ال  ُيعطي اأحد اأحدًا، ووقْتك بجميع جوارحها ولم ُتباِل اأن تجوع 

وُتطعمك وتعط�س وت�سقيك، وتعرى هي وتك�سيك، وت�سحى هي 

م�سمونه  ما  حديث،  وفي   .
)8(

الأجلك«  النوم  وتهجر  وُتظللك، 

الكعبة،  بها  يطوف  وراح  كتفيه  على  والدته  حمل  �سخ�سًا  اأن 

ها، يا ر�سول اهلل؟ يت حقَّ وعندما راأى النبي P �ساأله: هل اأدَّ

.
)9(

فيقول له النبي P: »ال وال بزفرة واحدة« 

ومن االأحاديث المعروفة في حق االأم: »الجنة تحت اأقدام 

.
)11(

ك، ثم اأبوك«  مُّ
ُ
ك ثم اأ مُّ

ُ
. »اأ

)10(

االأمهات..« 

»يا  ق��ال:   :Q عمران  بن  مو�سى  النبي  عن  ج��اء  كما 

و�سيك 
ُ
ك. قال: اأو�سني. قال: اأ مِّ

ُ
و�سيك باأ

ُ
رّب، اأو�سني. قال: اأ

ك. قال: اأو�سني. قال:  مِّ
ُ
و�سيك باأ

ُ
ك. قال: اأو�سني. قال: اأ مِّ

ُ
باأ

.
)12(

و�سيك باأبيك« 
ُ
اأ

ولدهما  الوالدين على  P عن حق  النبي  اأحدهم  و�ساأل 

.
)13(

ُتك وناُرك«  فقال P: »هما جنَّ

كيفّية بّر الوالدين

والروايات،  االآي��ات  م�ستوى  على  الفهم  هذا  على  تاأ�سي�سًا 

اأمور  الوالدين  اأنَّ ما هو مطلوب من االأبناء تجاه  اإلى  نخل�س 

عديدة اأهمها:

1� الحّد االأدنى عدم اإيذائهما وهذا اأ�سعف االإيمان. {َفاَل 
}. ولو اأنَّ اهلل وجد في الوقائع واللغة، اأخّف من  َتُقْل َلُهَما �أُفٍّ

ترفع  ال  َتْنَهْرُهَما}:  {َواَل  االآي��ة.  في  ال�ستخدمها  »اأّف«  كلمة 

م، في  �سوتك فوق �سوتهما. ال تنظر اإليهما اإال برحمة، ال تتقدَّ
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)*( كلم���ة األقاها �سماحة ال�سيد ح�سن ن�س���ر اهلل في الليلة ال�سابعة 

من محرم 1432ه�.

. نهج البالغة، ال�سريف الر�سي، ج 3، كتاب رقم 45،�س 72( 1)

. بحار االأنوار، العالمة المجل�سي، ج 72، �س 38( 2)

. نهج البالغة، م. �س، ج 2، خطبة رقم 167، �س 80( 3)

. المب�سوط، ال�سيخ الطو�سي، ج 7، �س 41( 4)

. المقنعة، ال�سيخ المفيد، �س 131( 5)

. الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 2، �س 158( 6)

. م. ن، �س 159( 7)

. االأمالي، ال�سيخ ال�سدوق، �س 453( 8)

. �سرح ر�سالة الحقوق، ح�سن القبانجي، �س 547( 9)

. جامع اأحاديث ال�سيعة، ال�سيد البروجردي، ج 21، �س 428( 10)

. بحار االأنوار، م. �س، ج 71، �س 49( 11)

. االأمالي، م. �س، �س 601( 12)

. ميزان الحكمة، الري�سهري، ج 4، �س 3674( 13)

. الكافي، م. �س، ج 2، �س 163( 14)

. م، ن. �س 349( 15)

. االأمالي، م. �س، �س 364( 16)

الهوام�س

م�سيتك، عليهما، وال تدخل المنزل قبلهما.

اإذا كان تركًا  اإال  اإطاعتهما وعدم مع�سيتهما في �سيء   �2
لواجب اأو فعاًل لحرام. فال طاعة لمخلوق في مع�سية الخالق، 

وهذا   � الجهاد  مو�سوع  اأما  اأب��ًا.  اأو  اأمًا  المخلوق  كان هذا  ولو 

اإذن  اإل��ى  يحتاج  ال  الواجب  فالجهاد   � وخطير  كبير  مو�سوع 

الوالدين، ومع ذلك فللوالدين مكانة عظيمة عند اهلل ور�سوله 

P، فقد ورد اأنه قد جاء اأحدهم اإلى ر�سول اهلل P وقال 

له: اإني اأحب الجهاد و�سحتي وعافيتي جيدة، وما زلت �سابًا. 

ولكّن والدتي ال ترتاح لذهابي اإلى الجبهة. فماذا اأفعل، يا 

ر�سول اهلل؟

فوالذي  والدتك،  مع  وكن  »ارج��ع   :P النبي  فاأجابه 

.
)14(

، الأن�ُسها بك ليلًة خير من جهادك �سنة«  بعثني بالحقِّ

طبعًا هذا بالن�سبة للجهاد الم�ستحب، وال يتعلق بالجهاد 

الواجب. 

3� ال�سكر والدعاء واال�ستغفار لهما. وبع�س االآيات تح�سُّ 
على ذلك.

ْح�َصاناً}  4� احترامهما واالإح�سان اإليهما: {َوِباْلَو�ِلَدْيِن �إِ
)البقرة: 83(. ومن العادات الطيبة في القرى، كان تقبيل يد 

فاإن  الوالدين،  وعقوق  »اإي��اك   :P الر�سول  يقول  الوالدين. 

. لكن العاق لوالديه ال 
)15(

ريح الجنة توجد من م�سيرة األف عام«

ي�سم هذه الريح الطيبة، فهو بعيد عن الجنة م�سيرة األف عام.

 .
)16(

كم اأبناوؤكم«  وا اآباءكم يبرُّ يقول الحديث ال�سريف: »برُّ

وبهذه   ،Q الح�سين  ببركة  وتعالى  �سبحانه  ن�ساأل اهلل 

فنا  يعرِّ اأن   ،Q الح�سين  لنا  التي حفظها  والقيم  التعاليم 

تكليفنا وم�سوؤوليتنا، واأن يجعلنا حقًا مّمن يوؤّدون هذا الواجب 

العظيم، تجاه الوالدين في حياتهما ومماتهما.

ــول الحديـــث  يقــ

ــف:  ال�صـــــريــــــ

ــم  اآباءكــ ــّروا  »بـ

اأبناوؤكم« ــم  يبّرك
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ــبــر الــ�ــصَّ
عين الـنـ�صـر

فاإن  بال�سبر،  »وعليكم   :Q الموؤمنين  اأمير  عن 
)1(

ال�سبر من الإيمان كالراأ�س من الج�سد« 

يبّين الإمام علي Q في كلماته هذه حقيقة الإيمان 

واأنه لي�س مجرد معرفة اأو اعتقاد قلبي، بل بالإ�سافة اإلى 

المعرفة العقتاد ل بّد من وجود ركنين اأ�سا�سين له هما 

الإقرار والإظهار بالل�سان والعمل بالجوارح والأع�ساء.

ال�سيخ علي ذو علم

وقدرة  واإرادة  ع��زم  اإل��ى  الركنين  هذين  وج��ود  ويحتاج 

وثبات. ومن دون هذه االأمور ال يمكن للمعرفة القلبية اأن تتحّقق 

يحتاج  وكما  والخال�س.  ال�سرف  التوحيد  يتحقق  ال  وبالتالي 

الخطوة  )وهي  التزكية  عند  واال�ستقامة  ال�سبر  اإلى  االإن�سان 

القيام  عند  اأي�سًا  يحتاجهما  فاإنه  العملي(  البعد  في  االأول��ى 

باالأحكام الدينية في المجتمع االإ�سالمي. الثبات اأمر �سروري 

ارتكاب  لعدم  واأي�����س��ًا  االإلهية  االأح��ك��ام  واإج���راء  تنفيذ  عند 

المحرمات. ويحتاج االإن�سان اإلى الثبات اأي�سًا في حالتي االإقرار 

واالإظهار الل�ساني واالعتقاد القلبي وذلك لمواجهة الم�سكالت 
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والمنفرات وما قد يلجاأ اإليه بع�سهم من اأفكار و�سخرية اأو 

لجاجة وما �سابه ذلك.

و�سيلة النجاة من المهلكات

اإّن  يقولون  الذين  فهم  وال�سالح  الفالح  اأه��ل  واأم��ا 

والموؤمن  للكون.  الخالق  الواحد  االإله  هو  تعالى   
َّ

اهلل ربنا 

الم�ساكل  لمواجهة  ال�سبر  اإل��ى  يحتاج  ه��ذه  حركته  في 

م�سدرها  ك��ان  ���س��واء  وج��وده��ا،  المحتمل  وال�سعوبات 

توؤدي في غالب  الطبيعة والحوادث المترتبة عليها والتي 

 تعالى وبالتالي عدم 
َّ

االأحيان اإلى الياأ�س و�سوء الظن باهلل

الو�سيلة  هو  الثبات  فيكون  االإلهية  بالتعاليم  االهتمام 

االأ�سا�س للنجاة من هذه المهلكات، اأم كان م�سدرها فعل 

المخالفين للنظام االإلهي. وهنا يحتاج الموؤمن اإلى مقدار 

ليتمكن  والمقاومة  والثبات  والتحمل  ال�سبر  من  كبير 

اأنواع ال�سغوطات التي يقوم بها المخالفون.  من مواجهة 

اإليها  يلجاأ  اأن  يجب  التي  االأ�سا�س  الو�سيلة  هو  وال�سبر 

الموؤمنون من اأجل اإجراء االأحكام االإلهية في المجتمع.

اأهم �سالح في ال�سدائد

لهما   Qعلي االإم��ام  و�سف  في  والثبات  ال�سبر 

واالإيمان  اليقين  يمتلك  فالذي  واليقين.  االإيمان  ثمرتا 

الوجود  تعالى على عالم   
َّ

المطلقة هلل بالحاكمية  الرا�سخ 

�سك  دون  م��ن  ي��وؤم��ن  ف��اإن��ه  االأح�����س��ن،  بالنظام  ويعتقد 

االإن�سان  خلق  م��ن  بالهدفية  ويعتقد  االإل��ه��ي��ة،  بالعدالة 

والحكمة من وجود ال�سعوبات والباليا ودورها في تربية 

االإن�سان، وبعبارة اأخرى هذا ال�سخ�س هو الذي يتمكن من 

التعرف  الذي يمكنه  الخال�س وهو  التوحيد  اإلى  الو�سول 

وتقويتها  العظيمة  االأخالقية  الف�سيلة  هذه  اإلى  وب�سهولة 

وبالتالي  واالجتماعية،  الفردية  تجاربه  وف��ي  نف�سه  في 

عند  ت�سانده  التي  المعنوية  القيمة  تملك هذه  يتمكن من 

ال�سند  هما   Qاالإمام عند  والثبات  ال�سبر  ال�سدائد. 

االأ�سا�س والع�سد الرئي�س لالإن�سان للتغلب على الم�سائب 

وال�سدائد. وال�سبر هو اأف�سل �سفة اأخالقية واأهم �سالح 

اأهم زينة  يمتلكه االإن�سان في مواجهة ال�سدائد. وال�سبر 

فاإذا  االإيمان،  راأ�س  اأي�سًا هو  االإيمان، وال�سبر  بها  نزين 

ال�صبر هو الو�صيـلة 

ــي  ــس التــ الأ�صـــا�

ــاأ  ــب اأن يلجــــ يجـ

ــا الموؤمنــون  اإليهــ

ــراء  اإجــ ــل  اأج ــن  م

ــة  ــام الإلهي الأحكــ

المجتمـــع ــي  فـــ
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فقدنا ال�سبر فال يبقى لالإيمان اأي فائدة تذكر.

ال�سطراب ي�سعف روحّية الفرد

المحرومون من هذه الف�سيلة االأخالقية �سيكونون �سعافًا 

والت�سرع.  باال�سطراب  ويبتلون  وال�سعاب  ال�سدائد  اأم���ام 

التي  المع�سالت  على حل  قدرتهم  ع��دم  اإل��ى  ي��وؤدي  ما  وه��ذا 

على  القدرة  يفقد  والت�سرع  باال�سطراب  المبتلى  يواجهونها. 

تقييمًا  يمتلك  اأن  يمكنه  وال  والتخطيط،  والتدبير  التعقل 

من  ليتمكن  المحدودة  وقدراته  الإمكانياته  وحقيقيًا  �سحيحًا 

خاللها من اإيجاد الحلول المنا�سبة لما يعتر�س طريقه. حتى 

والت�سرع  التعجل  المحدودة تفقد دورها عند  االإمكانيات  هذه 

من دون اأن ت�ساهم في مواجهة ال�سدائد والم�سكالت.

الحوادث  مواجهة  في  والجزع  الفزع  اال�سطراب، 

روحية  اإ�سعاف  في  ت�ساهم  التي  االأم��ور  من  والم�ساكل 

والدقيق.  حيح  ال�سّ التحليل  عن  عاجزًا  وتجعله  الفرد 

اإطالة م�سير  اإل��ى  ت��وؤدي  االأم��ور في ح��ال وجودها  ه��ذه 

االأحيان  من  الكثير  في  توؤدي  وقد  الهدف  اإلى  الو�سول 

ي�سبح  وبالتالي  االإط��الق.  على  اإليه  الو�سول  عدم  اإلى 

طبعًا  الو�سول.  ع��دم  من  اأف�سل  الو�سول  في  التاأخر 

ال  وممدوح،  مطلوب  اأمر  الخير  اأعمال  اإلى  الم�سارعة 

اإذ المق�سود من  بل ذو قيمة عالية في بع�س االأوقات، 

اأمام  وال�سعف  الك�سل  وع��دم  االهتمام  هنا  ال�سرعة 

الو�سول اإلى الهدف، ال بل ت�سبح ال�سرعة هنا ف�سيلة ال 

تتنافى مع ال�سبر. ال�سبر ال يوؤدي اإلى التمهل وال�سعف 

االأمور وعدم  واقع  روؤية  اأو  وال�سكوت  الت�سليم  وال يق�سد منه 

التوجه الإ�سالحها، بل العك�س �سحيح، اإذ ال�سبر والثبات من 

الهدف  يعرف  الذي  ال�سخ�س  ذاك  يحتاجها  التي  ال�سفات 

له  تظهر  قد  الم�سكالت  اأن  اإال  اإليه.  للو�سول  جهده  وي�سعى 

اأثناء الطريق فعليه اأن يكون بم�ستوى عظمة الهدف فيتحلى 

بال�سبر والثبات ليظهر اإ�سرارًا وقدرًة اأكبر في الو�سول.

في �سبيل الو�سول اإلى الهدف

اأولئك الذين يواجهون العدو بالت�سليم والر�سوخ فاإنهم في 

ــر والثبـات  اإّن ال�صب

ــن ال�صفـات التي  م

ــا ال�صخ�س  يحتاجه

ــذي يعــــرف  الــــ

ــى  ــدف وي�صعـ اله

جهده للو�صول اإليه
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. �سرح نهج البالغة، ابن اأبي الحديد، ج 1، حكمة رقم 82 �س 324( 1)

الهوام�س

الواقع يفقدون ف�سيلة ال�سبر. اأما الموجودون في �ساحة 

والنف�س  الداخلي  العدو  مع  المبارزة  �سواء  المبارزة 

االأمارة اأو العدو الخارجي فاإن اأكثر ما يحتاجونه هو 

ال�سبر؛ والثبات، ليتمكنوا من الو�سول اإلى الهدف 

اإلى  يحتاج  الم�ست�سلم ال  الطريق.  رغم �سعوبة 

ال�سبر الأنه ال يتحرك حتى يحتاج اإليه، وال يقوم 

اإلى الثبات. ال�سبر هو  باأي عمل جهادي ليحتاج 

تلك ال�سفة التي يحتاجها الموؤمن وال�ساعي ولذلك 

كان ال�سبر عند هوؤالء راأ�س االإيمان، اإذ بدونه ي�سبح 

االإيمان كالميت الذي ال يقوى على الحركة.

ال�سبر مفتاح الن�سر

الم�سائب  وت�سهيل  العقبات  تذليل  اإلى  ال�سبر  يوؤدي 

وال�سبر عدا عن  كبير،  ذاته ن�سر  وال�سدائد وهذا بحد 

اأنه يوؤدي اإلى الن�سر فهو مفتاحه واالأكثر من هذا هو عين 

الن�سر.

بل  الفردية،  االأب��ع��اد  في  فقط  لي�س  فوائد  ولل�سبر 

فكلما  اأي�����س��ًا.  والوطنية  االجتماعية  االأب��ع��اد  ف��ي  حتى 

مواجهة  في  والثبات  بال�سبر  المجتمعات  ق��ادة  تحّلى 

ال�سغوطات ال�سيا�سية واالإعالمية والثقافية واالقت�سادية 

والع�سكرية التي تاأتي من الخارج، كلما �ساهموا اأكثر في 

ترقي وا�ستقالل اأوطانهم. والعك�س �سحيح فيما لو فقدوا 

الهزيمة  باب  �سيفتحون  فاإنهم  االأخالقية  الف�سائل  هذه 

عدنا  فلو  كثيرة،  نماذج  نمتلك  وهنا  مجتمعاتهم.  اأم��ام 

اإلى  باللوم  يتوجه  لوجدناه   Qعلي االإم��ام  عهد  اإل��ى 

في  واال�ستقامة  بال�سبر  يت�سلحوا  لم  الذين  االأ�سحاب 

يظهرون  الجهاد  كانوا عند  بل  ال  يعتر�سهم،  ما  مواجهة 

اأ�سكال ال�سعف والهزيمة. نعم القادة االإلهيون ومن خالل 

�سبر وثبات �سعوبهم يتمكنون من تحقيق االأهداف االإلهية 

المتعالية في�سبحون قادرين على هزيمة االأعداء.
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ال�سيد �سامي خ�سرا

اآداب الطالق

الزوجية  العالقة  بقاء  على  الإ�سالمي  الدين  يحر�س 

والحفاظ على تما�سك الأ�سرة من حيث اتخاذ جميع الو�سائل 

ع  �سرَّ ذلك  مع  اأنــه  اإل  الطارئة،  الم�ساكل  لعالج  والأ�ساليب 

الخ�سائر،  من  قدر  باأقل  يتم  حتى  نظامًا  له  وو�سع  الطالق 

ولكي يعطي فر�سة لحياة جديدة لكال الزوجين.

اأبغ�س الحالل

مفرَّ  فال  الحلول  معين  ون�سب  الطرق  ت  ��دَّ ���سُ ف��اإذا 

الم�ستمرة  من الطالق كو�سيلة الإنهاء االأزمات والم�ساكل 

ولتح�سيل اال�ستقرار المن�سود...

من هنا يبرز مفهوم الطالق )اأبغ�س الحالل اإلى اهلل 

كما قيل(. فالتخيير هو :

ملوؤها  زوجية  حياة  اأو  جديدة  وفر�سة  ط��الق  بين   

ْح�َصاٍن}  ْو َت�ْصِريٌح ِباإِ المرارة والتعب {َفاإِْم�َصاٌك ِبَمْعُروٍف �أَ

)البقرة: 229(.
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ــس  ــن النا� ــر م كثي

ــر منهــم، في  يظه

ــالق،  ــروف الطـ ظ

والظلــم  ــوء  ال�صــ

ــي  ــة فـــ والــرغبــ

وهذا  ــام،  النتقــــ

ــس من  ــه ليــ� كلــ

اآداب الإ�صـــــــالم

في  اأن��ه  اإال  االأ�سرة،  لبناء  هدم  الطالق  اأنَّ  و�سحيح 

من  فينقلها  اللبنة،  على  يحافظ  م  منظَّ ه��دم  االإ���س��الم 

مكان اإلى مكان اآخر اأكثر تالوؤمًا دون ك�سرها اأو اإهمالها. 

فالطالق مخرج �سحي لعالقة م�سطربة.

عن ر�سول اهلل P اأنه قال: »اأيُّما امراأة �ساألت زوجها 

.
)1(

طالقًا من غير باأ�س، فحراٌم عليها رائحة الجنة« 

يقول ابن �سينا:

»ينبغي اأن يكون اإلى الفرقة �سبيل ما، واأاّل ُي�سدُّ ذلك 

ل اإلى الفرقة بالكلية  من كل وجه، الأن ح�سم اأ�سباب التو�سّ

يقت�سي وجوهًا من ال�سرر والخلل، منها: اأنَّ من الطبائع 

ما ال ياألف بع�س الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما 

.
)2(

زاد ال�سر والنبّو )اأي الخالف(، وتنّغ�ست المعاي�س« 

التي  واالآث���ار  الجوانب  ال��ط��الق  ي��راع��ي  اأن  وال���الزم 

تح�سل ب�سبب الفرقة.

اآداب الطالق

الطالق  ظ���روف  ف��ي  منهم  يظهر  النا�س  م��ن  كثير 

ال�سوء والظلم، حيث تتملكهم م�ساعر الكراهية والغ�سب، 

اأو  االآخر  وت�ستحوذ عليهم رغبة في االنتقام من الطرف 

اإذالله اأو ا�ستغالله اأو ال�سغط عليه. ولهذا تكثر االتهامات 

المتبادلة والتهم ومحاولة كل طرف االنتقا�س من الطرف 

االبتزاز.  الزور ومحاوالت  والمغالطات و�سهادات  االآخر، 

وهذا كله لي�س من اآداب االإ�سالم ولي�س من الُخلق القويم 

واإنما يعك�س دناءة في النف�س.

ومن اآداب الطالق

وال  فيه  غ�سب  ال  ه��دوء  حالة  في  الطالق  يقع  اأن   �1
ت�سّرع من كال الطرفين.

ت العدة وتبّين  2� ال تخرج المراأة من البيت اإال اإذا اأتمَّ
على  واالإ�سرار  الطالق  في  الرغبة  �سدق  انق�سائها  بعد 

�لنِّ�َصاَء  َطلَّْقُتُم  �إَِذ�  �لنَِّبيُّ  َها  يُّ
�أَ {َيا  تعالى:   قال  الفراق، 

اَل  َربَُّكْم   َ �للَّ َو�تَُّقو�  َة  �ْلِعدَّ و�  َو�أَْح�صُ ِتِهنَّ  ِلِعدَّ َفَطلُِّقوُهنَّ 

 ِ ُتْخِرُجوُهنَّ ِمْن ُبُيوِتِهنَّ َواَل َيْخُرْجَن... َوِتْلَك ُحُدوُد �للَّ

 َ ِ َفَقْد َظلََم َنْف�َصُه اَل َتْدِري َلَعلَّ �للَّ َوَمْن َيَتَعدَّ ُحُدوَد �للَّ
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ُيْحِدُث َبْعَد َذِلَك �أَْمًر�} )الطالق: 1(.

عن  ل��ل��ت��ن��ازل  االب���ت���زاز  ي��ج��وز  ال  تع�سلوهّن:  وال   �3
اأن يبخ�سها حقوقها  الحقوق كالمهر وغيره، كما ال يجوز 

َزْوٍج  ��ْصِتْبَد�َل  ��ُم  �أََردتُّ {َو�إِْن  تعالى:  يقول اهلل  ال�سخ�سية، 

َكاَن َزْوٍج َو�آَتْيُتْم �إِْحَد�ُهنَّ ِقنَطار�ً َفاَل َتاأُْخُذو�ْ ِمْنُه �َصْيئاً  مَّ

ِبيناً} )الن�ساء: 20(. �أََتاأُْخُذوَنُه ُبْهَتاناً َو�إِْثماً مُّ

4� االحترام: فمهما كان االألم ومهما كانت المعاناة فال 
بد من االحترام المتبادل بين الطرفين، واإظهار ذلك بقدر 

الم�ستطاع والحر�س ال�سديد على كتمان ما يتعلق بتفا�سيل 

الحياة ال�سابقة بينهما، وعدم ف�سح اأحدهما لالآخر؛ الأن 

في ذلك �سررًا لهما، فال يتناوال بالل�سان ما ي�سيء بحق اأو 

َل َبْيَنُكْم  بباطل امتثااًل لقول اهلل تعالى: {َواَل َتْن�َصُو� �ْلَف�صْ

يٌر} )البقرة: 237(. َ ِبَما َتْعَمُلوَن َب�صِ �إِنَّ �للَّ

5� وال تنازعوا: ال ي�سبح التنازع هدفًا انتقاميًا لتحطيم 
على  اأحدهما  �سلطة  الإظهار  و�سيلة  اأو  واإهانته،  االآخ��ر 

تعالى  اهلل  ل�سرع  مخالفة  الت�سرفات  هذه  فمثل  االآخ��ر، 

وتوؤدي غالبًا اإلى نتائج ال ُتحمد عقباها.

عن  روي  فقد  االأ���س��رار:  اإف�ساء  وع��دم  الكتمان    �6

النا�س عند اهلل منزلة  �سّر  »اإن من  قال:  اأنه   Pالنبي

ثم  اإليه  وُتف�سي  امراأته  اإلى  ُيف�سي  الرجل  القيامة  يوم 

.
)3(

ين�سر اأحدهما �سرَّ �ساحبه« 

امراأته  طالق  اأراد  اأن��ه  ال�سالحين  بع�س  عن  وروي 

فقيل له: ما الذي يريبك فيها؟ فقال: العاقل ال يهتك �ستر 

امراأته، فلما طلقها قيل: لم طلقتها؟ فقال: ما لي وامراأة 

غيري.

النا�س  اأحد  ف�ساأله  زوجته  رجاًل طلق  اأن  اأي�سًا  وروي 

عن  ل�ساني  اأ���س��ون  كنت  فقال:  طالقها  في  ال�سبب  عن 

ذكر عيوبها وهي زوجتي فكيف اأ�ستبيح ذلك وقد �سارت 

اأجنبية عني؟ !

النفقة  ع��ل��ى  االت���ف���اق  ي��ت��م  اأن  ال��ح��ق��وق:  ح��ف��ظ   �7
من  يحرموا  ال  بحيث  االأوالد  اإقامة  وترتيب  وتفا�سيلها، 

اأحد االأبوين، واالتفاق على نظام التعليم الخا�س بهم اإذا 

ــن  ــة مـــ الحــكمــ

ــع الطـالق  ت�صـريـ

توفير الراحــة لكـال 

الزوجيـن و�صمــان 

ــرة  اأداء الأ�صـــــــــ

لواجبها الجتماعي 

ــي ن�صــــــانـــ والإ
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واأي��ن ومع  االآخ��ر  بلد منف�سل عن  واالأم في  االأب  كان كل من 

من �سيتم ق�ساء االإجازات، وما الو�سيلة التي من خاللها يتم 

تبادل االآراء ووجهات النظر حول �سوؤون االأوالد، وما االآلية التي 

�ستتبع في مراعاة الجوانب النف�سية عندهم، وكيفية متابعتهم 

في ذلك.

وعالج  ح��ل  ه��و  فالطالق  والنكد:  النكاية  ع��ن  البعد   �8
و�سرورة اإن�سانية تحتمها الفطرة الب�سرية ويقت�سيها االإ�سالح 

االجتماعي فيكون الطالق بكل ما يحمله من �سلبيات هو اأخف 

باأن  اأم��اًل  التعا�سة  مرحلة  اإنهاء  الزوجان  فيقرر  ال�سررين، 

يحقق ال�سعادة كل منهما بعيدًا عن االآخر. والحكمة من ت�سريع 

االأ�سرة  اأداء  و�سمان  الزوجين  لكال  الراحة  توفير  الطالق 

{َو�إِن  تعالى:  اهلل  ق��ال  كما  واالإن�ساني  االجتماعي  لواجبها 

ن �َصَعِتِه.. } )الن�ساء: 130(. ُ ُكالًّ مِّ َقا ُيْغِن �للهّ َيَتَفرَّ

الوّد  ف وعدم  التعنيف: واالإبقاء على �سيء من  التلَطّ   �9
�آَمُنو�....  �لَِّذيَن  َها  يُّ

�أَ {َيا  تعالى:  اهلل  يقول  القلب،  وتطييب 

َتْكَرُهو�  �أَْن  َفَع�َصى  َكِرْهُتُموُهنَّ  َفاإِْن  ِباْلَمْعُروِف  َوَعا�ِصُروُهنَّ 

.)19 َكِثير�ً} )الن�ساء:  ُ ِفيِه َخْير�ً  �َصْيًئا َوَيْجَعَل �للَّ

. زبدة البيان، المحقق االأردبيلي، �س 608( 1)

. فقه ال�سنة، ال�سيخ �سيد �سابق، ج 2، �س 244( 2)

. �سرح ر�سالة الحقوق، ح�سن ال�سيد علي القبانجي، �س 525( 3)

الهوام�س
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اأغ��������������������������������ادرُه ال  ح��������������م��������������دًا  هلل  ال����������ح����������م����������د 

اأج���������������اه���������������رُه م�������������ّن�������������ًا  ال  هلل  وال�������������������س���������ك���������ر 

ك����������رم ل���������������ه  رب  م���������������ن  ت���������������ب���������������ارك  رب��������������������ي 

ع��������ل��������ى ال���������ب���������ري���������ة م������������ا ان��������ف��������ك��������ت م����������واط����������ره

ل�����������ه م�����������ن ال�������ف���������������س�������ل واالإن����������������ع����������������ام ������س�����اب�����ق�����ة

واف�������������������ره االأوزار  ت����������������ج����������������اوزه  وم�������������������ن 

وك���������ن���������ت ف�����������ي ب������ي������ت������ه اأرن����������������������و اإل������������������ى �������س������رف

ف�����������س�����م�����ن�����ي ف����������ي ��������س�������ف�������وف ال�������م�������ج�������د ع�������ام�������ره

ف��������ل��������م ي����������������دع ل����������������َي م������������ن خ����������ي����������ٍر اأن������������اظ������������ره

ول����������������م ي����������������دع ل����������������َي م������������ن �����������س����������ٍر اأح������������������������اذره

ف�������ا��������س�������األ ف���������������������وؤادَي م��������ا ي����ن����ج����ي����ه م��������ن غ���������س����ٍب

��������س�������رائ�������ره ت������ب������ل������ى  اإذا  ال�������ح���������������س�������اب  ي�����������������وَم 

وا��������������س�������������األ م�����ع�����ات�����ب�����ت�����ي وال����������و�����������س����������ُل م����ن����ق����ط����ٌع

وال�������������دم�������������ع م����������رت����������َج����������ٌع ت����������ذك����������و م�������������س������اع������ره

ت���������ق���������ول م�����������ا ل�����������ك ق�����������د اأن������������ك������������رت �����س����ح����ب����ت����ن����ا

ول���������ي�������������������س ي���������������س�������ل�������ح ل���������ل���������م���������ع���������روف ن���������اك���������ره

ق�����������د ك��������ن��������ت اأب����������������������رع ب�������������ّح�������������اٍر ي�������������س������ام������رن������ي

وك�����������ن�����������ت اأم��������������������������رع ب�������������������س���������ت���������اٍن اأج��������������������������اوره

�������س������ل������وُت ع��������ن و������س�����ل�����ه�����ا اأ�������س������م������و اإل�������������ى �������س������رٍف

وذب�������������������������ُت ف�������ي�������م�������ن اأح�������������ارت�������������ن�������������ي م�����������اآث�����������ره

ظ����������������لٌّ ت��������ب��������ل��������ور ف����������������وق ال������������م������������اء وات�������������س������ق������ت

ب�������������ه ال������������ن������������ج������������وُم وزان������������ت������������ه������������ا اأزاه��������������������������ره

ت��������ج��������ري ع������ل������ى م���������َه���������ٍل ن�������������س������وى وق������������د ن�������س���ج���ت

م������������ن ��������س�������ح�������ر ط������ل������ع������ت������ه دف������������ئ������������ًا ت�������ع�������اق�������ره

م�����ب�����ت�����������س�����م�����ًا الح  اإن  ك��������ف��������ه  ف������������ي  ت����������ن����������ام 

وت�������������س������ت������ن������ي������ر م��������ت��������ى م������������ا �����������س����������اء ��������س�������اه�������ره

اأم�����������������س��������ي ع�������ل�������ى ه�������������دي م����������ا خ�������ط�������ت رواح��������ل��������ه

ي�����������س�����اي�����ره درب  ف����������ي  ���������س��������ار  م����������ن  ��������س�������ل  م����������ا 

ك�������������اأن�������������ه ال���������ب���������ح���������ر م���������������م���������������دوٌد وم�������ت���������������س�������ٌل

ف�����������ي ال�������������س������ط������ح م�����������ائ�����������ره وال������������ق������������اع زاخ��������������ره

وال ال���������ح���������ي���������اة  ���������س��������ر  ف������ي�������������س������ه  ف�����������ي  ن������������������ذوق 

������������ّدت اأوا�������������س������������ره ن���������ه���������ون ي����������وم����������ًا وق��������������د �������������سُ

ي�����ب�����ق�����ى ع������ل������ى ال��������ع��������ز م���������ن ي�������اأت�������ي�������ه م������وؤت������م������ن������ًا

�����������س����������ادره وال��������������ده��������������ر  وارده  ف�������ال�������ع�������م�������ر 

40



 مداراة بال نفاق 

 زكاة العمل المداراة

 لكل قائد وم�صوؤول 

المداراة كمال الإيمان
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وتتداخل.  تت�سابه  التي  المفاهيم  هي  كثيرٌة 

الت�سابه،  منها  يتراءى  التي  المفاهيم  هي  وكثيرٌة 

هذه  من  متباينًة…  واقعها  في  تكون  قد  والتي 

ُيظنُّ  حيث  والــمــداراة،  النفاق  مفهوما  المفاهيم 

اأنَّهما متداخالن ولكن واقعهما الختالف.

