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ال�صّيد علي عّبا�س املو�صوي

اأمام  الخ�صوع  َفِة  و�صِ ا�صتعالء  من  تحمله  بما  التكّبر  فِة  �صِ بيَن 

االإرادة االإلهّية حدٌّ تف�صــل فيه تمامًا معرفة االإن�صان بنف�صه. فالنا�س 

في هذه الدنيا على �صنفين: �صنف اأعلى من �صاأن نف�صه وجعل لها ما ال 

�س به، و�صنٌف عرف قدر نف�صه  ر الرداء الذي يتلبَّ ت�صتحّق، فكان التكبُّ

فخ�صع وخ�صع لرّبه ولم يقم بتجاوز حدود اهلل.

وبالتحليل والنظر في ال�شنف االأّول، نجد اأّنه ينطلق في مر�شه الُخُلقّي ذاك 

ين يحيطان به، في�شّكالن �شّدًا يح�ل بينه وبين الروؤية ال�شحيحة. من حدَّ

اإلى  النظر  في  الثاني:  والحّد  نف�شه،  اإلى  النظر  في  يتمثَّل  الأّول:  الحّد 

ين.  ب في كال الحدَّ غيره. وه� يعي�س الجهل المركَّ

ت�ؤّهلها  �شفات  ذات  اأّنها  على  نف�شه  اإل��ى  النا�س  من  ال�شنف  ه��ذا  ينظر 

لتت�شّرف في الك�ن كّله، حّتى في نظيره في الخلق، بما ي�شاء، فُيعلي من �شاأن 

هذه النف�س اأمام الطبيعة الك�نّية، وُيعلي من �شاأنها اأمام اأخيه االإن�شان، فيك�ن 

حياته  مفردات  في  م�شتمّرًا  �شل�كًا  تنعك�س  ذاته  في  طبيعة  واال�شتعالء  التكّبر 

�شغيرة وكبيرة، مع القريب والبعيد.

أول الكالم
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من  يملك  ال  دون��ه،  اأّن��ه  على  غيره  اإل��ى  النا�س  من  ال�شنف  ه��ذا  وينظر 

الم�ؤّهالت ما ي�شتحّق اأن يقرن به اأو يقارن، فال ه� في م�شاّف �شائر النا�س 

تك�ن  اأن  يبّرر  �شيء  في  معهم  ي�شترك  وال  معهم  واحد  �شياق  في  يك�ن  حّتى 

المقارنة �شحيحة.

اإلى  �شبيل  وال  النا�س،  من  ال�شنف  هذا  به  ي��شف  ما  ه�  فرع�ن  منطق 

تحطيمه اإاّل باإزالة حُجب النف�س وحُجب القلب حّتى يرى حقيقة نف�شه.

واإذا كانت الم�عظة والتفّكر والتدّبر واالعتبار بمن م�شى من االأمم ال�شالفة 

ظلمة  من  بهم  والخروج  �ُشباتهم،  من  ه�ؤالء  اأمثال  الإخراج  وا�شعًا  بابًا  ت�شّكل 

جهلهم، فاإّنها ال تك�ن مثمرة على الدوام، واإن كانت ال بدَّ واأن ت�شكّل الخط�ة 

االأولى في منطق الدع�ة اإلى اهلل لدى كّل من يريد اأن ي�شير في ذلك الطريق. 

ويع�د ذلك اإلى اأنَّ هذه الُحُجب ُتعمي وت�شّم، والمعرفة النظرّية اال�شتداللّية 

البرهانّية ال يمكنها النف�ذ اإلى قل�ب قا�شية كالحجارة، بل اأ�شّد ق�ش�ة.

ولذا، ت�شّكل الخط�ة االأخرى التنبيه اإلى معرفة النف�س بالطريق ال�جدانّي 

المبا�شر، حيث يتّم و�شع هذا االإن�شان اأمام حاالت عجز تم�ّس �شخ�شه اأو َمْن 

يتعّلق به، فال يجد �شبيل الخال�س منها، وبهذا يعرف قدره ومدى �شاآلة قدراته 

و�شعف ق�اه.

االأر�����س  ف��ي  الم�شتكبرين  ع��ل��ى  ع��ذاب��ه  وج����لَّ  ع���زَّ  اهلل  اأن����زل  ع��ن��دم��ا 

االأف���راد،  م�شت�ى  على  اأم  وال�شع�ب  االأم���م  م�شت�ى  على  ذل��ك  اأك���ان  ���ش���اء 

وال��ق��ل��ب..  العقل  بلغة  لهم  واأب��ان��ه  ال��ط��ري��ق  لهم  ك�شف  اأن  بعد  ذل��ك  ك��ان 

ففرع�ن  المبا�شرة،  الحقيقة  ي�اجه�ا  اأن  م��ن  ب��دَّ  ال  ك��ان  يهتدوا  ل��م   ول��ّم��ا 

عي اأّنه الرّب االأعلى،  ْر�ِض} )الق�ش�س: 4( وو�شل به االأمر اأن يدَّ
َ
{َعَل ِفي اْلأ

حقيقة  واجه  لّما  االعتراف  بنداء  �شدح  اأن  فكان  الر�شل  م�اعظ  تنفعه  ولم 

عجزه عندما اأدركه الغرق.

بع�س  م��ع  التكّبر  درج���ات  م��ن  مختلفة  بم�شت�يات  واإْن  ال��ح��ال،  وه��ك��ذا 

الجماعات داخل اأّمتنا االإ�شالمّية اأو مع بع�س االأفراد داخل مجتمعاتنا. فبعد 

لغة  ه�ؤالء  حّق  في  االإن�شان  يمار�س  واأن  بدَّ  ال  واالإر�شاد  ال�عظ  لغة  تف�شل  اأن 

ال�شدم بال�اقع حّتى يدرك�ا مدى عجزهم و�شعفهم، قال تعالى: {اإِنَّ اهلَل َل 

ُيَغيُِّر َم� ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّرواْ َم� ِب�أَْنُف�ِسِهْم َواإَِذا اأََراَد اهلُل ِبَقْوٍم �ُسوًءا َفَل َمَردَّ َلُه 

ن ُدوِنِه ِمن َواٍل} )الرعد: 11(. َوَم� َلُهم مِّ

واآخر دع�انا اأن الحمد هلل رّب العالمين.
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دعاء االفتتاح )8(:

د. يو�صف َمَدن

ال�صابق،  العدد  ال�صلوك، في  و�صلنا في مبادئ قيم تنظيم 

على  تعمل  القيم  هذه  اأّن  كيف  و�صرحنا  ال�صابع،  المبداأ  اإلى 

مع  العدد  هذا  في  ونكمل  واحــد...  اّتجاه  في  ال�صلوك  �صبط 

المبداأين الثامن والتا�صع.

ويسُتُر عليَّ وأنا أعصيه

ال�ّصتر  مــبــداأ  الــثــامــن:  *المبداأ 
يكولوجّي االأخالقّي وال�صَّ

اإن�شانّية  ���ش��رورة  الج�شد  �شتر  اإّن 

ما  �شتر  منها  مختلفة،  غ��اي��ات  لتحقيق 

اأمر اهلل �َشتره اأو حماية الج�شد من البرد 

�شه�لة  اأكثر  اأم��رًا  يك�ن  قد  ولكّنه  والحّر. 

على  تعتاد  حين  النف�س  ف�شائح  �شتر  من 

الرذائل ومعا�شي اهلل عالنية واأمام المالأ. 

ذلك  على  يترّتب  مّما  الرغم  وعلى  لكّنه، 

لتنمية  ي�شّكل �شرورة  فاإّنه  من �شغ�طات، 

عالقة نف�شّية اإيجابّية بين االإن�شان ورّبه.

*ال�صْتر االأخالقّي اأمن نف�صّي
تحقيق  باأهمية  االإن�����ش��ان  اأق���ّر  ل��ه��ذا، 

»ال�����ش��ت��ر االأخ���الق���ّي« وال��م��ح��اف��ظ��ة عليه 

ذاته  وحفظ  للفرد  النف�شّي  االأمن  لتحقيق 

ال�شرِّ  للعي�ب في  المت�شّيدين  من مخاطر 

االإ�شالمّي  الت�شريع  في  له  وو�شع  والعلن، 

ق�اعد و�ش�ابط. وما اعتدنا عليه، اأحيانًا، 

في حياة بع�س الَحمقى اأْن يق�دهم الجهل 

بَنقل  اأنف�شهم  ح  ف�شْ اإل��ى  جماعة  اأو  ف��ردًا 

ب�ش�رة  ل��الآخ��ري��ن  الم�شت�رة  اأ���ش��راره��م 

يق�م�ن  عندما  وذل���ك  وق��ح��ة.  اأو  علنّية 

اأم���ام  اأع��م��ال��ه��م  ق��ب��ائ��ح  بك�شف  بجهلهم 

لالآخرين  اأ�شرارهم  ك�شف  ويحمل  المالأ، 

اإلى الحديث عنه في ال�شر والعلن، ويجعل 

من حماقته مجااًل لهتك ع�راته.

*َت�صتر على قبيح عملّي
اإلى  نظرنا  يلفت   | المهدّي  االإم��ام 

عي�بنا«  ب�»�شْتر  الحكيم  االإل��ه��ّي  االإج���راء 

واإخفاء قبائح اأعمالنا عن االأنظار، والكّف 

عن فعل معا�شينا في العلن، وجعل | من 

)هذا ال�شتر( ما ي�شت�جب الثناء على اهلل 

�شبحانه، وحمده عزَّ وجلَّ من قبل عباده. 

ويمكن تاأّمل اأكثر من جملة �شاغها االإمام 

في رحاب بقية اهلل
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على  ت�ؤّكد  االفتتاح  دعاء  في   | المهدّي 

في  واأهمّيته  لنا،  االإلهّي«  »ال�شتر  �شرورة 

و�شّيئاتنا  اآثار معا�شينا  اأنف�شنا من  حماية 

ب�ش�رة علنّية.

اأعظم  من  هي  االإلهّي«  »ال�شتر  فعملّية 

اإذ  االإم��ام،  تعبير  حّد  على  االإلهيَّة  النعم 

ذنبي،  عن  عف�ك  اإّن  »ال��لَّ��ه��م..  قال|: 

عن  و�شفحك  خطيئتي،  ع��ن  وت��ج��اوزك 

وِحلمك  عملي،  قبيح  عن  و�َشترك  ظلمي، 

خطئي  من  كان  ما  عند  جرمي،  كثير  عن 

م��ا ال  اأ���ش��األ��ك  اأن  ف��ي  اأطمعني  وع��م��دي.. 

اأ�شت�جبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، 

.
)1(

واأريتني من ُقدرتك«

»الحمد  اآخ��ر:  وق�له كذلك في مقطع 

وي�شتر  اأن���ادي���ه،  حين  يجيبني  ال���ذي  هلل 

م النعمة  عليَّ كل ع�رة واأنا اأع�شيه، وُيَعظِّ

هنيئة  م�هبة  من  فكم  اأج��ازي��ه،  فال  عليَّ 

كفاني،  قد  مخ�فة  وعظيمة  اأعطاني،  قد 

.
)2(

وبهجة ُم�نقة قد اأراني«

*المجازاة بالطاعة والعبادة
وك���ان م��ن ال��م��ن��ط��ق ع��ل��ى ال��ن��ا���س اأن 

ب�شتر  ال��ك��ري��م  ال��ف��ع��ل  ل��ه��ذا  ي�شتجيب�ا 

بردِّ  المت�شّيدين،  ف�شائح  عن  معا�شيهم 

وعبادته  بطاعته  اهلل  وم��ج��ازاة  الجميل، 

ي�شت�جب  ال�شتر  ف��ه��ذا  وج���ه،  اأت����ّم  ع��ل��ى 

للنا�س  وّف��رت  ال�شتر  عملية  الأّن  ال�شكر؛ 

أقّر اإلنسان بأهمية حتقيق 
»السرت األخالقّي« واحملافظة 

عليه لتحقيق األمن النفسّي 
للفرد وحفظ ذاته
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حمايًة واأمنًا لهم، »وعّرفتني من اإجابتك، 

ف�شرت اأدع�ك اآمنًا، واأ�شاألك م�شتاأن�شًا ال 

خائفًا وال وجاًل«.

فعملية  ذاك،  اأو  ه��ذا  ك��ان  و���ش���اء   

»ال�شتر االإلهّي« وما ي�شاحبها من م�شاعر 

ينّمي  ��ة  االإل��ه��يَّ بالعظمة  وال�شع�ر  االأم���ن 

واق��ع  م��ن  وتح�ّشن  ب���اهلل،  العبد  ع��الق��ة 

حيث  االإن�شان  حياة  في  النف�شية  ال�شّحة 

ة بينه وبين رّبه. تبقى هذه العالقة حميميَّ

*المبداأ التا�صع: االإثابة وا�صتخدام 
العقوبة

اأ�شار علماء ال�شل�ك اإلى اأهمّية عن�شر 

اإن�شانّي(  وغير  )اإن�شانّي  ال�شل�ك  تدعيم 

اأق�ى  من  وه�  ُمجزية،  واإثابة  ح�شن  باأثٍر 

العنا�شر الالزمة لبناء العادة، فال يكفي 

لتك�ين  االأف���راد  قبل  من  ال�شل�ك  تكرار 

ا�شتجابة  كّل  يتبع  لم  اإذا  الح�شنة  العادة 

اإيجابّي،  تدعيٌم  عنهم  ���ش��ادرة  �شل�كية 

ال�شل�ك  تك�ين  اإل���ى  ت�����ؤّدي  ف��ال��م��ك��اف��اأة 

.
)3(

المرغ�ب فيه

وهذا المبداأ - كمخزون فطرّي - يميل 

مريحة،  اإثابة  عن  البحث  اإل��ى  باالإن�شان 

ا�شتجاباته  اأن���م���اط  ك��ل  وراء  واالإث���اب���ة 

بال�شرورة  االإث��اب��ة  ولي�شت  ال�شل�كية. 

نماذج  االفتتاح  دعاء  عر�س  وقد  مادّية. 

من التدعيم االإيجابّي وال�شلبّي، فاإذا وعد 

ة فقد ح�شل  فالن من النا�س بدخ�ل الجنَّ

بعدم  يب�شر  وحين  اإيجابّي،  تدعيم  على 

دخ�ل النار فقد ح�شل على تدعيم �شلبّي.

بع�س  من  فهمنا  كما  االإث��اب��ة  وت��اأخ��ذ 

اإ�شاراتها في جمل هذا الدعاء م�شارين اأو 

ن�عين هما:

اأّواًل : التعزيز اأو التدعيم االإيجابّي

الملح�ظة  االإث���اب���ة  ���ش��ي��غ  اأّن  ن��ج��د 

اأو ما يعرف بالتدعيم  بطابعها االإيجابّي، 

االإيجابّي- ب�جه عام- اثنتان، هما:

ل��ف��ظ��ة على  وه����  وال��ن��ع��م،  ال�����رزق   -  1
وما  اهلل(،  )نعم  لنا  تعني  اإطالقها 

خيرات  من  به  ل  وتف�شّ للنا�س  َب�َشطه 

على  معن�ّية  اأو  مادّية  �ش�اء  وحاجات 

ج��م���ع ع���ب���اده ب�����ش��رف ال��ن��ظ��ر عن 

اأو  الطائعين  اهلل  ع��ب��اد  م��ن  ك�نهم 

والمذنبين.  الم�شيئين،  الع�شاة  من 

اأن االإمام المهدّي و�شف اهلل  وُيلحظ 

ال��رزق،  وبا�شط  »ب��ال��رازق،  �شبحانه 

وك��ث��ي��ر ال��ع��ط��اء وال��ب��ا���ش��ط ب��ال��ج���د، 

ل  والتف�شّ الج�د  و�شاحب  ��اب،  وال���هَّ

والمّن«، وتعّبر كلها عن ت�فير مختلف 

ال��ح��اج��ات ل��الإن�����ش��ان وت��اأم��ي��ن��ه��ا من 

ال�شيغة  ه��ذه  وتدخل  وج��ّل،  ع��زَّ  اهلل 

ي�شميه  م��ا  �شمن  االأم��������ر  نهاية  ف��ي 

ب�»التدعيم  ال�شل�كية  المدر�شة  علماء 

االإيجابّي«.

تكررت  �شيغة  وهي  والحمد،  الثناء   -  2
بحمدك،  )الثناء،  الدعاء  في  م��رارًا 

الحمد هلل، اأثني عليه حامدًا، واأذكره 

إّن سؤال اهلل مستأنسًا ال خائفًا 
وال وجاًل هو مثال حّي على 

رغبة الفرد يف جتّنب كّل شيء 
يسّبب له األمل

في رحاب بقية اهلل
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االإن�شان  �شكر  عن  تعبيراً  م�شبحًا( 

وُتدرج هذه  ورزق.  اأنعم  ما  على  لرّبه 

اإيجابّي  تدعيم  اأو  ك��اإث��اب��ة  ال�شيغة 

اأي�شًا.

ال�����ش��ي��غ��ت��ي��ن  اأن  ك���ذل���ك،  وُي���ل���ح���ظ 

ال�شابقتين تعّبران عن حركتين .. اأوالهما 

ا�س، وهي ما ت�اَفَر  هابطة من اهلل تجاه النَّ

من رزقه تعالى لهم، واالأخرى حركة �شكر 

الم�ؤمنين والمنتظرين لالإمام  النا�س  من 

المهدّي ولظه�ره، ولم يذكر دعاء االفتتاح 

دخ���ل  وه��ي  مبا�شرة،  االأخ��روي��ة  االإث��اب��ة 

ة.  الجنَّ

ثانيًا: التعزيز اأو التدعيم ال�صلبّي

الة ترفع ال�شغ�ط  وه� بمثابة اإثابة فعَّ

والمتاعب، اأو تزيح عق�بات وم�انع وع�ائق 

منّفرة. وت�حي كلمات االإمام المهدّي | 

بتقديم  الجميلة  الم�اقف  بع�س  ذكر  في 

هلل  وح��م��ده  �شكره  ف��ي  كما  فعلية،  اأمثلة 

مترّتبة  اآالم  واإزاح��ة  الكرب،  تفريج  على 

عن حلقات البالء، اأو �شتر عي�ب وف�شائح 

جميعًا  هذه  وتعني  الم�شيئين،  بع�س  عن 

اأ�شحابها،  ع��ن  النف�شّي  ال��ت���ّت��ر  خف�س 

ال��داخ��ل��ّي،  ال��ر���ش��ا  تح�ّش�شهم  وب��ال��ت��ال��ي 

تغيير  اإّن  كما  بال�شعادة،  االإح�شا�س  وربما 

اأو �ش�ؤال اهلل م�شتاأن�شًا  اأمنًا،  الفرد  خ�ف 

ال خائفًا وال وجاًل ه� مثال حّي على رغبة 

الفرد في تجّنب كّل �شيء ي�شّبب له االألم. 

وقد يتح�ّش�س البع�س هذا التحّ�ل النف�شّي 

اإثابة اإيجابية. 

 اإقبال االأعمال، ابن طاوو�س، �س328.( 1)

 م.ن، �س328 - 329.( 2)

 العالج النف�شي وتعديل ال�شل�ك االإن�شاني بطريقة االأ�شداد، د. ي��شف َم��َدن، �س416.( 3)

اله�ام�س

للعق�بة  االف��ت��ت��اح  دع���اء  اأ���ش��ار  ل��ق��د 

اأ�شّد  »واإّن���ك  المهدي  االإم���ام  ع��ب��ارة  ف��ي 

والنقمة«.  النكال  م��شع  في  المعاقبين 

ال�شابقة  الكلمات  اأّن  فيه  �شّك  ال  وم��ّم��ا 

داللتها  اأن  بيد  اأخ��روي��ة،  بعق�بة  ت�حي 

ي�ؤّدي  »�شيك�ل�جّي«  مغزى  ذات  الدني�ية 

م�شاعرنا  وت�جيه  �شل�كنا،  ت�شحيح  اإل��ى 

اأرحم  اأنت  اأّنك  »واأيقنت  اال�شتقامة.  نح� 

والرحمة،  العف�  م��شع  ف��ي  الراحمين 

)اأي  النكال  م��شع  في  المعاقبين  واأ�شّد 

العق�بة( والنقمة«، فكالهما.. اإثابة الفرد 

الترب�ّي  المبداأ  لهذا  وجهان  وعق�بته.. 

اله�اّم.
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الِكَبُر 
َوليُد 
الَجهل

ذكر  الِكَبر،  معالجة  بيان  في 

العدد  في   { الخميني  ــام  االإم

في  االإن�صان  حياة  �صوؤون  ال�صابق 

اأحواله،  اإليه  تــوؤول  ومــا  الدنيا، 

عفه حين يريد اهلل اأن يتوّفاه،  و�صَ

ــدد  ــع ــذا ال ــ ــي ه } فـ ــل  ــم ــك وي

في  االإنــ�ــصــان  ــال  ح عــن  الحديث 

اإ�صالح  وكيفّية  االأخــرى  العوالم 

النف�س، للنجاة من اآّفة الِكَبر.

ِلْح عاَلَمك االأخروّي *اأَ�صْ
انتقلَت  اإن  فاإّنك  برزخك:  اأّما عالم 

اأن  قبل  اهلل-  �شمح  -ال  الدنيا  هذه  من 

ت�شلحه، فاهلل يعلم كيف تك�ن �ش�َرتك، 

وكيف تك�ن اأح�الك، اإذ اإّن ق�ى االإدراك 

اأو  ت�شمع  اأن  العالم عاجزة عن  في هذا 

ترى اأو ت�شّم �شيئًا من ذلك العالم. اإّن ما 

ت�شمعه عن ظلمة القبر ووح�شته و�شيقه 

من  العالم  هذا  في  ما  على  تقي�شه  اإّنما 

ظلمة ووح�شة و�شيق، مع اأّن هذا القيا�س 

اأن  اهلل  ن�شاأل  باطلة.  المقارنة  وه��ذه 

ينجينا مّما اأعددنا الأنف�شنا باأنف�شنا!

اأنم�ذج من عذاب  واإّن عذاب القبر 

االأحاديث  والم�شتفاد من بع�س  االآخرة. 

اإل��ى  ال������ش���ل  ع��ن  تق�شر  اأي��دي��ن��ا  اأّن 

من  له  فيا  القبر،  في  ال�شفعاء  �شفاعة 

عذاب! اإّن ن�شاأة االآخرة اأ�شّد واأفظع من 

تبرز  ي���ٌم  اإّن��ه  ال�شابقة.  الحاالت  جميع 

ال�شرائر،  فيه  وتنك�شف  الحقائق،  فيه 

ي�م  واالأخ���الق.  االأع��م��ال  فيه  وتتج�ّشد 

ت�شفَية الح�شاب. ي�م الذّلة في الم�اقف. 

تلك هي اأح�ال ي�م القيامة! 

