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ال�ضيد علي عبا�ص املو�ضوي

ِطْبُتم فادُخلوها خالدين

اإلى  النا�س على الختالف. والختالف ظاهرة طبيعية تعود  ُجِبَل 

الحرّية المودعة من اهلل عزَّ وجّل والختيار الذي اأراده لالإن�سان، وبه 

له على �سائر من خلق. ف�سّ

والختالف يبداأ من الِفكر واأنماطه والنظرة التي يحملها الإن�سان 

حول ما يحيط به، فقد ترى ال�سيء جمياًل ويراه الآخر قبيحًا. وينتقل 

اإلى ال�سلوك، فروؤية ال�سيء تعك�س نمَط حياٍة واأ�سلوَب عي�س، فما تراه 

ح�سنًا �سوف تقدم على القيام به وتحّث الآخرين عليه، وما تراه قبيحًا 

�سوف تنهى عنه وتذّم من يفعله، وهكذا حال الآخرين، ومن ثم تختلف 

النتائج على م�ستوى الفرد وعلى م�ستوى الجماعة.

الإن�سان  ه��داي��ة  ليكفل   ،R والر�سل  الأن��ب��ي��اء  اهلل  وات��ر  وق��د 

له  ي�سمن  الذي  ال�سحيح  وال�سلوك  ال�سحيحة،  النظرة  اإلى  واإر�ساده 

النتائج المطلوبة.

وعودًا على عن�سر الختيار، لم يجعِل اهلل عزَّ وجّل الهداية جبرية، 

اأي لم يجبر النا�س اأن يكونوا موؤمنين؛ وترك لهم حرية اأن ُيطيعوا ُر�ُسله 

ويتَّبعوا �سراطه الم�ستقيم، اأو اأن يختاروا الطريق الآخر الذي حّذرهم 

منه وو�سف لهم مخاِطره واآثاره الوخيمة.

نفعًا  ُتثمر  التي  نتائجها  لها  كذلك  اأ�سبابها،  للهداية  اأّن  وكما 

وجّل  عزَّ  اهلل  دعا  وكما  الم�ستويات،  مختلف  على  لالإن�سان  وم�سلحة 

اإلى التم�ّسك باأ�سبابها، رّغب النا�س في ثمارها التي يمكن اأن تفتح باب 

ال�سوق ال�سديد لدى الإن�سان الذي يدفع اإلى اللتزام بها وتحّمل المكاره 

والم�ساعب ومخالفة رغبات النف�س الأخرى لأجل الو�سول اإليها.

الجّنة  تلك  عنها  الكريم  القراآن  تحدث  التي  الجلية  الثمار  ومن 

التي يورثها اهلل عزَّ وجّل للذين اآمنوا، وما فيها من ِنَعم تفوق الت�سّور 

الب�سري المحدود الآن بحدود عالم المادة.

أول الكالم
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لل�سائرين في خّط طاعة  الإلهي  الوعد  تمّثل  التي  الجّنة  لكن هذه 

اهلل، ت�سّكل مفردة من ِنَعم اأخرى يهبها اهلل لأهل طاعته، ولكن النا�س 

تغفل عنها كثيرًا اأو ل ت�سكل اأهمّية واأولوّية بالن�سبة لها.

َعم ما يرتبط منها بانعكا�س الطاعة على كمال النف�س  واأهّم هذه النِّ

ة  الإن�سانية، وهو الغنى الذاتي الذي يرتبط برقّي هذه النف�س الإن�سانيَّ

وعلّو درجتها.

تتحّول النف�س في ظّل طاعة اهلل عزَّ وجّل اإلى عن�سر اآخر ل يرى 

حاجة  كّل  عن  ي�سمو  بل  الطاعة،  على  يحّثه  ما  فقط  الجنة  نعيم  في 

لينظر اإلى الطاعة على اأّنها تحقيق لرغبة المحبوب والمع�سوق، وعندما 

ينتظر الثمرة يكون نظره اإلى ف�سل اهلل ور�سوانه ل اإلى ما في الجنة من 

ة له جزاًء على الطاعة. ملّذات واإن كانت م�سروعة وهبة اإلهيَّ

اأرقى  اإلى �سدق الوعد الإلهي، فيراه نعيمًا  عندها، ينظر الإن�سان 

من كل نعيم الجنة، وكل ذلك لأنه كان من العاملين، اأي الملتزمين خّط 

الطاعة في هذه الدنيا.

ذلك هو المعنى الذي ي�سير اإليه القراآن الكريم بو�سفه النف�س التي 

ت�سل اإلى ذلك باأنها نف�س طيبة، وهي الخطاب الذي تجعله المالئكة 

عنوانًا لحوارها الأّول مع الإن�سان عند دخوله الجنة حيث تقول: {َو�ِسيَق 

�أَْبَو�ُبَها  َوُفِتَحْت  َجاوؤُوَها  �إَِذ�  َحتَّى  ُزَمًر�  �ْلَجنَِّة  �إَِلى  َربَُّهْم  َقْو�  �تَّ �لَِّذيَن 

َوَقاُلو�   * َخاِلِديَن  َفاْدُخُلوَها  ِطْبُتْم  َعلَْيُكْم  �َسَلٌم  َخَزَنُتَها  َلُهْم  َوَق��اَل 

�أُ ِمَن �ْلَجنَِّة َحْيُث  َدَقَنا َوْعَدُه َو�أَْوَرَثَنا �ْلأَْر�َض َنَتَبوَّ ِ �لَِّذي �سَ �ْلَحْمُد ِلَّ

َن�َساء َفِنْعَم �أَْجُر �ْلَعاِمِليَن} )الزمر: 73 - 74(.

واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رّب العالمين.
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ال�ضيخ نعيم قا�ضم

وامُنن علينا برضاه

����ِذي  ��ى ِب���ِه ُن��وًح��ا َو�لَّ ي��ِن َم��ا َو���سَّ ���َن �ل��دِّ مِّ

ْب��َر�ِه��ي��َم  �إِ ِب��ِه  ْيَنا  َوَم���ا َو�سَّ �إَِل��ْي��َك  �أَْوَح��ْي��َن��ا 

َوَل  ي��َن  �ل��دِّ ِق��ي��ُم��و�  �أَ �أَْن  َوِعي�َسى  َوُم��و���َس��ى 

َما  �ْلُم�ْسِرِكيَن  َع��لَ��ى  َك��ُب��َر  ِف��ي��ِه  ُق��و�  َت��َت��َف��رَّ

َي�َساُء  �إَِلْيِه َمن  َيْجَتِبي  �إَِلْيِه �ُل  َتْدُعوُهْم 

َوَيْهِدي �إَِلْيِه َمن ُيِنيُب} )ال�سورى: 13(. 

ُع��رج بي  »لما   :P وق��ال ر�سول اهلل 

�سدرة  اإل��ى  ومنها  ال�سابعة،  ال�سماء  اإل��ى 

ناداني  النور،  ُحجب  اإلى  ومنها  المنتهى، 

واأن��ا  عبدي  اأن��ت  محمد،  ي��ا  تعالى:  رب��ي 

وعليَّ  فاعبد،  ��اي  واإيَّ فاخ�سع،  فلي  ربُّ��ك، 

وحبيبًا  ع��ب��دًا  ب��ك  ر�سيُت  ف��اإن��ي  ل،  فتوكَّ

وبابًا،  خليفة  علي  وباأخيك  ونبيًا،  ور�سوًل 

لخلقي،  واإم���اٌم  ع��ب��ادي  على  ُحجتي  فهو 

ُيميَّز  وبه  اأعدائي،  من  اأوليائي  َتعرف  به 

لى  اإِ ي  دِّ ُت��وؤَ َلًة  َو�ضْ َوَبْيَنُه  َبْيَننا  الّلُهمَّ  ِل  »َو�ضِ الندبة:  دعاء  من 

ِظلِِّهْم,  ِفي  َوَيْمُكُث  ِبُحْجَزِتِهْم,  َياأُخُذ  ْن  ِممَّ َواْجَعْلنا  �َضَلِفِه,  ُمراَفَقِة 

َواجِتناِب  طاَعِتِه  ِفي  َواالْجِتهاِد  َلْيِه,  اإِ ُحُقوِقِه  َتاأِدَيِة  َعلى  َواأَِعّنا 

َوَدع��اَءُه  َوَرْحَمَتُه  َراأَفَتُه  َلنا  َوَهْب  ِبِر�ضاُه,  َعَلْينا  َوامُنْن  َيِتِه,  َمْع�ضِ

. َوَخْيَرُه ما َنناُل ِبِه �َضَعًة ِمْن َرْحَمِتَك َوَفْوًزا ِعْنَدَك«)1(

ة خطٌّ مت�ضل *الحجَّ
النبي P حجٌة على الب�سر، وكذلك 

د  مجرَّ لي�س  فالمع�سوم   ،Q الإم���ام 

هو  بل  تعالى،  اهلل  اإل��ى  وه��اٍد  وداٍع  ُمبلٍِّغ 

الهداية،  خطِّ  اإلى  للموؤمنين  ٌه  وموجِّ قائٌد 

والطاعة.  القتداء  م�سوؤولية  لهم  ُيحمِّ ما 

على  وواج��ب��ٌة  للمع�سوم،  ح��قٌّ  فالطاعُة 

مولنا  بخط  التوقيع  في  ورد  المكلَّفين. 

ال��ح��وادث  ����ا  »واأمَّ  :| ال��زم��ان  �ساحب 

حديثنا،  رواة  اإلى  فيها  فارجعوا  الواقعة، 

اهلل  ح��ج��ُة  واأن����ا  عليكم،  حجتي  ��ه��م  ف��اإنَّ

.
)2(

عليهم«

اأول  من  ومّت�سٌل  ممتدٌّ  خ��طٌّ  ة  الحجَّ

الأنبياء اإلى خاتمهم، ثم من اأول الأو�سياء 

اإلى خاتمهم، قال اهلل تعالى: {�َسَرَع َلُكم 

في رحاب بقية اهلل
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حزب ال�سيطان من حزبي، وبه ُيقام ديني 

وُتنّفذ اأحكامي وُتحفظ حدودي، وبك وبه 

واإمائي،  عبادي  اأرَح��ُم  ولده  من  وبالأئمة 

بت�سبيحي  اأر���س��ي  ��ر  ع��مِّ
ُ
اأ منكم  وبالقائم 

وتهليلي وتقدي�سي وتكبيري وتمجيدي، وبه 

ثها اأوليائي،  ر الأر�س من اأعدائي واأورِّ طهِّ
ُ
اأ

ال�سفلى  ك��ف��روا  ال��ذي��ن  كلمَة  اأج��ع��ل  وب��ه 

حيي عبادي وبالدي، 
ُ
اأ وبه  العليا،  وكلمتي 

ظهر الكنوز والذخائر بم�سيئتي، واإياه 
ُ
وبه اأ

باإرادتي،  وال�سمائر  الأ�سرار  على  ظهر 
ُ
اأ

اأمري  اإنفاذ  على  لتوؤيده  بمالئكتي  ه  واأم��دُّ

ومهديُّ  حقًا،  وليي  ذاك  ديني،  واإع��الن 

 .
)3(

عبادي �سدقًا«

�لّلُهمَّ  ��ِل  »َو���سِ الندبة:  دعاء  في  يقول 

ُمر�َفَقِة  �إِل��ى  ُت���وؤَدِّي  ��لَ��ًة  َو���سْ َوَب��ْي��َن��ُه  َبْيَننا 

 | المهدي  الإم��ام  مع  لُة  فال�سِّ �َسلَِفِه«، 

 P النبي  من  �َسَلِفِه  مع  لة  لل�سِّ طريٌق 

يهدينا  ما  عنهم  لناأخذ   ،R والأئ��م��ة 

اإلى ال�ستقامة على خطِّ ال�سالم، والفالح 

في عملنا و�سلوكنا.

*االعت�ضام بالنبّي واالأئمة
��ْن َي���اأُخ���ُذ ِب��ُح��ْج��َزِت��ِه��ْم,  »َو�ْج��َع��ْل��ن��ا ِم��مَّ

اأي  بحجزتهم  ياأخذ  ِظلِِّهْم«،  ِفي  َوَيْمُكُث 

اأ بنور  يعت�سم بهم، ويمكُث في ظلِّهم ليتفيَّ

النَّجاة  �سفينُة   R فالأئمة  هدايتهم، 

األرض  ر  أُطهِّ منكم...  »بالقائم 
من أعدائي وأورِّثها أوليائي، 
وبه أجعل كلمَة الذين كفروا 

السفلى وكلمتي العليا«
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وال��ف��وز. عن  الأم���ان  ب��ّر  اإل��ى  تنقلنا  التي 

الر�سول P: »من اأحبَّ اأن يركب �سفينة 

ال��وث��ق��ى،  ب��ال��ع��روة  وي�ستم�سك  ال��ن��ج��اة، 

عليًا  فليواِل  المتين،  اهلل  بحبل  ويعت�سم 

ه، ولياأتّم بالأئمة الهداة  بعدي، وليعاِد عدوَّ

من ولده، فاإنَّهم خلفائي واأو�سيائي وحجج 

اأم��ت��ي،  و���س��ادة  ب��ع��دي،  الخلق  على  اهلل 

وقادة الأتقياء اإلى الجنة. حزُبهم حزبي، 

وحزبي حزب اهلل، وحزب اأعدائهم حزب 

.
)4(

ال�سيطان« 

ه��م   R والأئ�����م�����ة   P ال���ن���ب���ي 

الموؤمنين  تجمع  التي  الذهبية  ال�سل�سلة 

هلل  المطلق  ال��ولء  اإط��ار  في  قيادتهم  مع 

تعالى:  ق��ال  ح��زب��ه،  م��ن  ليكونوا  تعالى 

���ِذي���َن  َو�لَّ ���وُل���ُه  َوَر����سُ ���ُك���ُم �ّلُ  َوِل���يُّ ���َم���ا  {�إِنَّ

َوُي��وؤُْت��وَن  َلَة  �ل�سَّ ُيِقيُموَن  ��ِذي��َن  �لَّ �آَم��ُن��و�ْ 

�ّلَ  َي��َت��َولَّ  َوَم��ن  َر�ِكُعوَن*  َوُه���ْم  َك��اَة  �ل��زَّ

نَّ ِحْزَب �ّلِ ُهُم  َوَر�ُسوَلُه َو�لَِّذيَن �آَمُنو�ْ َفاإِ

�ْلَغاِلُبوَن} )المائدة: 55 - 56(. 

*حقوق �ضاحب الزمان|
علينا  ح��ق��وٌق،   | ال��زم��ان  ل�ساحب 

ب��اهلل  وال���س��ت��ع��ان��ة  وت��اأدي��ت��ه��ا،  معرفتها 

َعلى  »َو�أَِع���ّن���ا  اأدائ��ه��ا،  على  ليعيننا  تعالى 

اعة  الطَّ حقوُق  وهي  �إَِلْيِه«،  ُحُقوِقِه  َتاأِدَيِة 

يديه  بين  وال��ق��ت��ال  والتهيئة  والن��ت��ظ��ار 

وال�سير تحت لوائه... فعن اأمير الموؤمنين 

على  وا�سبروا  الأر����س،  »ال��زم��وا   :Q

البالء، ول تحركوا باأيديكم و�سيوفكم في 

هوى األ�سنتكم، ول ت�ستعجلوا بما لم يعّجله 

اهلل لكم، فاإنَّه من مات منكم على فرا�سه، 

 P وهو على معرفة حقِّ ربه وحقِّ ر�سوله

واأهل بيته R، مات �سهيدًا، ووقع اأجره 

من  ن��وى  م��ا  ث���واَب  وا�ستوجب  اهلل،  على 

اإ�سالِتِه  مقام  النية  وقامت  عمله،  �سالح 

 .
)5(

ل�سيفه، واإنَّ لكل �سيء مدًة واأجاًل«

ا يا رب على »�لْجِتهاِد ِفي طاَعِتِه  واأعنَّ

َيِتِه«. فالأمر الإلهي وا�سٌح  َو�جِتناِب َمْع�سِ

في وجوب الطاعة المطلقة للمع�سوم فيما 

�لَِّذيَن  َها  يُّ
�أَ {َيا  تعالى:  قال  وينهى،  ياأمر 

���ُس��وَل  �أَِط��ي��ُع��و�ْ �ّلَ َو�أَِط���ي���ُع���و�ْ �ل��رَّ �آَم���ُن���و�ْ 

َو�أُْوِلي �لأَْمِر ِمنُكْم} )الن�ساء: 59(. واإنَّما 

تكون الكرامة والمكانة العظيمة للموؤمنين 

في زمن الغيبة ب�سبب الإخال�س ل�ساحب 

اللتزام  عن  ينتج  ما  وه��و   ،| الع�سر 

التي تجعلهم من جند  التوجهات  بحرفية 

العابدين  زي��ن  الإم���ام  ق��ال   .| الإم���ام 

في رحاب بقية اهلل
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عزَّ  اهلل  بولي  الغيبة  تمتدُّ  »ث��م   :Q

وج���ل ال��ث��ان��ي ع�سر م��ن اأو���س��ي��اء ر���س��ول 

خالد،  اأبا  يا  بعده.  من  والأئمة   P اهلل 

باإمامته،  القائلين  غيبته،  زم��ان  اأه��ل  اإنَّ 

كل  اأهل  من  اأف�سل  لظهوره،  والمنتظرين 

زمان، لأنَّ اهلل تبارك وتعالى اأعطاهم من 

به  �سارت  ما  والمعرفة  والأفهام  العقول 

الغيبة عندهم بمنزلة الم�ساهدة، وجعلهم 

بين  المجاهدين  الزمان بمنزلة  في ذلك 

اأول��ئ��ك  بال�سيف،   P اهلل  ر���س��ول  ي��دي 

المخل�سون حقًا، و�سيعتنا �سدقًا، والدعاة 

.
)6(

اإلى دين اهلل عزَّ وجل �سرًا وجهرًا«

*الحاجة اإلى الر�ضا وال�ضفاعة
»َو�مُنْن َعلَْينا ِبِر�ساُه«، فالمهدي | 

باأن�ساره، ونحن  قائدنا، وهو على معرفة 

اإلى  انتمائنا  لتثبيت  ر�ساه،  اإل��ى  بحاجة 

الدرجة  هو  فالر�سا  لنا.  وقبوله  جنده، 

ل��ع��ب��اده  ت��ع��ال��ى  اهلل  يمنحها  الأ���س��م��ى، 

و�ْ َعْنُه  َي �ّلُ َعْنُهْم َوَر�سُ الموؤمنين، {رَّ�سِ

َذِلَك �ْلَفْوُز �ْلَعِظيُم} )المائدة: 119(، ول 

يتحقق ر�سوان اهلل تعالى اإل بر�سا الولّي 

الذي يمنح هذا الو�سام لأن�ساره واأتباعه.

ن��ح��ن ب��ح��اج��ة اإل����ى ���س��ه��ادة الإم����ام 

وهي  ور���س��اه،  ب�سالحنا  المنتظر| 

اإقبال الأعمال، ابن طاوو�س، ج1، �س512.( 1)

كمال الدين وتمام النعمة، ال�سيخ ال�سدوق، �س 483 - 485.( 2)

الجواهر ال�سنية، ال�سيخ الحر العاملي، �س235.( 3)

بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج38، �س92.( 4)

نهج البالغة، الخطبة 190.( 5)

كمال الدين وتمام النعمة، م. �س، �س319.( 6)

الهوام�ص

تتحقق الكرامة واملكانة 
العظيمة للمؤمنني يف 

زمن الغيبة بسبب اإلخالص 
لصاحب العصر |

ق مع م�ستلزماتها بالدعاء المقرون  تتحقَّ

بالعمل، »َوَهْب َلنا َر�أَفَتُه َوَرْحَمَتُه َوَدعاَءُه 

َوَخ���ْي���َرُه م��ا َن��ن��اُل ِب��ِه �َسَعًة ِم��ْن َرْح��َم��ِت��َك 

�سفاعته،  ننال  وبذلك  ِع���ْن���َدَك«.  َوَف�����ْوًز� 

رب  يا  رحمتك  �سعة  بين  ب�سببه  فنجمع 

في  والجنة  بر�ساك  والفوز  دنيانا،  في 

اآخرتنا.

���س��اح��ب  ح��ق��وق  لأداء  ال��ت��وف��ي��ق 

ال��زم��ان | ط��ري��ُق ال��ن��ج��اة، وه��و ما 

وجهادًا  التزامًا  الموؤمنين  من  يتطلَّب 

قبول  اإل���ى  ت���وؤدي  و���س��ب��رًا،  وت�سحيًة 

الإم����ام | ل��ه��م ور���س��اه ع��ن��ه��م، ما 

ينعك�س خيرًا مح�سًا في الدنيا، وثوابًا 

جزياًل في الآخرة. فادع اهلل تعالى اأن 

الفالح  ت�ستجلب  التي  للطاعة  يوفقك 

في الدنيا والآخرة.
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النّية عند العاّمة هي: العزم على الطاعة - طمعًا اأو خوفًا - {َيْدُعوَن 

َربَُّهْم َخْوًفا َوَطَمًعا} )ال�ضجدة: 16(.

وعند اأهل المعرفة: العزم على الطاعة هيبة وتعظيمًا: »اعبد اهلل 

كاأّنك تراه, فاإن كنت ال تراه فاإّنه يراك«)1(.

وهي عند اأهل الجذب والمحّبة: العزم على الطاعة �ضوقًا وحّبًا. قال 

ر�ضول اهللP: »اأف�ضل النا�ص من ع�ضق العبادة فعانقها واأحّبها...«)2(.

وقال االإمام ال�ضادق Q: »... ولكّني اأعبده حّبًا له عّز وجّل, وتلك 

عبادة الكرام«)3(. وهي عند االأولياء R العزم على الطاعة, تبعًا بعد 

االإمام  يقول  كما  فيه  وفناًء  وذات��ًا,  ا�ضتقالاًل  المحبوب  جمال  م�ضاهدة 

ال�ضادق Q: »اأعبده حّبًا له«.

إخالص النية
كمال العبادة

نور روح اهلل
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ي���ُن  �ل���دِّ  ِ ِلَّ {�أََل  وال��ف��خ��ر  وال��ع��ج��ب 

�ْلَخاِل�ُض} )الزمر: 3(.

تنقيتها  هي  الخوا�س:  عبادة  وف��ي   - ب 

من �سوائب الّطمع والخوف، وهما في 

م�سلكهم �سرك.

ج - وف��ي ع��ب��ادة اأ���س��ح��اب ال��ق��ل��وب: هي 

عبارة عن التنقية من �سوائب الأنانية 

والإنّية، وهما في م�سلك اأهل المعرفة 

ال�سرك الأعظم والكفر الأكبر »اإّن اأّم 

.)6(
الأوثان وثن اأنف�سكم«

د - وف��ي ع��ب��ادة ال��ك��ّم��ل: ه��ي ع��ب��ارة عن 

العبودية  روؤي���ة  �سائبة  م��ن  تنقيتها 

يقول  مثلما  الكون،  روؤية  بل  والعبادة، 

الذي  ال�سليم  »القلب   :Q الإم��ام 

.
)7(

يلقى رّبه ولي�س فيه اأحد �سواه«

*قلب الموؤمن بيت اهلل
اإذًا، فاإذا دا�س ال�سالك -بقدمه- على 

ب��ل على  ال��دن��ي��ا(،  م��ف��رق حظوظه )م��ن 

نف�سه والعالم، وخّل�س نف�سه بالكامل من 

�سوى  قلبه  ي�ستوطن  ول��م  اهلل،  غير  روؤي��ة 

بيد  الأوث���ان،  من  اهلل«  »بيت  وطّهر  اهلل، 

ال�سيطان؛  ت�سّلط  م��ن  وخّل�سه  ال��ولي��ة، 

وظ��اه��ره  وع��م��ل��ه  دي��ن��ه  يخل�س  ع��ن��ده��ا 

وباطنه هلل؛ وقد اختار اهلل مثل هذا الّدين 

اأو �سرك، فهو  �سّك  »وكّل قلب فيه  لنف�سه 

.)8(
�ساقط«

*»لي مع اهلل حالة«
وه����ذا ال��ن��ح��و م���ن ال��ع��ب��ادة ه���و من 

بع�س  وم���ن   ،R الأئ��م��ة  خ�سائ�س 

ال��ح��الت ال��ت��ي ي��ق��ول )ع��ن��ه��ا( ال��ر���س��ول 

الأك���رم P كما ف��ي ال��ح��دي��ث: »ل��ي مع 

نبّي  ول  مقّرب  ملٌك  ي�سعها  ل  حالة  اهلل 

ال�سادق  الإم����ام  ع��ن  ون��ق��ل   .
)4(

مر�سل«

ال�سالة  ي��وم في  ك��ان ذات  »اأّن���ه   :Q

قال:  ذلك،  عن  ف�سئل  عليه،  مغ�سّيًا  فخّر 

ما زلت اأكّررها حّتى �سمعت ]�سمعتها[ من 

.
)5(

قائلها«

اأه���ّم  ال��ن��ّي��ة م��ن  اأّن  وت��ج��ب م��ع��رف��ة 

ال�سورة  تكون  وبها  القلبّية،  ال��وظ��ائ��ف 

�سورة  اإل��ى  ون�سبتها  للعبادات،  الكمالّية 

الظاهر،  اإلى  الباطن  ن�سبة  هي  الأعمال 

والروح اإلى البدن، والقلب اإلى القالب.

*اإخال�ص النية
واإّن اإخال�س النّية هو من اأهّم وظائف 

وم��ا  عليهم؛  ���س��روط��ه��ا  واأ����س���ّد  ال��ع��اّم��ة، 

الإخال�س  فيها  يتوافر  التي  النيات  اأق��ّل 

الحقيقي، بل اإّن الإخال�س المطلق هو من 

اأعلى مدارج الأولياء الكّمل، لأّن الإخال�س 

ما  مطلق  م��ن  ال��ع��م��ل  تنقية  ع��ن  ع��ب��ارة 

ي�سوبه، غير اهلل.

اأ - والنّية في عبادة العاّمة، هي: التنقية 

كالّرياء  والخفّي  الجلّي  ال�سرك  من 

الأمالي، الطو�سي، �س526.( 1)

اأ�سول الكافي، الكليني، ج3 �س131.( 2)

الخ�سال، ال�سدوق، �س188.( 3)

كتاب الأربعين للمجل�سي، �س177، �سرح الحديث 15، وفيه وردت كلمة ( 4)

)وقت( مكان كلمة )حالة(.

المحجة البي�ساء، الكا�ساني، ج1، �س352.( 5)

تعريب ل�س���در بيت بالفار�سي���ة لل�ساعر الإيراني المول���وي )المثنوي، ( 6)

الدفتر الأول(، �س22.

الوافي، الكا�ساني، ج4، �س376.( 7)

م.ن.( 8)

الهوام�ص

11

م
 2

01
3 

ر
يا

/�أ
 2

72
د 

د
ع
ل
�



م�ضالم  االإ����ض���الم���ي  *النظام 
لل�ضعوب

لقد تعّلمنا در�سًا من القراآن، ومن نبي 

�ّلَ  {�إِنَّ  الموؤمنين:  اأمير  ومن  الإ�سالم 

 )90 )النحل:  َو�لإِْح�َساِن}  ِباْلَعْدِل  َياأُْمُر 

العدالة، والإح�سان وفعل الخير. قال اأمير 

في مواجهة 
االستكبار)*(
يتحّرك  - حين  ال�ضلوك  من  نوع  اأي  وفي   - �ضالك طريق اهلل  اإّن 

له  ينبغي  والمتنوّعة,  المتعّددة  االإ�ضالمّية  واالأه��داف  الُمُثل  نحو 

ِهْم  ُيَولِّ {َوَم���ن  المق�ضد.  اإلى  للو�ضول  متنّوعة  اأ�ضاليب  ي�ضتخدم  اأن 

َن  مِّ ٍب  ِبَغ�سَ َب��اء  َفَقْد  ِفَئٍة  �إَِل��ى  ُمَتَحيِّز�ً  �أَْو  ِقَتاٍل  لِّ فاً  ُمَتَحرِّ لَّ  �إِ ُدُب��َرُه  َيْوَمِئٍذ 

�ّلِ} )االأنفال: 16( الأّن كّل نوع من اأنواع الحركة - �ضواء اإلى االأمام 

تكون  اأن  ينبغي  الع�ضكرية,  الحرب  كميدان  هو   - الخلف  اإل��ى  اأو 

والهداة,  فالم�ضرفون,  اأواًل.  المحّددة  االأهداف  اإلى  الو�ضول  وجهته 

وي�ضنعون  المراحل,  يحّددون  المعنّيون  والم�ضوؤولون  والمفّكرون, 

كل  في  الجميع  ي�ضعى  بحيث  الجماعّية  الحركة  وتبداأ  االأه��داف, 

حركة من كل مرحلة, الإي�ضالها اإلى هدفها.

الموؤمنين اإنه يجب اأن نح�سن للجميع فُهم 

واإما نظير لك في  اأخ لك في الدين  »اإّم��ا 

اإننا  الإ�سالم.  منطق  هو  هذا   ،
)1(

الخلق«

اإقامة  ونريد  النا�س  اأن نخدم جميع  نريد 

عالقات �سداقة ومحبة مع كل ال�سعوب، ل 

اإّل مع ال�ستكبار، وعداوة نظام  لنا  عداء 

مع اإلمام الخامنئي
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إحدى خصوصيات النظام 
االستكباري »رؤية النفس 

أفضل من اآلخرين«

الجمهورية الإ�سالمية هي مع ال�ستكبار.

ا�ستخدم  قراآني  م�سطلح  فال�ستكبار 

والمجموعات  فرعون  لأمثال  القراآن  في 

ال�سريرة والمعادية للحق والحقيقة لذلك 

لقد  ون��ح��ارب��ه.  ال�ستكبار  نخالف  نحن 

كان ال�ستكبار موجودًا في جميع الع�سور 

وحتى اليوم؛ لذا علينا اأن نعرف ال�ستكبار 

وتوّجهاته  عمله  واأ�سلوب  وخ�سو�سياته 

اأ�سلوب عملنا في مقابله ب�سكل  كي نحدد 

بدراية  العمل  منا  يتطّلب  وه��ذا  حكيم. 

وِحكمة في جميع الميادين وجميع مجالت 

الفردية  والتوّجهات  والبرمجة  التخطيط 

والجماعّية.

*موؤ�ضرات اال�ضتكبار
في  ال�ستكباري  النظام  ت�سرفات  اإن 

من  الكثير  في  ت�سترك  المعا�سر  العالم 

الم�سائل مع ما حدث في القرون الما�سية 

هذه  وم��ن  ال��ق��دي��م.  ال�ستكبار  قبل  م��ن 

الم�سائل والخ�سو�سيات:

1 - حق التدخل:
اإح��������دى خ�������س���و����س���ي���ات ال���ن���ظ���ام 

من  اأف�سل  النف�س  »روؤية  هي  ال�ستكباري 

اأو  ال�ستكبارية،  المجموعات  الآخرين«. 

ما  بلٍد  راأ���س  على  هم  الذين  الأ�سخا�س 

على  ُمهيمٍن  عالمٍي  نظاٍم  راأ���س  على  اأو 

باقي  اأف�سل من  اأنها  ترى  القرار، عندما 

تعتبر  اأو  ال��م��ج��م��وع��ات،  وب��اق��ي  ال��ن��ا���س 

فرع  هو  �سواها  ما  كّل  واأّن  محورًا  نف�سها 

لأ�سلها، تظهر معادلة خاطئة وخطيرة في 

عندما  ما  اأح��دًا  لأن  العالمية،  العالقات 

يرى اأنه الأف�سل واأنه هو المحور والأ�سل، 

فاإن النتيجة �ستكون اأن يرى لنف�سه الحقَّ 

في التدخل في �سوؤون باقي النا�س و�سائر 

ال�سعوب، ويرى اأن على الجميع اأن ي�سّلموا 

به ويقبلوه ويحنوا له الرقاب. واإذا اعتبر 

فاإن  الآخ��رون،  يقبله  ل�سيء ما، ولم  قيمًة 

�سوؤونهم،  في  بالتدخل  حّقًا  يعطيه  ه��ذا 

النف�س  روؤي��ة  بالقوة.  يريده  ما  ويلزمهم 

الدع��اء  على  تبعث  الآخ��ري��ن  من  اأف�سل 

بتوّلي اأمور ال�سعوب وادعاء اإدارة العالم. 

ال�سعوب  مع  يتعاملون  يجعلهم  ما  وه��ذا 

اإن  بالحياة.  لها  لح��ق  وكاأنها  الم�ستقّلة 

هي  الآخ��ري��ن،  م��ن  اأف�سل  النف�س  روؤي���ة 
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من خصائص االستعمار 
واالستكبار، اعتبار اجلرائم 
جمازًة ومسموحًا بها ضد 

الشعوب واألفراد

)*( خط���اب الإم���ام الخامنئ���ي{ في لقاء اأكبر ح�س���د تعبوي �سّم خم�سين األفًا من ق���ادة التعبئة - من مختلف اأنحاء البالد ف���ي م�سّلى الإمام الخميني 

} - طهران 2013/11/20.

نهج البالغة، ر�سالة )53(.( 1)

الهوام�ص

اأ�سا�س واأكبر م�سكلة لدى ال�ستكبار.

2 - عدم قبول الحق:
وم���ن ال��خ��ا���س��ي��ة ال�����س��اب��ق��ة، ت��ت��ف��ّرع 

عدم  ه��ي:  لال�ستكبار  خ��رى 
ُ
اأ خ�سو�سّية 

قبول الحق، فال يقبل كالم الحق ول حق 

للحق.  مطلق  رف�س  ]هناك[  ال�سعوب. 

ي�سمع ال�ستكبار الحق ولكنه ل ير�سخ له، 

يقبل  ل  اإحدى خ�سو�سياته. كذلك  وهذه 

باأّن لل�سعوب حقوقًا، اأن تختار واأن تنتخب 

توّجه  اأو  حركة  م��ن  تريد  وم��ا  تريد  م��ن 

اقت�سادي اأو اتخاذ موقف �سيا�سي تريده. 

ل يقّر ال�ستكبار بهذا لل�سعوب، بل يعتقد 

بالفر�س عليها.

3 - اعتبار الجرائم م�ضموحًا بها:
وال�ستكبار  ال�ستعمار  خ�سائ�س  من 

الأخ��������رى، اع���ت���ب���ار ال���ج���رائ���م م���ج���ازًة 

والأف����راد  ال�سعوب  �سد  بها  وم�سموحًا 

والالمبالة تجاهها. هم ل يرون اأي قيمة 

لروح الإن�سان - الذي لي�س معهم ويتبعهم 

كثيرة  هذا  على  والأمثلة   - لهم  ي�سّلم  ول 

واإلى ما �ساء اهلل!

4 - ال�ضلوك المنافق والمخادع:
وهي  ال�ستكبار  خ�سو�سيات  اإح��دى 

المنافق،  وال�سلوك  الخداع  ميزاته:  من 

ح���ذاِر م��ن ذل���ك. ه��م ي�سعون دائ��م��ًا في 

اإع��الم��ه��م اإل���ى ت��ب��ري��ر ج��رائ��م��ه��م! ه��ذا 

ال�سيطرة  يريد  الذي  ال�ستكباري  النظام 

الأ�سلوب  ه��ذا  ي�ستخدم  ال�سعوب،  على 

ب�سكل عادي ورائج في جميع اأبعاد حياته، 

لبا�س  واإلبا�سها  الجريمة  تبرير  اأ�سلوب 

الخدمة. 

*مقابل اال�ضتكبار
مواجهة  ف��ي  يقف  الإ���س��الم��ي  النظام 

النظام  خ�سو�سيات.  هكذا  لديه  ا�ستكباٍر 

الإ�سالمي لي�س في مقابل ال�سعوب والنا�س، 

بل في مقابل ال�ستكبار. وهكذا كان الو�سع 

من زمن اإبراهيم الخليل Q والنبي نوح 

 P ونبي الإ�سالم R والأنبياء العظام

مقابل  في  الحق  جبهة  ه��ذا:  يومنا  وحتى 

من  لديه  بما  ال�ستكبار  لأن  ال�ستكبار. 

الخ�سو�سّيات التي ذكرناها غير قادر على 

تحّمل »نظام اإ�سالمّي«.

مع اإلمام الخامنئي
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ال يحّبه إّلا مؤمن
ال�ضيخ علي ذو علم

اأو  ال�سيء  يكون  وق��د  المحب.  وح��اج��ات 

وقد  والأ�سالة  بالذات  محبوبًا  ال�سخ�س 

الذين  والوا�سطة.  بالعر�س  محبوبًا  يكون 

الو�سيلة  اأن��ه��ا  يظنون  ال��ث��روة  يع�سقون 

الأ���س��ا���س��ي��ة ف���ي و���س��ول��ه��م اإل����ى ال��رف��اه 

ال�سعادة.  لهم  توؤمن  اأمور  وهي  واللذائذ، 

ورد عن االإمام علي Q اأنه قال: »ال يحبني اإال موؤمن وال 

يبغ�ضني اإال منافق«)1(.

عالمات  من  والع�ضق  وال�ضداقة  المحبة  اإن  �ضك,  دون  من 

االإيمان ال�ضحيح. اأما الذي يبين عمق وتجذر االإيمان فهو اأن 

نو�ضح: من نحب واأي �ضي ء نع�ضق, وعن اأي �ضخ�ص اأو اأي �ضي ء 

اأن  اإاّل  وقلبّيان  داخلّيان  اأمران  والنفور  المحبة  طبعًا  نبتعد. 

اآثارهما تظهر في ال�ضلوك والتعاطي الخارجي.

*جاذبّية المحبوب
الُمحب  بين  تكون  التي  الجاذبية  اإن 

المبغ�س  بين  والجفاء  والبعد  والمحبوب، 

والتفاعل  المعرفة  نتيجة  هي  والمبغو�س 

اأو  الثنين،  بين  بال�سنخية  والإح�سا�س 

اأهداف  تاأمين  على  المحبوب  قدرة  مدى 

حكمة األمير
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كل من يحب شيئًا أو شخصًا 
فما هو إال ألنه يرى فيه شيئًا 

من السمو والكمال

العلم  يع�سقون  ال��ذي��ن  الأ�سخا�س  واأم���ا 

من  ب��ن��وع  ي�سعرون  ف��الأن��ه��م  وال��م��ع��رف��ة، 

اأمور  ولأنها  ذل��ك،  من  والقرب  ال�سنخية 

فجميع  واأهدافهم.  غاياتهم  اإلى  تو�سلهم 

اأ�سكال المحبة وال�سداقة ترجع اإلى »حب 

اأ�سكال  جميع  وتن�ساأ  وال�سعادة«،  الكمال 

التنفر والبغ�س من النحطاط وال�سقوط.

لدى  الحقيقي  والمع�سوق  المحبوب 

والكمال  ال�سمو  اإل��ى  الو�سول  الإن�����س��ان، 

اأو  �سيئًا  يحب  فكل من  المطلق.  والجمال 

�سخ�سًا فما هو اإل لأنه يرى فيه �سيئًا من 

ال�سمو والكمال. وبما اأن اهلل جل جالله هو 

م�سدر جميع اأ�سكال الجمال والكمال فهو 

الإن�سان  واأما  وبالذات.  الأ�سيل  المحبوب 

وال��ع��رف��ان  ال�سحيح  الإي���م���ان  ���س��اح��ب 

محبوب  لأي  ع��ن��ده  وج���ود  ف��ال  الحقيقي 

ل�سان  وي��ك��ون  تعالى،  اهلل  �سوى  م�ستقل 

واأح��ب كل  اأحبك  اإني  »اللهم  ي��رّدد:  حاله 

من يحبك واأحب كل عمل يقربني اإليك«.

*معيار االإيمان
وع�سقهم  حّبهم  �سرفوا  ال��ذي��ن  اأم��ا 

ع�سقهم  وجعلوها  الدنيوّية  المظاهر  في 

حاجاتهم  ح�����س��روا  ق��د  ف��اإن��ه��م  المطلق 

والحيوانّية.  المادّية  بالأمور  ومحبوباتهم 

الوجود  وظواهر  مظاهر  �سوى  يدركوا  لم 

المعرفة  م��ن  اأنف�سهم  ح��رم��وا  وبالتالي 

ال�سحيحة،  الوجودّية  والغاية  الحقيقية 

الطمئنان  اإل��ى  الإن�����س��ان  يو�سل  م��ا  لأن 

اهلل  محبة  فقط  ه��و  والإي���م���ان  والأم����ان 

وذكره.

اأمير  الإم����ام  يو�سح  عندما  ط��ب��ع��ًا، 

فاإنها  الحقيقة،  ه��ذه   Q الموؤمنين 

ال�سخ�سانّية  اأ�سا�س  على  عنه  ت�سدر  لم 

ال�سريف  مقامه  اأّن  اعتبار  على  والذاتّية، 

منّزه عن هذه الأمور، بل يتحدث عن هذه 

الر�سول  جعلها  حقيقة  باعتبارها  الأم��ور 

حيث  وميثاقه  لعهده  عنوانًا   P الأك��رم 

هي   Q علي  الإم���ام  محبة  اأن  اعتبر 

حكمة األمير
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الحب في عقيدته وعمله. علي Q هو 

الحق  لت�سخي�س  الأكبر  والميزان  المعيار 

من الباطل.