مداراة بال نفاق
ال�سيد علي حجازي

واالإخفاء  والنق�سان  الفناء  ه��و  اللغة  ف��ي  النفاق 

والخروج.

والمداراة لغًة هي الليونة ولطافة المع�سر.

والنفاق ا�سطالح اإ�سالمي، لم تعهده العرب من قبل، 

وهو اإظهار االإيمان اأو االإ�سالم واإخفاء الكفر، وهو ماأخوذ 

من المعنى اللغوي.
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اإظهار  وجود  هو  والمداراة  النفاق  بين  الت�سابه  ووجه 

واالن�سجام  والقرب   الليونة  اإظهار  المدارة  ففي  واإخفاء. 

يظهر  المعنيين  بحقيقة  التمعُّن  ف��ي  ولكن  م��ا!  واإخ��ف��اٌء 

التباين.

والمداراة من وجوه، فتارًة  النفاق  والكالم في كلٍّ من 

ث عنهما من الناحية ال�سلوكية االجتماعية واأخرى من  نتحدَّ

ناحية االإيمان واالإ�سالم.

النفاق في التاريخ

على  االإ�سالم  بدايات  اإلى  النفاق  حركة  بدايات  ترجع 

تتمثل  النفاق  وحركة  الداخل.  من  االإ�سالم  مواجهة  مبداأ 

باتجاهين:

االإ���س��الم وهدم  اأج��ل تقوي�س  م��ع��روف م��ن  م��ا ه��و   �1
والموؤمرات  الد�سائ�س  وحبك  داخله  من  واإ�سعافه  اأركانه 

الإ�سقاطه.

2� ما يعمل من اأجل تحقيق مكا�سب دنيوية، من خالل 
ا�ستغالل �سلطة االإ�سالم. وهذا النحو ال يعمل على اإ�سعاف 

اإطاعة  يحقق  كي  تقويته  على  يعمل  بالعك�س  بل  االإ�سالم، 

�سلطته وتثبيتها.

ولهذا النحو جذور تاريخية عند اليهود خ�سو�سًا كاأهل 

كتاب وعند العرب عمومًا. ولهذا ورد اأن رجاًل من بني عامر 

قال في حق ر�سول اهلل P »واهلل لو اأني اأخذت هذا الفتى 

. وهذا كالم وا�سح الداللة 
)1(

العرب«  من قري�س الأكلت به 

P وما يدعو له. وهذا ما ذكره  على م�ستقبل ر�سول اهلل 

 P النبي  ب�سخ�س  بمعرفتهم  اليهود  عن  الكريم  القراآن 

�ْلِكَتاَب  �آَت��ْي��َن��اُه��ُم  ��ِذي��َن  {�لَّ تعالى:  قال  وع�سره،  و�سفاته 

َيْعِرُفوَنُه َكَما َيْعِرُفوَن �أَْبَناءُهْم} )البقرة: 146(. ولهذا كان 

اليهود يتحدثون عن النبي P باأنه النبي الخاَتم.

هذا الواقع لر�سول اهلل P كان معروفًا و�سائعًا. وهذا 

ما فتح الباب اأمام حركة النفاق من النحو الثاني، وكذلك 

هو باب للنفاق من النحو االأول للمواجهة من البداية.

وقد �سهدت بدايات تاريخ االإ�سالم حركَة نفاٍق كبيرة، 

نتائجها  وم��ن  خا�سًة،  المدينة  في  ب��ارز  ح�سوٌر  لها  ك��ان 

اليهودي  االأحبار  كعب  اأركانها  اأهم  وكان  �سرار.  م�سجد 

ــالح  ا�صط ــاق  النف

ــم  ــي، لــ اإ�صــالمـــ

من  العرب  تعهده 

ــو اإظهار  ــل، وه قب

الإ�صالم  اأو  الإيمان 

ــر ــاء الكـف واإخـفـــ
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وعبد اهلل بن اأبي �سلول من المدينة. وهاتان ال�سخ�سيتان 

جمعتا النحوين من النفاق، حيث كان لكعب االحبار مقام 

P، بل كان  في الدولة االإ�سالمية بعد وفاة ر�سول اهلل 

في مركز القرار للدولة االإ�سالمية.

 هل النفاق مدنيٌّ فقط؟

اإن حركة النفاق ن�سطت في المدينة المنورة. والقراآن 

ِمَن  َح���ْوَل���ُك���ْم  ���ْن  {َوِم���مَّ تعالى:  بقوله  �سراحًة  ذك��ره��ا 

�الأْعَر�ِب ُمَناِفُقوَن َوِمْن �أَْهِل �ْلَمِديَنِة َمَرُدو� َعلَى �لنَِّفاِق 

وَن �إَِلى  َتْيِن ُثمَّ ُيَردُّ ُبُهْم َمرَّ اَل َتْعلَُمُهْم َنْحُن َنْعلَُمُهْم �َصُنَعذِّ

َلْم  {َلِئْن  تعالى:  وقوله   ،)101 )التوبة:  َعِظيٍم}  َع��َذ�ٍب 

َيْنَتِه �ْلُمَناِفُقوَن َو�لَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم َمَر�ٌس َو�ْلُمْرِجُفوَن 

�إِاَل  ِفيَها  ُي��َج��اِوُروَن��َك  اَل  ُث��مَّ  ِبِهْم  َلُنْغِرَينََّك  �ْلَمِديَنِة  ِفي 

النفاق موطنه  اإن  يقال  ولهذا   .)60 )االأح��زاب:  َقِلياًل} 

المدينة وال وجود له قبل ذلك في مكة؛ خا�سة مع القول 

اإن حركة النفاق ن�ساأت في ظّل قوة االإ�سالم وهيمنته اإما 

االإ�سالم في مكة  اإن  واإما لمواجهته داخليًا. وحيث  خوفًا 

الثاني،  للنفاق على النحو  كان �سعيفًا مالحقًا فال مورد 

اأما المورد االأول فهو ي�ستدعي ن�سوء النفاق في مكة طمعًا 

ال�سعف  مع  المواجهة  واأن  للمواجهة خا�سة  ا�ستعدادًا  اأو 

اأ�سهل واأنجع.

وهناك اآيتان من �سورة العنكبوت المكية ت�سيران اإلى 

 ِ المنافقين، قال تعالى: {َوِمَن �لنَّا�ِس َمْن َيُقوُل �آَمنَّا ِباللَّ

َفاإَِذ� �أُوِذَي ِفي �لِل َجَعَل ِفْتَنَة �لنَّا�ِس َكَعَذ�ِب �لِل َوَلِئْن َجاء 

ٌر ِمْن َربَِّك َلَيُقوُلنَّ �إِنَّا ُكنَّا َمَعُكْم �أََوَلْي�َس �للُ ِباأَْعلََم ِبَما  َن�صْ

ُدوِر �ْلَعاَلِميَن َوَلَيْعلََمنَّ �للُ �لَِّذيَن �آَمُنو� َوَلَيْعلََمنَّ  ِفي �صُ

�ْلُمَناِفِقيَن} )العنكبوت: 10 � 11(.

امتداده  ولكن  االإ���س��الم،  ك��ان  اأن  منذ  ك��ان  فالنفاق 

نادر؛  اأو  اإما معدوم  يومنا هذا  اإلى   � الم�سطلح  بالمعنى   �

اإ�سعافه،  من  اأو  االإ�سالم  على  الق�ساء  من  للياأ�س  وذلك 

ولكن �سراع الحق مع الباطل ال ينتهي، فتبقى بذرة النفاق 

ة مع الزمن. غ�سَّ

قوي  كلما  فيزداد  الطمع  نفاق  وهو  الثاني  النحو  اأما 

االإ�سالم وانت�سر، ولم يخُل منه وقت.

ــواع النفاق  ــن اأن م

ــاق الطمع وهو  نف

ــا قوي  ــزداد كلم ي

ــر ــالم وانت�صـ الإ�ص
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من  اأخطر  فهو  م�ستور  داخلي  عدو  النفاق  اإنَّ  وحيث 

.
)2(

الكفر الظاهري. ولهذا ورد اأنَّ النفاِق اأ�سواأ من الكفر 

وعن ر�سول اهلل P: »َمَثُل المنافق َمَثُل جذع النخل، 

اأراد �ساحبه اأن ينتفع به في بع�س بنائه فلم ي�ستقم له في 

المو�سع الذي اأراد، فحّوله في  مو�سع اآخر فلم ي�ستقم له، 

.
)3(

فكان اآخر ذلك اأن اأحرقه بالنار« 

اأرب��ع  على  »ال��ن��ف��اق   :Q الموؤمنين  اأم��ي��ر  وع��ن 

والطمع.   
)5(

والحفيظة   
)4(

والهوينا  الهوى  على  دعائم: 

وال�سهوة  والعدوان  البغي  على  �ُسعَب:  اأرب��ع  على  فالهوى 

اأربع �ُسعَب: على الغّرة واالأمل  والطغيان... والهوينا على 

على  �ُسعَب:  اأربع  على  والحفيظة  والمماطلة...،  والهيبة 

الكبر  والفخر  والحمية  والع�سبية...، والطمع على اأربع 

.
)6(

�سعب: على الفرح والمرح واللجاجة والتكاثر...« 

االإ�سالم،  من  �ساحبه  يخرج  ال  النفاق  معنى  وهنا 

ولكن ينق�س اإيمانه.

فعن االإمام ال�سادق Q: »اإياكم والخ�سومة فاإنها 

، وعنه Q: »اإنَّ الفح�س 
)7(

ُت�سغل القلب وتورث النفاق« 

 :Q وعنه اأي�سًا ،
)9(

 من النفاق« 
)8(

والبذاء وال�سالطة 

.
)10(

»اأكل الطين يورث النفاق« 

وغيرها   ،
)11(

النفاق...«  يورث  »الغناء   :Q وعنه 

من الروايات الكثيرة. 

اال�سطالحي  المعنى  لي�س  المعنى  هذا  اأنَّ  والظاهر 

نق�سان  بمعنى  هو  واإنما  حقيقي،  كفر  هو  ال��ذي  نف�سه 

فارتكابه  ال�سريعة،  عنه  نهت  ذك��ر  ما  كل  الأن  االإي��م��ان؛ 

�سخ�س  يدعي  فكيف  االإي��م��ان.  ف��ي  نق�سٍ  ع��ن  يك�سف 

عنه،  ي�سدر  لما  اإخفاء  فهو  خالفه؟  يمار�س  ثم  االإيمان 

وهذا نفاق.

حقيقة المداراة

اإخفاء  مفهومها  في  يوؤخذ  فلم  المداراة  حقيقة  واأما 

الأّن  ال�سخ�س،  واقع  خالف  اأنه  يتراءى  ما  واإظهار  �سيء 

اأو  واللين  اللطف  يعتمد  اأن  بين  اأم��ره  يدور  ي��داري  الذي 

يرتبط  اإذًا  فهو  االآخ��ري��ن.  ي��وؤذي  بنحو  والق�سوة  العنف 

بالجانب ال�سلوكي. 

ــداري يدور  ــذي ي ال

اأن  ــن  بيــ ــره  اأمــــ

ــف  ــد اللطــ يعتــم

اأو العنــف  ــن  واللي

بنحـو  ــوة  والق�صــ

يــوؤذي الآخــريــن، 

فهــو اإذًا يــرتبــط 

بالجانب ال�صلوكي
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بل  للظاهر،  مخالٍف  اإيماٍن  عن  ال��م��داراة  تحكي  وال 

معنى المداراة اأن تبقى على نف�س ما اأنت عليه من اإيماٍن 

الكافر  مع  ين�سجم  ال  الموؤمن  الم�سلم  فمثاًل  وعقيدة؛ 

من  وموؤمن  م�سلم  واأن��ت  معه  تن�سجم  اأن  ال��م��داراة  فهنا 

االن�سجام  ت�ستدعي  المداراة  كانت  فلو  واإال  العمل،  حيث 

وللزم من  بقيت مداراة  لما  واالإيمان  بالعقيدة  االآخر  مع 

وجودها عدمها؛ الأنها تلغي الجهة التي ت�ستدعي المداراة 

العقيدة،  اخ��ت��الف  م��ن  النا�سئة  االن�سجام  ع��دم  وه��ي 

ولهذا فال مداراة اإال مع المحافظة على ما اأنت عليه من 

في  لك  المخالف  االآخر  يالئم  بما  وتعمل  وعقيدة  اإيمان 

العقيدة.

النفاق  بخالف  االإيمان،  توؤكد  المداراة  كانت  ولهذا 

الأجل  االإيمان  اإظهار  النفاق  وفي  الكفر.  حقيقته  ال��ذي 

واإما  ومكيدًة   ومواجهًة  خوفًا  اإم��ا  االآخ��ر،  مع  المالطفة 

طمعًا. وهذا من الناحية االإيمانية.

المداراة كمال لالإيمان

في  م��ّر  كما  االإي��م��ان،  نق�س  م��ن  لي�ست  وال��م��داراة 

نق�س.  عدمها   بل  لالإيمان،  اإكمال  المداراة  بل  النفاق، 

فقد ورد عن ر�سول اهلل P: »ثالث من لم يكّن فيه لم 

يتم له عمل: ورع يحجزه عن معا�سي اهلل،  وُخُلق يداري 

، الأنَّ من اأ�س�س 
)12(

به النا�س، وحلم يرّد به جهل الجاهل«

االإيمان االأخالق الحميدة ومعا�سرة النا�س، ومن ال يداري 

منه  وتنفر  الخ�سونة  عنه  ت�سدر  فقد  النا�س  ويالطف 

النا�س.

وفي رواية عن االإمام ال�سادق Q: »جاء جبرائيل 

ال�سالم  يقرئك  رب��ك  محمد  ي��ا  ف��ق��ال:   P النبي  اإل��ى 

هو  بالمداراة  االأمر  هذا  اإنَّ   .
)13(

خلقي«  داِر  لك:  ويقول 

لن�سر الدعوة وا�ستجالب النا�س بالمعاملة  الح�سنة، وقد 

يَِّئة} )الموؤمنون:  قال تعالى: {�ْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي �أَْح�َصُن �ل�صَّ

��و� ِمْن  ��اً َغ��ِل��ي��َظ �ْل��َق��ْل��ِب اَلْن��َف�����صُّ 96(،  و{َوَل����ْو ُك��ْن��َت َف��ظهّ
َحْوِلَك} )اآل عمران: 159(.

وعن ر�سول اهلل P: »اأمرني ربي بمداراة النا�س كما 

المطلوبية  في  المداراة  فجعلت   .
)14(

بالفرائ�س« اأمرني 
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عن  اأخ��رى  رواي��ة  وفي  اليومية،  كالفرائ�س  والمرغوبية 

. اإذًا 
)15(

ر�سول اهلل P: »مداراة النا�س ن�سف االإيمان« 

ال يكمل االإيمان اإال مع المداراة، اإذ لوال المداراة ال�ستغل 

ومجادلتهم  النا�س  بمحاججة  والفكر  والنف�س  القلب 

والتغلب عليهم، وهذا يفرغ القلب والعقل من التوجه نحو 

اهلل والعي�س معه، ويلهي النف�س عن العمل ال�سالح، حيث 

اإن االإيمان عبارة عن توجه القلب نحو اهلل وترك التعر�س 

لما عداه، وهذا ن�سف االإيمان، والن�سف االآخر المداراة 

التي تهيئ االإن�سان للعمل ال�سالح.

بين الخديعة ومح�س الإيمان

ناحية  من  ت��ارًة  اإليها  ُينظر  المداراة  اأنَّ  نجد  ولهذا 

االإيمان والكفر فهي �سد النفاق؛ الأنها توؤكد االإيمان،

وتارًة من ناحية االإيمان ونق�سه فهي الوجه االأكمل اإن 

�سرعًا،  مطلوبيتها  اإلى   م�سافًا  لالإيمان،  الكامل  نقل  لم 

وُينظر  وعماًل،  التزامًا  االإيمان  منظومة  من  جزء  فهي 

اإليها تارة من ناحية االأخالق االجتماعية فهي اأمر ح�سن 

ِلين  على  قائم  االإن�ساني  االجتماع  الأن  وعقالئيًا؛  عقاًل 

العريكة وح�سن الع�سرة والمالطفة والمداراة.

الناحية  م��ن  ال��م��داراة  لحكم  الفقهاء  �س  تعرَّ وق��د 

الخم�سة، فجعلوا  التكليفية  االأحكام  لها  وجعلوا  الفقهية، 

منها التقية الواجبة.

 اإذًا، ال نفاق مع المداراة؛ الأن المداراة مح�س االإيمان 

اأو امتثال الأمر ال�سرع والدين، كما اأن ال مداراة مع النفاق 

الأن النفاق خديعة، وُخلٌق �سيىء ومنهيٌّ عنه �سرعًا.

. ال�سيرة النبوية، ابن ه�سام، ج 2، �س 289( 1)

االأمثل ف���ي تف�سير كتاب اهلل المنزل، نا�سر م���كارم ال�سيرازي،  (2 )

ج 3، �س 374.

. الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 2، �س 396( 3)

الهوين���ا وهو من اله���ون: الرفق واللي���ن والتثب���ت، والمراد هنا:  (4 )

التهاون في اأمر الدين وترك االهتمام به. 

الحفيظة: الغ�سب والحمية. (5 )

. �سرح اأ�سول الكافي، المازندراني، ج 10، �س 81( 6)

. و�سائل ال�سيعة )اآل البيت(، الحر العاملي، ج 12، �س 237، ح 5( 7)

ال�سالطة: حدة الل�سان و�سدته. (8 )

. الكافي، م. �س، ج 2، �س، 325( 9)

. المحا�سن، البرقي، ج 2، �س 525( 10)

. الخ�سال، ال�سيخ ال�سدوق، �س 25( 11)

. بحار االأنوار، العالمة المجل�سي، ج 26، �س 116( 12)

. م. ن، ج 72، �س 427( 13)

. الكافي، م. �س، ج 2، �س 117( 14)

م. ن. (15 )

الهوام�س

المداراة ُينظر اإليها 

ناحية  ــن  ــًا م اأحيانـ

والكفـر  ــان  الإيمــ

النفاق؛  ــد  �ص فهي 

لأنها توؤكد الإيمان
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زكــاة العمل 

الـــــمـــــداراة
ال�سيخ فادي نا�سر 

من الأهداف الأ�سا�س التي ي�سعى الإ�سالم لتحقيقها 

بال  ت�سغل  اأن  المفتر�س  من  والتي  العمل  �سعيد  على 

القّيمين على الأعمال والعاملين على حّد �سواء جملة 

اأمور تتلخ�س بما يلي: 

نحو  واإر���س��اده��م  العاملين  هداية  �أواًل: 

االأهداف االإلهية.

ثانياً: اإ�ساعة روح العبودية والطاعة 

هلل بين العاملين.

العاملين  قابليات  تهيئة  ث��ال��ث��اً: 

اأ�سا�س  ك��م��ق��دم��ة  وا���س��ت��ع��دادات��ه��م 

لتكاملهم.

المداراة اأ�سا�س المودة

الذكر هي  ال�سالفة  االأه��داف  هذه 

دون  من  للتحّقق  قابلة  غير  الواقع  في 

االإ�سالمي  العمل  مبادئ  من  اأ�سا�س  مبداأ 

الناجح هو »المداراة«.

بهم  والرفق  النا�س  مالينة  تعني  ال��م��داراة 

اللغة  وفي  ينفروا.  لئال  واحتمالهم  �سحبتهم  وح�سن 

داريت الرجل: الينته ورفقت به، واأ�سله من داريت الّظبي اأي 

 .
)1(

احتلت عليه وختلته حتى اأ�سيده 

في  كما  المكا�سفة  �سد  ه��ي  المعنى  ب��ه��ذا  وال���م���داراة 

قال:   Q ال�سادق  االإمام  والجهل عن  العقل  حديث جنود 
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ــداراة تعتبـــر  المــ

المثلـى  ــة  الو�صيــل

الف�صلى  والطريقة 

اأ�صــ�س  ــاء  لإر�صـــ

والرحمـة  الـمـودة 

ــع المـجتــمـ ــي  فـ

في  كما  اأي�سًا  منها  خير  وهي  المكا�سفة«،  و�سدها  »المداراة 

رجٍل خبيٍث  �ُسئل عن  الباقرQ حين  االإم��ام  الحديث عن 

قد َلِقي اآخر منه جهدًا: هل ترى مكا�سفته اأم مداراته؟ فكتب 

Q: »المداراة خيٌر لك من المكا�سفة واإّن مع الع�سر ي�سرًا 

المثلى  الو�سيلة  تعتبر  المداراة  الأن   ،
)2(

للمتقين«  العاقبة  فاإّن 

والطريقة الف�سلى الإر�ساء اأ�س�س المودة والرحمة في المجتمع 

وبين اأفراد العمل الواحد، وبالتالي منح فر�سة حقيقية ل�سمان 

اأجلها ُخلق االإن�سان وكان  تحقق االأهداف الكبرى التي من 

االجتماع االإن�ساني. 

زكاة العمل

اأ�سا�سًا  النا�س والرفق بهم �سرطًا  من هنا كانت مداراة 

اأخبر  االإ�سالم كما  من �سروط تمامّية االأعمال و�سّحتها في 

له  يتّم  لم  فيه  يكّن  لم  من  »ث��الث   :P اهلل  ر�سول  بذلك 

عمل: ورع يحجزه عن معا�سي اهلل، وُخلق يداري ِبه الّنا�س، 

�سببًا  المداراة  كانت  كما   .
)3(

الجاهل«  جهل  ِبه  َي��ُرّد  وِحلٌم 

رئي�سًا اأي�سًا لنمو االأعمال وزكاتها؛ كما في الحديث عن مولى 

دارى  اأمة  وال  عبد  من  »ما  قال:  اأنه   Q علي  الموحدين 

عباد اهلل باأح�سن المداراة ولم يدخل بها في باطل ولم يخرج 

.
)4(

ى اأعماله«  بها من حّق اإال جعل اهلل َنَف�سه ت�سبيحًا وزكَّ

المداراة واجبة

ملقًى  وواج��ب��ًا  تكليفًا  ال��م��داراة  �سارت  كله  ذل��ك  والأج��ل 

اأولئك المت�سّدين لهداية  على عاتق وكاهل النا�س، خ�سو�سًا 

قال:  اأن��ه   Qالح�سن االإم��ام  االآخ��ري��ن. روي عن  واإر���س��اد 

النبّي  اإلى   Q يقول: جاء جبرئيل   Q »�سمعت جعفرًا 

داِر  ل��ك  وي��ق��ول  ال�ّسالم  يقرئك  رّب��ك  محّمد  ي��ا  فقال:    P

 .
)5(

خلقي«

 :P ر�سول اهلل  »قال  قال:   Q ال�سادق  االإمام  وعن 

.
)6(

اأمرني رّبي بمداراة الّنا�س كما اأمرني باأداء الفرائ�س«

في  ج��دًا  ومهّم  عظيم  مدخل  للمداراة  الأن  اإال  ذل��ك  وم��ا 

�سالمة الدين والدنيا، وبلوغ االأهداف االإلهية من خلق الوجود، 

في  والدنيا  الدين  »�سالمة  قال:  اأنه   Q علي  االإم��ام  فعن 

.
)7(

مداراة النا�س« 

اأهم عامل في هداية النا�س

الدينية  الغايات  تحّقق  في  ال��م��داراة  ب��دور  يرتبط  وفيما 
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واالأهداف االإلهية الكبرى التي من اأجلها كانت البعثة النبوية 

المداراة:  في   { الخميني  االإم��ام  يقول  العلوية،  والوالية 

»للرفق والمداراة كامل االأثر في تحقيق الغايات المرجّوة من 

االأمور المختلفة، �سواء في مجال معا�سرة النا�س واأمور الدنيا 

اأو في مجال ال�سوؤون الدينية وهداية الخلق واإر�سادهم، واالأمر 

النف�س  في مجال مجاهدة  اأو  المنكر،  والنهي عن  بالمعروف 

.
)8(

وتروي�سها وال�سلوك اإلى اهلل«

وفي مو�سٍع اآخر يقول }: »للرفق والمداراة االأثر االأكبر 

هكذا  المرجّوة،  الغايات  تحّقق  في   � اآخر  عامل  اأي  اأثر  من   �

الدينية  ال�سوؤون  في  وكذلك  الدنيوية،  ال�سوؤون  في  الحال  هو 

كاإر�ساد النا�س وهدايتهم، فالرفق من اأهم العوامل في تحّقق 

.
)9(

هذا المق�سد ال�سريف بل ال يمكن تحّققه بدونه« 

منافع  من  فيها  ما  مع  بالنا�س  والرفق  المداراة  ترك  اأما 

اإلى  �سببه   { االإم��ام  فيرجع  عظيمة  وخيرات 

والدنيا  النف�س  ح��ّب  هما  اأ�سا�سين  اأمرين 

حيث يقول: »اأما القلب الملّوث بالبغ�س 

يعاملهم  ال��ذي  اهلل،  لعباد  وال��ع��داء 

منحرف  ف��ه��و  وال���خ���رق،  بالعنف 

بل  ال�سليمة،  االإلهية  الفطرة  عن 

بالدنيا  بالتلّوث  عنها  ومحتجب 

والعجب  النف�س  وحّب  وزخرفها 

.
)10(

بها« 

الـــمـــداراة فــي الــقــراآن 

الكريم

وب���ال���ع���ودة اإل����ى ك��ت��اب اهلل 

العزيز نجد اأنه يزخر باالآيات التي 

العديد  في  وال��م��داراة  بالرفق  تاأمر 

منها  التكليف،  واأداء  العمل  مواطن  من 

قوله تعالى: {َفِبما َرْحَمة ِمْن �لِل ِلْنَت َلُهْم 

و� ِمْن َحْوِلَك}  اً َغِليَظ �ْلَقْلِب اَلْنَف�صُّ َوَلْو ُكْنَت َفظهّ

)اآل عمران: 159(. فاالآية ت�سير ب�سكل وا�سح اإلى اأّن مالينة 

وتقوية  المجتمع  اأو�سال  �سّد  في  االأ�سا�س  اللبنة  تمّثل  النا�س 

لتفّرق  فعامٌل  والخ�سونة  الغلظة  اأما  بينهم،  المحّبة  و�سائج 

االأفراد، ووقوع التنافر بين النا�س، وبالتالي ح�سول خلٍل في 
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. ل�سان العرب، ابن منظور، ج 14، �س 255( 1)

. اأ�سول الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 10، �س 20( 2)

. م�ستدرك الو�سائل، الميرزا النوري، ج 9، �س 35( 3)

. الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 2، �س 117( 4)

. بحار االأنوار، العالمة المجل�سي، ج 65، �س 79( 5)

. و�سائل ال�سيعة )اآل البيت(، الحر العاملي، ج 12، �س 200( 6)

. عيون الحكم والمواعظ، الليثي الوا�سطي، �س 285( 7)

. جنود العقل والجهل، االإمام الخميني )قده(، �س 287( 8)

م. ن. (9 )

. م. ن، �س 209( 10)

الهوام�س

العالقات االجتماعية واالإن�سانية.