نور روح اهلل
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ي�م  بعد  تك�ن  التي  جهّنم  حال  اأّم��ا 

القيامة فاأمرها معل�م اأي�شًا. اإّنك ت�شمع 

اأخبارًا عن جهّنم! اإّن النار لي�شت وحدها 

عذاب جهّنم. فل� اأّن بابًا منها انفتح على 

اأهلها  لهَلك  العالم،  هذا  وعلى  عينيك، 

على  اآخ��ر  ب��اب  انفتح  ل�  وكذلك  خ���ف��ًا. 

اأّيًا  اأّن  ل�  اأذنيك، واآخر على خيا�شيمك، 

لهلك�ا  العالم  ه��ذا  اأه��ل  على  فتح  منها 

جميعًا من �شّدة العذاب.

االآخ��رة: مثلما  العلماء عن  اأحد  يق�ل 

كذلك  تك�ن،  ما  اأ���ش��ّد  جهّنم  ح��رارة  اأّن 

قادر  تعالى  واهلل  تك�ن.  ما  اأ�شّد  برودتها 

معًا.  وال��ب��رودة  ال��ح��رارة  يجمع  اأن  على 

هكذا هي نهاية حالك.

*قدوة لنا
 Q لقد ُنقل عن االإمام ال�شادق

اأّن ر�ش�ل اهلل P كان يحّب اأن يركب 

يتناول  واأن  ��رج،  ���شِ دون  م��ن  ال��ح��م��ار 

وكان  االأر����س،  على  العبيد  مع  الطعام 

�شيرته  وفي  يديه.  بكلتا  الفقراء  يعطي 

المنزل،  اأع��م��ال  ف��ي  ي�شترك  ك��ان  اأّن���ه 

ويحتلب االأغنام، ويرّقع ثيابه ويخ�شف 

وَيعجن،  خادمه  مع  ويطحن  بيده،  َنعله 

الفقراء  ويجال�س  بنف�شه،  متاعه  يحمل 

والم�شاكين وياأكل معهم. هذه واأمثالها، 

العظيم  االإن�شان  �شيرة ذلك  نماذج من 

مقامه  ع��ن  ف�شاًل  ���ه  اأنَّ م��َع  وت�ا�شعه، 

الرئا�شة  حاالت  اأكمل  في  كان  المعن�ّي 

الظاهرّية.

الم�ؤمنين  اأمير  به  اقتدى  قد  وهكذا 

كانت  اإذ   ،Q ط��ال��ب  اأب���ي  ب��ن  ع��ل��ّي 

.P من �شيرتهQ شيرته�

*التوا�صع وليد العلم
التكّبر  ك��ان  اإذا  العزيز!  اأّي��ه��ا  فيا 

الر�ش�ل  ك��ان  فقد  المعن�ّي،  بالكمال 

 ،Q واالإم�����ام ع��ل��ّي P االأع��ظ��م

ب��ال��رئ��ا���ش��ة  ك���ان  واإذا  ����ش���اأن���ًا،  اأرف�����ع 

الرئا�شة  لهما  كانت  فقد  وال�شلطان، 

النا�س  اأ���ش��ّد  كانا  ذل��ك،  وم��ع  الحّقة. 

ت�ا�شعًا. فاعلم، اأّن الت�ا�شع وليد العلم 

وانعدام  الجهل  وليد  والِكَبر  والمعرفة، 

المعرفة. فام�شح عن نف�شك عار الجهل 

واالنحطاط، واّت�شف ب�شفات االأنبياء، 

واترك �شفات ال�شيطان، وال تنازع اهلل 

في ردائه - الكبرياء - فمن ينازع الحّق 

بغ�شبه،  ومقه�ر  مغل�ب  فه�  ردائه  في 

وُيكّب على وجهه في النار.

 إّن نشأة اآلخرة يوٌم تربز فيه 
احلقائق، وتنكشف فيه السرائر
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*خالف نف�صك المتكّبرة وتوا�صع
نف�شك،  اإ���ش��الح  ع��ل��ى  ع��زم��ت  واإذا 

من  �شيء  مع  ي�شير  اأمر  العملّي،  فطريقه 

للتغّلب  ال�حيد  االأ���ش��ل���ب  اإّن  المثابرة. 

ال�شيطان،  وقهر  ����ارة،  االأمَّ النف�س  على 

بخالف  العمل  ه�  النجاة،  طريق  والّتباع 

اإّنه ال ي�جد �شبيل اأف�شل لقمع  رغباتهما. 

الت�ا�شع  ب�شفة  االّت�����ش��اف  م��ن  النف�س 

المت�ا�شعين.  م�شيرة  وف��ق  ال�شير  وم��ن 

ومهما  عندك،  التكّبر  درجة  تُكن  فحيثما 

اعمل  والعمل،  العلم  ف��ي  طريقتك  تكن 

فاإذا رغبْت  نف�شك...  قلياًل بخالف ه�ى 

متقّدمًا  المجل�س  ر  تت�شدَّ اأن  في  نف�شك 

ما  عك�س  واعمل  فخالفها  اأق��ران��ك،  على 

من  تاأنف  نف�شك  كانت  واإذا  فيه.  ترغب 

مجال�شة الفقراء والم�شاكين، فمّرغ اأنفها 

ورافقهم  واآكلهم،  وجال�شهم،  التراب  في 

وق���د تجادلك  وم��ازح��ه��م.  ال�����ش��ف��ر،  ف��ي 

اإّن لك مقامًا ومنزلة،  فتق�ل لك:  نف�شك 

بمنزلتك  ت��ذه��ب  ال��ف��ق��راء  ومجال�شتك 

مكائد  من  ه��ذه  اأّن  فاعلم،  القل�ب.  من 

ارة.  ال�شيطان والنف�س االأمَّ

*توا�صع العلماء عجيب!!
لقد عا�شرُت �شخ�شّيًا من العلماء َمن 

الدينّية  والمرجعّية  الرئا�شة  لهم  كانت 

كاملة... وكانت �شيرتهم تلي �شيرة ر�ش�ل 

.P اهلل

والفقيه  ��م  ال��م��ع��ظَّ االأ���ش��ت��اذ  م��ن��ه��م، 

م ال���ح���اج ال�����ش��ي��خ ع��ب��د ال��ك��ري��م  ال��م��ك��رَّ

رئا�شة  له  كانت  حيث  اليزدي،  الحائري 

اإل��ى   1920 م��ن  وم��رج��ع��ّي��ت��ه��م  ال�����ش��ي��ع��ة 

1935م. كانت �شيرته عجيبة، كان يرافق 
ويفتر�س  وي�ؤاكلهم،  ال�شفر،  في  الخدم 

االأر�س، ويمازح �شغار الطلبة... من دون 

اأن ت�شاب هيبته باأّي اعترا�س اأو وهن.

»ُق��م«  اآخ��رون من علماء  وك��ان هناك 

التقّيدات  هذه  اإل��ى  اأب��دًا  يلتفت�ا  لم  ن  ممَّ

التي يح�كها لك ال�شيطان. كان�ا ي�شترون 

حاجّياتهم من ال�ش�ق باأنف�شهم، ويحمل�ن 

اإل���ى بي�تهم،  ال��م��اء م��ن م��خ��ازن ال��م��ي��اه 

وي�����ش��ت��غ��ل���ن ف��ي م��ن��ازل��ه��م. وك����ان �شدر 

وك��ان���ا  ع��ن��ده��م.  ���ش���اًء  وذي��ل��ه  المجل�س 

تبعث  بحيث  ال��ت���ا���ش��ع  م��ن  درج���ة  ع��ل��ى 

على التعّجب، ومع ذلك كّله كان مقامهم 

في  ت�شم�  منزلتهم  كانت  ب��ل  محف�ظًا، 

قل�ب النا�س اأكثر فاأكثر.

ومهمــا تكـن طريقتــك يف 
العــلم والعـــمل، اعمــل قـلـيـاًل 

بخالف هوى نفسك

نور روح اهلل
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رسالة إلى الشباب الغربي:
حوا أخطاء أسالفكم)*( صحِّ
الحزن  العالم، بحّد ذاتها تثير  اأّي مكان من  اإن�صان، في  اأّي  اإّن معاناة 

لبني الب�صر؛ فم�صهد طفل تفارق روحه ج�صده اأمام اأحّبائه، واأمٍّ تبّدَل فرُح 

عائلِتها اإلى عزاء، وزوٍج يحمل ج�صد زوجته القتيلة م�صرعًا اإلى ناحية ما، 

اأو ُم�صاهٍد ال يعلم اأّنه �صيح�صر، بعد لحظات، المقطع االأخير من م�صرحية 

حياته؛ هذه كّلها  م�صاهد تثير العواطف والم�صاعر االإن�صانّية.

مع اإلمام الخامنئي
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بــنــاء  عــلــى  قـــــادرون  *وحدكم 
الم�صتقبل

ك����ّل م���ن ل���ه ن�����ش��ي��ب م���ن ال��م��ح��ّب��ة 

واالإن�شانّية يتاأّثر ويتاأّلم لروؤية هذه المناظر 

في اأّي بقعة من بقاع االأر�س. وال �شك في 

الم�شلمين  من  المليار  ون�شف  مليارًا  اأّن 

لديهم هذا االإح�شا�س نف�شه، وهم متبّرئ�ن 

وم�شّببيها  ال��ف��ج��ائ��ع  ه���ذه  م��رت��ك��ب��ي  م��ن 

ومبغ�ش�ن لهم. غير اأّن الق�شية هي اأّن اآالم 

الي�م اإذا لم ت�ؤدِّ اإلى بناء غٍد اأف�شل واأكثر 

اأمنًا، ف�ش�ف ُتختزل لتك�ن مجّرد ذكريات 

مريرة ال فائدة منها وال ثمر. 

ال�شباب وحدكم  اأنتم  اأنكم  اأوؤمن  اإنني 

ق������ادرون، وم���ن خ���الل ا���ش��ت��ل��ه��ام ال��ِع��َب��ر 

والدرو�س من ِمحن الي�م، اأن تجدوا ال�شبل 

الطرق  وت�شّدوا  الم�شتقبل،  لبناء  الجديدة 

ه�  ما  اإل��ى  الغرب  اأو�شلت  التي  الخاطئة 

عليه االآن.

*تناق�س ال�صيا�صات الغربّية
و�شع�به  االإ�شالمّي  العالم  تعّر�س  لقد 

كانت  ك��ث��ي��رة  وم���اآ����س  الآالم 

ال�شيا�شات  تناق�س  نتيجة 

�شنين  وط�������ال  ال���غ���رب���ّي���ة، 

متتالية، منها اأّنه كان:

االإرهاب  �صحّية  اأواًل: 

والعنف

االإ���ش��الم��ّي  ال��ع��ال��م  اإّن 

كان �شحّية االإرهاب والعنف 

باأبعاد اأو�شع بكثير، وبحجم 

اأ����ش���خ���م، ول��ف��ت��رة 

اأط�ل بكثير.

ثانيًا: تقديم الدعم للعنف

ك��ان  - ل���الأ����ش���ف -  ال��ع��ن��ف  ه���ذا  اإّن 

الق�ى  بع�س  من  ال���دوام،  على  مدع�مًا، 

الكبرى وباأ�شاليب متنّ�عة. فحماة االإرهاب 

التكفيرّي المعروف�ن كان�ا دائمًا في عداد 

االأفكار  اأكثر  تتعّر�س  بينما  الغرب،  حلفاء 

ال�شيادة  م��ن  والنابعة  واإ���ش��راق��ًا،  ري���ادًة 

القمع  اإلى  المنطقة،  في  الحي�ّية  ال�شعبّية 

بكّل ق�ش�ة. اإّن االزدواجّية في تعامل الغرب 

االإ�شالمّي  العالم  في  ال�شح�ة  حركة  مع 

في  التناق�س  عن  حاٍك  �شاطع  نم�ذج  هي 

ال�شيا�شات الغربّية.

توجيه  ثالثًا: 

الــــّلــــوم لــ�ــصــكــوى 

المظلوم

الح�م����الت  اإّن 

ال��ع�����ش��ك��رّي��ة ال��ت��ي 

العالم  لها  تعّر�س 

االإ������ش�����الم�����ّي، ف��ي 

االأخيرة،  ال�شن�ات 

في  ت�شّببت  وال��ت��ي 

من  ال��ك��ث��ي��ر 

ال�شحايا، 

ل��������ِه��������َي 

كيف ميكن حتويل بلد إىل 
أنقاض وإحراق مدنه ثّم يقال 

ألهله وشعبه: رجاًء ال تعتربوا 
أنفسكم مظلومني؟!

مع اإلمام الخامنئي
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واإّن  المتناق�س.  الغرب  لمنطق  اآخر  نم�ذج 

فقدت  للهجمات،  تعّر�شت  التي  ال��ب��ل��دان 

وال�شناعّية،  االقت�شادّية  التحتّية  ُبناها 

اإن�شانّية.  خ�شائر  من  تحّملته  عّما  ف�شاًل 

ال  اأن  ب�قاحة  منهم  يطلب  ه��ذا  ك��ّل  ورغ��م 

يمكن  كيف  مظل�مين.  اأنف�شهم  يعتبروا 

وقراه  واإحراق مدنه  اأنقا�س  اإلى  بلد  تح�يل 

و�شعبه:  الأهله  يقال  ثّم  رماد،  اإلى  وتح�يلها 

األي�س  مظل�مين؟!  اأنف�شكم  تعتبروا  ال  رجاًء 

اإلى  الدع�ة  بدل  ب�شدق  االعتذار  االأف�شل 

االألم  اإّن  الفجائع؟  ن�شيان  اأو  الَفهم  تعطيل 

هذه  خ��الل  االإ�شالمّي  العالم  تحّمله  ال��ذي 

االأع�ام من نفاق المهاجمين و�شعيهم لتلميع 

�ش�رتهم لي�س باأقّل من الخ�شائر المادّية.

اأّيه� ال�سب�ب الأعّزاء؛

 اإّنني اآمل اأن تغّيروا اأنتم، في الحا�شر 

اأو الم�شتقبل، هذه العقلّية الملّ�ثة بالتزييف 

االأه��داف  باإخفاء  تمتاز  والتي  وال��خ��داع، 

الخبيثة.  االأغ���را����س  وت��ج��م��ي��ل  ال��ب��ع��ي��دة 

اأّن الخط�ة االأولى في ت�فير االأمن  واأعتقد 

واال�شتقرار هي اإ�شالح هذه االأفكار المنتجة 

ج��ذور  ع��ن  ال��ب��ح��ث  ع���دم  ينبغي  للعنف. 

العنف في اأماكن اأخرى، ما دامت المعايير 

المزدوجة تحُكم ال�شيا�شة الغربّية، وما دام 

االأق�ياء  حماته  اأنظار  في  يق�ّشم  االإره��اب 

اإلى اأن�اع ح�شنة واأخرى �شّيئة.

*اإّنه عنف �صامت
 لقد تر�ّشخت -لالأ�شف- هذه الجذور 

اأعماق  تدريجًا على مدى �شنين ط�يلة في 

وقامت  اأي�شًا،  للغرب  الثقافّية  ال�شيا�شات 

بلدان  من  الكثير  اإّن  و�شامت.  ناعم  بغزٍو 

وال�طنّية؛  المحلّية  بثقافاته  يعتّز  العالم 

الب�شرّية،  المجتمعات  رف���دت  ث��ق��اف��ات 

ال�قت  وفي  االأع���ام،  مئات  ط�ال  وغّذتها 

واإنتاجها.  ازده��اره��ا  على  حافظت  نف�شه 

العالم االإ�شالمّي لي�س ا�شتثناًء لهذه الحالة. 

ولكّن العالم الغربّي في هذا الع�شر، ومن 

خالل ا�شتخدامه الأدوات متطّ�رة، يمار�س 

الثقافّي  اال�شتن�شاخ  على  ّرًا  ُم�شِ �شغ�طه 

للعالم على �شاكلته!

*ال.. ل�صنا مذنبين
اإن��ن��ي اأع��ت��ب��ر ف��ر���س ث��ق��اف��ة ال��غ��رب 

الثقافات  واحتقار  ال�شع�ب،  �شائر  على 

ال�شرر.  و�شديد  �شامتًا  عنفًا  الم�شتقّلة، 

واالإ�شاءة  الغنّية  الثقافات  تحقير  يجري 

اأّن  ح��ي��ن  ف��ي  ح��رم��ًة،  االأك��ث��ر  لج�انبها 

تمتلك  وال  لي�شت جديرة،  البديلة  الثقافة 

من  وج��ه  ب���اأّي  محّلها  ت��ح��ّل  الأن  ال��ق��درة 

اإّن عن�شَري  المثال،  �شبيل  ال�ج�ه. وعلى 

اللذين  االأخالقّي«  و»التحّلل  »العدوانّية« 

تحّ�ال -لالأ�شف- اإلى مكّ�نين اأ�شيلين في 

ومدى  بمكانتها  هبطا  الغربّية،  الثقافة 

وال�ش�ؤال  تقّبلها حّتى في م�طن ظه�رها. 

نرف�س  الأّننا  مذنب�ن  نحن  هل  ه���:  االآن 

ثقافة عدوانّية وهابطة وبعيدة عن القيم؟ 

رون اإذا منعنا �شياًل مدّمرًا  هل نحن مق�شّ

ينهال على �شبابنا على �شكل نتاجات �شبه 

فنّية مختلفة؟

)*( من كلمة االإمام القائد الخامنئي { اإلى كل ال�شباب في البلدان الغربية تاريخ 2015/11/29.

اله�ام�س
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ال�شهيد  واأّم  ج���ّدًا،  �شغيرًا  البيت  ك��ان 

�شيدخله.  البالد  في  م�ش�ؤول  اأرفع  الأّن  قلقة؛ 

بداأ الم�ش�ؤول�ن بنقل الكنبات وطاولة ال�شفرة؛ 

كان  بينما  اأكثر،  ة  ع��دَّ اأمتارًا  المكان  ليّت�شع 

اأخ�ا ال�شهيد يجل�شان اإلى جانب اأّمهما.

والدة الشهيد »روبرت الزار«: 

القائد لي أيضاً)*(
حمّمد تقي خر�صندي

اأّم  �صوى  المنزل  في  ولي�س  م�صاء.  والن�صف  ال�صاد�صة  ال�صاعة  اإّنها 

الكني�صة  اإلــى  ذهبوا  فقد  واالأحــفــاد  الزوجتان  ــا  اأّم واأخــويــه،  ال�صهيد 

للم�صاركة في احتفال ليلة ميالد عي�صى الم�صيح Q. راأينا على حائط 

منزلهم اإطاَري �صورتين، اإحداهما ل�صورة ال�صهيد روبرت الزار، واالأخرى 

ل�صورة االإمام والقائد.

الكالم:  ال�شهيد(  )اأخ  اآل��ف��رد  افتتح 

»كان العام 1996م، حيث كنت راجعًا من 

�شيارتي  �شْت  وتعرَّ طهران،  اإل��ى  كا�شان 

في  �شابط  لمقابلة  فا�شطررُت  لحادث، 

�شابقًا،  اأزره���ا  ل��م  التي  )ج��م��ك��ران(  ق��م 

لقاء الحبيب
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رم�شان،  �شهر  من  االأرب��ع��اء  ليلة  وكانت 

وكان م�شجد جمكران مزدحمًا، فقلت: يا 

�شاحب الزمان! اأر�شل لي خبرًا عن اأخي، 

الزمان!  �شاحب  اأع��رف  اأكن  لم  اأنني  مع 

ولكنني راأيت النا�س هناك يدع�ن با�شمه. 

وفي ي�م الخمي�س اأر�شَلْت م�ؤ�ّش�شة »معراج« 

خبرًا لنا مفاده اأّن اأخي رجع، واأّنه �شي�شيَّع 

غدًا مع األف �شهيد«. 

*القائد مالأَ البيت ال�صغير
وبينما  ال�شابعة،  ال�شاعة  ت��ج��اوزت 

ُف زيارتها لقبر ابنها  كانت اأّم ال�شهيد َت�شِ

في مقبرٍة على طريق »�شاوة«، ي�شل قائد 

بق�لها:  ال�شتقباله،  االأّم  فتذهب  الث�رة، 

اإيران  »ال�شالم عليك، ال�شالم على �شعب 

كّله«. 

ال�شهيد:  اأّم  وتق�ل  الجميع  ويجل�س 

�شررت  لقد  ال�شغير!  بيتي  ام��ت��الأ  »لقد 

ال  ال��َع��ْب��رة  ول��ك��ّن  بت�شريفكم...«.  كثيرًا 

فتمكث لحظة  باإكمال كالمها،  لها  ت�شمح 

لي  القائد  للجميع:  اأق�ل  »كنت  تتابع:  ثّم 

ه�  فقط؟  للم�شلمين  ه�  هل  اأي�شًا!  اأن��ا 

في  لتاأّخره  الث�رة  قائد  فيعتذر  للجميع«. 

�شروره بح�ش�ل هذا  يبرز  فيما  المجيء، 

الّلقاء في ليلة عيد االآ�ش�ريين.

ة ال�صهيد *ق�صّ
وح�����ش��ب ال��ع��ادة ي�����ش��األ ال��ق��ائ��د عن 

اأّيام  َبِقَيْت  »لقد  اآلفرد:  فيجيب  ال�شهيد، 

النتهاء خدمته الع�شكرّية، اإاّل اأّنه لم يقبل 

االأمم  قرار  بعد  ا�شت�شهد  وقد  يرجع،  اأن 

مّدة  وبعد  �ِشر، 
ُ
اأ اإّنه  اأّواًل  قال�ا  المّتحدة. 

�شالحه،  رفيق  منزل  اإل��ى  ذهبنا  عندما 

قال: كان ال�شهيد خلف المدفع الر�شا�س 

بالتراجع،  يقبل  ول��م  لحظة،  اآخ��ر  حّتى 

د�شمتنا  على  ه��اون  قذيفة  �شقطت  حّتى 

وُج���رح، ف��اأ���ش��رون��ي. اأذك���ر اأن��ن��ي حينما 

�شاألت: هل  »بعق�بة«،  في  وعيي  ا�شتعدُت 

يتابع  ال!«.  قال�ا:  معي؟  اأح��دًا  اأح�شرتم 

اآلفرد: »وهذه ق�شة بداية ثماني �شن�ات 

اأّمي خبر ولدها، ابن االثنين  من فقدان 

والع�شرين عامًا«. 

*�صبر االأّم ت�صحية خلف ال�صهادة
على  يبعث  »ه��ذا  القائد:  عّلق  حينها 

بل  فح�شب،  ال�شهيد  لعائلة  لي�س  الفخر، 

البلد  اأم���ن  اإل���ى  وي�شير  باأكمله،  لل�طن 

النا�شئ من هذه الت�شحيات«. ثّم اأ�شار اإلى 

اأّم ال�شهيد: »لكن االأمر المهّم ه� اأّن خلف 

هذه الت�شحية ت�شحيَة هذه المراأة، فهذه 

الروحّية ذات قيمة كبيرة، فاأحيانًا يتزلزل 

االآخرين من  يمنع  اأّنه  درجة  اإلى  �شخ�س 

االأّم واالأب،  متابعة طريقهم، ولكّن ر�شى 

ومن ثّم �شبُرهما يخلق هذا الجّ�. واأينما 

غالبًا  تك�ن  االأّمهات  روحّيات  فاإّن  اأذهب 

اأف�شل من روحّيات االآباء، فنحن الرجال 

االأّمهات،  اأحا�شي�س  نفهم  اأن  ن�شتطيع  ال 

االأّم  ولكّن  اأي�شًا،  اأبناءهم  يحّب�ن  فاالآباء 

تختلف«.