ول  الموؤمن  اإّل   Q عليًا  يحب  ل 

ي�سنع  علي  حب  لأن  المنافق،  اإل  يبغ�سه 

جوهر الوجود الإن�ساني لي�سل في النهاية 

اإقامة  يمكن  ل  ب��ل  ل  ال�سمو،  مقام  اإل��ى 

اإل  علي  وخ��ال��ق   Q علي  م��ع  ع��الق��ة 

بوا�سطة هذه المحبة التي جعلها الر�سول 

هذه  م�سلم.  كل  على  واجبة   P الأك��رم 

 Q المحبة تتحول من خالل اتباع علي

اإلى ع�سق ومحبة ال�سمو والر�سد والتكامل 

وطلب النجاة وال�سعادة. هذه المحبة هي 

التي يمكنها اأن تنقل الإن�سان اإلى م�ستوى 

لأن  م��ج��ال  اأّي  يبقى  ل  بحيث  الع�سمة 

ي�سدر عنه اأي ذنب اأو عمل قبيح.

الموؤمن  يمّيز  الذي  الإيمان  مالك ومعيار 

من المنافق.

*محّبة �ضمّو وتكامل
ن��ع��م، ُك��ُث��ر ه��م ال��ذي��ن ي��ق��ول��ون اإنهم 

الحقيقي  الحب  ولكن  تعالى،  اهلل  يحّبون 

ووا�سحة  �سادقة  عالمة  اإل��ى  يحتاج   
َّ

هلل

من  الواقعي  المحّب  بين  التميُّز  ليح�سل 

غيره. وما هذه العالمة اإّل حب الإمام علي 

 Q على اأ�سا�س اأن الإمام عليًا ،Q

الحق  جمال  لإظ��ه��ار  الكاملة  ال��م��راآة  هو 

هو   Q علي  الإم����ام  وج��الل��ه.  تعالى 

اإمام العا�سقين واإمام العارفين، وهو الذي 

ال�سّديق   P الأك���رم  الر�سول  اعتبره 

 Q الأك��ب��ر وال��ف��اروق الأع��ظ��م. علي

الطاهر  والعا�سق  ال�سادق  المحّب  ه��و 

هذا  ظهر  وقد   ،P وللر�سول  تعالى   
َّ

هلل

اإلمام علي Q هو املرآة 
الكاملة إلظهار جمال احلق 

تعاىل وجالله

الخ�سال، ال�سدوق، �س633.( 1)

الهوام�ص
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أبغض عباد اهلل(2):

عالٌم 
مغرور

اآية اهلل ال�ضيخ حممد تقي 

م�ضباح اليزدي

»ُيوؤمن النا�س من العظائم ويهّون كبير 

.
)1(

الجرائم«

يطمئن  اأن  على  الفا�سد  العالم  يعمل 

في  تهّددهم  التي  الأخ��ط��ار  اإل��ى  النا�س 

م�سير العبودية هلل بدل اأن يلفت انتباههم. 

الكبير  الذنب  ي�سّغر  العالم  هذا  اأن  كما 

في اأعين النا�س ما يوؤدي بدوره اإلى انت�سار 

الف�ساد في المجتمع.

*ا�ضت�ضغار الذنوب والبدع
مغاير  ال�����س��ل��وك  ه���ذا  اأّن  ال��وا���س��ح 

R، هوؤلء  اأنبياء اهلل  بالكامل ل�سلوك 

النا�س،  ينذرون  كانوا  الذين  المر�سلين 

وكان من اأول اأهدافهم الكبيرة اإبعاد النا�س 

وصايا العلماء
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عن المفا�سد، وعن المعا�سي والأمور التي 

تحرمهم من ال�سعادة الدنيوّية والأخروّية. 

هوؤلء الأنبياء ُيَذّكرون النا�س، با�ستمرار، 

التي  العظيمة  وبالأحداث  الآخ��ر،  باليوم 

النا�س  يقف  اأن  بهدف  وذل��ك  فيه  �ستقع 

النحراف  ي�سّكله  الذي  ال�سرر  على عمق 

والطغيان. يتحدث اهلل تعالى حول عظمة 

موقف القيامة:

اَعِة �َسْيٌء َعِظيٌم * َيْوَم  {�إِنَّ َزْلَزَلَة �ل�سَّ

�أَْر�َسَعْت  ا  َعمَّ َعٍة  ُمْر�سِ ُكلُّ  َتْذَهُل  َتَرْوَنَها 

ُع ُكلُّ َذ�ِت َحْمٍل َحْملََها َوَتَرى �لنَّا�َض  َوَت�سَ

�ُسَكاَرى َوَما ُهم ِب�ُسَكاَرى َوَلِكنَّ َعَذ�َب �ِل 

�َسِديٌد} )الحج: 1 - 2(.

]العالم  »يقول   :Q الإم��ام  ويقول 

َوَقع.  وفيها  ال�سبهات،  اأقُف عند  الفا�سد[ 

البدع وبينها ا�سطجع«. هو يرّوج  واأعتزل 

ال�سبهات بين النا�س، ثم ُيخرج نف�سه من 

بين الأ�سخا�س الذين ذّمهم اهلل لدخولهم 

في ال�سبهات، وهدفه من ذلك اأن ل يفقد 

في  الب��ت��داع  على  يعمل  اأن��ه  كما  النا�س. 

الدين وفي الوقت عينه يتبّراأ من ذلك.

للعلماء  الحيوانية  *ال�ضيرة 
المغرورين

قلب  والقلب  اإن�سان  �سورة  »فال�سورة 

حيوان ل يعرف باب الهدى فيّتبعه ول باب 

العمى في�سّد عنه، فذلك ميت الأحياء«.

الظاهر  ف��ي  اإن�سان  ال�سخ�س،  ه��ذا 

القلب  حيث  من  حيوان  اأن��ه  اإّل  وال�سورة 

وال�سعور  الإدراك  القلب، مركز  والباطن. 

طبق  والقلب  والإرادة.  والمحبة  والفهم 

الإي��م��ان  م��رك��ز  وال�����س��ّن��ة،  ال��ق��راآن  ثقافة 

حيوانيًا،  قلبًا  يمتلك  ف��ال��ذي  وال��ه��داي��ة. 

اأن  ب��دل  حيوانية،  وميوله  اأف��ك��اره  تكون 

تكون اأفكاره ميوًل متعالية واإن�سانّية. حتى 

يكون  واختياره  ال�سخ�س  هذا  �سلوك  اأن 

ال�ساّلين  اأن  فيه  �سك  ل  ومما  حيوانيًا. 

على  اأنف�سهم  يقّدمون  العلماء  ه��وؤلء  من 

لكنهم  وتقوًى،  تهذيبًا  النا�س  اأكثر  اأنهم 

ي�سّكلون �سدًا كبيرًا اأمام النا�س من طالبي 

التفريق  من  يتمّكنون  ل  الذين  الحقيقة 

بين ال�سورة والمعنى، والظاهر والباطن.

 Q ل���م ي�����س��ت��خ��دم الإم�����ام ع��ل��ي

ا�ستعملها  كما  الآخرين  بحق  ذم  كلمات 

بحق هوؤلء العلماء. ولعل عبارات الإمام 

اهلل  بكالم  بعيد  حّد  اإل��ى  �سبيهة   Q

 { �أَ�َسلُّ ُهْم  َبْل  َكالأَْنَعاِم  {�أُْوَلِئَك  تعالى: 

)الأعراف: 179(.

*علماء غارقون في الغفلة
Q هوؤلء الم�سّمين  ي�سف الإمام 

يعمل العامل الفاسد على 
االبتداع يف الدين ويف الوقت 

عينه يترّبأ من ذلك
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الذين  ال��ف��ا���س��دي��ن،  بالعلماء 

خالل  م��ن  لل�سالل  ي��رّوج��ون 

الباطلة،  والأف��ك��ار  ال�سبهات 

ب��اأن��ه��م غ���ارق���ون ف���ي ال��غ��ف��ل��ة، 

ف���ال ي��م��ك��ن��ه��م م��ع��رف��ة ق��وان��ي��ن 

ال�سالح والفالح، وبالتالي لي�س 

اإلى  للو�سول  بها  ال�ستعانة  بمقدورهم 

ال�سعادة. هوؤلء عاجزون عن معرفة م�سير 

باإمكانهم  لي�س  وبالتالي،  اأي�سًا؛  الباطل 

النجاة من ال�سالل والعمى.

والجامع  الكامل  الم�سدر  هو  القراآن 

للهداية. وال�سخ�س الذي يمتلك ا�ستعداد 

يجد  وت��وا���س��ع،  ب��اإخ��ال���س  معارفه  قبول 

طريق ال��ه��داي��ة وي��ك��ون ق��د ه��ّي��اأ الأج���واء 

ل�سعادته. اأما الذي يهوى الموقع وال�سهرة 

يمكنه  فال  الخادع،  بكالمه  النا�س  وجمع 

ال�ستفادة من معارف القراآن، ول ي�ستطيع 

بذهن  القراآن  يواجه  ول  ال��ق��راآن،  ق��راءة 

خاٍل من الأهواء وال�سبهات، بل ُيْقبل اإليه 

اأحكامًا م�سبقة ويعمل على تطبيق  حاماًل 

معارف القراآن وفق ميوله ورغباته واأفكاره 

ال�سيطانّية. وقد يجد اأي�سًا ل�سبهاته دلياًل 

من الن�س فتكون بذلك �سريعة النفوذ اإلى 

قلوب غير العارفين.

هوؤلء الأ�سخا�س َمَثُلهم كمثل الأموات 

اأم��وات خطرون،  بل هم  الأح��ي��اء، ل  بين 

تخرج من اأفكارهم روائح العفونة فتوؤذي 

اإل��ى  الو�سول  ف��ي  يرغبون  ال��ذي��ن  م�سام 

الفكر الخال�س. قد يكون الجاهل ال�ساّل 

اأما  الآخ��ري��ن،  ُي�سّل  ل  لأن��ه  الخطر  قليل 

في  ي�سعل  عليهم؛  فيوؤّثر  ال�سال  العالم 

داخلهم نار النحراف وال�سالل ويبعدهم 

عن طريق الحق. طبعًا ُيثقل هذا الإن�سان 

ل  وال��ذن��وب،  المعا�سي  من  كاهله  بعمله 

معا�سيهم  ف��ي  الآخ��ري��ن  �سريك  ه��و  ب��ل 

وان��ح��راف��ات��ه��م: {َوَل��َي��ْح��ِم��ُل��نَّ �أَْث��َق��اَل��ُه��ْم 

َع �أَْثَقاِلِهْم} )العنكبوت: 13(. َو�أَْثَقاًل مَّ

*�ضريك االآخرين في اأعمالهم
اإذا عمل ال�سخ�س على هداية النا�س 

ف�سيكون  وال�سالح،  ال�سعادة  طريق  نحو 

وبالمقابل  الخير.  اأعمال  في  لهم  �سريكًا 

كالمه  خ��الل  م��ن  ال�سخ�س  �ساهم  اإذا 

وقلمه في �سالل وانحراف الآخرين، فهو 

دام  ما  ال��ع��ذاب  في  لهم  �سريكًا  �سيكون 

الفكر وال�سلوك الباطل فيهم.

العلم  اأ���س��ح��اب  ي��ل��ت��ف��ت  اأن  ي��ج��ب 

والفكر اإلى ذلك واأن يعملوا على اقتبا�س 

المعارف الإلهية من القراآن واأهل البيت 

وه  تلقَّ ب��م��ا  ي��ع��م��ل��وا  اأن  عليهم   .R

الطرق  عبر  الإ�سالمية  الم�سادر  م��ن 

اأن  الأ�سخا�س  ه��وؤلء  وعلى  ال�سحيحة. 

واأن  باأيديهم،  األعوبة  اهلل  دين  يجعلوا  ل 

يرغبون  كما  ال��ق��راآن  اآي���ات  يف�سروا  ل 

ويحبون هم اأن تكون.

وصايا العلماء
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*االإ�ضالم ال يقبل المنحرفين
بكونه  يفتخر  المنحرفين  اأحد  كان 

الإيرانيين  لل�سيوعيين  الإ�سالم  يقدم 

في األمانيا بحيث يكونون م�سرورين بما 

الإ�سالم  كان  »اإذا  فيقولون:  ي�سمعون، 

على هذا النحو فنحن م�سلمون«! مما ل 

�سك فيه اأن الإ�سالم الذي لي�س فيه اأي 

تكليف اأو قيد اأو حدود، والإ�سالم الذي 

ي�سمح للنا�س بالحديث بكل ما ي�ساوؤون 

وال��ق��ي��ام ب��م��ا ي���ري���دون وال����ذي يجيز 

هو  الأوط���ان،  وبيع  والفح�ساء  الف�ساد 

اإ�سالم مقبول عند اأعداء الإ�سالم. اأما 

الإ�سالم الذي ل ير�سى للنا�س الحرية 

وال��ذي قدم  لها،  التي ل حد ول حدود 

�سلوك  جزئيات  لكافة  وتعاليم  قوانين 

لالإن�سان  يجيز  ل  وال����ذي  الإن�����س��ان، 

كالم،  اأي  �سماع  اأو  كالم  بكل  التحدث 

الراف�سين  اإ�سالم غير مقبول عند  هو 

لعبودية اهلل.

وع��ل��ى ه���ذا الأ����س���ا����س، ف��ع��ب��اد اهلل 

المخل�سون الم�ست�سلمون بالكامل لالأوامر 

في  يرغبون  وال��ذي��ن  الإلهية  والتكاليف 

التقرب من اهلل، هم قليلون. وعلى عك�س 

لأهوائهم  المّتبعون  ه��م  كثيرون  ذل��ك، 

م�سالحهم  يرجحون  والذين  ال�سيطانية، 

ال��واق��ع��ّي��ة  ال��م�����س��ال��ح  ع��ل��ى  ال�سخ�سّية 

هم  كثيرون  كذلك  الحق.  عن  والغافلون 

الأ�سخا�س الذين و�سعوا علمهم في خدمة 

العلم  وا�ستعملوا  ورغ��ب��ات��ه��م،  ميولهم، 

الجتماعية،  المواقع  اإلى  للو�سول  و�سيلة 

تعالى  يقول اهلل  المرفهة.  الحياة  وتاأمين 

َهَو�ُه  �إَِلَهُه  �تََّخَذ  َمِن  ْيَت  {�أََفَر�أَ في ذلك: 

�َسْمِعِه  َعلَى  َوَخَتَم  ِعْلٍم  َعلَى  �لُ  َو�أَ�َسلَُّه 

��ِرِه ِغ�����َس��اَوًة َفَمن  َوَق��ْل��ِب��ِه َوَج��َع��َل َعلَى َب�����سَ

����ُروَن}  َي��ْه��ِدي��ِه ِم���ن َب��ْع��ِد �ِل �أََف�����َل َت����َذكَّ

)الجاثية: 23(.

وم�����ن ال���ن���م���اذج ال�����ب�����ارزة ل���ه���وؤلء 

الأ���س��خ��ا���س، ب��ل��ع��م ب��ن ب���اع���وراء ال��ذي 

َنَباأَ  َعلَْيِهْم  {َو�ْت���ُل  فيه:  تعالى  اهلل  يقول 

َفاأَْتَبَعُه  ِمْنَها  َفان�َسلََخ  �آَياِتَنا  �آَتْيَناُه  ��ِذَي  �لَّ

ْيَطاُن َفَكاَن ِمَن �ْلَغاِويَن * َوَلْو �ِسْئَنا  �ل�سَّ

��ُه �أَْخ��لَ��َد �إَِل���ى �لأَْر����ضِ  َل��َرَف��ْع��َن��اُه ِب��َه��ا َوَل��ِك��نَّ

َبَع َهَو�ُه َفَمَثُلُه َكَمَثِل �ْلَكْلِب �إِن َتْحِمْل  َو�تَّ

َعلَْيِه َيْلَهْث...} )الأعراف: 175 - 176(.

نهج البالغة، خطبة )87(.( 1)

الهوام�ص

اجلاهل الضاّل قليل اخلطر 
ألنه ال ُيضّل اآلخرين، أما 

العامل الضال فيشعل يف 
داخلهم نار االنحراف والضالل 

ويبعدهم عن طريق احلق
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*اأحياٌء يرزقون
ف���ي م��ن��ط��ِق ب��ع�����س ال��ن��ا���س ل ف���رق، 

الموت  ول��ي  اهلل،  اأن  اإّل  م��وت،  فكالهما 

والحياة، نّبه اإلى ما يمكن اأن يعتبر غفلًة، 

ف��ق��ال )ع��ّز  م��ي��ت��ًا،  ال�سهيد  اع��ت��ب��ار  وه��و 

ِفي  ُقِتُلو�  ��ِذي��َن  �لَّ َتْح�َسَبنَّ  {َوَل  وج��ل(: 

��ِه��ْم  �أَْح��َي��اٌء ِع��ْن��َد َربِّ َب��ْل  �أَْم��َو�ت��اً  �َسِبيِل �ِل 

ِمْن  �لُ  �آَت��اُه��ُم  ِبَما  َفِرِحيَن   * ُي��ْرَزُق��وَن 

َيْلَحُقو�  َلْم  ِبالَِّذيَن  َوَي�ْسَتْب�ِسُروَن  ِلِه  َف�سْ

�أََل َخْوٌف َعلَْيِهْم َوَل ُهْم  ِبِهْم ِمْن َخْلِفِهْم 

َيْحَزُنوَن} )اآل عمران: 169 - 170(. كما 

ترون يوؤكد اهلل �سبحانه وتعالى اأن ال�سهيد 

حي، واأن اعتبارُه ميتًا هو وهم، فما معنى 

الآخ��رة طبعًا،  في  ال�سهيد حيًا؟  يكون  اأن 

كّل النا�س اأحياء.

لكن، كيف يمكن اأن يكون ال�سهيد حيًا 

Mال�ضيخ ال�ضهيد راغب حرب

�ضتان ما بين حالتين يقف فيهما االإن�ضان متحدثًا: االأولى, في 

ذكرى مّيٍت من موتانا؛ والثانية, متحدثًا عن �ضهيٍد من �ضهدائنا.

بيد اهلل يسقط)*(

هذا  في  تدخل  ل  الآي��ة  اأي�سًا؟  الدنيا  في 

الحياة،  مطلق  عن  تتحدث  بل  التف�سيل، 

فاأين هي  معًا،  والآخ��رة  الدنيا  ي�سمل  بما 

الحياة التي نح�ّس معها ون�سعر اأن ال�سهيد 

حي؟ اأين الحياة المرئية لل�سهيد؟

عندما تخاطب قلبك ووجدانك ت�سعر 

تقف  واأن��ت  ال�سعور  بين  العظيم  بالفارق 

على �سريح �سهيد، اأو على قبر ميت، هذه 

لكن،  النف�سية، حقيقٌة موجودة.  الحقيقة 

مع هذا، نريد اأن نرى الحياة التي ق�سدها 

اهلل تعالى خارج الم�ساألة النف�سية، الحياة 

التي تنعك�س واقعًا، فعاًل وحركًة.

*الحياُة.. اأ�ضكال
تعالى  اهلل  اأن  نعتقد  نحن  الإخ��وة،  اأيها 

وا�ستمرار  م�سدر  وهو  �سيء،  كل  بداية  هو 

الحياة،  الأ�سياء  �سيء، ومن جملة  وجود كل 

منبر القادة
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ما  لكن  اهلل،  وبيد  اهلل،  من  اأي�سًا  هي  التي 

هي اأ�سكال »الحياة«؟ على الأقل ]بحدود ما[ 

نرى؛ بمقدار ما ن�ستطيع اأن نمّيز بين وجهين 

ونمطين من اأنماط الحياة:

يحويه  وما  الج�سم،  حياة  هو  �لأول: 

وال�سدر  وال��ب��ط��ن  وال��ي��د،  ال���راأ����س،  م��ن 

حياته  على  ي�ستدّل  ال��ذي  اآخ���ره...،  اإل��ى 

بخلجات القلب.

توجد  اإذ  الإن�����س��ان.  فعالية  �ل��ث��ان��ي: 

وهي  القلب،  خلجات  دائ��رة  خ��ارج  حياة 

فعالية الإن�سان في محيطه، في مجتمعه، 

وف���ي م�����س��ي��رة ال��ح��ي��اة. ب��ه��ذا ال��ل��ح��اظ 

ن�ستطيع اأن نعرف كيف اأن ال�سهيد يكون 

اإلى  ي�سقط  ال��ذي  ال��دم  اأنَّ  باعتبار  حيًا 

اإذا  ال��دم  ولكن  يجمد،  يجف،  الأر����س، 

�سقط بيد اهلل، فاإنه ينمو، ويكبر، وينت�سر 

في الأر�س.

*ينمو بيد اهلل
هناك تعبيٌر اأجُدُه من اأدق التعبيرات 

التي ا�ستخدمت في و�سف الإمام الح�سين 

اأو  Q، وال�سهداء الذين �سقطوا معه، 

اإلى اهلل في كربالء.  ارتفعوا معه،  الذين 

لقد  العبارة،  بهذه  يعبر  الموؤرخين  اأح��ُد 

العا�سر  ال��ي��وم  ف��ي   Q الح�سين  قتل 

من محرم، ولكن دَمُه كان تحت كّل حجٍر 

ومدر.

دُم ال�سهيد اإذا �سقط فبيد اهلل ي�سقط، 

واإذا �سقط بيد اهلل فاإنه ينمو، ولذلك نجد 

اأنه ي�ستمر حيًا، ي�سبح �ساهدًا، يتحول اإلى 

التي  المواقع  كل  اإلى  تتوجه  اإدان��ة،  اإ�سبع 

يجب اأن تتغير، والتي يجب اأن تزال.

اإدان����ٍة  اإ���س��ب��ع  اإل���ى  ي��ت��ح��ول  ال�سهيد 

يقت�سر  ل  ���س��دٍق،  ل�سان  اإل��ى  م�ستمرة، 

اإّنما  واح��د،  فٍم  في  واح��دٍة،  ع�سلٍة  على 

األ�سنٍة كثيرة، ُي�سخرها اهلل لل�ساِنِه،  عبر 

الحركة،  على  بعد  القدرة  يملك  ل  الذي 

اإلى عمل م�ستمر ل عبر  ال�سهيد  ويتحول 

يِدِه التي نزفت، والتي انتهى ما فيها من 
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التي  الكثيرة  الأي���دي  عبر  واإن��م��ا  دم��اء، 

ُي�سخرها اهلل، لتكون ن�سخة طبق الأ�سل، 

ولتكون ا�ستمرارًا دائمًا، منذ �سقوط هذا 

ال���دم، واإل���ى ي��وم ال��دي��ن. ه��ذا وج��ٌه من 

يلم�سه  اأن  ي�ستطيع  ال�سهيد،  حياة  وجوه 

كل اإن�سان.

*ال�ضهيد و�ضهادة اأكثر تاألقًا
بّيَنُه هو اأّن 

ُ
حبُّ اأن اأ

ُ
الأمر الثاني الذي اأ

 ،P اأي�سًا درجات؛ ر�سول اهلل  ال�سهادة 

بعده  ومن  ال�سهداء  �سيد  تعلمون، هو  كما 

ِق��َدم  بمقداِر   ،R والأئ��م��ة  الأو���س��ي��اء 

الحق،  في  ور�سوخه  الحق،  في  الإن�سان 

تكون  م��ا  بمقدار  خ��ّط��ِه،  و���س��وح  بمقدار 

بتعبير  ف�ساًل،  واأكثر  بيانًا،  اأكثر  �سهادته 

من  اأمور  ال�سهادة  نوعية  في  ي�سهم  اآخر، 

جملتها طبيعة ال�سهيد، نف�س ال�سهيد، عمل 

ال�سهيد، �سلوك ال�سهيد، ُخُلق ال�سهيد.

ونوعيتها:  ال�سهادة  في  اأي�سًا  وي�سهم 

فاإذا  العدو.  و�سوء  العدو  �سرا�سة  العدو، 

الن�سو�س  م��ن  كثير  ف��ي  تلحظون  كنتم 

ال�سهادة  ع��ن  تتحدث  ال��ت��ي  التاريخية، 

اأكثر  في  يكّرر  تعبير  هناك  وال�سهداء، 

بن  �سعيد  قاله  ��اج،  ال��َح��جَّ مع  موقٍف  من 

جبير، وفي موقف مماثل جرى بين م�سلم 

بن عقيل وعبيد اهلل بن زياد، واأنا األمُحُه 

قال  عندما  كثيرًا،  ت�سمعونه  واأنتم  كثيرًا، 

بن  م�سلم  يركز   
)1(

مقتول« اأنك  بد  »ل  له: 

اأني »كنت  اأجابه على  M عندما  عقيل 

اأني مقتول«، ثم يحمد اهلل �سبحانه  اأعلم 

وتعالى على اأنه �سيقتل على يِد �سرار عباد 

يوجد  التعبير  هذا  تكرار  في  وكاأنه  اهلل؛ 

اأّن  وهي  ا�ستك�سافها،  ن�ستطيع  ربما  فكرة 

�سرا�سة العدو، واإغراق العدو في العدوان 

في  العدو  اإغ��راق  لل�سيطان،  الولية  وفي 

الظلم والبغي، يجعل اأي�سًا �سهادة ال�سهيد 

اأكثر تاألقًا.

قوة  ب��م��ق��داٍر  ن���ورًا  يعطي  الم�سباح 

النور،  حجم  ف��ي  ت�سهم  التي  الم�سباح 

ولكن اأي�سًا �سدة الظالم ت�سهم في لمعان 

ال�سوء، وفي و�سوح ال�سوء اأي�سًا. 

هي  ك��ان��ت  الب�سرية  ال��ذئ��اب  اأ����س���واأ 

ال��ط��رف ال��م��ع��ادي، ه��ي ال��ج��ري��م��ة التي 

منبر القادة
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بالإ�سالم، ول   P بثها فيكم ر�سول اهلل 

من  ت�ستمدونها  التي  القوة  تحملون  زلتم 

الأع���داء(  )اأي  كانوا  وج��ل.  عز  اهلل  ق��وة 

فاأثبتم  وحلفاء  اأعوانًا  تكونوا  اأن  يتمّنون 

اأّنه لي�س فيكم حليٌف واحٌد قط لأعدائكم، 

ولأعداء الإن�سانية.

*ال خيار اإاّل بالمقاومة
بمنظار  ال��م�����س��األ��ة  اإل���ى  ننظر  اإن��ن��ا 

وتعالى.  �سبحانه  اهلل  عّلمنا  كما  الآخ��رة، 

اأن نختار  اإل  بمنظار الآخ��رة، ل خيار لنا 

هذه الطريق، التي �سقط عليها ال�سهداء، 

واهلل تعالى يكتب لنا ما يحب لنا وير�سى، 

لنا  يكتب  وق��د  ال�����س��ه��ادة،  لنا  يكتب  ق��د 

الن�سر، وقد يكتبهما معًا. بمنظار الآخرة، 

نحن ل ن�ستطيع اإل اأن نتخذ هذا الموقف. 

اأو  ُيريدون  لّلذين ل  الدنيا  اأي�سًا، بمنظار 

بهذه  الم�ساألة  اإل��ى  ينظروا  اأن  يحّبون  ل 

مخطئون،  الدنيا  بمنظار  اأنتم  الطريقة، 

يمكن  ال�ست�سالم،  تخيلتم  اأو  ظننتم  اإذا 

اأن تحققوا �سيئًا من الرحمة.

تواجه خط النبوات، {َوَكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ 

ِبَربَِّك  َوَكَفى  �ْلُمْجِرِميَن  ِمَن  َع��ُدّو�ً  َنِبيٍّ 

�سدق   )31 )الفرقان:  ير�ً}  َوَن�سِ َه��اِدي��اً 

اهلل العلي العظيم.

*اأهلنا.. يا كرام خلق اهلل
بيَنه 

ُ
اأ اأن  ح���ب 

ُ
اأ ال��ذي  الثالث  الأم���ر 

هي  م��ا  ال�سهيد،  علينا  ي�سير  م���اذا  ه��و 

الواجبات التي تلقى على عواتقنا ب�سهادة 

ق�سيتنا،  وحيال  اأنف�سنا  حيال  ال�سهيد، 

الو�سوح   عاٍل من 
ً
بم�ستوى  اأنها  اأظن  التي 

يا  اأهلنا  يا  اأثبتم  حيث  وال��ع��ام.  الوا�سع 

النا�س  اأيها  اهلل،  خْلق  ك��رام  يا  اأع��زاءن��ا، 

الذين كانت الدنيا تتخيل اأنه لم يبَق فيكم 

ولم  بقيُة قوة،  يبَق فيكم  ولم  اإرادة،  بقية 

فيكم  يبَق  ولم  م�سوؤولية،  بقية  فيكم  يبق 

يت�سورون  النا�س  بع�س  كان  مبداأ.  بقية 

اأنهم �سيجدون اأر�سكم المرعى الخ�سيب 

 الح�سنة، والفاكهة الطيبة.
)2(

والدمنة

يا اأهلنا يا كرام خلق اهلل، الذين اأثبتم 

اأنكم ل زلتم تحملون الروح العظيمة، الذي 

)*( مقتطف من خطبة لل�سيخ راغب حرب )قده( 1983/6/20.

ورد: »ق���ال ل���ه اب���ن زياد: قتلني اهلل اإن ل���م اأقتلك قتلة لم ُيقتلها اأحد في الإ�س���الم من النا�س. قال له م�سلم: اأم���ا اأنك اأحق من اأحدث في ( 1)

الإ�سالم ما لم يكن واإنك ل تدع �سوء القتلة وقبح المثلة وخبث ال�سيرة ولوؤم الغلبة«. الإر�ساد، المفيد، ج2، �س31.

الدمنة: الأر�س المخ�سبة بالروث.( 2)

الهوام�ص

يسهم يف نوعية الشهادة: 
طبيعة الشهيد، عمله، 

سلوكه، ُخُلقه... ويسهم أيضًا 
فيها شراسة العدو وسوؤه
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خم�ص  ب��ذل  تعالى  اهلل  اأوج���ب 

المال �ضمن �ضروط معّينة. واأّي بذل 

بال�ضوابط  التزام  دون  من  للخم�ص 

المكّلف  ذّمة  معه  تبراأ  ال  ال�ضرعّية 

معرفة  من  بّد  فال  للخم�ص.  الباذل 

المكّلف  يكون  حّتى  الخم�ص  م�ضرف 

ومت�ضّرفًا  ال�ضرعّي,  للحكم  ممتثاًل 

R بما ُير�ضي  اأهل البيت  في مال 

االإمام الحّجة |.

*ولّي اأمر الخم�ص
ال�سهمين  ف��ي  ال��ت�����س��ّرف  ي��ج��وز  ل   -  1
 Q ال��م��ب��ارك��ي��ن )���س��ه��م الإم�����ام

اإّل باإذن من ولّي اأمر  و�سهم ال�سادة( 

اأمر  ولّي  الفقيه،  الولّي  وهو  الخم�س، 

ذلك  في  الرجوع  ويمكن  الم�سلمين، 

اإلى وكيل الولّي.

2 - اإذا اأجاز الولّي اأو وكيله الت�سّرف في 
بّد من �سرف  الخم�س، فال  جزء من 

هذا الجزء في الم�سرف الذي يوافق 

عليه الولّي فقط.

*�ضروط الم�ضتحّقين
اأو وكيله �سرف  الأم��ر  ولّي  اأج��از  اإذا   - 1
جزء من الخم�س، فال بّد من مراعاة 

ة في الم�ستحّقْين، العاّمة  �سروط خا�سّ

وال�سادة، وهي:

اأ - الإيمان، ول تعتبر العدالة.

من  الم�ساعدة  اإلى  والحتياج  الفقر   - ب 

ال�سادة  ل�سهم  بالن�سبة  هذا  الخم�س. 

فاإنه ي�سرف في  الإم��ام  �سهم  واأم��ام 

اأمر  ولي  يراه  بما  ال�سملمين  م�سالح 

الخم�س منا�سبًا.

أحكام 
مصرف 
الخمس
ال�ضيخ علي حجازي
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على  نفقته  تجب  مّمن  يكون  ل  اأن   - ج 

يعطي  اأن  ي��ج��زي  ف���ال  ال��م��خ��ّم�����س، 

لتنفقه  الرجل زوجته من خم�س ماله 

يدفع  اأن  يجزي  ل  كما  نف�سها،  على 

لأبويه  اأنثى(  اأو  ال�سخ�س )ذكرًا كان 

اأو اأجداده اأو اأولده اأو اأحفاده، فهوؤلء 

تجب نفقتهم على المكّلف ب�سروط في 

بابها الخا�ّس.

نعم، يجوز دفع الخم�س لبنه -مثاًل- 

لأّن��ه ل يجب على  زوجته؛  لينفق على 

الأب الإنفاق على زوجة ابنه.

في  يكون  لمن  الخم�س  دف��ع  يجوز  ل   -  2

اإعانة  اإليه  الدفع 

ع�����ل�����ى الإث���������م 

وال��������ع��������دوان، 

واإغراء بالقبيح، ويكون في المنع ردع 

اإلى  عنه. والأحوط وجوبًا عدم الدفع 

المتهّتك المتجاهر بالكبائر.

*مّدعي ال�ضيادة
والأحكام  الآث��ار  ترتيب  في  الميزان   -  1
اإلى  النت�ساب  هو  لل�سيادة  ال�سرعّية 

ها�سم جد النبي P من جهة الأب، 

والعقيلّيين  العلوّيين  قبيل  من  وه��م 

اإلى  ينت�سب  َم��ْن  واأّم���ا  والعّبا�سّيين. 

له  يحّق  ل  فقط  الأّم  ها�سم من جهة 

ة لل�سادة  ال�ستفادة من المزايا الخا�سّ

ال�سوداء  العمامة  كلب�س  الها�سمّيين، 

لقب  واإط���الق  ال�����س��ادة،  �سهم  واأخ���ذ 

ال�سّيد عليه.

امليزان يف ترتيب اآلثار 
واألحكام الشرعّية للسيادة 
هو االنتساب إىل هاشم جد 

النبي P من جهة األب
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وبالبّينة  ب��ال��ع��ل��م،  ال�����س��ي��ادة  تثبت   -  2
اأو  للعلم  المفيد  وبال�سياع  ال�سرعّية، 

اأي�سًا،  ثبوتها،  في  ويكفي  الطمئنان، 

كونه م�ستهرًا بال�سيادة في بلده ب�سرط 

عدم وجود نكير من اأحد.

ق  3 - اإذا اّدعى �سخ�س اأّنه �سّيد فال ي�سدَّ
بمجّرد اّدعائه، فال يجوز اإعطاوؤه من 

ال�سادة مع الإذن بال�سرف، بل  �سهم 

ل بّد من اإحراز ال�سيادة بحّجة معتبرة 

نف�سه  ال�سخ�س  اقتناع  واأّم��ا  �سرعًا. 

الغير،  حّق  في  حّجة  فلي�س  �سّيد  باأّنه 

فال يجوز اأن يعطيه من �سهم ال�سادة، 

على  معتمدة  غير  الدعوى  دام��ت  ما 

الحّجة ال�سرعّية.

ومك�سب،  عمل  لديهم  الذين  ال�سادة   -  4
على  لمعا�سهم  كافيًا  دخلهم  وك���ان 

النحو المتعارف، والمنا�سب ل�سوؤونهم 

العرفّية، ل يكونون م�ستحّقين للخم�س.

5 - ل يجوز اّدعاء الن�سب ال�سريف من دون 
ثبوته باإحدى الطرق المتقّدمة، وعلى 

وينهوه  المّدعي  ياأمروا  اأن  الموؤمنين 

�سروطهما  تحّقق  م��ع  المنكر،  ع��ن 

ومراعاة مراتبهما.

6 - مجّرد وجود وثيقة خطّية �سخ�سّية ل 
يعتبر حّجة �سرعًا على ثبوت ال�سيادة، 

اإّل اإذا ح�سل منها الطمئنان.

*مقدار الدفع للم�ضتحق
دفع  وكيله  اأو  الأم���ر  ول���ّي  اأج���از  اإذا 

الخم�س فالأحوط وجوبًا عدم دفع الخم�س 

الم�ستحّق اأزيد من موؤونة �سنته. والأحوط 

وجوبًا للم�ستحّق نف�سه اأن ل ياأخذ اأكثر من 

موؤونة نف�سه.

*رّد الخم�ص
ياأخذ  اأن  الخم�س  لم�ستحّق  يجوز  ل 

اإّل  ال��م��ال��ك  على  ي���رّده  ث��ّم  الخم�س  م��ن 

الأح��وال،  بع�س  في  وكيله  اأو  الولّي  ب��اإذن 

اإذا كان عليه مبالغ كثيرة، ولم يقدر  كما 

على اأدائها باأن �سار مع�سرًا، واأراد تفريغ 

ذّمته.

السادة الذين لديهم عمل 
ومكسب، وكان دخلهم 
كافيًا ملعاشهم على 

النحو املتعارف، ال يكونون 
مستحّقني للخمس
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 علي بل�شان علي

 علي.. الحاكم بالعدل

 علي في كالم المعتزلي

 الأميني م�ؤرخًا غديَر علي

 الق�شيدة الك�ثرية

 ق�شيدة/ ق�شيم الجنة والنار

Q
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ال�ضيخ كميل �ضحرور

عظمته,  اأم���ام  منحنيًة  الكلمات  تن�ضاب 

وتتناثر الحروف هربًا من جالل هيبته, وتخجل 

حائرًا:  تقف  ت��راك  معانيه.  ن�ضج  من  االأفكار 

اإلى  الو�ضول  كيف  اأ�ضف؟  وكيف  اأب��داأ؟  اأين  من 

�ضاطئ معينه؟! بل كيف يكون االإبحار في بحر 

فيه  التاريخ  كتب  ه��و...  �ضامخ  طوٌد  حكمته؟! 

اأ�ضطرًا ولم ينته... وحفظته االأيام في درو�ضه 

ه��و, ثالثة حروف  ك���ان...  وك��ان كما  وِع��َب��ره, 

اأبي  بن  )علي(  خالدة  عظمة  لتحكي  تكّونت 

طالب Q. بهذه االأ�ضطر... �ضنترافق مع علي 

لعلّي  لن�ضتمع  حياته,  مواقف  بع�ص  في   ,Q

نف�ضه, كيف ي�ضفها, وكيف تعامل معها.