اَلَة َو�آُتو�  ِقيُمو� �ل�صَّ يقول تعالى:{َوُقوُلو� ِللنَّا�ِس ُح�ْصناً َو�أَ

اأهمّية  اأي�سًا  تبّين  الكريمة  فاالآية   .)83 )البقرة:  َك��اَة}  �ل��زَّ

والح�سن،  الّلين  القول  خالل  من  وال��م��داراة  المعاملة  ح�سن 

وبذلك تكون مداراة النا�س بالكلمة الطيبة من اأهم الت�سريعات 

االجتماعي  التفاعل  عملية  في  الدينية  والمقّررات  االإ�سالمية 

والعملي. 

ر�سالة اإلى المبّلغين

واأخاه  مو�سى  نبّيه  مخاطبًا  تعالى  قوله  اأي�سًا  ومنها 

َلُه  َطَغى*َفُقواَل  ��ُه  �إِنَّ ِفْرَعْوَن  �إَِل��ى  {�ْذَهَبا   :L هارون 

ُر �أَْو َيْخ�َصى} )طه: 43� 44(. فعندما  َعلَُّه َيَتَذكَّ ًنا لَّ يِّ َقْواًل لَّ

اأمر اهلل تبارك وتعالى مو�سى وهارون L بالذهاب اإلى 

ما  جملة  من  كان  اإليه  واإر�ساده  الحق  اإلى  ودعوته  فرعون 

اأو�ساهما به تعالى مداراة فرعون، رغم اأنه بلغ في طغيان 

والمداراة  الرفق  اأن  اإال  الربوبية،  اّدع���اء  مرتبة  اأنانيته 

نبّيه  تعالى  اهلل  به  اأو���س��ى  ال��ذي  االأ�سلوب  ك��ان  ذل��ك  مع 

و�سية  وهذه  القا�سي.  قلبه  وتليين  لهدايته   Q مو�سى 

اهلل  لر�ساالت  المبّلغين  جميع  اإلى  وا�سحة  ور�سالة  عامة 

والمت�سّدين الإدارة �سوؤون النا�س الدينية والدنيوية مفادها: 

اأن الدعوة اإلى طاعة الحق ال بّد اأن تكون مقرونة بالّليونة 

واللطف والتعامل من موقع المحّبة والرحمة مع االآخرين. 

فاالإن�سان قد يتحّرك من موقع هداية النا�س بالّلين والعطف 

طرقًا  ا�ستخدم  لو  مّما  بكثير  اأكبر  نجاحًا  ويحّقق  والمداراة 

اأخرى مقرونة بالخ�سونة والغلظة والجفاء.

َفاإَِذ�  ْح�َصُن  �أَ ِه��َي  ِبالَِّتي  {�ْدَف���ْع  تعالى:  قوله  اأي�سًا  ومنها 

 .)34 َحِميٌم} )ف�سلت:  َوِلىٌّ  نَُّه  َكاأَ َع��َد�َوٌة  َوَبْيَنُه  َبْيَنَك  �لَِّذي 

فمن م�ساديق دفع ال�سيئات بالح�سنات كما تبّين االآية الكريمة 

والب�سا�سة مع  المداراة واالأدب  ال�سخ�س من موقع  يتعامل  اأن 

بعدها هذا  ينقلب  اأن  يمكن  اإلى حيث  والحقود  المعاند  عدّوه 

االإن�سان اإلى �سديق محّب، ويتحّول من حالة العداوة والبغ�ساء 

اإلى حالة ال�سداقة والمحّبة.

ــى  اإل ــوة  الدعــ اإن 

ــق  ــة الحــ طــاعـــ

ــون  تكــ اأن  ــّد  ب ل 

بالّليونة  ــة  مقرونــ

واللطف والتعـامل 

ــع  ــن مــوقـــــ مــ

ــة والرحمـة  المحّبــ

ــن الآخــريــ ــع  مــ
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ــد  ــائ لــكــل ق

ومــ�ــصــوؤول
 ال�سيد عبا�س نور الدين 

ــواردة  ال الأخالقية  المقاطع  بع�س  عند  نتوقف 

وّله  لّما  الأ�ستر  لمالك   Q علي  الإمـــام  عهد  في 

واإن  هذا،  والعبر.  الدرو�س  بع�س  منها  لن�ستلهم  م�سر، 

القيادية  العهد كله يمثل د�ستورًا جامعًا لالأخالق  كان 

وال�سيرة الإدارية التي ينبغي اأن ينتهجها كل من يتحمل 

م�سوؤولية المجتمع والنا�س والموارد المختلفة.
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العالقة باهلل

مما جاء في العهد عن العالقة باهلل اأنه Q اأمره 

باع ما اأمر به في كتابه: من  »بتقوى اهلل، واإيثار طاعته، واتِّ

فرائ�سه و�سننه، التي ال ي�سعد اأحد اإال باتباعها، وال ي�سقى 

.
)1(

اإال مع جحودها واإ�ساعتها« 

فتقوى اهلل مفتاح كل فالح، وع�سيانه �سبب كل �سقاء. 

واإذا كان من الممكن اأن يحّقق االإن�سان نجاحًا ما في اأحد 

المجاالت بعيدًا عن التقوى، فاإّن هذا النجاح يكون �سببًا 

اأي ن�سر يناله من خالل  في �سقائه وازدياد عذابه. واإّن 

االآخرة  كانت  واإذا  وحيرًة.  �ساللًة  �سيزيده  اهلل  مع�سية 

اهلل  قال  التقوى.  وزاده��ا  فزرعها  الفانية  الدنيا  ح�ساد 

تعالى:{�إِنََّما َيَتَقبَُّل �للُ ِمَن �ْلُمتَِّقيَن} )المائدة: 27(.

 تهذيب النف�س

عند  ويزعها  ال�سهوات،  من  نف�سه  يك�سر  »اأن  واأم��ره 

رحم  اإال من  بال�سوء،  اأم��ارة  النف�س  ف��اإن    ،
)2(

الجمحات 

 .
)3(

اهلل« 

العالية،  المنا�سب  اإلى  و�سل  اإذا  المرء  اأنَّ  ُيَظنُّ  قد 

الوعظ  اإلى  يحتاج  فال  وعليه،  الغواية.  من  اآمنًا  ي�سبح 

هذا  في  يعّلمنا   Qالموؤمنين اأمير  ولكن  واالإر���س��اد. 

فهو  الدنيا  في  مرتبٍة  من  بلغ  مهما  اإن�سان  كل  اأّن  العهد 

 Qالموؤمنين اأمير  اأن  حتى  ير�سده.  من  اإلى  بحاجٍة 

نف�سه كان ُيطاَلب من بع�س اأ�سحابه اأحيانًا اأن يقف على 

اأن  هو  الم�ساألة  في  االأ�سل  الأن  وذل��ك  ِلَيِعَظُهم،  المنبر 

واأن  �سافلين،  اأ�سفل  ت�سقط في  و�ساأَنها  ُتركت  اإذا  النف�س 

الركون اإلى المنازل والمقامات من اأعظم اأ�سباب الهلكة، 

بل هو الهالك بعينه، كما يقول الخميني } في االآداب 

المعنوية لل�سالة.

ُخ�سر، واال�ستثناء هو  االإن�سان في  اأن  اإذًا، هو  االأ�سل 

اإال باالنتباه  ُينال ذلك  من يفوز برحمة اهلل ورعايته. وال 

من الغفلة و�سيانة النف�س من الوقوع في ح�سن ال�سيطان 

النار  »ُح��ّف��ت  واالأه�����واء،  ال�سهوات  اأف��خ��اخ  ج��ّه��ز  ال���ذي 

.
)4(

بال�سهوات« 

تزيد  ج�سدية  رغبة  كل  هي  هنا  المذكورة  وال�سهوة 

اإذا  ــس  النـــــف� اإنَّ 

ــت و�صاأَنهــــا  ُترك

فـــي  ــط  تـــ�صقــ

ــن،  �صافلـي ــل  اأ�صف

ــى  اإل ــون  الرك واإن 

المنازل والمقامات 

ــم  اأعظـــــــ ــن  مــ

الهلـكــة اأ�صبــاب 
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عن الحد المطلوب، الأن ج�سم االإن�سان له 

حّد من الحاجات. وقد يتّوهم �ساحبه اأنه 

اأ�سر  الوقوع في  اإلى المزيد نتيجَة  بحاجة 

الوهم. لذا ينبغي التعامل مع النف�س دائمًا 

وطلب  الظن،  و�سوء  االت��ه��ام  قاعدة  على 

الهداية والتاأييد من اهلل تعالى.

ق�سة عن ال�سهيد رجائي

مبنى  في  التنظيفات  عّمال  اأحد  ينقل   

ال�سهيد  اأن  االإ�سالمية  الجمهورية  رئا�سة 

رئي�سًا،  ك��ان  عندما  رجائي  علي  محمد 

»�ساأطلب منك  وقال:  يوم،  ا�ستدعاه ذات 

هذا  فقال  تخالفه«.  اأن  اأري��دك  وال  طلبًا 

العامل: »بكل �سرور، روحي فداك«، قال له 

كل  ناأتي  واأنت  اأنا  اأنني  تعلم  »اأنت  ال�سهيد رجائي: 

يوم �سباحًا قبل مجيء الجميع. فاأريدك اأن تدخل 

علّي كل �سباح دون ا�ستئذان، وتقول لي: محمد علي! 

ال تن�َس اأنك كنت بائعًا متجّواًل في اأزقة طهران«.

تجاوز الأنا

فاإن  ل��ك،  يحل  ال  عما  بنف�سك  و�سّح  ه��واك،  »فاملك 

اأو  اأحبَّت  فيما  منها  االإن�ساف  )االأنف�س(  بالنف�س  ال�سّح 

.
)5(

كرهت«

�سيئًا.  اأو  ح�سنًا  عنها  ي�سدر  اأمر  كل  هو  النف�س  هوى 

وبما اأن االأ�سل في التعامل مع النف�س هو �سوء الظن والتهمة 

و�سف  في   Qالموؤمنين اأمير  ك��الم  في  كما  الدائمة 

مخالفة  يجب  لهذا   ،
)6(

متَّهمون«  الأنف�سهم  »فهم  المتقين: 

الهوى مطلقًا. وهذا ال يح�سل اإال بطاعة اهلل مطلقًا. فقد 

تاأمر النف�س باأمر ح�سن اإال اأن موقعه ال يكون منا�سبًا ويوؤّدي 

بل  ب�سيء،  النف�س  ُتطاع  ال  اأن  يجب  وعليه،  ال�سوء.  اإل��ى 

الطاعة المطلقة هلل بالرجوع اإلى اأحكام دينه.

وحيث اإّن حدود �سلطة القائد تّت�سع باّت�ساع م�سوؤوليته، 

فقد تزّين له نف�سه االنتفاع ال�سخ�سي من ال�سلطة، ويجد 

فيها رغبًة جامحًة لال�ستفادة.

واالإن�ساف يقت�سي اأن ال يترك النف�س تّتخذ القرارات 
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من المنظور الذاتي.

حبُّ النا�س 

واللطف  لهم،  والمحبة  للرعية،  الرحمة  قلبك  �ْسِعر 
َ
»واأ

بهم، وال تكوَننَّ عليهم �َسُبعًا �ساريًا )�ساربًا( تغتنم اأكلهم، 

في  لك  نظيٌر  اأو  ال��دي��ن،  في  لك  اأٌخ  اإم��ا  �سنفان:  فاإنهم 

 .
)7(

الخلق«

ال�سعي لخدمة النا�س، التي تعتبر من االأهداف االأ�سا�س 

للحكومة االإ�سالمية، ال يمكن اإال مع وجود محبٍة خا�سٍة لهم 

في القلب. فما يدفع االإن�سان للخدمة اإما اأن يكون االنتفاع 

المادي، وهذا االأمر ال ي�ستمر مع و�سوله اإلى مراتب عليا في 

اأن يكون الحب الذي يجعل �ساحبه قادرًا على  اأو  القيادة، 

تحّمل اأعباء الخدمة الثقيلة.

ما  غالبًا  الأنها  العادي،  بالعمل  النا�س  خدمة  فلي�ست 

تتطلب تحّمل اأذيتهم اأو اإلحاحهم اأو طلبهم ما ال ي�ستحقون. 

وهم بين جاهٍل اأو �ساحب حاجة. و�ساحب الحاجة – كما 

في المثل � اأعمى ال يرى ما وراء حاجته.

P مع ذلك االأعرابي الذي  ولعّلنا قراأنا ق�سة النبي 

وب�سّدة،  الغنائم  من  بح�سته  يطالبه  اأ�سحابه  اأم��ام  قام 

له  واأمر   P فهداأهم  مغ�سبين،  النبي  اأ�سحاب  فانتف�س 

ته. مع اأن ذلك االأعرابي لم يكن قد �سارك في تلك  بح�سّ

الغزوة.

االأرعن  الموقف  هذا   P االأكرم  الر�سول  تجاوز  لقد 

بابت�سامة  وقابله  الغنائم.  تلك  من  �سيئًا  ي�ستحق  ال  لرجل 

اأده�ست االأ�سحاب، ثم قّدم ح�سته متنازاًل عن حّقه. 

يقول االإمام الخميني }:

االأ�سف  ذل��ك  ياأ�سف   P االأك���رم  النبي  ك��ان  »ل��م��اذا 

المرير على عدم اإيمان الم�سركين اإلى الحد الذي خاطبه 

اهلل تعالى بقوله: {َفلََعلََّك َباِخٌع َنْف�َصَك َعلَى �آَثاِرِهْم �إِْن َلْم 

ُيوؤِْمُنو� ِبَهَذ� �ْلَحِديِث �أَ�َصفاً} )الكهف:6(؟ فلي�س هذا �سوى 

اأنه ع�سق جميع عباد اهلل، وع�سق اهلل هو ع�سق تجّلياته...

الع�سق  ه��ذا  من  ب�سي�س  الإيجاد  ُوّفقنا  اإذا  واأن��ت  اأن��ا 

لتجّليات الحق � الموجود في اأولياء اهلل � في اأنف�سنا، واأردنا 

.
)8(

الخير للجميع، فقد بلغنا مرتبة من الكمال المطلوب« 

لخـدمــة  ال�صعــي 

النـا�س التي تعتبـر 

ــداف  الأهــ ــن  مـــ

الأ�صـا�س للحكومة 

ل  ــة  الإ�صــــالمـيــ

ــن اإل مــــع  يمكـــ

وجـود محبٍة خا�صٍة 

ــب  القل ــي  ف ــم  له
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ــام  ــول الإمــــ يقــ

الخميني }: »على 

ــر بالمعـروف  الآمـ

عـــن  والنــــاهـي 

ــرى  ــر اأن ل يـ المنك

ــة،  منـّزهـ ــه  نف�صـ

ــوًا  ــا عـلـــ ول لــهـ

ــة عـلــى  اأو رفـعــ

المرتكــب للمنكر«

. نهج البالغة، ج 3، خطبة رقم 53، �س 83( 1)

اأي يكفها عن مطامعها اإذا جمحت عليه. (2 )

. نهج البالغة، م. �س، �س 83( 3)

. بحار االأنوار، العالمة المجل�سي، ج 67، �س 78( 4)

. نهج البالغة، م. �س، �س 84( 5)

. مكارم االأخالق، ال�سيخ الطبر�سي، �س 476( 6)

نهج البالغة، م. �س، �س 84.( 7)

. و�سايا عرفانية، االإمام الخميني}، �س30-29( 8)

. م. ن، �س 29( 9)

انظر: تحرير الو�سيلة، االإمام الخميني }، ج 1، �س 481( 10)

الهوام�س

اإدراك حقيقة النف�س

والقاعدة التي نوؤ�س�س عليها هذه االأحا�سي�س والتوجهات 

الحّبية اللطفّية هي اإدراك حقيقة النف�س باأنها ال �سيء، واأن 

التف�سل من اهلل. فكيف  اأي كمال ح�سلنا عليه هو مح�س 

نتفاخر على غيرنا بما ال نملكه؟!

هذه  اإل���ى  م�سيرًا  الق�سة  ه��ذه   { االإم����ام  وي��ذك��ر 

القاعدة قائاًل:

R، فطلب  اأنبيائه  اأحد  قد خاطب  اهلل  اأن  يروى   «

اإليه اأن ياأتيه بمخلوق اأ�سواأ منه. فقام النبي)عليه ال�سالم( 

فتركها،  ن��دم  اأّن���ه  اإال  قلياًل،  ح��م��ار  رف���اة  ب�سحب  بعدها 

فخوطب بالقول: لو اأنك اأتيتني بتلك الجيفة لكنت �سقطت 

من مقامك. 

االأمر  لعّل  ولكن  الحديث،  �سّحة  مدى  اأع��رف  ال  واإّن��ي 

االأف�سلية  يرون  حينما  �سقوطًا  ُيعد  االأولياء  لمقام  بالن�سبة 

.
)9(

الأنف�سهم على غيرهم، فتلك اأنانية وغرور«

وال �سك باأن هذه القاعدة ت�سمل الع�ساة اأي�سًا، ولي�ست 

منح�سرة بين الموؤمنين اأنف�سهم، بل على المرء اأن ال يتفاخر 

االبتالءات  من  واإن  عا�سيًا.  كان  ولو  االآخرين  على  بنف�سه 

الكبرى للقائد اأّنه ي�ساهد معا�سي النا�س اأكثر من غيره. كما 

ي�سطدم كل يوم ب�سقوط موؤمن هنا وموؤمن هناك.

تحرير  في  النقطة  يبين هذه   { الخميني  واالإم��ام   

 – المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  االأم��ر  ب��اب   – الو�سيلة 

فيقول:

»..على االآمر بالمعروف والناهي عن المنكر اأن ال يرى 

نف�سه منّزهة، وال لها علوًا اأو رفعة على المرتكب. فربما كان 

تعالى،  هلل  مر�سية  نف�سانية  �سفات  للكبائر  ولو  للمرتكب 

اأحّبه تعالى لها واإن اأبغ�س عمله. وربما كان االآمر والناهي 

.
)10(

بعك�س ذلك واإن خفي على نف�سه« 
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ولء اإبراهيم حمود

�صهداء الجبل الرفيع 

 
)1(

ات�ساًل  تلقيت   ،1997 اأيلول  من  ع�سر  الثالث  �سباح 

ح�سن  ال�سيد  �سماحة  مع  الحلم  المقابلة  اإلغاء  فيه  ُبلِّغُت 

وبكيت  ف�سمعتها  الأخــبــار،  �سماع  اإلــى  ودعيت  اهلل،  ن�سر 

هذه  هاجرت  التي  اأيلول  طيور  مع  الطائر  حلمي  ون�سيت 

المرة، �سهيدة اإلى باريها. 

، حاورُت امراأًة، 
)2(

م هادي 
ُ
و�سمحت لي المنا�سبة الحزينة بلقاء اأ

اأذهلني اأنه ال اأثر الحمرار الدمع في عينيها، فاأكبرتها اأمًا لل�سهيد 

وزوجة للقائد. وانكفاأُت اإلى اأوراقي، اأملوؤها، فرحًا وحبًا ومقاومًة، 

اإلى اأن قال لي ولدي يومًا: »في الطريق اإلى الحلم نتوه، لكننا في 

ذات الطريق نجد حلمًا اآخر«. فم�سيت في »ذات الطريق« ووجدت 

منها  يقّرب  اأن  ال�سهيد  ولدها  من  تطلب  اأمٌّ  منها  عديدة:  اأحالمًا 

الدهر،  م�سمع  على  يلقيه  �سعرًا،  اأحالمه  ي�سوغ  ومنها جدٌّ  ولده.. 

ووجدت  وجّدًا  ووال��دًة  والدًا  التقيتهم جميعًا،  ووال��ده.  ال�سهيد  عن 

مالمح   � االأح��ب��ة  وج��وه  عن  �سنة  ع�سرة  اأرب��ع  غياب  وبعد   � بينهم 

يرزقــون اأحيـاٌء 
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مبتداها  والثبات  واآخرها  اأّولها  الفخر  كان  م�ستركة،  كثيرة 

ومنتهاها، والحزن الغافي تحت جمر االنت�سار اأبهاها. عدت 

من حواراتهم وقد تذّوقُت نكهة اأحزاٍن جديدة، لكنني عرفت 

عن كثب معنى االنتماء الأمٍة ي�ست�سهد ابن قائدها مع اثنين من 

اإالَّ بالتناف�س على دروب  اأ�سدقائه، دون �سخب المباهاة  اأعّز 

الجهاد. �سهداء الجبل الرفيع، طبتم وطابت االأر�س التي عليها 

ا�ست�سهدتم واالأمة التي الأجلها م�سيتم.

جّد ال�سهيد ال�سيد هادي ح�سن ن�سر اهلل )حفظه اهلل(.

اأذكر من طفولة هادي وقوفه بمحاذاة الطريق قرب بيتنا 

في القرية، يحمل بندقية خ�سبية يوجهها مع  اأخيه جواد تجاه 

العابرين اإلى منزلنا. وكان بعد اأن يتاأكد من مق�سدهم، ي�سمح 

لهم بالمرور بعد اإعطائهم »كارت الزيارة« المقطوع من علبة 

دخان فارغة. كان الم�سهد ي�سرُّ قلبي دون اأن اأعلم اأنه �سيبلغ 

درجة المقاومة وال�سهادة من خالل ولعه »بالبنادق«. 

حفيد  اأول  كان  ح�سن  فال�سّيد  ة؛  خا�سّ ة  محبَّ االأول  للحفيد 

لوالدي وقد كان متعلقًا به، كما كان هادي حفيدي االأول. وقد اأحّبنا 

هادي كثيرًا. كان يق�سي معنا اأجمل االأوقات. واأكثر ما اآلمنى بعد 

فّو�سني   � اإلحاٍح مني  وبعد   � ب�سنة  اأنني قبل ذلك  ا�ست�سهاده، هو 

والده ال�سيد ح�سن بالبحث عن �سقٍة له. في البداية، لم نكن نملك 

ق�سطها االأول، وعندما تي�ّسرت بالتق�سيط واأنهينا الدفعة االأولى، 

لنا  فاأعاد  ا�ست�سهد هادي،  االآف دوالر،  التي كانت حينها خم�سة 

اأ�سحابها المبلغ، عندها طلب �سماحة ال�سيد توزيعه على الفقراء، 

وقد نفذنا له هذه الرغبة. 

ل�سنا وحدنا في هذه االأمة من قّدم ال�سهداء، لذلك فاقت 

َطمِئُنه اأنه 
ُ
بطولة هادي في المواجهة حزني عليه. اأما االآن فاأ

وبعد م�سي اأربعة ع�سر عامًا على ا�ست�سهاده حّققنا انت�سارين 

لقد  خطاه.  على  �سن�سير  واأننا  اإليهما،  ي�سعى  كان  كبيرين، 
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ي�ساألني عن  والجميع  الف�سائيات  كثيرة على  اأجريت حوارات 

علّي  يمر  كان  الذي  اأحٌد عن هادي  ي�ساألني  لم  ال�سيد ح�سن، 

والأن  ووجهي.  ي��دي  ويقبل  ج��دي«  يا  �سيئًا  »اأت��ري��د  �سائاًل: 

ع�سرتنا معه كانت ق�سيرة ن�سبيًا لذلك اأختم حديثي ب�سعٍر 

كتبته له:

ط�������رق ب�������اب ال����ج����ه����اد وق��������ال ه�����ادي

اأن������ا روح������ي ف��������داِك ي����ا ب����الدي

ق��������وم��������وا ي��������ا رف��������اق��������ي وّدع��������ون��������ي

وي���ا خ���ّي ق���وم اأ����س���رج ل��ي ج���وادي

اأن���������ا اب��������ن ال����ح���������س����ن وب���ت���ع���رف���ون���ي

اأن���ا اب��ن ال��ل��ي ح��رق قلب االأع���ادي

اأن�����������ا ب�����ال�����ن�����ار ل���������وال ب���ي���ح���رق���ون���ي

وب��ق��ل��ب ال��ع��ا���س��ف��ة ب���ي���ذروا رم����ادي

ع�����ن ن���������س����رة اأب���������ي م�����ا ب��ي��م��ن��ع��ون��ي

ال���ل���ي رّب����ان����ي ع��ل��ى اأع���ظ���م م��ب��ادي

وب���ت�������س���ج���ي���ع م������ن اأم����������ي ال���ح���ن���ون���ة

ال��ل��ي ق��ال��ت��ل��ي م���ا ب��ت��رج��ع ي���ا ه���ادي

ب����ال���������س����ه����ادة اأو  ب����ال����ن���������س����ر  اإال 

بخل  ما  التي  ال�سهداء  الأمة  ننتمي  واأب��واه  وهادي  اأنا  اإذًا، 

فترة  طيلة  هادي  اأبي  مع  بقيت  لقد  عليها.  باالأعزاء  اأبناوؤها 

االأربعين، كان فيها يوا�سيني ويعزيني. حتى اأم هادي، كانت ال 

تقّل عن ال�سيد �سجاعة وقوة. و�ستبقى اأّمًا للرجال الذين تقدم 

اأحدهم من اأمته �سهيدًا.

والدة ال�سهيد علي كوثراني

اأحيا.  ومع ذكرياته  ا�ست�سهاده،  بعد  كبيرًا  فراغًا  ترك علي 

اأربعة  ــي  م�ص بعد 

ــى  ــًا عل ــر عام ع�ص

ــاده حّققنا  ا�صت�صه

كبيرين  انت�صارين 

كان ي�صعى اإليهما
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لقد تعّلقت بعده باالآخرة اأكثر. كان حري�سًا على ديني ويذّكرني 

باالآخرة دومًا. �ساألته مرة بعد والدة طفله االأول محمد باقر: »اأال 

اأتجاوز هذا  فاأجابني: عندما  لولدك، عندما تغيب عنه«؟  تحّن 

قد  كان  ال�سماء.  اإلى  واأ�سار  فوقنا«،  بالذي  اإال  اأفكر  ال  الخط، 

 Q اأ�سيب قبل ا�ست�سهاده. واأثناء زيارتي لمقام ال�سيدة زينب

اأكثر  بعد عودتي: »اهلل يحبك  لي  بال�سالمة فقال  له  اأدعو  كنت 

دعائي  ي�ستجب  ولم  ونجوت.  ا�ستجاب دعاءك  فقد  يحبني  مما 

لنف�سي بال�سهادة التي طلبتها في �سالة الليل قبل ذهابي«. يوم 

ا�ست�سهاده كان قلبي مقبو�سًا. وقد اأعلموني اأن االت�سال به مفقود. 

كنت قد اأعددت له الملوخية التي يحبها كثيرًا. وبعد عودتي من 

مالمح  من  علمت  �ساق،  طويل  نهاٍر  بعد  قريباتي،  اإحدى  ماأتم 

لحظات  كانت  فا�سترجعت.  ا�ست�سهد،  اأنه  ال�ساحبة  اأخيه ح�سن 

�سعبة للغاية. لقد انتهى زمن خوفي عليه وبداأ زمن حزني. االآن 

ت�سّليني اأخبار ولده الوحيد محمد باقر. هو كل العزاء من بعده، 

 .
)3(

وهو اليوم ي�ستعد المتحان ال�سهادة المتو�سطة، البريفيه 

في  منزلنا  في  ثالثًا  اأو  مرتين  علي  ول��دي  ه��ادي  زار  لقد 

روؤيتي ل�سورته  بعد  اإال  العام  االأمين  ابن  اأنه  اأعلم  ولم  ال�سياح، 

بعد ا�ست�سهاده، فتاألمت الأجله تاألمي لولدي. وكثيرًا ما ا�ستعدت 

التفا�سيل الب�سيطة الأدبه وُخُلقه في تلك اللقاءات.

لقد وجدت كثيرًا من العزاء في زيارة اأم هادي لي وفي كلماتها 

اإ�سرائيل، نحن �سُنبكيها. االآن  ُتبكينا  اأن  ال�سجاعة: »لن نر�سى 

دا�س اأوالدنا قلبها وبعد اأن ولدوا من جديد. لقد التقينا ال�سيد اأبا 

هادي قبل االأربعين، �سّدقيني، اإّن من ي�سمع كالمه يع�سق الموت 

ويتمّنى ال�سهادة. االآن وبعد م�سي اأربع ع�سرة �سنة على ا�ست�سهاد 
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اأم هادي:  قالت لي 

»لن نر�س اأن تبكينا 

ــل، نحن  اإ�صـــرائيــ

الآن  �صنبــكيــــها 

دا�س اأولدنا قلبها«

علي وهادي وهيثم اأقول الأمهاتهم واأمهات من ا�ست�سهد بعدهم 

بارك اهلل لكّن �سهادة اأبنائكن وهّناأهم اهلل بجنته.

والد ووالدة ال�سهيد هيثم مغنية

ترك لي ال�سهيد خطه، الأتابع خطاه عليه، والأنه كان ينادي 

في اأكثر عملياته يا زهراء، �سمينا ابنته بهذا اال�سم المبارك، 

بعد والدتها عقب ا�ست�سهاده. هو قربي في كل خطوة اأخطوها. 

اإنني اأرفع راأ�سي بهم واأعتز بهيثم وعلي وهادي. اأفرح كثيرًا 

قلبي.  في  الموجودة  ة  الغ�سَّ رغم  ولدي  برفاق  األتقي  عندما 

والدته  �سّلت  هيثم.  من  حيَّة  كذكرى  زه��راء  وج��ود  اأفرحنا 

اأن  ركعتي �سكر مرتين، االأولى عندما تي�ّسر االت�سال به بعد 

عودة  وتاأكدت  ا�ست�سهاده،  تاأكد  عندما  والثانية  مفقودًا  كان 

االأ�سر  له  تكره  كانت  فقط.  اأي��ام  اأربعة  بعد  الطاهر  جثمانه 

لقد  �سهيدًا.  بعودته  دعاءها  اهلل  ا�ستجاب  وقد  ميتًا.  اأو  حيًا 

ظّن الن�سوة اأّنها جّنت، عندما �سرخت بهن: »هيثم ما مات. 

وهيثم  كان هادي  تبكوا«.  ال   يموت.  وال�سهيد ال  �سهيد  هيثم 

�سديقين وما كانت تعرف اأن عالء هو هادي. وقد نِدَمْت كثيرًا 

اأحد االت�ساالت  اأن عرفت ذلك، فهي كانت قد طالبته في  بعد 

الجهادية  ال�ساحة  ويتركا  المنزل  يجل�س وهيثم في  اأن  الهاتفية 

كانت  كم  حينها  وعلمت  الم�سوؤولين،  واأبناء  ح�سن  ال�سيد  البن 

تق�سو على عالء. 