 أخ الشهيد: قلت يا صاحب الزمان! 
أرسل يل خرباً عن أخي، مع أنني 

مل أكن أعرف صاحب الزمان!
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في�شّدق اآلفرد على كالم القائد قائاًل: 

»ذهبت اإلى م�ؤ�ّش�شة »معراج« وعندما راأيت 

ج�شيمًا  اأخ��ي  ك��ان  فقد  عرفته،  الجثمان 

جّدًا، لقد تعّرفت اإليه من عظامه، ولكنهم 

ف اإليه«. قال�ا: يجب اأن تاأتي اأّمه لتتعرَّ

وتخرج االأّم من ذكرياته لتق�ل: »لقد 

كان ولدي بطاًل«. 

الم�صيحّيـــــون  خـــرج  *القائـــد: 
الراأ�ـــس مرفوعـــي 

ثم ياأخذ القائد بزمام الكالم مجّددًا 

االأرم��ن  من  الم�شيحّية  »االأق��ل��ّي��ة  وي��ق���ل: 

والحرب  الث�رة  من  خرجت  واالآ�ش�ريين 

وفّية،  اإيرانّية،  ب��شفها  الراأ�س،  مرف�عة 

عاقلة، ب�شيرة و�شجاعة«.

اأرى  اأن  اهلل  اأدع���  »كنت  االأّم:  وتتابع 

لتق�ل  لحظًة،  ت�شكت  ي���م��ًا...«،  ���ش��ّدام 

وا�شترحت!«،  »راأي��ت��ه،  بعبرتها:  مختنقة 

ولم ت�شمح لدم�عها باالنحدار.

ب��ال��ّل��غ��ة  ل���ل��ده��ا  ���ش��ي��ئ��ًا  االأّم  ق��ال��ت 

م��رّددًا:  القائد  اآلفرد  في�شاأل  االآ�ش�رّية، 

»هل تاأكل�ن الحل�يات المنزلّية؟« وعندما 

التي  االأّم  اأ�شارير  تفّتحت  القائد  واف��ق 

له  ف��ت��ق���ل  ب��ي��دي��ه��ا،  ال��ح��ل���ي��ات  �شنعت 

م  ق��دِّ
ُ
الأ ب�شيء؛  كّلف�ني  »اأق����ل:  م�شرورة: 

خدمًة لل�طن«.

فيجيب القائد ب�جٍه م�شرور: »كالمكم 

»ال��ب��ي��ان«  ك��ان  فقد  كبير،  عمل  ه���  ه��ذا 

النا�س  من  والكثير  االأنبياء،  وظائف  اأحد 

ال  الأن��ه��م  الخطاأ؛  الطريق  على  ي�شيرون 

يعرف�ن، ول� ُوجد البيان؛ الّت�شح الطريق. 

هنا،  وكالمها  ال��م��راأة  ه��ذه  فخ�شائ�س 

�ش�اء في الكني�شة اأو الخارج، واإظهار هذه 

اأن  اهلل  اأ�شاأل  جّدًا،  عظيم  َلعمٌل  الروحّية 

يطيل عمركم، واأن تحفظ�ا هذه الروحّية«.

 

القائد: »األقلّية املسيحّية من 
األرمن واآلشوريني خرجت من 
الثورة واحلرب مرفوعة الرأس، 
بوصفها إيرانّية، وفّية، عاقلة، 

بصرية، وشجاعة«   
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*بيت �صغير وقلوٌب كبيرة
يتناول القائد قطعة من الحل�ى ويق�ل 

اأال  ج��ّدًا!  لذيذة  حل�ى  »اإّنها  للحا�شرين: 

تاأكل�ن اأنتم؟«. فتذهب �شينّية الحل�ى بين 

االأع�شاء المرافقين، وال تع�د.  

الف�اكه  ت��اأك��ل  اأن  »يجب  االأّم:  تق�ل 

تق�ل  ثم  المك�ّشرات!«،  تاأكل  واأن  اأي�شًا! 

القائد  ولكّن  �شغير...«،  »بيتي  بخجل: 

اأن  »يجب  يط�ل:  اأن  لخجلها  ي�شمح  لم 

يك�ن القلب كبيرًا! وعندما يك�ن لالإن�شان 

ين�شد  ثم  جّيد«  فه�  يك�ن  فاأينما  ه��دف، 

قائاًل: 

�شعيد ف���اأن���ا  م��ع��ي  ت���ك����ن  اأّن������ى 

ب��ئ��ر منزلي ح��ّت��ى ول���� ف���ي ق��ع��ر 

الّلقاء  ج��ري��دة  للقائد  ي��ق��ّدم���ن  ث��ّم 

�شنة  الأّي  ويق�ل:  فينظر  ال�شهيد،  اأّم  مع 

يق�ل  2007م  ب�شنة  ي�شمع  وعندما  تع�د؟ 

بح�شرة: »لماذا هي قديمة اإلى هذا الحّد؟ 

ليتنا جئنا قبل هذا!«. 

ــل  ــي ــج االإن ــى  ــل ع حــ�ــصــلــت  *لو 
الأح�صرته هدّية

الث�رة  قائد  فقّدم  ال���داع،  وقت  حان 

اأن  اهلل  »اأ�شاأل  قائاًل:  ال�شهيد  الأّم  هدّية 

القراآن  نقّدم  نحن  مباركًا!  عيدكم  يك�ن 

هدّيًة للم�شلمين، ول� تمّكنت من الح�ش�ل 

اأناجيل  لكّن  الأح�شرته،  جّيد  اإنجيل  على 

ولي�شت كالم  ع��م���م��ًا،  رواي���ة  ه��ي  ال��ي���م 

وبطر�س  ول�قا،  ي�حنا،  اإّن  طبعًا،  ال�حي. 

و... هم عظماء الم�شيحّية، وقد ا�شت�شهد 

بالم�شيحّية  وج�����اوؤوا  اأي�����ش��ًا،  بع�شهم 

لبقيت  ول���اله��م  و...،  اإي���ران وروم��ا  اإل��ى 

فيهم  ك��ان  وق��د  ال�����ش��رق،  ف��ي  الم�شيحّية 

من  ك��ّل  االإ���ش��الم  وف��ي  نبّي،  وخليفة  نبّي 

اأّمه  ينكر ع�شمة ال�شّيد الم�شيح وع�شمة 

مريم فاإّنه يخرج من االإ�شالم، فاحترامنا 

واالإنجيل  ال�شكل.  للم�شيحّية ه� على هذا 

مثل القراآن والت�راة قد نزل من ال�شماء، 

قراأُتها  التي  تلك  الفعلّية،  االأناجيل  ولكّن 

هي رواية، ولي�شت ذلك االإنجيل الذي نزل 

من ال�شماء، ول� ح�شلنا على ذلك االإنجيل 

ل��شعناه على عي�ننا«. 

ال�شهيد(  )وال��د  اآلبرت  م  تقدَّ عندها 

اأح��م��دي نجاد  وق���ال: »ع��ن��دم��ا زارن���ا د. 

�شاأَلنا عّما نحتاجه، فقلنا: �شالمة القائد 

بالن�شبة  ي�شاوي  هنا  اإلى  ومجيئكم  فقط! 

اإلينا الدنيا وما فيها«. 

)*( تاريخ 1394/10/6ه�.�س الم�افق ل�2015/12/27م.
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أنت مسـلـم...
أنت مسؤول)*( 

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

تحّدثنا في العدد ال�صابق عن جهود فكرّية، ثقافّية واإعالمّية مرّكزة 

-تاأتي في �صياق الحرب الناعمة- كان هدفها قتل روح الجماعة لتت�صاعد 

في  فقط،  بلده  في  يجري  عّما  م�صوؤول  اأّنــه  اإن�صان  كّل  في�صعر  تدريجّيًا، 

المطاف  نهاية  في  لت�صل  عائلته،  اإلى  و�صواًل  منطقته..  في  طائفته.. 

لي�صعر اأّنه م�صوؤول عن نف�صه فقط، فال يهتّم بما ي�صيب غيره من �صوء... 

وعر�صنا كيف اأّن الفطرة االإن�صانّية والعقل يرف�صان هذا المبداأ. ونكمل 

الحديث، في هذا العدد، من خالل عر�س راأي الدين في هذا المو�صوع.

من القلب إلى كل القلوب
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*الدين مع العقل والفطرة
ن��ج��د، ع��ل��ى ال��م�����ش��ت���ى ال��دي��ن��ي، اأّن 

الدينّية  ال���ا���ش��ح��ات  اأو���ش��ح  م��ن  االأم���ر 

واالإ�شالمّية. ولكن، الأّننا في زمن الت�شليل 

وال��ت��زوي��ر وال��ت��ج��ه��ي��ل و���ش��ل االأم����ر اإل��ى 

ا�شتخدام  واإل��ى  واالإ�شالم،  الدين  اإقحام 

هذه  لتقديم  االإ���ش��الم��ّي��ة  الم�شطلحات 

فاإننا  و�ش�حها  من  الرغم  وعلى  الفكرة. 

�شنتكّلم قلياًل على الم�شت�ى الدينّي:

اأّوًل: االإ�شالم ه� دين العقل والفطرة، 

و�شبق اأن تحّدثنا عن العقل والفطرة )في 

العدد ال�شابق(.

واأو�شياء   R �شيرة االأنبياء  ث�ني�ً: 

االأنبياء والرجال ال�شالحين عبر التاريخ، 

وجميعهم كان�ا يتحّمل�ن الم�ش�ؤولّيات ُتجاه 

النا�س. فجاهدوا و�شّح�ا من اأجل اإخراج 

النا�س من الظلمات اإلى الن�ر، وكم عمل�ا 

�شاأن  االأر���س. هذا  العدل في  يقيم�ا  لكي 

جزء  هي  العاّمة  الم�ش�ؤولّية  وه��ذه  ع��اّم، 

مكّ�ن من مكّ�نات الدين، واله�ّية الدينّية. 

*خطاب القراآن »يا اأّيها النا�س«
ول�شّنة  الكريم،  للقراآن  ناأتي  وعندما 

 ،R ال��ر���ش���ل  واآل   P اهلل  ر���ش���ل 

ال��ع��اّم من  ب��ال�����ش��اأن  اأّن االه��ت��م��ام  ن��ج��د 

اأو����ش���ح ال���ا���ش��ح��ات. ف��ف��ي ال���ق���راآن اأو 

لدينا عبارة  الم�ج�دة،  باالأدبّيات  ال�شّنة، 

اآمن�ا«،  »الذين  »الم�ؤمن�ن«،  »الم�شلم�ن«، 

ال��م��خ��اَط��ب ه�  ال��ن��ا���س«، يعني  اأي��ه��ا  »ي��ا 

النا�س، خلق اهلل، عيال اهلل، عباد اهلل. 

من ال�ا�شح، اأّن االإ�شالم ه� دين من 

جملة مكّ�ناته الحقيقّية اأْن يتحّمل اأتباعه 

وُتجاه  النا�س  ُتجاه  العاّمة  الم�ش�ؤولّيات 

 اإلسالم هو دين من جملة 
مكّوناته احلقيقية أْن يتحّمل 

أتباعه املسؤوليات العاّمة 
ُتجاه الناس وُتجاه املسلمني
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النا�س  هداية  م�ش�ؤولّية  مثاًل:  الم�شلمين. 

واإغاثة  المظل�مين،  وُن�شرة  الحّق،  اإل��ى 

النا�س  بحياة  يرتبط  ما  وك��ّل  المله�فين، 

في  وب�شالمتهم  و���ش��الح��ه��م،  وخ��ي��ره��م 

الدنيا وفي االآخرة.

*هذا ديننا وهذا اإ�صالمنا
اأ�شبح  »من  قال:   P اهلل  ر�ش�ل  عن 

 .
)1(

ال يهتم باأم�ر الم�شلمين فلي�س بم�شلم«

»الخلق   :P اهلل  ر���ش���ل  ع��ن  اأي�����ش��ًا 

َنَفع  َمن  اهلل  اإل��ى  الخلق  فاأحّب  اهلل  عيال 

من   ،P اهلل  ر���ش���ل  ��ئ��ل  ���شُ اهلل.  ع��ي��ال 

النا�س  اأنفع  ق��ال:  اهلل؟  اإل��ى  النا�س  اأح��ّب 

.
)2(

للنا�س«

لَترد عليه الحاجة )مثاًل(  اإّن الم�ؤمن 

ولي�س  م��ااًل  يريد  عنده،  تك�ن  وال  الأخيه، 

لم�شكلته،  ح��اّلً  يريد  ال��م��ال،  اأخ��ي��ه  ل��دى 

ول��ي�����س ب��ق��ادر ع��ل��ى ذل����ك... اإل���ى اآخ���ره. 

الليل  في  يفّكر  قلبه،  بها  يهتّم  ولكن 

والنهار، يحمل هّم اأخيه، فيدخله 

هّمه  ب�شبب  وتعالى  تبارك  اهلل 

هذا اإلى الجّنة.

الم�شتكبرين  اإنَّ ه�ؤالء 

الناعمة،  الحرب  جماعة 

ال��ج��ّن  �شياطين  وخ���دم 

واالإن�����������������س، ي����ري����دون 

نهتّم  اأن  م��ن  ح��رم��ان��ن��ا 

وب��اأم���ر  والم�ؤمنين  الم�شلمين  ب��اأم���ر 

يحرم�نا  اأن  يريدون  هم  الم�شت�شعفين. 

من طريق الجّنة.

 القدرة متفاوتة بني األشخاص، 
وبني اجلماعات، وبتفاوت 
القدرة يختلف التكليف من 

شخص آلخر

من القلب إلى كل القلوب
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القراآن:  يق�ل اهلل �شبحانه وتعالى في 

{َوَم����� َل��ُك��ْم َل ُت��َق���ِت��ُل��وَن ِف���ي ���َس��ِب��ي��ِل اهلِل 

�����َس���ء  َوال��نِّ َج����ِل  ال���رِّ ِم���َن  َعِفيَن  َواْلُم�ْسَت�سْ

ْخِرْجَن� ِمْن 
َ
َواْلِوْلَداِن الَِّذيَن َيُقوُلوَن َربََّن� اأ

َن� ِمن  ْهُلَه� َواْجَعل لَّ
َ
�ِلِم اأ َهِذِه اْلَقْرَيِة الظَّ

يًرا}  َن� ِمن لَُّدنَك َن�سِ � َواْجَعل لَّ لَُّدنَك َوِليًّ

)الن�شاء: 75(.

ال��دي��ن��ّي  ال��خ��ط��اب  ف���ي  ن��ج��د  اإذًا، 

اأن  يجب  ع��اّم��ة،  م�ش�ؤوليات  واالإ���ش��الم��ّي 

نتحّملها واأن ننتبه للت�شليل والتزوير الذي 

الفطرة  اإلى  وال  ب�شلة،  العقل  اإلى  يمّت  ال 

الب�شرّية االإن�شانّية، وال اإلى اهلل واأنبيائه.

*�صروط الم�صوؤولّية العاّمة
علينا اأن ن�شع هذه الم�ش�ؤولية العاّمة اأي�شًا 

االإف��راط  اإلى  نذهب  ال  واأن  �ش�ابطها،  �شمن 

اإذ ت�جد مجم�عة ق�اعد تتحّكم  التفريط.  اأو 

ل��دّي  ك��ان  ف���اإذا  ال�شرعّي،  التكليف  بتحديد 

م�ش�ؤولّية، فما هي؟ وما هي ق�اعدها؟ 

قاعدتين،  عن  بالحديث  هنا  �شاأكتفي 

والقاعدة  القدرة،  �شرط  االأول��ى:  القاعدة 

الثانية: تقديم االأهّم على المهّم.

1 - �صرط القدرة:
و�شعها.  اإاّل  نف�شًا  يكّلف  ال  اهلل  اأّن  اأي 

اأح��دًا  اهلل  يحّمل  فال  عقلّي؛  �شرط  وه��ذا 

هي  هنا  وال��ق��درة  طاقته.  تف�ق  م�ش�ؤوليًة 

�شرط في التكليف.

�شبحانه  اهلل  كّلفنا  فقد  التطبيق،  في 

وال��ق��درة  عليه.  نقدر  م��ا  بمقدار  وتعالى 

متفاوتة بين االأ�شخا�س، وبين الجماعات، 

يختلف  وبتفاوتها  اأي�شًا.  ال�شع�ب  وبين 

الممكن  ومن  الآخ��ر.  �شخ�س  من  التكليف 

للجميع.  واحدًا  التكليف  يك�ن  ال  اأن  اأي�شًا 

مثاًل، اإذا كان الُمكّلف مري�شًا ال يقدر على 

ما  المال...  لديه  ولي�س  عمل،  باأي  القيام 

اأو  اإن�شان  على  بالء  ب�ق�ع  علم  اإذا  تكليفه 

ه���ؤالء،  الأل��م  التاأّلم  منه  يكفي  قد  اأك��ث��ر؟ 
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والتحّدث عن ق�ش�شهم مع �شي�فه، وه� 

قادر على الدعاء لهم فقط. هذه قدرته، 

وهذا تكليفه.

فه�  المال،  يملك  اآخ��ر،  �شخ�س  اأّم��ا 

قادر على الم�شاعدة المالّية مثاًل. التكليف 

االأف��راد  في  القدرة  بتفاوت  يتفاوت  اإذًا، 

والجماعات... ما يحتاج اإلى الدّقة، بحيث 

ومعرفة  دقيقًا،  التكليف  ت�شخي�س  يك�ن 

القدرة واالإمكانية دقيقًة اأي�شًا.

اإل��ى  ال��ك��ب��رى  الق�شايا  تحتاج  ل���ذا، 

الم�ث�قة،  االأم��ي��ن��ة،  ال��ع��ارف��ة،  ال��ق��ي��ادات 

من  تتهّرب  ال  التي  المخل�شة،  ال�شادقة، 

وج���د  ت��ح��ّدد  اأن  عليها  الأّن  الم�ش�ؤولية؛ 

القدرة اأو عدمها، وعلى �ش�ء ذلك يتحّدد 

التكليف.

2 - �صرط تقديم االأهّم على المهّم:
وه��ي  ال��ث��ان��ي��ة،  ال��ق��اع��دة  اإل���ى  ننتقل 

على  االأه���ّم  وتقديم  االأع��م��ال  في  النظر 

بالعمل. هذا  ليق�م  االأهّم  المهّم، فيختار 

ما ي�شّم�نه بم�شطلح »التزاحم«.

اأي�شًا،  للتطبيق  خا�شعة  هنا  الم�شاألة 

فقد يخطئ ال�شخ�س اأو يتعّمد اأن يخطئ 

ب  يتهرَّ لكي  فاالأهّم؛  االأهّم  ت�شخي�س  في 

من تحّمل الم�ش�ؤولّية. فاأحيانًا ال�شغل على 

االأهّم �شاّق ومتعب وفيه ت�شحيات، فيختار 

اأي�شًا،  الحاجة  تتاأّكد  هنا  اأهمّية.  االأق��ل 

العارفة،  القيادات  اإلى  العاّم،  ال�شاأن  في 

ال  التي  ال�شجاعة،  المخل�شة،  االأمينة، 

تتهّرب من الم�ش�ؤولّية.

ُتجاه  م�����ش���ؤول��ّي��ات  لدينا  اإذًا،  نحن 

متفاوتة  م�ش�ؤولّيات  ولدينا  العاّم،  ال��شع 

في المبداأ، اأي�شًا.

*اأهّم الم�صاديق
التاريخية،  الم�شاديق  اأه��ّم  من  اإّن 

كانت  مهما  العاّمة،  الم�ش�ؤولّية  لتحّمل 

كربالء  في  ك��ان  والت�شحيات،  االأخ��ط��ار 

وما فعله االإمام الح�شين Q. لقد كان 

وقادرًا  االأّم��ة،  في  Q محترمًا  االإمام 

من القلب إلى كل القلوب
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)*( كلمة �شماحة ال�شيد ح�شن ن�شر اهلل )حفظه اهلل(، في الليلة الثالثة من محرم 2015/10/16م. 

 ال�افي، الكا�شاني، ج5، �س535.( 1)

 م.ن، �س536.( 2)

اله�ام�س

ي�مّيًا  يزور  وكان  منزله،  في  البقاء  على 

P وي�شّلي عنده، ويتكّلم مع  قبر النبّي 

اأ�شئلتهم. ولكن االإمام  النا�س ويجيب عن 

الح�شين Q كم�شلم وكاإمام - كما قال 

ر�ش�ل اهلل P: »الح�شن والح�شين اإمامان 

قاما اأو قعدا« - كانت لديه م�ش�ؤولّية ُتجاه 

هذا  الم�شلمين،  وُتجاه  كدين،  االإ���ش��الم 

فالمهّم،  االأهّم  ت�شخي�س  ثانيًا،  اأّما  اأّواًل، 

اأّن   ،Q للح�شين  الم��ش�ع  تبّين  فقد 

وج�د يزيد بن معاوية كحاكم للم�شلمين، 

وعلى  كدين،  االإ�شالم  على  خطرًا  ي�شّكل 

بالن�شيحة  يم�شي  اأن  وواجبه  الم�شلمين. 

لعباد اهلل. بالتالي اأ�شبح االأهّم، واالأول�ّية 

الذي  الطاغية  م�اجهة هذا  المطلقة هي 

يهّدد االإ�شالم، الأّنه حاكم يريد اأن ي�شقط 

فاأم�ّيته  اهلل«،  ر�ش�ل  محّمدًا  اأن  »اأ�شهد 

لذلك  االأذان.  ه��ذا  تتحّمل  ال  وجاهلّيته 

هذه  اأّن   Q الح�شين  االإم��ام  �س  �شخَّ

التي  المطلقة، فقام بحركته  االأول�ّية  هي 

قام بها.

بالهدف  القدرة، وعالقتها  �شرط  اأّما 

هدف  ه���  م��ا  ن�����ش��األ:  عندما  وتحقيقه، 

كان  فقد  ك��رب��الء؟  ف��ي   Q الح�شين 

اأهدافه  االإ�شالم، ومن جملة  هدفه حفظ 

ّمة وك�شف حقيقة هذا الحاكم، 
ُ
االأ اإيقاظ 

الذي ل� حكم الم�شلمين لع�شرات ال�شنين، 

وتاريخّية  وثقافّية  دينّية  كارثة  لح�شلت 

وعلى كل ال�شعد.