الملف
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»وقد علمتم موضعي من 
رسول اهلل P بالقرابة القريبة 

واملنزلة اخلصيصة«

*مع الر�ضول P منذ الوالدة
مع ر�سول اهلل P كانت البداية، منذ 

اإلى البلوغ، فالر�سد  الولدة كان في كنفه 

...Q في كل مراحل جهاده

ي�سف علّي Q عالقته ومنزلته 

علمتم  »وق��د   :P الأك���رم  النبي  ل��دى 

بالقرابة   P اهلل  ر�سول  من  مو�سعي 

و�سعني  الخ�سي�سة،  والمنزلة  القريبة 

اإلى  ي�سمني  ول��د  واأن��ا  حجره  في 

فرا�سه،  اإل��ى  ويكنفني  ���س��دره، 

ويم�ّسني ج�سده، وي�سّمني َعْرَفه 

يم�سغ  وكان  الذكية[،  ]رائحته 
ال�سيء ثم يلّقمنيه... ولقد كنت 

��ه،  اأمِّ اأث��ر  الف�سيل  اّتباع  اأتبعه 

اأخالقه  من  يوم  كل  في  لي  يرفع 

.
)1(

َعَلمًا وياأمرني بالقتداء به«

وي�سف في مقام اآخر كيف 

فيقول   P بالنبي  يقتدي  كان 

:Q

»ولقد علم الم�ستحفظون من 

اأ�سحاب محمد P اأني لم 

قط،  �ساعة  ر�سوله  على  ول  اهلل  على  اأرّد 

التي  المواطن  في  بنف�سي  وا�سيته  ولقد 

تنُك�ُس فيها الأبطال وتتاأخر فيها الأقدام 

.
)2(

نجدًة اأكرمني اهلل بها«

*في �ضاحات الجهاد
وبعد بيانه Q كيف كانت عالقته 

بع�سًا  ليبّين   Q ينتقل   P بالنبي 

ك��ان ومن  وك��ي��ف   ،P م��ن ج��ه��اده معه 

معه متيّقنًا بدعوة الر�سول P م�ستجيبًا 

كان  لو  حتى  الجهاد  في  ونبّيه  اهلل  لنداء 

:Q الثمن غاليًا جدًا ومكلفًا فيقول

نقتل   P اهلل  ر�سول  مع  كّنا  »لقد 

ما  واأعمامنا  واإخواننا  واأبناءنا  اآب��اءن��ا 

وت�سليمًا  اإي��م��ان��ًا  اإّل  ذل��ك  ي��زي��دن��ا 
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الوا�سح[  ]الطريق  اللقم  على  وم�سيًا 

و�سبرًا على م�س�س الألم وجّدًا في جهاد 

.
)3(

العدو«

النبي  م��ع  رح��ل��ت��ه   Qيختتم ث��م 

واألمه  حزنه  مبّينًا  بموته،   P الأك���رم 

لتكون بداية مرحلة جديدة في حياة الأّمة 

:Q فيقول

بموتك  انقطع  لقد  واأم��ي  اأن��ت  »باأبي 

ة،  النبوَّ من  غيرك  بموت  ينقطع  لم  ما 

والإن��ب��اء واأخ��ب��ار ال�����س��م��اء... ول��ول اأّن��ك 

اأمرت بال�سبر ونهْيت عن الجزع لأنفدنا 

باأبي  ]الدموع[...  ��وؤون  ال�����سَّ م��اء  عليك 

من  واجعلنا  رّبك  عند  اذكرنا  واأمي  اأنت 

.
)4(

بالك«

اأم����ور  ���ض��ل��م��ت  م���ا  *»الأ�ضالمن 
الم�ضلمين«

بعد  م��ا  مرحلة   Q علي  يبتدئ 

ال��ه��دوء  م��ن  بكثير   ،P النبي  رح��ي��ل 

والحكمة وعدم النفعال حتى ل تقع الأّمة 

الذي  موقفه  يعلن  ولذلك  العمياء،  في 

جعله عنوانًا لتحّركه، مقّيدًا هذا العنوان 

فلن  الإ�سالم خطرًا،  اأح�ّس على  لو  فيما 

:Q يتاأخر عن ن�سرته فيقول

بها  النا�س  اأح���ق  اأن���ي  علمتم  »ل��ق��د 

�َسِلَمت  ما  �سالمنَّ 
ُ
لأ وواهلل  غيري،  من 

اإل  ج��وٌر  فيها  يكن  ولم  الم�سلمين  اأم��ور 

ة التما�سًا لأجر ذلك وف�سله.   خا�سّ
َّ
علي

زخ��رف��ه  م��ن  تناف�ستموه  فيما  وزه����دًا 

.
)5(

وزبرجه«

ي�ست�سعر   Q الموؤمنين  اأمير  بداأ 

الأيام حين راأى  مرارة ال�سبر، وق�ساوة 

اأن الخالفة اأخرجت عن طريقها ال�سوّي 

 Q علي  في�سف  م��ك��ان،  غير  اإل���ى 

مقامه ومنزلته ورفعته، وكيف اأنه احتار 

بر  اأخ��ذ ال�سّ اأم��ر ه��ذه الأم��ة وكيف  في 

ط��ري��ق��ًا، ف��ق��ال Q ف��ي ب��ع�����س من 

خطبته المعروفة بال�سق�سقية:

اإل��يَّ  ي��رق��ى  ول  ال�سيل  عني  »ينحدر 

ثوبًا، وطويت عنها  دونها  ف�سدلت  الطير، 

ك�ْسحًا ]جانب البطن[، وطفقت اأرتئي بين 

اأ�سبر  اأو  ]مقطوعة[  اء  َجذَّ بيد  اأ�سول  اأن 

فيها  يهرُم  عمياء  ]الظلمة[  طخيٍة  على 

الكبير وي�سيب فيها ال�سغير... فراأيت اأن 

وفي  ف�سبرت  اأحجى،  هاتا  على  ال�سبر 

العين قذى وفي الحلق �سجى، اأرى تراثي 

.
)6(

نَهبًا«

*اأمواج الفتن
ثم يرى علي Q الأمة منجرفة نحو 

الفتنة منزلقة اإليها، فيطلق نفير التحذير 

ويو�سح الطريق الذي يجب �سلوُكه حتى ل 

تقع في نار الفرقة، فيقول:

»اأيها النا�س �سّقوا اأمواج الفتن ب�سفن 

المنافرة،  طريق  ع��ن  وع��رج��وا  النجاة، 

من  اأفلح  المفاخرة.  تيجان  عن  و�سنعوا 

ماء  هذا  ف��اأراح.  وا�ست�سلم  بجناح،  نه�س 

يحاول  ثم  اآكُلها«.  بها  يغ�س  ولقمة  اآجن 

يصف علي Q مقامه 
ومنزلته ورفعته، وكيف أنه 

احتار يف أمر هذه األمة وكيف 
أخذ الّصرب طريقًا

الملف
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Q اأن يطرد عنه تهمة التخاذل وخوف 

الموت، فيقول: »واهلل لبن اأبي طالب اآن�س 

.
)7(

بالموت من الطفل بثدي اأمه«

الفتنة  تتكّون  كيف   Q ي�سرح  ثم 

وما هو �سبب ن�سوئها فيقول:

ُتّتبع  اأه���واٌء  الفتن  وق��وع  ب��دء  »اإن��م��ا 

اهلل  كتاب  فيها  ُيخالف  ُتبتدع  واأح��ك��اٌم 

ويتوّلى عليها رجاٌل رجاًل على غير دين 

م��زاج  م��ن  خل�س  الباطل  اأن  فلو  اهلل، 

اأن  ولو  المرتادين،  على  َيْخَف  لم  الحق 

الباطل لنقطعت  لب�س  ِمن  الحق خل�س 

من  يوؤخذ  ولكن  المعاندين  األ�سن  عنه 

فيمزجان  �سغث  ه��ذا  وم��ن  �سغٌث  ه��ذا 

اأوليائه  على  ال�سيطان  ي�ستولي  فهنالك 

وي��ن��ج��و ال���ذي���ن ���س��ب��ق��ت ل��ه��م م���ن اهلل 

.
)8(

الح�سنى!«
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*الخالفة والمخاطر
ب���ع���د ت���ل���ك ال�������س���ن���وات 

ال��ع��ج��اف، م��ا ب��ي��ن رح��ي��ل ر���س��ول 

ت�سّلمه الخالفة والحكم،  اإلى   P اهلل 

كانت الأمة قد انحرفت عن هداها وترّبت 

اأج�ساٌد  ونمت  ال�ساللة  حجر  في  اأجيال 

وكان  ال��ذم��م.  و���س��راء  الر�سوة،  م��ال  من 

الدين عن م�سالحهم  النا�س يبحثون في 

مع  ين�سجم  ف��ي��م��ا  الإ����س���الم  وي��ط��ب��ق��ون 

ماآربهم، لذا كانت رحلة علي في الخالفة 

برف�س  م�سحوبة  بالمخاطر،  محفوفة 

َد  فجرَّ المرت�سين،  وت�����س��ّرر  الراف�سين 

�سدق  ع��ن  و���س��ّم��ر  ق��راب��ه��ا  م��ن  العزيمة 

:Q النية، فقال

وتطّلعت  ف�سلوا،  حين  بالأمر  »فقمُت 

حين تقّبعوا، ونطقت حين تتعتعوا، وم�سيُت 

اأخف�سهم  وك��ن��ت  وق��ف��وا،  حين  اهلل  ب��ن��ور 

واأعالهم فوتًا... كالجبل، ل تحركه  �سوتًا 

يكن  ل��م  العوا�سف.  تزيله  ول  القوا�سف 

لأحد فيَّ مهمز ول لقائِل فيَّ مغمز، الذليل 

وال��ق��ويُّ  ل��ه  الحق  اآخ��ذ  حتى  عزيز  عندي 

.
)9(

عندي �سعيف حتى اآخذ الحق منه«

*قال Q في العدل
واأراد اأن ير�سي في الأمة مفهومًا جديدًا 

المحاباة  عن  بعيدًا  والتعامل  التعاطي  في 

في   Q فقال  والأن��ان��ي��ة  والمحا�س�سة 

العدل: »اإن في العدل �سعة، ومن �ساق عليه 

.
)10(

العدل، فالجور عليه اأ�سيق«

ولكي ل يفهم اأحٌد اأن عليًا ت�سّلم ال�سلطة 

والملك ليحقق ماآربه ال�سخ�سية قال:

»اللهّم اإّنك تعلم اأّنه لم يكن الذي كان 

مّنا مناف�سة في �سلطان، ول التما�َس �سيٍء 

المعالَم  لنِرَد  ولكن  الُحطام،  ف�سول  من 

ب��الدك،  في  الإ���س��الح  ونظهَر  دينك  من 

وُتقام  ع��ب��ادك،  م��ن  المظلومون  فَياأمن 

.
)11(

المعّطلة من حدودك«

*ما اأو�ضى Q به عّماله
ث���م ب����داأ ع��ل��ي Q ف���ي الإ����س���الح 

في  لعامله  يقول  هو  فها  لالأمور،  الفعلي 

جمع ال�سدقات:
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اأم��رِه  ���س��رائ��ِر  ف��ي  بتقوى اهلل  »اآم���ره 

ول  غيره  �سهيد  ل  حيث  عمله،  وخفيات 

ب�سيء من  يعمل  اأن ل  واآم��ره  دون��ه،  وكيل 

غيره  اإل��ى  فيخالف  ظهر  فيما  اهلل  طاعة 

.
)12(

فيما اأ�سّر«

ب���داأ ينفخ ف��ي الأم��ة   Q وه��ا ه��و 

روح الإ�سالم الحقيقي لينقذهم من وثبة 

مبّينًا  فقال  غفلتها،  من  ويوقظهم  الدنيا 

بجميل العبارات وعميق المعاني:

»دار بالبالء محفوفة وبالغدر معروفة 

الها، اأحوال  ل ت���دوم اأحوالها ول ي�سل���م ُنزَّ

مختلف���ة وت���ارات مت�سّرف���ة، العي�س فيها 

مذموم والأمان فيها مع���دوم. واإنما اأهلها 

فيه���ا اأغرا�س م�ستهدفة ترميهم ب�سهامها 

.
)13(

وتفنيهم بحمامها«

ثم ير�سد عماله 

ل��ط��ري��ق ال��ت��ع��اط��ي مع 

فيقول  الإ�سالم  بروح  النا�س 

باأروع الكلمات:

لهم  واأل���ن  جناحك  لهم  »فاخف�س 

بينهم  وا�ِس  وجهك،  لهم  واب�سط  جنابك 

ح��ت��ى ل يطمع  وال��ن��ظ��رة  ال��ل��ح��ظ��ة  ف���ي 

العظماء في حيفك لهم ول يياأ�س ال�سعفاء 

.
)14(

من عدلك بهم«

عليًا  �سحبنا  ق��د  ن��ك��ون  ه��ن��ا  اإل���ى 

جميل  وت��ذّوق��ن��ا  حياته  م��ن  بع�س  ف��ي 

ارتباطه باهلل، ومكانته  بالغته وعظمة 

اأن  اهلل  ن�����س��األ   .P اهلل  ر���س��ول  م��ن 

يجعلنا من الموالين له حقًا، في الدنيا 

والآخرة.

نهج البالغة، الخطبة )192(.( 1)

م.ن، الخطبة )188(.( 2)

م.ن، الخطبة )56(.( 3)

(4 ).)235( Q م.ن، من كالمه

(5 ).)74( Q م.ن، من كالمه

م.ن، الخطبة )3(.( 6)

م.ن، الخطبة )5(.( 7)

م.ن، الخطبة )50(.( 8)

(9 ).)37( Q م.ن، من كالم له

م.ن، الخطبة )15(.( 10)

م.ن، الخطبة )31(.( 11)

(12 ).)26( Q م.ن، من كتاب له

م.ن، خطبة )226(.( 13)

م.ن، من عهده Q اإلى محمد بن اأبي بكر رقم )27(.( 14)

الهوام�ص
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ال�ضيخ معني دقيق

اأُم��ور  على   Q علي  الموؤمنين  اأمير  َحر�ص 

الم�ضلمين واإْن كان على ح�ضابه الخا�ص؛ فهو على 

ِقِبل  من  عليه  المن�ضو�ص  االإِم��ام  كونه  من  الرغم 

الخالفة,  في  حّقه  عن  �ضكت  وتعالى,  �ضبحانه  اهلل 

يتناف�ص  فيما  وزهدًا  اأُمورهم,  �ضالمة  على  وحر�ضًا  الم�ضلمين,  لوحدة  رعايًة 

نِّي اأََحقُّ  عليه النا�ص. وفي هذا المجال ورد في النهج ال�ضريف: »َلَقْد َعِلْمُتْم اأَ

اإِالَّ  َجْوٌر  ِفيَها  َيُكْن  َوَلْم  اْلُم�ْضِلِميَن  اأُُموُر  �َضِلَمْت  َما  اَلأُ�َضلَِّمنَّ  َوَواهلِل  َغْيِري  ِمْن  ِبَها 

ُزْخُرِفِه  ِمْن  َتَناَف�ْضُتُموُه  ِفيَما  َوُزْه��دًا  ِلِه  َوَف�ضْ َذِلَك  اِلأَْجِر  اْلِتَما�ضًا  ًة  َخا�ضَّ َعَليَّ 

اإِالَّ  والمنا�ضب  الخالفة  اإَِلى  لم ينظر   Q اأَنَّ عليًا  يعني  َوِزْبِرِجِه«)1(. وهذا 

اأقّل  الخالفة عنده  ولذا, كانت  الم�ضلمين؛  اأُمور  ما يحفظ من خالله  بمقدار 

قيمًة من الّنعل الَِّذي ُيخ�ضف ما لم تكن في �ضبيل اإقامة الحّق ودْفع الباطل. 

ُف  ا�ِص َدَخْلُت َعَلى اأَِميِر اْلُموؤِْمِنيَن Q ِبِذي َقاٍر َوُهَو َيْخ�ضِ َقاَل َعْبُد اهلل ْبُن َعبَّ

ْعِل؟« َفُقْلُت: اَل ِقيَمَة َلَها. َقاَل Q: »َواهلل  َنْعَلُه, َفَقاَل ِلي: »َما ِقيَمُة َهِذِه النَّ

َلِهَي اأََحبُّ اإَِليَّ ِمْن اإِْمَرِتُكْم اإِالَّ اأَْن اأُِقيَم َحّقًا اأَْو اأَْدَفَع َباِطاًل«)2(.

الملف
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*العدالة في توزيع االأموال
اأعلن  الظاهرية  الخالفة   Q توّلى  ولّما 

بالثورة  الحا�سر  في ع�سرنا  يه  ن�سمِّ اأْن  يمكن  ما 

ببيت  يرتبط  فيما  وخ�سو�سًا  ال�ساملة،  التغييرية 

الم�سلمين.  على  المالية  ال��واردات  وتوزيع  المال 

��ي��ه ل��ه��ا، ك��م��ا ورد في  وق���د اأع��ل��ن ذل���ك ق��ب��ل ت��ولِّ

َهِذِه  ِمْن  َقَدَماَي  ا�ْسَتَوْت  َقِد  »َلْو  ال�سريف:  النهج 

.
)3(

�ْسَياَء«
َ
ْرُت اأ اْلَمَداِح�ِس َلَغيَّ

كما اأعلن الإمام عن الخّطة على وجه التف�سيل 

اأمام النا�س وفي اأّول يوم من توّليه للخالفة، كما 

ْو����ِس، ال��ذي ق��ال: »خطب 
َ

اأ ْب��ِن  َماِلِك  ورد عن 

واأعلن  النا�س  في[   Q الموؤمنين  ]اأمير 
ْنُتْم 

َ
خّطته القت�سادية العادلة، قائاًل: »َفاأ

ا�ُس، ِعَباُد اهلل اْلُم�ْسِلُموَن، َواْلَماُل  يَُّها النَّ
َ
اأ

ِة، َوَلْي�َس  ِويَّ َماُل اهلل ُيْق�َسُم َبْيَنُكْم ِبال�سَّ

ِبالتَّْقَوى،  لَّ  اإِ ٌل  َف�سْ َحٍد 
َ
اأ َعَلى  َح��ٍد 

َ
ِلأ

اْلَجَزاِء  َخْيُر  اهلل  ِعْنَد  ِقيَن  َوِلْلُمتَّ

َيْجَعِل  َل���ْم  ���َواِب،  ال���ثَّ ��ُل  ْف�����سَ
َ
َواأ

َج��َزاًء  ِقيَن  ِلْلُمتَّ ْنَيا  الدُّ اهلل 

ِع��ْن��َد اهلل َخ��ْي��ٌر  َوم���ا 

اإَِذا  ْب���راِر، 
َ
ِل���اْلأ
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اْجَتَمَع،  َماًل  ِعْنَدَنا  َفاإِنَّ  َفاْغُدوا،  َغدًا  َكاَن 

ْو َلْم َيُكْن 
َ
َحٌد َكاَن ِفي َعَطاٍء، اأ

َ
َفاَل َيَتَخلََّفنَّ اأ

َرِحَمُكُم  ُروا  اْح�سُ ُح��ّرًا،  ُم�ْسِلمًا  َك��اَن  اإَِذا 

اهلل«. َفاْجَتَمُعوا ِمَن اْلَغِد، َوَلْم َيَتَخلَّْف َعْنُه 

َحٌد، َفَق�َسَم َبْيَنُهْم َثاَلَثَة َدَناِنيَر ِلُكلِّ اإِْن�َساٍن، 
َ
اأ

َلْم  ��َوِد،  ���سْ
َ
َواْلأ ْح��َم��ِر 

َ
َواْلأ يِع  َواْلَو�سِ ِريِف  ال�سَّ

. وحا�سل هذه الخّطة:
)4(

َحدًا«
َ
ْل اأ ُيَف�سِّ

لكونهم  بالعطاء؛  مت�ساوون  النا�س  نَّ 
َ
اأ  - اأ 

عبادًا هلل والمال مال اهلل.

نَّ التفا�سل بالتقوى على الرغم من 
َ
ب - اأ

نَّ 
َ
اأ اإِلَّ  التفا�سل،  اأن��واع  اأف�سل  كونه 

ف�سل المتقين هو عند اهلل، ولن يكون 

زيادة العطاء الدنيوي ثوابًا لهم، واإّل 

لخرجت الّتقوى عن كونها خير الزاد 

ليوم ل ينفع فيه ماٌل ول بنون.

*م�ضاواة بين النا�ص
في   Qالموؤمنين اأمير  اأحدث  فقد 

العاّمة  الأموال  العطاء - وهو نظام ق�سمة 

من  وك���ان  ث��وري��ًا،  تغييرًا   - ال��ن��ا���س  بين 

والتي  خالفته،  زمن  الثورية  النعطافات 

اأراد بها العودة بالمجتمع اإلى روح التجربة 

بين  ف�ساوى  الأول���ى،  الإ�سالمّية  ال��ث��ورّي��ة 

النا�س جنودًا كانوا اأم غيرهم، عربًا كانوا 

اأم موالي.

ته  وق�سّ وبعيد.  قريٍب  بين  يمّيز  ول��م 

على  ال�سواهد  اأو�سح  من  عقيل  اأخيه  مع 

»َواهلل  البالغة:  نهج  في  جاء  حيث  ذل��ك، 

ْمَلَق َحتَّى ا�ْسَتَماَحِني 
َ
ْيُت َعِقياًل َوَقْد اأ

َ
َلَقْد َراأ

�ُسْعَث  ْبَياَنُه  �سِ ْي����ُت 
َ
َوَراأ اعًا  �سَ ُك��ْم  ُب��رِّ ِم��ْن 

ُوُجوُهُهْم  َدْت  �ُسوِّ َما  نَّ
َ
َكاأ َفْقِرِهْم  ِمْن  ْلَواِن 

َ
اْلأ

اْلَقْوَل  َعَليَّ  َر  َوَكرَّ دًا  ُموؤَكِّ َوَعاَوَدِني  ِباْلِعْظِلِم 

ِبيُعُه 
َ
ي اأ نِّ

َ
َغْيُت اإَِلْيِه �َسْمِعي َفَظنَّ اأ �سْ

َ
دًا َفاأ ُمَردِّ

ْحَمْيُت 
َ
َفاأ َطِريِقي  ُمَفاِرقًا  ِقَياَدُه  ِبُع  تَّ

َ
َواأ ِديِني 

ْدَنْيُتَها ِمْن ِج�ْسِمِه ِلَيْعَتِبَر ِبَها 
َ
َلُه َحِديَدًة ُثمَّ اأ

ْن 
َ
اأ َوَكاَد  َلِمَها 

َ
اأ ِمْن  َدَنٍف  ِذي  ِجيَج  جَّ �سَ َف�سَ

َواِكُل  َيْحَتِرَق ِمْن ِمْي�َسِمَها َفُقْلُت َلُه َثِكَلْتَك الثَّ

اإِْن�َساُنَها  ْحَماَها 
َ
اأ َحِديَدٍة  ِمْن  َتِئّن 

َ
اأ َعِقيُل  َيا 

اُرَها  َجبَّ �َسَجَرَها  َن��اٍر  اإَِل��ى  ِني  َوَتُجرُّ ِلَلِعِبِه 

.
)5(

ِئنُّ ِمْن َلَظى«
َ
َذى َوَل اأ

َ
َتِئنُّ ِمَن اْلأ

َ
ِبِه اأ ِلَغ�سَ

*ال اأطلب الّن�ضر بالجور
وقد كان قراره هذا بالعدول عن تمييز 

النا�س بالعطاء والعودة اإلى نظام الم�ساواة 

الملف
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�سببًا لعترا�س الكثير عليه، بل و�سل الأمر 

الحرب  واإع���الن  بيعته  لنق�س  ببع�سهم 

عليه، مّتخذين المطالبة بدم عثمان ذريعًة 

ظاهرية له. ولكّنه Q ثبت على موقفه 

على  عوتب  ا  لمَّ وقال  العطاء،  في  المثالي 

ْطُلَب 
َ
اأ ْن 

َ
اأ ي  َتاأُْمُرونِّ

َ
»اأ العطاء:  في  الت�سوية 

َل  َواهلل  َعَلْيِه  يُت  ُولِّ ِفيَمْن  ِباْلَجْوِر  َر  النَّ�سْ

ِفي  َنْجٌم  مَّ 
َ
اأ َوَم��ا  �َسِميٌر  �َسَمَر  َما  ِبِه  ُط��وُر 

َ
اأ

ْيُت  َل�َسوَّ ِلي  اْلَماُل  َك��اَن  َوَل��ْو  َنْجمًا  َماِء  ال�سَّ

.
)6(

َما اْلَماُل َماُل اهلل« َبْيَنُهْم َفَكْيَف َواإِنَّ

ن��ي��ا  ال��دُّ يطلب   Q ع��ل��يٌّ  ك���ان  ول���و 

يم�سي  اأْن  له  اأهون  لكان  الجماهير  وك�سب 

بالعطاء  التمييز  في  �سبقه  من  �سيرة  على 

يغلبه  اأْن  هيهات  ولكن  القلوب،  وا�ستمالة 

اآنية، كيف وقد قال:  هواه لم�سالح دنيوية 

َتْبِذيٌر  ِه  َحقِّ َغْيِر  ِفي  اْلَماِل  اإِْعَطاَء  َواإِنَّ  َل 
َ
»اأ

ْنَيا  الدُّ ِف��ي  اِحَبُه  �سَ َي��ْرَف��ُع  َوُه��َو  ��َراٌف  َواإِ���سْ

ا�ِس  النَّ ِف��ي  َوُي��ْك��ِرُم��ُه  اْلآِخ����َرِة  ِف��ي  ُعُه  َوَي�سَ

.
)7(

َوُيِهيُنُه ِعْنَد اهلل«

*مظهر الحر�ص االقت�ضادي مع عّماله
لم يكن حر�سه Q على بيت المال 

يبا�سره  ما  على  يقت�سر  الم�سلمين  وف��يء 

اأي�سًا في مراقبة م�ستمّرٍة  بنف�سه، بل كان 

ل  خيانة  اأح��ده��م  عن  بلغه  ف��اإذا  لعّماله، 

يترّدد في عزله بعد وعظه. جاء في الأخبار 

اأنَّ �سودة بنت عمارة الهمدانية قالت: »واهلل 

�سدقاتنا  وّله  قد  كان  رجٍل  في  جئته  لقد 

فلما  قائمًا ي�سلي،  فجار علينا، ف�سادفته 

راآني انفتل من �سالته ثم اأقبل علّي برحمة 

األ��ِك حاجة؟  ورف��ق وراأف��ة وتعّطف، وق��ال: 

قلت: نعم، فاأخبرته الخبر، فبكى ثم قال: 

لم  واأّن��ي  وعليهم،  علّي  ال�ساهد  اأنت  اللهم 

اآمرهم بظلم خلقك، ثم اأخرج قطعة جلد 

ِحيِم  �لرَّ ْحمِن  �لرَّ �ل  {ِب�ْسِم  فيها:  فكتب 

�ْلَكْيَل  َفاأَْوُفو�  َربُِّكْم  ِمْن  َنٌة  َبيِّ جاَءْتُكْم  َقْد 

�أَ�ْسياَءُهْم,  �لّنا�َض  َتْبَخ�ُسو�  َول  َو�ْلِميز�َن 

لِحها  �إِ�سْ َب��ْع��َد  �ْلأَْر�����ضِ  ِف��ي  ُتْف�ِسُدو�  َول 

فاإذا  ِمِنيَن}،  ُموؤْ ُكْنُتْم  �إِْن  َلُكْم  َخْيٌر  ذِلُكْم 

قراأت كتابي هذا فاحتفظ بما في يدك من 

.
)8(

عملنا حتى يقدم عليك َمْن يقب�سه

يعدل في  الحياة من  قد نجد في هذه 

اإلى نف�سه  اإذا جاء  لكّنه  الغير،  العطاء مع 

الأموال  باأف�سل  ي�ستاأثر  المقّربين  وعياله 

 Q الموؤمنين  اأم��ي��ر  ل��ك��ّن  وال��ع��ط��اي��ا، 

الذي كانت تاأتيه الأموال الطائلة من جميع 

يوّزع  كان  اآن��ذاك  الإ�سالمية  ّم��ة 
ُ
الأ اأ�سقاع 

ويكن�سه  النا�س  على  المال  بيت  في  ما  كّل 

لنف�سه �سيئًا، ويقول مخاطبًا  ول يبقي فيه 

َقْد  ِفيَك  ِلي  َحاَجَة  َل  َغْيِري  ي  »ُغرِّ الّدنيا: 

.
)9(

َطلَّْقُتِك َثاَلثًا َل َرْجَعَة ِفيَها«

اأ���س��األ  اأْن  اإِلَّ  ي�سعني  ل  الختام  وف��ي 

المولى تبارك وتعالى اأن يوّفقنا لل�سير على 

ويح�سرنا  الدنيا،  في    Q علّي  منهج 

معه في الآخرة، والحمد هلل رّب العالمين.

نهج البالغة، الخطبة من كالم له لّما عزموا على بيعة عثمان.( 1)

م.ن، الخطبة )33(.( 2)

م.ن، الخطبة )272(.( 3)

الأمالي، ال�سيخ الطو�سي، �س729.( 4)

نهج البالغة، م.�س، الخطبة )224(.( 5)

م.ن، الخطبة )126(.( 6)

م.ن.( 7)

بحار الأنوار، المجل�سي، ج41، �س120.( 8)

نهج البالغة، م.�س، الخطبة )77(.( 9)
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Q النبي اأّول من و�ضف عليًا*
ال��رواي��ات  من  ع��ددًا  المعتزلي  يذكر 

الإمام  P في و�سف  النبي  ال��واردة عن 

»واعلم  بقوله:  لذلك  يقّدم  ولكنه   Q

اأّن اأمير الموؤمنين Q لو فخر بنف�سه، 

وبالغ في تعداد مناقبه وف�سائله بف�ساحته، 

بها،  ه  واخت�سّ اإياها،  تعالى  اهلل  اآتاه  التي 

كاّفة،  العرب  ف�سحاء  ذلك  على  و�ساعده 

الر�سول  به  نطق  ما  مع�سار  اإلى  يبلغوا  لم 

اأم��ره،  في  عليه(  اهلل  )�سلوات  ال�سادق 

اأمير  النا�ص, علماء وفقهاء وغيرهم, عن ف�ضل  تحّدث كثير من 

الموؤمنين علي بن اأبي طالب Q وف�ضائله, ومنهم ابن اأبي الحديد 

محمد  بن  محمد  بن  اهلل  هبة  ابن  حامد  اأبو  الدين  عز  المعتزلي, 

الذي  ه���.ق(,   656  -  586( المدائني  الحديد  اأبي  ابن  الح�ضين  بن 

ابن  االإ�ضالمي. وقد عا�ص  التراث  تاريخ  له مكانته ودوره في  كانت 

فيه  خبر  الزمن,  من  ردحًا  البالغة  نهج  في  االإمام  مع  الحديد  اأبي 

عبارات  ب�ضّتى  معبرًا  باإعجاب  ووق��ف  العلوية,  الكلمات  تفا�ضيل 

�ضوف  لذا   ,Q االإم��ام  حق  عن  الجميل  والكالم  الجليل  الو�ضف 

.Qنقف هنيهة مع كلماته في االإمام
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ول�ست اأعني بذلك الأخبار العاّمة ال�سائعة 

التي يحتّج بها الإمامية على اإمامته، كخبر 

وخبر  ب���راءة،  وق�سة  والمنزلة،  الغدير، 

المناجاة، وق�سة خيبر، وخبر الدار بمكة 

في ابتداء الدعوة، ونحو ذلك، بل الأخبار 

الحديث،  اأئمة  فيه  رواه��ا  التي  الخا�سة 

 .
)1(

التي لم يح�سل اأقل القليل منها لغيره«

*فيه اجتمعت االأ�ضداد
اأخالق  Q ذا  الموؤمنين  اأمير  كان 

واحد  �سخ�س  في  واجتماعها  مت�سادة، 

مو�سع تعّجب، منها:

اأن الغالب على اأهل ال�سجاعة والإقدام 

قلوب  ذوي  يكونوا  اأن  والجراأة  والمغامرة 

قا�سية، وفتك وتمّرد وجبرية، والغالب على 

اأهل الزهد ورف�س الدنيا وهجران مالذها 

وتخويفهم  ال��ن��ا���س  ب��م��واع��ظ  وال���س��ت��غ��ال 

المعاد، وتذكيرهم الموت، اأن يكونوا ذوي 

رّقة ولين، و�سعف قلب، وخور طبع، وهاتان 

.Q حالتان مت�سادتان قد اجتمعتا له

هو  ومن  النا�س  �سرفاء  على  والغالب 

يكون  اأن  والريا�سة  ال�سيادة  بيت  اأهل  من 

خ�سو�سًا  وتغطر�س،  وتعّظم  وتيه  ِكبر  ذا 

الن�سب  جهة  من  �سرفه  اإل��ى  اأ�سيف  اإذا 

���س��رف��ه م��ن ج��ه��ات اأخ�����رى، وك���ان اأم��ي��ر 

ال�سرف  م�ساف  ف��ي   Q الموؤمنين 

�سديق  ول  عدو  ي�سك  ل  ومعانيه،  ومعدنه 

عمه  اب��ن  بعد  ن�سبًا  اهلل  خلق  اأ�سرف  اأن��ه 

)�سلوات اهلل عليه(.

وقتل  ال�سجاعة  ذوي  على  وال��غ��ال��ب 

قليلي  يكونوا  اأن  ال��دم��اء  واإراق���ة  الأنف�س 

ال�سفح، بعيدي العفو لأن اأكبادهم واغرة، 

عندهم  الغ�سبية  والقوة  ملتهبة،  وقلوبهم 

الموؤمنين  اأمير  حال  علمت  وقد  �سديدة، 

Q في كثرة اإراقة الدم وما عنده من 

الحلم وال�سفح، ومغالبة هوى النف�س، وقد 

.
)2(
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*الكل يفتخر به
ما اأق��ول في رج��ل اأح��بَّ كل واح��د اأن 

يتكثر به، ووّد كل اأحد اأن يتجّمل ويتح�سن 

بالنت�ساب اإليه، حتى الفتوة التي اأح�سن ما 

قيل في حدها: اأّل ت�ستح�سن من نف�سك ما 

ن�سبوا  اأربابها  فاإن  غيرك،  من  ت�ستقبحه 

كتبًا،  ذل��ك  ف��ي  و�سنفوا  اإل��ي��ه،  اأنف�سهم 

اإليه، وق�سروه  اأنهوه  اإ�سنادًا  وجعلوا لذلك 

.
)3(

عليه و�سمّوه �سيد الفتيان

وم���ا اأق����ول ف��ي رج���ل ُت��ع��زى اإل��ي��ه كل 

وتتجاذبه  فرقة،  كل  اإليه  وتنتهي  ف�سيلة، 

كل طائفة، فهو رئي�س الف�سائل وينبوعها، 

ومجلي  م�سمارها،  و�سابق  عذرها،  واأب��و 

حلبتها، كّل من بزغ فيها بعده فمنه اأخذ، 

وله اقتفى، وعلى مثاله احتذى.

وقد عرفَت اأّن اأ�سرف العلوم هو العلم 

المعلوم،  ب�سرف  العلم  �سرف  لأّن  الإلهي، 

هو  فكان  ال��م��وج��ودات،  اأ���س��رف  ومعلومه 

اأ�سرف العلوم. ومن كالمه Q اقتب�س، 

.
)4(

وعنه نقل، واإليه انتهى، ومنه ابتداأ

*علّي فوق الكل
التوحيد  اأن  »واعلم  المعتزلي:  يقول 

ما  الإلهية،  ال�سريفة  والمباحث  وال��ع��دل 

عرفت اإّل من كالم هذا الرجل، واأن كالم 

غيره من اأكابر ال�سحابة لم يت�سمن �سيئًا 

ولو  يت�سورونه،  كانوا  ول  اأ�ساًل،  ذلك  من 

عندي  الف�سيلة  وه��ذه  ل��ذك��روه.  ت�سوروه 

.
)5(

»Q اأعظم ف�سائله

وفي مو�سع اآخر يقول: واأما الحكمة 

يكن  فلم  الإلهية،  الأم���ور  في  والبحث 

م��ن ف��ن اأح��د م��ن ال��ع��رب، ول نقل في 

من  �سيء  واأ�ساغرهم  اأكابرهم  جهاد 

فيه  خا�س  م��ن  واأول  اأ����س���اًل...،  ذل��ك 

تجد  ول��ه��ذا   ،Q علي  ال��ع��رب  م��ن 

والعدل،  التوحيد  الدقيقة في  المباحث 

وخطبه،  كالمه  فر�س  في  عنه  مبثوثة 

ال�سحابة  من  اأح��د  ك��الم  في  تجد  ول 

ول  ذل��ك،  م��ن  واح���دة  كلمة  والتابعين 

يت�سورونه، ولو فهموه لم يفهموه، واأّنى 

)6(
للعرب ذلك! 
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*علي الواعظ
يخطب  رجل  من  التعّجب  لأطيل  اإن��ي 

اأن طبعه  ي���دل ع��ل��ى  ب��ك��الم  ال��ح��رب  ف��ي 

واأمثالهما  والنمور  الأ�سود  لطباع  منا�سب 

ذلك  في  يخطب  ثم  ال�سارية  ال�سباع  من 

بكالم  الموعظة  اأراد  اإذا  بعينه  الموقف 

يدل على اأن طبعه م�ساكل لطباع الرهبان 

ياأكلوا لحمًا ولم  الم�سوح الذين لم  لب�سي 

ب�سطام  يكون في �سورة  فتارة  دمًا  يريقوا 

الحارث  بن  وعتيبة  ال�سيباني،  قي�س  بن 

العامري،  الطفيل  بن  وعامر  اليربوعي، 

وت���ارة ي��ك��ون ف��ي ���س��ورة ���س��ق��راط الحبر 

الإ�سرائيلي  المعمدان  ويوحنا  اليوناني، 

والم�سيح ابن مريم الإلهي.

 
)7(
Qوفي تعليق له على كالم الإمام

قال ابن اأبي الحديد:

لقد  به  كلها  الأم��م  تق�سم  بمن  »واأق�سم 

واإلى  �سنة  الخطبة منذ خم�سين  قراأت هذه 

اإّل  قط  قراأتها  ما  م��رة  األ��ف  من  اأكثر  الآن 

واأحدثت عندي روعة وخوفًا وعظة واأثرت في 

تاأملتها  ول  اأع�سائي رعدًة  وفي  قلبي وجيبًا 

اإّل وذكرت الموتى من اأهلي واأقاربي واأرباب 

ذلك  اأن��ا  اإن��ي  فقال  نف�سي  في  وخيلت  وّدي 

وكم  حاله،   Q و�سف  ال��ذي  ال�سخ�س 

والف�سحاء  والخطباء،  الواعظون،  قال  قد 

قالوه  ما  على  وقفت  وكم  المعنى،  هذا  في 

وتكّرر وقوفي عليه فلم اأجد ل�سيء منه مثل 

يكون  اأن  فاإّما  نف�سي  في  الكالم  هذا  تاأثير 

القائل  نية  اأو كانت  لعقيدتي في قائله  ذلك 

كان  واإخ��ال���س��ه  ثابتًا  ك��ان  ويقينه  �سالحة 

مح�سًا خال�سًا فكان تاأثير قوله في النفو�س 

.
)8(

اأعظم، و�سريان َموعظته في القلوب اأبلغ«

)*( للتو�سع ف���ي كالم المعتزلي عن الإمام، يراجع كتاب: الإمام 

علي وراأي اآخ���ر، لل�سيد عبا�س علي المو�سوي، دار الر�سول 

الأكرم، 1997م.

�سرح نهج البالغة، المعتزلي، ج9، �س166.( 1)

م.ن، ج1، �س50.( 2)

م.ن، ج1، �س28.( 3)

م.ن، ج1، �س17.( 4)

م.ن، ج6، �س346.( 5)

م.ن، ج6، �س371.( 6)

نهج البالغة، كلمة )221(.( 7)

�سرح نهج البالغة، ج11، �س154.( 8)

الهوام�ص

43

م
 2

01
3 

ر
يا

/�أ
 2

72
د 

د
ع
ل
�



وي�ستنزف اأوقات دوام المكتبة في مطالعة 

الكتب والنتفاع منها. ولكّن دوام المكتبة 

بهّمته  ي��ِف  ل��م  ���س��اع��ات  ب�سع  ال��م��ح��دود 

على   M ف��ع��زم  ب��ال��م��ط��ال��ع��ة،  و�سغفه 

واتفق  كلها  الح�سينية  مكتبة  كتب  ق��راءة 

فيها  بالبقاء  له  ي�سمح  اأن  اأمينها على  مع 

بعد انتهاء دوام العمل، ويغلق عليه الباب. 

وبهذه الطريقة اأتى على قراءة الكتب كّلها.

*�ضغف المطالعة
اتجه ال�سيخ اإلى التاأليف بهمة قع�ساء 

تزيل الجبال الرا�سيات. ولم يكن يومذاك 

�سوى  عامة  مكتبات  الأ�سرف  النجف  في 

ال�سو�سترية  ح�سينية  ف��ي  ك��ان��ت  مكتبة 

 ،M الغطاء  واأخ��رى هي مكتبة كا�سف 

من  الكتب  من  اآلف  عدة  منهما  كل  وفي 

اإليهما  ي��ت��ردد  فكان  ومطبوع.  مخطوط 

ابن  االأميني  الح�ضين  عبد  ال�ضيخ  هو 

ولد  الغدير«.  »�ضاحب  ب�  المعروف  اأحمد, 

ثم  فيها  درا�ضته  وب��داأ  تبريز,  في  1320ه�  �ضنة 

اأكابر  على  ح�ضر  حيث  االأ���ض��رف  النجف  اإل��ى  انتقل 

علمائها. له من الموؤلفات: كتاب )الغدير( الذي يحوي عددًا 

من المجّلدات وقد جمع فيه كل ما يتعلق بيوم غدير خم, من 

اأي�ضًا, كتاب �ضهداء الف�ضيلة ترجم فيه  حديٍث و�ضعٍر. وله, 

لمن ا�ضت�ضهدوا من علماء ال�ضيعة.
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وق���د ك���ان الأم��ي��ن��ي M ي��راج��ع، 

بيوت  ف��ي  ال��خ��ا���س��ة  المكتبات  اأي�����س��ًا، 

العلماء، في النجف الأ�سرف. وبمثل هذه 

المثابرة والعمل الدوؤوب، واإجهاد النف�س 

في تم�سية ما يقارب 18 �ساعة في اليوم 

ع��دة،  �سنين  وط���وال  وكتابة  ق���راءة  بين 

وان�سراف  المجتمع،  عن  اأي�سًا  وانقطاع 

اأمكن  والكتابة،  التاأليف  على  العمل  اإلى 

المو�سوعة  كتابه  ينتج  اأن  الأميني  ال�سيخ 

ال�سهيرة »الغدير«.

*مو�ضوعة الغدير
بالعلم،  غنّية  �سخمة  مو�سوعة  ه��ي 

مليئة بالحجج والوثائق، منقطعة النظير. 