اأن�سى حزني على هيثم عندما اأتذكر اأن ال�سيد ح�سن يحمل 

في داخله هّم االأمة كلها مثقاًل بحزن غياِب هادي. لقد رعيت 

اأم هيثم  االأمانة كاملة. ما زالت  له  واأديت  زهراء حتى زواجها 

الخط  لهذا  بحبه  المفعمة  وبذكرياته  ا�ست�سهاده  بثياب  تحتفظ 

كبير  اأم��ل  وعلى  الذكريات  هذه  على  اأعي�س  االآن،  الجهادي.. 

كثيرًا،  اإليه  �سعيت  لقاء  وهو  ا�ست�سهاد هيثم  منذ  لي  يتحقق  لم 

اأما  والموا�ساة،  المعنويات  منه  اأطلب  الذي  هادي  باأبي  لقائي 

دربه  ورفاق  هيثم  واإخوة  اأحبائي  فكلهم  وال�سهداء  المجاهدون 

طال اأم ق�سر.

كان االت�س���ال م���ن �سماح���ة ال�سي���خ اأحم���د اإ�سماعي���ل مدير  (1 )

تحرير مجلة بقّية اهلل االأ�سبق.

/ ت�سرين االأول/  ح���وار ن�سرته مجل���ة بقّية اهلل في الع���دد 73( 2)

.1997
تزام���ن اإجراء هذا التحقيق، مع امتحان���ات �سهادة البريفيه  (3 )

المتو�سطة، التي خا�سها ابن ال�سهيد علي كوثراني، »محمد 

باق���ر« وق���د فاز بدرجة جي���د، مبارٌك له هذا الف���وز الرائع 

الذي يوؤك���د اأن ال�سهادة في حا�سرن���ا اإرٌث ي�سنع الحا�سر 

ويوؤ�س�س للم�ستقب���ل واأن دماء ال�سهداء وحدها القادرة على 

�سناعة الن�سر ِعْلمًا ومقاومة.

الهوام�س
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عبد العظيـم الح�صني:

نـــا حقًا«     »اأنت وليُّ
ال�سيخ تامر حممد حمزة                                                                          

ال�سيد اأبو القا�سم عبد العظيم ابن ال�سيد عبد اهلل بن علي بن 

الح�سين بن زيد ابن الإمام الح�سن المجتبى Q ابن علي بن اأبي 

طالب Q. ذو ورع ودين. عابد معروف بالأمانة و�سدق اللهجة. 

عالم باأمور الدين. وقد اأ�سرقت الدنيا بنور ولدته في اليوم الرابع 

واأمه   .
)1(

المنورة  بالمدينة  173 هجري  لعام  الثاني  ربيع  �سهر  من 

فاطمة بنت قي�س. وقد توفي في الخام�س ع�سر من �سوال عام 252 

. ودفن بمدينة الري جنوب طهران. وقبره معروف يزار. 
)2(

هجري 

لتغ�سيله  د  ُجرِّ عندما  جيبه  في  عثر  وقد  عامًا.   79 العمر  من  وله 

ورقة كتب عليها ن�سبه ال�سريف المذكور اأعاله.
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بمعا�صرة  ت�صرف 

الأئمة  من  اأربعة 

الأطهار R، نهل 

من علومهم وروى 

الأحــاديــث عنهم 

�سخ�سيته

لقد �سقلت �سخ�سيته 

بعاملين اأ�سا�سين 

الـــعـــامـــل  الأول: 

الوراثي

الذين  اأح���د  ه��و  اإذ   

ت��ق��ّل��ب��وا ف���ي االأ����س���الب 

ال�������س���ام���خ���ة واالأرح��������ام 

رة. المطهَّ

الثاني: العامل البيئي 

من  اأرب��ع��ة  بمعا�سرة  ف  ت�����س��رَّ حيث 

R، وه���م االإم����ام  االأئ���م���ة االأط���ه���ار 

 R والهادي  والجواد  والر�سا  الكاظم 

وقيل الع�سكري Q اأي�سًا. وقد الزمهم 

وتربَّى في بيوت بع�سهم ونهل من علومهم 

وروى عنهم االأحاديث حتى غدت �سخ�سيته 

االأئمة  ث��ق��ة  وم��و���س��ع  والئ���ي���ًة  �سخ�سيًة 

العلم  في  رفيعًا  مكانًا  تبواأ  كما   .R

هو  رواه  ما  عليه  وي��دل  والتقوى.  والزهد 

فيقول: دخلت على �سيدي علي بن محمد 

L، فلما ب�سر بي قال لي: مرحبًا بك 

يا اأبا القا�سم، اأنت وليُّنا حقًا، قال: فقلت 

له: يا ابن ر�سول اهلل  اإني اأريد اأن اأعر�س 

عليه  اأثبت  مر�سيًا  كان  فاإن  ديني،  عليك 

حتى األقى اهلل عّز وجّل، فقال: هات يا اأبا 

تبارك  اإن اهلل  اأقول:  اإني  القا�سم، فقلت: 

من  خارج  �سيء  كمثله  لي�س  واحد  وتعالى 

واإنه  الت�سبيه،  وحد  االإبطال  حد  الحدين 

وال  ع��ر���س  وال  ���س��ورة،  وال  بج�سم  لي�س 

وم�سور  االأج�سام  مج�سم  هو  بل  جوهر، 

ورب  والجواهر،  االأعرا�س  ال�سور وخالق 

واإن  ومحدثه،  وجاعله  ومالكه  �سيء  كل 

النبيين  P عبده ور�سوله خاتم  محمدًا 

فال نبي بعده اإلى يوم القيامة، واإن �سريعته 

اإلى  بعدها  �سريعة  فال  ال�سرائع  خاتمة 

والخليفة  االإم��ام  اإن  واأق��ول:  القيامة.  يوم 

بن  علي  الموؤمنين  اأمير  بعده  االأم��ر  وولي 

والح�سين  الح�سن  ثم   Q طالب  اأب��ي 

ثم علي بن الح�سن ثم محمد بن علي ثم 

ثم  جعفر  بن  مو�سى  ثم  محمد  بن  جعفر 

علي بن مو�سى ثم محمد بن علي ثم اأنت 

ال�سالم: ومن بعدي  يا موالي. فقال عليه 

من  بالخلف  للنا�س  فكيف  ابني  الح�سن 

بعده ؟ فقال: فقلت: وكيف ذلك يا موالي؟  

ُي��رى �سخ�سه وال يحلُّ ذكره  ق��ال: الأن��ه ال 

ق�سطًا  االأر���س  فيمالأ  يخرج  حتى  با�سمه 

وعداًل كما ملئت جورًا وظلمًا، قال: فقلت: 

اأقررت. 

وعدّوهم  ول��ّي اهلل  ولّيهم  اإن  واأق��ول:   

عدّو اهلل، وطاعتهم طاعة اهلل ومع�سيتهم 

.
)3(

مع�سية اهلل 

م�ستودع ال�ّسر

عند  درج��ة  العظيم  عبد  ال�سيد  بلغ 

الأ�سرارهم  R جعلته م�ستودعًا  االأئمة 

وحامل ر�سائلهم اإلى �سيعتهم، بل اأ�سحى 

كهفًا يلتجئون اإليه باأمر منهم R، كما 
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االإم���ام  ع��ن  ورد 

حيث   Q الر�سا 

اأبلغ  العظيم  عبد  ي��ا  ق���ال: 

عني اأوليائي ال�سالم وقل لهم اأن ال يجعلوا 

وُمرهم  �سبياًل،  اأنف�سهم  على  لل�سيطان 

بال�سدق في الحديث واأداء االأمانة وُمرهم 

يعنيهم  ال  فيما  الجدال  وت��رك  بال�سكوت 

واإقبال بع�سهم على بع�س والمزاورة قربة 

بع�سهم  بتمزيق  اأنف�سهم  ي�سغلوا  وال  اإل��ّي 

فعل  اأنه من  نف�سي  اآليت على  فاإني  بع�سًا 

ذلك واأ�سخط وليًا من اأوليائي دعوت اهلل 

في  وكان  العذاب  اأ�سّد  الدنيا  في  ليعذبه 

.
)4(

االآخرة من الخا�سرين 

الهادي  االإمام  يقول  اأخرى  ومن جهة 

Q لحّماد الرازي: يا حماد اإذا اأ�سكل 

عليك �سيء من اأمر دينك بناحيتك، ف�سل 

الح�سني  اهلل  عبد  بن  العظيم  عبد  عنه 

.
)5(

واأقرئه مني ال�سالم 

القاب�س على دينه 

العظيم  عبد  لل�سيد  المديد  العمر  اإن 

اقت�سى معا�سرته عددًا من �سالطين بني 

وولديه  الر�سيد  ه��ارون  �سيما  وال  العبا�س 

واأحفاده بالخ�سو�س المتوكل الذي عرف 

ببغ�سه الأهل البيت R مما جعله ينتقل 

وبح�سب  بدينه.  لينجو  اآخ��ر  اإل��ى  بلد  من 

الظاهر اأنه انتقل من المدينة اإلى �سامراء 

حيث كان االإمام الهادي Q فيها ليبقى 

قريبًا من معدن العلم 

وم�����س��در ال��ه��داي��ة. وقد 

التقى معه وعر�س عليه عقائده، 

بذلك  المتوكل  علم  وقد  اآنفًا.  اأ�سرنا  كما 

فخرج  عليه  القب�س  باإلقاء  االأمر  فاأ�سدر 

الرّي  تلقاء  ومتخفيًا  مترقبًا  �سامراء  من 

بع�س  ولوجود  الخليفة  اأنظار  عن  لُبعدها 

ال�سيعة فيها.

ويدّل عليه ما رواه البرقي قائاًل: ورد 

�سردابًا  و�سكن  ال�سلطان  من  هاربًا  الرّي 

في دار رجل من ال�سيعة في �سكة الموالي، 

فكان يعبد اهلل في ذلك ال�سرداب ي�سوم 

م�ستترًا  يخرج  وك��ان  ليله.  ويقوم  نهاره 

فيزور القبر المقابل قبره وبينهما الطريق 

وي��ق��ول ه��و قبر رج��ل م��ن ول��د مو�سى بن 

ذلك  اإل���ى  ي���اأوي  ي��زل  فلم   Q جعفر 

ال�����س��رداب وي��ق��ع خ��ب��ره اإل���ى ال��واح��د بعد 

حتى   Pمحمد اآل  �سيعة  م��ن  ال��واح��د 

.
)6(

عرفه اأكثرهم 

اآثاره 

لوال الظروف ال�سيا�سية القا�سية التي 

اأحاطت بال�سريف الح�سني لملئت الجراب 

ذلك  من  وبالرغم  ولكن  ورواياته.  بكتبه 

فقد روى عن كثير وروى عنه الكثير. وفي 

وكتاب  وليلة  ي��وم  كتاب  له  ُذك��ر  ترجمته 

.Q خطب اأمير الموؤمنين

 وقد روى عن الر�سا والجواد والهادي 
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. خاتمة الم�ستدرك، المحدث النوري، ج 4، �س 404( 1)

. الذريعة، اآغا بزرك الطهراني، ج 7، �س 169( 2)

. التوحيد، ال�سيخ ال�سدوق، �س 81( 3)

. م. ن، �س 222( 4)

. جامع اأحاديث ال�سيعة، البروجردي، ج 1، �س 224( 5)

. بحار االأنوار، العالمة المجل�سي، ج 99، �س 268( 6)

. اأمل االآمل، الحّر العاملي، ج 2، �س 153( 7)

. من ال يح�سره الفقيه، ال�سيخ ال�سدوق، ج 2، �س 128( 8)

. خال�سة االأقوال، العالمة الحلي �س 226( 9)

. رجال ابن داوود، ابن داوود الحلي، �س 130( 10)

. معجم رجال الحديث، ال�سيد الخوئي، ج 11، �س 55( 11)

. كامل الزيارات، ابن قولويه، ج 1، �س 537( 12)

الهوام�س

وعن   Q والع�سكري 

وابن  الحكم  ب��ن  ه�سام 

اأبي عمير وعلي بن جعفر 

محبوب  ب���ن  وال��ح�����س��ن 

وعلي  محمد  بن  ومو�سى 

بن  ومحمد  اأ���س��ب��اط  ب��ن 

عنه  وروى  ال��ف�����س��ي��ل. 

واأحمد  مهران  بن  اأحمد 

و�سهل  البرقي  بن محمد 

بن زياد واأبو تراب عبيد 

اهلل الحارثي.

قيل فيه 

ال يقع نظرك على كتاب تراجم حتى 

تعثر على ترجمة لل�سيد عبد العظيم، وال 

من  ت�سنف  وال��ت��ي  منها  القديمة  �سيما 

الطبقة االأولى كفهر�ست النجا�سي وكتابي 

يختلف  ول��م  وغ��ي��ره��ا.  الطو�سي  ال�سيخ 

الحال بالن�سبة لكتب المتاأخرين ومتاخري 

كثير:  من  ي�سير  �سذر  واإليك  المتاأخرين. 

�سدر  ال�سيد  الدين:  منتجب  ال�سيخ  قال 

عبد  بن  العظيم  عبد  القا�سم  اأب��و  الدين 

 .
)7(

اهلل فا�سل، فقيه ثقة 

العظيم  عبد  ال�سدوق:  ال�سيخ  وق��ال 

ف���ي مقابر  ب���ال���ري  ال��م��دف��ون  ال��ح�����س��ن��ي 

 .
)8(

ال�سجرة. وكان مر�سيًا ر�سي اهلل عنه 

ال��ع��الم��ة ال��ح��ل��ي ف��ي خال�سة  ذك���ره 

 .
)9(

ورع���ًا«  ع��اب��دًا  »ك��ان  بقوله:  االأق���وال 

بالعابد  رج��ال��ه  ف��ي  داوود  اب��ن  وو���س��ف��ه 

.
)10(

والورع وكان مر�سيًا 

الخوئي  ال�سيد  ل��ه  ترجم  م��ن  واآخ���ر 

العظيم  عبد  بعنوان  »ووق��ع  بقوله:   {

بن عبد اهلل في اإ�سناد جملة من الروايات 

 .
)11(

تبلغ اثنين وع�سرين موردًا« 

Q كمن زار قبر الح�سين

بلغ ال�سيد من القدر والعلو بعد مماته 

ما يوازي مكانته ومقامه حال حياته. وهذا 

يك�سف عما انطوى عليه من ح�سن االعتقاد 

بالتوحيد واالإخال�س للوالية واالإمامة حتى 

غدت زيارة قبره تعدل زيارة قبر الح�سين 

Q. واإليه اأ�سار ال�سدوق M ب�سنده 

دخل  عمن  العطار  يحيى  بن  محمد  عن 

Q من  الهادي  الح�سن علي  اأبي  على 

اأهل الري فقال له: »اأين كنت؟ قلت: زرت 

زرت  لو  اإن��ك  اأم��ا  ق��ال:   ،Q الح�سين 

زار  كمن  لكنت  عندكم  العظيم  عبد  قبر 

.
)12(

»Q الح�سين

علي  الإمــــام  عــن 

اأنــه   Q الــهــادي 

قــال: »اأمــا اإنــك لو 

عبد  قبـــــــر  زرت 

عندكـــم  العظيم 

زار  كمـن  لكنـت 

»Q الحــ�صــيـن 
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ا�صم الأم: عدل عبدي محمد ذيب �صادر �صهيد الوعد ال�صادق: 
النبطية 10 ـ5 ـ 1963محل وتاريخ الولدة:

الو�صع العائلي: 

م�صغرة  10 ـ 8 ـ 2006محل وتاريخ ال�صت�صهاد: متاأهل وله ابنتان

ن�سرين اإدري�س قازان

اأب�سر  البقاعية،  م�سغرة  قرية  ف��ي 

محمد نور الحياة. وفي اأحيائها درج فتًى 

حفرْت التقّلبات ال�سيا�سية والع�سكرية في 

ذاكرته، حتى  تغْب عن  لم  �سورًا  وجدانه 

القلُم  ب��اَح  الغِد،  كتابة  وق��ُت  حان  ما  اإذا 

بالحبر حينًا، وبالدماء حينًا اآخر..
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اآن��ذاك، وهو  ق��رارًا �سعبًا، كان ال بّد منه 

ال�سفر اإلى فرن�سا، وال�سروع بعمٍل يتنا�سُب 

واخت�سا�سه في الفندقية، فت�سارك واأحد 

للجالية  مطعٍم  اإدارة  ف��ي  بلدته  اأب��ن��اء 

اللبنانية.

وجع الغربة

وعا�س  محمد  روح  على  الغربة  �سّدت 

وحياته  التاأقلم  محاولة  في  �سعبة  فترة 

ال��ج��دي��دة. وك���ان ال��م��ط��ع��ُم ن��اف��ذت��ه اإلى 

يختلف  بل  فح�سب،  جديدًا  لي�س  مجتمع 

والتقاليد  الثقافة  ف��ي  ك��ام��اًل  اخ��ت��الف��ًا 

منه،  ج��اء  ال��ذي  المجتمع  ع��ن  وال��ت��دي��ن 

اإلى  الغربة وق�سوتها،  فزاد ذلك من وجع 

»جمعية  في  االإخ��وة  بع�س  اإل��ى  تعّرف  اأن 

الجمعية  هذه  فكانت  االإ�سالمية«،  الغدير 

بالن�سبة اإليه كنقطة الماء للظماآن.

بداأ محمد بالتردد اإلى مركز الجمعية 

لي�سارك في اإحياء المنا�سبات االإ�سالمية، 

الفاعلين  العاملين  و�سيئًا ف�سيئًا �سار من 

في الجمعية، والمنظمين لن�ساطاتها، ومن 

اأهم الم�ستقطبين لها. 

اأثرًا  يتركان  والغربة  ال�سفر  كان  واإذا 

في  فين�ساقون  النا�س  بع�س  نفو�س  ف��ي 

محمدًا  ف���اإن  ال��ج��دي��د،  المجتمع  م��وج��ة 

ال��ت��ي و�سل  ال��روح��ي��ة ذات��ه��ا  ح��اف��ظ على 

جدًا  المهتمين  من  فكان  هناك،  اإلى  بها 

والمواظبين  حياته  في  العبادي  بالجانب 

كل  ال��م��رء  يعاي�س  اأن  ع��ادي��ًا  ولي�س 

قرية  في  الوطن  �سهدها  التي  االأح���داث 

ك��م�����س��غ��رة، ف��ه��ي ب��ل��دة االأ���س��ت��اذ محمد 

بجيجي، المعّلم الذي غّذى عقول الطالب 

بالمفاهيم  ���س��واء  ح���دٍّ  ع��ل��ى  والمجتمع 

بع�س  مع  واأ�س�س  والجهادية،  االإ�سالمية 

الجهاد في  اإيمانية عقيدتها  رفاقه حركًة 

اأحد  ���س��ادر«  »محمد  وك��ان  اهلل..  �سبيل 

بالتعّلم  عليهم  اهلل  م��ّن  الذين  التالمذة 

المدر�سية  بجيجي  ال�سهيد  �سفوف  في 

والجهادية.

مع المجاهدين الأوائل

�سرب 
ُ
اأ الذي  المتدين  البيت  بين  وما 

حّب اأهل البيت R، والوالدين اللذين 

تن�سئًة  اأوالده���م���ا  تن�سئة  ع��ل��ى  ح��ر���س��ا 

اإ�سالمية �سحيحة، وبين المجتمع المتلقف 

الأفكار ونهج االإمام الخميني )قده(، خطا 

محمد خطوات ال�سباب االأولى، وهو �سمن 

من  فكان  القّلة،  المجاهدين  مجموعات 

الع�سكرية،  ب��ال��دورات  الملتحقين  اأوائ��ل 

وقد  االإ�سرائيلي،  لالجتياح  والمت�سدين 

العمليات  من  العديد  في  للم�ساركة  ُوف��ق 

الع�سكرية.

في العام 1986، وب�سبب ظروف الحرب 

المتردي،  االقت�سادي  والو�سع  القا�سية 

اأ�سْف اإلى ذلك الدرا�سة االأكاديمية والتي 

محمد  اتخذ  مهنية،  حياٍة  تاأ�سي�س  يتبعها 
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على ال�سالة في وقتها، وكان 

االأعمال  بع�س  على  حري�سًا 

وكان  الم�ستحبة،  العبادية 

ين�سُح من يعرفهم بااللتزام 

العقيدة  تقّوي  التي  باالأعمال 

واالإيمان.

ترنيمة  ك��ان��ت  ول��ط��ال��م��ا 

�سوته ترّن في اأرجاء المطعم 

ارتجاليًا  ���س��ع��رًا  ي��غ��زُل  وه��و 

ب��ال��ع��ام��ي��ة ف���ي م����دح اأم��ي��ر 

ففي   ،Qعلي الموؤمنين 

ع�سقه تن�ساُب من بين �سفتيه 

الكلمات موزونًة بعفوية ياألفها قلُب ال�سامع 

فيحفظها وياأن�س لها.

العودة اإلى ربوع الوطن والمقاومة

غربتين،  فرن�سا  ف��ي  محمد  ع��ا���س 

واالأحبة،  واالأه��ل  الوطن  بعده عن  االأول��ى 

محاور  عن  البعد  ح�سرة  غربة  والثانية 

اإلى  تناهى  فكلما  االإ�سالمية،  المقاومة 

بعملية  االإ�سالمية  المقاومة  قيام  �سمعه 

ر تلك االأيام التي كان فيها  ع�سكرية، تذكَّ

�سعوره  ووَخزُه  بالر�سا�س،  ينطق  ر�سا�سه 

بالتق�سير والق�سور، على الرغم من عمله 

المقاومة  فكر  ن�سر  في  وتفانيه  ال���دوؤوب 

وع�ّس  ال��م��ق��د���س،   ونهجها 

على جرح االأمر الواقع الذي 

ي�سعى  اأن  من  له  ب��ّد  ال  ك��ان 

جهده لتغييره.. وكان له ذلك 

بعد �سنوات طويلة من ال�سبر 

على مرارة الغربة، فعاد اإلى 

لبنان في العام 1999، متخذًا 

النهائي  اال���س��ت��ق��رار  ق���رار 

خلفه  تاركًا  وطنه،  رب��وع  في 

وتعَب  اأ�س�سه  ال���ذي  العمل 

كثيرًا الأجل نجاحه.

اإلى  محمد  و�سل  اإن  ما 

لبنان حتى بادر للتوا�سل مع المجاهدين، 

لين�سم اإلى �سفوف التعبئة العامة بالتوازي 

مع عمله الذي بداأه في م�ست�سفى الر�سول 

P، تلك الم�ست�سفى التي �سهد  االأعظم 

فيها القا�سي والداني لطاٍه ُيقدم للنا�س مع 

الطعام الب�سمة الحلوة، والكلمة اللطيفة، 

والموعظة الح�سنة، ف�سّد باأخالقه الدمثة 

واحتراٍم  بمحبة  واأحاطوه  حوله،  من  كل 

كبيرين.

�سفاء الروح

ولكّن ما �سغل باله حقيقة هو ا�ستكمال 

فالتحق  ع��ن��ده،  العبادية  ال��روح��ي��ة  ب��ن��اء 

كان محمد �صادر 

ــذة  التالمــ ــد  اأحــ

اللــه  ــّن  م الذيــن 

عليهم بالتعّلم في 

ــوف ال�صهيـد  �صف

بجيجي المدر�صيـة 

ــة والجهــــــاديــ
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لبع�س  ث��ق��اف��ي��ة  ب����درو�����س 

ال��ع��ل��م��اء. وك��ث��ي��رًا م���ا كان 

يناق�ُس ويدلي بمداخلة خالل 

ثقافته  عن  نمَّ  ما  ال��درو���س، 

واأكثر  ال��وا���س��ع.  واط���الع���ه 

اأ�سرار  هو  معرفته  ع�سَق  ما 

االأدعية التي كان يغترف من 

متاأماًل  يتركه  ما  �سطورها 

�سفاء  فانعك�س  م��ت��ف��ك��رًا، 

ما  العملي،  اأدائه  على  روحه 

جعله قدوًة بين رفاقه ومثااًل 

منّظم  اإن�سان  فهو  يحتذى، 

على  وحري�ٌس  مواعيده،  في  ودقيق  جدًا، 

تنظيم االأمور ب�سكل جّيد.

ن�سج  مع�سره،  وطيب  وجهه،  بب�سا�سة 

ملجاأ  فكان  االجتماعية،  عالقاته  محمد 

بهم  ت�سيق  حينما  يق�سدونه  الأ�سدقائه، 

المتفّهم،  القلَب  عنده  فيجدون  ال�سبل، 

ولم  الحكيمة،  الن�سيحة  منه  وي�سمعون 

مًا اأو �سيقًا،  يلمح منه اأحٌد في يوم ما تبرُّ

وي�سكر  النا�س،  خدمة  في  ي�سعى  كان  بل 

اهلل على هذه النعمة..

التواأمين  ال�سغيرتين  ابنتيه  بين 

يق�سي  محمد  ك��ان  حياته،  زّينتا  اللتين 

حتى  يراهما  اإن  فما  اللحظات،  اأج��م��ل 

الرغم  وعلى  التعب.  يغادره 

بها  ات�سمت  التي  الجدية  من 

ما  �سرعان  فاإنه  �سخ�سيته، 

اإلى �سخ�سٍ مرٍح بين  يتحول 

بلطافٍة  يمزُح  وعائلته،  اأهله 

في  االأن�����س  م��ن  ج���وًا  ت�سفي 

الحديث معه..

تحقق  قــريــتــه  وفـــي 

حلم ال�سهادة

التي  ال�����س��ن��وات  ط�����وال 

لبنان،  ف��ي  محمد  ق�ساها 

ي���راوده،  ال�سهادة  حلُم  ك��ان 

في  الجهاد  فر�سة  اهلل  يرزقه  اأن  ويتمنى 

�سبيل اهلل، لذا لم ينتظر ات�سال االإخوة به 

حينما بداأ العدوان االإ�سرائيلي على لبنان، 

ليلتحق  مطبخه،  ت���رَك  م��ا  ���س��رع��ان  ب��ل 

بالمجاهدين في قريته م�سغرة، حيث بقي 

مرابطًا طيلة اأيام الحرب، حتى ا�ستهدفت 

فا�ست�سهد  االإ�سرائيلية  الطائرات  مكانهم 

في الثامن من �سهر اآب.

محمد  »ال�سيف«  وج��ه  اأب���دًا  يغْب  ل��م 

في  فزمالوؤه  اأحبوه،  من  وجوه  عن  �سادر 

عرفه،  من  وكل  واأ�سدقاوؤه،  الم�ست�سفى، 

يذكرونه في مفا�سل حديثهم، رجاًل عمل 

جاهدًا ليكون اإن�سانًا موؤمنًا مجاهدًا.

ــي فرن�صا  عا�س ف

ــى  الأول ــن،  غربتي

ــن الوطن  بعده ع

والأهـل والأحبـة، 

ــة  غربـ ــة  والثانيــ

ــرة البعد عن  ح�ص

المقاومـة  ــاور  مح

�صــــالميــــــة الإ
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الختــــــالط 

ــن الحاجــة  بي

ــط وال�صوابــ
حتقيق: مينى املقداد اخلن�سا

َوَيْحَفُظو�  ��اِرِه��ْم  �أَْب�����صَ ِم��ْن  و�  َيُغ�صُّ ِلْلُموؤِْمِنيَن  {ُق��ْل 

َنُعوَن*َوُقْل  ُفُروَجُهْم َذِلَك �أَْزَكى َلُهْم �إِنَّ �للَ َخِبيٌر ِبَما َي�صْ

} )النور:31(. َن ِمْن �أَْب�َصاِرِهنَّ �صْ ِلْلُموؤِْمَناِت َيْغ�صُ

ومعار�سة  م��وؤي��دٍة  بين  االخ��ت��الط،  ح��ول  االآراء  تتباين 

للفرد  ينبغي  ال  ت�سترط مجتمعًة وجود حدوٍد  لكنها  ومتحفظة، 

تجاوزها، ولكن هل هي حدود مطابقة لل�سرع اأم ير�سمها الفرد 

وفقًا لما ي�ستن�سبه ولما تمليه عليه اأهواوؤه وغرائزه؟ 

االإنترنت  وعبر  االختالط  با�سم  ُترتكب  المعا�سي  فكم من 

ولذا  و���س��ورة؟  و�سوتًا  كالمًا  والر�سائل  االت�ساالت  وو�سائل 

المّتهم االأول واالأخير في ارتكاب الجرائم االأخالقية هو  يبقى 

االختالط المباح.

في  واآداب��ه  االختالط  مفهوم  على  لل�سوء  اإلقاٌء  االآت��ي  وفي 

االإ�سالم، بعد االطالع على وجهات نظر متنوعة حول المو�سوع. 
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في مجال العمل

ترى فاطمة المقداد )مقّدمة برامج( اأنَّ الق�سية تكمن 

والزميالت،  الزمالء  بين  الموجود  االختالط  نوعية  في 

اأن  معتبرة  واالأخالقية،  ال�سرعية  للحدود  مطابقته  ومدى 

على  يجب  كما  االختالط،  �سروط  تدرك  اأن  يجب  المراأة 

الرجل اأن يغ�س ب�سره عن كل ما هو محرم في نظره اإلى 

معّينة  حدود  �سمن  المزاح  تتقبل  اأنها  ومو�سحة  المراأة، 

وتختم  زمالئها،  اأم��ام  موؤثرة  فعلها  رّدة  تكون  ال  اأن  على 

قائلة: »اأنا مع االختالط في حال ال�سرورة فقط«.

التزام الحدود ال�سرعية

اإذاعية(  برامج  بي�سون )مقّدم  ال�سيد م�سطفى  اأما   

ال�سرعي  الحكم  االإن�سان  يراعي  اأن  �سرورة  على  في�سدد 

غيره،  اأم  العمل  في  �سواء  االآخ��ر،  الجن�س  مع  توا�سله  في 

ي�سمى  ما  هناك  يكون  اأن  المنا�سب  غير  من  اأن��ه  معتبرًا 

لتناول  معًا  يجل�سا  اأن  اأو  والمراأة  الرجل  بين  بال�سداقة 

الطعام اأو تبادل الخ�سو�سيات مثاًل، ويتابع: »ال اأجد  

في التزام الحدود ال�سرعية ما ي�سكل حاجزًا عن 

التعاطي الطبيعي بين الزمالء، وهو لي�س خالف 

»االختالط  وخاتمًا:  الجيدة«  والعالقة  االنفتاح 

البعيد عن ال�سوابط ال�سرعية يفتح المجال لكل 

حيث  من  للمحرمات  االإن�سان  ويو�سل  ال�سرور  اأنواع 

ال يدري«.