الح�شين  االإم��ام  ي�شتطيع  هل  ح�شنًا، 

Q اأن يحّقق هذه االأهداف من خالل 

اإمكانّية   Q االإم���ام  �شّخ�س  قيامه؟ 

األف  مئة  اإل��ى  يحتاج  وال  بال�شهادة،  ذلك 

مقاتل، وال يحتاج اإلى و�شائل اإعالم.

اأّنه   Q الح�شين  االإمام  فقد �شّخ�س 

وب�ش�ت  واأ�شحابه،  واأبنائه  باإخ�انه  بدمه، 

االأق���ّل،  على  واح���دة  اإع���الم  ك��شيلة  زي��ن��ب 

ي�شتطيع ويقدر اأن يحفظ االإ�شالم، واأن ُي�شقط 

الجاهلّي  الم�شروع  ه��ذا  يف�شح  واأن  يزيد، 

االإ���ش��الم  على  ليق�شي  ج��اء  ال���ذي  الجديد 

االأمانة  تاأتي  هنا  لذلك،  االإ���ش��الم.  بلبا�س 

والمعرفة للقدرة وت�شخي�س االأول�يات.

ح�شبنا في هذه الدنيا، في هذا العمر 

االإن�شانّية،  ر�شالتنا  ن���ؤّدي  اأن  لنا،  المتاح 

بين  نقف  واأن  ال�شرعّية،  وم�ش�ؤولّيتنا 

الذّمة،  بريئي  وتعالى  �شبحانه  اهلل  يدي 

نك�ن  حينئٍذ  له،  العب�دية  حّق  اأّدينا  وقد 

ج��دي��ري��ن ب����اأن ن��ح�����ش��ر م���ع اأن��ب��ي��اء اهلل 

واأوليائه، ومع �شّيد ال�شهداء اأبي عبد اهلل 

.Q الح�شين

 Q كان هدف اإلمام احلسني
يف كربالء حفظ اإلسالم، 
وكشف حقيقة هذا احلاكم
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 من أحكام
 سجود السهو

ال�صيخ علي حجازي

حــال  ــي  ف ــه  ــ اأّن ــان  ــص ــ� االإن ين�صى  ــد  ق

ال�صالة، فيتكّلم، اأو يتذّكر اأّنه في ال�صالة 

بع�س  وفي  �صيئًا،  يزيد  اأو  َيْنق�ُس  ولكّنه 

الموارد يكون �صجود ال�صهو واجبًا، فمتى 

يجب �صجود ال�صهو؟

1 - موارد وجوب �صجود ال�صهو:
ُيطلب �شج�د ال�شه� على نح� ال�ج�ب 

�شّتة م�ارد، وال  ال�ج�بّي في  اأو االحتياط 

يجب في غيرها. وهي:

تكّلم  اإذا  ال�شه�  �شجدتا  تجب  الأّول: 

في ال�شالة �شه�ًا. وال يجب �شج�د ال�شه� 

عند قراءة كلمة من اأذكار ال�شالة اأو من 

االآيات القراآنّية اأو من اأدعية القن�ت �شه�ًا 

انتبه  ثّم  �شاهيًا  تكّلم  واإذا  ا�شتباهًا.  اأو 

لل�شالة فاأكمل �شالته، ولكّنه عاد لل�شه� 

ال�شه�  �شج�د  فيجب  ج��دي��د  م��ن  فتكّلم 

مّرتين.

بطريقة  �شه�ًا،  اأو  عمدًا  تكّلم،  ل�   -

ُمحيت فيها �ش�رة ال�شالة تبطل �شالته.

واح���دة  ���ش��ج��دة  ن�����ش��ي  اإذا  ال���ث����ن���ي: 

وت��ذّك��ره��ا ف��ي ال��رك���ع وم��ا ب��ع��ده، اأو بعد 

بالمنافي،  واإتيانه  ال�شالة  من  خروجه 

فقه الولي
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فيجب ق�شاء ال�شجدة التي ن�شيها ثّم يجب 

بعدها �شجدتا ال�شه�.

الثالث: اإذا �شّلم في غير م��شعه، كما 

االأخيرة ف�شّلم،  الركعة  اأّنه في  اعتقد  اإذا 

االأخيرة،  تكن  لم  الركعة  اأّن  اكت�شف  ثّم 

فاالأح�ط وج�بًا االإتيان ب�شجدتّي ال�شه�.

ه���  ب����ال���������ش����الم  وال����م����ق���������ش�����د   -

اهلل  ع��ب��اد  وع��ل��ى  علينا  ج��م��ل��ة:»ال�����ش��الم 

ال�شالحين«، اأو جملة: »ال�شالم عليكم« مع 

بدونها.  اأو  وبركاته«  اهلل  »ورحمة  اإ�شافة 

النبّي  اأّي��ه��ا  عليك  »ال�شالم  جملة:  واأّم���ا 

ال  �شه�ًا  فزيادتها  وبركاته«  اهلل  ورحمة 

ت�جب �شجدَتّي ال�شه�.

��َره  وت��ذكَّ الت�شّهد  ن�شي  اإذا  ال���راب���ع: 

خروجه  بعد  اأو  ب��ع��ده،  وم��ا  ال��رك���ع  ف��ي 

يق�شي  اأن  وج�بًا  ف��االأح���ط  ال�شالة  من 

على  لل�شه�  �شجدتين  ي�شجد  ثّم  الت�شّهد، 

االأح�ط وج�بًا.

فيما  ال�شه�  �شجدَتّي  تجب  الخ�م�ض: 

الرابعة  ال��رك��ع��ة  بين  الم�شّلي  ���ش��ّك  ل��� 

ال�شجدة  من  الراأ�س  رفع  بعد  والخام�شة 

ويكمل  ال��راب��ع��ة،  ع��ل��ى  فيبني  ال��ث��ان��ي��ة، 

ال�شالة ثّم ياأتي ب�شجدتّي ال�شه�.

ال��رك��ع��ة  ب��ي��ن  ���ش��ّك  اإذا  ال�������س����د����ض: 

فيهدم  القيام،  حال  وال�شاد�شة  الخام�شة 

فيت�شّهد  الرابعة  ف��ي  اأّن���ه  ويبني  قيامه، 

وي�شّلم، ثّم ياأتي ب�شجدتّي ال�شه� وج�بًا.

 2 - كيفّية �صجود ال�صهو:
اأ- تجب في �شج�د ال�شه� النّية، وال يجب 

فيه التكبير، وال يجب الذكر فيه اأثناء 

ا�شتحبابًا  االأح���ط  كان  واإن  ال�شج�د 

اأث��ن��اء  المخ�ش��س  ال��ذك��ر  ي��ق���ل  اأن 

وب��اهلل،  اهلل،  »با�شم  وه���:  ال�شج�د، 

يصّح السجود يف سجود 
السهو على أّي شيء ما عدا 

املأكول وامللبوس
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اهلل  ورحمة  النبّي  اأّيها  عليك  ال�شالم 

وبركاته«.

يجل�س  �شجدتين  ي�شجد  اأن  يجب  ب- 

بعد  وي��ج��ب  اال���ش��ت��ق��رار،  م��ع  بينهما 

الثانية  ال�����ش��ج��دة  م��ن  ال���راأ����س  رف���ع 

الت�شّهد  وال�اجب  والت�شليم.  الت�شّهد 

المتعارف منه في ال�شالة، وال�اجب 

من الت�شليم اأن يق�ل: »ال�شالم عليكم« 

االأق��ّل، وتكفي وحدها، وال ي�شّح  على 

االكتفاء بغيرها.

ج- ال يجب في �شج�د ال�شه� الطهارة من 

الحدث االأ�شغر اأو االأكبر.

على  ال�شه�  �شج�د  في  ال�شج�د  ي�شّح  د- 

والملب��س،  الماأك�ل  عدا  ما  �شيء  اأّي 

ف��ال ي�����ش��ّح ال�����ش��ج���د ع��ل��ى ال��م��اأك���ل 

والملب��س على االأح�ط وج�بًا.

3 - المبادرة:
بعد  ال�شه�  �شج�د  اإلى  المبادرة  تجب 

ولكن  ياأثم،  التاأخير  تعّمد  ول�  ال�شالة. 

ول�  ال��ف���رّي��ة.  ت�شقط  وال  �شالته،  ت�شّح 

اأّخر  ول�  يتذّكر،  ف�رًا حينما  ي�شجد  ن�شيه 

ياأثم، ويجب المبادرة بعد ذلك.

4 - اأحكام �صجود ال�صهو:
عليه،  واجب  ال�شه�  �شج�د  اأّن  علم  ل�  اأ- 

ولكّنه �شّك في اأّنه اأتى به اأم ال، وجب 

عليه االإتيان به.

ب- ل� علم ب�ج�ب عدد من �شج�د ال�شه� 

واالأكثر  االأق��ّل  بين  ت��رّدد  ولكّنه  عليه، 

جاز له البناء على االأقّل.

�شج�د  ي�جب  م��ا  تحّقق  ف��ي  �شّك  ل���  ج- 

ال�شه� عليه ولم يعلم به جاز له البناء 

عليه  يجب  ف��ال  ال���ج���ب،  ع��دم  على 

�شج�د ال�شه�.

اأو  �شجدتين  �شجد  اأّن��ه  في  �شّك  اإذا  د- 

واحدة ف�ش�رتان:

الأول��ى: اإذا كان قد دخل في الت�شّهد 

فال يلتفت؛ الأّنه تجاوز المحّل.

الث�نية: اإذا لم يكن قد دخل في الت�شّهد 

بنى على االأقل، فيجب عليه االإتيان ب�شجدة.

�شجد  )ب��اأن  �شجدة  زاد  اأّن��ه  علم  اإذا  ه�- 

اإع���ادة  عليه  يجب  ���ش��ج��دات(  ث��الث 

�شج�د ال�شه� من االأّول.

واح��دة  �شجدة  اأنق�س  اأّن���ه  علم  اإذا  و- 

وجب  االنتهاء،  بعد  ذلك  اإلى  والتفت 

عليه اإعادة �شج�د ال�شه�.

�شه�  �شج�د  الم�شّلي  على  ك��ان  اإذا  ز- 

عليه  فيجب  المن�شّي  الت�شّهد  وق�شاء 

ث���ّم ي�شجد  ال��ت�����ش��ّه��د  ت��ق��دي��م ق�����ش��اء 

�شجدتّي ال�شه�.

فقه الولي
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 والية الفقيه: هدّية الباري )عّز وجّل( للم�صلمين

 والية الفقيه: خ�صائ�س النموذج

 الَروحانّية ال�صيا�صّية: فرادة الثورة االإيرانّية

 م�صداقّية والية الفقيه ولعبة الديموقراطّية
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ال�شتار  ك�شف  قد   { الخمينّي  فاالإمام 

النظرّية  عالم  من  واأخرجها  ال�الية  هذه  عن 

اأ�شبح  والفعل، حّتى  التطبيق  عالم  اإلى  والقّ�ة 

ن���ٌع م��ن االرت��ب��اط الخا�ّس بين  اأذه��ان��ن��ا  ف��ي 

م�شطلح »والية الفقيه« واالإمام }.

االإمكان،  قدر  �شنجري،  الُعجالة  هذه  وفي 

فيه  ُيجيب   ،{ االإم��ام  مع  ُمفتَر�شًا  ح���ارًا 

�شماحته عن اأ�شئلٍة ُمفتَر�شة ح�ل والية الفقيه 

والحك�مة االإ�شالمّية.

ال�صّيد ربيع اأبو احل�صن

حوار ُمفرَتض مع اإلمام اخلمينّي }

اأقوى  اأحــد  هو  ال�صيعّي  الفقه  »اإّن 

اإلى  وي�صتند  ومناهجه،  الفقه  اأنماط 

ن�صر  وقد  للغاية.  قوّية  واأ�صول  اأ�ص�س 

الم�صتحكم  الفقه  هذا  العزيز  اإمامنا 

نظرة  عليه  واأ�صفى  وا�صع،  �صعيد  على 

ه بروؤية حكومّية، واأو�صح  عالمّية واأمدَّ

خفيَّةً «.  كانت  الفقه  مــن  اأبــعــادًا  لنا 

القائد الخامنئي {

الملف
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وما  بال�شيا�شة؟  الدين  عالقة  هي  ما   -1
الف�شل  ع��ن  ال��ح��دي��ث  ��ة  ��حَّ ���شِ م���دى 

بينهما؟

دين  مجّرد  لي�س  االإ�شالمّي  الدين   -

عبادّي، وظيفته تقت�شر على العالقة بين 

االإن�شان وخالقه، فه� لي�س وظيفة روحانّية 

فقط، كما اإّنه لي�س دينًا �شيا�شّيًا فقط، بل 

عبادّي و�شيا�شّي، واإّن �شيا�شته ُمدغمة في 

عباداته، وعبادته مدغمة في �شيا�شاته.

وه�  ال�شيا�شة،  دي��ن  االإ���ش��الم  اإّن   -

واأبعاد  اأبعاده  جميع  في  بال�شيا�شة  مقرون 

واالقت�شادّية  االجتماعّية  االإن�شان  حياة 

لالإ�شالم  ينبغي  فاإّما  وعليه،  والثقافّية. 

حكم�ا  الذين  اأولئك  تخطئة  اأو  االن��زواء، 

في �شدر االإ�شالم جميعًا.

الكريم  ال��ق��راآن  ه��ذا  اإل��ى  ل� نظرنا   -

الم�ج�د بين اأيدي الم�شلمين، والذي لي�س 

البداية  منذ  نقي�شة  وال  زي��ادة  حرف  فيه 

وحّتى االآن، ل� نظرنا اإليه بعين التدبير لما 

وجدناه يدع� النا�س اأبدًا اإلى الجل��س في 

يدع�  اإّن��ه  به  والخل�ة  اهلل  وذك��ر  منازلهم 

اإلى االجتماع، ويدع� اإلى ال�شيا�شة، ويدع� 

اإلى اإدارة البالد.

اّل��ذي��ن  ه���م  ال��م�����ش��ت��ع��م��ري��ن  اإّن   -

عن  ين  الدِّ ف�شل  فكرة  واأ�شاع�ا  قال�ا 

االإ���ش��الم  علماء  على  واإّن  ال�شيا�شة، 

االجتماعّية  االأم����ر  في  يتدّخل�ا  ال  اأن 

الراف�شين  ق����ل  ف��ه��ذا  وال�����ش��ي��ا���ش��ّي��ة، 

ين، واإاّل فهل كانت ال�شيا�شة منف�شلة  للدِّ

ين في زمن الر�ش�ل P؟! وهل  عن الدِّ

مجم�عتين  اإل��ى  ي�مئٍذ  النا�س  انق�شم 

العلماء وال�شيا�شّيين؟!

 إّن املستعمرين هم اّلذين 
ين  قالوا وأشاعوا فكرة فصل الدِّ

عن السياسة، وإّلا فهل كانت 
ين  السياسة منفصلة عن الدِّ

يف زمن الرسول P؟!
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م�شروع  هي  بما  الفقيه  والي��ة  هي  ما   -2
�شيا�شّي اإ�شالمّي؟

- ال�الية تعني الحك�مة واإدارة البالد 

وهي  المقّد�س،  ال�شرع  ق�انين  وتطبيق 

م�ش�ؤولية ثقيلة وُمهّمة للغاية. وهي بخالف 

اأنها  من  النا�س  من  العديد  يت�شّ�ره  ما 

امتياز، بل اإنها وظيفة خطيرة.

 - والية الفقيه تعني ال�الية على االأم�ر 

وحفظها لكي ال تخرج عن م�شارها الطبيعّي، 

المجل�س،  ف��ي  العمل  �شير  على  واالإ���ش��راف 

في  يقع  ال  حّتى  الجمه�رّية  رئي�س  ومراقبة 

واالإ�شراف  الحك�مة  رئي�س  ومراقبة  الخطاأ، 

على كافة االأجهزة الحك�مّية ومنها الجي�س .

جلَّ  الباري  هدية  هي  الفقيه  والي��ة   -

وعال لكّل الم�شلمين.

بّين  ق��د   P االإ���ش��الم  ن��ب��ّي  اأّن  بما   -3
االأح���ك���ام ك��لَّ��ه��ا ق��ب��ل ارت��ح��ال��ه، اأف��ال 

حاجة  بال  هداها  على  ال�شيُر  يكفينا 

اإلى �شلطٍة وحك�مة؟

يكفي  ال  ن  ال���م���دوَّ ال��ق��ان���ن  وج����د   -

القان�ن  ي�شبح  فلكي  المجتمع.  الإ�شالح 

واإ���ش��ع��اده��ا،  الب�شرّية  الإ���ش��الح  اأ���ش��ا���ش��ًا 

اأقّر  ولذا  تنفيذّية،  �شلطة  اإلى  يحتاج  فاإّنه 

التنفيذّية  وال�شلطة  الحك�مة  تعالى  اهلل 

اأي  القان�ن؛  اإر�شال  جانب  اإلى  واالإدارّي���ة 

 P اأحكام ال�شرع. وكان الر�ش�ل االأكرم 

واالإدارّية  التنفيذّية  الت�شكيالت  راأ�س  على 

م�شافًا   ،P واهتّم  االإ�شالمّي،  للمجتمع 

العقائد  وتف�شير  وبيانه  ال�حي  اإب��الغ  اإلى 

باإجراء  االإ�شالمّية،  واالأنظمة  واالأح��ك��ام 

اإل��ى اأن  االأح��ك��ام واإق��ام��ة ُنُظم االإ���ش��الم، 

وجدت الدولة االإ�شالمّية.

واإقامة  االأحكام  تنفيذ  وظيفة  وكانت 

تعيين  جعلت  ال��ت��ي  ه��ي  االإ����ش���الم  ُن��ُظ��م 

كان  لما  ل���اله  درج��ة  اإل��ى  مهّمًا  الخليفة 

كان  ولما  ر�شالته،  بّلغ  قد   P الر�ش�ل 

 P اأكملها، اإذ اإّن الم�شلمين بعد الر�ش�ل

الق�انين،  يطّبق  من  اإلى  يحتاج�ن  كان�ا 

المجتمع  ف��ي  االإ���ش��الم��ّي��ة  النظم  ويقيم 

لتاأمين �شعادة الدنيا واالآخرة.

 ماهية قوانني اإلسالم 
وكيفّيتها -أحكام الشرع- دليٌل  
على ضرورة تشكيل احلكومة، 

فهي تدّلنا على أنها جاءت 
لتكوين دولة

الملف
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ت�شكيل  ���ش��رورة  على  دليلكم  ه���  م��ا   -4
حك�مة اإ�شالمّية؟

بت�شكيل   P اهلل  ر�ش�ل  ق��ام  لقد   -

حك�مة اإ�شالمّية في �شبه الجزيرة العربّية، 

والتاريخ ي�شهد بذلك. وقد قام من خالل 

وتثبيت  الق�انين،  بتطبيق  الحك�مة  هذه 

فاأر�شل  المجتمع،  واإدارة  االإ�شالم،  اأنظمة 

والمل�ك، وعقد  القبائل  روؤ�شاء  اإلى  ال�الة 

الحروب.  وق��اد  واالّت��ف��اق��ات،  المعاهدات 

قام  ق��د   P اهلل  ر���ش���ل  اأّن  والخال�شة 

بتطبيق م�شائل الحكم والدولة في المجتمع 

االإ�شالمّي من خالل اإقامته للحك�مة.

من  باأمٍر   P اهلل  ر�ش�ل  قام  لقد   -

اهلل تعالى بتعيين خليفٍة له من بعده، يدير 

المجتمع،  ف��ي  والحك�مة  الحكم  ���ش���ؤون 

للمجتمع  حاكمًا  تعالى  اهلل  يعّين  وعندما 

يعني  فهذا   ،P االأع��ظ��م  الر�ش�ل  بعد 

 P النبّي  بعد  الحك�مة  ا�شتمرار  ل��زوم 

قد   P االأك��رم  الر�ش�ل  اأّن  وبما  اأي�شًا. 

حادثة  في  و�شّيته  في  االإل��ه��ّي  االأم��ر  اأبلغ 

اأف��اد  ق��د  بذلك  فيك�ن  وغيرها،  الغدير 

ب�شرورة ت�شكيل الحك�مة اأي�شًا.

وكيفّيتها  االإ���ش��الم  ق�انين  ماهية   -

�شرورة  على  اآخر  دليل  ال�شرع-  -اأحكام 

اأنها  على  تدّلنا  فهي  الحك�مة،  ت�شكيل 

الإدارة  �ُشّرعت  واأنها  دولة،  لتك�ين  جاءت 

المجتمع �شيا�شّيًا وثقافّيًا واقت�شادّيًا.

ال  اإ�شالمّية  بحك�مة  ال�شير  يمكن  هل   -5
يك�ن الفقيه على راأ�شها؟

يكن  لم  ل�  الكفاءة  الحاكم  يفتقد   -

التقليد،  اإل��ى  لجاأ  ل�  الأّن��ه  بالقان�ن،  يعلم 

فاإّنه  يقّلد  لم  واإذا  ُحكِمه،  اق��ت��دار  ل��زال 

ي���ك����ن غ��ي��ر ق�����ادر ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق ق��ان���ن 

اإّن »الفقهاء حكام على  االإ�شالم. ومق�لة: 

ال�شالطين« ُتعّد من البديهيات.

- ل� كان المل�ك م�شلمين حقًا، ل�جب 

عن  واال�شتف�شار  للفقهاء،  االنقياد  عليهم 

وتطبيقها.  منهم،  واالأح���ك���ام  ال��ق���ان��ي��ن 
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الحّكام  هم  الفقهاء  فاإّن  الحال  هذا  وفي 

لهم  يك�ن  الحكم  ف���اإّن  ل��ذا  الحقيقي�ن، 

اأولئك الم�شطرين لالنقياد  اإلى  ر�شمّيًا ال 

لهم ب�شبب جهلهم بالقان�ن.

 
ٍ
نظام اأّي  ح���ل  االأ�شا�س  االأ�شئلة  من   -6
�شيا�شّي عن ركن هاّم في ال�شلطة وه� 

ال�شعب، فما ه� دوره في نظرّية والية 

الفقيه؟

االإ�شالمّية  الجمه�رّية  حك�مة  اإّن   -

التي ندع� اإليها م�شتلَهمة من �ُشّنة الر�ش�ل 

االأكرم P واالإمام علّي Q، وت�شتند 

اإلى الراأي العاّم لل�شعب. ويتّم تحديد �شكل 

الحك�مة اأي�شًا من خالل راأي ال�شعب.

الجمه�رّية  حك�مة  ماهية  ت��ق���م   -

االإ���ش��الم��ّي��ة ع��ل��ى ت��ل��ك ال�����ش��روط ال��ت��ي 

بنظر  االأخذ  مع  للحكم،  االإ�شالم  طرحها 

هذا  فعلى  لل�شعب.  العاّم  ال��راأي  االعتبار 

االأ�شا�س ت�شّكلت الحك�مة لتطبيق االأحكام 

االإ�شالمّية.