والكتاب اآية من اآيات هذا القرن. ومثل هذا 

المجهود العظيم ل يقوم به فرد، اإنما هو 

عمل لجان في �سنين كثيرة، كما نّبه على 

واأده�سهم  الكتاب  ق��راأوا  ممن  جمع  ذلك 

مثل  يفتقر  »وقد  قال:  من  فمنهم  العمل، 

لجنة  اإل��ى  المتنوع  الحافل  التاأليف  ه��ذا 

الدينية،  العلوم  اأ�ساتذة  من  رجاًل  تجمع 

بين  الأميني  العالمة  موؤلفه  يكن  لم  ولو 

بهذا  قام  بمفرده  اأن��ه  نَر  ولم  ظهرانينا، 

اأّن  لح�سبان  مجاًل  لكان  ال��ف��ادح  العب ء 

الكتاب هو اأثٌر لجمعّية ما، قد ت�سّدى كّل 

من رجالها لناحية من نواحيه«.

في   M الدين  �سرف  ال�سيد  وق��ال 

ال�سابع:  الجزء  بداية  في  ن�سر  له  تقريظ 

الّنقد،  م��ي��زان  ف��ي  الغدير  »مو�سوعتك 

وحكم الأدب، عمل �سخم دون ريب، فهي 

عدة  اإبداعها  على  ا�سَطَلَح  لو  مو�سوعة 

بمثل  اإتقانها  على  وت��واف��روا  العلماء  من 

لكان عملهم مجتمعين فيها  الإجادة  هذه 

فقد  الفنية  الجوانب  واأم��ا  حقًا..،  كبيرًا 

ن�سجتها ن�سج �سناع، وهياأت لقلمك القوي 

والإب��داع، في مادة  التجويد  فيها عنا�سر 

الكتاب و�سورته، وفي اأدواتهما المتوفرة، 

على �سعة باع وكثرة اطالع، و�سالمة ذوق 

وقوة محاكمة«.

 كتاب الغدير جمع فيه كل ما يتعّلق 
بيوم الغدير من حديث وشعر
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اإلى  له  كتاب  في  �سالمة  بول�س  وق��ال 

ال�سابع  ال��ج��زء  ب��داي��ة  ف��ي  ن�سر  ال��م��وؤل��ف 

ال�سفر  ه��ذا  على  اطلعت  »وق���د  اأي�����س��ًا: 

قد  البحار  لآل���ى ء  اأن  فح�سبت  النفي�س 

اج��ت��م��ع��ت ف���ي غ��دي��رك��م ه����ذا! اأج����ل يا 

العظيم  العمل  هذا  اإن  الف�سيلة  �ساحب 

به  تنوء  َلِعب ٌء  منفردين  به  تقومون  الذي 

ا�ستطعتم  فكيف  العلماء،  من  الجماعة 

تلك  اأن  ري��ب  ل  وح��دك��م؟!  ب��ه  النهو�س 

الروح القد�سية، روح الإمام العظيم عليه 

وعلى اأحفاده الأطهار اأ�سرف ال�سالم هي 

التي ذّللت الم�ساعب«.

Qمكتبة اأمير الموؤمنين*
ه��ذا وق��د رح��ل الأم��ي��ن��ي M، في 

�سبيل كتابه هذا، باحثًا عما لم يطبع من 

رحل  ومهمة.  قديمة  م�سادر  من  التراث 

و�سجل  وتركيا  و�سوريا  الهند  اإلى  بنف�سه 

�سخمين  مجلدين  ف��ي  الكثير  ال�سي ء 

�سّماهما »ثمرات الأ�سفار«.

وم����ن م����اآث����ره ال���خ���ال���دة، 

المكتبة العامة التي اأ�س�سها في 

»مكتبة  با�سم:  الأ�سرف  النجف 

 Q الإم����ام اأم��ي��ر ال��م��وؤم��ن��ي��ن

ال��ع��ام��ة« واق��ت��ن��ى ل��ه��ا ع�����س��رات 

المطبوعات  ن��وادر  من  الآلف 

ولم  ال��م��خ��ط��وط��ات،  ونفائ�س 

تزل عاِمرة بعين اهلل �سبحانه، 

وقاها اهلل ال�ّسرور والآفات.

الملف
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الجمعة  ي��وم  ط��ه��ران  ف��ي   Mتوفي

اإلى  وُحمل  1390ه�،  �سنة  الثاني  ربيع   28

النجف الأ�سرف، وُدفن في مقبرة خا�سة 

رحمة  اهلل  رحمه  العامة،  مكتبته  جنب 

.R وا�سعة وح�سره مع مواليه

*«ا�ضِبر على حاجتك«!!
ة  ق�سّ  Mالأميني العالمة  ي���روي 

الغدير  موؤَلَّفه  كتابة  ��ان  اإبَّ اأحداثها  جرت 

زائرًا  الُجَمع  ليالي  اإحدى  في  يقول: كنت 

م�سغوًل   Q ال��م��وؤم��ن��ي��ن  اأم��ي��ر  َح���رم 

بالزيارة والدعاء، طالبًا من اهلل �سبحانه 

وتعالى وب�سفاعة اأمير الموؤمنين Q اأن 

يهّيئ لي كتاب »درر ال�سمطين« النادر في 

حينه قبل اأن ُيطبع لإكمال بحث مهم من 

ف�سول الغدير. وبينا كنت م�سغوًل بالدعاء 

 Q الإم����ام  ل��زي��ارة  ق���روي  ح�سر  اإذ 

حاجته  يق�سي  اأن  ح�سرته  م��ن  ط��ال��ب��ًا 

القروي  جاء  اأ�سبوع  وبعد  بقرته،  وي�سافي 

على  لي�سكره   Q الإم��ام  لزيارة  نف�سه 

ا�ستجابة طلبه وق�ساء حاجته.

ومن ُح�سن ال�سدف اأني كنت حا�سرًا 

واأق���وم  العهد  ج����دد 
ُ
اأ ال�سريف  ب��ال��ح��رم 

كالم  �سمعت  ولما  ال��زي��ارة،  اأداء  بواجب 

ال��ق��روي ه��ّزت��ن��ي ال��ح��ادث��ة، لأن الإم���ام 

يق�ِس  ول��م  ال��ق��روي  حاجة  ق�سى   Q

َخَذْت مني هذه الحادثة 
َ
اأ حاجتي وطلبي. 

الإمام:  وانفعلت، فقلت مخاطبًا  ماأخذها 

حاجته!  وق�سيت  القروي  طلب  ا�ستجبت 

اأن  بحقك  اإل��ى اهلل  اأتو�سل  مدة  منذ  واأن��ا 

اأح�سل  ولم  المفقود  الكتاب  على  اأح�سل 

اأو  لنف�سي  اأري���ده  الكتاب  اأن  وه��ل  عليه، 

لكتابك الغدير؟ َبكيت وَجرت دموعي، ثم 

نف�سية  حالة  في  واأن��ا  الحرم  من  خرجت 

�سّيئة تلك الليلة، وما اأكلت �سيئًا من �سدة 

اأرق���ًا، فراأيت  اإل��ى فرا�سي  واأوي��ت  ت��اأّث��ري 

كما يرى النائم اأّني ت�سّرفت بخدمة اأمير 

»ال��ق��روي  ل��ي:  ق��ائ��اًل   ،Q الموؤمنين 

�سعيف الإيمان وما ي�سبر عن حاجته«.

م�ستب�سر.  فرح  واأنا  نومي  من  نه�ست 

الفطار  م��ائ��دة  على  واأن���ا  ال�سباح  وف��ي 

بّناء،  يعمل  وكان  لنا  جار  الباب  طرق  اإذ 

فلما دخل �سّلم وقال: �سيخنا اإني ا�ستريت 

دارًا جديدة اأو�سع من هذه، ونقلت معظم 

القديم وكان  الكتاب  فر�سي فوجدت هذا 

عندنا في زاوية الغرفة، قالت لي زوجتي: 

قّدمه  تقراأه،  ول  ينفعك  ما  الكتاب  هذا 

لعله  الأم��ي��ن��ي  ال�سيخ  ج��ارن��ا  اإل���ى  ه��دي��ة 

ي�ستفيد منه. قال الأميني: اأخذت الكتاب 

نف�س  به  واإذا  غبار،  عليه من  ما  ونف�ست 

الكتاب الخطي الذي كنت اأبحث عنه من 

�سجدت هلل  ذلك  عند  ق�سيرة.  غير  مدة 

�سكرًا على هذه النعمة.

قال بولس سالمة يف كتاب له إىل 
املؤلف: اطلعت على هذا السفر 
النفيس فحسبت أن آلىل ء البحار 

قد اجتمعت يف غديركم هذا
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َج����ْوَه����ْر ْم 
َ
اأ َث�����ْغ�����ِرَك  ُم�������َف�������لَّ�������ُج 

ً
اأ ���ْر  ���كَّ ����سُ ْم 

َ
اأ  

)1(
ُر������س�����اِب�����َك ورح�����ي�����ُق 

���������������ا اأع������ط������ي������ن������اَك ال�����ك�����وث�����ْرق������د ق����������اَل ِل�������َث�������غ�������ِرَك �����س����اِن����ُع����ُه اإنَّ

���ٌك ِم�������سْ ْم 
َ
اأ َك  ِب�������َخ�������دِّ �����ط�����َت ب������ه ال��������������ورَد الأح������م������ْروال������خ������اُل  ن�����قَّ

ال��خ��د ِب���������ذاَك  ال�����خ�����اُل  ذاَك  ْم 
َ
)3(اأ

َمْجَمْر ع���ل���ى   
)2(

������دِّ ال������نَّ َف����ِت����ي����ُت 

ال�����َع�����ْن�����َب�����ْرع����ج����ب����ًا م������ن َج�������م�������َرِت�������ِه َت����ذك����و ي�����ح�����ت�����رُق  ل  وب������ه������ا 

)4(
ف������ي �����س����ب����ِح ُم������َح������ّي������اه الأزَه�������������ْري�������ا َم�����������ْن ت������ب������دو ل�������ي َوْف�������������َرُت�������������ُه

اإذا ب�����ال�����ل�����ي�����ِل  ب�������ه  َج������������نُّ 
ُ
�����َف�����ْرَف������������اأ ������سْ

َ
اأ اإذا  وال�������س���ب���ح  ي���غ�������س���ى 

ب���ن���ع���ا����س ج�����ف�����وِن�����َك ل������م ي�������س���َه���ْرارح����������ْم اأِرق�������������ًا ل�����و َل��������ْم ي���م���ر����سْ

ح��������زن��������ًا وم��������دام��������ُع��������ُه ت����ح����َم����رََّت������ْب������َي�������������سُّ ل�������ه�������ْج�������ِرَك ع����ي����ن����اُه

�������اِق ل�����م�����ف�����ت�����وٍن )5(ي���������ا ل�������ل�������ُع���������������سّ
 اأح����������َوى اأْح��������������َوْر

ً
�������اأ ي����ه����وى َر��������سَ

َغ����ّن����ى َط������������َرٍب  ِل��������ذي  َي������ْب������ُد  �����ْراإْن  َك�����بَّ ������ٍك  ُن�������������سُ ل��������ذي  لَح  اأو 

ِت������ِه وب�����ع�����ي�����ن�����ي�����ِه �������س������ح������ٌر ُي���������وؤَث���������ْراآَم������������ْن������������ُت ه�������������وًى ب������ن������ُب������وَّ

������َف������ي������ُت ال�����������ودَّ ِل���������ذي َم�����َل�����ِل �������سْ
َ
ْراأ َع�����ي�����������س�����ي ب����ق����ط����ي����ع����ت����ه َك�������������دَّ

َوَع���������َل���������يَّ ِب�����ُل�����ق�����ي�����اُه ا������س�����ت�����اأَث�����ْري������ا َم����������ْن ق������د اآث������������َر ِه�����ْج�����ران�����ي

ال����ن���������س����رُة م�����ن ح�������س���ِن ال���م���ن���َظ���ْراأق���������س����م����ُت ع���ل���ي���ك ب����م����ا اأوَل�������ْت�������َك

َح����ي����ًا ي����ح����م����رُّ  اإِْذ  ي�������س���َف���ْروب������وج������ِه������َك  اإذ  ُم�����ح�����ب�����َك  وب�������وج�������ِه 

����ِم����َك ال���م���ن���ظ���وِم ُي�����ْن�����َث�����ْروب�����ل�����وؤل�����وؤِ َم����ْب���������سَ اإذ  دم��������ِع��������َي  ول���������وؤل���������وؤ 

ف��ل��ي�����س ال���ه���ج���َر  ه�����ذا  َت�����ْت�����ُرك  ُي�����ه�����َج�����ْراإِْن  ْن 
َ
اأ ب����م����ث����ل����َي  ي�����ل�����ي�����ُق 

ِج������ِل الأق����������داَح ب�������س���رف ال�����راح
َ
ع���������س����ى الأف�����������������راُح ب����ه����ا ُت���ن�������س���رَف������اأ

وخ��������������لِّ ي���������������س�������ارك ل�����ل�����م�����زه�����ْروا����س���غ���ل ي���م���ن���اك ب�������س���بِّ ال���ك���اأ����سِ

ي����ع����ي����ُد ال�����خ�����ي�����َر وي����ن����ف����ي ال�������س���رف���������دُم ال����ع����ن����ق����وِد ول�����ح�����ُن ال����ع����ود

���ك���ِر ُق����ب����ي����ل ال���ف���ج���ِر ������ْر ل���ل�������سُّ ����ْرَب������كِّ ه�������ِر ِل������َم������ْن َب����كَّ ����ْف����ُو ال�������دَّ َف���������سَ

ال����ُم����ْن����َك����ْره���������ذا ع����م����ل����ي ف����ا�����س����ل����ك ����س���ب���ل���ي ع���ل���ى  ت����ق����رُّ  ك����ن����َت  اإْن 

ل����ن����ف���������س����َي م��������ا ف�����ي�����ه اأع���������������َذْرف���ل���ق���د اأ������س�����رف�����ُت وم�������ا اأ����س���ل���ف���ُت

دُت ����س���ح���ي���ف���ة اأع�����م�����ال�����ي َوَوَك���������ْل���������ُت الأم������������َر اإل���������ى ح�����ي�����َدْر����������س���������وَّ

ال�ضيد ر�ضا الهندي)*(

الملف
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���ْره�������َو ك����ه����ف����َي م�����ن ُن������������َوِب ال���دن���ي���ا و����س���ف���ي���ع���َي ف�����ي ي�������وم ال���م���ح�������سَ

����������ْت ل����������ي ب������ولي������ت������ه ُت�������س���َك���ْرق����������د ت����������مَّ اأن  ع�����ن   
)6(

������ت ج������مَّ ن�����َع�����ٌم 

������س�����ي�����َب ب����ه����ا ال�����ح�����ظَّ الأوف���������ى
ُ
�����������س ب���ال�������س���ه���ِم الأوَف����������ْرلأ َخ�����������سَّ

ُ
واأ

والأم�������������ِن ِم��������َن ال������ف������زِع الأك������َب������ْرب���ال���ح���ف���ِظ ِم��������َن ال������ّن������ار ال���ك���ب���رى

����اق����ي ال���ك���وَث���ْر؟ه������ل ي���م���ن���ع���ن���ي وه��������و ال���������سّ ح���و����س  م����ن  اأ�����س����رب  اأن 

م�������ائ�������دٍة ع��������ن  ي������ط������ردن������ي  ُو������س�����ع�����ت ل����ل����ق����ان����ِع وال�����ُم�����ع�����َت�����ّرْاأم 

ُي�����ن�����َك�����ْري������ا َم���������ْن ق������د اأن������ك������ر م������ن اآي��������ات ل  م�������ا  ������ٍن  َح�������������سَ اأب�����������ي 

ب�������الأي�������امِ ل���ج���ه���ل���ك  ك�����ن�����َت  ����ْراإْن  ����بَّ ج������ح������دَت م������ق������اَم اأب����������ي �����سُ

ُح����������داً
ُ
و������س�����ِل الأح������������زاب و������س�����ْل َخ����ْي����َب����ْرف����ا�����س����األ ب���������درًا وا�������س������األ اأ

���������ر ف���ي���ه���ا الأم������������َر وَم�������ْن ��������ْرَم���������ْن دبَّ دمَّ وم��������ن  الأب��������ط��������ال  اأردى 

����رِك وَم�����ْن �����ْرَم������ْن ه�����دَّ ُح�������س���وَن ال���������سِّ �������س������اَد الإ���������س��������الَم وَم�����������ْن َع�����مَّ

َم�����������ُه ط�����������َه وع�����ل�����ى ������������ْرَم��������������ْن ق�����������دَّ اأه���������������ِل الإي�����������م�����������اِن ل��������ه اأمَّ

�����وَك اأب��������ا ح�������س���ٍن ب�������س���واَك ْر؟ق�����ا������سُ �����ْوِد ُي����ق����ا�����سُ ال���������ذَّ وه������ل ب�����ال�����طَّ

���������ى ���������س��������اَوْوَك ِب������َم������ْن ن�����������اَوْوَك وه�������ل ���������س��������اَوْوا ن����ع����َل����ْي َق�����ْن�����َب�����ْر؟اأنَّ

ول�������ل�������م�������ح�������راِب ول������ل������ِم������ْن������َب������ْر؟َم�������ْن غ����ي����رَك َم�����ن ُي����دع����ى ل��ل��ح��رب

ان���ت�������س���رت اإذا  ال����خ����ي����ِر  ف����ي ال���ن���ا����س ف�����اأن�����َت ل���ه���ا م�������س���َدْراأف�������ع�������اُل 

ف��م��ا ال������م������ع������روُف  ُذِك�������������َر  �������واك ب�������ه ��������س�������يٌء ُي�������ذَك�������ْرواإذا  ِل���������������سِ

َق����ْد  )7(
باأبي�َس ي����ن  ال����دِّ ح����َي����ْي����َت 

َ
ْوَدْع�����������������َت ب�����ه ال�����م�����وَت الأح�����َم�����ْراأ

َ
اأ

���رَب )9(ُق����ْط����ب����ًا ل���ل���ح���رِب ُي�����دي�����ُر ال�������سَّ
الَكْر ب����ي����وِم   

)8(
ال������ُك������رَب وَي���ج���ُل���و 

��اُر ْب���������������َت���������������ْرف��ا���س��َدع ب���الأم���ِر ف��ن��ا���س��ُرَك ال��َب��تَّ
َ
و�����������س����������اِن����������ُئ����������َك الأ

َم������ْر ب��ال�����س��ب��ر وَك����ْظ����ِم ال�����َغ�����ْي�����ِظ ول�����ي�����َت�����َك َل��������ْم ُت�������وؤَْم�������ْرَل������ْو َل������ْم ُت������وؤْ

َع�����ُل�����َق�����ْت ِب��������ِرداِئ��������َك ي�����ا َج�����ْوَه�����ْرل�����ك�����ْن اأع���������را����������سَ ال�����ع�����اج�����ِل م��ا

ي�����ِن ن�����ي�����ا َي������ْغ������َت������ْراأن���������َت ال����ُم����ه����َت����مُّ ب���ح���ف���ِظ ال�����دِّ وغ���������ي���������ُرَك ب�����ال�����دُّ

���������������ْراأف��������ع��������اُل��������َك م�������ا ك������ان������ت ف���ي���ه���ا اّذكَّ ِل��������َم��������ن  ذك������������رى  اإّل 

���م���اَء ل�����زم�����َت ب���ه���ا ال���ُخ�������سَ
َ
���ْرح���ج���ج���ًا اأ ���َت���ْب�������سَ �����رًة ِل������َم������ِن ا����سْ وت�����ْب�����������سِ

����ى ُت����ْح���������سَ ل  ج�������الِل�������َك  ���ْراآي��������������اُت  ُت���ْح�������سَ ل  ك����م����اِل����َك  �����ف�����اُت  و������سِ

ل ف����ي����ك م������داِئ������َح������ُه �����ْرَم����������ْن َط������������وَّ ع�������ن اأدن�������������ى واج�����ب�����ه�����ا َق�����������سَّ

��ْرف�������اق�������َب�������ْل ي��������ا ك�����ع�����ب�����َة اآم������ال������ي ِم�����ْن َه�������ْدِي َم���دي���ح���ي م���ا ا���س��َت��ْي�����سَ

)*( ال�سي���د ر�س���ا الهن���دي اللكهنوئ���ي 

الأ�سل النجف���ي المولد والمدفن 

)1290 - 1362ه�(.

الريق.( 1)

القطعة ال�سغيرة من العنبر.( 2)

مكان يو�سع فيه الجمر.( 3)

ال�سعر المجتمع في الراأ�س.( 4)

ر�س���اأ: ولد الظبية؛ اأح���وى: ذو حمرة ( 5)

ذو  اأح���ور:  ال�س���واد؛  اإل���ى  تمي���ل 

بيا�س يحيط بال�سواد.

كثرت وزادت.( 6)

ال�سيف.( 7)

الحزن والهم.( 8)

الهجوم.( 9)

الهوام�ص
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ِجْب
َ
يِن الحنيِف اأ اِحُب الدِّ ��ِلقالْت: َفَمْن �سَ ��ادِة ال��ّر���سُ ف��ق��ل��ُت: اأح��م��ُد خ��ي��ُر ال�����سّ

لُه ال����ولَء  ُت�سفي  َب���ْع���َدُه  َف��َم��ْن  )1(ق��ال��ْت: 
ُزَحِل على  اأرب��ى  ال��ذي  الو�سيُّ  قلُت: 

ِفدًى الفرا�ِس  فوِق  ِمْن  باَت  َفَمْن  )2(قالت: 
الَوَهِل ف��ي  اهلِل  خ��ل��ِق  اأث��ب��ُت  ف��ق��ل��ُت: 

)3(
ِمَقٍة ع��ْن  اآخ��اُه  ال��ذي  ذا  َفَمْن  قالْت: 

)4(
َفِل فقلُت: َمْن حاَز ردَّ ال�ّسْم�ِس في الطَّ

فاطمة ال���ّزه���راَء  َج  َزوَّ َف���َم���ْن  ف��ق��ل��ُت: اأف�������س���ُل ِم����ْن ح����اٍف وم��ن��ت��ع��ِلق���ال���ْت: 

فرعا اإْذ  بطيِن  ال�سِّ وال���ُد  َف��َم��ْن  ��ْب��ِق ف��ي َم��َه��ِلق��ال��ْت:  ف��ق��ل��ُت: ���س��اب��ُق اأْه����ِل ال�����سَّ

بمعِجِزها ب���دٍر  ف��ي  ف���اَز  َف��َم��ْن  )5(ق��ال��ْت: 
القَلِل ف��ي  اهلِل  َخ��ْل��ِق  اأ���س��رُب  فقلُت: 

يفِر�ُسها الأح����زاِب  ��ُد  ���سَ
َ
اأ َف��َم��ْن  البطِلق��ال��ْت:  ال�سيغِم  ع��م��رِو  ق��اِت��ُل  ف��ق��ل��ُت: 

َعَجِلق���ال���ْت: ف���ي���وَم ُح��ن��ي��ٍن َم����ْن ف���را وَب���را في  ال�ّسرِك  اأه��ِل  ُد  حا�سِ فقلُت: 

ياأكله ��ي��ِر  ل��ل��طَّ ُدِع�����َي  ذا  َف���َم���ْن  ف���ق���ل���ُت: اأق��������رُب م���ر����س���يٍّ وم��ن��ت��ح��ِلق���ال���ْت: 

ِج���ْب
َ
اأ الك�ساء  ي���وَم  ت��ل��وه  َف��َم��ْن  ف���ق���ل���ُت: اأف�������س���ُل م��ك�����س��وٍّ وم�����س��َت��ِم��ِلق��ال��ْت: 

ِب��ْن 
َ
اأ »الغديِر«  يوِم  في  �ساَد  َفَمْن  ف��ق��ل��ُت: َم���ْن ك���ان ل��الإ���س��الِم خ��ي��َر ول��يقالْت: 

�سرٌف اأتى  َهْل  في  اأتى  َمْن  َفِفي  )6(قالْت: 
َفِل للنَّ الأر������سِ  اأه����ِل  اأب����ذل  ف��ق��ل��ُت: 

�����ى ب��خ��ات��ِم��ِه )7(ق����ال����ْت: َف����َم����ْن راك������ٌع زكَّ
بالأ�َسِل ك���اَن  ُم���ْذ  اأط��ع��ُن��ه��م  ف��ق��ل��ُت: 

ي�سهمها ال��ن��ار  ق�سيُم  ذا  َف��َم��ْن  ف��ق��ل��ُت: َم���ْن راأي�����ُه اأذك����ى م��ن ال�����ّس��ع��ِلق��ال��ْت: 

��ه��ُر ال��ن��ب��يُّ به ف���ق���ل���ُت: ت���ال���ي���ِه ف����ي ِح������ٍل وم���رت���ح���ِلق��ال��ْت: َف��َم��ْن ب��اه��َل ال��طُّ

��َب��ُه ه�����اروَن ل��ن��ع��ِرَف��ُه ف��ق��ل��ُت: َم���ْن َل���ْم َي��ُح��ْل ي��وم��ًا ول���م َي���ِزِلق���ال���ْت: َف���َم���ْن ���سَ

)*(
ال�ضاحب بن عّباد

ق��ص��ي��دة
)*(

الملف
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)*( ق�سيدة اأبي القا�س���م الملقب بال�ساحب بن عباد في مدح اأمير 

.Q الموؤمنين علّي بن اأبي طالب

)*( اأب���و القا�س���م اإ�سماعي���ل بن عب���اد بن عبا�س بن عب���اد بن اأحمد 

ب���ن اإدري�س القزويني، المعروف ب���� »ال�ساحب بن عباد«، كان 

م���ن كبار علماء واأدباء ال�سيعة الإمامي���ة الثني ع�سرية، وكان 

محّدثًا ثقة، �ساعرًا مبدعًا، واأحد اأعيان الع�سر البويهي. كان 

وزي���رًا، ومن ن���وادر الوزراء الذين غلب عليه���م العلم والأدب. 

توف���ي بالري �سن���ة 385ه�، ونق���ل جثمانه اإل���ى اأ�سفهان حيث 

دفن.

اأحد الكواكب.( 1)

الفزع.( 2)

الحّب.( 3)

وقت الغروب.( 4)

الجبال.( 5)

الم�ستحب وهو ال�سدقة.( 6)

الرماح.( 7)

الهوام�ص

المدينة قل ب��اَب  غ��دا  ذا  َف��َم��ْن  ��ِلق��ال��ْت:  ف��ق��ل��ُت: َم����ْن ����س���األ���وه َوْه������َو ل���م َي�����سَ

َنَكثوا اإْذ  الأق�����واِم  ق��ات��ُل  َف��َم��ْن  ف��ق��ل��ُت: ت��ف�����س��ي��ُرُه ف���ي وق���ع���ِة ال��ج��م��ِلق��ال��ْت: 

َق�َسطوا اإذ  الأرجا�َس  حارَب  َفَمْن  العمِلقالْت:  �سفحَة  ُت��ب��دي  ���س��ّف��ي��ُن  ف��ق��ل��ُت: 

َمَرقوا اإذ  الأنجا�َس  ق��ارَع  َف��َم��ْن  ف��ق��ل��ُت: م��ع��ن��اه ي����وَم ال���ن���ه���رواِن َج��ِل��يق��ال��ْت: 

ف��ق��ل��ُت: َم���ْن ب��ي��ُت��ُه ف��ي اأ����س���رِف ال��ح��َل��ِلقالْت: َفَمْن �ساحُب الحو�ِس ال�سريِف غَدا

يحملُه ال��ح��م��ِد  ل����واُء  ذا  َف��َم��ْن  بالوجِلق��ال��ْت:  وِع  ال���رَّ في  يكن  لم  َم��ْن  فقلُت: 

ف��ق��ل��ُت: ك���ّل ال����ذي ق��د ق��ل��ُت ف��ي رج��ِلق����ال����ْت: اأك������ّل ال�����ذي ق���ل���َت ف���ي رج���ٍل

لنا �ِسْمُه  ال��ف��رُد،  ه��ذا  َف��َم��ْن هو  عليق��ال��ْت:  ال��م��وؤم��ن��ي��َن  اأم���ي���ُر  ذاك  ف��ق��ل��ُت: 
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يا نفس...
إّياك والغفلة

ال�����ض��ي��خ ت��ق��ي ال���دي���ن اإب���راه���ي���م ال��ك��ف��ع��م��ي

يا نف�ص!  اإْن كنِت في مع�سية اهلل مّمن ُيعلم اطالعه، فلقد اجتراأت 
واإن  المطلعين،  واأخّف  الناظرين،  اأهوَن  اإّياه  ِلَجْعلِك  ال�سناعة،  اأمر عظيم  على 

كنت تظّنين اأّنه ل يراِك، فلقد كفرِت بمولِك.

يا نف�ص!  اأتريَن لو اأّن اأحدًا من جل�سائِك، اأو عبيدِك واإمائِك، واَجَهِك 
بما تمقتيَنه، اأو عاَمَلِك بما تكرهينه، لقلَّمِت منه الأظفار، واأحَلْلِت به دار البوار، 

فباأّي ج�سارٍة تتعّر�سين ِلَمقِت اهلل وعذابِه، و�سّدِة نكالِه وعقابِه؟ قّربي اإ�سبعِك 

من الحميم، اإْن األفاك الَبطر عن النظر في عقابه الأليم.

يا نف�ص!  ويحِك، بل ويلِك من العذاب، كاأنِك ل توؤمنين بيوم الح�ساب، 
، واإذا ح�سرِت رددِت؟! هيهات هيهات، كل ما توعدين لآت. اأتظّنين اأّنِك اإذا مِت انفلتِّ

ُت���رك���ن���ا م���ت���ن���ا  اإذا  اأّن����������ا  ل���ك���ان ال�����م�����وُت راح�������َة ك�����لِّ ح���ّيول�������و 

ُب���ع���ث���ن���ا ِم����ت����ن����ا  اإذا  وُن���������س����األ ب����ع����ده ع����ن ك������لِّ ���س��ّيول�����ك�����ّن�����ا 

نصوص تراثية
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يا نف�ص!  اإّنِك ُتقدميَن على ما قّدمِت، وتجازيَن على ما اأ�سلفِت، فال تخدعّنِك 
دنيا دنّية، عن مراتب جّناٍت علّية، فاإّن لكل ح�سنة ثوابًا، ولكّل �سّيئة عقابًا، واإّنه ل بد لِك 

في قبرِك من قرين، فاإْن كان �سالحًا فبه ت�ستاأن�سين، واإن كان طالحًا فمنه ت�ستوح�سين.

���قاأُت����رج����ى ن���ج���اٌة م���ن ح���ي���اٍة ���س��ق��ي��م��ٍة و����س���ه���ُم ال���م���ن���اي���ا ل��ل��خ��ل��ي��ق��ة را����سِ

���ن���ت اأف����ع����ال����ه ف���ه���و ف��ائ��ز وم�����ن ق���ُب���ح���ت اأف����ع����ال����ه ف���ه���و زاه����قف���م���ن ح�������سُ

��ه��ا ���ِق���َي���ت ن��ف�����ٌس ت���خ���ال���ُف ربَّ وت���ع���ر����س ع����ن اإر�����س����اده����ا وت�����س��اق��قل��ق��د ����سَ

يا نف�ص!  ما هذه الحيرة، وال�سبيل وا�سح؟ وما هذه الغفلة والُم�سير نا�سح؟ 
اإلى َكْم تجمعين ول تقنعين، ولوارثك تودعين؟!

ي����ع����ال����ج����ه ف������ي ه�����دم�����ه وي�������س���اب���قواأن���������ت ك���م���ن ي���ب���ن���ي ب����ن����اء وغ���ي���ره

خ����ارقوي���ن�������س���ج اآم������������اًل ط����������واًل ب���ع���ي���دة ل��ل��ن�����س��ج  ه����ر  ال����دَّ اأن  وي���ع���ل���م 

يا نف�ص! 
متى  اإلى  فاأهملِت،  وعِلمت  واأغفلِت،  غفلِت  راح��ل؟!  و�سروٍر  زائ��ٍل،  بنعيٍم  اأتفرحين   

تفريق،  اإلى  الدنيا  فَجْمعِك في هذه  الغيوب؟  بعين عاّلم  واأنت  الذنوب،  مواظبتِك على 

واأنِت مخرجة؟! الولوج  واأنِت مزعجة؟ وما هذا  الطماأنينة  اإلى �سيق، فما هذه  و�سعتِك 

ال���ع���وائ���قاأت����رج����ى ن���ج���اة ب���ع���د ���س��ب��ع��ي��ن ح��ج��ة ُت���ع���ِق���ك  ي�����وم  م����ن  ب����د  ول 

ف���ال ب����ّد م���ا ي��اأت��ي��ه ف��ي��ه��ا ال�����س��واع��قوَم�������ن ط���رق���ت���ه ال����غ����ادي����ات ب��وْي��ل��ه��ا

ولي�س اأبناء ال�سبعين، باأحّق بالحذر من اأبناء الع�سرين، لأّن طالبها وهو الموت واحد، 

ولي�س عن الطلب براقد، واعملي لما اأمامِك من الهول، ودعي عنِك زخرف القول.

له دواء،  ُيرجى  واأّم��ا ر�سدِك فغائب، داوؤِك ل  راأي��ِك فعازب،  اأّم��ا  يا نف�ص!  
واأملِك لي�س له انتهاء، قد ُفتنت بعملك، وخ�سِت في بحار زَللك، فقّدمي التوبة، قبل اأن 

53تبلغك النوبة، واعملي للخال�س، قبل الأخذ بالنوا�س.
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 P اهلل  ر���ض��ول  اأ�ضحاب  ك��رام  وم��ن  االأج��ّل��ة,  الف�ضالء  اأح��د 

في  والمكيدة  الراأي  اأهل  ومن  العرب  دهاة  من  اعُتبر  واأ�ضخيائهم. 

�ضيد جواد.  ابن  �ضيد جواد  والب�ضالة والكرم.  النجدة  الحروب مع 

كان �ضريف قومه غير ُمَداَفع وال ُمناَزع هو واأبوه وجّده. اإنه قي�ص بن 

�ضعد بن عبادة بن ُدليم بن حارثة االأن�ضاري الخزرجي. اأّمه فكيهة 

بنت عبيد بن ُدليم بن حارثة وكنيته اأبو الف�ضل)1(.

قيس بن سعد: 
السيد الجواد

ظافر قطيع

لأبيه  جدته  وكذلك  الثانية،  العقبة  بيعة 

توفيت  وقد  �سعد،  اأم  م�سعود  بنت  عمرة 

بن  �سعد  وابنها  اهلل  ور�سول  المدينة  في 

ع��ب��ادة ف��ي غ���زوة دوم���ة ال��ج��ن��دل، فلّما 

َقِدم ر�سول اهلل P المدينة اأتى قبرها 

.
)2(

ف�سّلى عليها

*�ضور من جوده وكرمه
كما  كرامها  تذكر  العرب  كانت  لقد 

*اإ�ضالمه
واأب��وه  هو   P اهلل  ر�سول  مع  اأ�سلم 

هلل  فا�ستجابوا  اأه��ل��ه  وع��م��وم  واإخ���وت���ه 

واآَووا ون�سروا،  واآمنوا و�سدقوا  ولر�سوله 

فكانوا من اأطول النا�س األ�سنًة في الدعوة 

الدفاع  في  �سيوفًا  واأحّدهم  الإ�سالم  اإلى 

عبادة  بن  �سعد  اأبوه  وكان  اهلل.  دين  عن 

اهلل  ر�سول  بايعوا  الذين  ال�ّسبعين  اأح��د 

شخصية العدد
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واأباه  �سعد  بن  قي�س  واإن  فر�سانها.  تذكر 

وعدة اآباء لهما قبلهما في الجاهلية كان 

ال�سحم  اأح��ب  من  ُط��ِم��ه��م: 
ُ
اأ على  ينادى 

ُط�����َم دل��ي��م ب��ن ح��ارث��ة 
ُ
وال��ل��ح��م ف��ل��ي��اأت اأ

ُطم: المنازل[. وقد روى �سفيان بن 
ُ
]والأ

عيينة عن مو�سى بن اأبي عي�سى اأن رجاًل 

ثالثين  ع��ب��ادة  ب��ن  قي�س  م��ن  ا�ستقر�س 

األفًا، فلما رّدها اأبى اأن يقبلها وقال: اإّنا ل 

.
)3(

نعود في �سيء اأعطيناه

وقد اأر�سله ر�سول اهلل P في �سرّية 

م��ع ع��ام��ر ب��ن ال��ج��راح وك��ان��وا ثالثمائة 

قري�س،  عير  ليلقوا  رج��اًل  ع�سر  وب�سعة 

وذلك قبل فتح مكة وبعد اأن نكثت قري�س 

من  معهم  ما  َفِني  فلما  الحديبية،  عهد 

الزاد واأ�سابهم الجوع ال�سديد، قال قي�س: 

من ي�ستري مني تمرًا بجزر يوفيني الجزر 

ها هنا )واأوفيه التمر بالمدينة( ]والجزر 

ينحر  وك��ان   .
الجمل[)4( وهو  ج��زور  جمع 

فنهاه  ذلك  ب�سبب  ا�ستدان  حتى  ويطعم 

اأبو عبيدة، فلما قدموا  اأمير الجي�س وهو 

على ر�سول اهلل P ذكروا له ما كان من 

 :P فعل قي�س بن �سعد، فقال ر�سول اهلل

.
)5(

اإن الجود من �سيمة اأهل ذلك البيت

اأنه  اإليه  ت�سكو  عجوز  يومًا  وج��اءت��ه 

لي�س في بيتها جرذ - كناية عن فقرها - 

فقال: اأح�سن ما �ساألِت! اأما واهلل لأكثرّن 

جرذان بيتك، فمالأ بيتها طعامًا واإدامًا.

الخزرج  في  ول  الأو���س  في  يكن  ولم 

على  توالوا  واحد،  بيت  من  اأجيال  اأربعة 

�سعد  ب��ن  قي�س  بيت  اإل  ال��ن��ا���س  اإط��ع��ام 

واآبائه )�سعد، عبادة، ُدليم(.

بن  �سعد  بن  قي�س  اأخبار  ومن م�سهور 

على  ديونًا  كثير،  م��ال  له  ك��ان  اأن��ه  عبادة 

النا�س، فمر�س وا�ستبطاأ عواده، فقيل له: 

اإنهم ي�ستحيون من اأجل َدْينك فاأمر مناديًا 

دين  عليه  �سعد  بن  لقي�س  كان  من  ينادي 

درجة  هدموا  حتى  النا�س  فاأتاه  له.  فهو 

كانوا ي�سعدون عليها اإليه.

ارزق��ن��ي  »اللهم  ال��ق��ائ��ل:  ه��و  وقي�س 

ول  بفعل  اإل  حمد  ل  فاإنه  ومجدًا  حمدًا 

.
)6(

مجد اإل بمال«

هو وعموم أهله كانوا من 
أطول الناس ألسنًة يف 

الدعوة إىل اإلسالم وأحّدهم 
سيوفًا يف الدفاع عن دين اهلل
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P مكانته من ر�ضول اهلل*
كان قي�س بن �سعد من المقّربين من 

النبي  من  مكانه  وكان   .P اهلل  ر�سول 

 .
)7(

P مكان �ساحب ال�سرطة من الأمير

وقد اأعطاه ر�سول اهلل P لواء الأن�سار 

اأخذ الر�سول اللواء  اأن  يوم فتح مكة بعد 

من اأبيه �سعد لما ا�ستكت قري�س من توّعد 

 .
)8(

�سعٍد لها حين قال: اليوم يوم الملحمة

وقد قال ر�سول اهلل P بحقه وحق اأبيه: 

اآل  على  ورحمتك  �سلواتك  اجعل  اللهم 

.
)9(

�سعد بن عبادة

بقْدِر  العارفين  م��ن  قي�س  ك��ان  وق��د 

 Q فلِزم عليًا R النبي واأهل بيته

بعد وفاة النبي P. واأما اأبوه فلم يبايع 

اأحدًا بعد وفاة الر�سول، وما كان من اأمره 

يوم ال�سقيفة فهو اأ�سهر من اأن ُيعرف.

Q ومع اأمير الموؤمنين علي*
ال��م��ق��ّرب��ي��ن من  ك���ان قي�س م��ن  ل��ق��د 

الإمام اأمير الموؤمنين Q ومن ثقاته، 

فقد �سحب قي�س بن �سعد اأمير الموؤمنين 

Q و���س��ه��د م��ع��ه ال��ج��م��ل و���س��ف��ي��ن 

بعد  اإّل  يفارقه  ولم  وقومه  والنهروان هو 

الح�سن  الإم���ام  فالتزم   Q �سهادته 

م�سر  على  الموؤمنين  اأمير  وّله   .Q

قي�سًا  باأن   Q لثقته  للهجرة   36 �سنة 

من  القريبة  م�سر،  ولي��ة  على  اأق��در  هو 

وباأ�س  راأي  م��ن  عنه  ع��رف  ِلما  ال�سام، 

عن  عيينة  بن  �سفيان  روى  وق��د  وده��اء. 