البعيد  الخــتــالط 

ــ�ــصــوابــط  عـــن ال

ال�صرعيـــة يو�صـل 

الإن�صان للمحرمات 

من حيث ل يـــدري 
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المعلمون قدوة 

»اأعامل  قائلًة:  تجربتها  معّلمة(   �سنة،   30( �سلوى  تحكي   

زمالئي كاإخوة لي، لكن هذا ال يعني اأن ال حواجز �سرعية بيننا، 

فنحن كمعلمين يجب اأن نكون قدوة  �سالحة لطالبنا، ونعّلمهم 

الِقيم واالأخالق ولي�س العك�س«. �سلوى تحر�س دائمًا على مراعاة 

»ال  وتختم:  زمالئها،   اأمام  ولبا�سها  وكالمها  ت�سرفها  طريقة 

اإ�سكال عندي في االختالط اإذا طبق وفق االأ�سول واالأخالق،  وال 

�سرورة في اأن تتخطى عالقة الزمالء حدود العمل«.          

في مجال الدرا�سة

في  تجربتها  عن  محا�سبة(  طالبة  �سنة،   22( هبة  تتحدث 

المعهد بالقول: »اأتعاطى مع زمالئي بحدود واأتجنب االأجواء التي 

اأمامي  واإذا ح�سل ذلك  والت�سرفات،  بالمزاح  ت�سودها مبالغٌة 

اأن�سحب اإلى مكان اآخر«. كما تحر�س هبة على عدم الجلو�س مع 

اأي زميل وحدهما قائلة: » اإن تكرار الجل�سات بين اأي زميلين قد 

اإلى  يتطور كالمهما  اأو  الحدود  تتجاوز نظراتهما  اأن  اإلى  يوؤدي 

تفا�سيل خا�سة  تو�سلهما اإلى المع�سية دون اأن ي�سعرا بذلك«. 

وتختم معتبرة اأن االختالط المفتوح يم�س ب�سمعة الفتاة.  

اأكيد مع الختالط

تردد:  وب��دون  فيقول  ثانوي(  طالب  �سنة،   18( ط��ارق  اأم��ا 

»اأكيد مع االختالط«، م�سيرًا اإلى اأن وجوده في مدر�سة مختلطة 

اأعطاه حافزًا على االجتهاد في درا�سته، فهو يخجل من الظهور 

فا�ساًل اأمام زميالته. هذه االيجابية لم تحم طارق من الوقوع في 

المع�سية، اإن كان من خالل النظر اأو تبادل االأحاديث والمزاح 

مع الفتيات، لكن رغم ذلك ال يزال يف�سل المدر�سة المختلطة، 

فالجو في مدر�سة ال�سبيان »روتيني وجامد« ح�سب تعبيره.

الخطوط الحمراء

اأن  بّد  ال  اأمور  والمزاح  والدرد�سة  الكافيتيريا  في  الجلو�س 

تكون بين الزمالء براأي عالء )21 �سنة، طالب جامعي( الذي 

والمزاح  االخ��ت��الط  دون  العي�س  ي�ستطيع  ال  االإن�سان  اأن  ي��رى 

الخطوط  �سماه  ما  يتجاوز  ال  اأن  �سرط  النف�س  عن  والترويح 
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وبالرغم  والعادات(،  الدين واالأخالق  الحمراء )اأي 

من ذلك لم ينِف عالء اأن االختالط غير المن�سبط  

يوؤدي في مكان ما اإلى المع�سية. 

في ال�سوق

كيفية  ع��ن  اأب��ن��اء(  الأرب��ع��ة  اأم  �سنة،   36( فاطمة  تتحدث 

تعاطيها مع الطرف االآخر بالقول: »اأتعاطى بجدية واأقول الكالم 

واأغادر  اأ�سمعه  ال  باأني  اأتظاهر  اأحد  معي  مزح  واإذا  ال�سروري 

المكان«. 

بع�س  اأن  مو�سحة  االختالط،  �سد  لتكون  اأ�سبابها  لفاطمة 

البائعين واأ�سحاب �سيارات االأجرة يتمادون اأحيانًا في حديثهم 

ال�سرع  ح���دود  وي��ت��ج��اوزون  اأم���ور خا�سة،  اإل���ى  ال��م��راأة  م��ع 

االختالط  مظاهر  من  ت�سهده  ما  اإل��ى  اإ�سافة  واالأخ���الق، 

الفا�سد في ال�سوق والمزاح الخارج عن حدود الحياء. 

مع الجيران والأ�سدقاء  

اأثناء  وت�سرفاتهم  النا�س  بع�س  اأح��ادي��ث  تتخطى  قد 

الزيارات االجتماعية حدود ال�سرع اأحيانًا من خالل تفا�سيل 

�سغيرة توؤدي في معظم االأحيان اإلى معا�ٍس كبيرة. اأما وجهة 

نظر عبير )30 �سنة، اأم الأربعة اأبناء( في ذلك فتقول عنها: 

»ال م�سكلة في اأن نجل�س مع جيراننا واأ�سدقائنا ن�ساًء ورجااًل 

الدقيقة  وبالتفا�سيل  هكذا  االإن�سان  فكر  ولو  واح��د،  مكان  في 

المتعلقة بالحالل والحرام فاإنه لن ي�ستقبل اأحدًا في منزله ولن 

كل ممنوع مرغوب.  »اإن  بالقول:  راأيها  اأب��دًا« مبررة  منه  يخرج 

وكثرة الكبت تجر اإلى المع�سية«.

الف�سل تجنبًا للمعا�سي 

فيبدي  اأب��ن��اء(  لثالثة  اأب  م��وظ��ف،  �سنة،   39( علي  اأم���ا 

تحفظه ورف�سه الجتماع الرجال والن�ساء في نف�س المكان اأثناء 

اأجد مبررًا كي تجل�س زوجتي مع �سيوفي  الزيارات، قائاًل: »ال 

اأو اأجل�س مع رفيقاتها، فطريقة الف�سل تجنبنا الوقوع في اأمور 

نحن بغنى عنها، خا�سة اأن االختالط المنفتح اأدى اإلى خراب  

بيوت كثيرة«. 

اأن  في  �صــرورة  ل 

تتخــطــى عالقــة 

الزمالء والزميــالت 

ـــــدود الــعــمــل                      ح
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راأي ال�سرع

في هذا ال�سياق كان لنا لقاء مع �سماحة ال�سيد علي فح�س، 

الذي حدد لنا مفهوم االختالط واآدابه واآثاره في االإ�سالم.   

ف لنا �الختالط بمفهومه �الإ�صالمي �لدقيق؟                                                كيف تعرِّ

بين  الم�ستركة  الم�ساحة  هو  االختالط  المفهوم،  من حيث 

الرجل والمراأة، اأي اأن تتداخل ال�ساحات اأو الم�سافات بينهما. 

وهو ح�سور المراأة في مكان ح�سور الرجل وبالعك�س. واالإ�سالم 

حاول قدر الم�ستطاع الف�سل بين هاتين ال�سريحتين، لما لذلك 

من مخاطر متعددة. ولم يكن في االأ�سل اأن تح�سر الن�ساء في 

�ساحات الرجال اأو العك�س، لكن �سرورات الحياة اقت�ست ذلك. 

واإذا جّوزنا هذا الأ�سباب محددة وم�سروعة، فال يعني اأن يكون 

اأن  اإنما هناك مجموعة �سروط يجب على المراأة  ذلك مفتوحًا 

تراعيها وكذلك الرجل.

ن�صهد �ليوم مظاهر �صلبية لالختالط في مجتمعنا، هل هو 

حر�م �صرعاً؟ وما هو �ل�صبب ور�ء ذلك؟                   

المبداأ الذي توؤ�س�س عليه ال�سريعة هو عدم االختالط. وحليته 

االختالط.  هذا  وباأهمية  منه  الهدف  بنبالة  متعلقان  وحرمته 

ومن ينظر اإلى مجتمعاتنا حاليًا يعتقد اأن االأ�سل هو االختالط 

عاديًا  اأمرًا  اأ�سبح  والأنه  وال�سروط،  ال�سوابط  انتفت  ما  لكثرة 

ويوميًا وروتينيًا بتنا ال نميز هل هو اأ�سل اأو حالة �ساذة.

 اأما ال�سبب الحقيقي وراء ذلك فهو غياب الهوية االإيمانية 

الم�ستقلة للم�سلم؛ فاإذا كان جاهاًل بح�سارته وثقافته وكانت 

مبتنياته العقائدية والفكرية والفقهية �سعيفة عندها يبداأ 

بتقليد غيره باأفكار وت�سرفات م�ستوردة من ح�سارات 

اإ�سافة  ال�سلبي.  والتاأثر  االختالط  ويح�سل  اأخرى، 

مجتمعاتنا  في  الحا�سلة  التغريب  عملية  اأن  اإل��ى 

والتراخي في ال�سوابط و�ّسعت دائرة االختالط 

واأ�سبحت تعتبره �سرورة علمًا اأنه قد ال يكون 

كذلك اأبدًا.

و�صو�بط  ب�صروط  محكوم  �الختالط 

�صرعية، ما هي �آد�به بالن�صبة للمر�أة 

وحقوقهما  و�جباتهما  و�لرجل؟ 

ال�سيد علي فح�س
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في �لمقابل؟

ال ن�ستطيع القول اإن ح�سور المراأة في الجامعة اأو العمل اأو 

ال�سوق هو حالل اأو حرام بالمطلق، فهذا يتعلق بتطبيق ال�سروط 

ال�سرعية، واإذا اأمكن اأن يوؤدي المهمة الزوج اأو االأخ اأو االبن 

بها،  تقوم  اأن  افتر�سنا  ول��و  بها،  هي  تقوم  الأن  داع��ي  فال 

فهناك. 

و�سروط االختالط هي: 

بالن�سبة للمراأة

اإن  وتقول  لها  يحلو  ما  تفعل  اأن  ال��م��راأة  ت�ستطيع  ال   �  1
م�سوؤولية تطبيق الحكم ال�سرعي تقع على عاتق الرجل وحده 

بل هو م�سوؤولية الطرفين.   

اأن تراعي االحت�سام في الحجاب والمظهر والملب�س   �  2
هو  الحجاب  اأن  اإلى  تلتفت  واأن  والتج�سيم،  اللون  حيث  من 

قدميها،  اأخم�سي  اإلى  راأ�سها  من  لها  ال�ساتر  اللبا�س  كامل 

ولي�س ما تغطي به راأ�سها فقط.                                                   

اأمر  الرجال  بين  جها  وتبرُّ وتزيُّنها  المراأِة  تطيَُّب  اإنَّ   �  3
منهّي عنه �سرعًا ويوقعها في ارتكاب مخالفة �سرعية، �سواء 

ح�سلت ردة فعل عند الطرف االآخر اأم لم تح�سل.

على  تقت�سر  واأن  والعفة،  الحياء  خط  على  تحافظ  اأن   �  4
اإلى  االآخر  الطرف  الحديث مع  يحتاج  وال�سروري، فقد  المهم 

اإلى  دقيقتين وبان�سباطية معينة، وقد نطيله ون�ستر�سل وننتقل 

عالم الخ�سو�سيات والمزاح  فتتهاوى الحدود وال�سوابط.

� اأحيانًا تقول المراأة هذا »مثل اأخي«، لكن ال يوجد �سيء   5
يرتب  ال  وه��ذا  الدقيق.  ال�سرعي  بالمعنى  اأخ��ي«  »مثل  ا�سمه 

اأحكامًا �سرعية، بل يبقى من هو حالل على المراأة حالاًل، ومن 

هذا  بل  تحّرم،  اأو  تحّلل  ال  فالعرفيات  عليها حرامًا،  هو حرام 

مخت�س باالأمر ال�سرعي فقط.                                    

اأ�سل خروج المراأة م�سروعًا بحدوده )كزيارة  � قد يكون   6
االأهل(، لكن حركة االختالط التي تح�سل )مدتها، نوع وكيفية 

 اإذا جّوزنـــا ح�صـور 

المـراأة بين الرجــال 

لأ�صـــبـاب محّددة 

فال  ومــ�ــصــروعــة، 

مجموعة  من  ــّد  ُب

ــــروط عــلــى  ــــص �

اأن تراعيـهـا  المراأة 

ــك الــرجــل ــذل وك
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الحديث والدخول والخروج( قد توقعها في الحرام، فمجرد اأن 

يكون االأ�سل مباحًا ال يعني اأنه مباح بكل تفا�سيله، كما ال ي�سّح 

اأن تح�سر في اأمكنة توجب �سبهة لها.

� اأن تتثقف الثقافة الفقهية وال�سرعية التي تحّدد �سوابط   7
ال  وهي  العامة  الحياة  اإلى  تذهب  اأن  ت�ستطيع  فال  االختالط،  

تعرفها، فتخالفها من حيث تجهل ولو اطلعت لما خالفت.

� اأما ما هو من حق المراأة على المجتمع فاأن ينظر اإليها   8
علمها  وين�سى  اأنوثتها  اإال  فيها  يقراأ  ال  النا�س  فبع�س  كاإن�سانة، 

ترتكب  التي  الكبرى  الجرائم  من  وه��ذا  واإبداعها،  وثقافتها 

اأنوثتها، واإذا نظر  اإن�سانيتها على  بحقها. ومن واجبها اأن تبرز 

اإليها الرجل من هذه الزاوية فهذا يخفف كثيرًا من اإ�سكاليات 

االختالط. 

بالن�سبة للرجل

المراأة،  اأهمية عن م�سوؤولية  تقّل  الرجل ال  اإن م�سوؤولية   �  1
فال ي�ستطيع القول هكذا هّن الفتيات واإنها لي�ست م�سوؤوليتي.

واإيحاءاته  حديثه  في  محت�سمًا  الرجل  يكون  اأن  يجب   �  2
ومكروهات  م��ب��اح��ات  ففيه  ول��ب��ا���س��ه،  وت�����س��رف��ات��ه  ون��ظ��رات��ه 

ومحرمات، وكذلك في مظهره و�سعره، فالموؤمن ال يجب اأن يلجاأ 

اإلى التقليد االأعمى لممثلين ومطربين اأو جماعات معينة. 

اأن  التي يحتمل  بالطريقة  المراأة  الرجل مع  يتعاطى  اأن   �  3
يتعاطى فيها االآخرون مع ابنته اأو اأخته اأو زوجته اأو من ينتمي 

ال  يقبله  ال  وم��ا  غيره،  على  يقبله  نف�سه  على  يقبله  وم��ا  اإل��ي��ه، 

يتعاطى به مع غيره.   

اأو  الرجال  بين  ال��م��راأة  وح�سور  االختالط  �سبط  اإن  كما 

العك�س هو م�سوؤولية الطرفين معاً.                                                                                                              

�أو غيره  ما هو حكم �لتو��صل بين �لجن�صين عبر �الإنترنت 

من و�صائل �الت�صال �لمتطورة؟ وما هي �صو�بطه؟ 

التطور التكنولوجي �سرورة مهمة للتوا�سل، ولي�س حرامًا اأو 

حالاًل بالمطلق. وهو بحاجة اإلى نف�س �سوابط االختالط المبا�سر 

من حيث اأدبيات واأ�سلوب ونمط ورزانة ونوع الحديث. وال يباح 

للطرفين اأن يقول اأحدهما لالآخر اأي كالم له اإيحاءاته، الأنه ال 

يراها وال تراه. فالح�سارة الموجودة االآن هي �سيف ذو حدين، 
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ي�ستطيع االإن�سان اال�ستفادة منها باأعلى االيجابيات، ولكن 

تكون »مدمرة« اإذا دخل اإليها الت�سرف ال�سيطاني.                                         

يذهب بع�س �لنا�س للقول: �إن �الختالط �نفتاح وعدمه 

�نغالق. ما هي �صحة ذلك بر�أيكم؟ 

عدم االختالط ال يعني االنغالق اأو االنكفاء، فهو تعبير 

االأه���داف  بتحديد  عالقة  ل��ه  ف��االأم��ر  ذات���ه،  بحد  خاطئ 

الذي  الكبير  والتراث  التاريخ  اإلى  للمراأة، فلننظر  الكبرى 

تركته ال�سيدة الزهراء وال�سيدة زينب L وكانتا في قمة 

ال�سون والحجاب والعفاف والطهارة وعدم االختالط.                                                

واإذا ح�سنت المراأة نف�سها، واعتبرت اأن بمقدورها اأن 

االآخر، حينها لن  النظر عن الطرف  توؤدي ر�سالتها بغ�س 

تعتبر عدم االختالط انغالقًا الأن ر�سالتها �سي�ستفيد منها 

كل المجتمع.

اأجل  من  اأطلقا  ب��ّراق��ان  �سعاران  والتحّرر  فاالنفتاح 

وجعلها  اأخرى  بيئة  اإلى  بيئتها  من  الم�سلمة  المراأة  جذب 

فاالإ�سالم  ح�سارية.  وغير  منغلقة  وتعتبرها  منها  تنفر 

اأن تعبر عن  اإنها �سريكة في المجتمع واإنها ت�ستطيع  يقول 

عن  النظر  بغ�س  ومجتمعها  وبيئتها  نف�سها  وت�سنع  ذاتها 

االختالط.

الخاتمة

كون االختالط �سرورة في بع�س جوانبه فهذا ال يعني 

اإلى  المحتكم  فاالختالط  �سلبياته.  وقبول  له  اال�ست�سالم 

واالأخالق  القيم  يهدم  مر�س  وال�سهوات  والميول  الغرائز 

اإ�سكالية  ب��ع��دِم  ي��ق��ّر  وم��ن  والخ�سو�سية،  وال�سخ�سية 

يفقه  ال  اأو  ودينه  �سرعه  يجهل  اإما  فهو  المباح  االختالط 

عواقبه اأو ال يهمه الحالل من الحرام والجنة من النار.

ل يـــوجــد �صــيء 

اأخي«  »مثل  ا�صمه 

بالمعـنـى ال�صرعي 
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ما بعد حيفا)*(
ن�سرين اإدري�س  قازان

اأ�سهى من  فيه  البارود  ورائحة  ال�سهر،  اآخر من  تموز، عنده، طعٌم  لليالي 

اليا�سمين ال�سابِح على وجه بركة ماٍء تحت�سُن في جوفها القمر. لن�سائم تموز 

البحر.  يغ�سلها موج  ال�ساخنة عندما  الرمال  انتعا�ُس  الحّر  المت�سللة من ثقوب 

ذكريات تدغدغ حوا�سه بق�سائد رقيقة، وهو لم يكتب ال�سعر في يوٍم، وال هام 

في اأودية الخيال ال�سريدة.

لرنين الهاتف عنده في تموز لحٌن اآخر، ا�ستعاره من اأوتار تلك اللحظة التي 

»اأ�سر الجنديين«، فهو يبغ�س متابعة  ال�سّماعة ليخبره �سديقه بخبر  رفَع فيها 

البرامج التلفزيونية ال�سباحية التي ت�سطره للتنقل بين القنوات لي�سمع خبرًا 

يقّلب �سفحات  اأن  ل  يف�سّ لذا كان  المختلفة.  االأط��راف  واح��دًا من وجهة نظر 

الجرائد في دقائق اال�ستراحة التي يمنحها لنف�سه.

اإلى منزله ليهيئ حقيبته  يومها، و�سع ال�سماعة، واأطفاأ �سيجارته، واأ�سرع 

ويتوجه جنوبًا.

و�سل اإلى مركز عمله المحدد له في الجنوب قبل ال�ساعة الخام�سة ع�سرًا، 

لل�سريط  المحاذية  المناطق  بق�سف  ب��داأ  قد  االإ�سرائيلي  العدو  وك��ان 

و�سول  لمنع  محاولة  في  الرئي�سية  الطرقات  وبع�س  ال��ح��دودي، 

ال�سحفي  موؤتمره  في  ال�سّيد  �سماحة  حدد  حيُث  اإلى  االأ�سيرين 

االأول: »في مكاٍن بعيد، بعيد جدًا..«.

ال�سواريخ،  من�سات  يهيئون  ورفاقه  كان  الحرب.  وب��داأت 

و»كرمائيل«،  �سمونة«  »كريات  اإل��ى  برميها  االأم��ر  وينتظرون 

قلبه  ي�سع  لو  يتمنى  وه��و  حيفا«،  بعد  ما  بعد،  و»م��ا  و»حيفا« 

زاوية  كل  اإلى  ليطلقه  �ساروخًا 

من  اإ�سرائيل  فُيبيد  محتّلة، 

الوجود.
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ترق�ُس اأ�سابعه فرحًا وهو ي�سغُط على زر اإطالق ال�سواريخ قبل اأن 

يطلق �ساقيه للريح، وهو ي�سرُخ باأعلى �سوته: »اإلى ما بعد ما بعد حيفا«.. 

ح�سن  ال�سّيد  �سماحة  اأن  اعتبر  فقد  قلبه،  في  خا�س  وقع  الجملة  فلهذه 

الراقدة  ال�سواريخ  عن  اأخيرًا  اأف��رج  قد  اهلل(  )حفظه  اهلل  ن�سر 

األف  اأكثر من ع�سرين  �سك،  وال  والتي هي  القديمة،  ال�سناديق  في 

�ساروخ! لهذا كان ي�سرخ لرفاقه »اأنتم حيفا، واأنا ما بعد بعد!«.

العط�س وهو عائٌد  والتاع قلبُه من  اآب،  يوٍم زمجَر فيه حّر  وفي 

من رمي ال�سواريخ لوحده بعد ا�ست�سهاد رفيقيه، برق نوٌر باهر اأمامه 

ودوى رعٌد مّزق اأذنيه، واختفى الومي�س خلف �سواٍد قاتم.

كان الجرُح �ساخنًا عندما فتح عينيه، فعرف اأن المدة التي غاب 

ي�ستطع.  اأن يحّرك ج�سده، فلم  فيها عن وعيه ق�سيرة جدًا. جّرب 

اأمام غ�ساوة عينيه، فوجد نف�سه عالقًا  وكانت ال�سورة قد ات�سحت 

تحت ركام المنزل الذي كان بالقرب منه.

عالقًا  كان  ولكنه  ج�سده،  ي�سحَب  اأن  وجّرَب  عميقًا،  نف�سًا  اأخذ 

االأوجاع  غلبته  حتى  يحاول  فظّل  منها،  االإف��الت  ي�سعب  بطريقة 

والتعب، ويده الم�سابة قد نزفْت ب�سدة.

فاأغ�سي  كاالأفعى،  عليه  ي�سّد  وراح  عليه،  رباطه  الوجع  ع�سَب 

باردة،  بئٍر  في  مرمية  ا�سفنٍج  كقطعة  وج�سده  مرة،  من  اأكثر  عليه 

»عندما  اأذنيه:  في  �سوتها  و�سمَع  بكيانه،  ع�سفْت  التي  الحمى  ل�سدة 

تتاألم تذكر اأن االأر�س البور ال يمكن اأن تزرع اإال اإذا انغر�س المحراُث في 

اأعماقها، لهذا فهي تتاألُم لتنبت الزرع المثمر«، و�سعر بيدها تم�سُح �سعره: 

»ا�ستيقظ.. افتح عينيك لل�سم�س«..

ابت�سم ووجه اأمه المتوفاة يكاُد يالم�س وجهه. فتح عينيه، وجال 

بب�سره في اأرجاء المكان ال�سّيق، وجفاف حلقه اأيب�س نب�َس 

فوؤاده. كانت قربة الماء ال تزال معّلقة على خا�سرته، فمّد 

عليه  يغ�سى  اأن  قبل  �سفتيه  وبلَّل  وانت�سلها،  ب�سعوبة  يده 

من جديد.

ــه  ــان ورفــاقـ كـ

من�صـات  يهيـئون 

ال�صـواريــخ، وهـو 

يـ�صع  ــو  ل يتمـنى 

�صـــاروخًا  قـلــبه 

كل  اإلــى  ليطلقه 

محتــّلـــة،  زاويـة 

اإ�صرائيــل  فُيـبـيد 

ــن الـــــوجـود مــ
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عن ق�سة حقيقية حدثت مع اأحد المجاهدين في حرب تموز 2006.

الهوام�س

اأيقظه �سوت �ساروخ انفجر بالقرب منه. وكلما وجد في ج�سده 

بع�سًا من القوة والعزيمة جّرب االإفالت من الركام، ولكن هيهات!

هدير  �سوى  حوله  �سي ء  وال  البعيد،  اأنينه  ق�سمْت  لياٍل  ث��الث 

يتذكر  راح  القذائف.  و�سوت  واال�ستطالعية،  الحربية  الطائرات 

وجوه الرفاق من ال�سهداء، وي�ستجدي من الذاكرة هم�س اأ�سواتهم، 

والمواقف التي جمعتهم، حتى اأ�سعل ال�سوق موقده في فوؤاده. وكلما 

ا�ستعاد وعيه، دعا اهلل اأن يمّن عليه بال�سهادة، واأن ال تزيح اأهداب 

عينيه ال�سواد الجميل من اأمامه..

جدًا  قريبًا  �ساروخ  �سقَط  االأل��م،  كفي  بين  يتقّلب  هو  وبينما 

والغبار عليه، وغاب  الحجارة  وتناثرت  واأنفه،  اأذناُه  منه، فنزفت 

عن الوعي من جديد..

اأهدابه  رف��ع  عندما  ب��ع��ي��دًا  الحربية  ال��ط��ائ��رة  ���س��وت  ك��ان 

الذي  الغبار  غيم  بين  من  الزرقاء  القطع  بع�ُس  بانت  ب�سعوبة.. 

ت�سبب به الدمار.. و�سعر بن�سمة عليلة حّركت ن�سوة الحياة بداخله، 

فنظر حوله ليجد اأن ال�ساروخ الذي �سقط بالقرب منه قد حرره 

من الركام.

على  كهائم  يم�سي  وب��داأ  ل�سانه،  على  فع�ّس  الُقربة،  يجد  لم 

اأن  اإلى  م��رات،  عليه  وُيغ�سى  اأخ��رى،  ويزحف  ت��ارة،  يرتاُح  وجهه، 

و�سل اإلى اأقرب نقطة للمقاومة، وما اإن �سعر اأنه باأمان حتى غاب 

عن الوعي من جديد.

التي  البرودة  من  ج�سده  ارتع�س  اأن  بعد  يناديه،  �سوتًا  �سمع 

ان�سابت على وجهه: »حمدًا هلل على �سالمتك يا »ما بعد حيفا«..

»اأين  �ساأله:  وب�سعوبة  اأم��ام��ه،  ارت�سم  ال��ذي  الوجه  اإل��ى  نظر 

�سرتم؟ هل ما زلتم في »ما بعد، بعد..« ؟

�سحك ال�ساب قائاًل له: ال، نحن االآن في »اإذا ق�سفتم عا�سمتنا 

�سنق�سف عا�سمتكم«..

قلياًل،  اأرت��اح  اأن  »يجب  يتمتم:  وه��و  جديد  من  عينيه  اأغم�س 

اأبيب( غيري، فبيننا  وداووا جرحي ب�سرعة، فلن يق�سف اأحد )تل 

ح�ساب قديم«!

اأغم�س عينيـه من 

جديد وهو يتمتم: 

اأرتــاح  اأن  »يـجب 

قـلــيــــاًل، وداووا 

ــة،  ــي ب�صـرع جرح

ــف  يــق�صـ ــن  فـل

اأحـد )تــل اأبيــب( 

ــري، فبيــننـــا  غـي

ــاب قديم«! ح�صــ

80



يجذبك العنوان، الذي يحمل �سفات اأدبية بامتياز. هو 

حياة  من  ف�سوًل  يحكي  ال�سخ�سية،  ال�سيرة  نوع  من  كتاب 

 .M القائد الإيراني ال�سهيد الحاج عبد الح�سين برون�سي

من  بتقديم  يحظى  النوع  هذا  من  كتابًا  اأنَّ  يفاجئك  وقد 

ولي اأمر الم�سلمين القائد ال�سيد على الخامئني { ي�سرد 

الإمام  يقول  اإذ  الأبي،  ال�سهيد  هذا  مميزات  من  بع�سًا  فيه 

{خالل لقائه عائلة ال�سهيد:»اإن �سهيدنا العزيز عندما 

يكن  ولم  الجامعية  المعارف  عنده  يكن  لم  بالحرب  �سارك 

يحمل عنوانًا ولقبًا جامعيًا ب�سكل ر�سمي، اإل اأنه ا�ستطاع في 

واأ�سبح  عالية  رتب  اإلى  ي�سل  واأن  يترّقى  اأن  الحرب  اإدارة 

�سخ�سّية مرموقة، �سخ�سّية جامعة تحمل ا�سم قائد لواء 

ثم بعدها نال درجة ال�سهادة. وهذه ال�سخ�سّية لو لم تنل 

اأن تبلغ مقامات ودرجات رفيعة  و�سام ال�سهادة ل�ستطاعت 

من الناحية الظاهرية«.

زينب الطحان

�صــرديــة تعبـق 

بـــروح الأ�ــصــالــة

تراب كو�صك الناعم:  
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بع�سًا من  القائد   ال�سيد  �س  يلخِّ

�سيرة هذا ال�سهيد النوراني ويذكر اأنه لم 

تتوفر له الظروف ليكمل درا�سته الجامعية 

فذًا  كان  ذلك  رغم  ولكنه  والتخ�س�سية، 

ونابغة في قيادة المعارك الع�سكرية، حتى 

الجبهة.  على  المراتب  اأعلى  اإلى  اأو�سلته 

بّناًء في ظاهر  يعمل  الثورة كان  وهو قبل 

مجاهدًا  ك��ان  ال��واق��ع  ف��ي  ولكنه  االأم����ر، 

الثورية  ال��ح��رك��ة  ���س��ف��وف  ف���ي  ع���ام���اًل 

يتحمل  جعله  مما  االإي��ران��ي��ة،  االإ�سالمية 

االإ�سالم.  �سبيل  ف��ي  العناء  م��ن  الكثير 

وكذلك كان له الدور العظيم بعد انت�سار 

الثورة االإ�سالمية، بحيث اإن الفر�سة كانت 

الكمال  مرتبة  بلوغه  اأجل  من  له  متوفرة 

االإن�ساني. وموا�سيع حياته ومواقفه جعلت 

حتى  الجميع،  ل�سان  على  م��ذك��ورًا  ا�سمه 

العدو ال�سّدامي، الذي عّين قادته جائزًة 

القائد  هذا  راأ�س  على  الح�سول  اأجل  من 

في  يتردد  ك��ان  ا�سمه  اإن  حيث  ال�سجاع، 

محافل العدو واإعالمه. 