7- ما ه� المائز بين الحك�مة االإ�شالمّية 
والحك�مات التابعة لالأنظمة ال��شعّية؟

االإ���ش��الم  بين  كثيرة  ف���روق  ت���ج��د   -

وح��ك���م��ت��ه االإ���ش��الم��ّي��ة وب��ي��ن االأن��ظ��م��ة 

ع��دل  ه���  ال���ف���روق  اأح����د  واإّن  االأخ������رى، 

الحك�مة االإ�شالمّية.

الحك�مة  بين  االأ�شا�س  الفرق  - يكمن 

االإ����ش���الم���ّي���ة وال��ح��ك���م��ات ال��م�����ش��روط��ة 

-الملكّية منها والجمه�رّية- في اأّن ممّثلي 

االأنظمة  تلك  في  الملك  ممّثلي  اأو  ال�شعب 

تنح�شر  حين  ف��ي  ي�شّرع�ن،  ال��ذي��ن  ه��م 

�شلطة الت�شريع في االإ�شالم باهلل عزَّ وجّل.

- حك�مة االإ�شالم هي حك�مة القان�ن، 

ه�  الحاكم  يك�ن  الحك�مة  هذه  مثل  وفي 

والقان�ن ه� حكم اهلل وحاكم  اهلل وحده، 

على جميع النا�س، وعلى الدولة نف�شها.

فيها  الجميع  ي��ك���ن  ح��ك���م��ة  ه���ذه   -

�ش�ا�شية اأمام القان�ن، الأّن قان�ن االإ�شالم 

اهلل  اأم��ام  حا�شر  والكّل  اإلهّي،  قان�ن  ه� 

المحك�م  اأو  الحاكم  �ش�اء  وتعالى،  تبارك 

اأو النبّي اأو االإمام اأو عاّمة النا�س.

االأ�شا�س  االأهداف  لنا  ن�ن  ُتبيِّ ل�  8- حّبذا 
اإلى  االإ�شالمّية  الحك�مة  تتطلَّع  التي 

تحقيقها.

- اإنّنا نطمح جميعًا اإلى اأن تك�ن عندنا 

حك�مة عادلة تطبق جميع الم�شائل ال�اردة 

في القراآن الكريم وفي االإ�شالم. 

- ���ش��ي��ا���ش��ة ال��ح��ك���م��ة االإ���ش��الم��ّي��ة 

تتلّخ�س في الحفاظ على ا�شتقالل وحرية 

واالح��ت��رام  وال��ب��ل��د،  والحك�مة  ال�شعب 

الكامل.  اال�شتقالل  بعد تحقيق  المتبادل 

وال ف���رق ف��ي ه���ذا ال��م��ج��ال ب��ي��ن ال���دول 

الكبرى وغيرها.

االإ�شالمّية  الحك�مة  تقام  اأن  اآم��ل   -

الحكم  مزايا  لالإن�شان  لتّت�شح  اإي��ران  في 

حقيقة  اإل��ى  الب�شرية  وتتعرف  االإ�شالمّي 

يقيمها  التي  والعالقة  االإ�شالمّي،  الدين 

يكمن الفرق األساس بني 
احلكومة اإلسالمّية 

واحلكومات املشروطة أّن 
ممثلي الشعب يف تلك 

األنظمة هم الذين يشّرعون، يف 
حني تنحصر سلطة التشريع يف 

اإلسالم باهلل عزَّ وجّل

الملف
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الحك�مة االإ�شالمّية، االإمام الخميني }.( 1)

 �شحيفة الن�ر، خطابات االإمام الخميني } وكلماته وبياناته ولقاءاته.( 2)

 الكلمات الق�شار لالإمام الخميني }، اإ�شدار جمعّية المعارف االإ�شالمّية الثقافّية.( 3)

الت في الفكر ال�شيا�شي لالإمام الخميني }، اإ�شدار جمعّية المعارف االإ�شالمّية الثقافّية.( 4)  تاأمُّ

 االإمام الخميني } وتجديد الفقه ال�شيا�شّي، مجم�عة باحثين، اإ�شدار مركز الح�شارة لتنمية الفكر االإ�شالمّي، ج2.( 5)

بيان الث�رة في مراآة االإعالم، االأحاديث والبيانات ال�شحفّية لالإمام الخميني}، اإ�شدار مركز الح�شارة لتنمية الفكر االإ�شالمّي، ج1.( 6)

الم�شادر والمراجع العاّمة

اإقامته  ون��م��ط  وال�����ش��ع��ب،  الحك�مة  بين 

في  االأّول  الرجل  به  يمتاز  وم��ا  للعدالة، 

الدولة في معي�شته عن �شائر الرعّية. فاإذا 

اأن  فاالأمل  االإ���ش��الم،  مزايا  النا�س  عرف 

يعتنقه الجميع.

الحك�مة  ب����اأّن  تعلم�ا  اأن  ي��ج��ب   -

ب�اجباتها،  عملت  م��ا  اإذا  االإ���ش��الم��ّي��ة 

وجميع  االأق��ل��ّي��ات  ك��ّل  �شتحترم  ف��اإن��ه��ا 

فمثلما  اإي����ران.  ف��ي  الر�شمّية  االأدي����ان 

فاإّنها  الم�شلم،  ال�شعب  ف��ئ��ات  تحترم 

تحترم االأقلّيات اأي�شًا. ولي�س هذا اإاّل الأّن 

االإ�شالم يدع� اإلى ذلك. وربما قراأتم في 

معاوية  جي��س  اأغ��ارت  عندما  التاريخ، 

ن�شاء  اإحدى  االأنبار و�شلبت خلخال  على 

اأهل الذّمة، فبلغ االإمام علّيًا ذلك، وكان 

اأّن  اآنذاك، فقال: »فل�  الم�شلمين  خليفة 

امرءًا م�شلمًا مات من بعد هذا اأ�شفًا ما 

كان به مل�مًا«.

في  ال��ح��اك��م  يتمّتع  اأن  ي��ج��ب  ب��م��اذا   -9
االإ�شالم؟

- ال�������ش���روط ال��ت��ي م���ن ال�������ش���رورّي 

من  مبا�شرة  نابعة  الحاكم  ف��ي  ت���ّف��ره��ا 

ب�شرف  فاإنه  االإ�شالمّية،  الحك�مة  طبيعة 

النظر عن ال�شروط العاّمة كالعقل وح�شن 

التدبير هناك �شرطان مهّمان هما: العلم 

بالقان�ن، والعدالة.

هي  االإ���ش��الم��ّي��ة  الحك�مة  اأّن  بما   -

حك�مة القان�ن، لذا كان لزامًا على حاكم 

الم�شلمين اأن يك�ن عالمًا بالقان�ن.

والخليفة  ال��ح��اك��م  يعلم  اأن  يجب   -

باالأحكام االإ�شالمّية؛ اأي بالقان�ن اأّواًل، واأن 

واأخالقّيًا  اعتقادّيًا  ومتكاماًل  عاداًل  يك�ن 

هي  االإ���ش��الم��ّي��ة  الحك�مة  الأّن  ث��ان��ي��ًا... 

حك�مة القان�ن، ال االأه�اء، ولي�شت تحّكم 

االأ�شخا�س بال�شعب.

- يجب على الحاكم اأن يتحّلى بكمال 

من  والنزاهة  والعدل  واأخالقّي،  اعتقادّي 

االآثام.
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خصائص النموذج
د. بالل الّلقي�س

ــذه الــعــجــالــة  ــ ال يــ�ــصــعــنــا فـــي ه

واأغ�صانها  القويم  بجذعها  االإحاطة 

والفقاهة  العلم  فحاكمّية  المتهّدلة، 

اأو ما ي�صطلح عليه بوالية الفقيه اأو 

نموذج  هي  الدينّية  ال�صعب  حاكمّية 

�صيغة  مــن  اإلــيــه  االقــتــراب  يتجاوز 

عن  الــحــديــث  ــى  اإلـ �صيا�صّي  لــنــظــام 

يطال  منتظم  نعم،  برّمته.  المنتظم 

الحاكمة،  والقيم  المعرفّية  البنى 

والمنَتجة  الــمــوؤمــن،  المجتمع  فــي 

بتفاعالته.

*تجربٌة نموذُجها الجمهورّية
على  بقدرته  النم�ذج  ه��ذا  ُي�شحر 

وُيثّبت  عاّمة،  لالإن�شانية  خطاب  تقديم 

بت�الي االأيام اأهلّية ا�شتثنائية للجْذب كما 

الملف
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بهذه النظرّية ومنوذجها غدا 
حتكيم العلم واالنصياع له 

واّتباعه املسؤولّيَة واألمانَة 
على اجلميع

للدفع، ولّعل في هذا �شرَّ تمّيزه، وقابلّية االإفادة  منه وتعميمه... 

وتّدعي هذه التجربة اأّن نم�ذجها الح�ّشّي، القائم الي�م، بقاعدته- 

يلَق حّقه من  لم  اإليها  المنَجذبة  والمنظ�مات  االإ�شالمّية -  الجمه�رّية 

اأقّلها  لي�س  عديدة،  الأ�شباب  الم��ش�عّية  والمدار�شة  العلمّية  المطارحة 

بم�اجهة  ال�شيا�شّي  م�قعها  اإليها  م�شافًا  الحاكمة...  التحّيزات  حّدة 

ا�شتقطاب  قدرة  يعطيها  ما  بمقدار  وال��ذي  واأميركا،  اال�شتكبار  جبهة 

وجذب، بمقدار ما يعّر�شها لتجّنيات واأذى للح�ؤول دونما تبيينها لنف�شها 

وتمكينها من التعريف به�ّيتها، ال بل يذهب اأبعد اإلى �شيطَنتها والتخ�يف 

منها.

*غي�ٌس من فيو�صاتها
بفيئها...  والم�شتفيء   التجربة  لهذه  المنتمي  م�قع   ومن   الي�م، 

والمتلّم�س والمعاي�س لبع�س ما اأحرزته في  �شاحتها االإ�شالمّية المبا�شرة 

اأطّل على ج�انب  اأن  اأمكنني  االأو�شع...  واالإن�شانّية  االإيمانّية  ال�شاحة  اأو 

من  �شذراتها وفي��شاتها.

1- العلم: القيمة الحاكمة
النظرّية  فبهذه  التجربة..  هذه  مع  »العلم«  غدت  المجتمع  وجهة 

واّتباعه  للعلم  واالن�شياع  المجتمع  في  العلم  تحكيم  غدا  ونم�ذجها 

بل  باّتباعه،  ُيلزمك  ال  العلم  اإّن  اإذ  الجميع؛  على  واالأمانَة  الم�ش�ؤولّيَة 

والم�ش�ؤولّية.  العقل  ولنداء  فيك  الكمال  لنداء  تلبيًة  الّتباعه،  يناديك 

نعم، نحن م�ش�ؤول�ن اأن ُنقّدم العلم على ما �ش�اه ون�شعه �شاّلتنا ونطيعه. 

العلم يك�شف عن نف�شه لم�شاهديه، لكّن م�ش�ؤولّيتهم هم، اإطاعته. لذلك، 

فالعلم ه� اأّم القيم الحاكمة في هذا المجتمع و�ّشر الحياة  فيه، والطاعة 

له هي ال�شمة. 

2- القيادة هي الدليل
اإاّل  يعرفها  ال  نعمة  »القيادة«  اإّن 

ُبعدها  في  اإْن  ظّلها،  في  يعي�س  من 

يتقّدم  حيث  ال��ف��ردّي  وانعكا�شها 

في  �شير  كدليل  ال��ق��ي��ادّي  النم�ذج 

فل�ات ال�شل�كّيات الفردّية المت�شّظية 

الع�َلمة...  م��راح��ل   اأق�شى  لحظة 

وال  نه�شة  ال  ح��ي��ث  ال��ج��م��اع��ّي  اأو 

37ا�شتنها�س دونما نم�ذج  قيادة ينّظم 
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نكاد نّدعي أّنه ال توجد يف 
هذا العامل جتربة كوالية 

الفقيه، يتالقى فيها عمق اأُلّمة 
بعمق القيادة

قلب  لها  نظير  ال  بثقة  وُيدخلهم  اأجيالها  ويحّفز  تطّلعاتها،  وُيحاكي  ّم��ة، 
ُ
االأ

الميدان لي�شنع�ا غَدها. 

ة 3- ال�صباب: رعاية خا�صّ
الرعاية  محّل  فهم  كال�شباب،  ال  لكن  ينتفع�ن  المجتمع  اأف��راد  جميع 

ويتفاعل  اإليهم،  وي�شتمع  بالت�جيه،  القائد  يبا�شرهم  والمبا�شرة،  ة  الخا�شّ

معهم، ويق�شي معهم اأوقات مداد، يفّكر معهم، ينتقدون، يخالف�ن، ي�افق�ن، 

يعرف�ن  القرار:  وحين  الم�ش�ؤولّيات...  ويت�شارك�ن  ذلك...  على  وي�شّجعهم 

اأّنهم كالبنيان المر�ش��س ثباتًا، وكالخاتم في اليد طاعًة وان�شياعًا، فاإّنهم 

�شيكمل  الذي  المتدّفق  الث�رة   وم�ج  واأطلقها،  التجربة  بنى  الذي  الحا�شر 

�شناعة التاريخ... وُيحّقق االأهداف. 

4- طاعة القائد الرّبانّي
�شرايين  في  المتدّفق  الحّب  باب  من  عنها  نتحّدث  فترانا  الطاعة  اأّم��ا 

المجتمع، فاأن تجد قائدًا يتقّدم النا�س ليك�ن اأمامهم كج�شر عب�ر وترقٍّ اإلى 

اهلل، واالأعلى الأمٌر فّتح اأفهامنا على بع�س من عبق والية االأنبياء P والكّمل 

R... كما في ق�له: {ُكوُنواْ َربَّ�ِنيِّيَن ِبَم� ُكنُتْم ُتَعلُِّموَن اْلِكَت�َب َوِبَم� ُكنُتْم 

َتْدُر�ُسوَن})اآل عمران: 79(.

ة في عمق القيادة 5- اأُمَّ
ونكاد نّدعي اأّنه ال ت�جد في هذا العالم تجربة ك�الية الفقيه يتالقى فيها 

م�شافة  اأتباعها  يحمله  وما  القيادة  نظرة  فبين  القيادة...  بعمق  ّمة 
ُ
االأ عمق 

تقترب مع كّل حين، فاأهدافها اأهدافهم واأحالمهم اأحالمها، وقل�بهم عامرة 

متاأّهبة على مدى روؤاها وتطّلعاتها.

6- النظرة �صارت جديدة
الت�شريع  اإلى  ننظر  كّنا  فقبلها  حاكمّيته...  واإلى  الدين...  اإلى  النظرة 

وكاأّنه اإ�شقاطات قهرّية من ف�ق، لنتحّ�ل مع هذا النم�ذج، فنراه الأجلنا والأجل 

ن�شت�شعر  فغدونا  كّلها،  االإن�شانّية 

واأبعاد  باإ�شالمنا  والعالقة  االرتباط 

والر�شالّية  االإن�����ش��ان��ّي��ة  الم�ش�ؤولّية 

بطريقة مختلفة.

7- تفاعل وتكامل
ورّبما  الدينّية،  الحاكمّية  اأّم��ا 

ل���ت���ج���ارب ت���اري���خ���ّي���ة، اإ���ش��الم��ّي��ة 

المفه�م  ل��ه��ذا  اأ���ش��اءت  وم�شيحّية 

الملف
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على  ف�ق،  من  مفرو�شة،  كثي�قراطّيات  قّدمته  حين  �شاحتنا  عن  واأبعَدته 

النا�س با�شم اهلل... واإذ بنا معها نكت�شف اأنها تج�شر هذه الهّ�ة وتنتقل بنا 

اإطار  في  والم�شتقبل  ّمة 
ُ
باالأ والنه�شة  الحياة  �شناعة  في  الم�شاركة  لم�قع 

تفاعل وتكامل قلَّ نظيره بيننا وبين االأطروحة الدينّية ودورنا المح�رّي في 

حركتها واإنفاذها.

8- نهو�صنا بالوطن
قبل  ما  اأّنا  اللبنانّية  تجربتنا  م�قع  من  واالأوط��ان...  االآخر  اإلى  النظرة 

والية  بعد  مّما  بلبنان  االآ�شرة  بق�ة  وا�شت�شعارًا  تفاعاًل  اأقّل  كّنا  الفقيه  والية 

ومن  وجدنا  نعم  وح�ش�رًا.  قّ�ة  اأكثر  اأ�شبحنا  اأّننا  من  الرغم  على  الفقيه، 

زيادة  ال�لّي،  وا�شت�شارة  ال�اعية  والتجربة  الفكرّي  والتاأ�شيل  االأ�شالة  م�قع 

في الفهم، واإ�شافة في نظرتنا اإلى االآخر والتفاعل معه، والنه��س باأوطاننا 

عق�د  مقّدمها  وفي  والعه�د  العق�د  والتزام  الأجله،  للم�ش�ؤولّيات  والت�شّدي 

ال�شراكة بين المكّ�نات ال�طنّية؛ فال�الية ت�شطلع بما يثّبت اأركان المجتمعات 

وتعمير  ال�شهادة،  خّط  في  ح�ش�ره  وتعزيز  فيها،  وكرامته  االإن�شان  ونه�شة 

القيم االجتماعّية، ال �شرب اأو ن�شف ما ه� اإيجابّي فيها، وعلى راأ�شها وحدة 

المجتمعات وا�شتقرارها، اإّنها ال تعّمر بالهدم وال ُت�شلح باالإف�شاد، بل ُتحفظ 

وُتراكم على كّل خير واإيجابّية.

ال�شيد القائد اأثناء لقائه بالجرحى
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أخرجتنا جتربة الوالية من 
عصبّياتنا، ووضعتنا يف قلب 

العمل ألجل اإلنسانّية وكرامة 
اإلنسان

9- الكرامة والتوفيق
ك��رام��ة االإن�����ش��ان ه��ي ج���ّل ال�����ش��ع��ي واأّم ال��ق�����ش��اي��ا. وال��ك��رام��ة ال 

اأن  يجب  وال��م��ق��اوم��ة  بالف��شى،  ت��ّم��ر  ال  وال��ح��رّي��ة  باال�شتعباد،  ت��ت��اأّت��ى 

هذا  عاي�س  م��ن  وك��ّل  وحكمة،  ب�شجاعة   الظالم  ب�جه  اأواره����ا  ي���زداد 

��ة ال��ت��ي اأح��اط��ت��ه بما  ال��ن��م���ذج ع���رف  اإن��ج��ازات��ه وال��م���ف��ق��ّي��ة ال��خ��ا���شّ

من  ال��م��ت��اأّت��ي  الت�فيق  اإّن���ه  حكماوؤنا  ي��ق���ل  ال��ع��م��ي��ق...  ال��ت��اأّم��ل   ت�شتحّق 

ْم  {َوالَِّذيَن َج�َهُدوا ِفيَن� َلَنْهِدَينَُّهْم �ُسُبلََن�.. } )العنكب�ت: 69(،{ َوَمن لَّ

َيْجَعِل اهلُل َلُه ُنوًرا َفَم� َلُه ِمن نُّوٍر})الن�ر: 40( »وما كان هلل ينم�«، »ومن 

يّتِق اهلل يجعل له فرقانًا«، »ويجعل له ن�رًا يم�شي به«، .

10- حملنا الق�صّية والم�صوؤولّية التاريخّية
لن�شارك  الفقيه حافزًا  الم�شتركة في والية  الدينّية  الحاكمّية  اأعطتنا 

االإمام  ذاك  ق�ل  فينا  ور�ّشخت  تطّلعاتهم،  والمظل�مين  هم�مه،  العالم 

اأق�شد  معها،  فغدونا   ،
)1(

ع�نًا« وللمظل�م  خ�شمًا  للظالم  »ك�نا  العظيم: 

والرمادّية،  الهام�س  من  الّهم... خرجنا  ا�شت�شعار  في  واأبعد  الم�شي،  في 

بل جماعة نحمل عن�ان  لّلعب،  ُنخلق  ولم  اأيام حياتها  تعّد  فل�شنا جماعة 

تحقيقها؛  الم�شت�شعفين  وكّل  نت�شارك  اأن  نريد  تاريخّية  وم�ش�ؤولّية  ق�شّية 

فال احتكار هلل وال للحقيقة مع هذه ال�الية. نعم، اأخرجتنا تجربة ال�الية 

االإن�شان  االإن�شانّية وكرامة  العمل الأجل  وو�شعتنا في قلب  من ع�شبّياتنا، 

وحرّيته وفق روؤية كاملة.

11- الوحدة العملّية
راأ���س  على  ومبداأ  هدفًا  اإاّل  ي�مًا  تكن  فلم  االإ�شالمّية،  ال�حدة  اأّم��ا 

االأول�ّيات... فحّتى الفعل المقاوم بما يح�زه من قدا�شة، فاإّنه ال يقع قبالة 

ال�حدة وبعر�شها، بل يفتر�س اأن يك�ن عين ال�حدة وهي عينه... ويكفينا، 

في هذا المقام، االإ�شارة للمدى المن�ش�ب في روؤية ال�الية لل�حدة عملّيًا 

الجانب  عن  الحديث  يّت�شع  ال  اإذ   -

ب��اإع��الن  ت��ط��ال��ب  اأن   - ال��ن��ظ��رّي 

لي�ش�ا  ال�شّنة  اأهل  من  »التكفيريين 

من االإ�شالم كما  اأ�ش�ات الفتنة من 

ال�شيعة«،  وبريطانيا   اأميركا  عمالء 

اأر�شّية  ال���الي��ة  خ��ّط  بح�شب  وه��ذه 

البناء  يمكن  لل�حدة  وعملّية  متينة 

عليها واالنطالق منها.    

الملف
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 نهج البالغة، من و�شّيته Q للح�شن والح�شين L لّما �شربه ابن بلجم.( 1)

اله�ام�س

رة الرا�صدة 12- القوة المتب�صّ
اأعاد هذا االنتماء تعريفنا بمفه�م القّ�ة واإدارة ال�شراع، فالق�ة الزمها 

ر واإاّل ا�شتحالت طغيانًا ووهمًا، ومادتها االأولى مالَزمة الحّق والعدالة  التب�شّ

لماذا؟  القّ�ة،  فل�شفة  عن  باالإجابة  بعيد  حّد  اإل��ى  ونجحت  التجّني،  وع��دم 

وتقدير  والعّزة  �شالح،  اأق���ى  والدعاء  ق��ّ�ة،  فالدمعة  من؟  وب�جه  وبماذا؟ 

الذات �شرط بناء القّ�ة. وقبل كّل هذا وبعده، ُح�ْشُن ت�شخي�س الظالم في كّل 

زمان، فكان من اأهّم ما حّدده هذا النم�ذج تمكينه الجماعة الم�شت�شَعفة من 

االإم�شاك بمفاتح ال�عي والنه��س؛ بدءًا بتقدير م�قعنا في ال�شراع، ولي�س 

انتهاًء باالإدراك ال�اعي الأدوات العدّو وخططه. اآمنت هذه  التجربة باأّن الق�ة  

ر والر�شد لي�شا اأمرين م�شتحيلين، بل  دونما ر�شد  لن تتحّ�ل اإلى قدرة. والتب�شّ

ت�ّفق  اإليهما اأّي جماعة ثبتت ب�شدق على خّط االإيمان ووعت ر�شالة ال�شماء 

وتعّقلتها فخرجت من  الع�شبّيات بكثراتها اإلى الف�شاء االإن�شانّي الرحب.
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الَروحانّية السياسّية: 
فرادة الثورة اإليرانّية
مالك عبد اهلل

} في كونه عالم دين قاَد �صعبًا نحو  انفرد االإمام الخمينّي 

الحرّية عبر ال�صلطة المعنوّية والروحانّية، وا�صتحوذ بذلك على 

 
)*(

اإعجاب بع�س المفّكرين الغربّيين الذين برز منهم مي�صال فوكو

.)1984 - 1926(

وفاجاأ »فوكو« العالم عندما اأعلن تاأييده للثورة االإيرانّية ووجد 

عليه  اأطلق  �صيا�صّي  لعمل  نموذجًا  الخميني  االإمـــام  �صخ�صّية  في 

المقال،  هذا  في  ال�صيا�صّية(.  الَروحانّية  اأو  ال�صيا�صّية  )المعنوّية 

نعر�س لنظرّية هذا المفّكر الفرن�صّي وبع�س ما قاله.