�سعد:  بن  قي�س  قال  قال:  دينار  بن  عمر 

تطيقه  ل  م��ك��رًا  لمكرت  الإ���س��الم  ل��ول 

العرب. وكانت العرب يعدونه من خم�سِة 

الدهاة يوم ثارت الفتنة ومن ذوي الراأي 

.
)10(

والمكيدة

حاول معاوية ا�ستمالته واإخراجه عن 

ولئه لأمير الموؤمنين Q، فكتب اإليه 

له،  العراقين  ب�سلطان  فيها  يِعده  كتبًا 

ولمن اأحب من اأهله �سلطان الحجاز، وله 

منه  ا�ستياأ�س  فلما  الأم��وال،  من  �ساء  ما 

بعد  اأما  اإليه قي�س:  بالحرب فكتب  هّدده 

أعطاه رسول اهلل P لواء 
األنصار يوم فتح مكة

شخصية العدد
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فّي  وطمعك  بي  اغ��ت��رارك  من  فالعجب 

الخروج  اأت�سومني  اإي��اي،  وا�ست�سقاطك 

واأقولهم  بالإمارة  النا�س  اأولى  عن طاعة 

من  واأق��رب��ه��م  �سبياًل  واأه��داه��م  بالحق 

ر�سول اهلل P و�سيلة، وتاأمرني بالدخول 

هذا  من  النا�س  اأبعِد  طاعَة  طاعتك  في 

�سبياًل  واأ�سّلهم  ب��ال��زور  واأقولهم  الأم��ر 

و�سيلة،   P اهلل  ر���س��ول  م��ن  واأب��ع��ده��م 

طواغيت  م�سّلون،  �ساّلون  ق��وم  ولديك 

اإبلي�س؟ واأما قولك اإني مالئ عليك م�سر 

اأ�سغلك عن  لم  اإْن  ف��واهلل  ورج��اًل،  خياًل 

اإنك  عليك  اأه��م  نف�سك  تكون  حتى  ذلك 

.
)11(

لذو َجد وال�سالم

ِي�َس منه وثقل 
َ
فلما راأى معاوية كتابه اأ

عليه  فد�ّس  حيله  تنجح  ولم  مكانه  عليه 

له  موقف  بعد  اإنه  ثم  المكذوبة.  الأخبار 

م�سر  ولي��ة  عن  عزله   Qالإمام مع 

م��روان  عليه  ف�سّيق  المدينة،  اإل��ى  فعاد 

المدينة،  على  معاوية  وال��ي  الحكم،  بن 

بن  و�سهل  قي�س  ارتحل  عندها  بل،  ال�سُّ

حنيف اإلى اأمير الموؤمنين Q ف�سهدا 

الإمام  على  قي�س  قدم  ولما  �سفين.  معه 

علي اأخبره ما كان من اأمره ومعاوية وما 

قا�سى من اأموٍر عظاٍم من المكايدة. فلما 

ملا كان صلح اإلمام احلسن 
مع معاوية دخل يف الصلح 
بعد أن اشرتط لشيعة علي 
وملن كان معه على دمائهم 

وأموالهم
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الإم��ام  جعله  القتال  وك��ان  �سفين  كانت 

من  وكان  »الم�ساة«  الب�سرة  ِرّجالة  على 

معاوية  اأن  حتى  الأ����س���ّداء،  المقاتلين 

له:  ويقول  عليه  يتغّيظ  م��روان  اإل��ى  كتب 

لكان  مقاتل  األ��ف  بمائة  عليًا  اأم��ددت  لو 

راأيه  في  �سعد  بن  قي�س  من  عندي  اأي�سر 

.
)12(

ومكانه

Q وبايع االإمام الح�ضن*
الموؤمنين  اأم��ي��ر  ي�ست�سهد  اأن  قبل 

األ��ف��ًا من  اأرب��ع��ي��ن  Q ك��ان ق��د جهز 

قي�س  فجعل  الموت،  على  بايعوه  ع�سكره 

بن �سعد على مقدمته في اثني ع�سر األفًا. 

 L ولما بويع الإمام الح�سن بن علي 

كان اأول من بايعه قي�س بن �سعد وقال له: 

اب�سط يدك اأبايعك على كتاب اهلل و�سّنة 

الإم��ام  ل��ه  فقال  المحليين  وق��ت��ال  نبيه 

ر�سوله  و�سّنة  اهلل  كتاب  على  الح�سن: 

.
)13(

فاإنهما ياأتيان على كل �سرط

 Q فلما كان �سلح الإمام الح�سن

وهو  قي�س  اإل��ى  الإم���ام  كتب  معاوية،  مع 

في  بالدخول  ياأمره  كتائبه  مقدمة  على 

طاعة معاوية تنفيذًا ل�سروط التفاق، فما 

ا�سترط  اأن  اأن دخل في ال�سلح بعد  لبث 

دمائهم  على  معه  كان  ولمن  علي  ل�سيعة 

واأموالهم ولم ي�سترط لنف�سه �سيئًا، وكان 

روؤو���س��ه��م  حلقوا  ق��د  اآلف  خم�سة  معه 

بعدما ا�ست�سهد الإمام علي وتبايعوا على 

.
)14(

الموت

بعد معاركه التي خا�سها نا�سرًا للحق، 

التزم قي�س بن �سعد المدينة كما التزمها 

الفترة،  تلك  في   Q الح�سين  الإم��ام 

دينه  وتغيير معالم  ماِل اهلل  تداول  يرقب 

ت�سع  �سنة  بالمدينة  وف��ات��ه  ك��ان��ت  حتى 

وخم�سين �سابرًا محت�سبًا. وليبقى عالمة 

فارقة في تاريخ الأمة وعلمًا من اأعالمها 

الخفاقة اأبد الزمان.

الطبقات الكبرى، ابن �سعد، ج3، �س310.( 1)

م.ن.( 2)

ال�ستيعاب، ابن عبد البر، ج3، �س351.( 3)

الكامل في التاريخ، ابن الأثير، ج3، �س268.( 4)

الهوام�ص

اأعيان ال�سيعة، ال�سيد مح�سن الأمين، ج8، �س453.( 5)

م.ن.( 6)

ال�ستيعاب، م.�س، �س350.( 7)

ال�سيرة النبوية، م.�س، �س63.( 8)

اأ�سد الغابة، ابن الأثير، ج2، �س356.( 9)

الكامل في التاريخ، م.�س، ج2، �س448.( 10)

الغارات، اإبراهيم الثقفي الكوفي، ج1، �س216.( 11)

الكامل في التايخ، م.�س، ج2، �س356.( 12)

م.ن، ج3، �س402.( 13)

م.ن، ج2، �س445 - 448.( 14)

شخصية العدد
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»التعددية 
والحرية في 
اإلسالم«
زينب الطّحان

ه���ذا ال��ك��ت��اب »ال��ت��ع��ددي��ة وال��ح��ري��ة 

المعتقد  حرية  ف��ي  بحث  الإ���س��الم-  ف��ي 

ال�سفار،  ح�سن  لل�سيخ  المذاهب«،  وتعدد 

الفكر  لتنمية  الح�سارة  مركز  عن  �سادر 

الإ���س��الم��ي ف��ي ب��ي��روت. وي��ن��درج الكتاب 

الح�سارية،  ال��درا���س��ات  �سل�سلة  �سمن 

في  وال��ت��ع��ددي��ة  ال��ح��ري��ة  م�ساألة  فيعالج 

هو:  �سوؤال  عن  الإجابة  ويحاول  الإ�سالم، 

الإ�سالم  ينظر  هل  اإ�سالمي،  منظور  من 

واإل��ى  الب�سري،  المجتمع  في  التنوع  اإل��ى 

والذي  الخا�س،  عالمه  داخ��ل  في  التنوع 

قد يتعار�س معه على م�ستوى الفكر، وعلى 

اأنه  على  اإليه  ينظر  هل  العقيدة،  م�ستوى 

اأمر م�سروع اأم ل؟

*نقد بّناء
�سم�س  م��ه��دي  محمد  ال�سيخ  ي��ق��ول 

ال��م��ق��دم��ة -  M - ك��م��ا ف���ي  ال���دي���ن 

ال�سيخ  ف�سيلة  واأه��ن��ىء  الكتاب،  »ق���راأت 

اإنجاز هذا  له في  توفيق اهلل  الجليل على 

غير  مجال  في  طريقًا  ي�سق  الذي  العمل، 

قراءة في كتاب
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والفكرية  الفقهية  الأب��ح��اث  في  مطروق 

فيما  »الكتاب  ال�سيخ:  ويتابع  الإ�سالمية«. 

في  ومتنامية  ما�سة  حاجة  يلبي  اأعتقد 

بها  تع�سف  التي  الإ�سالمية  مجتمعاتنا 

وخ��الف��ات  وط��ائ��ف��ي��ة،  مذهبية  خ��الف��ات 

بين الم�سلمين الملتزمين وبين الم�سلمين 

على  ال�سيا�سي  الحقل  في  يعملون  ال��ذي 

غير  تنطيمّية،  ُط���ر 
ُ
اأ داخ��ل  من  خلفيات 

اإ�سالمية، ذات طابع قومي اأو غير قومي، 

تع�سف  التي  المجتمعات  بع�س  وكذلك 

الم�سلمين  بين  الدينّية  ال��خ��الف��ات  بها 

من  واأم��ث��ال��ه،  الكتاب  ه��ذا  اإّن  وغيرهم. 

الإ�سالم  نظر  وجهة  ت�سرح  التي  الأبحاث 

الأغيار،  مع  للتعاي�س  والمنفتحة  الرحبة 

يلبي حاجة ما�سة«.

نقد  اإ�سافة  ال�سعب  من  اأن��ه  اأعتقد 

ال�سيخ  اأدلى به  الكتاب، بعد ما  بّناء لهذا 

التعددية  مفهوم  يعّد  اإذ  ال��دي��ن.  �سم�س 

المو�سوعات  م��ن  ال�سيا�سّية،  وال��ح��ري��ة 

في  مختلفة  اأبعادًا  اأخذت  التي  الح�سا�سة 

الأدبيات الإ�سالمية منذ نحو قرن على يد 

�سخ�سّيات دينّية و�سيا�سّية.

لغط  ه��و  المو�سوع  ه��ذا  اأث���ار  وال���ذي 

ال�سيا�سّية  »التعددية  مفهوم  ح��ول  ج��رى 

ومدارات الحرية« داخل الثقافة الإ�سالمية 

م��راج��ع��ه��ا  ع���ن  ف�سلها  ي��م��ك��ن  ل  ال��ت��ي 

لغط  وهو  والتقليدّية.  الدينّية  ومراكزها 

الم�ستميتة  بدعوتهم  العلمانيون  اأث���اره 

لف�سل الدين عن ال�سيا�سة، واإبعاد الدين 

عن مناحي الحياة الأخرى من اجتماعية 

واقت�سادية و�سيا�سية.

اأ�ض�ص  م��ن  ال��دي��ن��ي��ة  *الحرية 
االإ�ضالم

ف�سول،  اأربعة  في  يقع  الذي  الكتاب، 

جوانب  لمختلف  �سامل  بحث  في  يتعر�س 

ق�سايا  الأول  الف�سل  طرح  الق�سية.  هذه 

اأ�سا�سية كانت بمثابة مقدمة للبحث مثل: 

الدين«؛  في  اإك��راه  »ل  والدين«؛  »الإن�سان 

»ك��ي��ف ان��ت�����س��ر الإ�����س����الم؟«؛ »الإ����س���الم 

التعامل«،  لغة  »الحوار  الدينية«؛  والحرية 

مجتمعه  يبني  الإ�سالم  اأن  على  فيها  اأكد 

الحرية  اأ�سا�س  على  ال�سيا�سي  ونظامه 

ال��دي��ن��ي��ة، ف��ه��و ي��ع��ر���س م��ب��ادئ��ه وي��ب��ّي��ن 

اأحكامه، والنا�س بعد ذلك اأحرار في قبوله 

�َساء  َوَمن  َفْلُيوؤِْمن  �َساء  {َفَمن  رف�سه  اأو 

الكاتب  ويثبت   .)29 )الكهف:  َفْلَيْكُفْر} 

الإ���س��الم  اأّن  كيف  ت��اري��خ��ي  ع��ر���س  عبر 

لحماية  قوانين  وو���س��ع  ت�سريعات  ن��ّظ��م 

اأو  الو�سعّية  �سواء  الأخ��رى،  الأدي��ان  اأتباع 

ال�سماوّية، وللتعامل معهم في اإطار الدولة 

الإ�سالمية.

*الكني�ضة في الع�ضور الو�ضطى
تفا�سيل  ف��ي  ي��دخ��ل  الثاني  الف�سل 

مو�سوعات  اإلى  يدخل  اإذ  الكتاب،  عنوان 

قراءة في كتاب
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هو،  ويفهمه  يراه  فيما  ينح�سر  الإ�سالم 

واأن من يخالفه في ذلك الفهم اأو المذهب 

هو كافر. اإنه من الروعة اأن تعلم اأن ر�سول 

الم�سلم  ي�سهر  اأن  من  حّذر   P الرحمة 

ففي  التكفير،  �سالح  الم�سلم  اأخيه  على 

يا  لأخ��ي��ه  ق��ال  »م��ن  ال�سحيح:  الحديث 

. وعن الإمام 
)2(

كافر فقد باء بها اأحدهما«

رمى  ملعون من  »ملعون   :Q ال�سادق 

فهو  بكفر  موؤمنًا  رمى  ومن  بكفر،  موؤمنًا 

.
)3(

كقتله«

*اأ�ضباب تعّدد المذاهب واالأديان
ق�سايا  جملة  الثالث  الف�سل  يعالج 

متعلقة بتعدد الأديان والمذاهب، العوامل 

اإن  للقول:  الكاتب  وي��ذه��ب  والأ���س��ب��اب. 

العامل الفكري ي�سكل ال�سبب الرئي�س في 

وحتى  الواحد،  الدين  في  المذاهب  تعدد 

تعدد الفرق في المذهب الواحد.

واإّن الن�سقاق يح�سل غالبًا بعد وفاة 

عن  »حديث  الب�سر«؛  حياة  في  »التعددية 

الوحدة«؛ »ل لالإرهاب الفكري«. والق�سية 

لها  والتي  الفكري،  الإره���اب  هي  الأه��م 

م�ساديق هذه الأيام في منطقتنا العربية. 

كان جمياًل من الكاتب عر�سه، في بداية 

اأوروب���ا  ف��ي  الكني�سة  كانت  كيف  الأم���ر، 

والمفّكرين،  المتطّور،  الفكر  ت�سطهد 

كانوا  ال��ذي��ن  الرهبان  وحتى  والعلماء، 

يك�سفون عن حقيقة جمود الكني�سة، لياأتي 

الإ�سالم  كان  الأثناء  هذه  في  اأنه  حديثه 

على  ال��م��ج��ي��دة  وح�����س��ارت��ه  دول��ت��ه  يبني 

وكان  والعلم.  والت�سامح  الحرّية  اأ�سا�س 

يرّكز على اأهمية العقل والتفّكر، اإذ يقول 

ول  عقله،  المرء  »ق��وام   :P اهلل  ر�سول 

.
)1(

دين لمن ل عقل له«

*ر�ضول االإ�ضالم حّذر من التكفير
للتكفير  ينتمي  ما  كل  الإ�سالم  حارب 

اأن  لنف�سه  بع�سهم  ي��دع��ي  اإذ  ب�����س��ل��ة. 

الكتاب يشّق طريقًا يف جمال 
غري مطروق يف األبحاث 

الفقهية والفكرية اإلسالمية
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ذلك  اأ�سا�س  وعلى  الموؤ�ّس�س،  اأو  النبي 

الخ��ت��الف ال��ف��ك��ري ي��ق��ع ال��ت��ع��ار���س في 

المواقف ال�سيا�سية.

*االإ�ضالم في مواجهة التكفير
في  الأول  المحور  ه��و  للتكفير«،  »ل 

ال��ف�����س��ل ال���راب���ع م��ن ال��ك��ت��اب وع��ن��وان��ه 

م�ستركة«،  اأ�سول  الإ�سالمية:  »المذاهب 

وي����ك����اد ي���ك���ون اأه������م ال����م����ح����اور، ب��ع��د 

التكفير«.  �سالح  ي�سهرون  بون  »المتع�سّ

والأ�سول الم�ستركة بين المذاهب وا�سعة 

ال��ق��اع��دة وال���ف���روع، وي��وؤّك��د ال��ك��ات��ب اأن 

اأن  �ساأنها  ِمْن  بها،  ُعِمَل  لو  الأ�سول  هذه 

الأم��ة  وح��دة  لحفظ  كبيرة  �سمانة  تكون 

الإ���س��الم��ي��ة. وي��ع��ّدد ه��ذه الأ���س��ول وفي 

مقدمتها اأ�سول العقيدة، والقراآن الكريم.

الم�سائل  بع�س  الكاتب على  كما عّرج 

النبي  بعد  اختالقها  تم  التي  الخالفية، 

التي  التكفير،  م�ساألة  اإل��ى  و�سوًل   ،P

علي  الإم���ام  عهد  ف��ي  ال��خ��وارج  ابتدعها 

في  وقعت  فتنة  اأكبر  هذه  وكانت   .Q

في  اليوم.  اإلى  اآثارها  تزال  وما  الإ�سالم 

ي�سرد  الطائفي«،  والإره����اب  »التع�سب 

الكاتب مدر�سة اأهل البيت R في هذا 

الإمام ال�سادق  الجانب مرّكزًا على عهد 

Q، فيوؤكد في �سيرته كيف كان الإمام 

الآخر  ال��راأي  احترام  اأهمية  طاّلبه  يعّلم 

على  كاّلً  للنا�س  يفتوا  واأن  المذاهب،  من 

اأهل  مذهب  عليهم  يفر�سوا  واأل  مذهبه، 

اأنه  علمت  ما  »انظر  بقوله:   R البيت 

.
)4(

من قولهم فاأخبرهم بذلك«

ب��ن��ظ��ر  ب���دع���ة  *التعددية 
ب المتع�ضّ

اجتناب  ف��ي  الم�سلمين  بع�س  وي��ق��ع 

ويعتقد  نف�سه.  على  والتقوقع  الآخ��ر  فكر 

من  اأكثر  ال�سيا�سية  التعددية  م�ساوئ  اأن 

منافعها، فال ت�ست�سيغه، اإ�سافة اإلى وجود 

الم�ستويات  مختلفة  اإ�سالمية  عقليات 

التعددية  اأن  تعتقد  والعلمية  الثقافية 

ال�سيا�سية من الأمور الم�ستحدثة الطارئة 

على الدين، وهي من ال�سبهات، اأو البدع. 

في  والحرّية  التعددّية  اأن  الكتاب  يوؤكد 

الإ�سالم مكفولتان بدللة:

1 - الن�سو�س ال�سرعية الواقفة على جعلّية 

الب�سر.  حياة  في  والخ��ت��الف  التنّوع 

واإقرار الر�سالة الإ�سالمية بهذا التنّوع 

المختلفة،  م�ساديقه  في  والختالف 

َيْعَمُل  ُكلٌّ  {ُقْل  تعالى:  من قبيل قوله 

َعلَى �َساِكلَِتِه} )الإ�سراء:84(.

2 - فطرّية التعّدد والجعل التكويني للتنوع 

في كل زاوية من زوايا الكون والحياة، 

وال��ت��ن��وع،  ب��ال��ت��ع��دد  تحكم  ف��ال��ف��ط��رة 

والعقل يقّر اأن التنوع اأمر قائم.

قراءة في كتاب
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إن إطالق احلرية مدعاة إىل 
عدد من املفاسد التي تأتي 

على حرية اآلخرين، وهذه 
مفسدة أكرب

اأ�سالة  على  يدّلنا  ال�سليم  العقل  اإن   -  3

المطلقة،  الحرية  ل  ولكن  الحرية، 

عدد  اإل��ى  مدعاة  الحرية  اإط��الق  لأن 

حرية  على  ت��اأت��ي  التي  المفا�سد  م��ن 

الآخرين، وهذه مف�سدة اأكبر.

*خال�ضة االأمر
في  والتنوع  التعدد  بجعلية  القول  اإن 

الب�سرية  الحياة  ومجمل  والإن�سان  الكون 

ف�ساًل  الحرية  بحتمية  القول  اإل��ى  يقود 

وهي  ال�سيا�سية،  والتعددية  اأ�سالتها،  عن 

حرية  ع��ل��ى  تنفتح  ال��ت��ع��ددي��ة  ���س��ور  م��ن 

غير  من  �سيا�سية  تعددية  ل  اإذ  �سيا�سية، 

حرية �سيا�سية، ول حرية �سيا�سية من غير 

تعددية �سيا�سية.

*»نواق�ص« الكتاب
من  ي���ع���ّد  ال���ك���ت���اب  ه����ذا  اأن  رغ����م 

التعددية  ب��اب  ف��ي  القليلة  ال��درا���س��ات 

ما  اأه��ّم  اأّن  اإل  الإ���س��الم،  في  ال�سيا�سية 

التجارب  يعاب عليه هو عدم خو�سه في 

ال��ح��دي��ث��ة ال��م��ع��ا���س��رة، واق��ت�����س��ر بحثه 

على ع��ه��ود ���س��در الإ���س��الم وح��ق��ب بني 

»خطورة  ب��اب  وف��ي  العبا�س.  واآل  اأم��ي��ة 

التكفير« يكتفي ب�سرد حوادث حول كيفية 

الخوارج  مع   Q علي  الإم���ام  تعامل 

اإلى  الولوج  دون  الظاهرة  هذه  اأ�سحاب 

اأنه  كما  الأم��ة.  في  اأحدثوه  الذي  ال�سرخ 

التي  الق�سايا  من  العديد  على  يعّرج  ل 

الثقافة،  اآحادي  باأنه  الإ�سالم:  بها  َيّتهم 

الذمة«  »اأه��ل  وي�سميهم  الآخرين  يمايز 

وغيرها  الجزية«،  »دف��ع  عليهم  ويفر�س 

من الق�سايا التي ي�ستغلها اأعداء الإ�سالم 

للنيل منه.

بحار الأنوار، المجل�سي، ج1، �س94.( 1)

بحار الأنوار، م.�س، ج71، �س245.( 2)

و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج16، �س280.( 3)

م.ن، �س233.( 4)

الهوام�ص
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ال�ضداقة هي من العالقات ال�ضامية في المجتمع حتى ليقال: 

هناك  االإ�ضالمي  المجتمع  في  ولكن  ��ك«.  اأمُّ َتِلْدُه  َلم  َل��َك  اأٍَخ  »ُربَّ 

نقا�ضات تفر�ص معايير �ضرعية ما بين ال�ضاب والفتاة. فهل ت�ضمح 

هذه المعايير اأن يكون هناك �ضداقة بين ال�ضاب والفتاة, وخ�ضو�ضًا 

بين النا�ضئة, واأن يكون التوا�ضل بينهما بطرق مبا�ضرة 

كما في الجامعة والثانوية, اأو بطرق غير مبا�ضرة 

التليفونات  اأج��ه��زة  ب��رام��ج  على  ك��ال��درد���ض��ة 

الحديثة كالوات�ص اآب اأو على مواقع التوا�ضل 

االجتماعي )الفاي�ضبوك اأو التويتر(؟

وما  العالقة؟  هذه  تترتب  اأن  يجب  كيف 

هو االإطار المنا�ضب لها؟ ما هي اأهمية الف�ضل 

وهل  االإ�ضالمية؟  المدار�ص  في  الجن�ضين  بين 

جيل  �ضخ�ضّية  بناء  في  اأثر  الخا�ضّية  لهذه 

م���وؤم���ن وم���ه���ّذب؟ ع��ن��د اأه���ل 

واالخت�ضا�ص  ال��خ��ب��رة 

تكمن التفا�ضيل.

االختالط المدرسي: 
ضرره أكبر من نفعه
حتقيق: فاتن عبا�ص اإبراهيم

مجتمع
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بعدما انتقلُت إىل مدرسة 
إسالمية، ُتعنى بالفصل بني 

الطّلاب والطالبات، الحظت أّن 
عملية التعليم أسهل؛ كما أّن 

إمكانية ضبط الصف أبسط

*وجوب الف�ضل بين الجن�ضين
اإحدى المعّلمات ف���ي مدر�سة المهدي 

ع���ن  تخبرن���ا  فاطم���ة«،  »الحاج���ة   |

تجربته���ا بقوله���ا: »لقد �سب���ق وعّلمت في 

مدار����س مختلط���ة من قبل، وكن���ت اأواجه 

الكثي���ر م���ن ال�سعوبات ف���ي عملّية �سبط 

ال�سف، فاأكث���ر التالمذة يختارون مقاعد 

لهم كم���ا ي�ساوؤون �سبيانًا وبن���اٍت، يثيرون 

تخل���و  ف���ال  الوق���ت،  وي�سيع���ون  ال�سغ���ب 

ة من هم�س اأو اإ�سارات وحركات. الح�سّ

يكن  مهما  ال�سبي  اأن  لح��ظ��ُت  وق��د 

على  اإّل  ال�سّف  في  نظره  يرّكز  ل  عمره 

الفتاة التي يهمه اأمرها وهم 

عاطفية  ر�سائل  يتبادلون 

لقد  اأع��م��اره��م.  تفوق 

اأخ���ب���رت���ن���ي اإح�����دى 

غير  اأن��ه��ا  الطالبات 

التركيز  على  ق���ادرة 

اأو  ال��در���س  �سرح  على 

لهذا  معلومة  اأي  حفظ 

ال�سبب.

اإ�سالمية،  مدر�سة  اإلى  انتقلُت  بعدما 

والطالبات،  ب 
ّ

الطال بين  بالف�سل  ُتعنى 

اأّن  كما  اأ�سهل؛  التعليم  عملية  اأّن  لحظت 

والتالمذة  اأب�سط،  ال�سف  �سبط  اإمكانية 

اأو عقد نف�سية، لذلك  ل ي�سعرون بم�ساكل 

والبنات  ال�سبيان  بين  الف�سل  اأّن  اأعتقد 

اأمٌر يعّزز �سخ�سّية النا�سئة ب�سكل م�ستقيم 

الأعباء  تخفيف  في  ي�ساهم  كما  و�سحيح 

وعلى  التالميذ  على  التعليم  عملّية  ع��ن 

المعلمين على حّد �سواء«.

*لم نن�ضغل عن درا�ضتنا ب�ضيء
»����س���ام���ر« م���ن خ��ري��ج��ي م���دار����س 

المهدي |، �ساألناه األي�س من الأف�سل 

فتيات؟  �سديقات  �سفك  ف��ي  ك��ان  ل��و 

مرتاحين  كنا  واأ�سدقائي  اأن��ا  اأج���اب: 

ي�سمى  بما  نن�سغل  ول��م  المدر�سة،  في 

تلك  ففي  الآخ��ر،  الجن�س  مع  �سداقات 

الفترة كنا مراهقين وم�ساعرنا مرهفة، 

واحتمال الن�سياع للغرائز �سهل جدًا.

ويقول: »لم اأنتبه اأثناء درا�ستي لهكذا 

ولكني  �سرورة،  اأي  فيها  اأجد  ولم  م�ساألة 

ال�سف  في  فتيات  هناك  ك��ان  لو  اأت�سور 

اهلل  اأح��م��د  واردًا،  الإ���س��ك��ال  ك��ان  65لربما 
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بالهتمام  المرحلة  ه��ذه  تخطيت  اأن��ن��ي 

بدرو�سي تحت اإ�سراف المرّبين الكرام في 

المدر�سة«.

تلميذة  التا�سع،  ال�سف  في  »�سيرين« 

راأيها  ع��ن  تحّدثنا  مختلطة  مدر�سة  ف��ي 

قائلة: »اإن الجو الذي يطغى في المدر�سة 

هو القليل من الأدب بين التالمذة والكثير 

والملعب،  ال�سف  ف��ي  الحنك«  »ط��ق  م��ن 

حيث  المدر�سة  خ��ارج  الباحة  ف��ي  وحتى 

للت�سلية  زاوي���ة  ف��ي  وف��ت��اة  �ساب  ك��ل  يقف 

وتبادل الأحاديث الجانبية.

اأنني تاأثرُت في البداية، ولكن  اأنكر  ل 

عندما اأخبرُت اأمي بما يجري في المدر�سة 

الأج��واء  ه��ذه  مع  الختالط  من  حذرتني 

ون�سحتني باأن ل اأكترث ول اأختلط مع هذه 

النوعية من الرفاق«.

*»نحن اأ�ضدقاء في الدرا�ضة«
اليوم  �سباب  ب��ّرر  العنوان  ه��ذا  تحت 

الجن�س  مع  والختالط  عالقاتهم  اأ�سباب 

ي��ت��ط��ور وي�سبح  الآخ����ر، وه���و غ��ال��ب��ًا م��ا 

اأم��اك��ن  ف��ي  ك��ال��ت��ي  �سبهة  فيها  جل�سات 

الدرا�سة، مدر�سة وجامعة اأو معهد.

الهند�سة،  ك��ل��ي��ة  ف��ي  ط��ال��ب��ة  »ن����دى« 

علينا  تفر�س  اخت�سا�سات  »هناك  قالت: 

�سابات  من  مختلطة  مجموعات  نكون  اأن 

بع�سًا  بع�سنا  مع  ونتدّرب  ندر�س  و�سبان، 

توفير  في  ال�سبان  لبع�س  نحتاج  واأحيانًا 

بع�س الأوراق والكورات واللوازم المطلوبة 

الوقت  مع  فن�سير  ولأبحاثنا،  لتجاربنا 

زم���الء ف��ي ال��درا���س��ة ف��ق��ط. ل اأج���د اأي 

م�سكلة اإن كان ذلك �سمن حدود نحترمها، 

وفي اإطار الأخالق وال�سوابط ال�سرعية.

اأم����ا »ل���ي���ن« وه����ي ط��ال��ب��ة ف���ي �سف 

مع  »ال�سداقة  قالت:  فقد  ث��ان��وي،  الأول 

الفتاة،  مع  ال�سداقة  من  اأف�سل  ال�ساب 

فبح�سب تجربتي ل يوجد اأثر للم�ساحنات 

الكالمية ولالختالف بالراأي اأو حتى بع�س 

الفتاة  تكّنها  قد  التي  الم�سابهة  الم�ساكل 

التي رف�ست  ليلى  بينما  اتجاه �سديقتها«. 

فكرة  م��ن  ت��ه��زاأ  ك��ّل��ي،  ب�سكل  ال��م��و���س��وع 

وقالت:  �سحكت  ال��درا���س��ة«.  ف��ي  »زم���الء 

وما  لل�ساب  �سديقة  الفتاة  اأن  يعني  »ماذا 

بيئة  في  اأعي�س  اأنني  مع  لها؟  نظرته  هي 

اأنني  اإّل  الطرفين،  بين  الف�سل  تراعي  ل 

فنحن  �سديقاتي،  مع  اأكثر  بالراحة  اأ�سعر 

ن��در���س م��ع��ًا ون��ت��ن��ّزه م��ع��ًا، وه��ن��اك اأم���ور 

يمكن  ل  الفتيات  بين  م�ستركة  وقوا�سم 

ال�سباب. ل م�سكلة في  بها مع  نتعاطى  اأن 

للتعاطي  ا�سطرار  هناك  ك��ان  اإن  نظري 

ولكن  معهم  العمل  اأو  الدرا�سة  زمالء  مع 

بحدود«.

*�ض�����داق����ات عل��ى الفاي�ض���بوك 
والوات�ص اآب

اآب«  »الوات�س  ب�  ي�سمى  ما  ظهور  ومع 

لهذا  جديد  م��ب��رٌر  ظهر  و»الفاي�سبوك«، 

خريجة  ��ة«،  »ُرق��يَّ ُيقنع  ل  م��ا  وه��و  الجيل 

هذه  كل  »اإن  وتو�سح:  الإع���الم،  كلية  من 

الأ�ساليب ل تخلو من ال�سبهة و�سخ�سّيًا ل 

يروق لي اأن اأق�سي وقتي اأدرد�س مع �ساب 

حتى ولو كان اأحد زمالء الدرا�سة«.

وه����ذا ال�����راأي ك���ان خ���الف م���ا ت���راه 

الم�سكلة  »ما  قالت:  التي  »�سنا«  �سديقتها 

على  ل���ي  ���س��دي��ق  ���س��ف��ح��ة  ف��ت��ح��ت  اإن 
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اأف�سل  األي�س  معه؟  وتحدثت  »الفاي�سبوك« 

النا�س  اأم��ام  المعهد  في  معه  اأقف  اأن  من 

وخ�سو�سًا اأنه قادر اأن ي�ساعدني في مواد 

مهمة في درا�ستي؟«.

الفعل، يقول:  اإلى  القول  كريم يتجاوز 

»اأنا اأنهى نف�سي وغيري عن هكذا عالقات 

الوقت،  هدر  اإلى  ت��وؤدي  فهي  ت�سرفات  اأو 

تبداأ  فهي  تحمد عقباه،  ل  ما  اإل��ى  وت��وؤدي 

�سخ�سين  بين  الحدود«  »�سمن  ب�سداقة 

وتنتهي  من�سبطين  نف�سيهما  يعتبران 

يجر  وبحديث  والخبريات  ال�سور  بتبادل 

اإلى اآخر«.

*اأيها االأهل: ما هو راأيكم؟
و�ساب:  لفتاة  اأم  وه��ي  ن��دى  تخبرنا 

�سديق  لبنتي  يكون  اأن  فكرة  �سد  »اأن���ا 

على  فيه  ن��وؤّم��ن  ل  زم��ن  ف��ي  فنحن  �ساب 

اأحد، كذلك ابني اأخاف عليه من الأجواء 

ول��دّي  اأن  خا�سة  المجتمع،  في  الفا�سدة 

اإل��ى  يتعرفا  اأن  م��ن  م��ان��ع  ف��ال  م��راه��ق��ان 

تحت  ولكن  وغيره  الإنترنت  عبر  النا�س 

لكنني  مختلطة  المدر�سة  اأن  مع  رقابتي، 

اأثق بالتربية فيها جيدًا«.

اأب���و ع���ادل ي��ح��اول ق���در الإم���ك���ان اأن 

المعهد،  في  يدر�س  الذي  ابنه  من  يتقرب 

ويوّجهه  وتربويًا،  دينيًا  ويربيه  لين�سحه 

ب�سكل دائم اإلى اهتمامات كالريا�سة )كرة 

الم�سجد(.  اإلى  )الترّدد  والعبادة  القدم( 

�سباب  عنه  يتكلم  ال��ذي  النفتاح  عن  اأم��ا 

ادع��اءات  كله  »ه��ذا  �سمر:  فتقول  ال��ي��وم، 

هذا  انفتاح  واأّي  ب�سلة،  لعاداتنا  تمت  ل 

الذي يتبنى عناوين هي مجرد بدع غربية 

لإف�ساد مجتمعاتنا؟ لقد و�سعت اأولدي في 

اليوم  وهم  غر  ال�سّ منذ  اإ�سالمية  مدار�س 

في الجامعة يتعاطون مع كل رفاقهم باأدب 

في  زميلة  بين  م��ا  ف��ارق  هناك  67واأخ���الق، 
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التواصل عرب التلفونات 
والوسائل احلديثة، أخطر من 

االختالط املباشر

خارج  �سديقة  بين  وم��ا  والعمل  الدرا�سة 

هذين الإطارين«.

*ا�ضتقامة في التربية
متعددة  مواقف  المتخ�س�سون  يتخذ 

ولكن  الجن�سين،  اخ��ت��الط  م�����س��األ��ة  م��ن 

وهو  واح���د  راأي  على  يتفقون  بالمجمل 

نجاح  من  فيه  لما  بينهما  الف�سل  ل��زوم 

بطريقة  التربية  �سير  على  فعالين  وتاأثير 

�سو�سن  للحاجة  تحليل  ففي  م�ستقيمة. 

دينية«،  ومبّلغة  ت��رب��وي��ة  »م�سرفة  رم���ال 

»تعاطيت  قائلة:  تجربتها  ع��ن  اأخبرتنا 

المراقبة  وبعد  المو�سوع  ه��ذا  م��ع  بدقة 

وجدت اأن لكل مرحلة اأكاديمية تفا�سيلها، 

ويمكن ت�سنيفها �سمن:

مرحلة  وه���ي  �ل���رو����س���ات:  م��رح��ل��ة   -  1
اأي  ُي��الح��ظ  ل  ج���دًا،  وب��ري��ئ��ة  عفوية 

اخ��ت��الط  ج����راء  �سلبية  ف��ع��ل  ردود 

يلعب  اأن  يف�سلون  ولكنهم  الجن�سين، 

اأبناء  كل واحد مع 

جن�سه، و�سمعتهم 

ي���������رّددون ب��ع�����س 

الجمل »ما بدنا بنات 

العبوا  معنا،  يلعبوا 

لحالكن«.

�ست  بين  )ما  �لبتد�ئية:  �لمرحلة   -  2
عمرية  مرحلة  وهي  �سنوات(  وع�سر 

خطيرة، فمن بين كل ع�سرين تلميذًا 

اأنه  يعبتر  منهم  واح��دًا  ع�سر  خم�سة 

تحب  »ه��ل  ت�ساألهم:  وعندما  يحب، 

كاأختك  اأو  ك��اأخ��ي��ك  ف��الن��ة  اأو  ف��الن��ًا 

اأتزوجها  اأو  اأت��زوج��و  ب��دي  ل  يجيب: 

عندما اأكبر«.

اأجريُت  وقد  �لمتو�سطة:  �لمرحلة   -  3
حالت  عن  مدرو�سًا  ا�ستقرائيًا  بحثًا 

هذه  ف��ي  الطرفين،  بين  الن�سجام 

الأه���ل  ف����اإن دور  ول���ه���ذا  ال��م��رح��ل��ة، 

باإر�ساد  المرحلة  هذه  ي�سبق  اأن  يجب 

ي�سيع  ق��د  واإل  وتثقيفهم،  اأبنائهم 

غير  بطرق  غريزته  ويكت�سف  النا�سئ 

الثقافة  انت�سار  مع  خ�سو�سًا  �سوّية 

الغربية المعادية للمبادئ الإ�سالمية. 

قلب  »اإنما   :Q علي  الإم��ام  يقول 

لِقي 
ُ
اأ ما  الخالية،  ك��الأر���س  الحدث 

فيها من �سيء قبلته«.

4 - �لمرحلة �لثانوية: في هذه المرحلة 
الفتاة  اإن  ال��ق��ول:  يمكن  العمر  م��ن 

�سارت بعمر الزواج، وهي ت�سبح اأكثر 

اأكثر  يكونون  ال�سباب  فيما  خ��ج��اًل، 

مجتمع
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جراأة. ومن الخطير اأن الفتاة في هذا 

العمر ت�سدق كل ما يقوله لها ال�ساب، 

لذا يجب التركيز على الحالل والحرام 

بين الطرفين. وتوؤكد الأخ�سائية على 

�سالمة  ف��ي  جوهرية  تعتبرها  فكرة 

�سير العملية التربوية، وهي: »الف�سل 

اأكثر لأجواء  بين الجن�سين لأنه مريح 

وتجّنبه  والدرا�سية،  النف�سّية  التلميذ 

الم�ساكل«.

*االأهم التوا�ضل لحمايتهم
اأما الختالط غير المبا�سر كالتوا�سل 

التي  الحديثة،  والو�سائل  التلفونات  على 

الأه��ل،  قبل  من  مراقبته  تتم  ل  معظمها 

لما  المبا�سر،  الختالط  من  اأخطر  فهي 

وا�ستقطاب  الكالمية  الإث����ارة  م��ن  فيها 

اإدراك  ع��دم  اإل��ى  ت���وؤدي  وال��ت��ي  الم�ساعر 

اإن  بالقول:  رمال  وتختم  ال�سلبية.  النتائج 

اإيجاد متنف�س للطرفين هو باأن يكون هناك 

التعليمي  ال�ساأن  بينهم في  توا�سل محترم 

ب�سوؤون  التحدث  من  مانع  ول  والدرا�سي، 

العمل والعلم �سمن ال�سوابط نف�سها.