حمل  كتاب  الناعم«  كو�سك  »ت��راب 

بنفحات  ت��روي  ق�سة،  و�سبعين  اثنين 

حب  ينكر  ل�سخ�سٍ  ذاتيًة  �سيرًة  اأدبية 

الذات اإلى اأبعد الحدود. بين دفتي هذا 

اإلى كتابتها  الكتاب تجد ق�س�سًا تنادى 

مجموعة من االأهل والمعارف المقربين 

انبروا  كلهم  االأوف���ي���اء..  واالأ���س��دق��اء 

العفوية  طريقتهم  على  لنا  ل��ي�����س��ردوا 

ال�سهيد  حياة  بها  حفلت  رائعة  جوانب 

عبد  الحاج  االإي��ران��ي  االإ�سالمي  القائد 

 .M الح�سين برون�سي

جماليته  ـــوؤدي  ي ــوي«  ــف »ع اأدب 

الفنية

الكتاب  �سفحات  تقّلب  واأنت  تت�ساءل 

هوؤالء  يذكر  اأن  يمكن  م��اذا  يديك:  بين 

بالق�سة  لهم  ع��الق��ة  ال  ال��ذي��ن  ال��ك��ّت��اب 

حياة  عن  والجمالية  الفنية  وب�سروطها 

وال  والعبر؟!..  بالمواقف  غنية  �سخ�سية 

يطول بك الوقت حتى تكت�سف واأنت تقراأ 

االإمام  اإل��ى  قدمًا  بك  دفع  قد  ال�سغف  اأن 

بم�ساعرك  تحيط  المكتوبة  الكلمات  واأن 

اأنك  لدرجة  حتى  جانب  كل  من  وتاأ�سرك 

ال تقوى على ترك الكتاب لتغو�س اأكثر بين 

�سواطئ الحروف وتعابيرها ال�سيقة. 

وه���ذا م��ا ي��ح��دو ب��ن��ا اإل���ى االإع��ج��اب 

المحترفين  غير  الكّتاب  ب��ه��وؤالء  الكبير 

التعبير  ف��ي  ب��رع��وا  وق���د  الق�سة  ك��ت��اب��ة 

في  منها  والهدف  الفكرة  اإلينا  ليو�سلوا 

اأجلى و�سوح، يتمتع بجمالية االأداء العفوي 

اإن�سانية  لحالة  االإخال�س  عمق  من  النابع 

هي في الحقيقة تعبر عن ق�سيتهم الكبرى 

وهي الجهاد لحماية الثورة االإ�سالمية من 

بعدما  ليخمدوها  عليها  تكالبوا  ال��ذي��ن 

نظام  اأكبر  على  باهرًا  انت�سارًا  �سطرت 

ال�سرق  ف��ي  العالمي  لال�ستكبار  عميل 

والعالم االإ�سالمي تحديدًا. 

جهاد النف�س

اإليك  ي��اأت��ي  ال��ن��اع��م«  كو�سك  »ت���راب 

النوع  ذل��ك  نوعها،  من  فريدة  بحكايات 

جهاد  ظل  في  االأكبر  للجهاد  ي��وؤّرخ  ال��ذي 

والوديان  ال��ث��غ��ور  على  ي��ج��ري  ك��ان  اآخ���ر 

هذا   � وهو  النف�س،  جهاد  وهو  وال��ح��دود، 
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كتابات  فيه  خطت  اأن  يحدث  لم   � النوع 

المعا�سر،  روائية في عالمنا  اأو  ق�س�سية 

اأم  واالإ�سالمية  العربية  بلداننا  في  �سواء 

بع�س  لنا  ت�سرد  اإذ  والغربية.  االأوروب��ي��ة 

برون�سي  القائد  ال�سهيد  ع��ن  الق�س�س 

وعلى  تدينه،  على  ال�سديد  حر�سه   M

اأن  االأم��ر  به  بلغ  فقد  وال��ح��رام،  الحالل 

اإلى عائلته  اأمه  الذي جلبته  الطعام  اأبدل 

نف�س  م��ن  اآخ��ر  بطعام  لهم  زي���ارة  خ��الل 

يحرجها،  ال  كي  اأمه  تدري  اأن  دون  النوع 

ودافعه لهذا الت�سرف اأنه لم يكن يرى في 

حكومة  اعتمدته  ال��ذي  االأرا���س��ي  تق�سيم 

مبرئ  اأن��ه  االأخ��ي��رة،  �سنواتها  في  ال�ساه، 

كل  اأن  راأى  هو  فبالتالي  ال�سرعية،  للذمة 

ما ينتج عن هذه االأر�س حرام اأكله. وهنا 

تبرز لنا دماثة اأخالقه ورقيه في التعامل 

مع من حوله. كما اأنه كان �سديد الحر�س 

على اأن ال يطعم اأوالده اإال من تعب جبينه 

حتى لو بقوا اأيامًا ي�سكون الجوع. لم تدفعه 

يحيط  ك��ان  ال��ذي  ال�سديد،  الفقر  حياة 

اإمكانيات  ا�ستغالل  اإل��ى  ي��وم��ًا  بعائلته، 

االآخرين حتى لو لم يكن له يد فيها. فهو 

مثاًل كان يترك اأكثر من عمل الأن �ساحب 

هذا  مثل  تجد  فهل  الزبائن.  يغ�س  العمل 

الرجل في اأيامنا الراهنة؟! 

طهارة  عن  اأخالقه  دماثة  تختلف  وال 

االأخ���رى  ه��ي  �سيقة  ق�سة  ف��ف��ي  نف�سه، 

ي��روي��ه��ا اأح���د اأ���س��دق��ائ��ه، وي��دع��ى كاظم 

ال�سهيد  خ��دم��ة  خ���الل  اأن���ه  الح�سيني، 

ل  ُوكِّ المقبور،  ال�ساه  جي�س  في  الع�سكرية 

من  ال�ساقطات  الن�ساء  اإح���دى  بخدمة 

اأن  بمجرد  ولكنه  الع�سكر،  ق��ادة  حا�سية 

اأدراج���ه  ع��اد  فظيع  ب�سكل  �سافرة  راآه���ا 

راف�سًا هذه الطاعة، وتحّمَل نتيجة رف�سه 

لمدة  الحمامات  بتنظيف  عوقب  اأن  هذا 

اأ�سر  ولكنه  رف�سه  عن  يعود  حتى  طويلة 

ب�سكل اأثار ا�ستغراب قادته، اإذ من يتجراأ 

اإذا  خ�سو�سًا  الع�سكرية  االأوام��ر  ويرف�س 

ــان ال�صــهيــد  كـ

 M بــرونـ�صـي 

ــد الحــر�س  �صــدي

ــى اأن ل يطعم  عل

ــن  اأولده اإل مـــــ

ــب جبينه حتى  تع

ــًا  ــوا اأيــام ــو بقــ ل

الجـوع ي�صــكون 
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كانت تتمثل بخدمة امراأة »جميلة«؟

  R عالقته باأهل البيت

لها  ك��ان  فقد  الجبهة  ح��ك��اي��ات  اأم���ا 

ن�سيب وافر بين �سفحات هذه الق�س�س. 

الجهاد  عالم  اإل��ى  تاأخذك  حكايات  وهي 

االأ�سا�س  الدائرة  هو  اأي�سًا  ليبقى  االأكبر 

المتحكمة في م�سار هذه ال�سخ�سية بطلة 

ج�ّسد  برون�سي  القائد  ه��ذا  الق�س�س. 

ب�سيرته اأ�سمى معاني الع�سق االإلهي خالل 

القتالية.  والجبهات  الثغور  على  جهاده 

باالأوامر  االلتزام  �سديد  كونه  واإلى جانب 

الع�سكرية المعطاة له، كان يبرع اأي�سًا في 

الذين  المجاهدين  ال�سبان  نفو�س  تهيئة 

و�ساعاته  الجهاد  اأي���ام  ي�ساركونه  ك��ان��وا 

الطويلة. كان بالن�سبة اإليهم اأبًا حنونًا واأخًا 

يعتمدون  فتئوا  ما  ومر�سدًا وجيهًا  �سادقًا 

العديد من م�ساكلهم، �سواء  عليه في حل 

تلك التي كانت ت�سادفهم على الجبهة اأو 

تلك المتعلقة بحياتهم ال�سخ�سية. 

ول��ك��ن اأك���ث���ر م���ا ي��ل��ف��ت ن��ظ��رك في 

بو�سوح  ت��ب��رز  اأن��ه��ا  الق�س�س  معظم 

 M ب��رون�����س��ي  ال�سهيد  ال��ق��ائ��د  تعلق 

وخ�سو�سًا   ،Rالبيت اأه���ل  ب��اأئ��م��ة 

في  وه���ي   .O ال���زه���راء  ب��ال�����س��ي��دة 

الحقيقة بطلة الق�سة التي حملت عنوان 

حيث  ال��ن��اع��م«،  كو�سك  »ت���راب  الكتاب 

من  ج��دًا  حرجة  لحظة  في  يناديها  راح 

الحدود  الدائرة على  الع�سكرية  المعركة 

الخطة  ك��ان��ت  االإي���ران���ي���ة.   � ال��ع��راق��ي��ة 

تقت�سي من المجموعة المهاجمة التقدم 

لم  عوائق  واجهتهم  ولكن  االأم���ام،  اإل��ى 

حائرًا  القائد  ف�سار  الح�سبان،  في  تكن 

التقدم  اأو  متقهقرًا  ال��رج��وع  اأم��ر  بين 

في  المجموعة.  عنا�سر  بكل  والت�سحية 

هذه اللحظة، التي توقف عندها الزمن، 

وجهه  يعفر   M برون�سي  القائد  راح 

غطى  حتى  ح��ارًا  بكاًء  ويبكي  بالتراب 

ال�سيدة  له  والحت  وجهه  المبلل  التراب 

اآمن  مخرج  اإلى  تر�سده   Oالزهراء

بتعليماتها  التزم  اأن  وكان  الكمين.  من 

المجموعة  حققت  حتى  ب��ال��غ  بحر�س 

اأقل  يحملون  وعادوا  مهمتها  في  التوفيق 

االأخوة  اأدرك  وعندما  خ�سائر ممكنة..!! 

ال��م��ج��اه��دون ال��م��راف��ق��ون ل��ه دق��ة ذلك 

له  ُكتب  بحال  الكبيرة  وخطورته  القرار 

وقد  ك��رام��ات  للقائد  اأن  اأيقنوا  الف�سل 

هذا  والقائد  االإلهي.  اللطف  بهم  اأحاط 

الروؤية  بهذه  رفاقه  من  اأح��دًا  يخبر  لم 

اأن  م�ساعده  عليه  اأ�سر  حتى  العرفانية 

الخطوات  تلك  بدقة  عرف  كيف  يخبره 

حتى  فيه  ي��رون  ال  دام�سًا  كان  والظالم 

اأيديهم!! اأ�سابع 

حين ولدت فاطمة

الده�سة  تثير  ثانية  رواي���ة  وه��ن��اك 

لليقين  تدفعنا  ولكنها  واال���س��ت��غ��راب، 

المخا�س  اأت��ى  حين  هي  واح��د،  اآن  في 

زوجته، والوقت كان عند الغروب. تروي 
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اأن  ووعدها  للبيت  اأخذها  اأن��ه  الزوجة 

ياأتيها بالقابلة على وجه ال�سرعة، ولكن 

�سروري  عمل  له  عر�س  الطريق  خالل 

يخ�س من�سورات تتعلق بالثورة، فان�سغل 

ولم  القابلة  اإح�سار  ن�سي  حتى  باالأمر 

كان  فما  الليل،  منت�سف  بعد  اإال  يتذكر 

منه اإال اأن اأ�سلم اأمر زوجته هلل. وعندما 

عاد فوجئ اأن زوجته قد ولدت بم�ساعدة 

القابلة، التي اعتقدوا اأنه هو من جلبها 

يغمر  زال  فما  عمله،  اإل��ى  ذه��اب��ه  قبل 

القابلة  طلبت  التي  ال��م��ول��ودة،  طفلته 

والقبل  بالدموع  »فاطمة«،  ي�سموها  اأن 

ا�ستغراب  اأث��ار  حتى  منها،  اقترب  كلما 

اأن في االأمر �سرًا جرى  واأدركت  زوجته 

التي  القابلة  مع  خ�سو�سًا  الليلة،  تلك 

النوراني  بوجهها  االأط��وار  غريبة  كانت 

الطفلة  ول��دت  حتى  الخفيفة«  و«ي��ده��ا 

اأو  ال��ط��ع��ام  ت��ن��اول  ورف�����س��ت  ب�سهولة، 

لم   M ال�سهيد  اأن  والغريب  البقاء. 

يبح بال�سّر لزوجته حتى بعد �سنوات من 

وفاة الطفلة »فاطمة«.

لي�س  واق��ع��ًا  ال��وري��ق��ات  ه��ذه  ت�سيف 

القتال  ف��ن��ون  على  ال��ت��دّرب  على  للحّث 

فح�سب، بل للتدرب على فعل بناء الرجال 

اأنف�سهم،  ف��ع��ّرف��ه��م  اهلل  ع��رف��وا  ال��ذي��ن 

�سبيل  في  واأنف�سهم  الدنيا  عليهم  فهانت 

الذي  الكتاب  هذا  اإن  نقول  اأن  بقي  اهلل. 

نّوه به ال�سيد القائد  ب�سدقه ي�ستحق 

�سيرة  من  جديدًا  نوعًا  بو�سفه  ُيقراأ  اأن 

الناب�سة  ال�سهادات  اأدب  المقاوم،  االأدب 

في �سير ال�سهداء االأحياء الذي يفتر�س اأن 

ننبري جميعًا للكتابة عنهم ولو ا�سطررنا 

ال��روائ��ي  االأدب  تقنيات  ع��ن  ل��الب��ت��ع��اد 

للبطوالت  يعر�س  الذي  بال�سرد  واكتفينا 

قبل  اأعداء اهلل من  مواجهة  في  المجيدة 

رجال اهلل، فبهم تنت�سر االأمة وب�سيرتهم 

تحافظ على حياة االنت�سار والعزة.

لحت لـه ال�صيـدة 

 O ــراء  الــــزهـ

مخرج  اإلى  تر�صده 

الكمين،  ــن  اآمن م

ــزم  اأن الت ــان  وكـ

ــا  تـهــــ بتعليــمـا

ــس بالغ حتى  بحر�

حققت المجموعة 

ــق  فــيــــــ لتـــو ا

ــا ــي مهـمتــهـ فــ

85

م
 2

01
1 

ل
و

يل
/�أ

 2
40

د 
د

ع
ل
�



ك�صكول

 الأدب
اإعداد: اإبراهيم من�سور

Q من بالغة الإمام علي

 
َ
اهلل »ع��رف��ت   :Q ع��ل��يٌّ  البالغة  اإم���ام  ق��ال 

. قال ال�سيخ 
)1(

�سبحانه بَف�ْسِخ الَعزائم وَحلِّ الُعقود« 

البالغة( في �سرحه لهذه  محمد عبده )�سارح نهج 

النيَّة  بمعنى  َع��ْق��د،  جمُع  )العقود  الُعْلوية:  ة  رَّ ال���دُّ

تنعقد على فعِل اأمر، والعزائُم جمُع عزيمة، وَف�ْسُخها 

ها. ولوال اأنَّ هناك ُقدرًة �سامية فوق اإرادة الب�سر  نق�سُ

لكان االإن�سان كلَّما َعَزَم على �سيء، اأم�ساه. لكّنه قد 

 َيف�َسُخ(.
ُ
يعزُم، واهلل

Q، هذا، هو دليٌل فطريٌّ  وقوُل االإمام علّي 

القول  مع  ان�سجاٌم  وه��و  �سبحانه.  اهلل  وج��ود  على 

اٌل لما يريد.  فعَّ
ُ
ريد، واهلل

ُ
 ُيريد، واأنا اأ

ُ
الماأثور: اهلل

دود من اأجمل الرُّ

ق���ال ق����وٌم م��ن ال��خ��وارج 

)ابن  الحنفية  اب��ن  لمحمد 

:)Q االإمام علّي

ر ب��ك اأب����وَك في  � ِل���َم غ���رَّ

باأخَوْيك  ر  ُيغرِّ ولم  الحروب، 

الح�سن والح�سين؟

فاأجابهم ُمفِحمًا اإيَّاهم:

� الأنَّهما عيناه، واأنا يميُنه، 

فهو يدافع عن عينيه بيمينه!
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في �سباح يوم ربيعيٍّ جميل � وقد بداأت 

الذهبية  خيوطها  بواكيَر  تغزُل  ال�سم�س 

ُحَلاًل  ة  ال�سند�سيَّ ر  الُخ�سْ للمروج  لتحوك 

لب�ْسُت   � ال��ن��دى  ب��الآل��ئ  م��زدان��ًة  ق�سيبًة 

و�سحذُت  البندقية،  واأعددتُّ  العيد،  ثياَب 

ال�سكين.. ثم وقفُت لحظات، ِقبالة المراآة، 

َل �سكلي قبل المغادرة. فقالت لي: الأتاأمَّ

اِح هذا! � كم ُيالئُمَك زيُّ ال�سفَّ

اح؟! � ماذا؟ �سفَّ

ي نف�سَك اإذًا؟ � وماذا ُت�سمِّ

وهي  القن�س،  ريا�سة  اأم��ار���ُس  اأن��ا   �

هواية اأثيرٌة لدى الب�سر.

اأجمل  � وهي من  الطيور  َقتَل  ي  اأُت�سمِّ  �

مخلوقات اهلل � هوايًة وريا�سة؟!

في  ال�سيَّادين،  نحن  لنا،  حيلَة  ال   �

ذلك؛ يبدو اأنَّ اهلل زرع في خاليا االإن�سان، 

خا�سًا  وراث��ّي��ًا  جينًا  الع�سور،  اأق��دم  منذ 

بالقن�س. ولوال ممار�سة هذه الهواية لكان 

النا�س قتل بع�سهم بع�سًا، كما يقول علم 

النف�س.

عندئٍذ قالت لي بازدراء:

بها  غوا  لت�سوِّ ذريعة  هذه  اإنما  ُهراء!   �

اأن  تعلُم  اأال  جريمتكم.  وُت��داروا  ق�سوتكم، 

هذا  لتزيِّن  الطيور  خلق  �سبحانه،  اهلل، 

الكوكب الجميل بجمال مناظرها ور�ساقة 

تذهب  واأن��َت  تغريدها؟!  وروع��ة  طيرانها 

بالطعام  تاأتي  وهي  الطير،  هات  اأمَّ لتقتل 

فاأنت   ذل��ك  وم��ع  َغ��ب.  ال��زَّ ف��ي  لفراخها 

اأيُّ  لي:  ُق��ْل  َك  بربِّ اح!  �سفَّ كلمة  ت�ستغرب 

كائن اأنت؟!

فْت  خفَّ ج��واب��ًا،  وح��ْرُت  وجمُت،  ا  فلمَّ

ة اأ�سلوبها الجارح فقالت: مراآتي ِحدَّ

اأهّم موازين الحياة على  ا�سمع، من   �

هذه االأر�س  التوازن البيئي »االإيكولوجي« 

والتنوُّع البيولوجي، واالإخالل بهما جريمة 

اإنَّ  اإذ  نف�سها؛  بالحياة  ُي��ودي  وقد  كبرى، 

ًا  �سنويَّ ياأكُل  وح��َده،   ،
)2(

َرْقَرق  ال�سَّ طائر 

تاأكُل  فكم  زاحفة!  اأو  طائرة  ح�سرة  مليار 

رْقَرق في العالم ُكلِّه؟ وكم تاأكل  طيوُر ال�سَّ

المعروفة  االأن����واع  مختلِف  م��ن  ماليين 

والمجهولة؟ ولوال هذه الطيور التي تتباهى 

 � االإن�سان  اأيها   � لكنَت  بقتلها، 

االأوك�سجين،  بدل  �س،  تتنفَّ

ح�سرات!!

قالت لي المراآة
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الأَعراب اأ�ساتذُة الإعراب

علوم  في  الكوفة  اأدب���اء  رئي�س  )وه��و  الك�سائيُّ  �سمع 

عليه  فاأنكرها  قائمًا«،  ا  »اإنَّ يقوُل:  عرابّيًا 
َ
اأ العربية(  اللغة 

 » ، اإذ ظنَّ الك�سائيُّ اأنَّ االأعرابيَّ لَفظ »اإنَّ
)3(

واتَّهمه باللَّْحن 

اأن  ها  فحقُّ للخبر،  والرافعة  لال�سم  النا�سبة  الم�سّددة 

ترفع »قائمًا«. فا�ستْثبَته طالبًا اإليه اأن ُيف�سح عن ُمراده 

عرابّي يريد: » اإْن اأنا قائمًا، اأي »ما 
َ
بهذا القول، فاإذا باالأ

»اإْن« النافية العاملة عمل »لي�س«،  اأنا قائمًا«، فا�ستعمل 

د  نا« تخفيفًا، واأدغَم )�سدَّ
َ
«، ثمَّ ترك همزَة »اأ ال »اإنَّ

 
ُ
ا هو اهلل حرف النون(، على حدِّ قوله تعالى: »لكنَّ

ي«، اأي »لكْن اأنا..«. َربِّ

- »بعد اللتّيا والتي«: جاء في »المنجد«: ُهما الداهية ال�سغيرة والكبيرة، وقيل: اأ�سله 

ر عنها  ج امراأًة �سغيرة فقا�سى منها ال�سدائد، وكان ُيعبِّ اأنَّ رجاًل من قبيلة »جدي�س« تزوَّ

ج امراأة طويلة فقا�سى منها اأ�سعاف ما قا�سى من ال�سغيرة،  ا«. ثم تزوَّ بالت�سغير »اللتيَّ

ج اأبدًا«! فطلَّقها وقال: »بعد اللتّيا والتي، ال اأتزوَّ

بطيٌء  َخم،  الرَّ من  اأ�سغر  اأغبُر  طائر  هو  الُبغاُث  َي�ْستْن�ِسُر«:  باأر�سنا  البغاَث  -»اإّن 

باأر�سنا  الُبغاَث  »اإنَّ  فُيقال:  والتخاذل،  ال�سعف  في  المثل  به  ُي�سَرُب  لذا  الطيران.  في 

اأ�سبح كالن�سر في  باأر�سنا،  اإذا َحطَّ  المتهالك،  ال�سعيف  اإّن هذا الطائر  اأي  ي�ستن�سُر«، 

ته. وهذا، طبعًا، كناية عن اأّن كلَّ َمْن جاوَرنا ِمن النا�س َعزَّ بنا ولم َيِذّل! قوَّ

من اأمثال العرب

من جذور الكالم

ة اإلى ال�سرق، م�سهورة بطيب  »الطائف« ا�سم مدينة في الحجاز، جنوبي مكَّ

اأهلها  »َوّج«، ثم بنى  ُمناخها وهوائها ووفرة مائها وثمرها. كان ا�سُمها، قديمًا، 

عليها  طلق 
ُ
اأ لذا  ُمحيط،  اأي  بهم،  طائٌف  ح�سٌن  كاأّنه  فبدا  كبيرًا  �سورًا  حوَلهم 

ا�سُمها الجديد: »طائف«.
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نهج البالغة، ال�سريف الر�سي، ج 4، حكمة رقم 250، �س 54.( 1)

ق«. ة: »�ْسُقرُّ يه العامَّ ْخَيل، وُت�سمِّ
َ
طائر �سغير، ُيقال له اأي�سًا: االأ (2 )

اللَّْحن: الخطاأ في االإعراب. (3 )

الهوام�س

فمن  االأفعال،  اأجمل  من  »�ساَع«  فعل 

معانيه: �ساَع ي�سيُع: تاه يتوه. و�ساَع ي�سوُع: 

ك واأقلَق واأفَزَع. و�ساَع )ي�سوُع( الطائُر  حرَّ

ُمدخاًل  اأطعمها  اأي  ��ه��ا،  زقَّ اإذا  ف��راَخ��ه، 

لها.  الطعام  الإفراغ  مناقيرها  في  منقاره 

اإذا فاحت رائحُته  و�ساَع الزهُر )ي�سوُع( 

ة وانت�سرت.  ال�سذيَّ

اأحد ال�سعراء  اأنَّ  ومن طرائف العرب 

دخل على اأمير ومدَحه بق�سيدة ع�سماء. 

لكنَّ االأميَر لم ُيلِق اإليه بااًل، ولم ُيعطه مااًل 

خ�سو�سًا  ال�ساعُر  فاغتاظ  ِمْدَحتِه.  على 

عندما راأى في مجل�س االأمير جاريًة �سوداء 

ِجيدها  ح��ول  ت�سع  »خ��اِل�����س��ة«،  ا�سُمها 

فخرج  اللوؤلوؤ.  من  ثمينًا  ِعقدًا  )ُعُنقها( 

الق�سر،  مدخل  وعند  بًا،  ُمغ�سَ ال�ساعُر 

كتب على الباب الخارجي بيتًا من ال�سعر 

يقول: 

�����ع�����ري ع����ل����ى ب���اب���ك���م �������س������اَع ������سِ

خال�سْه ع��ل��ى  ِع����ْق����ٌد  ����س���اَع  ك��م��ا 

ال�ساعر  م��ا كتب  االأم��ي��ُر  خ��ب��َر 
ُ
اأ ��ا  ول��مَّ

الباب  اإلى  ال�ساعر  و�سَل  فلّما  ا�ستدعاه، 

الخارجي محا َذْيَل حرف العين من �ِسعره، 

فاأ�سبح البيُت:

�����ع�����ري ع����ل����ى ب���اب���ك���م �������س������اَء ������سِ

خال�سْه! ع��ل��ى  ِع���ق���ٌد  ����س���اَء  ك��م��ا 

ال�ساعر  ل��ذك��اء  االأم��ي��ر  ه  تنبَّ عندها 

لم  عندما  اإليه  اأ�ساَء  اأنه  واأدرك  وفطنته، 

هذه  ف��اأع��ط��اه،  ونبوغه،  ته  �ساعريَّ ر  ي��ق��دِّ

ة، جائزًة �سنيَّة. المرَّ

من نوادر العرب
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ــــة ــــدان ــــب ال
د. علي جعفر

لي�س  اليوم،  ع�سرنا  اأمرا�س  اأهم  من  البدانة  تعتبر 

اإلى  ن�سبة  بل  مقبول  غير  منظر  مجّرد  كونها  جهة  من 

هي  والبدانة  للج�سم.  ت�سببها  اأن  يمكن  التي  الخطورة 

الزيادة المفرطة في الأن�سجة الدهنية في الج�سم والتي 

المتناولة  الطاقة  بين  التوازن  عدم  عن  تراكمها  ينجم 

من الطعام والطاقة الم�ستهلكة في الج�سم.

ت�سخي�س البدانة

يمكن االعتماد على عدة طرق لت�سخي�س البدانة، اأهمها: 

قيا�س موؤ�سر كتلة الج�سم )BMI(، ويعتبر اأف�سل طريقة لقيا�س 

الوزن  التالية:  المعادلة  اأ�سا�س  على  ح�سابه  ويتم  ال���وزن.  زي���ادة 

 90 ال���وزن  اأن  فر�سنا  فلو  المربع.  بالمتر  ال��ط��ول   ÷ بالكيلوغرام 

كيلوغرام والطول 1،60م فيكون موؤ�سر كتلة الج�سم هو: 90÷ )1،60× 

1،60( = 35 كلغ/م2.

زيادة  على  ي��دل  ف��اإن��ه  و30   25 بين  ي��ت��راوح  الموؤ�سر  ك��ان  ف���اإذا 

البدانة  على  فيدل   40 وفوق  البدانة  على  فيدل  فوق  كان  واإذا  الوزن 

المفرطة.

اأ�سباب البدانة

يمكن ح�سر االأ�سباب االأ�سا�س للبدانة في االأمور التالية:

الد�سم  العالية  االأطعمة  على  االعتماد  اإن  �لغذ�ئية:  �ل��ع��اد�ت   �1

وال�سكريات تت�سبب بزيادة الوزن، حيث يوؤدي االإفراط بتناول االأطعمة 

اإلى  ال�سعرات  هذه  �سرف  عدم  مع  العالية  الحرارية  ال�سعرات  ذات 
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تراكم الدهون في الج�سم.

2� قلة �لن�صاط و�لحركة: توؤثر قلة الن�ساط والحركة في 

الطاقة  نق�س  في  وبالتالي  الع�سالت  و�سعف  ال��وزن  زي��ادة 

الم�ستهلكة.

3� �لعو�مل �لور�ثية: تلعب الوراثة دورًا هامًا في البدانة، 

من  البدينين  من   33% عند  لها  الرئي�س  ال�سبب  ت�سكل  فهي 

فاإن هوؤالء  بالرغم من ذلك  للبدانة. لكن  حيث وجود قابلية 

الن�ساط  ومقدار  االأك��ل  بنوعية  التحكم  يمكنهم  االأ�سخا�س 

والحركة التي يقومون بها، الإنقا�س وزنهم.

4� �أمر��س �لغدد �ل�صماء: فاإنها توؤدي اإلى ا�سطراب في 

تنظيم الوزن.

النا�س  بع�س  تعر�س  اإن  حيث  �لنف�صية:  �ل��ع��و�م��ل   �5

االإفراط  اإلى  بهم  يوؤدي  والتوتر  وال�سغوط  النف�سية  للم�ساكل 

االأرق  من  يعانون  الذين  ي�ساب  واأي�سًا  الطعام.  تناول  في 

بفرط �سهية م�سائي مع فقدان ال�سهية لالأكل �سباحًا، وهكذا 

ــراط  الإفـ ــوؤدي  يــ

ــة  الأطعم ــاول  بتن

ــرات  ال�صــعـ ذات 

العاليـة  الحـراريــة 

ــرف  ــدم �ص ــع ع م

ــرات  ــذه ال�صـعـ ه

اإلى تراكم الدهون 

ــم ــي الجــ�صـــــ فـ
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فاإن 25 اإلى %50 من الح�سة الغذائية يتم تناولها م�ساًء.

ومهدئات  ال��ك��اآب��ة  وم�����س��ادات  ك��ال��ك��ورت��ي��زون  �الأدوي������ة:   �6

االأع�ساب غالبًا ما ت�سبب زيادة في الوزن.

ومن الجدير ذكره اأن زيادة الوزن في مرحلة الطفولة ت�سعب 

خ�سارتها مع التقدم في العمر.

الم�ساكل ال�سحّية

من  لكثير  عر�سة  اأكثر  بها  الم�سابين  تجعل  البدانة  اإن   

الم�سكالت ال�سحية، منها: 

1� داء ال�سكري من النوع الثاني.