الملف
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*الثورة ومن يحّركها...
التاريخ  عبر  ال��ث���رات  كانت  لطالما 

ومقاربُة  وت��داول.  ودرا�شٍة   
ٍ
اهتمام محّط 

بّد  ال  ومعا�شر  ج��دي��د  ث����رّي  ح��دث  اأّي 

تجارب  ا�شتح�شار  معها  ت�شتدعي  واأن 

المقارنات  لعقد  ومحاوالت  �شابقة،  ث�رّية 

تلك  م��ن  انطالقًا  ال��م��اآالت  وا�شت�شراف 

اإليه  ت���ؤول  ما  اإل��ى  يع�د  االأم��ر  التجارب. 

لم�شارات  التمهيد  م��ن  ع���ادًة  ال��ث���رات 

يك�ن  ما  غالبًا  ال�اقع،  اأر�س  على  جديدة 

طر اجتماعّية 
ُ
لها الدور الفاعل في ر�شم اأ

�شاأنها  م��ن  ج��دي��دة،  وفكرية  و�شيا�شّية 

لتطّ�ر  العاّم  ال�شياق  في  اأثرها  تطبع  اأن 

المجتمعات.

ك�نها  في  الث�رات  ت�شترك  حين  وفي 

حراكًا اجتماعّيًا فاعاًل وم�ّجهًا نح� هدٍف 

معّين وت�شعى العنا�شر النا�شطة في 

فاإنها  تحقيقه،  اإل��ى  الحراك  هذا 

بخ�ش��شّيٍة  بينها  فيما  تتمايز 

َت�ِشُم بها كّل ث�رة بح�شب الظروف 

ذلك  وغير  والثقافّية  الزمكانّية 

من االإمكانّيات التي هّياأت للحدث 

الث�رّي.

*رجل الدولة والدين
�شهدها  التي  االإيرانّية  الث�رة 

اأح��د  ب��شفها  ال��ح��دي��ث،  ال��ت��اري��خ 

على  والمعا�شرة  الحّية  النماذج 

ال��ش�ل  في  نجحت  التي  الث�رات 

اإل��ى اأه��داف��ه��ا، ت��َع��دُّ م���اّدًة د�شمة 

الخ�ش��شّية  اإلى  نظرًا  للدرا�شة، 

على  ���ش���اه��ا،  دون  تمّيزها  ال��ت��ي 

كاّفة  المجتمع  �شرائح  اأّنها جمعت  اعتبار 

على اختالف تنّ�عاتهم الثقافّية وراء قائد 

كاريزمّي واحد متمّثل ب�شخ�س رجل دين، 

االأ�شا�س، ال رجل �شيا�شة، وه� االإمام  في 

اأ�شا�س  ه��دٍف  نح�  ووّحدتهم  الخمينّي، 

و�ش�اًل  ال�ّشاه  نظام  اإ�شقاط  اإل��ى  ي�شب� 

حّتى  ب��ه،  اإ���ش��الم��يٍّ   
ٍ
ن��ظ��ام ا�شتبدال  اإل��ى 

غدا االإمام فيما بعد رجل الدين والدولة، 

االإ�شالمّية  اإي���ران  لجمه�رّية  الم�ؤ�ّش�س 

الحديثة.

جمعت الثورة اإلسالمّية يف 
إيران شرائح اجملتمع كاّفة 

على اختالف تنّوعاتهم الثقافّية 
وراء قائد كاريزمي واحد متمّثل 

بشخص اإلمام اخلميني
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*كيف قراأ الغرب الحدث؟
يني في هذا االإطار،  العامل الدِّ

واع��ت��م��اد ال��خ��ط��اب ال��ق��ائ��م على 

الدينّية،  ال��ث���رّي��ة  االأي��دي���ل���ج��ي��ا 

و�شط ما اآلت اإليه االأم�ر في الغرب 

م��ن اج��ت��راح ع��ال��ٍم »ح��داث��ّي« كان 

م�قعّية  اإزاء  ال�ا�شحة  م�اقفه  له 

ال��ع��اّم للدولة،  ال��دي��ن ف��ي االإط���ار 

الخ�ش��شّية  الث�رة  لهذه  �شيجعل 

م�اجهة  اإلى  بها  و�شي�ؤّدي  االأب��رز، 

ت���ح���ّدي���ات ال���ّرف�������س وم���ح���اوالت 

ال��ت��ح��ج��ي��م وال��ت�����ش���ي��ه. ك���ان من 

عب اإذًا، اأن تجَد تعاطفًا غربّيًا  ال�شّ

الحكم  ف�شاد  �شّد  االإي��ران��ّي��ة  ال��ث���رة  م��ع 

االأ�ش�ات  بع�س  با�شتثناء  ال�شاهن�شاهي، 

التي  وهناك،  هنا  الثقافّية  اأو  الجامعّية 

بدافع  ال  اأمريكّي«،   - نتي 
ُ
»اأ بدافٍع  اأّي��دت 

مبدئّي ي�ؤّيد الث�رة االإيرانّية، بما هي عليه 

في ال�اقع.

*قال »فوكو«: اإنها الَروحانّية ال�صيا�صّية
فهم  المنطلق،  ه��ذا  م��ن  ب��االإم��ك��ان، 

ال��ب��ل��ب��ل��ة ال���ا���ش��ع��ة وح��م��ل��ة االن��ت��ق��ادات 

الفيل�ش�ف  اأثيرت في وجه  التي  ال�ا�شحة 

اإي��ران  زار  اّل��ذي  ف�ك�  مي�شال  الفرن�شي 

كبيرًا  حما�شًا  واأبدى  الث�رة،  اإبان  مّرتين 

ح�لها،  ن�شرها  ال��ت��ي  كتاباته  ف��ي  ظهر 

ف��ي ح���ال��ي خم�س ع�شرة  ت���ّزع��ت  وال��ت��ي 

المتعّلق  بحديثه  تّ�جها  قد  ك��ان  مقالًة، 

مّيزت  التي  ال�شيا�شّية«  »الروحانّية  بال� 

»االنتفا�شة« االإيرانية.

الغربية  الفعل  ردود  عن  الّنظر  بغ�ّس 

ف��اإنَّ  ف�ك�،  حما�شة  تجاه  المناه�شة  اأو 

بعد  ما  يعتبر  فيل�ش�ف  من  كهذه  كتاباٍت 

كان  التحّررّية  دع��اة  اأه��ّم  وم��ن  ح��داث���ّي 

الدعم  بمثابة  اآن��ذاك  وكانت  وقعها،  لها 

االأمر  و�شل  وقد  القائمة،  الث�رّية  للحركة 

الفار�شية  اإلى  مقاالته  اإحدى  ترجمة  اإلى 

وتعليقها في جامعات طهران.

*ثورة جمعت الدين مع ال�صيا�صة
اإلى  زيارتيه  في  ف�ك�  ا�شت�شعر  لقد 

1978م  الثاني  وت�شرين  اأيل�ل  في  اإي��ران 

جهة  م��ن  والعقيدة  الفكر  بين  ت��الح��م��ًا 

وبين ت�ّجه الّنا�س �شّفًا واحدًا اإلى مقارعة 

الت�شحية  اإل��ى  ذلك  اأّدى  ول�  اال�شتبداد، 

بالّنف�س والم�ت من جهٍة اأخرى.

الملف
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كان  التي  االإيرانية  الّث�رة  اأنَّ  فاعتبر 

»الث�رة  اأو  ب�»التمّرد«  اأي�شًا  عنها  ُيعّبر 

مجالين،  ب��ي��ن  م��ا  جمعت  ق��د  ال��دي��ن��ي��ة« 

الروحّي الذي يتمّثل بهذا الدافع المعن�ّي 

الدينّي، الم�شتنبط من االأفكار االإ�شالمّية 

نف�شها، واّلذي اأمّد النا�س بطاقة هائلة في 

انتقال  ثّم  ومن  والظلم،  التبعّية  مقاومة 

ه�  بما  لاللتقاء  ال��روح��ّي  الجانب  ه��ذا 

اإلى  ال�شعي  من  ذلك  يعنيه  بما  �شيا�شّي، 

الفا�شد  ال�شيا�شّي  الحكم  تق�ي�س 

ك��ان  وذاك  ب���ه.  اآخ���ر  ال���ش��ت��ب��دال 

ت�شمية  منه  ت�ّلدت  الذي  المنطلق 

بكلمة  الّتمايز  ال�شيا�شّية«.  »الروحانّية 

االأمر  االإطار.  ُبعده في هذا  له  الروحانّية 

»ال�اقعّية  بين  م��ا  مقابلة  ب��شع  اأ�شبه 

بين  وم��ا  م��ت��داول  كم�شطلح  ال�شيا�شّية« 

به  تنفرد  جديد  كم�شطلح  »الروحانّية« 

ُبعد  اإ�شفاء  اأراد  »الث�رة االإيرانّية«. وكاأّنه 

مثالّي على الخ�ش��شّية االإيرانّية.

*فوكو َفِهم الثورة بمفرداتها
كتابه  في  ال�شدد  ه��ذا  في  كتب  لقد 

»اأق�ال وكتابات« قائاًل: »اأّي معنى بالن�شبة 

يريدون  االإيرانّي  التراب  ي�شكن�ن  لّلذين 

البحث عنه وال��ش�ل اإليه مقابل حياتهم؟ 

االآخرين،  نحن  نحن،  ال��ذي  ال�شيء  هذا 

النَّه�شة  ع�شر  في  حدوثه  اإمكانّية  ن�شينا 

الم�شيحّية.  الكبرى  واالأزم���ات  االأوروب���ّي 

اأ�شمع  اأن  يمكن  �شيا�شّية.  روحانّية  اإّنها 

لقد استشعر فوكو يف زيارتيه 
إىل إيران تالحمًا بني الفكر 

والعقيدة وبني توّجه الّناس 
صّفًا واحداً إىل مقارعة 

االستبداد، ولو أّدى ذلك إىل 
التضحية بالّنفس
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فرن�شّيين ي�شحك�ن. ولكّنهم على خطاأ«.

له  بالن�شبة  االإيرانيين  انتفا�شة  كانت 

»عندما  ال���ّذات:  النتفا�شة  ترجمة 

االإيرانّي�ن قال�ا، ورّبما هذا  انتف�س 

هذا  نغّير  اأن  علينا  االنتفا�شة:  روح 

ال�ّشخ�س الفا�شد، علينا اأن نغّير كّل 

ب�شكل  علينا  ولكن  بالدنا.  في  �شيء 

خا�ّس اأن نغّير اأنف�شنا«. ثمَّ لم ينفّك 

في  يعّبر  الفرن�شّي  الفيل�ش�ف  هذا 

مقاله »بماذا يحلم االإيرانّي�ن« عّما 

الدينّية  الظاهرة  ت���ؤّدي��ه  اأن  يمكن 

الحكم  لمناه�شة  اآليات  ت�ليد  من 

اال���ش��ت��ب��دادّي: »م��ن ه��ذا االإ���ش��الم 

ن��ف�����ش��ه ا���ش��ت��ّق���ا دي���ن���ًا اأع��ط��اه��م 

ا�شتبداد  لمقاومة  تنتهي  ال  م�شادر 

الدكت�ر  هنا  ي�شتح�شر  ال���ّدول���ة«. 

بالحا�شر  ي�شّميه  �شريعتي،  علي 

المفّكرين  من  بك�نه  وينّ�ه  الغائب، 

ال�شرقيين االأحرار الذين ي�ؤمن�ن بالتغيير 

وينه�ش�ن ب�شع�بهم نح� االأف�شل.

*وفهم االإ�صالم بمعناه
االأفكار  بع�س  ينقل  نجده  ذل��ك  بعد 

نف�شه:  الن�ّس  في  االإ���ش��الم  عن  الالفتة 

حرمان  يمكن  ال  العمل،  يقّدر  »فاالإ�شالم 

تع�د  التي  االأ�شياء  العمل،  ثمار  من  اأح��د 

ال  واالأر���س(  )كالمياه،  للجميع،  ملكّيتها 

الحرّيات  عليها،  اال�شتيالء  الأح��د  يج�ز 

�شتظّل محّل احترام، ما دامت ممار�شتها 

االأق��ل��ّي��ات  �شتحظى  االآخ���ري���ن.  ت����ؤذي  ال 

الذي  بال�شكل  والعي�س  والحرية  بالحماية 

االأكثرّية.  اإي��ذاء  ع��دم  ب�شرط  ب��ه،  ترغب 

���ش��ي��ك���ن ه��ن��اك م�����ش��اواة ب��ي��ن ال��رج��ال 

اأي�شًا،  اختالف  هناك  و�شيك�ن  والن�شاء، 

في  بينهما.  طبيعّية  ف��روق  ل�ج�د  نظرًا 

ال��ق��رارات  ت���ؤخ��ذ  ال�شيا�شّية،  ال�����ش���ؤون 

م�����ش���ؤول���ن  ال��ق��ادة  االأغ��ل��ب��ّي��ة.  راأي  وف���ق 

الملف
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أسّر »فوكو« لـ»بول فاين«: 
»... هذا رجٌل تكفي كلمٌة منه 
يلفظها من بعيد، لكي جتعل 

مئات اآلالف من احملتّجني 
يرمون بأنفسهم أمام دّبابات 

الشاه يف شوارع طهران«

)*( مي�شال ف�ك�: فيل�ش�ف فرن�شي، كتب مقاالت عن الث�رة، بدا وكاأنه يدعم اتجاهها االإ�شالمي وراأى في الحركة االإ�شالمّية، بل وفي االإ�شالم، برميل 

بارود �شيغّير ميزان الق�ى في المنطقة.

اله�ام�س

القراآن،  في  مبّين  ه�  وكما  ال�شعب،  عن 

فرد  اأّي  اأمام  للمحا�شبة  فالحاكم عر�شة 

في المجتمع«.

*اأبرز ما قاله في االإمام الخمينّي }
م���ا �شمعه  ب��ع��د  »ف����ك����«  ُي���ْخ���ِف  ل���م 

بالحك�مة  حلمهم  ع��ن  االإي��ران��ي��ي��ن  م��ن 

اأنَّ  عن  فيه  عّبر  الذي  م�قفه  االإ�شالمّية، 

الحك�مة االإ�شالمّية اأّثرت فيه »ك�شكٍل من 

فّي  اأّث��ر  لقد  ال�شيا�شّية«.  االإرادة  اأ�شكال 

االجتماعّية  البنى  ت�شيي�س  نح�  جهدها 

الراهنة.  الم�شاكل  م�اجهة  في  والدينّية 

روحّي  ُبعد  لفتح  محاولتها  فّي  اأّث��رت  لقد 

ُي��ْخ��ِف  ل��م  اإّن����ه  ك��م��ا  ت��م��ام��ًا  لل�شيا�شة«، 

لالإمام  الكارزمّية  بال�شخ�شّية  اإعجابه 

الخمينّي  }، اإذ اإّنه بعد اأن التقاه في 

ل�»ب�ل  اأ�شّر  الفرن�شّية،  ل��شات�   - ن�فيل 

فاين« بما يلي: »هذا رجل تكفي كلمة منه 

يلفظها من بعيد، لكي تجعل مئات االآالف 

اأم��ام  باأنف�شهم  ي��رم���ن  المحتّجين  م��ن 

وقد  ط��ه��ران«.  �ش�ارع  في  ال�شاه  دّب��اب��ات 

عن  كتابه  ف��ي  ذل��ك  »ف��اي��ن«  اأورد 

»ف�ك�« ال�شادر عام 2008 عن دار 

ن�شر »البان مي�شال«.

* مالم�صة حيَّة للواقع االإيرانّي
ل��ق��د ع���اي���ن »ف�����ك�����« ال���ث����رة 

الباحث  يق�ل  قرب.  عن  االإيرانّية 

هذا  في  روا«  »اأوليفييه  الفرن�شّي 

فيل�ش�ف  يت�شاءل  ال�شدد: »عندما 

عن عمل ال�شلطة، فاإنه يترك عالم 

اأن  اأج��ل  من  واالأر�شيف  المراجع 

اأر���س  على  حقيقّية  حركة  يحّلل 

وحما�شته،  ف�ك�  م�اقف  ال���اق��ع«. 

على  دلياًل  البع�س  اعتبرها  والتي 

وتج�شيدًا  االختالف  بفكر  اإيمانه 

االآخ���ر  واح���ت���رام  ال��غ��ي��رّي��ة  لقيمة 

تكن  لم  ال�شرقّي،  العالم  على  واالنفتاح 

الم�شبق  تحّيزه  م��ن  المعنى  بهذا  نابعة 

اإنَّ  الق�ل  باالإمكان  ��ه  اإنَّ بحيث  ث���رة،  لكّل 

الروحانّية كم�شطلح جديد اأ�شفاه »ف�ك�« 

على الُبعد ال�شيا�شّي للث�رة لم تكن لتبرز 

لل�اقع  الحّية  مالم�شته  ل���ال  خطابه  في 

االإيرانّي اآنذاك.

ال�شاحة  في  الدائر  النقا�س  عن  بعيدًا 

عن  �شدر  م��ا  ح���ل  وال�شيا�شّية  الفكرّية 

بروز  فاإنَّ  اآراء،  من  الفرن�شي  المفّكر  هذا 

ثّمة  اأّن  ي�ؤّكد  اأْن  �شاأنه  من  كتلك  م�اقف 

ُبعدًا جديدًا قد اأ�شفته الث�رة االإيرانّية على 

اآثاره حتى  التما�س  باالإمكان  ال�اقع،  اأر�س 

وقتنا الراهن. من هنا الحديث عن فرادة 

التجربة االإيرانّية االإ�شالمّية الحديثة.
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د. م�صعود اأ�صد الّلهي

اإلى  للتعّرف  االأف�صل  المنهج  اإّن 

الظواهر المختلفة، هو درا�صتها عبر 

المنهج المقارن، حيث ي�صهل التعّرف 

بين  واالختالفات  الم�صتركات  اإلــى 

الظواهر المتنّوعة والمختلفة. لذا، 

فاإّن اأف�صل طريق لدرا�صة مهاّم الولّي 

االإجــرائــّيــة،  و�صالحّياته  الفقيه 

االإ�ــصــالمــّيــة  الجمهورّية  نــظــام  فــي 

مقارنة  هــو  ال�صيا�صّي،  ــة  ــّي ــران االإي

الق�صايا المختلفة المتعّلقة بطريقة 

هذا  و�صرط  الفقيه،  الولّي  اختيار 

الفقيه  الــولــّي  وواجــبــات  االختيار، 

روؤ�صاء  مع  وم�صوؤولّياته،  و�صالحّياته 

المتحدة  والواليات  فرن�صا  من:  كّل 

االأميركّية.

ولعبة 
الديموقراطّية

مصداقّية
الملف
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اأعددنا  المذك�ر،  للهدف  وت��شيحًا 

في  نذكر  المقارنة،  الإج��راء  ج��داول  ع��ّدة 

هذا المقال جدولين فقط:

1 - الجدول الأّول، متعّلق بطريقة و�شروط 
في  ]االأولى[  العليا  المنا�شب  اختيار 

المتحدة  وال���الي��ات  وفرن�شا  اإي���ران، 

االأميركّية.

بكيفّية  متعّلق  ال���ث����ن���ي،  ال���ج���دول   -  2
الم�ش�ؤولين  ا�شتقالة  اأو  عزل  و�شروط 

الكبار في البلدان المذك�رة.

وف����ي ك����ّل م��ن��ه��م��ا، ت���ّم���ت ال��م��ق��ارن��ة 

التطبيقّية بين الق�شايا العديدة المت�شابهة 

العنا�شر.

*كيفّية اختيار اأعلى من�صب 
�شّتة  اعتماد  تّم   ،)1( رقم  الجدول  في 

م�ا�شيع للمقارنة، في الخ�نة الأولى، نرى 

اأّن هنالك �شروطًا محّددة في كل من اإيران 

ال�شلطة  رئي�س  النتخاب  واأميركا  وفرن�شا 

وفي  الجمه�رّية.  رئي�س  اأي  التنفيذّية؛ 

�شروط  لِحظت  ذلك،  اإلى  م�شافًا  اإي��ران، 

خا�شة النتخاب ال�لّي الفقيه. 

اأ�شل�ب  اإل��ى  ال��ث���ن��ي��ة  ال��خ���ن��ة  وت�سير 

انتخاب الم�ش�ؤولين الكبار في هذه البلدان. 

ويتبّين مّما اأدرج في هذه الخانة، اأّن رئي�َشي 

ُينتخبان  والفرن�شّي  االإي��ران��ّي  الجمه�رّية 

مبا�شرة من ال�شعب، لكّن انتخاب الرئي�س 

االأميركّي كانتخاب ال�لّي الفقيه في اإيران 

يمّر في مرحلتين؛ مع فارق اأّن هيئة ناخبي 

اأربع  كّل  م��ّرة  تنتخب  االأميركّي،  الرئي�س 

الجمه�رّية،  رئي�س  انتخاب  بهدف  �شن�ات 

لكن  الرئي�س،  تعيين  بعد  مهّمتها  وتنتهي 

»مجل�س خبراء القيادة« في اإيران م�ؤ�ّش�شة 

ثماني  ل��م��دة  اأع�����ش��اوؤه��ا  ُينتخب  ث��اب��ت��ة، 

والرقابة  القائد،  تعيين  ومهّمتها  �شن�ات، 

على عمله كذلك.

من�شب  اأع��ل��ى  اإّن  ال��ث���ل��ث��ة:  ال��خ���ن��ة 

ر���ش��م��ّي ف��ي اأم��ي��رك��ا وف��رن�����ش��ا ه��� رئي�س 

االإ�شالمّية  الجمه�رّية  في  اأّما  الجمه�رّية. 