اليوم  التوا�سل مع جيل هذا  اإن مهمة 

ال��ظ��روف  م��ن  لحمايتهم  لزم  اأم���ر  ه��ي 

المحيطة من حولهم، ولكن يتجّلى �سوؤال، 

والمدر�سة:  الأه��ل  بر�سم  وه��و  الأه��م  هو 

هل هوؤلء الأهل لديهم الموؤّهالت الكافية 

التي  المدار�س  اأبنائهم؟ وهل هذه  لتوعية 

تبذل  اأك��ادي��م��ي��ًا،  التلميذ  بتاأهيل  تعنى 

مجهودًا لتوعيته اأخالقيًا؟

وم����ن ه��ن��ا ن����درك ح��ك��م��ة ال��ت�����س��ري��ع 

الإ�سالمي الذي جعل الكثير من ال�سوابط 

المجتمع  لياأمن  الختالط  من  تحّد  التي 

الم�سلم من المفا�سد المترتبة عليه.
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كيف أنجح
في تدريس ولدي؟
حتقيق: فاطمة خ�ضاب دروي�ص

بها  يقوم  التي  االأ�ضا�ضّية  المهام  من  المنزلي  التدري�ص  يعتبر 

»المهمة  هذه  اإنجاز  فترة  وتمتد  الدرا�ضي.  العام  مدى  على  االأهل 

ال�ضعبة« كما ي�ضفها االأهل �ضاعات طويلة يوميًا تتجاوز, ربما, عدد 

تطرح  كثيرة  اأ�ضئلة  المدر�ضة.  في  الطالب  يم�ضيها  التي  ال�ضاعات 

حول »التدري�ص المنزلي« وطبيعته خا�ضة واأن هذه العملية يرافقها 

غالبًا اأجواء من التوتر وال�ضراخ. وقد ي�ضل االأمر 

كتعبير  الولد  �ضرب  حّد  اإلى  باالأهل 

في  ف�ضلهم  عن  منهم  �ضريح 

التدري�ص.

تربية
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مع  خاللها  نتحدث  ومثمرة.  ممتعة  اأوقاتًا 

اأبنائنا حول مختلف الأمور التي تجري من 

عالقة  لبناء  يمّهد  قد  الأم��ر  وهذا  حولنا. 

اإيجابّية وودّية على مدى الحياة«.

للتدري�س  ال��ت��رب��وي  المفهوم  وح���ول 

عملية  اأّن  اإل��ى  رع��د  د.  ت�سير  المنزلي، 

التعليم تقوم على مبداأ التمرين والتمّر�س 

اليومّية  الفرو�س  خالل  من  �س  ُيكرَّ الذي 

للطالب، وت�سرح قائلة: »يفتر�س بالطالب 

ثم  ال��م��در���س��ة  ف��ي  المفاهيم  يتعّلم  اأن 

ي���اأت���ي اإل����ى ال��ب��ي��ت ل��ي��ت��دّرب ع��ل��ي��ه��ا من 

تبداأ  والم�سكلة  اليومية.  الفرو�س  خالل 

لكت�ساب  مكان  اإلى  البيت  يتحّول  عندما 

المدر�سة،  ب��دل  التعليمّية،  المفاهيم 

وخا�سًة المفاهيم التي لم ي�ستطع الطالب 

فت�سبح  المدر�سي،  نهاره  في  اكت�سابها 

ولي�س  المفاهيم،  تعليم  الأه��ل  م�سوؤولّية 

الأولد  بين  العالقة  ي��وّت��ر  م��ا  ال��ت��دري��ب؛ 

وا�سطرارهم  الوقت  �سيق  ب�سبب  والأهل 

من  الكثير  لإنهاء  الكبير  الجهد  بذل  اإلى 

الواجبات والفرو�س المنزلّية«.

*اأ�ضئلة �ضائكة
يف�سل  فيما  الأه��ل  بع�س  ينجح  لماذا 

اآخرون في تاأدية هذه المهمة، خا�سة في 

ت�سمح  ل  التي  القت�سادية  الظروف  هذه 

وما  الخ�سو�سي«؟  »المعلم  ب�  بال�ستعانة 

الأهل  ت�ساهم في نجاح  التي  العوامل  هي 

دور  للمدر�سة  وهل  اأولده��م؟  تدري�س  في 

في ت�سهيل هذه المهمة؟

ف���ي ه����ذا ال��ت��ح��ق��ي��ق ن��ع��ر���س لأب����رز 

عملّية  ترافق  التي  التربوية  الإ���س��ك��الت 

ال��ت��دري�����س ال��م��ن��زل��ي م��ن خ���الل ت��ج��ارب 

في  اأب��ن��ائ��ه��م  م��ع  الأه���ل  يعي�سها  واق��ع��ي��ة 

الأ�ساليب  بع�س  على  لالإطاللة  محاولة 

الم�ساعدة في نجاح هذه العملية.

*مفهوم التدري�ص المنزلي
التربية  كلية  ف��ي  الأ���س��ت��اذة  ت�ستهل 

في  والمتخ�س�سة  اللبنانية  الجامعة  في 

الطفولة المبكرة )د. مريم رعد( الحديث 

اأهمية  من  انطالقًا  المنزلي  التدري�س  عن 

ال��وق��ت ال��ذي يم�سيه الأه���ل م��ع اأولده���م 

ب�سكل عام، وتحديدًا خالل العام الدرا�سي، 

فتقول: »تعتبر فترة ما بعد الظهر م�ساحة 

للتوا�سل اليومي بين الأهل والأبناء. وعلى 

تكون  بحيث  كاأولوية  معها  التعاطي  الأه��ل 

يفرتض بالطالب أن يتعّلم 
املفاهيم يف املدرسة ثم 

يأتي إىل البيت ليتدّرب عليها

د. مريم رعد
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المفاهيم  اأّن  اإل���ى  رع���د  د.  وت��ل��ف��ت 

مبداأ  على  ترّكز  اليوم،  الحديثة  التربوّية 

التعّلم المنزلي الذي يعتمد على اكت�ساب 

مختلف  خ��الل  م��ن  التعليمّية  ال��م��ع��ارف 

الإنترنت  اأو  الق�س�س  المتاحة:  الو�سائل 

مبداأ  على  فتقوم  اإيجابّية،  اأج��واء  �سمن 

تطبيقًا  التعّلم  بعملية  الطفل  ا�ستئنا�س 

لمقولة: »التعّلم في البيت« ولي�س »مدر�سة 

التوا�سل  م�ساحة  تحّول  قد  التي  البيت« 

توا�سل  اإل��ى  الأحيان  بع�س  في  الإيجابي 

�سلبي، خا�سة واأن عددًا من المدار�س قد 

ل يراعي هذا الجانب من خالل الدرو�س 

التي تعطى يوميًا.

*دور المدر�ضة
التربوّية  ال�سراكة  مبداأ  من  انطالقًا 

بين الأهل والمدر�سة، توؤكد د. مريم رعد 

في  لدورها  المدر�سة  اإدراك  اأهمّية  على 

العملية التعليمية، من خالل تعليم الطالب 

واإي�سال المفاهيم التعليمية ب�سكل وا�سح 

في  الدر�س  الطالب  يفهم  »عندما  ودقيق 

الكبير  الجهد  اإل��ى  يحتاج  فال  المدر�سة 

للتدّرب عليه في المنزل«.

مجال�س  اأهمية  على  رع��د  د.  وت��وؤك��د 

التوا�سل  ت�سّهل  التي  المدار�س  في  الأهل 

بين الأهل والمدر�سة لأن الم�سكلة تكمن، 

الأمور  اأولياء  مجال�س  غياب  في  اأحيانًا، 

عن بع�س المدار�س.

*تجارب االأهل
اأن تكون فترة  المفتر�س  اإذا كان من 

للتوا�سل  المنزل هي ف�سحة  التدري�س في 

فلماذا  والأب���ن���اء،  الأه���ل  بين  الإي��ج��اب��ي 

تتحول اإلى فترة معاناة يومية؟

الحديثة  التربوية  ال��درا���س��ات  ت��وؤك��د 

اليوم اأن الأ�سا�س في العملية التعليمّية هو 

والوقت  الكمية«  ولي�س  التعّلم  »نوعية 

المنزل  ف��ي  نم�سيه  ال���ذي 

لإن���ج���از ال��واج��ب��ات 
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هذه  لنجاح  معيارًا  يعتبر  ل  المدر�سية 

العملية خا�سة واأن المعدل الو�سطي الذي 

يتعدى  ل  اأن  يجب  الدرا�سات  اإليه  ت�سير 

ال�ساعة ون�سف يوميًا.

*مراعاة القدرات الذهنية
عن  م��ح��م��د(  )اأم  ال�����س��ي��دة  ت��ت��ح��دث 

بمو�سوعية،  المنزل  في  التدري�س  تجربة 

فهي تارة تراها مهّمة �سهلة جدًا مع ابنتها 

ريم )طالبة في ال�سف ال�ساد�س(، وتارة 

اأخرى تراها معقدة و�سعبة مع ابنها محمد 

اب��ت��دائ��ي(،  ال��راب��ع  ال�سف  ف��ي  )ط��ال��ب 

الم�ساعدة  م��ن  الكثير  اإل���ى  يحتاج  فهو 

»اأعتقد  تجربتها:  عن  وتقول  والم�ساندة. 

لكل  الذهنية  بالقدرات  يرتبط  ذل��ك  اأن 

�سغرها  منذ  وحدها  تدر�س  ريم  منهما، 

الجهد  الكثير من  اإلى  اأما محمد فيحتاج 

لم�ساعدته  اأ�سعى  وال�ستيعاب،  للحفظ 

والدورات  التقوية  من خالل بع�س درو�س 

الإ�سافّية«.

توؤكد د. مريم رعد، بعد الطالع على 

التعاطي  اأهمية  على  محمد،   اأم  تجربة 

��ح  ب��واق��ع��ي��ة م��ع ق����درات اأب��ن��ائ��ن��ا وت��و���سّ

جيد  محمد  اأم  ال�سيدة  »تعاطي  بالقول: 

ابنها ول ترفع �سقف  لأنها تراعي قدرات 

توقعاتها معه وترهق نف�سها وتعلم اأنها لن 

الواقعية  وهذه  الكثير،  تحقق  اأن  ت�ستطيع 

الأ�سلوب  على  تحافظ  اأن  عليها  تفر�س 

عن  تبحث  واأن  التدري�س  خ��الل  ال��ه��ادئ 

هذه  تنمية  في  ت�ساعدها  التي  الو�سائل 

القدرات والمهارات«.

*مهمة �ضاقة
تخو�س  التي  علي(  )اأم  ال�سيدة  اأم��ا 

تجربة التدري�س المنزلي هذا العام للمرة 

الأولى مع ابنها، تعتبر اأن التدري�س مهّمة 

تراعي  ل  المدر�سة  واأّن  خا�سًة،  �ساقة، 

قدرات الطالب، تقول: »ياأتي ولدي علي من 

المدر�سة ولديه الكثير من الدرو�س، اأ�سعى 

تناول  بعد  الراحة  من  فترة  اإعطائه  اإل��ى 

اأطلب  ما  �سرعان  ولكنني  الغداء،  طعام 

على  اأّطلع  عندما  الدر�س  في  البدء  منه 

نهاره  من  متعبًا  يكون  اليومية.  المفكرة 

م�سطرة  نف�سي  اأج��د  ولكنني  الدرا�سي، 

لبدء التدري�س حتى ننجز المطلوب. نبداأ 

الدر�س ويبداأ التوتر واأ�سربه اأحيانًا«.

رعد  مريم  د.  تحذر  الحالة  هذه  في 

من ا�ستخدام العنف وتقول: »اإن ا�ستخدام 

الخا�سرة  اأن��ت  يجعلك  ول��دك  مع  العنف 

لأنك ت�سعين الحواجز بينِك وبينه. عليِك 

اأن تكوني �سبورة معه. ويمكنك اأن تق�سمي 

الدرو�س المطلوبة اإلى مراحل، واأن تعطيه 

إن استخدام العنف مع ولدِك 
يجعلِك أنِت اخلاسرة ألنِك 
تضعني احلواجز بينِك وبينه

�لزميلة فاطمة خ�ّساب دروي�ض تخاطب د. مريم رعد
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اأ�سلوب  اعتماد  ويمكنك  الراحة  من  فترة 

التي  ال��وج��ب��ات  بع�س  كتقديم  التحفيز 

يحبها وما اإلى ذلك«.

*خطوات النجاح المهّمة
ل بّد لالأهل من اتباع خطوات محّددة 

وم���درو����س���ة ل��ك��ي ي��ن��ج��ح��وا ف���ي ت��دري�����س 

اأبنائهم، منها:

1 - تنظيم الوقت للولد من لحظة و�سوله 
اإلى المنزل )تبديل المالب�س - تناول 

الغداء(.

عملية  في  البدء  على  الطفل  تعويد   -  2
الدر�س في وقت محدد، وتعليمه كيف 

ينظم در�سه، ومتابعته في ذلك.

3 - في حال كان لديه امتحانات في مطلع 
در�سها  في  يبداأ  اأن  ين�سح  الأ�سبوع، 

قبل عطلة نهاية الأ�سبوع.

4 - اأخذ راأي الطالب في اأّي مادة يرغب 
اأن يدر�س اأوًل.

يتخّللها  مهام  اإل��ى  ال��درو���س  تق�سيم   -  5

فترات الراحة.

تعب،  اأو  ال��ط��ال��ب  ت��وت��رت  ح��ال  ف��ي   -  6
ين�سح باأخذ فترة راحة ق�سيرة ومن 

ثم ي�ستاأنف الدر�س مجددًا.

لمواد  ثابتة  اأوق���ات  وج��ود  ح��ال  ف��ي   -  7
ين�سح  والتاريخ  كالجغرافيا  الحفظ 

حتى  ال��ف��راغ  اأوق����ات  ف��ي  بدرا�ستها 

ي�سل الطالب اإلى الوقت المحدد وقد 

حفظها.

8 - ُين�سح باإعطاء الوقت الكافي للطالب 
كالإن�ساء  للكتابة  موا�سيع  لإع���داد 

عن  يعبر  اأن  ي�ستطيع  حتى  وغيرها، 

اأفكاره ب�سكل وا�سح.

يعّلموا  اأن  الأه���ل  على  الحفظ  عند   -  9
المرات  وع��دد  يحفظ  كيف  الطالب 

التي عليه اأن يكرر المادة فيها والأهم 

النتباه اأن تكون قراءته �سحيحة.

10 - اإف�ساح المجال اأمام الطالب لممار�سة 
هواياته في عطلة نهاية الأ�سبوع حتى 

ي�ستاأنف العملية التعلمية، بعد العطلة، 

بن�ساط وحيوية.

اأن  علينا  الأهل،  اأعزائي  الختام  وفي 

اأولدنا  بين  متينة  بناء عالقة  ن�ساهم في 

والتعلم، من خالل الأجواء الإيجابية التي 

المنزل، فنعمل على زرع   لهم في  نوّفرها 

التعلم  لي�سبح  نفو�سهم؛  في  التعلم  قيمة 

رحلة حياة تقوم على ال�ستئنا�س والمحبة 

للمعارف المختلفة.

تربية
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)*(
وئام اأحمد

*البداية: اأفالم الجبهة  
ولأن هذه الحرب المفرو�سة قد 

خّيم عليها عنوان الدفاع عن »الثورة 

اأ�س�سها  التي  الإي��ران��ي��ة«،  الإ�سالمية 

ال��م��و���س��وي  اهلل  روح  ال���راح���ل  الإم�����ام 

يذهب  كان  من  كل  ف��اإّن  الخميني}، 

كان  ف��ت��ًى،  اأم  ك��ان  رج���اًل  الجبهة،  اإل���ى 

اإما  وهو  واح��دًا  هدفًا  عينيه  ن�سب  ي�سع 

الن�سر واإما ال�سهادة. من هنا، فاإن درب 

ج�ّسدت  التي  الخالدة  القيمة   - ال�سهادة 

الدرو�س  اأه��م  والأي���ام  ال�سنوات  مر  على 

يعتبر مفهوم ال�ضهادة من المفردات االأ�ضا�ضية 

في ال�ضينما االإيرانية, ذلك الأنها من المعاني التي 

نهاية  مع  خا�ضًة  ال�ضينما,  هذه  اإغناء  في  �ضاهمت 

والتي  المفرو�ضة,  العراقية  االإيرانية  الحرب 

ا�ضتمرت ثماني �ضنوات, وكان من اأهم نتائجها اأنها 

خلقت ما عرف ب�ضينما الدفاع المقّد�ص.

قضايا معاصرة
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العا�سورائية - هو الدرب الأوحد والأ�سرع  

ال�سهادة  فكانت  المع�سوق.  اإل��ى  للو�سول 

ال�سينما الإيرانية،  هي العنوان الأبرز في 

والتي عنينا بها �سينما الدفاع المقّد�س.

ما  م��ع  كانت  المفهوم  ه��ذا  انطالقة 

ن��ت��ج م��ب��ا���س��رًة بعد ان��ت��ه��اء ال��ح��رب من 
ُ
اأ

ويعتبر  ال��ج��ب��ه��ة.  واق����ع  ج�����س��دت  اأف����الم 

)�سيد  اآويني«  »مرت�سى  ال�سعيد  ال�سهيد 

�سهداء اأهل القلم كما �سماه ال�سيد القائد 

قاربوا  الذين  اأوائل  ( من  الخامنائي 

الأف��الم  �سل�سلة  خ��الل  من  المفهوم  ه��ذا 

خالل  �سنعها  التي  الحقيقية  الوثائقية 

الذين  اأوائ��ل  من  لأن��ه  ذل��ك  حياته،  فترة 

حملوا الكاميرا ونزلوا اإلى الجبهة لت�سجيل 

َعلَْيُكُم  {ُكِتَب  المفرو�س  القتال  لحظات 

َتْكَرُهو�ْ  �أَن  َوَع�َسى  ُكْم  لَّ ُك��ْرٌه  َوُه��َو  �ْلِقَتاُل 

216( مع  لَُّكْم} )البقرة:  َخْيٌر  َوُهَو  �َسْيًئا 

ما ت�سمنته تلك اللحظات من حالة الع�سق 

من  بفي�س  وال��ع��روج  الأ�سيل،  المحّمدي 

اأغلب  اإلى جنان الخلد، ولأن  عبير الولية 

�سلب  من  كانت  الم�سجلة  اللحظات  تلك 

الحقيقة والواقع.

*لل�ضهادة ق�ض�ص
لجيٍل  الوثائقية  الأف��الم  هذه  اأ�س�ست 

جديد من المخرجين المخ�سرمين الذين 

ونذكر  الجبهة،  اأفالم  اإنتاج  على  تعاقبوا 

المخرج »اإبراهيم حاتمي كيا« الذي يعتبر 

الميدان  ه��ذا  خا�سوا  ال��ذي��ن  اأوائ���ل  م��ن 

اأبرزها: فيلم  من خالل اأفالم كثيرة كان 

مجاهد  �سيرة  الفيلم  وي��روي  »الرا�سد«. 

�ساعيًا  الجهاد  محطات  بين  يتنقل  �ساب 

وراء اأداء تكليفه كرا�سد يعطي اإحداثيات 

العدو،  اأه��داف  �سرب  اأجل  من  للمدفعية 

يخطوها  خطوة  كل  في  ال�سهادة  متمنيًا 

خ�سبت  وق���د  ال��ن��ه��اي��ة  ف��ي  ينالها  ح��ت��ى 

اأر����س ال��م��ي��دان ف��اأزه��رت ن�سرًا  دم���اوؤه 

اأخرى للمخرج مثل:  اأفالم  كبيرًا. وتوجد 

الراين«،  حتى  الكرخة  »من  »المهاجر«، 

»الموج  الأح��م��ر«،  »ال��روب��ان  مينو«،  »ب��رج 

»رائحة  واأخ��ي��رًا  الأب«  »با�سم  الميت«، 

قمي�س يو�سف«.

قد  ال�سهادة  مفهوم  اأن  ن��رى  وه��ن��ا، 

تج�ّسد في اأ�سكال واأوجه عّدة، كلِّها كانت 

الو�سول  وه���ي:  واح���دة  ح��ال��ة  على  ت���دّل 

للمع�سوق الأوحد. ففي »من الكرخة حتى 

الراين« كانت ال�سهادة للجريح الكيميائي 

هي باب الخال�س من العذابات، المتمثلة 

على  الخطيرة  الكيميائي  ال�سالح  باآثار 

حياته وبدنه. اأما في »برج مينو« فقد كانت 

قضايا معاصرة
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ال�سهادة اأمنية يطلبها مجاهد ت�ساَرَكها مع 

زميل له، وفي »با�سم الأب« تمّثلت ال�سهادة 

في طلب مجاهد لها قديم في وقت يطلب 

النجاة لبنته الوحيدة من انفجار لغم كان 

قد زرعه في تّلٍة اإّبان الجبهة واأ�سابها بعد 

مرور �سنين عديدة.

*ال�ضهادة واأفالم جديدة
اأروع  ه��و  ال�سهادة  ع��ن  الحديث  اإّن 

في  الإيرانية  ال�سينما  لتقّدمه  �سعت  ما 

�سينما  عن  الحديث  كان  ولئن  م�سيرتها. 

الدفاع المقد�س الذي قارب هذا المفهوم 

فاإننا  طوياًل،  حديثًا  وبّين،  وا�سح  ب�سكل 

اأخرى؛  مقالت  في  بع�سه  ل�سرد  �سن�سعى 

لأن هذا النوع من ال�سينما قد حوى اأنواعًا 

اإلى  تف�سي  كانت  كلها  الجهاد  من  اأخرى 

الكوميديا،  الأ�سر،  مفهوم  مثل  ال�سهادة 

جرحى الحرب..

1 - فيلم »المنبوذون«
نوعية  اإل��ى  الإ���س��ارة  من  بد  ل  وهنا، 

ج��دي��دة م��ن الأف����الم ال��ت��ي ق��ارب��ت ه��ذه 

في  كبيرًا  اأث��رًا  وتركت  بجراأة،  المفاهيم 

نفو�س كل من �ساهدها. ولو اأخذنا نموذجًا 

واح�����دًا م��ن��ه��ا وه���و ف��ي��ل��م »ال��م��ن��ب��وذون« 

لوجدنا  الثالثة  باأجزائه  ها(  )اإخراجى 

حكرًا  لي�ست  ال�سهادة  اأن 

خ��ا���س��ة  اأو  اأح������د،  ع��ل��ى 

النا�س،  م��ن  معينة  بنوعية 

بل التوجه الخال�س النابع من 

في  التكليف  باأداء  اللتزام  عمق 

والثورة  المظلومين  عن  الدفاع 

ال��ظ��ال��م��ي��ن. وهنا  ف��ي وج���ه 

تكون النتيجة وا�سحة، وهي 

هدّية الباري »ال�سهادة« فما 

الأ�سباب،  تهيئة  اإل  علينا 

بتوفيق  ت��ك��ون  وال��ن��ت��ي��ج��ة 

المظهر  لأّن  الباري،  من 

ال�سكل  م��ه��م،  غ��ي��ر  ه��ن��ا 

مفهوم الشهادة قد جتّسد 
يف أشكال ِعّدة، كلِّها كانت 

تدّل على حالة واحدة وهي: 
الوصول للمعشوق األوحد
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الإيمان  هو  المهم  مهم،  غير 

ما  وهذا  ال�سادق،  الداخلي 

يراه الباري فقط وهو المهّم 

والأ�سا�س.

اأع���م���ل  »ل���ع���ل���ي   -  2
�ضالحًا«

عر�سا  فيلمين  اأح���د  ه��و 

في مجتمعنا اللبناني وتركا اأثرًا 

كبيرًا، ف�ساًل عن اأن هذا النوع من 

ومطلوبًا، حيث  كان مرغوبًا  الأفالم 

المقاومة  تاأ�سي�س  ببدايات  ارتبط 

بالإ�سافة  لبنان،  في  الإ�سالمية 

الكبيرة  المعنوية  ال��ح��ال��ة  اإل���ى 

التي تركها دخول الحر�س الثوري 

الإي���ران���ي وان��ت�����س��ار ال��ث��ورة الإ���س��الم��ي��ة 

في  »ع��روج  ك�»المعبر«،  اأف��الم��ًا  جعل  ما 

من  ال�ساطئ«..  باتجاه  و»زورق  الليل«، 

الأفالم التي ت�ساعد على التعبئة المعنوية 

في  ال��ق��ت��ال  مفهوم  وت��ق��ارب  ال��ج��ه��ادي��ة، 

عن  النظر  بغ�ّس  كبير،  ب�سكل  الجبهة 

الطريقة التي ُتقّدم بها.

الجمعية  التي عر�ستها  الأفالم  من 

مجتمعنا  في  ر�سالت  للفنون  اللبنانية 

فيلم »لعّلي اأعمل �سالحًا« )ديموكرا�سي 

تو روز رو�سن- للمخرج علي عط�ساني(. 

لمفهوم  بمقاربته  الفيلم  ه��ذا  يتميز 

يظهر  لأنه  ذلك  كبير،  ب�سكل  ال�سهادة 

الذين  الأ�سخا�س  من  كثيرة  نماذج  لنا 

يتمنون الح�سول على ال�سهادة ويفوزون 

لأداء  ي�����س��ع��ون  ال���ذي���ن  ون���م���اذج  ب��ه��ا، 

التي  النتيجة  الّنظر عن  التكليف بغ�س 

ل.  اأم  ال�سهادة  اأك��ان��ت  اإليها  ي�سلون 

بالإ�سافة اإلى نموذج القائد الذي يوؤدي 

للنتيجة  ي�سل  عندما  ولكنه  التكليف 

على  »�سائر  اأي  يطلبها  التي  ال�سعيدة 

نف�سه  يجد  ال�سهادة  وهي  ال��درب«  هذا 

تغيير  فيحاول  الأم��ر،  لهذا  جاهز  غير 

تعرض السينما اإليرانية لنماذج 
من الذين يسعون للشهادة 

وعندما يجدون أنفسهم غري 
جاهزين لها يحاولون إصالح 

األخطاء وتغيري الواقع

قضايا معاصرة
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مهما  الما�سي  اأخطاء  باإ�سالح  الواقع 

كانت ب�سيطة. 

3 -»وداعًا يا �ضديقي«
اأما الأفالم الأخرى التي تركت ب�سمة 

وا�سحة في مجتمعنا المقاوم فهي �سل�سلة 

اأف��الم  اأرب��ع��ة  وه��ي  الق�سيرة،  الأف����الم 

�سديقي«  يا  »وداع��ًا  عنوان  تحت  ق�سيرة 

)خدا حافظ رفيق( للمخرج بهزاد بهزاد 

ي�ساهد  لم  اإنه  القول  ن�ستطيع  وال��ذي  بور 

اأحد مجموع الأفالم اإّل وتاأّثر بها حتى اأن 

الكثيرين قد �ساهدوها مرات عديدة.

الأف��الم  ه��ذه  نخت�سر  اأن  اأردن���ا  اإذا 

واقع  حاكت  اإنها  نقول  الأربعة  الق�سيرة 

الإن�سانية  والم�ساعر  ال�سهادة  ال�سهيد، 

ال�سهادة  مفهوم  عن  وعّبرت  الخال�سة، 

ويح�سل  ومحب  عا�سق  كل  يتمّناها  كما 

يعي�س مع  الذي كان  الجريح  عليها، فمن 

اإلى  الزائلة،  الحياة  في  ال�سهادة  م�ساعر 

كل  نقل  على  يعمل  ك��ان  ال���ذي  المخرج 

اإلى  الخالدة،  الإن�سانية  الذكريات  تلك 

مثيل  ل  معنوية  حالة  خلقت  التي  الطفلة 

درب  في  ال�سائرين  المجاهدين  بين  لها 

ال�ساب  ذل��ك  مع  ك��ان  وختامها  الجهاد، 

وختمها  الثالث  الق�س�س  �ساهد  ال��ذي 

للقاء  عا�سق  كل  يتمناها  التي  بالنهاية 

المعطرة  الخال�سة  بال�سهادة  مع�سوقه، 

الوجد  حالت  اإلى  بالنف�س  ال�سمو  باأريج 

والعرفان.

*وردة عبيرها رباني
تلك  هي  ال�سهادة  اإن  نقول:  اأن  يبقى 

الوردة الجورية التي بمجرد اأن نقاربها في 

نراها  وعندما  اإليها،  النظر  نتمنى  فكرنا 

نتمنى تن�سق عبيرها، وعندما نتن�سق ذلك 

العبير الرباني، نحلق على �سفحات الروح 

تكون  وهناك  الأب���دي،  الخلود  عالم  اإل��ى 

البداية..

ت��ع��ل��م��ن��ا م��ن��ه��م معنى  َم����ن  ك��ث��ي��رون 

ال�سهادة..

لنا  يج�سدوا  اأن  ح��اول��وا  من  كثيرون 

ال�سهادة الحّقة..

كثيرون من نالوا ال�سهادة....

ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدياًل...

درب  في  العابرين  ال�سهداء،  كل  اإلى 

التكليف...األف �سالم وتحية...

)*( مدير ق�سم الدراما في جمعية ر�سالت للفنون اللبنانية.

الهوام�ص
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ن�ضرين اإدري�ص قازان

»�سيدتي يا زينب اأريد اأن اأكون قربك.. 

من  اأ�ست�سهد  اأن  اأري��د  واأن��ا  كربالء،  الآن 

ن�سيج  يقطعه  حيدر  �سوت  كان  اأجلك«.. 

ليلة قمرية، وخلف  الدموع في خلوة ذات 

تلك  حيرتها  وق��د  زوج��ت��ه  ت�سمعه  ال��ب��اب 

علن 
ُ
اأ اأن  منذ  زوجها  عا�سها  التي  الحالة 

شهيد الدفاع عن المقدسات

حيدر محمد أيوب )ساجد(

اسم األم: نهاد بزي

محل وتاريخ الوالدة: بنت جبيل 

1977/9/25

الوضع العائلي: متأهل وله 4 أوالد

رقم السجل: 91

تاريخ االستشهاد: 2013/4/25
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*وتحّقق الحلم
ب��ع��د ي��وم��ي��ن، اأف����رج ع��ن ال��وال��د بعد 

اإلى  ك��ان  ال��خ��روج  ولكّن  ع��دة،  و�ساطات 

ب��ن��ت جبيل،  ب��ع��ي��دًا ع���ن  م��ن��ف��ى ج��دي��د 

في  ال�سياح  منطقة  في  العائلة  فا�ستقرت 

بيروت، وان�سلخ حيدر عن كل �سيء جميل 

في حياته. فالحرب من حوله كانت تلتهم 

ومخالب  براثنها  بين  ف��وق��ع  ���س��يء،  ك��ل 

وا�سطر  ال�سعبة،  القت�سادية  الظروف 

درا���س��ت��ه  اإك��م��ال  ف��ي  حلمه  ع��ن  للتخلي 

م�ساعدة  �سبيل  في  العمل  غمار  ليخو�س 

والده، فا�ستغل في عدة مهن قبل اأن يتفّرغ 

في �سفوف المقاومة الإ�سالمية.

*براءة االأطفال
قلبه ظّل  ولكّن  اأوان��ه،  قبل  كبر حيدر 

القلب  فطّيب  الجميلة،  ب��ب��راءت��ه  ط��ف��اًل 

والهادئ جدًا منذ اأن كان جنينًا، �سرعان 

ما يتحول اإلى كتلة من نار اإذا ما غ�سب، 

فاأطلقت عليه اأمه ا�سم »اأبو رعد«، اإذ كان 

الذي  وهو  ا�ستفز،  ما  اإذا  الغ�سب  �سديد 

لم يّدخر قوته لنف�سه، بل تبّرع للدفاع عن 

البعيد قبل القريب اإذا كان الحق معه.

*وداع اأحباب ورفاق
كان قلُب حيدر ِقبلة للرزايا، فقد فجع 

اأح��داث  في  الأهلية  الحرب  في  باأخويه 

حين  فالزمها  والدته  ومر�ست  متفرقة، 

ف�سكنت  روح��ه��ا،  فا�ست  حتى  مر�سها 

الغربة نف�سه، وكان يقول اإنه بعدها كنبتة 

في ال�سحراء ل يوجد من ي�سقي ظماأها.. 

ومن بعد اأمه اأبوه. وكاأن كل ذلك لم يكفه، 

نفير الدفاع المقد�س؛ وهي اأكثر من تعلم 

عمل  اأي  في  الم�ساركة  عليه  ممنوع  اأن��ه 

ع�سكري لخطورة ما يعانيه من مر�س في 

ظهره ورقبته.. ولكن هل حقًا اأن من مثل 

حيدر يركن اإلى الوجع؟!

*حيدر كّراٌر غير فّرار
»حيدر الكرار« هذا ال�سم الذي انتقاه 

على  ب��ه،  مناداته  على  واأ���س��ّر  وال���ده،  له 

ت�سجيله  النفو�س  دائرة  رف�س  من  الرغم 

ب��ه لأن��ه ا�سم م��رّك��ب، وك���اأن ال��وال��د كان 

منذ  وقوًة  واإقدامًا  �سجاعًة  ولده  في  يرى 

كرارًا  يوم،  ذات  ليكون  �ستوؤهله،  الطفولة 

غير فرار في معارك الحق �سد الباطل..

بلدته  في  حيدر  ن�ساأ  كبيرة  عائلة  في 

بنت جبيل حيث عا�س طفولة ملّونة باأجمل 

امتدت  ما  �سرعان  ذك��ري��ات  الذكريات، 

اليُد ال�سوداء لترمي بحبرها القاتم عليها، 

وكان ذلك في فجر ذات نهار حين حا�سر 

وال�سهاينة  العمالء  ميلي�سا  م��ن  جنود 

في  ال��ج��ن��دي  وال���ده���م  واق���ت���ادوا  بيتهم 

الجي�س اللبناني اإلى التحقيق.

كرب حيدر قبل أوانه، ولكّن قلبه 
ظّل طفاًل برباءته اجلميلة
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ف�سفحات عمره �سارت تخلو رويدًا رويدًا 

من وجوه رفاق الدرب في البلدة والجهاد، 

م���الذًا  جبيل  ب��ن��ت  ف��ي  الم�سجُد  و���س��ار 

لوحدته بعد اأن كان ي�سجُّ باأ�سوات الأحبة 

م��ن خ��ال��د ب���زي، اإل���ى ك��ف��اح ���س��رارة، اإل��ى 

الذين  ال�سهداء  ح�سن حميد، والعديد من 

�سدَّ رحيلهم الخناق عليه.

مع  �سدوقًا  �سديقًا  كان  المحّب  الأُب 

اأولده، وكل ما تعلمه حيدر من هذه الحياة 

ق�ساوة  م��ن  يخفف  حتى  لهم  يعّلمه  راح 

فهم  تعّلق  اأّيما  ب��اأولده  تعّلق  وقد  اأيامها، 

دنياه التي يعي�ُس من اأجلها. وكان على فقر 

حاله عزيز النف�س ذا اأنفة، ل يكاُد يعرُف 

تمّر  كانت  الأحيان  من  كثير  في  اأن��ه  اأح��د 

ولكن  يومه،  قوت  فيها  يملك  ل  اأي��ام  عليه 

غناُه عن الدنيا وتوكله على اهلل وا�ستب�ساره 

فكان  عجيبًا،  �سبرًا  عنده  وّل��د  ب��الآخ��رة 

لنغنى  في حياتنا  نجوع  »نحُن  دومًا:  يقول 

�سيئًا  ت�ساوي  ل  الدنيا  ه��ذه  مماتنا..  في 

على الإطالق.. اإنها كما لو اأن اأحدًا يو�سل 

الآخر فح�سب..«.

*حرب فوق التوّقعات
اأن  ح��ي��در، ال��ك��رار ف��ي ال��ح��رب، بعد 

ق�سى معظم اأيامه في المحاور، وعاد بعد 

رجع  جبيل،  بنت  روح��ه  لت�سكن  التحرير 

فيما  منزله  اإل��ى  يومًا  ع�سرين  غياب  بعد 

جنديين  اأ�سر  خبر  تنقُل  المحطات  كانت 

ال�سعب، ف�سّلم  اإ�سرائيليين في خراج عيتا 

اإليها  وطلب  بالأولد  واأو�ساها  زوجته  على 

كانت  الحرب  ولكن  البيت..  تغادر  ل  اأن 

تفوق كل ما كان متوقعًا، وحيدر يتنّقل من 

قرية اإلى اأخرى، يرمي اأحيانًا الم�ستعمرات 

الإ�سرائيلية بال�سواريخ، ويعمل في الدفاع 

مواجهة  يخو�س  واأح��ي��ان��ًا  حينًا،  ال��ج��وي 

مبا�سرة مع العدو.

من  م��ج��م��وع��ة  م���ع  ي�����وٍم  ذات  ك����ان 

منزله  على  م�سرف  مكان  في  المجاهدين 

رك��ام  اإل���ى  ي��ت��ح��ول  عينه  ب���اأم  راآه  ال���ذي 

دمعة  فترقرقت  فوقه،  الحربية  والطائرة 

لرب  الأم��ر  اأ�سلم  وقد  وجنته  على  حامية 

العباد، واحت�سب عائلته عند اهلل، فهو لم 

يف�سح  اأن  من  خوفًا  مكانه  ت��رك  ي�ستطع 

تنته  لم  الق�سة  ولكن  المجموعة.  مكان 

اأن  بعد  واأولده  بزوجته  التقى  فقد  هنا، 

الحياة  يفارقون  يكادون  وهم  اإنقاذهم  تم 

حين  المنزل  خارج  وكانوا  وعط�سًا،  جوعًا 

راآه��م  حينما  عينيه  ي�سدق  فلم  ق�سفه، 

و�سكر اهلل على جزيل نعمته..

أمراء الجنة
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*�ضرف ال�ضهادة
مرارة ل تدانيها مرارة كان بقاوؤه على 

قيد الحياة بعد �سولته وجولته في حرب 

بقولها:  عنه  تخفف  زوجته  فكانت  تموز، 

وح��رب  اأع��ظ��م  ل�سرف  ادخ���رك  اهلل  »لعل 

اأخرى..«.

حيدر  يعر  لم  الحرب،  تلك  وحانت 

بعدم  الأط��ب��اء  ب��ه  اأو���س��اه  لما  اهتمامًا 

مركز  في  واأ�سّر  والجهد،  الأثقال  حمل 

اإلى  الذهاب  في  طلبه  قبول  على  عمله 

زينب  العقيلة  للدفاع عن ح�سرة  ال�سام 

O. وحين و�سل اإلى ال�سام وقد لملم 

�ستات روحه، و�سع راحتيه على ق�سبان 

القف�س بعد ا�ستياق، فهنا محّط رحاله، 

�سرايا  في  الح�سرة  �ساحبة  َقِبَلته  وقد 

العا�سقين..

وحيدر  �سريعة  ال��ج��ه��اد  اأي���ام  م�ست 

اأزف..  ما  �سرعان  ال��ذي  الرحيل  ينتظر 

منطقة  اإل��ى  الدخول  مجموعته  على  ك��ان 

يمّهد  اأن  حيدر  فاأ�سّر  بالألغام،  مزروعة 

بين  فم�سى  للمجموعة،  ال��ط��ري��ق  ب��دم��ه 

الألغام حتى انفجر واحد فيه، وكان طوال 

بيد  مم�سكًا  الإ�سعاف  �سيارة  في  الطريق 

رفيقه وب�سمة مالئكية ترت�سم على �سفتيه 

عت  حتى فا�ست روحه اإلى بارئها، وقد ُر�سّ

�سهادته بو�سام الع�سق الزينبي.

بسمة مالئكية ارتسمت على 
شفتيه حتى فاضت روحه 

وقد ُرّصعت شهادته بوسام 
العشق الزينبي
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل 

ربِّ العالمين.

م�سلمين،  ج��ع��ل��ن��ا  اإذ  هلل  ال��ح��م��د 

ور�سي لنا الإ�سالم دينًا، والحمد هلل اإذ 

جعلنا من اأتباع المع�سومين الطاهرين 

من  جعلنا  ال���ذي  هلل  وال��ح��م��د   ،R

الممّهدين لظهور الإمام الحّجة �سلطان 

هذا الع�سر |.

ث���م ال�������س���الة ع��ل��ى م���ن ُب���ع���ث رح��م��ة 

د الر�سل واأ�سرف خلق اهلل، اأبي  للعالمين، �سيِّ

الم(. الزهراء )عليه وعلى اآله وعليها ال�سَّ

ُولد في ذكرى ولدة  الم على من  ال�سَّ

ر الثورة الإ�سالمية  الزهراء O، مفجِّ

المو�سوي  اهلل  روح  الع�سرين  القرن  في 

لطم�ست  ل���وله  ال���ذي   ،{ الخميني 

فنا على الإ�سالم  معاِلم الدين، والذي عرَّ

وال��ذي  ال�سالطين،  اإ���س��الم  ل  الحقيقي 

قام بثورة الم�ست�سعفين في الأر�س، وقام 

دول��ة  واإن�����س��اء  النبياء  ُحلم  بتحقيق 

اإ�سالمّية نووية.

الم على وليِّ اأمر  ال�سَّ

الم�سلمين �سماحة القائد 

ال�سيد الخامنئي {.

��الم على م��ن ق��راأ  ال�����سَّ

���َم���ا  ال��ق��راآن ووج���د ف��ي��ه: {�إِنَّ

��ِذي��َن  ��ُك��ُم �لُ َوَر���ُس��وُل��ُه َو�لَّ َوِل��يُّ

�آَمُنو�} )المائدة: 55(.