2� ارتفاع وان�سداد ال�سرايين التاجية. وتظهر هذه االأعرا�س 

خا�سة عند االأ�سخا�س ذوي البدانة في محيط البطن.

3� توقف الَنَف�س خالل النوم )sleeP aPnea(، حيث يتوقف 

اإلى مئات  الَنَف�س للحظات خالل النوم عدة مرات قد ت�سل 

المرات، وهذه الحالة تترافق مع �سخير ونعا�س خالل النهار.

م�ستوى  ارتفاع  اإلى  ي��وؤدي  مما  التنّف�س  في  ا�سطراب   �4

ثاني اأوك�سيد الكربون وانخفا�س في م�ستوى االأوك�سجين في 

الدم مع مخاطر قلبية قد توؤدي اإلى الوفاة المبكرة.

خا�سة  والمفا�سل  االأوت��ار  في  والتهاب  ب��اآالم  االإ�سابة   �5

على م�ستوى الركبتين والكاحلين.

الجلدية  واالإف���رازات  التعرق  كزيادة  جلدية  اأعرا�س   �6

وااللتهابات  الجلد،  ط��ّي��ات  بين  الفطريات  ف��ي  زي���ادة  م��ع 

البكتيرية.

وتكيُّ�س  ال��م��رارة،  بح�سى  االإ�سابة  ن�سبة  البدانة  تزيد   �7

والرئتين،  االأوردة  في  والجلطات  المبي�سين، 

وبع�س اأنواع ال�سرطان.

النف�سية  البدانة  اآثار  اإلى  باالإ�سافة  هذا 

واالج��ت��م��اع��ي��ة م��ن ح��ي��ث ال��ع��زل��ة، وع��دم 

القدرة على الم�ساركة في بع�س االأن�سطة 

االجتماعية والريا�سة ومن حيث النظرة 

الدونية للنف�س.
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العالج

من  للخال�س  ك��ع��الج  ُتتَّبع  اأ���س��ا���س  ع��وام��ل  خم�سة  ه��ن��اك 

البدانة:

�أ� نظام غذ�ئي: قليل الدهن مع تخفي�س الح�سة اليومية من 

والمواد  والن�سويات  ال�سكريات  ا�ستبدال  اإلى  اإ�سافة  ال�سعرات، 

والخ�سار  الطازجة  بالفواكه  الغذائي  النظام  في  عة  الم�سنَّ

واالألياف، وا�ستعمال الماء بداًل عن الع�سائر والم�سروبات الغازية. 

وال نغفل عن ا�ستعمال الزيوت النباتية وزيت ال�سمك. اإلى جانب 

ذلك، يجب تح�سين العادات الغذائية )تنظيم الوجبات الغذائية 

المحافظة  يجب  الأنه  طويلة(  لفتراٍت  االأكل  عن  االمتناع  ولي�س 

عبر  ال�سريع  التخفي�س  ولي�س  لفترة طويلة  الوزن  تخفي�س  على 

التزام نظام غذائيٍّ �سارم غير قابل للتطبيق اإال لفترة ق�سيرة.

في  ال��ح��رارة  وتوليد  الطاقة  �سرف  تزيد  �ل��ري��ا���ص��ة:   � ب 

كمية  مع  تتنا�سب  حتى  ال�سهية  تنظيم  في  ت�ساعد  كما  الج�سم، 

ال�سعرات الحرارية التي تم حرقها.

ن  وتح�سِّ االأن�سولين،  الخاليا مع  ن تجاوب  ُتح�سِّ الريا�سة 

�سغط  ن  ُتح�سِّ كما  الدم،  في  والكولي�سترول  الدهون  م�ستوى 

ن الو�سع النف�سي وُتزيد  الدم ال�سرياني، اإ�سافة اإلى اأنها ُتح�سِّ

على  المحافظة  في  ي�ساهم  مما  الج�سم  في  الع�سلية  الكتلة 

قدرة الج�سم في حرق ال�سعرات الحرارية وبالتالي المحافظة 

على الوزن المنخف�س لمدة طويلة.

ج � معالجة �لعاد�ت �ل�صيئة:

�سعوبة  ب�سبب  ال�سارم  الغذائي  بالنظام  ُين�سح  ال   �1

االلتزام به مطّواًل.

2� يلزم العمل على تغيير العادات الغذائية عبر اختيار مواد 

�سحية وقليلة ال�سعرات الحرارية خالل تناول الوجبات ال�سريعة 

وعبر تناول الطعام ببطء.

3� ا�ستبدال الهوايات ال�سلبية باأخرى اإيجابية، ت�ستلزم بذلك 

بع�س الن�ساط الج�سدي والحركة.

الدعم النف�سي من المحيط مطلوب للنجاح بهذه الخطوات.

ــام  ــح بالنظ ل ُين�ص

الغذائـي ال�صـــارم 

�صعوبــة  ب�صــبب 

ــزام به مطّوًل 93اللتـ
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د� �الأدوية: يتمُّ اللجوء اإليها في حالة البدانة عند ف�سل الخطوات 

ال�سابقة اأو في حال ظهور م�ساعفات للبدانة. 

 ،Sibutramin ال�سهية  لتثبيط  اأدوية  بين  االأدوية  وتختلف هذه 

 .Orlistat واأدوية تمنع امت�سا�س الدهون في االأمعاء

بعد  اإال  بتناولها  ُين�سح  وال  جانبية  اأعرا�س  لها  االأدوي��ة  هذه 

اأن  اإلى  االنتباه  ونلفت  المجال.  هذا  في  اخت�سا�سيين  ا�ست�سارة 

اأدوية االأع�ساب المنت�سرة ال ُين�سح بها الأنها اإما تحتوي على مواد 

الة. ة، اأو ذات تاأثير عابر اأو غير فعَّ �سارَّ

� �لجر�حة: بعد الف�سل  ه� 

في االإجراءات ال�سابقِة الِذكر 

واإذا كان ال� BMI اأكثر من 40، 

م�ساعفات  ظهور  حال  في  اأو 

اللجوء  يمكن  للبدانة  ج��ّدي��ة 

للجراحة.

المعدة  رب��ط  اأي�سًا  هناك 

الطبيب  ول��ك��ن  المنظار.  عبر 

الذي يجري هذه العمليات يجب 

اأن يكون ذا خبرة جيدة في هذا 

وقد  للم�ساعفات.  المجال منعًا 

النتائج  اأن  ال��ج��راح��ة  اأظ��ه��رت 

جيدة في اإزالة ال�سحوم والدهون 

ن�سبة  اأما  بعدها.   
ُ
يبطاأ ثم  البدانة  الوزن عند  �سريع في  انخفا�س  مع 

الوفاة في العملية فهي %1 والم�ساعفات %10 بين يدي ذوي الخبرة.

 Syndrome و� نوع خا�س: هناك نوع خا�س من البدانة ُي�سّمى

.x متالزمة

حول  الج�سم  من  الو�سطية  المنطقة  في  الدهون  تتركز  حيث 

ارتفاع  اأو  والكولي�سترول  الدهنيات  في  ارتفاع  مع  وتترافق  البطن 

ال�سغط ال�سرياني اأو زيادة المقاومة لالإن�سولين.

ويلزم  للم�ساعفات،  عر�سة  البدانة  فئات  اأكثر  الفئة  ه��ذه 

د معها في العالج الخا�س بالبدانة اإ�سافة اإلى عالج ارتفاع  الت�سدُّ

�سكر الدم والكولي�سترول.

94



التي  المجلة  بقية اهلل هي 

النور  هي  التائهين،  درب  تنير 

الذي ي�سيء عقول الغافلين.

رباب ح�سن علي عبد اللطيف

�سلطنة ُعمان

اأثبتت  بقية اهلل  اإن مجلة 

التمهيدية  ال�سروح  اأحد  اأنها 

�سبل  مــن  تمنحه  لما  ـــى  الأول

وقد  الحقيقية..  الــهــدايــة 

ل�ساحب  عــنــوان  خير  حملت 

اأن  واأتمنى  والزمان..  الع�سر 

جائع  لكل  زادًا  اهلل  يديمها 

متعط�س اإلى النور الإلهي. �سدد 

اهلل خطاكم وتقبل اأعمالكم.

زكي حممد املو�سوي

ردود �صريعة

ردود متفرقة

من ر�سائل القراء

� نعتذر من االأخ محمود اأمين على عدم ن�سر م�ساركته الأنها باللغة العامية.

� نرجو من االأخ ح�سن علي فح�س التوا�سل مع المجلة لحل الم�سكلة.

� اإلى االأخت رفيقة اأحمد العوطة، يمكن اإر�سال عّدة م�سابقات في ظرف واحد اإلى المجلة.

اإن  بالقول  ونجيبك  اأر�سلتها  التي  الق�سة  باهتمام  قراأنا  الدين:  �سم�س  فاطمة  االأخت  اإلى   �

ال�سبر على البالء مهما كبر يقي من �سرور بالءات اأكبَر اإذا لم ن�سبر، ويجب اأن ال نن�سى في كل 

مراحل حياتنا قول اهلل تعالى: {�إِنَّ َمَع �ْلُع�ْصِر ُي�ْصر�ً}.

و�سكرًا  االهتمام،  مو�سع  في  �ستكون  التي  اقتراحاتهم  على  االأع��زاء  للقراء  الجزيل  ال�سكر 

لم�ساركات القراء االأعزاء: فاطمة اإبراهيم حمود � محمد ح�سين محمد ح�سن العوطة � نهاد محمد 

� �سارة عبا�س  � زينة علي رمال  البنين ح�سين نا�سر  اأم   � � �سكينة محمد ح�سن العوطة  االأطر�س 

95الطفيلي � اإيمان اأحمد ق�سير � ح�سين علي بّلوق � الرا زهير �سبليني � علي ر�سا حمزة دعد.
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الأفالم الثالثية الأبعاد 

م�صرة بالعيون 

قد تكون االأفالم الثالثية االأبعاد م�سوقة، وتعطي طابعًا 

اأكثر �سررًا من �سواها. فقد  للم�ساهد، لكنها  الواقعية  من 

خطر  من  العيون  م�ساكل  في  متخ�س�سة  درا�سة  ح��ذرت 

لما  نظرًا  االأبعاد  الثالثية  االأف��الم  م�ساهدة  في  االإف��راط 

اإرهاق للعين وتعب غير ماألوف ب�سبب التبدالت  ت�سببه من 

المتالحقة في م�ستويات ال�سورة. 

اإلى  كاليفورنيا،  اأعدتها جامعة  التي  الدرا�سة  واأ�سارت 

وتراجع  ب��االإره��اق  �سعورهم  عن  اأبلغوا  الذين  اأع���داد  اأن 

و�سوح الروؤية بعد م�س���اهدة االأفالم الثالثية االأبعاد، تفوق 

اأبلغوا عن ظواهر مماثلة بعد م�ساهدة  بكثير اأعداد الذين 

االأفالم العادية. 

في  تتمثل  االأ�سا�س  الم�سكلة  ف��اإن  الدرا�سة،  وبح�سب 

الفارق بين العمق الحقيقي لل�سا�سة كما تظهر اأمام العين، 

وبين العمق االفترا�سي لل�سورة التي تبدو ثالثية االأبعاد.  
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 خل�س ا�ستنتاج ل�سحيفة »الديلي تلغراف« اللندنية 

المحافظة اإلى اأن التطور الحالي لالأحداث حول الديون 

المتحدة  ال��والي��ات  هيمنة  ع�سر  »نهاية  هو  االأمريكية 

االقت�ساد  في  ال  االأمريكي،  بالع�سر  المعروف  عالميًا، 

فح�سب، بل وفي الميدانين الع�سكري والدبلوما�سي«.

وتوؤكد ال�سحيفة اأن الواليات المتحدة، التي و�سلت 

اإلى حافة االإفال�س وعدم القدرة على دفع رواتب القوات 

باأفغان�ستان،  الحربية  العمليات  منطقة  في  الموجودة 

وا�سنطن  فقدت  اإذ  جديدًا  جيو�سيا�سيًا  واقعًا  »واجهت 

اإمكانية التحلي ب�سفة الدركي العالمي«. 

النفقات  من  ملمو�سًا  »ق�سمًا  اإن  ال�سحيفة  وقالت 

بمبلغ 2.4 تريليون دوالر، التي تم االتفاق على تقلي�سها، 

يتعلق بالميزانية الع�سكرية«. 

المقرر  االأمريكية  ال��ق��وات  ل�سحب  اأن  واأو���س��ح��ت 

اإلى  اإ�سافة  مالية،  اأ�سبابًا  الغالب،  في  اأفغان�ستان،  من 

الوحدات  ت��زوي��د  مجرد  ف��اإن  والع�سكرية.  ال�سيا�سية 

بمبردات  والعراق  اأفغان�ستان  في  الموجودة  االأمريكية 

�سابق  موظف  ح�سابات  وفق  الميزانية،  تكلف  و�سيانتها 

يمكن  وال  ال�سنة.  ف��ي  دوالر  مليار   20 البنتاغون،  ف��ي 

ا�ستمرار هذا الو�سع فترة طويلة.

الدولة  بديون  المتعلق  الو�سع  اأن  ال�سحيفة  وت��رى 

االأمريكية اأظهر اأن البلد لم يعد قادرًا على تحمل النفقات 

التي ترتبط بالحفاظ على �سفته قائدًا عالميًا مطلقًا. 

دعت منظمة ال�سحة العالمية 

ال�ستخدام  ال��ف��وري  ال��وق��ف  اإل���ى 

بتحديد  الخا�سة  ال��دم  اختبارات 

اإنها  قائلة  الن�سط  ال�سل  م��ر���س 

االأ�سخا�س  ماليين  وتعّر�س  معيبة 

للخطر.

المنظمة  في  م�سوؤولون  وق��ال 

اإن اأدوات االختبار تنتجها �سركات 

غربية في الغالب وت�سدرها للدول 

المعايير  تجتز  ل��م  الأن��ه��ا  النامية 

التنظيمية في الدول الغنية. وقالت 

المتحدة  لالأمم  التابعة  المنظمة 

»اأظهرت  التحاليل  م��ن  ع��ام  بعد 

اختبارات  اأن  ج���دًا  كثيرة  دالئ���ل 

الدم اأعطت م�ستوى غير مقبول من 

النتائج الخاطئة«.

واأظهرت درا�سات اأن ما ال يقّل 

عن ن�سف االختبارات اأ�سارت اإلى 

ال  اأ�سخا�س  عند  المر�س  وج��ود 

يعانون منه بينما اأعطت نتائج 

المر�س  وج��ود  ع��دم  تبين 

يعانون  م��ر���س��ى  ع��ن��د 

منه. 

»الديلي تلغراف«

تعلن نهاية الع�صر الأمريكي 

منظمة ال�صحة 

تحذر من 

اختبارات ال�صل 
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�سبيل  فال  الح�سا�سية،  يعانون  ممن  كنت  اإذا 

بب�ساطة  الأن���ك  ال��ع��ث،  ح�����س��رات  لتجنب  اأم��ام��ك 

خطوات  هناك  اأن  غير  م��ك��ان.   كل  في  �ستجدها 

وقائية حديثة، تتعدى نطاق ارتداء المالب�س الواقية 

اأو الغ�سل المنتظم الأغطية فرا�س االأ�سّرة. 

يمتلئ  الفرا�س  اأن  ال��درا���س��ات  اأظ��ه��رت  فقد 

�سبعة  بعد  الح�سا�سية  مثيرات  من  له  حد  باأق�سى 

اأعوام، وهو ال�سبب الذي يو�سي االخت�سا�سيون من 

اأجله بتغيير الفرا�س كل �سبعة اإلى ع�سرة اأعوام.

بعمل  يقومون  اأنهم  يدركون  ال  النا�س  ومعظم 

في  العث  ح�سرات  ا�ستيطان  في  ي�ساهم  منتظم 

ي�ساعد  �سليم  ب�سكل  المرتب  فال�سرير  فرا�سهم. 

الذي  العرق  اأن  العث… ذلك  بقاء ح�سرات  على 

ينبغي  كما  يتبخر  اأن  يمكن  ال  الليل  اأثناء  يتراكم 

ذلك،  على  عالوة  المطوية.  ال�سرير  اأغطية  تحت 

رطوبة  من  تحتها  بما  والفرا�س  االأغطية  تحتفظ 

عالية.

النوم  وح��ج��رة  االأغ��ط��ي��ة  تهوية  ينبغي  لذلك 

عاريًا،  الفرا�س  وت��رك  مبا�سرة،  اال�ستيقاظ  بعد 

للتخل�س من الرطوبة.

وهناك تو�سية اأخرى وهي عدم خلع المالب�س 

على م�سافة قريبة للغاية من ال�سرير، اإذ اإن الكثير 

اأثناء تغيير  من الق�سور الجلدية تتطاير في الهواء 

المالب�س.

1,5 مليون »وح�س« 
ي�صاركك الفرا�س!

ذك�����رت ���س��ح��ي��ف��ة »���س��ن��داي 

تم  اأن���ه  البريطانية  اإك�سبري�س« 

ت�سنيع كب�سولة جديدة تحتوي على 

الغذائية  والعنا�سر  الفيتامينات 

تناول  ي���ع���ادل  ب��م��ا  ال�������س���روري���ة 

الخ�سراوات  من  كامل  كيلوغرام 

والفواكه يوميًا.

ا�ستنادًا  ال�سحيفة،  واأ�سافت 

الحبوب  اأن  العلمية  التجارب  اإلى 

الجديدة تزيد م�ستويات م�سادات 

اأي�سًا  وتعمل  ال��دم  ف��ي  االأك�����س��دة 

»الهيمو�سي�ستين«  خف�س  ع��ل��ى 

مخاطر  يزيد  اأميني  حم�س  وه��و 

االإ�سابة باأمرا�س القلب.

على  كب�سولة  كل  تحتوي  كما 

17 نوعًا من م�ستخل�سات الفواكه 
تم  التي  والحبوب  والخ�سراوات 

�سكل  على  وت�سنيعها  ع�سرها 

تجفيف  عملية  خ��الل  م��ن  ب���ودرة 

خا�سة ال تلحق ال�سرر بالمركبات 

المفيدة والمغذية.

ويعتقد االأطباء اأن هذه الحبوب 

االأ�سخا�س  ت�����س��اع��د  اأن  ي��م��ك��ن 

حياتهم  اأ���س��ل��وب  يمنعهم  ال��ذي��ن 

تناول  اليومي وعملهم الطويل من 

من  الخم�س  الغذائية  الح�س�س 

الفواكه والخ�سراوات.

كب�صولة غذائية جديدة 

بديلة عن الطعام
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»الن�ساء  م���ن  م��ج��م��وع��ة  دع����ت 

بتعدد  ال�����س��م��اح  اإل����ى  ال���ي���ه���ودي���ات« 

الزوجات قانونيًا في الكيان ال�سهيوني 

العنو�سة  ن�سبة  ارتفاع  للحد من  وذلك 

واعتبار تعدد الزوجات الحل اليهودي 

االأمثل لعديد من الم�ساكل االجتماعية، 

بما فيها م�سكلة النزاع الديمغرافي مع 

العرب.

و�ساند هذه الدعوة عدد قليل من 

الزوجات  فتعدد  اليهود،  الدين  رجال 

جريمة  ال�سهيوني  ال��ق��ان��ون  ح�سب 

يحا�سب عليها القانون رغم اأن التوراة 

ال تحرمها. 

اأن  �ستاين  دوف  الحاخام  وي��رى 

تعدد الزوجات اأمر مقبول من الناحية  

الدينية ف�»ح�سب التوراة، يعقوب النبي، 

اأبو ال�سعب اليهودي، تزوج اأربع ن�ساء، 

وحفيده  اثنتين  ت��زوج  اإبراهيم  وج��ده 

داود تزوج ثماني ع�سرة امراأة«. 

وي�����س��ي��ف ال��ح��اخ��ام ���س��ت��اي��ن اأن 

تعدد  م��ن��ع  وراء  الحقيقي  »ال�����س��ب��ب 

الزوجات هو تهديد الكني�سة االأوروبية 

لليهود قبل األف عام لمنع انت�سار هذه 

العادة في اأوروبا.« 

نحو األف عام مرت منذ اأن اأقرت 

اأوروب��ا  في  اليهودية  الدينية  القيادة 

كتابة  بعد  اأي  الزوجات،  تعدد  تحريم 

الكتب  من  وغيرها  والتلمود  ال��ت��وراة 

الدينية  المدر�سة  لكن  الت�سريعية، 

تمنع  ت����زال  ال  ال��ك��ي��ان  ف���ي  ال��ك��ب��رى 

ه��ذه ال��ع��ادة، االأم���ر ال��ذي ق��د ير�سي 

ي�ستمر  بينما  اليهود  م��ن  العلمانين 

الجدل داخل المدار�س الدينية بح�سب 

فهمها المختلف للدين وال�سريعة.

يهوديات يطالبن 

بتعدد الزوجات لحل 

م�صكلة العنو�صة

اأنها �ستقدم منحة درا�سية  اأعلنت جامعة طهران 

لالإ�ساءة  تعر�سن  ال��الت��ي  الم�سلمات  للن�ساء  دول��ي��ة 

بدولهن ب�سبب ارتدائهن الحجاب، اأطلقت عليها ا�سم 

قتلت  التي  ال�سربيني«،  »مروة  الم�سرية  ال�سيدالنية 

في األمانيا على يد مواطن األماني.

الذكرى  بمنا�سبة  القرار  الجامعة  اتخذت  وق��د 

الثانية لمقتل مروة ال�سربيني، مو�سحة اأنه �سيتم تقديم 

المنح الدرا�سية اأي�سًا اإلى ال�سيدات الم�سلمات الالتي 

يقمن خارج اإيران وتم حرمانهن من موا�سلة درا�ستهن 

ب�سبب معتقداتهن الدينية وارتدائهن للحجاب.

انتهاك  اأن  ال�����س��دد  ب��ه��ذا  الجامعة  ب��ي��ان  واأك���د 

الحريات الدينية هو في الواقع انتهاك لحقوق االإن�سان، 

واأن المنحة تعد اعترافًا بقدرات هوؤالء الذين ي�سعون 

اأ�سحاب  وتدريب  وج��ذب  العلم  من  اال�ستزادة  وراء 

المواهب الذين يتعر�سون للظلم بدول غربية مختلفة 

ودعمًا اأي�سًا ل�سحايا العن�سرية.

يذكر اأن محكمة دري�سدن قد �سهدت في عام 2009 

ال�سربيني  م��روة  الم�سرية  ال�سيدالنية  مقتل  واقعة 

فين�س  األيك�س  لها  وج��ه  حيث  المحكمة  �ساحة  داخ��ل 

اأودت  الطعنات  من  ع��ددًا  رو�سي  اأ�سل  من  االألماني 

بحياتها وحياة جنينها اأمام طفلها البالغ من العمر 3 

اأعوام.

منحة درا�صية دولية با�صم 

ال�صهيدة مروة ال�صربيني
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في  العزيز  الــقــارئ  اأيها  لك  نقدم 

هذه ال�سفحة معلومات عن مواقع ناأمل 

ت�سفحك  في  مهمًا  رافدًا  لك  ت�سكل  اأن 

والحذر  ال�ستفادة  وكيفية  لالإنترنت 

منه في اآن واحد.

www.hawzah.net موقع الحوزة 

www.islamwomen.net موقع ال�سبكة العالمية للمراأة الم�سلمة

للمراأة  العالمية  ال�سبكة  م��وق��ع  يتولى 

في  المراأة  بمكانة  التعريف  مهمة  الم�سلمة 

نماذج  وتقديم  االأ���س��ي��ل  االإ���س��الم��ي  الفكر 

بين  الحوار  وتعزيز  القدوة  الم�سلمة  المراأة 

وهو  العالم.  اأن��ح��اء  في  الم�سلمات  الن�ساء 

تتوزع  التي  ال�ساملة  باالأبواب  قائمة  يت�سمن 

على العناوين التالية: بنك ي�سمل جميع االآيات 

واالأ�سرة،  المراأة  ب�سوؤون  تتعلق  التي  القراآنية 

وبنك ي�سمل جميع الروايات الواردة عن النبي 

R حول المراأة وبنك  P واأهل البيت 

للبحوث والدرا�سات واالأطروحات والمقاالت 

ال��ت��ي ت���دور ف��ي ع��ال��م ال��م��راأة وب��ن��ك للكتب 

المختلفة  باللغات  ال��م��راأة  ح��ول  ال�����س��ادرة 

الن�سائية  وال��م��وؤ���س�����س��ات  للجمعيات  وب��ن��ك 

المعا�سرات  ال�سهيرات  الم�سلمات  وبنك 

وبنك المجالت الن�سائية وبنك اأخبار المراأة 

االإ�سالمية  البلدان  في  واأحوالها  الم�سلمة 

ب��االإ���س��اف��ة اإل���ى االأق�����س��ام االأخ����رى كخدمة 

الريا�سة  واأق�سام  والحوار  وال�سوؤال  البحث 

وال�سحة ومعر�س ال�سور.

باللغات  �سفحته  ال��ح��وزة  م��وق��ع  ي��ق��دم 

والفار�سية  واالن��ك��ل��ي��زي��ة  العربية  ال��ث��الث: 

التخ�س�سية  الحوزوية  بالموا�سيع  للمهتمين 

حيث يحتوي على مو�سوعة تت�سمن ت�سانيف 

والحديث  ال��ق��راآن  كعلوم  االإ�سالمية  العلوم 

وتعريف  والتاريخ  والعرفان  والفل�سفة  والفقه 

قائمة  وف��ي  االإ�سالمية.  وال��م��ذاه��ب  ال��ف��رق 

الموقع اأي�سًا مجموعة من المقاالت واالأ�سئلة 

ون�سخة  العلماء  و�سَير  المختلفة  واالأج��وب��ة 

وال�سحيفة  البالغة  ونهج  الكريم  ال��ق��راآن 

للكتب  ومكتبة  لل�سور  ومعر�س  ال�سجادية 

االإ�سالمية المتنوعة.
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www.kids.islamweb.net موقع بنين وبنات

خالل  من  للطفل  ومفيدة  متنوعة  وترفيهية  ودينية  ثقافية  باقة  وبنات  بنين  موقع  يقدم 

واالألعاب  للت�سالي  المخ�س�س  المرح  بيت  التالية:  العناوين  على  ت�ستمل  التي  الغنية  االأب��واب 

باأ�سلوب ق�س�سي،  االإ�سالمية  ال�سخ�سيات  �سيرة  للحديث عن  االإ�سالم  والم�سابقات، عظماء 

ق�س�س االأنبياء بال�سور، اإ�سالمنا للتعريف بالمفاهيم االإ�سالمية، مكارم االأخالق للحديث عن 

االأخالقيات واالآداب االإ�سالمية، بيت العلوم الذي يت�سمن درو�سًا علمية متنوعة، طبيب بنات 

من  وفيه مجموعة  وا�ستمتع  ا�سمع  الهامة،  والغذائية  ال�سحية  االإر�سادات  للحديث عن  وبنين 

ال�سوتيات والمرئيات الخا�سة باالأطفال.

www.sehha.com

�سورة  يقدم  االنترنت حيث  �سبكة  على  المهمة  ال�سحية  المواقع  من  الموقع  هذا  يعد 

ففي  الالزمة؛  االإي�ساح  و�سائل  مع  مي�سرة  عر�س  بطريقة  الطبية  الموا�سيع  عن  �ساملة 

الدليل الطبي يجد المت�سفح عر�سًا للتعريف بجميع االأمرا�س بح�سب التق�سيمات الطبية. 

وفي المجلة يجد اأي�سًا مجموعة من المقاالت واالأخبار التي يكتبها االأطباء المتخ�س�سون 

وهناك اإمكانية للم�ساركة من خالل المنتدى ال�سحي واال�ستفادة من مكتبة الفيديو الطبية 

المتخ�س�سة.

موقع �سحة 
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الجائزة الأولى: حلمي عبد الح�سن عربيد. 150000ل.ل.

الجائزة الثانية:  هادي �سليمان �سبلي. 100000ل.ل.

8 جوائز، قيمة كل منها 50000ل.ل. لكل من:

اأ�سئلة م�سابقة العدد 240

اأ�سماء الفائزين في قرعة م�سابقة العدد 238

* مو�سى جعفر حرب.
* �سارة اإبراهيم الح�سيني.
* على الر�سا زهير مرعي.

* حوراء محمود �سرور.

* ندى زكريا التلليني.
* يا�سر محمد الحاج علي.

* زهراء ح�سين قا�سم.
* عماد عبد الح�سن عربيد.

1

2

3

4

5

�سح اأم خطاأ؟

المحّبة  والّتعامل من موقع  والّلطف  بالّليونة  اأن تكون مقرونة  بّد  الحّق ال  اإلى طاعة  الّدعوة  اإّن   

والّرحمة مع االآخرين.

اأفغان�ستان والعراق  اأن مجرد تزويد الوحدات االأميركية في   ذكر موظف �سابق في البنتاغون 

بمبردات و�سيانتها تكّلف الميزانية 14 مليار دوالر في ال�سنة.

 ينبغي التعامل مع النف�س دائمًا على قاعدة الثقة وح�سن الظّن وطلب الهداية من اهلل تعالى.

اإمالأ الفراغ:

 قال اإمام البالغة علي Q »عرفت اهلل �سبحانه بف�سخ... وحّل...«.

 اأف�سل... ... االإ�سالح بين النا�س.

 اإّن القادة االإلهيين ومن خالل... و... �سعوبهم ي�سبحون قادرين على هزيمة االأعداء.

َمْن القائل؟

� اأكثر مما يحبني فقد ا�ستجاب دعاءك ونجوت. ولم ي�ستجب دعائي لنف�سي  � اأمي   »اهلل يحبك 

بال�سهادة التي طلبتها في �سالة الليل قبل ذهابي«.

 »اإن الذنوب والّزالت وال�سعي وراء ال�سهوات واتباع االأهواء واالبتعاد عن الذكر والخ�سوع لرّب 

العالمين هو ظلم للّنف�س«.

 »اإّن ما يطمئن الّنف�س المنفلتة ويهّدئ من لهيبها ويحدُّ من اإلحاحها وا�ستزادتها في الطلب اإنما 

هو الو�سول اإليه تعالى«.

ح الخطاأ ح�سبما ورد في العدد �سحِّ

 اإّن االعتماد على االأطعمة العالية الد�سم وال�سكريات يت�سبب باالأرق.

 اإّن �سبط االختالط وح�سور المراأة بين الرجال اأو العك�س هو م�سوؤولية الرجل بالمطلق.