من�شب  اأعلى  الفقيه،  فال�لّي  االإي��ران��ّي��ة 

ر�شمّي ومن بعده رئي�س الجمه�رّية.

الفقيه  ال�لّي  يتحّمل  الرابعة:  الخ�نة 

وكذلك  اإي����ران،  ف��ي  الجمه�رّية  ورئ��ي�����س 

المتحدة،  ال�اليات  في  الجمه�رّية  رئي�س 

م�ش�ؤولّية  و�شالحّياتهم،  مهامهم  مقابل 

اإعفاء  فاالأ�شل  فرن�شا،  ف��ي  اأّم���ا  وطنّية. 

»جملس خرباء القيادة« يف 
إيران مؤسسة ثابتة، ينتخب 

أعضاؤها ملدة ثماين سنوات، 
ومهّمتها تعيني القائد، 

والرقابة على عمله
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في  اإاّل  الم�ش�ؤولّية،  من  الجمه�رّية  رئي�س 

حال ارتكاب جرم الخيانة العظمى.

الرئي�س  والية  مّدة  الخ�م�سة:  الخ�نة 

ف��ي اإي����ران واأم��ي��رك��ا اأرب���ع ���ش��ن���ات، وفي 

»ال�لّي  والي��ة  اأّم��ا  �شن�ات،  خم�س  فرن�شا 

الفقيه« فغير محّددة، لكّنه معّر�س للعزل، 

من�طان  من�شبه  في  وب��ق��اوؤه  فا�شتمراره 

ال��ق��ي��ادة، لديه،  ���ش��روط  ب��ت���اف��ر 

يفقد  وحين  بها.  واحتفاظه 

ال����ل���ّي ه���ذه ال�����ش��روط اأو 

مجل�س  ي��اأخ��ذ  اأح���ده���ا، 

الخبراء قرار عزله.

ال�س�د�سة:  ال��خ���ن��ة 

ان������ت������خ������اب رئ���ي�������س 

ال����ج����م����ه�����رّي����ة ف��ي 

اأم���ي���رك���ا، م��م��ك��ن، 

ف����ق����ط ل����دورت����ي����ن 

رئي�س  اأّما  متتاليتين. 

االإيرانّية،  الجمه�رّية 

فيمكنه اأن ير�ّشح نف�شه 

م���ج���ّددًا ب��ع��د دورت��ي��ن 

متتاليتين بفارق دورة. 

على  قي�د  من  هنالك  لي�س  فرن�شا،  وف��ي 

لرئي�س  ويمكن  الجمه�رّية،  رئي�س  انتخاب 

اأن  الالزمة،  لل�شروط  بحيازته  الجمه�رّية 

يعيد تر�شيح نف�شه في اأّي دورة، واأن ُينتخب 

رئي�شًا للجمه�رّية اإذا نال اأكثرّية االأ�ش�ات.

واال�ــصــتــقــالــة  الـــعـــزل  *كيفّية 
و�صروطهما

روؤ���ش��اء  اأّن   )2( رق��م  ال��ج��دول  يبّين 

اإي����ران وفرن�شا  ال��ج��م��ه���رّي��ة ف��ي ك��ّل م��ن 

الفقيه  ال�لّي  وكذلك  المتحدة،  وال�اليات 

في اإيران، يمكن عزلهم في ظروف معّينة 

العزل  �شروط  وتختلف  محّددة.  وب�شروط 

المتحدة  ال�اليات  ففي  اآخ��ر؛  اإلى  بلد  من 

اإذا  من�شبه  من  الجمه�رّية  رئي�س  يعزل 

على  ال�شي�خ  مجل�س  اأع�شاء  ثلثا  اق��ت��رع 

رئي�س  ارتكب  اإذا  فرن�شا  وفي  اإدانته. 

الجمه�رية ُجرم الخيانة العظمى، 

الد�شت�رّي،  المجل�س  ي�شتطيع 

اأن  ال��ح��ك���م��ة  لطلب  ب��ن��اء 

َيعزله باالأكثرّية المطلقة 

من االأ�ش�ات.

الملف
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*اأ�صباب الَعزل
االإيرانّية،  االإ�شالمّية  الجمه�رّية  في 

يخ�شع القائد، اأثناء قيامه بمهامه، لرقابة 

ه��ذا  وب��اإم��ك��ان  ال��ق��ي��ادة.  خ��ب��راء  مجل�س 

االأ�شباب  الأح��د  القائد  يعزل  اأن  المجل�س 

التالية:

ب�اجباته  ال��ق��ي��ام  ع��ن  ال��ق��ائ��د  ع��ج��ز   -  1
القان�نّية.

2 - فقدانه اأحد �شروط القيادة.
ال��ق��ي��ادة منذ  ���ش��روط  اأح���د  3 - ف��ق��دان��ه 

البداية.

فُيعزل  االإيرانّية  الجمه�رّية  رئي�س  اأّما 

بطريقتين:

الن�اب في مجل�س  ثلثا  اقترع  - في حال   1
ال�ش�رى االإ�شالمّي بعدم كفاءة الرئي�س، 

و�شادق القائد على الحكم المذك�ر.

االأعلى  الق�شاء  دي���ان  اأ�شدر  في حال   -  2
اأداء مهامه  حكمًا بتق�شير الرئي�س في 

الحكم  على  القائد  و�شادق  القان�نّية، 

المذك�ر.

في حال عزل رئي�س جمه�رّية ال�اليات 

المتحدة اأو ا�شتقالته، يت�ّلى نائب الرئي�س 

مهام رئا�شة الجمه�رّية اإلى حين انتهاء مّدة 

الدورة الرئا�شّية. وفي فرن�شا، يت�ّلى رئي�س 

مجل�س ال�شي�خ مهام رئي�س الجمه�رّية اإلى 

حين تعيين الرئي�س الجديد.

في الجمه�رّية االإ�شالمّية االإيرانّية، في 

حال عزل ال�لّي الفقيه اأو تقديم ا�شتقالته، 

يق�م بمهام القيادة مجل�س م�ؤلَّف من رئي�س 

ال�شلطة الق�شائّية ورئي�س الجمه�رّية واأحد 

حين  اإلى  الد�شت�ر،  �شيانة  مجل�س  فقهاء 

وفي  جديدًا.  قائدًا  الخبراء  مجل�س  تعيين 

ا�شتقالته،  اأو  الجمه�رية  رئي�س  حالة عزل 

يت�ّلى معاونه االأّول المهام اإلى حين تحديد 

رئي�س جديد.

*اأرادوا ت�صويه �صورتها!!
االإ�شالمّية  الجمه�رّية  ن�شئت 

ُ
اأ اأن  منذ 

االإم���ام  ق��اده��ا  ال��ت��ي  ال��ث���رة  انت�شار  بعد 

الخميني }، تعّر�س نظام الحكم فيها 

لالنتقاد والتجريح من جهات متعددة. وقد 

االعتبار  في  اأخذنا  اإذا  البديهّي  من  كان 

االإ�شالمّية  الث�رة  اّتخذتها  التي  الم�اقف 

المتحّيز،  العالمّي  النظام  م�اجهة  ف��ي 

اأّن  العالمّي  ال��ن��ظ��ام  ه��ذا  ق���ادة  ي��رى  اأن 

جّدّي  تهديد  الدينّية،  الدولة  فكر  انت�شار 

الدولة  فعّرف�ا  العالم.  ف��ي  لم�شالحهم 

الدينّية في الجمه�رّية االإ�شالمّية االإيرانّية 

-باال�شتناد اإلى �شعارات مقب�لة في العالم 
51
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الغربّي- على اأنها حك�مة غير ديمقراطّية، 

لت�ش�يه �ش�رتها في العالم.

طرحناها  التي  المباحث  رّدت  لقد 

م���زاع���م ال��م��ع��ار���ش��ي��ن ل��ن��ظ��ام ال��ح��ك��م 

وب�ش�رة  ب������ش���ح  اإي����ران  ف��ي  ال�شيا�شّي 

النظم  اأه��ّم  وبين  بينه  بمقارنتها  جدّية، 

ال�شيا�شّية في العالم؛ اأي ال�اليات المتحدة 

اأنم�ذجًا  منها  ك��ّل  ُيعتبر  التي  وفرن�شا، 

تحتذيه دول اأخرى عديدة، وهذه االأنظمة 

تّدعي اأّنها ديمقراطّية.

*الُحكم للقانون
وي�����ش��ت��ن��ت��ج م���ن م��ج��م��ل ال��م��ق��ارن��ات 

وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال���ت���ي اأج���ري���ت ف���ي ه��ذه 

اإيران  في  ال�شيا�شّي  النظام  اأّن  الدرا�شة، 

بالمعايير  وملتزم  �شعبّي،  اإّن��ه  حيث  من 

لالأنظمة  م���اٍز  االأق��ل  على  ه�  القان�نّية، 

ال�شيا�شّية في البلدان المذك�رة، الأّن الذين 

يرغب�ن في ال��ش�ل اإلى الحكم في اإيران، 

مقارنًة بالبلدان م��ش�ع الدرا�شة، ُفر�شت 

وفي  تعقيدًا.  واأكثر  اأق�شى  �شروٌط  عليهم 

الجمه�رّية االإ�شالمّية كما في تلك الدول، 

الحكم للقان�ن، والقادة يخ�شع�ن للقان�ن، 

اأف���راد  اأم��ام��ه م��ع �شائر  وه��م م��ت�����ش��اوون 

الم�جهة  التهمة  تفقد  وه��ك��ذا  ال�شعب. 

فيه  القائد  ب���اأّن  االإ���ش��الم��ّي  النظام  اإل��ى 

ال�شلطة  فت�زيع  القان�ن م��ش�عّيتها،  ف�ق 

ورئي�س  الفقيه  ال�لّي  بين  وال�شالحّيات 

ال�شلطة  تمركز  كّفة  يخّف�س  الجمه�رية، 

وَح�شرها في يد القائد، عن نظائرها في 

البلَدين م��ش�ع المقارنة.

الجمه�رّية االإ�شالمّية االإيرانّيةا�شم البلد والمن�شب
رئي�س الجمه�رّية 

الفرن�شّية

رئي�س ال�اليات 

المتحدة رئي�س الجمه�رّيةال�لي الفقيهالعناوين

�شروط االختيار1

في  لالإفتاء  ال��الزم��ة  1- ال�شالحّية 
اأب�اب الفقه.

ال�شروريتان  والتق�ى  2- العدالة 
للقيادة.

واالجتماعّية  ال�شيا�شّية  الروؤية   -3
ال�شجاعة،  التدبير،  ال�شحيحة، 

االإدارة، والق�ة الالزمة للقيادة.

1-اإيراني االأ�شل...
2- من التابعية االإيرانيّة.

3- االإدارة والتدبير.
4- الخبرة واالأمانة والتق�ى.

5- م�ؤمن، ومعتقد بالدين 
الر�شمي للدولة.

يعّرف به المجل�س 

الد�شت�ري، 500 

�شخ�س على االأقل من 

الم�اطنين.

ال���ت���اب���ع���ي���ة  م������ن   -1
االأميركّية.

2- ال يقّل عمره عن 35 
�شنة.

�شنة   14 يقيم  اأن   -3
ال�اليات  في  متتالية 

المتحدة.

كيفية االختيار2
مرحلتان، ينتخبه الخبراء 

المنتخب�ن من ال�شعب.

ينتخب من ال�شعب 

مبا�شرة.
مبا�شرة من ال�شعب.

على مرحلتين، ب�ا�شطة 

هيئة المنتخبين.

اأعلى مقام ر�شمي.الم�قع والمكانة3
بعد ال�لّي الفقيه، اأعلى 

مقام ر�شمي.
اأعلى مقام ر�شمي.اأعلى مقام ر�شمي.

م�ش�ؤول.م�ش�ؤول.الم�ش�ؤولية4

االأ�شل عدم الم�ش�ؤولّية 

اإال في حال ارتكابه 

الخيانة العظمى.

م�ش�ؤول.

4 �شن�ات.5 �شن�ات.4 �شن�ات.غير محدودة، ولكن يمكن عزله.مّدة ال�الية5

دورتان متتاليتان.غير محّدد.دورتان متتاليتان.���������������������اإعادة االنتخاب6

الجدول رقم )1(

كيفّية و�صروط اختيار اأ�صحاب المنا�صب العليا في اإيران وفرن�صا واأميركا

الملف
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الجمه�رّية االإ�شالمّية االإيرانّيةا�شم البلد والمن�شب

رئي�س الجمه�رّية 

الفرن�شّية

رئي�س ال�اليات 

المتحدة رئي�س الجمه�رّيةال�لي الفقيهالعناوين

1
هل يعزل �شاحب 

اأعلى مقام ر�شمي؟

نعمنعمنعمنعم

�شروط العزل.2

القيام  عن  القائد  1- عجز 
ب�ظائفه القان�نّية.

���ش��روط  اأح����د  2- فقدان 
القيادة.

ال�����ش��روط  اأح���د  3- فقدان 
منذ البداية.

دي���ان  ع��ن  حكم  1- �شدور 
بتق�شيره  االأع��ل��ى  الق�شاء 

ع����ن ال���ق���ي���ام ب����اج���ب���ات���ه، 

الفقيه  ال����ل���ّي  وم�����ش��ادق��ة 

عليه.

ب��ع��دم  ال��م��ج��ل�����س  2- راأي 
ك��ف��اءت��ه وم�����ش��ادق��ة ال���ل��ّي 

الفقيه.

طلب الحك�مة اإلى 

المجل�س الد�شت�ري، 

وراأي االأكثرّية 

المطلقة من اأع�شاء 

المجل�س.

الحكم على رئي�س 

الجمه�رّية براأي ثلثي 

اأع�شاء مجل�س ال�شي�خ.

3
الم�ؤ�ش�شة ذات 

ال�شالحية لعزل 

اأعلى من�شب ر�شمّي.

مجل�س ال�شي�خ.المجل�س الد�شت�ري.ال�لّي الفقيه.مجل�س الخبراء.

م�ج�د.م�ج�د.م�ج�د.م�ج�د.حق اال�شتقالة.4

ق�شية الخالفة.5

مجل�س م�ؤّلف من رئي�س 

الجمه�رّية ورئي�س ال�شلطة 

الق�شائّية واأحد فقهاء 

مجل�س �شيانة الد�شت�ر.

المعاون االأّول لرئي�س 

الجمه�رية.

نائب الرئي�س.رئي�س مجل�س ال�شي�خ.

الجدول رقم)2(

كيفّية و�صروط اختيار اأ�صحاب المنا�صب العليا في اإيران وفرن�صا واأميركا
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ال�صّيد ر�صّي الدين ابن طاوو�س

 أّنك في حضرته

واعلم، يا ولدي محّمد، 

فيك  ج��الل��ه  ج���ّل  اهلل  ح��ف��ظ 

عنايته باآبائك الطاهرين و�شلفك 

ال�شالحين، و�شلك بهم كامل �شبيلهم 

اأّن اأ�شل ما اأنت فيه اأن  الق�ّي المكين، 

تك�ن ذاكرًا اأّنك بين يدي اهلل جّل جالله 

تتقّلب  م��ا  ك��ّل  واأّن���ك  عليك،  مّطلع  واأّن���ه 

من  ِحبك  �شَ واأّن��ه  اإليك،  اإح�شانه  من  فيه 

من  وتنّقلك  التراب  من  اإن�شائك  ابتداء 

فات-  فيما  �شرحنا  واالأمهات -كما  االآباء 

ِحبك في  اأح�شن ال�شحبة بالعنايات، و�شَ

من  عليه  به  نّبهناك  بما  وج���دك  وقت 

جميل  اإل��ى  محتاٌج  واأن��َت  ال�شعادات، 

حبته ورحمته مع دوام بقائه بعد  �شُ

الممات.

*تاأّدب مع ملك الملوك
الجاهلين  من  ت�شمع  اأو  تقل  وال 

عليه«،  يقدر  ما  هذا  »اأّن  الغافلين  اأو 

وعرفنا  ذل��ك،  مثل  لنا  قال�ا  فاإنهم 

ب���اهلل ج���ّل ج��الل��ه اأّن���ه���م خ��اط��ئ���ن 

من  وجدنا  الأّننا  عليه؛  اأ���ش��اروا  فيما 

مع  ت���ت���اأّدب  اأن��ه��ا  وع��ق���ل��ن��ا  نف��شنا 

الفناء،  دار  ف��ي  والعظماء  المل�ك 

وم��ع االأ���ش��دق��اء وال��رف��ق��اء، ب��ل ومع 

الغلمان والجيران ومن ال ترج�ه لنفٍع 

الزمان،  اأخطاِر  لدفع  وال  واإح�شان، 

ي�شاهده  اأو  يجال�شه  من  بقدر  اأدب���ًا 

االأدب  يك�ن  اأن  ج��از  فكيف  منهم، 

وقدرته  بنا،  جالله  جّل  اهلل  علم  مع 

ه���ؤالء  دون  اإلينا،  واإح�شانه  علينا، 

الذين ال نبالي باالإعرا�س عنهم؟

نصوص تراثية
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)*( ك�شف المحّجة لثمرة المهجة، ال�شّيد ر�شّي الدين ابن طاوو�س، �س120.

اله�ام�س

*ُتب قبل نومك في الحال
وحيث قد ذك��رُت لك، يا ول��دي، بع�س 

ما اأجراه اهلل جّل جالله على خ�اطري في 

اأن  فيح�شن  والت�شّرفات،  الحركات  اأدب 

اأذكر ما تحتاج اإليه عند منامك، جعله اهلل 

جّل جالله كن�م ذوي المعارف والمراقبات.

ب���االأدب  منامك  ف��را���س  ف��ي  فاجل�س 

بين يدي مالك وج�دك وحياتك وعافيتك 

منك  جرى  ما  تذّكر  وقيامك،  وجل��شك 

قبل ن�مك من غفلة عن اهلل جّل جالله، 

لم  وما  وخدمتك.  طاعتك  في  تفريط  اأو 

َتتب عنه فُتب في الحال عنه، اإّنك بالن�م 

ت�شير اأ�شيرًا ال تقدر اأن تنفع نف�شك قلياًل 

وال كثيرًا وال اأن تدفع عنك في وقت منامك 

التحّرز  يمكن  ال  التي  االآف���ات  م��ن  �شيئًا 

اأعطاك اهلل  ما  وكّل  وتترك روحك  منها، 

اأن  نعمته م�شتمرًا ال تقدر  جّل جالله من 

تدفع عنها.

الذليل  العبد  لح  �شُ م���الك  ف�شالح 

العلّي  الجليل  للم�لى  الفقير  الحقير 

نف�شك  و�شّلم  يديه،  بين  واخ�شع  الكبير، 

وكّل ما وهبك اهلل وا�شت�دعه الجميع وقد 

�شلمت من درك الت�شييع.

*ذاكٌر اأّنك بين يديه
اأعر�س  اإْن  منه  يحميك  ذا  وَم��ْن 

ال��ذي  وَم���ْن  عنه؟  ��َت  اأع��ر���شْ اأو  عنك 

وكّل  نف�شك  �شّيعت  اإذا  عليك  يحفظ 

ما في يديك؟ وَمْن الذي اإذا اأخرجته 

جّل  رّب��ك  ع��ن  ب��ه  تتعّ��س  قلبك  م��ن 

يمالأ  اأن  رحمته  م��ن  ري��د 
ُ
ف��اأ ج��الل��ه؟ 

ورحمته،  وهيبته  معرفته  م��ن  قلبك 

وي�شتعمل عقلك وج�ارحك في خدمته 

وطاعته، حتى يك�ن اإْن جل�ْشَت فتك�ن 

ذاكرًا اأّنك بين يديه، واإْن اأقمت تك�ن 

الم�شي  على  ق��درت��ك  ق���ة  اأّن  ذاك���رًا 

منه، وتتاأّدب في الم�شي تاأّدب الما�شي 

ال  ال��ذي  اإل��ي��ه  المل�ك  ملك  بح�شرة 

غناء عنه.

معك  ب�شائع  ج���ارح��ك  اأّن  واعلم 

تاجرًا  جعلك  واأمانات  جالله،  جَلّ  هلل 

�شرفتها  فمتى  والآخرتك،  لنف�شك  فيه 

الطاعات  م��ن  ل��ه  ُخ��ل��ْق��َت  م��ا  غير  ف��ي 

والمراقبات، اأو اأنفْقت وقتًا من اأوقاتك 

في الغفالت، كان ذلك الخ�شران عائدًا 

يعاملك  اأْن  ومثمرًا  بالنق�شان،  اإليك 

�شّيدك بالهجران وا�شتخفاف اله�ان.
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وفاًء لدم الشهيد اجملاهد عميد األسرى سمري القنطار، 
تعيد جمّلة بقّية اهلل نشر املقابلة التي أجرتها معه عام 2008م.

الشهيد سمير القنطار لـ»بقية اهلل«:

تضحيات المقاومة اإلسالمية
َدين في عنقي)*(

حوار: والء اإبراهيم حمود

من الذاكرة
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حدٌّ وال��ق��ل��ب  جن  ال�شِّ بين  لي�س 

)1(
حدوِد م��ن  َب��َن��ْ�ا  م��ا  اهلل  لعن 

اإّنه �شمير القنطار االآتي اإلينا �شعاعًا 

اآخ���ر معاقل  »ه��داري��م«  م��ن ظلمة  ح���ّرًا 

بط�لته.

للمجّلة،  وهذه مقابلتنا معه ح�شرّيًة 

في  اعتقاله  ذكرى  في  له  تحّيًة  اأردناها 

كمٌّ  فيه  ا�شتثنائي،  ح�اٌر  اإنه  ني�شان.   22
هائل من الحب ال�شادق وال�الء الرا�شخ 

للمقاومة ورجالها والثبات معها حّتى اآخر 

تحرير. فيه اأمٌر الفٌت لم اأكت�شفه اإاّل بعد 

قراءتي اإجاباته، فاأنا لم اأتعمده اإطالقًا.

بمعظمها،  اإليه  ت�ّجهت  اأ�شئلتي  اإّن 

ه. ترى هل يحّقق  كاأنه بيننا وقد تحّرر لت�ِّ

اهلل حلم عائلته التي نقا�شمها اإياه فيقراأ 

القريب  المقابلة في  �شمير مبا�شرة هذه 

العاجل حّرًا وه� يرت�شف مع اأّمه الحبيبة 

لطالما  ق��ه���ة  ف��ن��ج��ان  ��ام  ب�����شَّ و�شقيقه 

اأمنياتها،  ع��م��ق  ف��ي  اإع�����داده  ان��ت��ظ��رت 

العناق  لريِّ  الظامئتين  بيديها  معًا  لهما 

عامًا؟  ثالثين  م��ن  اأك��ث��ر  منذ  المنتظر 

االأ���ش��رى  واإخ���ان��ه  ل�شمير  اأمنيتنا  اإن��ه��ا 

قادٌر  جميعًا واهلل �شبحانه على تحقيقها 

وق���دي���ر... ول��ك��م ق��راءن��ا االأع�����ّزاء هذه 

قبل  بجهاده  رها  �شطَّ التي  ال�شفحات 

حبره وبقلبه قبل يديه... عميُد اأحرارنا، 

القيد،  على  الع�شّيِة  البط�لة  قنطار 

�شميرها...