الفقيه،  بولية  اآمن  من  على  الم  ال�سَّ

»اإذا   :P الأك���رم  الر�سول  بقول  وعمل 

.
)1(

روا اأحدكما« كنتم اثنين فاأمِّ

باب  الجهاد  »اإنَّ  �إخ��وت��ي:  يا  �علمو� 

لخا�سة  اهلل  فتحه  ��ة  ال��ج��نَّ اأب����واب  م��ن 

وهذا  فقط،  لأوليائه  ولي�س   ،
)2(

اأوليائه«

يعني اأنه )تعالى( دائم العطاء لهذه الأمة 

الكريم  القراآن  اأنَّ  واعلموا  النهج.  ولهذا 

الجهاد  على  الآي��ات  من  العديد  في  ��د  اأكَّ

مكان  اأو  منطقة  في  يجعله  ولم  والقتال، 

معّين؛ بل في كلِّ مكان، فقوله )تعالى(: 

َه���اَج���ُرو�  ����ِذي����َن  َو�لَّ �آَم���ُن���و�  ���ِذي���َن  �لَّ {�إِنَّ 

َيْرُجوَن  �أُوَلِئَك  �ِل  �َسِبيِل  ِفي  َوَجاَهُدو� 

َرِحيٌم} )البقرة:  َغُفوٌر  َو�ُل  �ِل  َرْحَمَة 

للجهاد  نف�سه  ر  �سخَّ من  كلُّ  اإنهم   ،)218
في اأي بقعة من بقاع الأر�س وكان جاهزًا 

وم�ستعدًا لذلك.

�إخ����وت����ي: ل��ي�����س ك���لُّ م��ن ح��م��ل راي��ة 

الجهاد كان على �سواب، فمن حمل �سعار 

»ي���ا ل��ث��ارات ال��ح�����س��ي��ن« من 

الجهاد،  اّدع��ى  العبا�سيين 

الطاهرة  العترة  من  وقتل 

م���ا ل���م ي��ق��ت��ل��ه ب��ن��و اأم���ي���ة. 

بالولية  مرتبط  ج��ه��اد  ول��ن��ا 

المت�سلة  النبوة  اإلى  الممتدة 

اأن��ن��ا ل  يعني  )ت��ع��ال��ى(،  ب���اهلل 

هذا  في  جهادنا  يكون  اأن  يمكن 

من وصية شهيد الدفاع عن المقدسات
حسين حسن بلوط)*(

وصية شهيد

84



الحال اإّل على �سواب، فجهادنا على حّق، 

على  اأَوقعنا  نبالي  ل  الحق  على  كنا  واإذا 

الموت اأو وقع الموت علينا.

و�علمو� يا �إخوتي �أنه )تعالى( يقول: 

{�إِنََّك َميٌِّت َو�إِنَُّهْم َميُِّتوَن} )الزمر: 30(، 

لم  م��ن  اأن��ه  اليقين  ح��ّق  نعرف  هنا  وم��ن 

يختِر الموت �سيختاره الموت، وكفى بالأجل 

 
)3(

حار�سًا. »فالنا�س نيام واإذا ماتوا انتبهوا«

الح�ساب،  الموت  وبعد  الموت،  كان  ف��اإذا 

كفارة  ال�سهيد  دم  من  قطرة  اأول  ومقدار 

بدَّ  ل  اهلل،  مع  حتميٌّ  واللقاء  ذنوبه،  لكلِّ 

اأنَّ  وب��م��ا  الي�سيرة.  ال��ط��ري��ق  �سلوك  م��ن 

ل   
)4(

الكافر« ة  وجنَّ الموؤمن  �سجن  »الدنيا 

الكبير  ال�سجن  الن�سحاب من هذا  بدَّ من 

�ساّق  هو  ال��ذي  ال�سوكة،  ذات  طريق  اإل��ى 

وع�سير ل ي�سلكه اإّل نبي اأو و�سّي، اأو موؤمٌن 

امتحن اهلل قلبه بالإيمان. نعم يوجد طريق 

ويموت  موؤمنًا  يكون  ب��اأن  البع�س  ي�سلكه 

عمره  على  ف  يتوقَّ وه��ذا  طبيعي،  ب�سكٍل 

الذي  والطريق  ح�سابه.  فيطول  المحتوم 

اإن �ساء اهلل  اخترته يجعلني من المخفين 

يقول  كما  والدنيا  ال�سراط،  على  للجواز 

قنطرة  »الدنيا   :Q الموؤمنين  اأم��ي��ر 

األغام  من  حقل  والحياة   ،
)5(

لالآخرة« عبور 

»الدنيا   : اأنَّ اعلموا  وال�سهوات،  الملذات 

 والآخرة دار الُخلد 
)6(

�ساعة فاجعلها طاعة«

الأبدية.

�إخوتي: دماء ال�سهداء هي اأمانة اهلل 

تعاهدونهم  دائ��م��ًا  فاأنتم  اأعناقكم،  ف��ي 

العهد  اح��ف��ظ��وا  خ��ط��اه��م،  على  بال�سير 

��ِب��ُرو�  {����سْ لذلك،  اأه��ل  واأنتم  والميثاق، 

اِبُرو� َوَر�ِبُطو�} )اآل عمران: 200(. َو�سَ

)*( ا�ست�سهد بتاريخ 2013/5/25 دفاعًا عن المقّد�سات.

ورد الحديث ب�سيغة مختلفة: »اإذا كان ثالثة في �سفر، فليوؤمروا ( 1)

اأحدهم«. ميزان الحكمة، الري�سهري، ج2، �س1309.

نهج البالغة، الخطبة )27(.( 2)

ورد مع بع�س التغيير في: بحار الأنوار، المجل�سي، ج4، �س43.( 3)

الوافي، الكا�ساني، ج4، �س26.( 4)

ورد ع���ن نبي اهلل عي�سى Q: »اإنما الدنيا قنطرة فاعبروها ( 5)

ول تعمروها«. الخ�سال، ال�سدوق، �س65.

ورد: »الدنيا �ساعة فاجعلوها طاعة«. بحار الأنوار، م.�س، ج74، ( 6)

�س164.
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ندى بنجك

لحظات  عمرك  في  تنبت  اأن  يح�سل 

ت�سعر اأنها هي خال�سة العمر، واأنها اأطيب 

في  وتعبق  ذاكرتك،  توؤن�س  عليك،  مرَّ  ما 

اأو  العلن  في  وهجها  يخبو  ل  حكاياتك، 

بالك  في  ت�سكن  اأن  ويح�سل  ال�سّر.  في 

في  ابت�سامة  فتتالألأ  ت�ستح�سرها،  وجوه، 

عينيك، اإذ تعيدك اإلى مكان اأو زمان، له 

في ذاكرتك الب�سرّية ح�سور خا�س.

بلحظٍة  ياأ�سرك  هو هكذا، 

عا�سها. ي�سكن في بالك من 

ت�سعر  مجال�سٍة،  �سابق  دون 

اأنك تحبه من دون اأن تعرفه. 

»اأبو  يحيى  اأحمد  ال�سيخ  اإنه 

ذر«.

ِلّلتي �َسَكَنْتُه، ف�سارت 

ل�����وَن�����ه وث����وَب����ه 

و�������س������وَت������ه 

دمه،  تلّقت  التي  والكّف  �سالته،  و�سجدة 

ابن  يا  اأن تحكي حكايته:  لالأر�س وحدها 

اهلل،  اإل��ى  الطريق  منها  التي  الحكايات 

الآتي  ومنها  الأ�سرار،  في  المكنون  ومنها 

م��ن اإ����س���ارات ف��ي رح��ل��ة الأن�����وار، ومنها 

العرفان  ومنها  المعرفة،  في  التف�سيل 

ال��راح��ل  »واأن  اب��ن  ي��ا  المخت�سر.  حيث 

اإليك قريب الم�سافة«.. يا ابن »لي�س بجمع 

الكتب رفُع الحجب«.

*االأر�ص تحكي حكاياته
اأخجل منك،  اأنت، حتى جعلتني  »من 

ال�سوء  فيك  يحتب�س  ل��م  الأر�����س؟  واأن���ا 

واح���دة؟!  لحظة  ف��ي  ر  تَفجَّ فكيف  م���رًة، 

هناك راأيتك عند مدخل »ر�ساف« قريتك، 

تحّرر،  ال��ذي  ال�سجر  ناحية  عينيك  تمّد 

الطلقة،  تر�سدك  كانت  الّنظرة   وقبالة 

فيها  ُت�سّرع  كنت  التي  اللحظة  ف��ي  اأت��ت 
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باب  ُيغلق  اأن  وَتخ�سى من  التحرير،  بّوابة 

ال�سهادة.

�سعرُت بنارك واأنَت ت�سّلي خلف تلك 

ال�سروة، واأنت تركع واأنت ت�سجد، ثم راأيت 

اإلى �سدرك،  بالنور، فنظرُت  يهّل  وجهك 

ك��ان ال���دم ق��د ت��ن��ّدى ف��وق ع��ب��اءت��ك، هي 

َلْت لك في لحظة  ُف�سِّ اإذًا... قد  ال�سهادة 

ت�سبهك وبحجمك.

عينيك،  ف��ي  المخفّي  ال��دم��ع  راأي����ُت 

مع  غ��ادرَت  عندما  المجروح...  والغ�سب 

العام  في  التهجير  بعد  بيروت  اإلى  اأهلك 

اأن  ق��ررَت  1978. كنت قد عرفَت درب��ك. 

اللبناني  للدرك  الع�سكري  بال�سلك  تلتحق 

م��ن اأج���ل اإع��ال��ة الأه����ل. ع��رف��ت م��ن اأّي 

الأبواب تدخل اإلى طاعة اهلل. كنت تدرك 

اأثر اأن تجمع �سجدات ال�سالة من البيت 

واأن  الرفاق،  لَتهدي  الثكنة  اإلى  بها  وتاأتي 

تفر�س �سجادة ال�سالة في اإحدى �ساحات 

الأ�سرفية، واأنت �سمن نوبة حرا�سة، تلك 

كانت وظيفة، واأما �سغلك ال�ساغل، فهو اأّن 

الموؤّذن اأّذن، واأّن النداء »اهلل اأكبر«.

لم تكن ال�سنوات طويلة بالزي الدركّي، 

 ،1982 اإنزال خلدة العام  اختتمتها خالل 

وهو  نب�سه،  ا�ستقر  قد  القلب  كان  بعدها 

اإيران من اأجل درا�سة  اإلى  يختلج بال�سفر 

العلوم الإ�سالمية. اإلى قم و�سلَت عري�سًا. 

�سكنَت في غرفة بال اأثاث، فر�ست الأر�س 

بالدرا�سة  اجتهدت  لأ�سابيع  بالكرتون، 

و�سرعان ما ان�سرفت اإلى الجهاد، مدافعًا 

في  المقّد�س  الخميني  الإم���ام  ث��ورة  عن 

هاتيك  ومن  العراقية.  الإيرانية  الحرب 

عن  تنف�سل  ل  روح��ك  كانت  الجبهات، 

جبهة الجنوب، فقررت العودة اإلى لبنان.

*معّممًا مقاومًا
جئت اإلى المحور في بنت جبيل، رجل 

دين يم�سك ال�سم�س بيديه، وتحّط النجوم 

على كتفيه. فالعمامة األب�سك اإياها الإمام 

الن�سر  »���س��ت��رى  ق��ائ��اًل:  الخميني} 

�سّر  هذا  وهل  اهلل«.  ب��اإذن  العمامة  بهذه 

بينك  لمعت  التي  الخا�سة  الجاذبية  تلك 

كانت ترصدك الطلقة، أتت يف 
اللحظة التي كنت ُتشّرع فيها 
بّوابة التحرير، وَتخشى من أن 

ُيغلق باب الشهادة
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الأول��ى؟  اللحظة  منذ  المجاهدين  وبين 

المحاور،  في  تزرع  اأتيت  الخمينّي  �سوَت 

اأمير  ع�سق  ع��ن  تنفّك  ل  لكنٍة  و�ساحب 

 ،Q ط��ال��ب  اأب���ي  ب��ن  علي  الموؤمنين 

دخلت  البيادر،  بقمح  مك�سو  بلدّي  ووج��ه 

القلوب، �سكنت في النب�س ولم تغادر.

لم تكن اأول معّمم مقاوم، لكنك كنت 

تفرغه  يعلن  جاء  معّمم  اأول 

وان�����س��م��ام��ه ل��ل�����س��ف��وف 

المقاومة  ف��ي  الع�سكرية 

عبا�س  ال�سيد  م��ن  وبتو�سية 

»واأن   ،{ ال���م���و����س���وي 

ُي�����س��م��ح ل��ل�����س��ي��خ اأح���م���د 

هو  عملية  اأّي  في  بالم�ساركة 

ي��ري��ده��ا«. ف��اأوك��ل��ت اإل��ي��ك مهمة 

العمل  جانب  اإل��ى  اأي�����س��ًا،  الّتبليغ 

الع�سكرّي. 

*�ضتظّل كما اأنت
من  ال��ه��واء  تمنع  اأن  ب��اإم��ك��ان��ك  ه��ل 

في  هكذا  كنت  ال�سجر؟!  بين  يختال  اأْن 

تنتظر  تكن  لم  ذر«.  اأب��ا  »�سيخ  الميادين 

تلب�س  ف��اأن��ت  الم�ساركة،  على  الموافقة 

ال��ع��ب��اءة وال��ِع��ّم��ة، وت��ح��ت ه��ذا 

بدلة ع�سكرية،  توجد  الزي 

وال�سالح  ت��الزم��ك،  وجعبة 

الطويلة  ال��رح��ل��ة  رف��ي��ق  ه��و 

العا�سقة والعابقة.

اأن�����ت وال���م���ج���اه���دون 

ج��م��ع ب��ي��ن��ك��م ���س��ح��ر له 

وتناغم  ال��ت��راب،  حنين 

ع��ج��ي��ب ك��م��ا 

اأنك المطر وهم ال�سحاب. ت�سنع لهم  لو 

معهم... طيب  ت�سهر  ياأكلوا،  لكي  الطعام 

مثل الخبز، دافئ مثل ال�سم�س، ولك روح 

اأنت  و�سووؤك  �سوء،  من  خيوط  جمع  هي 

�سنع �سالتك، و�سالتك ت�سبه �سهادتك.

وت��اأب��ى  ن���وع���ي...  ق��ائ��د  ك��ن��ت بحجم 

الم�ساركة اإّل كعن�سر عادي.

تكّفلت اأيتام ال�سهيد �سالح حرب منذ 

كنت  �سهادتك.  يوم  واإل��ى  �سهادته  لحظة 

ت�سر على زوجتك اأن تقت�سم حتى حاجيات 

الموؤنة بين بيتك وبيوت المجاهدين، واأنت 

ثالثمائة  م��ن  اأك��ث��ر  بيديك  لحدت  ال��ذي 

المحور  ف��ي  اإج��ازت��ك  ي��وم  وك��ان  �سهيد، 

ال�سهداء  اأ�سرحة  لزيارة  مخ�س�سًا  يومًا 

وعوائلهم..

اأن�سى  لن  اأن��ت،  و�ستظّل  اأن��ت..  واأن��ت 

تلّفها  التي  تك  وِعمَّ المتوا�سعة،  عباءتك 

كما  الخمينية،  الطريقة  على  تكلف  بال 

المعكوف،  حذاءك  اأن�سى  لن  تقول.  كنت 

ليكون  بالماء،  الخبز  تبّل  اأن  تحّب  وكيف 

طعامك..

 �سيخ اأبا ذر... لم ت�سبه اإل نف�سك

اأحاله  وما  الزمان،  بعد  الزمان  يمّر 

اأن يمّر

فا�سمك »�سيخ المحاور.. وكفى«.
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ة وتثمينًا  ة الفذَّ تقديرًا لم�سيرته العلميَّ

ر�سالة  خدمة  في  وعطاءاته  لت�سحياته 

جامعة  اأقامت  العلمّية،  والحوزة  الإ�سالم 

تكريم  حفل  العالمية   P الم�سطفى 

�سرف  اهلل  عبد  ال�سّيد  الحّجة  العاّلمة 

الح�سين  عبد  ال�سّيد  العاّلمة  ابن  الدين، 

ح�سر  وقد   .{ العاملي  الدين  �سرف 

برعاية  العلماء  م��ن  كبيٌر  ح�سٌد  الحفل 

ورئي�س   ، الخامنئي  الإم����ام  ممّثل 

جامعة الم�سطفى P العالمّية، اآية اهلل 

الدكتور ال�سيخ علي ر�سا اأعرافي، و�سعادة 

الإيرانّية  الإ�سالمّية  الجمهورّية  �سفير 

الدكتور غ�سنفر ركن اآبادي، وممّثل نائب 

في  الأع��ل��ى  ال�سيعي  الإ�سالمي  المجل�س 

ال�سيخ  الممتاز  الجعفري  المفتي  لبنان 

اآية  الديني  المرجع  وممّثل  قبالن،  اأحمد 

اهلل العظمى ال�سّيد علي ال�سي�ستاني الحاج 

�سخ�سيات  ح�سرت  كما  الخفاف،  حامد 

وبلدّية،  واجتماعّية،  دينّية،  وفاعليات 

وبدلوما�سّية، واإعالمّية وحزبّية.

 Pجامعة المصطفى
تكّرم العّلامة الحّجة  السّيد عبد اهلل شرف الدين

نشاطات
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* دليل الحروف
كتابة الأِلف في اآخر الفعل:

مثل:  واوًا،  اأ�سُلها  كان  اإذا  ممدودًة  الثالثي  الفعل  اآخر  في  الأِل��ُف  ُتكتُب 

»م�سى«  مثل:  ي��اًء،  اأ�سُلها  كان  اإذا  مق�سورًة  وتكتُب  دن��ّو(،  )اأ�سلها:  »دن��ا« 

اإحدى  اإلى  نلجاأ  ياًء  اأو  واوًا  كان  اإذا  الألف  اأ�سل  ولمعرفة  م�سي(.  )اأ�سلها: 

الطرق التالية:

1 - الإتيان بالم�سدر، مثل: »�سعى �سعيًا«.
2 - ا�ستقاق الفعل الم�سارع منه: »بدا يبدو«، »بكى يبكي«.

�سَدوت«،  »�سدا  المتحرك،  الرفع  �سمير  اإلى  الثالثي  الفعل  اإ�سناد   -  3
»رمى رميت«.

وهناك اأفعال كثيرة ُتكتب بالوجهين، لأنها ذات اأ�سلين واوّي ويائّي، مثل: 

»جبا اأو جبى ال�سريبَة«، »حثا التراَب اأو حثى«، »غفا اأو غفى«، »رثا الميَت اأو 

رثى«، »طال البيَت اأو طلى«.

في�ضل االأ�ضمر

كشكول

 األدب
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* من النثر العربي
فقلت  النا�س،  حوائج  في  ويغدو  ي��روح  بالب�سرة  رج��اًل  راأي��ت  الجاحظ:  يقول 

برذونك  واأهزلَت(  )اأتعبَت  واأعجفت  ثيابك،  واأخلقت  بدنك  بذلك  اأتعبت  لقد  له: 

)حمارك(، وقتلت غالمك، فما لك راحٌة ول قرار، فلو اقت�سدت بع�س القت�ساد...

قال: �سمعت تغريد الأطيار في الأ�سحار، وفي اأعالي الأ�سجار، فما طربت طربي 

.
)2(

لنغمة �ساكٍر اأوليته معروفًا اأو �سعيت له في حاجة

* اأخطاء �ضائعة
لْن اأزوَره اأبدًا:

، اأو لْن  لي�س قول ما زرته اأبدًا، هو ال�سواب، بل قول: ما زرته قُطّ

اأزوَرُه اأبدًا؛ لأن )اأبدًا( ظرف زمان للم�ستقبل، ويدل على ال�ستمرار، 

�أََب���د�ً}. وقد  ِفيَها  {َخاِلِديَن  التوبة:  22 من �سورة  الآية  كما جاء في 

�سورة  من   27 الآي��ة  في  تعالى  كقوله  بقرينة،  ال�ستمرار  ه��ذا  يقّيد 

ا َد�ُمو�ْ ِفيَها}. المائدة: {َقاُلو�ْ َيا ُمو�َسى �إَِنّا َلن َنّْدُخلََها �أََبد�ً َمّ

بكى من �سّدة التاأثر:

�سدة  من  بكى  وال�سواب:  التاأثير.  �سدة  من  فالن  بكى  يقولون: 

التاأثر. اأما التاأثير فهو م�سدر الفعل )اأّثَر(. نقول: اأّثر فيه تاأثيرًا، اأي 

.
)1(

ترك فيه اأثرًا

* من غريب القراآن الكريم
بخ�َس

بخ�س: نق�ُس ال�سيء على �سبيل الظلم، قال 

 ،)15 تعالى: {َوُهْم ِفيَها َل ُيْبَخ�ُسوَن} )هود: 

�أَ�ْسَياءُهْم}  �لنَّا�َض  َتْبَخ�ُسو�ْ  {َوَل  تعالى:  وقال 

ال�سيء  والباخ�س:  والبخ�س   ،)85 )الأع���راف: 

الّطفيف الناق�س، وقوله تعالى: {َو�َسَرْوُه ِبَثَمٍن 

َبْخ�ٍض} )يو�سف: 20( قيل: معناه: باخ�س، اأي: 

ويقال:  منقو�س،  اأي:  مبخو�س  وقيل:  ناق�س، 

تباخ�سوا اأي: تناق�سوا وتغابنوا فبخ�س بع�سهم 

.
)3(

بع�سًا

91

م
 2

01
3 

ر
يا

/�أ
 2

72
د 

د
ع
ل
�



R من بالغة اأهل البيت *
قال ر�سول اهلل P: »ل ت�سّبوا الدهَر فاإن اهلل 

وذلك  م��ج��اٌز.   P اهلل  قوله  وف��ي   .
)4(

الدهر« هو 

وفقدت  الم�سائب  بها  نزلت  اإذا  كانت  العرب  اأن 

فقالت  الدهر،  اللوم على  األقت  اأولدها  اأو  اأموالها 

في كالمها: »لقد جار علينا الدهر ورمانا ب�سهامه«. 

فكاأن ر�سول اهلل P قال: ل تذموا الذي يفعل بكم 

هذه الأفعال، فاإن اهلل �سبحانه هو المعطي والمنتزع 

والبا�سط والقاب�س.

* االأجوبة الم�ضكتة
قيل: اجتمعت بنو ها�سم يومًا عند معاوية فاأقبل عليهم وقال: »يا بني ها�سم 

اإّن خيري لكم لممنوح، واإّن بابي لكم لمفتوح، فال يقطع خيري عنكم، ول يرد بابي 

دونكم، ولّما نظرت في اأمري واأمركم راأيت اأمرًا مختلفًا، اإنكم ترون اأنكم اأحق بما 

في يدي مني، واإذا اأعطيتك معطية فيها ق�ساء حقوقكم قلتم اأعطانا دون حقنا، 

وق�سر بنا عن قدرنا، ف�سرت كالم�سلوب والم�سلوب ل حمد له، هذا مع اإن�ساف 

قائلكم واإ�سعاف �سائلكم«، قال: فاأقبل عليه ابن عبا�س فقال: »واهلل ما منحتنا �سيئًا 

حتى �ساألناه، ول فتحت لنا بابًا حتى قرعناه، ولئن قطعت عّنا خيرك فخير اهلل 

اأو�سع منك، ولئن اأغلقت دوننا بابًا لنكففن اأنف�سنا عنك، واأما هذا المال فلي�س لك 

منه اإل ما للرجل من الم�سلمين، ولول حقنا في هذا المال لم ياأتك منا زائر يحمله 

ُخّف ول حافر. اأكفاك اأم اأزيدك؟« قال: »كفاني يا ابن عبا�س«.

* ا�ضٌم ومعنى
جَنى

ْخ�ُس: اأي اأذنب، ارتكب ُجْرمًا. وَجَنى ِثَماَر َما َغَر�س:  يقال: جَنى ال�سَّ

َقَطَفُه، َغِنَمُه.

َجر. قال اهلل تعالى في �سورة  واأما »الَجَنى«: فهو كلُّ ما ُيجَنى من ال�سَّ

الرحمن: {َوَجَنى �ْلَجنََّتْيِن َد�ٍن} )الآية: 54(.
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م���ن كت���اب الأخطاء ال�سائعة ف���ي اللغة العربي���ة، تاأليف محمد ( 1)

العدناني.

مروج الذهب، الم�سعودي، ج4، �س109.( 2)

مفردات األفاظ القراآن للراغب الأ�سفهاني، �س110.( 3)

الأمالي، ال�سريف المرت�سى، ج1، �س34.( 4)

الهوام�ص

* من ذخائر االأدب
البيان والتبيين

هو من اأعظم موؤّلفات الجاحظ، يعر�س فيه منتخبات اأدبية 

من خطب ور�سائل واأحاديث واأ�سعار، ويحاول الجاحظ فيه و�سع 

�س�س ِعلم البيان وفل�سفة اللغة.
ُ
اأ

ال���وارد  بقوله  تعريف  خير  ال��ك��ت��اب  ال��ج��اح��ظ  ع���ّرف  وق��د 

من  الثالث  الجزء  اهلل  اأبقاك  »ه��ذا  الثالث:  الجزء  مطلع  في 

الأحاديث،  والتبيين، وما �سابه ذلك من غرر  البيان  القول في 

والنتف  الم�ستح�سنة،  الفَقر  ومن  الخطب،  عيون  من  و�ساكله 

وبع�س ما يجوز في ذلك  المتخيَّرة،  والمقطعات  الم�ستخرجة، 

من اأ�سعار المذاكرة والجوابات المنتخبة«.

وقال الم�سعودي في مروج الذهب: »وكُتُب الجاحظ... تجلو 

اأْح�َسَن  نظمها  لأن��ه  البرهان؛  وا�سح  وتك�سف  الأذه���ان،  �سداأ 

لفظ،  اأْجَزَل  وك�ساها من كالمه  َر�سف،  اأح�َسن  نظم، ور�سفها 

اإلى  ال�سامع خرج من جّد  و�ساآمة  القارئ  َمَلَل  َف  تخَوّ اإذا  وكان 

َهزل، ومن حكمة بليغة اإلى نادرة ظريفة، وله كتب ح�سان منها: 

كتاب البيان والتبيين، وهو اأ�سرفها، لأنه جمع فيه بين المنثور 

وبليغ الخطب،  الأخبار،  الأ�سعار، وم�ستح�سن  وُغَرر  والمنظوم، 

ما لو اقت�سر عليه مقت�سر لكتفى به«.
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دميا جمعة فواز

مشكلتي: والدي
ا�سمي كرم وعمري ع�سرون عامًا، اأتابع درا�ستي الجامعية، وهلل الحمد، 

ل  فوالدي  اأجل،  منه!  اأعاني  الذي  »القمع«  رغم  واثقة  ب�سخ�سّية  واأتمّتع 

لي  اأّي نجاح  اإلى تحجيم  ي�سعى  النتقادات، ومهما كبرت  لي  يوّجه  ينفّك 

وتاأّلق... اإلى درجة التحقير!

اأنا ال�ساب الوحيد لعائلتي والأكبر على اأربع فتيات، واأبي رجل ع�سامي 

يعمل في مجال التجارة. كان يف�سل دومًا اأن اأ�ساعده ولكّني اأ�سَرْرُت على 

متابعة درا�ستي، وبعد تدّخل والدتي واأعمامي وافق على م�س�س. لالأ�سف، 

اأفراد  اأم��ام  وينتقدني  الم�سوؤولية،  تحّمل  اأ�ستطيع  ل  اأنني  دوم��ًا  يكّرر  هو 

العائلة. كما يرف�س فكرة اأن يدّللني لأنني ال�ساب الوحيد اإنما على العك�س 

يبالغ في الهتمام باأخواتي وي�سعى لإر�سائهن بينما يعاملني بق�سوة ويكّرر 

تني به اأمي اأف�سدني.. وهنا تكمن المفارقة، لأن والدتي  اأن الدلل الذي خ�سّ

لم تدّللني يومًا! وهي دومًا ترقب نظراته اإليها حين تهتم بي.

اأخ��وات��ي  يعطي  ه��و  المثال،  �سبيل  على  تعاطيه،  طريقة  وع��ن 

يكون  اأن  وينبغي  �سهري  فم�سروفي  اأن��ا  اأم��ا  اأ�سبوعيًا  م�سروفهن 

كافيًا، كما يقول، حتى في الظروف ال�ستئنائية. ثم، منذ فترة اأخبر 

والدتي اأنه لن يتابع اإعطائي م�سروفي حين اأتخرج واأنني ينبغي اأن 

اأعتمد عليه!  نف�سي ول  اأبحث عن عمل لأكفي 

ل اأفهم كيف اأكون وحيده ول يهتم بي، 

بنعيم  يتمتعون  رفاقي  اأج��د  فيما 

من  م��ح��روم  اأن���ا  بينما  اأه��ل��ه��م 

وكيف  ال�سبب؟  ما هو  الكثير! 

اأقّلل من ق�سوة اأبي؟
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اأن  ل  يف�سّ اأنه  رغم  تعليمك  باإكمال  لك  �سمح  اأنه  الأول��ى،  الإيجابية  الفكرة   - 1
ت�ساعده في تجارته، فال تن�َس اأنه احترم خيارك ال�سخ�سي رغم عدم اقتناعه 

به.

للعمل معه خا�سة  وبالمبادرة  الدرا�سة  باإكمال  تفّهمه  تبادل  اأن  الجميل  من   - 2
اأّنه طرح على والدتك فكرة اأنه ينبغي اأن تبحث عن وظيفة، لعله ير�سل اإ�سارة 

غير مبا�سرة برغبته في اأن ت�ساعده.

خالل ف�سل ال�سيف والعطلة الجامعية، اعمل برفقته وا�سَع اأن تثبت نف�سك   - 3
لأن خوفه الأكبر اأن ت�سيع تجارته ول تتمكن من متابعتها حين ي�سير عاجزًا 

عن ذلك، هو خوف مبّرر ومنطقي.

لقد ذكرت في ر�سالتك اأن والدك رجل ع�سامي، اإذن هو يقّدر الطموح، ول   - 4
بّد اأنه فخور بنجاحك ويخ�سى عليك من الف�سل حتى واإن لم ُيظهر لك ذلك.

تجمعكما  معّينة  بن�ساطات  ُقم  اأخبارك،  بع�س  �ساركه  منه،  وتقّرب  ح��اوره   - 5
معًا، رافقه، مثاًل، اإلى الم�سجد اأو في زياراته العائلية، فهذا كفيل بتح�سين 

العالقة بينكما.

وتزيده  اإحباطًا  �ستزيدك  المقارنة  جيلك،  اأبناء  بقّية  وبين  بينك  تقارن  ل   - 6
ت�سّبثًا باأفكاره.

م�سوؤول:  اأن��ك  ي��درك  وتجعله  بها  تقوم  اأن  يمكنك  التي  الأم��ور  من  العديد   - 7
الهتمام باأخواتك، اعتماد والدتك عليك، وجودك قربه.. وتذّكر اأن المواقف 

هي التي ت�سنع الرجال، ولي�س الكالم والوعود ول بد اأنه يراقب اأفعالك.

تاأكّد اأن والدك يدعو لك في الخفاء ويتمنى اأن تكون الأف�سل. لن تخيب ظّنه،   - 8
اإن �ساء اهلل، فا�سَع اإلى ر�ساه وعامله دومًا باحترام.

الحقيقة الحل تدرك  اأنك  الجّيد  من  كرم,  االأخ 

الكامنة خلف تعاطي والدك ال�ضلبي تجاهك, 

تكون  اأن  خوفه  من  النابعة  دوافعه  وتتفهم 

الذي  الوقت  ففي  الوحيد.  ولده  الأنك  اتكاليًا 

الولد  على  اهتمامهم  االآب���اء  بع�ص  فيه  يغدق 

في  وممّيزة  ا�ضتثنائية  كحالة  والدك  يبرز  الوحيد, 

لذلك,  الم�ضوؤولية.  وتحّمل  لال�ضتقاللية  دفعك  اإل��ى  �ضعيه 

نحن مّتفقون اأنه يحبك ويحر�ص على م�ضلحتك, ولكن ال �ضير 

مع  ت�ضاعدك  عملّية  كخطوات  االأفكار  بع�ص  من  ت�ضتفيد  اأن 

والدك ليدرك اأنك رجل وي�ضتطيع االعتماد عليك.
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محل  نحو  م�سيِتها  ف��ي  تتلكاأ  ك��ان��ت 

في  تفكر  متعثرة  وب��خ��ط��ًى  ال��خ�����س��ار.. 

اأنها  رغم  تعي�سها  التي  الظروف  �سعوبة 

لم تتجاوز ال�سابعة ع�سرة: والد قا�س واأم 

متطّلبة، اإخوة مزعجون ورفاق متنمرون، 

بينما هي وحيدة وحزينة. كم تتمنى الموت 

والرحيل. هي اأكيدة اأن اأحدًا لن يفتقدها، 

الموت بالن�سبة لها اأحلى من الع�سل!

حٍي  ف��ي  الحائرتين  بعينيها  ودارت 

م��ف��ارق طرقاته  وح��ف��ظ��ت  ف��ي��ه،  ك��ُب��رت 

الأرملة  اأحمد،  اأم  الحاجة  هنا  و�سكانه.. 

اأطفال،  خم�سة  لإعالة  جاهدة  تعمل  التي 

تقبل  ل  وام��راأة  الأول  الطراز  من  خّياطة 

تجل�س  جنبها  واإل��ى  والإح�����س��ان.  ال�سفقة 

في  �سكنت  جديدة  عرو�س  عليا،  جارتها 

الحي و�سرعان ما خطفت القلوب بب�سمتها 

ورقتها..

و�سّلمت  الخ�سار،  محل  نحو  �سعدت 

يتلو  ك��ان  ال���ذي  ح�سن  اأب���ي  ال��ح��اج  على 

القراآن ب�سوت �سعيف، فاكتفى بهز راأ�سه 

ترحيبًا بها. 

البندورة  حبات  تختار  كانت  وبينما 

بعناية �سمعت �سوت طفلة ت�سحك خلفها، 

كانت ابنة الأعوام الخم�سة تم�سك بيد اأمها 

يقترب  اأحمد  العم  بجارها  واإذ  وتقفز.. 

اأن��ت  ف��اط��م��ة،  »ع��زي��زت��ي  ويهم�س:  منها 

تحبين التفاح، هاِك هذه مني« ابت�سمت له 

الذي عاد  الأجرة  �سائق  �ساكرة، هو  بِرّقة 

للتّو من عمله وكان ينتقي الفاكهة لأبنائه. 

اإنه دومًا يخ�سها بالتفاح الأ�سفر، وي�سّبه 

حفظه  ينبغي  ال��ذي  بالتفاح  ال��ي��وم  جيل 

بعناية. وفجاأة، لمع حولها المكان، �سعرت 

يقتل األلوان
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الزجاج  وقطع  وجهها  يلفح  ال��ن��ار  بَلَهب 

ال��م��ت��ط��اي��ر ت��ع��م��ي ب�����س��ره��ا، وب��ح��رك��ة ل 

�سعورية خّباأت راأ�سها بين ذراعيها..

من  تتمكن  اأن  قبل  ثقيلة  ث��واٍن  م��ّرت 

فتح جفنيها والنظر حولها.. ماذا ح�سل؟ 

واأ���س��وات  ال��م��ك��ان،  يلتهم  ال��ن��ي��ران  لهب 

النا�س المتاأوهة ت�سم الآذان. العم اأحمد 

مرمي على الأر�س والحاج اأبو ح�سن واقع 

عن كر�سيه محت�سنًا القراآن..

خ��رج��ت م���ن ال��م��ح��ل ل��ت��رى ال��ن��ا���س 

بالبكاء  اأجه�ست  وي�����س��ارًا،  يمنة  تتخبط 

وتلتفت  اأمامها،  الطريق  تتح�ّس�س  وبداأت 

منذ  ال��ط��ري��ق..  لتكت�سف  وي�����س��رة  يمنة 

ثوان كانت الحياة تمالأ ال�سارع، كيف حّل 

ع�سرًا؟  الثالثة  ال�ساعة  تزال  ول  الغروب 

لهبًا؟  الخياطة  محل  اأ���س��ع��ل  ال���ذي  م��ن 

على  الجميلة  العرو�س  تلك  غفت  وكيف 

والخيال،  الواقع  بين  هي  وبينما  الأر�س؟ 

فاقتربت  اأمها  تهّز  الطفلة  بكاء  �سمعت 

نحوها وح�سنتها، بداأت تهدئ من روعها 

الأم  ينقذوا  كي  الإ�سعاف  رج��ال  وتنادي 

تخطفها  بيد  �سعرت  وفجاأة  الع�سرينية. 

وترفعها عن الأر�س، لتجد والدها ي�سيح 

عن  وغ��اب��ت  ح�سنته  وي��ب��ك��ي،  با�سمها 

الوعي..

ا�ستيقظت من غيبوبتها بعد �سويعات، 

اأط���راف  والتقطت  ال��ط��وارئ،  ق�سم  ف��ي 

و���س��ي��ارة  وان��ت��ح��اري  تفجير  ع��ن  ح��دي��ث 

ملغومة.. 

اإذًا.. هو الإرهاب الذي غّير المالمح 

اأبي�س  اإلى  الم�سهد  اأح��ال  الأل��وان..  وقتل 

ليعلو  الأ���س��وات  جميع  اأ�سّم  لقد  واأ���س��ود! 

فقط �سوت اأنين الموت.

وموؤقتة.  م�ساكلها،  كّل  تافهة  هي  كم 

كم ت�سير الحياة غالية حين ن�سرف على 

التفا�سيل حين ي�سيع  الرحيل، وكم نقّدر 

منا الكّل! لن تتاأفف بعد اليوم و�ستنظر اإلى 

بمثابة  يوم  وكل  فر�سة،  اأنها  على  الحياة 

هبة من رب رحيم. وبينما كانت ت�ستجمع 

كل طاقتها لتقوم عن ال�سرير، لح لها من 

الراأ�س، مم�سكًا  اأحمد، م�سّمد  العم  بعيد 

وق��ال،  منها  اقترب  ال�سفراء.  التفاحة 

بينما تلوح �سحكة و�سط دموعه المنهمرة: 

»فاطمة، لقد وقعت منك هذه التفاحة!«.
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اإعداد: حوراء مرعي عجمي

القانون اإلسالمي يدخل نظام القضاء البريطاني  
اإ�سافة  على  البريطانية  الحكومة  تعمل 

القانون  اإلى  الإ�سالمية  ال�سريعة  من  مبادئ 

البريطاني لتنظيم ق�سايا الميراث والو�سية 

عند الم�سلمين.

اأّن  ت��ي��ل��غ��راف(  )ذا  �سحيفة  وذك����رت 

قواعد  �سيطبقون  البريطانيين  »الم�سّرعين 

ة  الخا�سّ الق�سايا  في  الإ�سالمية  ال�سريعة 

وب��ذل��ك   ف��ق��ط،  الم�سلمين  ب��ي��ن  ب��ال��م��ي��راث 

التي  الو�سايا  كتابة  من  المحامون  �سيتمكن 

مت�ساوية  ح�سة  في  الحق  من  الن�ساء  تحرم 

مع الرجال في الإرث اإلى جانب حرمان »غير 

الموؤمنين« من »المطالبة بالإرث«.

وبّين التقرير الذي ن�سرته ال�سحيفة اأن 

المحاكم  بها  �ستعترف  والتي  الوثيقة،  هذه 

البريطانية، �سُتق�سي اأطفال ال�سركاء خارج 

نطاق الزوجية، بالإ�سافة اإلى الأطفال الذين 

في  اعتبارهم  اأو  الإرث  حّق  من  تبّنيهم  يتّم 

قائمة الورثاء ال�سرعّيين.

في  تزوجا  �سخ�سين  اأّي  اإق�ساء  و�سيتّم 

التوريث  م��ن  مدنية  مرا�سم  ف��ي  اأو  كني�سة 

ا�ستنادًا اإلى قوانين ال�سريعة الإ�سالمية التي 

اأحكام  في  الإ�سالمي  بالزواج  فقط  تعترف 

التوريث.

مطبقة  غير  ال�سريعة  مبادئ  اأن  يذكر 

هناك  اأّن  اإل  البريطاني،  القانون  في  حاليًا 

في  اإن�����س��اوؤه��ا  ت��م  �سرعية  محكمة   85 نحو 

للف�سل  الإ�سالمية  التجمعات  ذات  المناطق 

في النزاعات بين العائالت الم�سلمة كالعقود 

التجارية واأمور الطالق والح�سانة.

ذكر الموقع الإلكتروني ل�»القناة ال�سابعة« 

تعليمات  اأن  ال�سرائيلي  العدو  تلفزيون  في 

جديدة �سدرت عن قيادة جي�س العدو حظرت 

فيها على الجنود ا�ستخدام تطبيقات الر�سائل 

ال�سريعة اأو اإر�سال اأية ر�سائل تتعّلق بن�ساطات 

الجي�س، وذلك تح�سبًا من الك�سف عن تفا�سيل 

هذه الن�ساطات التي يقوم بها الجي�س.