والقتل  االأذى  اأن��واع  كل  وتحّملوا  قتال  دون  من  المدينة  في  عامًا  ع�سر  ثالثة  الم�سلمون  �سبر   

والح�سار وقّدموا الحكمة والموعظة الح�سنة.

ما اأو من هو؟

 عدو داخلي م�ستور واأخطر من الكفر الظاهري واأ�سواأ من الكفر.

 كان ملتزمًا كل يوم بزيارة عا�سوراء و�سالة جعفر الطيار وقراءة القراآن وعندما كان ينام كانت 

الو�سادة تمتلئ من دموع عينيه.



٭ اأ�سئلة الم�سابقة ُيعتمد في االإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي.

اإجابات �سحيحة عن كل  الذين يجيبون  بين  بالقرعة من  الفائزون �سهريًا  ُينتخب  ٭ 

اأ�سئلة الم�سابقة وتكون الجوائز على ال�سكل االآتي:

 8 اإلى  لبنانية باالإ�سافة  ليرة  األف  الثاني: مئة   � لبنانية  ليرة  األف  االأول: مئة وخم�سون 

جوائز قيمة كل واحدة منها خم�سون األف ليرة.

٭ كل من ي�سارك في اثني ع�سر عددًا ويقّدم اإجابات �سحيحة ولم يوفق بالقرعة، يعتبر 

م�ستحقًا لجائزة القرعة ال�سنوية.

واأربعين  واثنين  مئتين  العدد  في  ال�سهرية  بالم�سابقة  الفائزة  االأ�سماء  عن  ُيعلن  ٭ 

ال�سادر في االأول من �سهر ت�سرين الثاني 2011م بم�سيئة اهلل.

اآخر مهلة ل�ستالم اأجوبة الم�سابقة:

ل من ت�سرين الأول 2011م الأوَّ
مالحظة:

٭ ت�سل العديد من الق�سائم اإلى المجلة بعد �سحب القرعة ما يوؤدي اإلى حرمانها من اال�ستراك 

بال�سحب لذا يرجى االإلتزام بالمهلة المحددة اأعاله.

مكتبة  اإلى  اأو   ،)42/35 �س.ب:  البريد)بيروت،  �سندوق  عبر  االأجوبة  ُتر�سل  ٭ 

المعارف  جمعية  معر�س  اإل��ى  اأو  المعمورة   - الثقافية  االإ�سالمية  المعارف  جمعية 

االإ�سالمية الثقافية - النبطية - مقابل مركز اإمداد االإمام الخميني}.

٭ كل ق�سيمة ال تحتوي على اال�سم الثالثي ومكان ورقم ال�سجل تعتبر الغية.

متاأماًل  يتركه  ما  �سطورها  من  يغترف  ك��ان  التي  االأدع��ي��ة  اأ���س��رار  هو  معرفته  ع�سق  ما  اأكثر   

متفكرًا.

في اأي مو�سوع وردت هذه الجملة؟

»عندما تتاألم تذّكر اأن االأر�س البور ال يمكن اأن تزرع اإال اإذا انغر�س المحراث في اأعماقها لهذا فهي 

تتاألم لتنبت الزرع المثمر«.

اأف�سل �سفة اأخالقية واأهم �سالح يمتلكه الإن�سان في مواجهة ال�سدائد. ما هو؟

ورد في العدد اأنه هداية من اهلل تعالى، ما هو؟

 طلب العلم.

 فهم القراآن والعمل به.

  �سعي المرء في طلب رزق عياله.

ورد في القراآن الكريم اآية ترقى بم�ساألة البّر بالوالدين اإلى م�ستوى توحيد اهلل، 

اذكر ا�سم ال�سورة ورقم الآية.

»في نظر ر�سالت ال�سماء هي اأ�سا�س تكوين اأي مجتمع اإن�ساني، في اأي مدينة وفي 

اأي وطن«. ما هي؟
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 الجائزة الأولى:   ح�صين ح�صن حمد�ن ) 1،000،000 ل.ل(

 الجائزة الثانية: ن�صيبة محمد حرقو�س )750،000 ل.ل(

 الجائزة الثالثة:  محمد �صبحي �لهندي )500،000 ل.ل(

نتائج مسابقة
المهدي الموعود|

بعد ال�سكر لكل من �سارك في م�سابقة المهدي الموعود، 

ي�سر مجلة بقية اهلل اأن تعلن عن اأ�سماء الفائزين بالقرعة 

من بين الإجابات ال�سحيحة وهم كالتالي:

اأيمن عبد االأعلى �سحيمي - م�سطفى محمد نزهة - فاطمة علي هزيمة - زهراء  اأبو الح�سن -  خ�سر قا�سم 

ح�سين الهندي - نان�سي ح�سن عو�س - داليا علي جفال - مريم محمد يزبك - ناريمان علي عبد علي - مالك عبد 

النور �سعالن - محمد اأحمد اليتامى - فاطمة ح�سين برجاوي - منى جميل نزهة - علي ح�سين يزبك - علي اأحمد 

�سرور - علي ح�سين متيرك - رويدة علي من�سور - �سعيدة ح�سن مروة - محمد علي محمد بزي - نمر مو�سى عي�سى - 

مريم زلزلي - مريم اأمين �سعالن - �سهيل علي غزاوي - فاطمة ربيع اأبو الح�سن - رحاب اأحمد �سرور- يو�سف اإبراهيم 

القداحة- اإيمان علي خري�س - ب�سمة اأحمد حاج عمر - زهراء عبا�س خري�س - مهدي معين �سريفة.

ربيع  - علي محمد  علي  عليا عبد  - عزوة  الدين  نور  اإبراهيم  - خليل  - مرفت علي عو�س  برجاوي  لطفي  بالل 

الزين - نرج�س ن�سال حمود - محمد عبد القهار البزال - محمد اأمين عربيد - نرج�س ح�سن �سهاب - فاطمة عدنان 

خليفة - محمد م�سعود �ساهر- محمود اإبراهيم الجبيلي - فاطمة البتول اأمين عربيد - �سقر عبد االأعلى �سحيمي - 

هيفاء محمد عربيد - �سفاء نجيب عبا�س - ح�سين عبد العزيز حمود - فاطمة الزهراء ح�سين مبارك - �سبحي محمد 

الهندي - اآمال �سامي خزعل.

ليندا محمد برجاوي- هناء نمر فار�س - غدير ح�سن �سهاب - ح�سين علي عربيد - عبد الرحمن اأحمد حاج عمر - 

زينب خليل �سعد - ربى محمود فح�س.

محمد  ح�سن   - برجاوي  خليل  علي   - يا�سين  مالك  ح�سين   - الح�سن  اأب��و  قا�سم  ال�سيد  محمد 

عربيد - فاطمة اأمين عربيد - هدى علي ملك- زهراء عدنان خليفة - جعفر علي عوا�سة - اإ�سماعيل 

لينا جميل نزهة. اإبراهيم برجاوي - 

باالإ�صافة �إلى 7 جو�ئز تر�صية لكل من:

جو�ئز  بقيمة 100،000 ل.ل  لكل من:  10

30 ��صتر�كاً لمدة �صنة بمجلة بقية �لل لكل من:

20 جائزة بقية 50،000 ل.ل لكل من:

على �لفائزين �لح�صور مع بطاقة �لهوية �إلى مكتب �لمجلة ال�صتالم جو�ئزهم من 

�ل�صاعة �لتا�صعة �صباحاً حتى �لثالثة بعد �لظهر، في مهلة �أق�صاها 2011-11-1.
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اأعيننا  وخ��اط��ب��ت  ال��ك��الم  لغة  وتعّطلت 

الم�سدوهة بنظراٍت ِملوؤها العّزة والَفَخار ِعَظم 

�سبركم و�سمودكم وانت�ساراتكم.

انت�سرت  مقاومًة  اأن  التاريخ  يعرف  لم 

فاأعلنت بملء الفاه اأنها تقا�سم كّل من اأمّدها 

تقا�سمه  بالمعنويات  حتى  اأو  وال�سالح  بالمال 

االإ�سالمية  المقاومة  فعلت  مثلما  الن�سر  هذا 

الموؤزرة في لبنان....

هذا الوقوف الهائل كّله والب�سالة العظيمة 

معاٍن  م��ن  المفردة  ه��ذه  تحمل  م��ا  بكل  كّلها 

ومعان، وفي النهاية هذا الن�سر الكبير تقدمه 

المقاومة اإلى كل محٍب وم�سانٍد ون�سير.

 � � عذرًا  اإنّنا ن�ساطركم ن�سوة االإنت�سارات 

اإلى  بطمٍع مّنا وكرٍم منكم، وتعود بنا الذاكرة 

ذهبيًا  �سجاًل  �سارت  با�سلة،  وثالثين  ثالثٍة 

خالدًا في �سفر التاريخ، وقد تهادت اإلى اآذاننا 

وال�سند  الغيبي  ال��م��دد  ع��ن  ورواي���ات  رواي���اٍت 

االإلهي !

�سعبًة  راأي���ن���اه���ا  ال��ت��ي  االأي������ام  ه��ات��ي��ك 

بمنظارنا، لكنها كانت ميدانًا محببًا للمقاومين 

االأ�سود الذين لم يكترثوا بها، اإذ ركبوا االأهوال 

بعر�س  قريبًا..جنٍة  راأوه  اأف��ٍق  اإل��ى  وامتطوها 

ال�ستقبالهم  اأبوابها  ُفتِّحت  واالأر�س  ال�سماوات 

على  لنا  تركوا  وقد  الجائزة،  تكون  ما  كاأبهى 

بدمائهم  ُم�سّمخًا  غاليًا  ترابًا  الوطن  تخوم 

الزكّية الطاهرة. 

اأطلقتها  اإذ  المقاومة  يا �سيد  لقد �سدقت 

ية �سرخت زجاج العدو الذي اعَتقد  �سرخًة مدوِّ

�النت�صار�ت  ع�صر  ح��لهّ  )�الآن  ُيك�سر  لن  اأّن��ه 

وولى ع�صر �لهز�ئم(.

لبيب �سندوق / �سورية

هذه الكلمات قد هجرت �سفحة اأ�سفاري..

المرج  عن  الثلج  كذوبان  حروفها  وهامت 

تنجلي..

لهم  بل  ال�سهداء،  قدا�سة  عن  البوح  تاأبى 

اإجالاًل تنحني..

ال�سطور حبرك  ذع��ن، وّطد بين 
ُ
اأ فيا قلمي 

وانثِن..

بالدموع  ال  بالدم  خطت  عّز  مالحم  �سّطر 

والتمني..

�سّطر مقدمة التاريخ فخال�سة التاريخ بهم 

تنتهي..

اأما قراأت اآيات تموز واآب والوعد االإلهي؟

اأن��ام��ل��ك ���س��ي��ئ��ًا م��ن الطهر  اأم����ا الم�����س��ت 

والّتجّلي؟

فهناك في عيتا بزغ فجر الن�سر وكذاك في 

الوادي..

الملكوت  اأطياف  تج�سدت  جبيل  بنت  وفي 

الباري..

المداد  ي��ح��دوه  عجبًا  النجباء  م��ن  ف���راأوا 

الخفي..

وهناك ارتقى »جهاد« و»�ساجد« و»اأبو �سادق« 

و»ع�سيلي«..

فدحروا  جماجمهم  اهلل  اأع���اروا  ممن  وثلة 

االأعادي..

الها�سمي  بل�سان  الوعد  حتى بهديهم �سدق 

اأبي هادي..

في�س  من  لغي�س  قلمي  اأي��ا  العنان  ْطِلق 
َ
فاأ

عطاء وام�ِس..

فلل�سهيد ي�ستحيل الحبر الجاف �سياًل اأحمر 

قانيًا..

محمد علي باجوق

تحفة المجاهدين 

وال�صهداء...

حبٌر جاٌف

مهداة اإلى ال�سهداء: جهاد �سرور ـ 

ـ محمد  ـ �ساجد الدوير  ح�سن فح�س 

ع�سيلي
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بدمائك  �سّحيت  م��ن  ي��ا  اإل��ي��ك 

الأجل اأن يحيا وطنك... فزرعت اأر�س 

ال��وط��ن ن�����س��رًا... ف��اأزه��رت االأر���س 

ففزت  رف��اق��ك...  ودم��اء  بدمائك... 

يا  اإليك  واالآخ���رة...  الدنيا  في  واهلل 

عا�سق ال�سهادة... اإلى من اختلط دمه 

بتراب وطنه... لقد بكيت على فراقك 

ولكّن  ع��ل��ي��ك...  خر  ال�سّ بكى  حتى 

ولي�س  فراقك  على  حزنًا  كان  بكائي 

على �سهادتك... فما خاب ولم يخب 

من يرجو الحياة الخالدة... 

عند  فقدناه  اّل���ذي  الحلم  اأّي��ه��ا 

مفترق ال�سباح، ترى هل لي اأن األقاك؟ 

فلو كانت حياتي ب�ستانًا لزرعتك اأجمل 

اأزهاري... يا من ي�سطع فجُر الّن�سر 

م��ن ك��ف��ّي��ه... ا���س��م��ح ل��ي ف��ي تقبيل 

منه...  اأت��ب��ارك  عّلني  لهفًة،  قبرك 

الّدرب  العين فنحن على  فلتنم قرير 

وعلى ال�سراط الم�ستقيم ما�سون... 

خرة  ال�سّ على  ح��ف��رت  اّل���ذي  واأن���ت 

قبل ا�ست�سهادك بب�سع دقائق وبالّدم 

اهلل«...  ح��زب  نترك  »ه��ك��ذا  حفرت 

على  ونحن  ب���اٍق  تركته  كما  ه��و  وه��ا 

العهد باقون.

اإلى ال�سهيد المجاهد

ال�سّيد زيد جميل المو�سوي

زهراء حيدر المو�سوي

الفراق يا لها من كلمة عندما يح�س بها اأي فرد منا

فهي كلمة لو فرقنا حروفها على بني االأر�س جميعًا 

الأبكتهم.

ومتى كانت للكلمات مهما بلغت من ال�سفافية وح�سن 

التعبير اأن تر�سم بدقة م�ساعر النفو�س؟

فقد االأحبة وفراقهم ما اأ�سعبه... 

وخا�سة في حاالت الموت المبكر والمفاجئ... 

كرحيل ولدي المهند�س الحاج محمد محمود حمود 

»كاظم«

ابن الواحد والع�سرين ربيعًا

عام اآخر م�سى

والقلب ال زال يئن اأنين هذا الفراق الموجع. 

فكيف للقلب يا ولدي اأن ين�ساك.

والدتك ال�سابرة المحت�سبة اأمرها اإلى اهلل واإخوتك 

الم�ستاقون

ال زالوا ينتظرونك... وقد طال االنتظار

طيفك خالد في حنايا االأفئدة...

في هم�سات االأرواح الطاهرة...

عطيت ال�سهادة الجامعية
ُ
لقد اأ

مكللة بو�سام ال�سهادة

فاأ�سبحَت عنوان فخر... واأ�سحى ح�سورك قويًا

اأيها ال�ساكن زوايا قلوبنا المفجوعة برحيلك

ما يعزينا يا محمد يا ربيع العمر

اإنها ال�سهادة.

يخت�س بها اهلل خا�سة اأوليائه

غادرت الحياة الدنيا... ولكن روحك

ما زالت تحلق عند كل اإ�سراقة �سم�س و�سوء قمر

باٍق في قلوبنا... لم تغب

لن تغيب ولم ترحل

 والدك المحب الذي ال ين�سى

الحاج محمود محمد حمود

بمنا�سبة الذكرى ال�سنوية الثانية

 على رحيل فقيد العلم والمقاومة

)ال�سهيد الحاج محمد محمود حمود( »كاظم«

باٍق في قلوبنا
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�سقيقي.  اأج��اور  رحت  باالأم�س 

التي  ال�ساعة  تلك  ا�ستعادة  ق��ررت 

اأر�س  على  للباري  روح��ه  فيها  �سّلم 

الجنوب الغالي، االأر�س التي ارتوت 

�سعوٌر  انتابني  ِل��َم  اأدري  ال  بدمائه، 

بالغيرة، رحت اأم�سد التراب بيدي، 

قب�ستي،  في  �سددته  قلياًل،  ق�سوت 

ِلَم  ينتظر،  ل��م  ���س��راخ  عمقي  وف��ي 

كان  ِل��َم  مني،  اأكثر  عليه  تحن  كنت 

اأيامه  طيلة  وح���ده  رائ��ح��ت��ه  ي�����س��ّم 

االأربعة والع�سرين؟

تلفحني في  بورقة خ�سراء  واإذ 

عز ال�سيف، رمقتها فراأيت �سجرتها 

اليانعة ت�ستوقفني. اإنها هي، هي التي 

اأ�سند �سقيقي ظهره اإلى جذعها، ما 

�سعَرْت  ه��ل  �ساألُت  ه��ي،  كما  ت��زال 

بالغيرة مثلي اأم اأن حنانه �سمها اإليه 

واإيمانه اأ�سكنها؟

جعفر من ال يعرفه؟ اإنه الب�سمة 

التي ال تفارق عينيه قبل �سفتيه، هو، 

اأخ��ي النازف وح��ده في ي��وٍم اخترق 

اأنفا�س  وب��دت  �سمعي  ال�سمت  فيه 

جعفر على حدو الع�سافير هم�سات 

ت�����س��ّم ح��م��م ال���ق���ذائ���ف، وراح���ت 

و�سرعة،  رك�سًا  ت��زداد  قلبي  دق��ات 

تبحث عن نب�ٍس في الحنايا، حينها 

يومها  جبينه.  على  قبلتي  الت�سقت 

حلمي  في  ووّدعته  راآن��ي،  وما  راأيته 

ت�سحك  اأ�سمعك  يودعني،  اأن  قبل 

غيابك  اأبكي  واأ�سمعني  الدنيا،  على 

اأمٌل...   وكّلي  اآن  في  معك  واأ�سحك 

في لقاٍء قريب.

كابي جعفر

�صرٌّ من اأ�صرار 

ال�صهادة

هل اأغار؟
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هكذا هي الحياة...

مالأى باالألغاز المختلفة...

و�ساحيها  وال���غ���م���و����س  ال�������س���ّر  وي���ب���ق���ى 

ال�سرمديين...

ُترى، ما الحكاية؟!

اأَولي�ست كما نرى ونعي�س؟! اأم اأنَّ هناك برزخًا 

الحقيقي  الم�ساِر  مالم�سِة  عن  يحجبنا  متينًا... 

للحياة االأ�سيلة...

الب�سر  ويت�سارك  واالأح��داث..  االأي��ام  وتتوالى 

خط  في  وي�سيرون  فيها...  ويت�سابهون  اأم��وره��م 

يكون  بع�سهم  اأّن  اإال  الوتيرة  نف�س  وعلى  واح��د 

ًا بخالف الباقين... ح�ساده متمّيزًا وخا�سّ

ل��ي��ح��ظ��ى ب��و���س��ام ال��ح��ظ ال��ع��ظ��ي��م وق���الدة 

االأمراء..

وهنا ياأتي دور ال�سّر الكامن وراء هذا االنتقاء

الذي لم يقدر اأحٌد على فهمه... وعنده تتيه 

العقول 

ذاك  مع  �سريرته  في  عهد  ال�سهيد  لهذا  هل 

العالم ال نعلمه؟

قلبه هما  و���س��ف��اء  اإخ��ال���س��ه  م�����س��ت��وى  ه��ل 

ال�سبب؟

هل له اأعمال واأدوار نجهلها؟

هكذا هم �سهداوؤنا في المقاومة االإ�سالمّية... 

م��ج��اه��دون ي�����س��ارك��ون ال��ن��ا���س ف��ي ك��ل تفا�سيل 

الحياة، ولكن وعلى غير موعد ومن دون اأي اإخبار، 

يغادرون وفي ُعجالة اإلى المقّر االأبدي، اإلى الحياة 

االأ�سيلة، حيث ال ظماأ وال تعب..

اإذًا، فال�سهادة كرامة يمّن بها اهلل على خوا�ّس 

عباده وت�ستمرُّ الم�سيرة...

 ابنة ال�سهيد م�سطفى كوراني

 اإ�سراء كوراني



اأخاف

� اأ�ساع بخيل األف ليرة، فاأخذ 

كذلك  وا�ستمر  االأول  جيبه  ف��ي  عنها  يبحث 

لفترة طويلة.

فقال له �سديقه: ابحث يا رجل في الجيب 

االآخر.

اأاّل  اأخ��اف  اأري��د، فاأنا  اأج��اب البخيل: ال   -

اأجدها فيه.

:)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.

6297
2
715

73925
9237

7429
573

1
8639

اأحجية:

طرائف

اأعطني �سيجارة� 

من  �سيجارة  اأعطيتني  هاّل  االأّول:   -

ف�سلك؟

اأقلعت  اأن��ك  �سمعت  لكنني  الثاني:   -

عن التدخين.

- االأّول: هذا �سحيح، وراأيت اأن تكون 

�سراء  ع��ن  ال��ت��وق��ف  ف��ي  االأول����ى  خطوتي 

ال�سجائر!

� في بع�س االأماكن في قاع البحر تنبع 

مياه حلوة �سالحة لل�سرب؟

اأك��ث��ر ملوحة من  ال��ح��زن ه��ي  � دم��وع 

دموع الفرح؟

من  �سمعًا  اأ�سعف  الي�سرى  االأذن   �

االأذن اليمنى؟

ج�سم  في  الموجودة  الحديد  كمية   �

االإن�سان ت�ساوي حجم م�سمار؟

هل تعلم اأن:

ما هو ال�سيء الذي يحدثك متى اأردت، وهو �ساكت واأنت �ساكت؟
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ي�سجد الم�سّلي بعد �سالة المغرب ويقول:

َره �سلِّ على محمد واآل محمد  »يا ذا الحوِل يا ذا الّطول يا م�سطفيًا محمدًا ونا�سِ

واغفر لي كّل ذنب اأذنبُته ون�سيُتُه اأنا وهو عنَدك في كتاب مبين.

ثم يقول مئة مّرة: اأتوب اإلى اهلل«.

من اأدعية القراآن الكريم

اإذا اأعر�س النا�س عن الحق

ْلُت َوُهَو َربُّ �ْلَعْر�ِس �ْلَعِظيم}   ْو�ْ َفُقْل َح�ْصِبَي �للُ ال �إَِلَه �إِالَّ ُهَو َعلَْيِه َتَوكَّ {َفاإِن َتَولَّ

)�لتوبة: 129(.

{َربََّنا �ْفَتْح َبْيَنَنا َوَبْيَن َقْوِمَنا ِباْلَحقِّ َو�أَنَت َخْيُر �ْلَفاِتِحيَن}  )�الأعر�ف: 89(.

ْحَمُن  َنا �لرَّ َوَربُّ ِباْلَحقِّ  �ْحُكم  �إَِلى ِحيٍن*َقاَل َربِّ  َوَمَتاٌع  ُكْم  لَّ ِفْتَنٌة  َلَعلَُّه  �أَْدِري  {َو�إِْن 

}  )�الأنبياء: 111ـ 112(. ُفوَنَ �ْلُم�ْصَتَعاُن َعلَى َما َت�صِ

من م�صتحبات الليلة الأولى من �صهر �صوال:

Q من حكم اأمير الموؤمنين

ـ »كن بالوحدة اآن�س منك بقرناء ال�سو«.

ـ »كن بمالك متبرعًا وعن مال غيرك متورعًا«.

ـ »كن في ال�سراء عبدًا �سكورًا وفي ال�سراء عبدًا �سبورًا«.

)عيون �لحكم و�لمو�عظ، علي بن محمد �لليثي �لو��صطي، �س 391(.

من و�صايا لقمان:

من  يكونّن  فال  الخلق  �سوء  واجتنب  �ساأنك،  من  يكونّن  فال  الح�سد  احذر  بنّي،  »يا 

طبعك، فاإنك ال ت�سّر بهما اإاّل نف�سك، واإذا كنت ال�ساّر لنف�سك كفيَت عدّوك اأمرك، الأن 

عداوتك لنف�سك اأ�سّر عليك من عداوة غيرك«.

)بحار �الأنو�ر، �لمجل�صي، ج 13، �س 420(

»يا بنّي، ال تقترب فيكون اأبعد لك، وال تبعد فتهان، كّل داّبة تحّب مثلها وابن اآدم ال 

يحب مثله! ال تن�سر برك اإاّل عند باغيه«.

)ميز�ن �لحكمة، �لري�صهري، ج 4، �س 3127(
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اإعداد: في�سل الأ�سمر

اأفقيًا:

�صتم مدينة لبنانية جنوبية – . 1

�نحر�ف  �صربا فالناً بكفيهما في �صدره – . 2

عن �لطريق

 – �آل��ة الإز�ل���ة �الأت��رب��ة و�الأن��ق��ا���س  وغيرها . 3

�إحترما

�إ�صم موؤنث دخولي – . 4

قبطان �ل�صفينة ) بالجمع ( وزَن – . 5

للندبة للتعريف – زوج – . 6

ولد  7 . – في ج�صمه  و��صترخاء  فتور  �أ�صابه   

�صغير

ن�صعر عا�صمة �ألبانيا – . 8

�آلة لك�صف �لطائر�ت قاتَل – . 9

تقومان بتعقيمه �أد�ة جزم – . 10

عموديًا:

تبلغ �لمكان دولة �أوروبية – . 1

لبنانية  م��دي��ن��ة  2 . – �ل��م��ع��رك��ة  ف���ي  ن��ه��ج��م 

جنوبية 

جو�هر تمار�س �لعمل – . 3

مهارة من �لزهور – . 4

كفَّ عن فعل �لحر�م  5 .

�لمتو�صط  �ل��ب��ح��ر  ب��ي��ن  م�����ص��ي��ق  6 . – ب��ح��ر 

و�لمحيط �الأطل�صي

و�لدة دولة عربية – . 7

دولة �أوروبية تمادى في �لعناد – . 8

�صار �لوقت �صالحنا – . 9

عمارة - ُيفرحه 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 239

12345678910

دينالوجلا1

هلجا�سمهاو2

روهزويدار3

ناعاا�سمو4

عدايجرتب5

اركنهر�ساا6

دجيلوبان7

ولعيهالن8

نيلونتما9

يرباثتهر�س10

من يرغب من �الإخوة �لقر�ء بالم�صاركة في �صحب قرعة �لم�صابقة؛ 

فلي�صتعلم عن �لتاريخ من مركز �لمجلة.

Soduku ــة  ـــ ــك ـــ ـــ ــب ــص � ــل  ـــ ـــ ـــ ـــ ح

239 ـــــعـــــدد  ال فـــــي  ـــــ�ـــــصـــــادرة  ال

836291574

549873216

172645983

914327658

728516439

653489721

367958142

295134867

481762395

�لجو�ب: �لكتاب

1- �صح �أو خطاأ؟

�أ � �صح

ب � خطاأ

ج � خطاأ

2- �إمالأ �لفر�غ:

�أ � �صهر �صعبان

ب � هذ� �النقطاع

ج � �ل�صهادة

3- من �لقائل؟

�أ � �لر�صول

ب � �ل�صيخ محمد تقي م�صباح 

�ليزدي

ج � �الإمام �لخامنئي {

ح �لخطاأ: 4-  �صحهّ

�أ � �الأمن �لعام

ب � �ل�صوم

ج � ي�صيب �الإن�صان و�لحيو�ن

5- من / ما �لمق�صود؟

�أ � �لجرحى

ب � �ألم �لظهر

ج � ملغى

6- ق�صة �لطلقة �لحا�صمة

ن�صير  ب������ن  م����ح����م����د    -7

�لنميري

�لوعد  تاأخير تحقق  8-  في 

�الإلهي

�لدنيا  -9

 10-  هرتزل

اأجوبة م�سابقة العدد 238
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اإيفا علوّية نا�سر الدين

العمــر غـفـلـــة

كم هو عمرك يا اأبا اإبراهيم؟

في  عميقًا  �سابت 
ً
اأ ك�ساعقة  جارنا  على  �سوؤالي  نزل 

بين  الفرق  ح��ول  جمعنا  حديث  خ��الل  وجدانه  �سميم 

جيل اليوم واالأم�س في طرق التفكير والتدبير وال�سلوك 

بما  اإبراهيم  اأب��و  اأفا�س  حيث  الحياة،  واأ�ساليب 

منتقدة  نظر  ووجهات  اآراء  من  جعبته  به  تكتنز 

اأيام م�ست كانت فيها  اإلى روعة  وموؤيدة، وبما يعت�سر في قلبه من حنين 

الحياة اأجمل بكثير مما هي عليه اليوم.

لم اأكن اأتوقع اأن ُيحدث �سوؤالي هذه ال�سدمة التي اأوقفت ا�ستر�سال 

فجاأة،  حاله  انقلب  فقد  كبرى،  وحما�سة  بمتعة  الكالم  في  اإبراهيم  اأبي 

�سفتيه  على  را�سمًا  بتركيز،  اإليَّ  عاد  ثم  برهة،  و�سرد  مقعده،  في  فتململ 

ر�سق  مطلقًا  فيه  وقع  الذي  الموقف  حراجة  بها  ي�ستدرك  خفيفة  ابت�سامة 

كلماته بنبرة متذبذبة ومالمح متموجة بين التب�سم والوجوم قائاًل: ب�سراحة 

ال اأعرف عمري بالتحديد.. لكن انتظري قلياًل.. ثم بداأ كطفل �سغير يح�سب 

ويعد على اأ�سابعه حتى خرج بالنتيجة الموؤكدة: خم�س و�ستون عامًا. 

اهتمامًا  ُيعير  يعد  فلم  وعالنية  جهرًا  اإبراهيم  اأبي  حال  تغّير  هنا 

مواجهة  في  وجهه  لّونت  التي  واال�ستغراب  المفاجاأة  عالمات  الإخفاء 

الحما�سة  ل��ه  اأع����ادت  وال��ت��ي  ال��ب��ال  ع��ن  غائبة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  الحقيقة 

الم�ستجدة  الم�ساعر  عن  للتعبير  جديد،  من  الكالم  في  لال�ستر�سال 

قائاًل وهو يطاأطىء راأ�سه بح�سرة بدت وا�سحة في عينيه المغرورقتين: 

ياه، خم�س و�ستون عامًا، اأع�سُت اأنا كل هذه ال�سنوات؟ لم اأ�سعر بها حقًا! 

لم اأكن اأت�سور اأنني قطعت هذا ال�سوط من ال�سنوات التي م�ست كلمح 

الب�سر، الحق معهم عندما يقولون: العمر غفلة.
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