المعلومات  اأمن  »ق�سم  اأن  الموقع  واأ�ساف 

في جي�س العدو الإ�سرائيلي اأر�سل تعليمات تحظر 

لنقل  اآب«  »وات�س  تطبيق  ا�ستخدام  الجنود  على 

المعلومات العملياتية اأو المهنّية فيما بينهم«.

»جالي  الجي�س  اإذاع��ة  بثته  تقرير  وف��ي 

في  كبير  ارتباك  »ح�سل  فيه:  جاء  ت�ساهل« 

بخ�سو�س  ال��ق��ي��ادة  داخ���ل  الما�سي  ال��ع��ام 

للخدمة،  الذكية  الهواتف  باإدخال  ال�سماح 

تتعلق  التاريخ وقعت م�ساكل عّدة  ومنذ ذلك 

بت�سريب معلومات خطيرة«.

اأ�سدر  قد  الإ�سرائيلي  العدو  وكان جي�س 

ا�ستعمال  ب��وق��ف  للجنود  �سابقة  تعليمات 

مناطق  في  »ويز«  المرورية  الخرائط  تطبيق 

اإل��ى  ج��ن��وده  دخ���ول  خ�سية  الغربية  ال�سفة 

مناطق فل�سطينية وتعّر�سهم للخطف.

جيش العدّو يحظر »واتس آب«

حول العالم
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فايسبوك يشتري 11 ألف طائرة
الجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  م��وق��ع  ي�سعى 

بدون  طائرات  ل�سراء  فاي�سبوك  ال�سهير 

طيار - درونز - ل�ستخدامها لن�سر �سبكة 

الإنترنت في اأفريقيا.

ف��اي�����س��ب��وك - اإل�����ى ج���ان���ب ���س��رك��ات 

نوكيا،  ايريك�سون،  مثل  �سخمة  ومنظمات 

هو  وغيرها-  و�سام�سونج  كوالكوم  اأوب���را، 

 internet.org لم�سروع  الداعمين  اأهم  اأحد 

الذي يهدف لربط مناطق �سا�سعة من العالم 

الإنترنت  �سبكة  ت�سل  لم  حيث  بالإنترنت، 

لهذه المناطق بعد.

مليار   2.7 اإن  ت��ق��ول  الح�����س��ائ��ي��ات 

يعني  ما  اأي   - بالإنترنت  مت�سل  �سخ�س 

يجعل  ال��ذي  الأم���ر   ،- فقط  العالم  ثلث 

الب�سر  من  المزيد  لربط  ي�سعى  الم�سروع 

بالإنترنت.

فاي�سبوك  اإن  ال��ت��ق��اري��ر  اأح���د  ي��ق��ول 

بدون طيار  ل�سراء م�سنع طائرات  ت�سعى 

»تيتان«،  تدعى  ال�سم�سية  بالطاقة  تعمل 

�سنوات   5 لمدة  الطيران  ت�ستطيع  والتي 

كيلومتر،  األ��ف   65 ارتفاع  على  متوا�سلة 

وهي قادرة على حمل مواد ت�سل اإلى 100 

كيلوجرام، على اأمل اأن ُتجرى عليها بع�س 

توفير  قادرة على  التي تجعلها  التعديالت 

التي  للمناطق  بالإنترنت  الت�سال  خدمة 

تقع اأ�سفل منها على الأر�س.

ت�سعى  فاي�سبوك  اأن  التقرير  وي�سيف 

لتوفر  طيار  ب��دون  طيارة  األ��ف   11 لبناء 

للمناطق  بالإنترنت  ل�سبكة  �ساملة  تغطية 

التي لي�س لديها ات�سال بالإنترنت اأو لديها 

ات�سال �سعيف.

اأكد العلماء اأن اأنف الإن�سان قادر على 

تمييز تريليون رائحة. وتو�سل العلماء الى 

ودرا�سات  بحوث  نتيجة  ال�ستنتاج،  هذا 

اأكثر  الإن�سان،  لدى  ال�سم  اأن حا�سة  بّينت 

حّدة مما كان يتوقع.

وجهز الباحثون 128 جزيئة كل واحدة 

خلطوا  ثم  خا�سة،  برائحة  امتازت  منها 

مختلفة.  وكميات  بن�سب  الجزيئات  هذه 

ح�سلوا  التي  الروائح  َعَر�سوا  ذلك  بعد 

عالقة  ل  اعتياديين  اأ�سخا�س  على  عليها 

لهم ب�سناعة العطور.

وبينت نتائج هذا الختبار اأن الإن�سان 

الب�سيط  الختالف  تمييز حتى  على  قادر 

جدًا بين رائحة واأخرى.

ن��م��وذج��ًا  ال��ب��اح��ث��ون  اأن و���س��ع  وب��ع��د 

ح�سلوا  ال��ت��ي  المعطيات  اإل���ى  ا���س��ت��ن��ادًا 

قادر  الإن�سان  اأن��ف  اأن  ا�ستنتجوا  عليها، 

اأقل  على التمييز بين تريليون رائحة على 

تقدير.

أنف اإلنسان قادر
على تمييز تريليون رائحة 
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حول العالم

»جّني البحر«.. 
أصغر غطاس في العالم من جنوب لبنان

يحمل الطفل »علي يون�س« البالغ من 

البحر«،  »جني  لقب  اأع��وام،  �ستة  العمر 

حلمه  لكن  ال�سّباحين،  مفاجاأة  وهوايته 

جيني�س  مو�سوعة  ف��ي  ا�سمه  ي��درج  اأن 

لالأرقام القيا�سية على اأنه اأ�سغر غطا�س 

ال�سباحين  يفاجئ  اإنه  العالم، حيث  في 

�ساطئ  ع��ن  بعيدة  م�سافة  على  وه��م 

لبنان،  الأثرية في جنوب  مدينة »�سور« 

وفجاأة  الماء،  تحت  اأقدامهم  بدغدغة 

قناع  خلف  ال�سطح  على  اأمامهم  يطفو 

كبير يخفي وجه طفل �سغير.

ويروي والد الطفل وهو جراح اأ�سنان 

علي  اب��ن��ه  اأن  الغط�س،  اإج����ازة  يحمل 

عمره،  من  الثانية  في  وهو  العوم  تعلم 

واأنبوبة  بقناع  الماء  تحت  يغط�س  وب��داأ 

اأوك�سجين فقط بال مالب�س غط�س قبل 

اأر�سل  اأنه  موؤكدًا  الثالث،  عامه  يتم  اأن 

فيها  ليدخل  جيني�س  لمو�سوعة  طلبًا 

كاأ�سغر غّطا�س فى العالم. يقول الطفل: 

»اأح�����ب ال��ب��ح��ر، ك��ل��م��ا غ��ط�����س��ت ع��دت 

وا�سفنجًا،  و�سرطانات،  اأ�سماكًا،  حاماًل 

مختلف  من  واأ�سدافًا  متنوعة،  وحجارة 

اأول متحف في  اأقيم  اأن  واأري��د  الأن��واع، 

البحر، و�سيكون في لبنان«.
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بريطانيون  علماء  اأج��راه  اختبار  بّين 

في  ال��م��وج��ودة  اأوميجا-3  اأح��م��ا���س  اأن 

عالج  في  ت�ساعد  قد  البحرية،  الأ�سماك 

ا�سطرابات النوم لدى الأطفال.

و�سارك في الختبار 350 طفاًل يعانون 

ثالثة  بين  اأع��م��اره��م  ت��ت��راوح  الأرق  م��ن 

و�سبعة اأعوام.

بع�س  كان  اأ�سهر،  ب�سعة  مدى  وعلى 

على  تحتوي  اإ�سافات  يتناولون  الأطفال 

اأوميجا-3، وبع�سهم الآخر دواء  اأحما�س 

الختبار،  نهاية  وفي  للمقارنة.  البال�سيبو 

من  الأط��ف��ال  ل��دى  النوم  ج��ودة  تح�ّسنت 

األسماك
تعالج اضطرابات
النوم لدى األطفال

المجموعة الأولى.

ثرية  البحرّية  الأ���س��م��اك  اأن  وي��ذك��ر 

ب�سكل  ت�سارك  التي  اأوميجا-3  باأحما�س 

ن�����س��ط ف���ي ان���دم���اج ب��ع�����س ال���م���واد في 

بدرجة  الإن�سان  نوم  في  الموؤّثرة  الج�سم 

ك��ب��ي��رة. وم���ن ب��ي��ن ه���ذه ال���م���واد حم�س 

بم�ستوى  المرتبط  الدوكو�ساهيك�سانويك 

الميالتونين في الج�سم.

اأخ��رى مثل عمليات  اأن ارتفاع ح��رارة الأر���س واأم��ور  حذر علماء من 

ال�ستك�ساف والحفريات في مناطق محّددة قد يعيد اإلى الحياة فيرو�سات 

قاتلة كانت تعتبر في عداد الفيرو�سات المنقر�سة اأو التي انتهى وجودها 

على الأر�س.

دائمة  �سيبيرية  اأر���س  قطعة  يفح�سون  كانوا  فرن�سيون  علماء  وق��ال 

واأو�سحوا  األف �سنة عاد من �سباته.   30 اإن فيرو�سًا مجمدًا منذ  التجلد، 

اأن الفيرو�س المعروف با�سم »بيثوفيرو�س �سيبريكوم« ل ي�سكل خطرًا على 

عودة  ب�ساأن  مخاوف  تثير  الحياة  اإلى  عودته  ولكن  الحيوان،  اأو  الإن�سان 

فيرو�سات اأخرى فتاكة، مثل الجدري، في ظل ارتفاع درجة حرارة الأر�س.

وفيرو�س »بيثوفيرو�س«، هو من عائلة من الفيرو�سات العمالقة كانت 

قد اكت�سفت قبل 10 �سنوات مدفونة في الجليد على عمق 30 مترًا. ويمكن 

روؤيته بوا�سطة الميكرو�سكوب.

فيروس يستيقظ من سباته 
بعد 30 ألف سنة
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�ضح اأم خطاأ؟

اأ - تبراأ ذّمة المكّلف في بذل الخم�س ولو كان من دون التزام بال�سوابط ال�سرعّية.

ب - م�ساألة التكفير التي ابتدعها الخوارج في عهد الإمام عليQ كانت اأكبر فتنة وقعت في الإ�سالم.

ج - اإّن الف�سل بين الجن�سين مريح لأجواء التلميذ النف�سّية والدرا�سّية ويجّنبه الم�ساكل.

امالأ الفراغ:

اأ - اإّن ...... حرارة الأر�س، مع عوامل اأخرى، قد يعيد اإلى الحياة فيرو�سات قاتلة كانت تعتبر في عداد 

الفيرو�سات المنقر�سة.

ب - الطاعة حقٌّ للمع�سوم وواجبة على ......

ج - ...... م�سطلح قراآني ا�ستخدم في القراآن لأمثال فرعون والمجموعات المعادية للحق والحقيقة.

من القائل؟

اأ - »ال�سهيد يتحّول اإلى عمل م�ستمر ل عبر يده التي نزفت، واإّنما عبر الأيدي الكثيرة التي ي�سخرها 

اهلل، لتكون ن�سخة طبق الأ�سل، وهذا وجه من وجوه حياة ال�سهيد«.

ب - »اإّنا ل نعود في �سيء اأعطيناه«.

ج - »�سترى الّن�سر بهذه العمامة باإذن اهلل«.

�ضحح الخطاأ ح�ضبما ورد في العدد:

اأ - اإن النية عبارة عن تنقية العمل من مطلق ما ي�سوبه غير اهلل.

ب - اإّن ما يو�سل الإن�سان اإلى الطمئنان والأمان والإيمان هو فقط محبة اهلل وال�سدقة.

ج - لكّل ح�سنة ثواب، ولكّل �سيئة عقاب، واإّنه ل بد لك في قبرك من ح�ساب.

من/ ما المق�ضود؟

اأ - كّل َمن يمتلك ا�ستعداد قبول معارفه باإخال�س وتوا�سع، يجد طريق الهداية ويكون قد هّياأ الأجواء ل�سعادته.

ب - كان يم�سي ما يقارب 18 �ساعة في اليوم بين قراءة وكتابة طوال �سنين عديدة.

ج - اأطلق على ال�سهيد ال�سعيد »مرت�سى اآويني« ت�سمية »�سّيد �سهداء اأهل القلم«.

أسئلة مسابقة العدد 272

اأ�سئلة الم�سابقة ُيعتمد في الإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي. ٭ 

ُينتخب الفائزون �سهريًا بالقرعة من بين الذين يجيبون اإجابات �سحيحة عن كل اأ�سئلة  ٭ 

الم�سابقة وتكون الجوائز على ال�سكل الآتي:

�لثاني: مئة األف ليرة لبنانية �لأول: مئة وخم�سون األف ليرة لبنانية 

بالإ�سافة اإلى 8 جوائز قيمة كل واحدة منها خم�سون األف ليرة.

يعتبر  بالقرعة،  اإجابات �سحيحة ولم يوفق  اثني ع�سر عددًا ويقّدم  ي�سارك في  كل من  ٭ 

فائزًا بالجائزة ال�سنوية.

ُيعلن عن الأ�سماء الفائزة بالم�سابقة ال�سهرية في العدد مئتين واأربع �سبعين ال�سادر في  ٭ 

الأول من �سهر تموز 2014م بم�سيئة اهلل.
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في اأي مو�ضوع وردت هذه الجملة؟

تتحّول النف�س في ظّل طاعة اهلل عزَّ وجل اإلى عن�سر اآخر ي�سمو عن كل حاجة لينظر اإلى الطاعة 

على اأنها تحقيق لرغبة المحبوب.

ما هو؟

ِمْن اأعظم موؤلفات الجاحظ، حاول الجاحظ فيه و�سع اأ�س�س علم البيان وفل�سفة اللغة.

اأ�ضبر  اأو  اأ�ضول بيدٍ جذاء  اأن  اأرتئي بين  التي ورد فيها »وطفقت  ا�ضم الخطبة  ما 

على طخيٍة عمياء«.

ما ا�ضم ال�ضهيد الذي قال: »لنا جهاد مرتبط بالوالية الممتّدة اإلى النبّوة المت�ضلة 

باهلل تعالى«.

فرقة,  كل  اإليه  وتنتهي  ف�ضيلة,  كل  اإليه  تعزى  رج��ل  في  اأق��ول  »م��ا  فيه:  قيل 

وتتجاذبه كل طائفة, فهو رئي�ص الف�ضائل وينبوعها«. فمن هو؟

الجائزة االأولى:لينا محمود ن�ضر اهلل. 150000 ل.ل.

الجائزة الثانية:  حوراء اإبراهيم عبد اهلل. 100000 ل.ل.

8 جوائز, قيمة كل منها 50000 ل.ل. لكل من:

كوثر طالب وهبي.* 

حيدر نادر عبادي.* 

ر�ضا مو�ضى الزين.* 

ندى حكمون نا�ضر الدين.* 

هيثم اإبراهيم البوداني.* 

بهيج ح�ضن ال�ضاحلي.* 

محمد ح�ضين عي�ضى.* 

 مروان اأحمد �ضاطي.* 

أسماء الفائزين في قرعة مسابقة العدد 270

ل من حزيران  2014م اآخر مهلة ال�ضتالم اأجوبة الم�ضابقة: االأوَّ

من  اإلى حرمانها  يوؤدي  ما  القرعة  �سحب  بعد  المجلة  اإلى  الق�سائم  من  العديد  ت�سل  ٭ 

ال�ستراك بال�سحب لذا يرجى الإلتزام بالمهلة المحددة اأعاله.

داغر  �سنتر  اإلى  اأو   ،)24/53 �س.ب:  البريد)بيروت،  �سندوق  عبر  الأجوبة  ُتر�سل  ٭ 

اإلى  اأو  المعمورة  الثقافية-  الإ�سالمية  المعارف  جمعية  مكتبة  اإلى  اأو  العبد  -بئر 

الإمام  اإمداد  الثقافية -النبطية- مقابل مركز  الإ�سالمية  المعارف  معر�س جمعية 

الخميني}.

كل ق�سيمة ل تحتوي على ال�سم الثالثي ومكان ورقم ال�سجل تعتبر لغية. ٭ 

يحذف ال�سم المتكّرر في ق�سائم ال�ستراك. ٭ 

مهلة ا�ستالم الجائزة ثالثة اأ�سهر من تاريخ اإعالنها في المجلة، واإّل فتعتبر ملغاة. ٭ 
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كاأ�س  وتتجّرع  ال�سوق  اأجنحة  على  ت�سافر 

بعيد عني؟  واأنت  الترحال  لك  اأيحلو  الفراق، 

اأم اأّن قيود الدنيا اأحكمت اأقفالها عليك؟

ولدي اأترحل يا بل�سمة الجراح.. يا خمرة 

الحب يا ع�سق الو�سال!

وال��دم  األ��م��ًا،  يعت�سر  القلب  اإّن  ول���دي! 

يتدّفق نهرًا، والعين تدمع �سوقًا...

يزال  ل  قهوتك  فنجان  اإّن  حبيبي!  ولدي 

حيث  هناك  ال��م��ن��زل،  �سرفة  على  ينتظرك 

لي  لتترك  رحالها  البي�ساء  الحمامة  حّطت 

منك ذكرى موؤن�سة.

اأن  اأم���ا ع��رف��ت  اأم��ي��ر!  ي��ا  ول���دي حبيبي! 

�سيكون  فكيف  ال��وال��دة؟  على  �سعب  الغياب 

دنياي  اأن  تعِرف  األ��م  كبدي؟  فلذة  يا  غيابك 

ث��ن��اي��اك؟ واإن غ��اب��ت عني  ب��ي��ن  ِم���ْن  ت�����س��رق 

ب�سمتك فما حاجتي لنور ال�سم�س؟

اأعلُم يا نور عيني اأنك ل تفارقني، اأَول�ست 

اأنت الذي ترّدد دائمًا على م�سامعنا: »نحن ل 

نبقى  نموت،  ل  القائم  اأ�سحاب  نحن  نموت، 

اأحياء!«.

نب�سة  القلب،  في  حيًا  تزال  ل  اأنت  نعم، 

ورود  اأوراق  على  ندى  وقطرة  الأوردة  تنع�س 

الب�ساتين؛ تلك الوردة الحمراء التي اأردت اأن 

تقطفها من ب�ستان الجّنة، وكان الح�ساد، على 

اأر�س ذابت فيها الدماء وحّلقت منها اأ�سراب 

ال�سهداء، وكنت اأنت اأميرًا في القافلة.

و�لدة �ل�سهيد

مليكة �لحاج

حديث الروح
مهداة إلى الشهيد البطل أمير عباس الصاروط )جواد الحسيني()*(

ن�����������ه�����������ر ي���������ب���������ك���������ي ال��������ق��������م��������رل���ل���ع���ي���ون ال����را�����س����ي����ات ع���ل���ى اأه�������داب

ل�������ي�������ل �������س������ه������ر ي������ب������ك������ي ال�����ق�����م�����رلأح������الم ال�����س��ب��ا ون�����س��ي��م ال��ع�����س��ق في

ل��������ك ي��������ا ه������رم������ل ي����ب����ك����ي ال����ق����م����ري����ا غ���ي���م���ة ���س��ك��ن��ت اإل�������ى ح�������س���ن ق���در

ب�������س���ر اأرواح  م�������ن  روح  اأن�����������ِت ع�������س���ق اأن�����������ِت ع�����ب�����رة وع���ب���راأن��������������ِت 

����ِل ال����ت����اري����خ ي��خ��ب��رك اأّن��������ا ال����ق����در اأّن��������ا ال���م���ب���ت���داأ وال���خ���ب���ري����ا ح�����اق�����دًا �����سَ

ق��ف��رَف���������اأُْم���������ر ف����ي����ال����ق ال�����ح�����ق ����س���ي���دن���ا اأو  ����س���م���اء  ف����ي  خ���ل���ف���ك  ن���خ�������سْ 

وال��ي��وم ع��ّزن��ا  ��ِه��دت  ���سَ الْق�سير  ن�����ب�����ّرد ي�����ب�����رود ب�����������س�����واٍظ ك���ال���م���ط���رب��الأم�����س 

ن�����الح�����ق ِح�����ق�����ده ن����رم����ي����ه ف�����ي ���س��ق��رون�������س���ح���ق ال���ك���ف���ر ف�����ي وك������ر ن����دّم����ره

ل��ل��ق��ائ��م��ي��ن ل���ل���داع���ي���ن ف����ي ل���ي���ل ���س��ه��رح������زب الإل���������ه ب������ات ال�����ي�����وم م���ف���خ���رًة

ل�����ولك ل�����ولك ����س���اع ال���ح���ق واح��ت�����س��رل����ك ال���ت���ح���ّي���ة ���س��ه��ي��د ال����ع����ز ن��رف��ع��ه��ا

اإل���������ى ال�����ج�����ن�����ان ع����ري���������س����ًا ي������ا ق��م��ري�����ا ت�����اج�����ًا ع���ل���ى ال�������روؤو��������س ن��رف��ع��ك

اإل�����ي�����ك ح���م���ل���ن���ا ال���ن�������س���ر ف��ان��ت�����س��ري���ا ح���ام���ل ال��م��ج��د اأن�����ت ال��م��ج��د ���س��ي��ده

ال��ق��م��رل���س��م��ك ال��ن�����س��ر ���س��م��ي ال��ن�����س��ر اأغ��ن��ي��ة ي��ب��ك��ي  ول  ال�����س��ب��ح  ل��ي�����س��ح��ك 

�لمحامي �لأ�ستاذ م�سر حمادة

لمن يبكي القمر؟!
)*( ا�ست�سهد دفاعًا عن المقّد�سات بتاريخ 2013/5/26.
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مهداة إلى روح الشهيد المجاهد محسن 
سمير برو )حسن المجتبى()*(

عتقت في خوابي التراب جروحي 

وفا�ست اإلى ال�سماء روحي 

��ه��وة  ِع��ف��ت ال���ن���وى... وام��ت��ط��ي��ُت ���سَ

الجوى..

مع اأحّبة عرجوا في براق دمهم 

�سهداء.. �سعداء 

فمال ال�سياء على ال�سياء.. 

وها اأنا تحت قو�س ال�سم�س.. 

اأفتح جفون و�سيتي:

يا كرام، المقاومة دربي وهويتي.. 

بندقية الحق بندقّيتي..

فل�سطين لنا زين..

والقد�س لنا عين..

وفي القلب حب زينب

وع�سق الح�سين..

كونوا عبا�سها.. ونبرا�سها..

كي ل ت�سبى زينب مرتين..

م�سطفى عليق 

مهداة إلى شهيد الدفاع عن المقدسات 
محمد حسن شحادي »عبد الزهراء« في 

الذكرى السنوية الستشهاده)*(
هي �سنة من العمر م�ست، طوتها الآهات والأحزان.

ما  فينا،  ت�سكن  زل��ت  ل  ولكنك  رح��ل  ع���اٌم 

با�سمك  تنطق  زالت  ل  قلوبنا  يومًا.  ن�سيناك 

الأحزان  تخللتها  بال�سواد  المو�ّسحة  واأيامنا 

والدموع، عاٌم خلناه دهرًا.

وهل ن�ستطيع العي�س بدونك؟!

محمد ن�ستاق لحنان يديك تطرقان بابنا كل يوم، 

�سائاًل عن اأحوالنا، ت�سمع همومنا وم�ساكلنا.

ن�ستاق ل�سوت �سحكتك تتغّنى بها اآذاننا..

من  يمل  ل��م  ال���ذي  ال��م��رح  ل�سخ�سك  ن��ت��وق 

وح�سرة  تقتلنا  الحزن  دموع  يومًا.  ممازحتنا 

الفراق اأ�سعلت نار ال�سوق داخلنا.

هو عاٌم من الحزن ما عاد للفرح طعٌم فيه.. 

فمرارة الرحيل مالأت قلوبنا بالأحزان.

محمد ع�سقك لل�سهادة ا�ستعجل الرحيل تاركًا 

قلبك  زه��رة  تاركًا  واأنين،  ة  غ�سّ في  اأحبابك 

فهي  الأب..  لحنان  ت�ستاق  وح��ي��دة  )م��ري��م( 

تناديك دومًا تهتف با�سمك كّلما راأت �سورتك 

المعّلقة في البيوت وال�ساحات ولكنك لّبيت نداء 

م�سيت.  فم�سيت،  نادتك،  حين  العقيلة  زينب 

والآن بعد عام على الرحيل عادت الأحزان من 

ويا  الحزن  ع��ام  فيا  ال��ج��راح.  وتفّتحت  جديد 

ا�ستئذان،  بال  الحبيب  اأخذِت  الجراحات  �سنة 

فاقرئيه عنا التحية وال�سوق وال�سالم...

حور�ء علي علوية

حنيٌن واشتياق
شهيد..

)*( ا�ست�سهد بتاريخ 2013/5/19م.
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ح�سينيٌّ هواُه المرّقُد في الح�سا

ي�سري والمهُر كرٌب وبال

هم وقرِبهم ن�سج الدما لحبِّ

�سترًا لزينب بنت المرت�سى

»واهلِل لن ت�سبى الحوراُء مجددًا«

قالها والروُح ازدانت تاأُلقًا

جعفر... يا نورًا من ن�سِل اأحمَد

حفظت الو�سية وم�سيت للعلى

اأرهبتهم قائدًا مقدامًا مغوارًا

حال الرِّ �سّدوا  وقلَت  الفجر  ًة لي�ست من ن�سج الخيالقمَت �سّليت  �ساأروي عنك ق�سّ

الترحالقادمًا من �سوح الجهاد من �سوح النزال تناجي  الحوراء  ح��رَم  قا�سدًا 

طال اأن  بعَد  لَح  ال�سهادِة  نجُم  الو�سال�سيدتي  عني  تقطعي  ل  رج��اًء  اأرج���وِك 

با كانت ول تزال من التحَق ا�سُت�سهد ومن تخّلَف ما بلغ الَمنالاأمنيتي مولتي منذ ال�سّ

الك�ساء والآل اأ�سحاُب  اأ�ساء نحُن  اللقب�ٌس  ال�سّ دنيا  من  ه��ارب��ًا  طالبًا  ن��ردُّ  ل 

اأر�سلُت لك نفحًة لأر�س ال�سهادةِ مر�سالع��اب��دًا ���س��ال��ح��ًا راج��ي��ًا خ��ي��ر الأع��م��ال

قلَت اإلهي تركُت الخلق طّرًا وقلبي ا�ستقالُخّيرَت في الطريق اأن اذهْب وّدع العيال

الّرحال �سّدوا  وقلت  الفجر   على ال�سالة قد اأّذَن باللقمَت �سّليَت 
ّ
اهلل اأكبُر حي

الدّجالهلّموا اأ�سَد الغاِب اأر�ُس ال�ّسبي تنادي الرجال ويزيُد  �سعٍد  واب��ُن  ع��اَد  ال�سمُر 

بالنبال الر�سيَع  ويرموا  ال�سريَف  الّراأ�َس  فكونوا عبا�سًا والأكبَر والقا�سَم والأبطالليحّزوا 

ُم��ح��ال واهلل  ث��ان��ي��ًة  زي��ن��ُب  ت�سبى  جاَء حيٌن طالما ع�سقناه وانتظرناه بابتهالل��ن 

ب�سهم ع�سق وُهُم زلزلِت الأر�ُس بهم زلزالن�ست�سهُد ها هنا فداكُم �ساَل الدُم طهرًا �سال

َيطعُن كفَرُهم ب�سيف حيدرا

ومحمٌد وقف بباب الفردو�س مرحبًا

بمن بذل الروح فداًء لزينب الكبرى

ُب بالدما فهنيئًا لَك اأيها الفار�ُس المخ�سّ

جوار الأحبِة من اآِل الم�سطفى

�آلء قا�سم ها�سم

مضى... والقبلُة زينب
مهداة إلى الشهيد جعفر حسين هاشم)*(

*شّدوا الرِّحال
مهداة لروح الشهيد محمد علي أسد بكري )أبو علي ساجد()*(

يو�سف �أيوب

)*( ا�ست�سهد دفاعًا عن المقد�سات بتاريخ 2013/11/1. 

وال�سهيد من مواليد 28 ني�سان 1987.

الهوام�ص

)*( ا�ست�سهد دفاعًا عن المقد�سات بتاريخ 2013/05/19. 

الهوام�ص

بأقالمكم

106



ربيع المقاومة... أزهر شهادة في شهر الشهادة

ج��واده..  عن  الفار�س  ترّجل  واأخ��ي��رًا 

الحاج ربيع �سهيدًا.. رحل الحاج ربيع بعد 

اأتعرفون   ون�سال..  وكفاٍح  جهاٍد  �سنة   28
ربيع المقاومة  »الحاج ربيع«...؟

ومليتا،  واللويزة  �سافي  ت��راب  �سلوا 

فار�سها  عن  فتتحدث  و�سهولها  كهوفها 

وحاميها. �سلوا مواقع العدو في بئر كاّلب 

وعرمتى والدب�سة وحتى الغجر و�سبعا، من 

دا�س روؤو�س الأعداء على ترابها؟

���س��ل��وا ب��ي��وت ج��ب��ل ع��ام��ل، ن�����س��اءه��ا، 

الحاج  ب�سمة  عن  اأطفالها  وحتى  �سيوخها 

رب��ي��ع ع��ن��د ل��ق��ي��اه��م.. ���س��ل��وا ع��ن قا�سي 

و�ساحب  والمجاهدين  ال��ن��ا���س  ح��اج��ات 

�سلوا  قلوبهم..  في  البهجة  ومدخل  الهّمة 

في  جماعة  وقتها  في  ال�سالة  محب  عن 

القراآن  يع�سق  كان  عمن  �سلوا  الم�سجد.. 

نداوؤه  في�سدح  ونهارًا  لياًل  وحافظًا،  قارئًا 

لإخوانه هلّموا اإلى ربيع القلوب »القراآن«.. 

�سلوا عمن لم يفارق زيارة عا�سوراء يوميًا 

الح�سين  باإمامه  طيلة جهاده، حبًا وع�سقًا 

Q.. �سلوا عّمن كان يذكر ويحّن لرفاقه 

)معلمه  راغ��ب  ال�سيخ  ال�سهداء،  وق��ادت��ه 

واأ�ستاذه(، ال�سيد عبا�س، �سعيد حرب، اأبو 

رائد، ال�سيخ اأبو ذر... وغيرهم، حتى كانت 

اأحمد  ال�سهيد  رفيقه  نع�س  بحمله  النهاية 

على  اإياه  معاهدًا  مهدي«،  علي  »اأبو  �سلوم 

اأن اللقاء قريب مع الأحبة وال�سهداء..

ال�سهادة..  راج��ي��ًا  وخاطبه  الح�سين  زار 

ذهب اإلى �سيدته زينب O زائرًا ليلة العا�سر 

معاهدًا اأنِك يا �سيدتي لن ُت�سَبْي مرتين..

ف�سرج بدمائه يوم الحادي ع�سر من 

الإ�سالم  عن  ومدافعًا  موا�سيًا  المحرم 

تب�ّسم  ال�سهادة  وقبل  الأ�سيل،  المحمدي 

لإخوانه وقال: »هذه �سيدتي الزهراء اآتية 

اإلّي لتاأخذني«.

فاأزهر ربيع المقاومة �سهادة في �سهر 

ال�سهادة، ونعم ال�سهادة يا حاج ربيع...

�أخوك �لذي ل ين�ساك

مجاهد - �سديق �ل�سهيد

مهداة الى روح الشهيد القائد حسن مرعي »الحاج ربيع«)*(

)*( ا�ست�سهد دفاعًا عن المقد�سات بتاريخ 2013/11/15 

الموافق 11 محّرم 1435ه�.
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)soduku( س�����ودوك�و 
مكّونة  ال�سبكة  هذه  �للعبة:  �سروط 

كبير  مربع  وك��ل  كبيرة  مربعات   9 م��ن 

مق�ّسم اإلى 9 خانات �سغيرة. من �سروط 

9 �سمن  اإلى   1 من  الأرق��ام  و�سع  اللعبة 

كل  في  الرقم  يتكرر  ل  بحيث  الخانات 

مربع كبير وفي كل خط اأفقي اأو عامودي.

2 5 9 3
8 2 5 7
6 3 4 1

4 7 2 3
1 2 5 9

9 8 5 4
5 3 2 6
3 4 1 9
7 5 4 8

هل الهند بعيدة؟

- �ساأل اأحدهم �ساحبه: هل الهند بعيدة؟

العمل  ف��ي  فزميلي  اأعتقد؛  ل  ف��اأج��اب��ه: 

هندي ياأتي كل يوم على الدراجة.

 �ضعَر بالبرد!

اأح���ده���م  ق�����ال  ل�ساحبه: لقد ق�سى - 

اأخي في الحرب.

اأجابه الثاني: كيف؟

هليكوبتر  ط��ائ��رة  يقود  ك��ان  الأّول:  رّد 

ف�سعر بالبرد...  فاأوقف المروحة.

لماذا؟
�ُضّمَي االإمام المهدّي| بالقائم؟

 :Q عن اأبي حمزة ثابت بن دينار الثمالي قال: �ساألت اأبا جعفر محمد بن علي الباقر

»يا بن ر�سول اهلل ... فلم �ُسّمي القائم قائمًا؟ قال: لما قتل جدي الح�سين Q �سّجت عليه 

المالئكة اإلى اهلل تعالى بالبكاء والنحيب، وقالوا: اإلهنا و�سّيدنا، اأتغفل عمن قتل �سفوتك وابن 

وجاللي  فوعزتي  مالئكتي  ق��ّروا  اإليهم:  وجل  عّز  اهلل  فاأوحى  خلقك؟  من  وخيرتك  �سفوتك 

لأنتقمّن منهم ولو بعد حين. ثم ك�سف اهلل عز وجل عن الأئمة من ولد الح�سين Q للمالئكة 

اأنتقم  القائم  بذلك  وجل:  عّز  اهلل  فقال  ي�سلى،  قايم  اأحدهم  فاإذا  بذلك،  المالئكة  ف�ُسّرت 

منهم«.

)علل ال�ضرائع, ج1, �ص129(

الواحة
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ما هو؟
�سيء من ي�سنعه ل يك�سف �سّره، ومن ياأخذه ل يعرفه، ومن يعرفه ل يريده، فما هو؟

كيف؟
كيف تغّيرين مزاج ولدك اإذا كان كثير الع�ضبّية واالنفعال؟

اإّن اإحدى اأف�سل طرق تغيير مزاج الولد عندما يكون على هذا الحال، هو تقديم �سيء من 

)اأو هرمون  الكورتيزول  ن�سبة  �سيخف�س  لأن ذلك  الماء،  كوبًا من  ولو  له،  ال�سراب  اأو  الطعام 

ال�سغط النف�سي( الذي يفرزه الج�سم عندما يكون منفعاًل ومتوترًا... فاإن لم يرغب ولدك في 

�سربه، ا�سربيه اأنت لأنك �ستحتاجينه...

يتدبّرون
ُدوِر} )الحج: 46( {َفاإِنََّها َل َتْعَمى �ْلأَْب�َساُر َوَلِكن َتْعَمى �ْلُقُلوُب �لَِّتي ِفي �ل�سُّ

اإن�سان: عينان في  فلكل  الو�سف«،  اأن »ل تخطئوا  للنا�س  تعالى  اإخبار من اهلل  الآية 

الراأ�س، فاقدهما ُيدعى )�سرير(، وعينان في القلب، فاقدهما ي�سّمى )اأعمى(. وقد ورد 

في الدعاء:

»و�أ�ساألك �أن تجعل �لنور في ب�سري و�لب�سيرة في ديني«.

)م�ضباح المتهجد, الطو�ضي, �ص 105(

صورة وتعليق
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الكلمات المتقاطعة

اأفقيًا:

م��ن �أ���س��ه��ر �لأدع���ي���ة �ل��م��روي��ة ع��ن �أه��ل . 1

Rلبيت�

نبع ماء – مركب. 2

مكتوب – للندبة. 3

جئت – بّحار. 4

ل�ض بحري – حرفان مت�سابهان. 5

حب – حرفان مت�سابهان– �أرطب بالماء. 6

كتب �إليهم – �أدخل. 7

�سوُت جريان �لماء – �أن�سى. 8

لل�سوؤ�ل – �أ�سابع. 9

�أكمل – غاب �لنجم – فقد عقله. 10

عموديًا:

من �لحيو�نات �لمنقر�سة – �سمير مت�سل. 1

حرف جر – �سد خارجة. 2

�إناء لل�سرب – فرَح. 3

دولة في �أوقيانيا. 4

عكا )مبعثرة( – �سار �سهر�ً لنا. 5

�أد�ة جزم – للتذمر. 6

يميتنا – رجاء. 7

للنفي – �سجاع. 8

�ل�سم �لأول )�ل�سغير( للإمام �لخميني} . 9

خبر – ��سم دعاءين �أحدهما كبير و�لآخر . 10

�سغير

الواحة
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حل الكلمات المتقاطعة ال�ضادرة في العدد 271

من يرغب من �لإخوة �لقر�ء بالم�ساركة في �سحب قرعة �لم�سابقة؛ 

فلي�ستعلم عن �لتاريخ من مركز �لمجلة.

Soduku ح����ل شب��ك�ة
الصادرة في العدد 271

1 4 2 5 7 9 3 8 6

9 3 8 4 6 1 2 5 7

5 7 6 2 3 8 1 9 4

2 1 4 9 5 6 7 3 8

8 5 7 1 4 3 6 2 9

6 9 3 7 8 2 4 1 5

7 2 5 3 9 4 8 6 1

3 8 9 6 1 7 5 4 2

4 6 1 8 2 5 9 7 3

جو�ب ما هو: �لنقود �لمزّورة

اأجوبة م�ضابقة العدد 270

12345678910

يااطلامتاح1

الاارنمر�س2

مهوناخخا3

لااو�ساربن4

كنج�سيرديب5

ميرمنملن6

اوتحجنث7

يااهتنالا8

حامزجييب9

نوفلتنينت10

1 - �سح �أم خطاأ؟

�أ - �سح.

ب - خطاأ.

ج - خطاأ.

2 - �ملأ �لفر�غ:

�أ - �سكر�ً.

ب - �لع�سل.

ج - �لمعلومات �لجغر�فية.

3 - َمن �لقائل؟

�أ - �ل�سيد ح�سن ن�سر �ل)حفظه �ل(.

ب - و�لدة �ل�سهيد علي مرت�سى}.

.Mج - �ل�سيخ ر�غب حرب

�ل��خ��ط��اأ ح�����س��ب��م��ا ورد في  ���س��ّح��ح   -  4

�لعدد:

.Rأ - للأنبياء�

ب - �لبطن.

ج - �سبعين.

5 - من/ ما �لمق�سود؟

�أ - �ل�سهيد ح�سن �ل�سرتوني.

ب - �لقلب.

ج - �لإمام �لحجة|.

6 - مع �لخامنئي »�جعلو� �أيامكم �إلهّية«.

7 -  ل يجوز.

8 -�لقّوة �ل�سهوّية.

9 - �لطاغوت.

كر. 10 - �ل�سُّ
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الروح سجدة 
كما  زالت  ما  الذكريات.  مخباأ  اإلى  عاد  عامًا،  وع�سرين  خم�سة  بعد 

هي... الأر�س، الأ�سجار المو�سمية التي تغفو في هذا الوقت، مجرى النهر 

الجاف الذي ل يجري اإل وقت ذوبان الثلوج، ال�سجرة المت�سررة... م�سى 

خطوات اأكثر... فانبعثت رائحة الأحّبة عبر اأثير الزمن. فهنا حيث هّداأ 

من روعه اأمين، وهنا ا�ستلقى فوؤاد، وهناك جهاد، وعادل فوق التّلة، مازن 

الذي لم ُيعرف له اأثر حتى الآن... هنا فا�ست اأرواح الأحّبة... هنا حيث 

مرب�س النار.

م�سى خطوات اأخرى باتجاه الج�سر الحجري، عادت له الذكريات حين 

اأ�سبح ذا  الآن فقد  اأما  القديم، كان طبقة واحدة مهجورة،  البيت  تلّقاه 

ثالث طبقات. تجّول حوله فهو لن يدخله الآن، فقد عاد اأ�سحابه و�سكنوه. 

اجتاحته رغبة اأن يدخل ليخبرهم عن اأحمد، الذي بقي فيه �ساجدًا قرابة 

�سهرين... هكذا وجد جثمانه... �ساجدًا، مل�سقًا �سدره بالأر�س، تتدلى 

من رقبته �سبحته، وجراحه مختفية في �سدره..

لن يعرف قاطنو المنزل اأي عمود نور �سعد اإلى ال�سماء منه، واأّي اأريج 

جنان عبق في ذلك المنزل، واأّي جثمان طاهر لم يباِل بمرور الوقت.

م�سح عن عينه دمعة حنين اإلى اأحّبة الزمن القديم، لكنه لم يعد بعد 

انقطاع اإّل بهدية لهم، بعد التحرير وتموز... والدفاع المقد�س، عاد اإليهم 

على عكازه، والعهد يتجّدد.

نهى عبد اهلل

آخر الكالم
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