التي  الم�صاعر  اأهـــّم  هــي  مــا   *
لحظة  مــن  ــك  ــرت ذاك بــهــا  تحتفظ 

وعيك االأولى لحقيقة اعتقالك؟

حّيي 
ُ
واأ جميعًا  اأحّييكم  البداية  في   

المزيد  لها  متمنيًا  اهلل«،  »بقّية  مجّلة 

من التقّدم والعطاء. عند اعتقالي، كنت 

اأنحاء مختلفة  بالغة في  اإ�شابات  م�شابًا 

من ج�شدي. وعند اإدراكي اأنني اأ�شبحت 

الده�شة، الأنني  انتابتني حالة من  اأ�شيرًا 

الذين  رفاقي  مع  الدنيا  ه��ذه  اأغ��ادر  لم 

ال�شع�ر  م��ن  بحالة  م��م��زوج��ة  غ����ادروا، 

بعد  اإاّل  مني  يَنْل  لم  العدّو  الأّن  بالر�شا؛ 

تنفيذ جزٍء كبير من المهمة. لكن اأكثر ما 

ال�شغ�طات  مقاومة  ه�  بالي  ي�شغل  كان 

على  لها  اأتعّر�س  ب��داأت  التي  الج�شدّية 

ال��رغ��م م��ن اإ���ش��اب��ات��ي، م��ن اأج���ل ك�شف 

المكان الذي �شاأع�د اإليه حاماًل الرهائن 

بع�س  اأّن  اأع��ل��م  كنت  حيث  ل��ب��ن��ان،  ف��ي 

مكان  في  ينتظرون  والمقاتلين  القيادات 

ما على ال�شاحل اللبنانّي، وهذا المكان ال 

قائدًا  كنت  الأّنني  �ش�اي،  حقيقته  يعرف 

للعملية، وكان هّمي ال�شم�د وعدم الب�ح 

ينتظرني.  ك��ان  م��ن  الإن��ق��اذ  المكان  ع��ن 

والحمد هلل اأّنني نجحت في ذلك.

داخلك  في  قاومَت  وبــَم  كيف   *
التي  االأولـــى  االإن�صانّية  الم�صاعر 

انتابتك في فترات االعتقال االأولى 

)االإحباط، الخوف، القلق، االألم(؟

 إن اإلميان بعدالة القضّية 
ر املعاناة الهائلة جعلني  وتذكُّ

دائم التحّفز
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اإّن االإيمان بعدالة الق�شّية التي قاتلنا 

ر المعاناة الهائلة  ون�شمد من اأجلها، وتذكُّ

الفل�شطينّي  ال�شعب  لها  ت��ع��ّر���س  ال��ت��ي 

ال�شهاينة،  ي��د  على  لبنان  ف��ي  و�شعبنا 

دائمًا  جعلني  عليها،  �شه�دًا  كّنا  والتي 

متحّفزًا لل�شم�د وعدم ال�شعف وت�شخير 

اأّن  كما  ال�شجن.  لمقاومة  طاقاتي  ك��ّل 

وح�شّية ال�شّجان اأعطت مفع�لها االإيجابّي 

في االإ�شرار والعناد وعدم ال�شعف.

طوال  حنينك  تعالج  كنَت  بَم   *
يعنيه،  وما  الوطن  اإلى  الفترة  هذه 

االأخ،  االأخــــت،  تــمــّثــلــه،  ومـــا  االأّم 

الحبيبة  وجـــه  ــا  ــم ورب الــ�ــصــديــق، 

االأولى؟

�شرة 
ُ
لالأ لالأحّبة،  الحنين  ع��الج  اإّن 

وك����ّل م��ك��ّ�ن��ات��ه��ا، الأ����ش���دق���اء ال��ط��ف���ل��ة 

ب��ن���ع العالقة  ي��ك���ن دائ��م��ًا  وال��م��در���ش��ة 

اإّنها  اإذ  كاأ�شرى،  تربطنا  التي  الحميمة 

تعطي ن�عًا من العزاء. �شحيح اأّن و�شعي 

قرابة  منذ  الأّن��ن��ي  ال�شيء  بع�س  يختلف 

فرد  اأّي  اأرى  اأن  من  ممن�ع  عاّمًا  ثالثين 

تقريبًا  االأ�شرى  باقي  بينما  اأ�شرتي،  من 

يمكنه تلّقي الزيارات كّل اأ�شب�عين، اإّنما 

حا�شرة  تبقى  االأ�شر  ومعاناة  الحرمان 

اأن  مهّمة  دائ��م��ًا  وعلينا  الجميع.  عند 

وخ�ش��شًا  البع�س،  بع�شنا  عن  نخّفف 

تحيط  التي  الت�شامن  حالة  �ش�ء  على 

الفل�شطينّية  االأ���ش��ر  م��ن  الكثير  م��ن  ب��ي 

عّني  ال��دائ��م  ال�����ش���ؤال  م��ن  اأو  الكريمة، 

�شن�ات،  ع�شر  وقبل  اأخ��ب��اري.  ومتابعة 

عائلة  قبل  م��ن  ب��زي��ارت��ي  م�شم�حًا  ك��ان 

المنا�شبة  هذه  اأ�شتغّل  وهنا،  فل�شطينّية. 

اأّم  العرب  االأ�شرى  اأّم  اإلى  التحّية  الأوّجه 

جبر و�شاح.

ــد فــتــرة االإقـــامـــة  ـ ــولِّ * هـــل ُتـ
الطويلة في مكان ما )اإقامة جبرّية، 

اأ�صر واعتقال...( نوعًا من العاطفة 

لم�صاركيه؟  المكان؟  ذاك  لتفا�صيل 

اإن�صانّية  عالقات  اإقامة  يمكن  وهل 

مع ال�صّجان؟

تجعل  االأ�شر  في  الط�يلة  االإقامة  اإّن 

االأ���ش��رى  اإل���ى  اأي  ال��ن��ا���س؛  اإل���ى  الحنين 

االأ����ش���دق���اء اأك���ث���ر م��ن��ه اإل����ى ال���ج���دران 

اإلى  الحنين  يمكن  ال  حيث  والق�شبان، 

مكان كهذا، بل اإلى النا�س الذين تقا�شمنا 

فيما  اأّم��ا  االأ�شر.  وق�ش�ة  المعاناة  معهم 

اأحيانًا  تن�شاأ  اإّنه  اأق���ل:  ال�شّجان،  يخ�ّس 

 مل يراودين للحظة واحدة 
اليأس من رؤية الوطن واألحّبة

الزميلة والء حم�د تحاور ال�شهيد �شمير القنطار 

ف�ر تحريره، تتميمًا للمقابلة
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بع�س  مع  ندرتها  رغم  اإن�شانّية  عالقات 

اآنّية  هي  العالقات  هذه  لكن  ال�شّجانين، 

ب�شبب طبيعة ال�شراع وكثافته.

* هل راودك �صعور، ولو للحظات، 
واالأحّبة  الوطن  روؤيــة  من  بالياأ�س 

فيه؟ وبَم كنَت ت�صعر عندما يغادرك 

اإلى حرّيته اأحد �صركاء القيد؟

لم يراودني للحظة واحدة الياأ�س من 

روؤية ال�طن واالأحّبة، بل �شعلة االأمل كانت 

هناك  طالما  قائمة  و�شتبقى  زال��ت  وم��ا 

�ش�ت واحد يقاوم ويرف�س االحتالل. اأّما 

يتعّلق باالأحّبة الذين كان�ا يغادرون  فيما 

ممزوجة  الم�شاعر  كانت  فقد  االأ���ش��ر، 

بالحزن على الفراق خ�ش��شًا االأ�شدقاء، 

وبالراحة والفرحة، الأّن عائلة اإ�شافّية قد 

وال��زوج  االب��ن  تحّرر  مع  معاناتها  انتهت 

واالأب.

يــ�ــصــيــطــر على  كـــان  الــــذي  مـــا   *
ــرك، لــحــظــة كـــانـــت عــيــنــاك  ــي ــك ــف ت

النّقال،  �صجنــك  كّوة  مــن  ت�صافحـــان 

ــمــاء الــفــلــ�ــصــطــيــنــّيــة، االأر�ــــس  ــص ــ� ال

منطقة  من  نقلك  اأثناء  والــتــراب... 

الأخرى ومن �صجن الآخر؟

بداأت  فل�شطين،  مع  لقائي  ة  ق�شّ اإّن 

لحظة روؤيتي ال�شاحل الفل�شطينّي الممتّد 

من راأ�س الناق�رة اإلى حيفا وروؤية اأ�ش�اء 

هناك  كانت  العمق.  في  العربّية  القرى 

على  اأقف  اأّنني  فيها  اأ�شّدق  لم  لحظات 

جانب  اإل��ى  ذهبت  اأّنني  لدرجة  اأر�شها، 

لتفّح�س  نهاريا  مدينة  في  البي�ت  اأح��د 

ل���ح��ة ���ش��ي��ارة وال��ت��اأّك��د اأّن��ن��ي ف��ع��اًل في 

ل�حات  اأّن  اأع��ل��م  كنت  حيث  فل�شطين، 

ل�نها  الغا�شب  ال��ك��ي��ان  ف��ي  ال�����ش��ي��ارات 

ل�حة  اأّن  �شاهدت  عندما  وفعاًل  اأ�شفر. 

انتابني المزيد من  ال�شيارة �شفراء  تلك 

على  ون�شف  �شهٍر  م�شّي  وبعد  االرتياح. 

في  �شاعتين  اأكثر من  �شفر  وبعد  اأ�شري، 

ال�شيارة، دخلنا منطقة مليئة بال�ش��شاء 

االأ�ش�اق  برائحة  تذّكرنا  التي  والروائح 

ببطء  ت�شير  ال�شيارة  وب���داأت  المكتظة. 

مّيز اأ�ش�اتًا باللغة العربية، ولكن 
ُ
وبداأت اأ

وانتابتني  المكان،  بحقيقة  اأعلم  اأكن  لم 

والحنين.  واالرت���ي���اح  ال��ف��رح��ة  م�شاعر 

من  تمّكنت  الذين  االأ���ش��رى  اأح��د  �شاألت 

في  ك��ان  وه���  روؤيته  دون  معهم  الحديث 

و�شع�ني  ال��ذي  للمكان  مجاورة  زنزانة 

االأحمر:  ال�شليب  لمقابلة  تمهيدًا  فيه 

اأي���ن ن��ح��ن؟ ف��اأج��اب��ن��ي: اإن���ك ف��ي �شجن 

تنّقلي  وبعد ذلك وخالل  المركزّي.  غّزة 

بين ال�شج�ن، وهذه المّرة غير مع�ش�ب 

59العينين، كنت اأ�شاهد فل�شطين والح�شرة 
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تمّكن  ك��ي��ف  واأت�����ش��اءل  دوم����ًا،  تنتابني 

ال�شهاينة من ال�شيطرة على هذه البالد 

من  فل�شطين  ���ش��اع��ت  وك��ي��ف  ال��رائ��ع��ة 

اأيدينا؟!

االأ�صر  مع  ال�صابقة  تجربتك   *
في  مــقــاومــًا  وّلـــدتـــك  االأردن،  ــي  ف

�صنة.  ثــالثــيــن  ــّدة  مـ طــويــل  �صجن 

الثالثة  العقود  هذه  �صتلدك  كيف 

للحرية؟ وما هي براأيك اأهّم �صفات 

هذا المولود الناب�س في �صخ�صك؟

اإلى  �شتلدني  الثالثين  ال�شن�ات  اإّن 

بعدالة  اإي��م��ان��ًا  اأك��ث��ر  م��ق��اوم��ًا  ال��ح��ري��ة 

ا�شتمرار  على  اإ���ش��رارًا  واأك��ث��ر  ق�شيتي، 

نحني اإاّل هلل �شبحانه 
َ
م�شيرة العطاء، ال اأ

وال  �شتكت�شفها  النا�س  و�شفاتي  وتعالى. 

هذا  في  ذات��ي  عن  اأت��ح��ّدث  اأن  اأ�شتطيع 

الم�شمار.

االأ�صر  تجربة  اأ�صافت  مــاذا   *
ــى عــالقــتــك بــاهلل  ــ ــة اإل ــاوم ــق ــم وال

�صبحانه؟

كانت  وج���لَّ  ع���زَّ  ب���اهلل  ع��الق��ت��ي  اإن 

م�ج�دة ط�ال �شن�ات االأ�شر. لكّن الفرق 

�شبحانه  اهلل  اأّن  ه�  والي�م،  االأم�س  بين 

وت��ع��ال��ى ك��ان االأن��ي�����س ال���ذي األ��ج��اأ اإليه 

فه�  الي�م،  اأّم��ا  القا�شّية.  اللحظات  في 

االأني�س الدائم في ال�شّدة والتعب والفرح 

والراحة.

على  االطـــالع  لــك  ت�صّنى  هــل   *
)�صعر،  االعــتــقــال  اأدبـــيـــات  بع�س 

تجّلت  وهــل  م�صرح(؟  ــة،  روايـ نثر، 

بك  خا�ّس  اأدبــّي  نتاج  في  تجربتك 

)�صعر... اإلخ(؟

اإنتاج  عن  يت�ّقف�ا  لم  االأ���ش��رى  اإّن 

االإبداعات الثقافّية من روايات وق�شائد 

في  اأ�ّش�شنا  قد  وكّنا  اإل��خ.  وخ���اط��ر... 

مجلة  هناك  كنت  عندما  نفحة  �شجن 

هذه  وك��ان��ت  ال���ث����رة«.  »نفحة  ا�شمها 

المجلة تحت�ي على المقاالت ال�شيا�شّية 

وهي  االأ���ش��رى،  يكتبها  التي  والفكرّية 

الم�ا�شيع  فيه  نن�شخ  دفتر  عن  عبارة 

ال�شجن  غرف  على  مداورته  تجري  ثّم 

ال���ث����رة« ه���ي مجلة  ك���اف���ة. و»ن��ف��ح��ة 

�شهرّية، وكان لهذه المجلة ملحق اأدبّي. 

االأول��ى  االنتفا�شة  خ��الل  اأ�ّش�شنا  كما 

»االنتفا�شة  اأ�شميناها  اأ�شب�عّية  ن�شرة 

عن  تعليقًا  ت��ح���ي  وك��ان��ت  م�شتمرة«، 

االنتفا�شة  ف��ي  ت���دور  ال��ت��ي  االأح����داث 

على  التعليق  واأي�����ش��ًا  ال��م��ه��ّم،  واإب����راز 

وقد  ال�شدد.  بهذا  العدّو  ق��ادة  اأق���ال 

ا�شتمّرت مجلة »نفحة الث�رة« من العام 

حيث  اأو�شل�،  اّتفاق  ت�قيع  حّتى   1981
اأحدث هذا االّتفاق الكثير من االإرباك 

الج�شم  ف��ي  واال���ش��ت��رخ��اء  وال��ت��ج��اذب 

االعتقالّي. وقد اّطلعت على الكثير من 

العام  منذ  كنت  الأنني  االأ���ش��رى،  اإنتاج 

المجلة  تحرير  هيئة  في  ع�ش�ًا   1987
�شعيدي  على  بها.  الملحقة  والن�شرات 

�شيا�شّية،  كتاباتي  معظم  ال�شخ�شّي 

با�شتثناء بع�س الخ�اطر ال�جدانّية.

�صّجانك  اأمــــام  اأثـــبـــتَّ  كــيــف   *
تعنيه  الــذي  وما  التعّلم؟  في  حّقك 

هم  ــن  َم وّقــعــهــا  علمّية  �ــصــهــادة  لــك 

واعتزازنا  تقديرنا  )مع  �صّجانوك؟ 

بهذا الن�صر التربوّي(.

من الذاكرة

60



االأ�شرى  باقي  مثل  كنت  البداية  منذ   

اأقراأ كّل ما يقع في يدي. وكان  في ذلك، 

ي��زّودن��ا  االأح��م��ر«  »ال�شليب  ذاك  حين 

الت�شعينات،  ب��داي��ة  وف��ي  الكتب.  ببع�س 

للتعّلم  �شبل  ع��ن  نبحث  ك��اأ���ش��رى  ب��داأن��ا 

االأك���ادي���م���ي ع��ن ب��ع��د، ول���م ت��ك��ن هناك 

اأن  يمكن  واح���دة  مفت�حة  جامعة  �ش�ى 

الجامعة  وه���ذه  ب��ع��د،  ع��ن  اإليها  ننت�شب 

اإ�شرائيل«.  في  المفت�حة  »الجامعة  هي 

م���اّد  كانت  واجهناها،  التي  والمع�شلة 

باللغة  تدّر�س  التي غالبيتها  الجامعة  هذه 

لهذه  ننت�شب  اأن  طلبنا  وعندما  العبرية. 

ذلك،  ال�شج�ن  اإدارة  رف�شت  الجامعة، 

ت�شعة  ا�شتمّر  اإ�شرابًا  خ�شنا  اأن  بعد  لكن 

 ،1992 اأيل�ل   27 ع�شر ي�مًا، وابتداًء من 

التحاقنا  على  ال�شج�ن  مديرّية  وافقت 

نيل  من  تمّكنت  وقد  المفت�حة.  بالجامعة 

�شهادة البكال�ري��س في العل�م االجتماعّية 

ر�شالة  جّهز 
ُ
اأ ب��داأت  وبعدها  واالإن�شانّية. 

الماج�شتير، لكّن مديرّية ال�شج�ن اأوقفت 

م�ا�شلة  من  ومنعتني  فترة،  قبل  درا�شتي 

تح�شير ر�شالة الماج�شتير.

اإّن التعّلم وتثقيف الذات، يعتبر جزءًا 

ال�شم�د  برنامج  م��ن  واأ���ش��ا���ش��ّي��ًا  مهّمًا 

لالأ�شير. اإّننا، وبفخر، ن�شتطيع اأن ن�شّجل 

الحقل  في  �شّجانينا  على  هاّمًا  انت�شارًا 

الثقافّي واالأكاديمّي.

خلف  الــحــّر  اأيــهــا  تقول  مــاذا   *
في  يتجاهلون  لَمن  �صجنك  ق�صبان 

مع  ق�صّيتك  قــادرون،  وهم  الخارج، 

اإخوانك االأ�صرى )اأعني �صركاءنا في 

الوطن(؟

اأولئك  �شل�ك  م�شتغربًا  ل�شت  اإنني 

ق�شّيتي  ويتجاهل�ن  تجاهل�ا  ال��ذي��ن 

لم  ل���  و���ش��ّدق���ن��ي،  االأ���ش��رى.  وق�شّية 

ه���ؤالء  لكان  ح��ا���ش��رة،  المقاومة  تكن 

في  حياتنا  بقّية  نم�شي  باأن  طالب�ا  قد 

�شج�نهم في لبنان، ول��شع�نا رّبما في 

نحن  مّما  اأق�شى  حياة  و�شروط  ظروف 

ه���ؤالء  بع�س  اأّن  وخ�ش��شًا  االآن،  فيه 

قام�ا بت�شليم مقاومين ومدنيين اأبرياء 

ل�شلطات العدّو. لذا، ال يمكن اأن ي�شعى 

لحرية االأحرار، اإاّل من كان حّرًا وي�ؤمن 

ته. مَّ
بحرّية اأُ

 لو مل تكن املقاومة حاضرة 
لكان طلبهم أن منضي بقّية 
حياتنا يف سجونهم يف لبنان
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و�صط  الــمــقــاومــة  ــرى  ت كيف   *
من  حولها،  تتالطم  التي  االأمـــواج 

ومحارب  ومحايد  ومناه�س  مــوؤّيــد 

بــكــّل �ــصــرا�ــصــة؟ وكــيــف تــراهــا بين 

االأم�س واليوم؟

انطلقت  التي  االإ�شالمّية  المقاومة  اإّن 

من  تمّكنت  ج���ّدًا،  مت�ا�شعة  باإمكانّيات 

األفين  ع��ام  ت��اري��خ��ّي��ًا  ن�����ش��رًا  ت�شنع  اأن 

العدّو  مع  ال�شراع  تاريخ  في  �شابقة  يمّثل 

من  األفين  ع��ام  انت�شار  اإّن  ال�شهي�ني. 

ال����ذروة.  ي��ك���ن م��رح��ل��ة  اأن  ال��م��ف��رو���س 

والكثيرون اعتقدوا اأّن المقاومة االإ�شالمّية 

األفين و�شتبداأ  اإلى ذروتها عام  قد و�شلت 

مرحلة االنح�شار واال�شمحالل والتال�شي. 

الن�شر   2006 ع���ام  ن�����ش��ر  ج���اء  ل��ك��ن، 

االأعظم. وهناك الي�م من يعتقد اأّن ن�شر 

على  وي��راه��ن  ال���ذروة  اأي�شًا  ك��ان   2006
االإ�شالمّية،  المقاومة  وتال�شي  ا�شمحالل 

يفهمها  ال  عقيدة  اإلى  الم�شتند  راأيي  لكن 

المقاومة  ذروة  اأّن  ه�  بها  الم�ؤمن  غير 

االإ�شالمّية تك�ن عندما ي�ش�د العدل ويزول 

الظلم والج�ر، كما نحن م�ع�دون.

االإ�شالمّية  المقاومة  ف��اإّن  هنا،  من 

�شتبقى ت�شير باإذن اهلل في خّط ت�شاعدّي 

في  اأدخ��ل  ولن  العظيم،  الي�م  ذلك  اإل��ى 

بالنعيق،  الغربان  تبداأ  ال  كي  ذلك  �شرح 

الأننا نق�ل مزارع �شبعا و»م�س خال�شين«.

الوعد  انت�صار  اأعــطــى  مـــاذا   *
ال�صادق الذي اأطلقه �صماحة ال�صّيد 

ل�صمير القنطار؟ ماذا اأخذ منه؟ هل 

�صّرع اأمامه بابًا للحرية؟

ــة  ــّي ــالم اإلس املــقــاومــة  ذروة 
تــكــون عــنــدمــا يــســود الــعــدل 
كما واجلــــــور  ــم  ــل ــظ ال  ويــــــزول 
نـــــــــحـــــــــن مـــــــــــــوعـــــــــــــودون

اأط��ل��ق��ه  ال����ذي  ال�����ش��ادق  ال���ع��د  اإّن 

اهلل  ن�شر  ح�شن  القائد  ال�شّيد  �شماحة 

اأن  بعد  االأم���ل  ب��اب  ه���  اهلل(،  )حفظه 

اإّن معاني  كان مح�ش�رًا في كّ�ٍة �شغيرة. 

ال�عد ال�شادق اأكبر بكثير من اأن ت�شّجلها 

في  االإن�شان  قيمة  عن  تعبير  اإّن��ه  كلماتي. 

انعكا�س  اإّن��ه  االإ�شالمّية.  المقاومة  ثقافة 

ال�طنّي.  العمل  قيادات  من  جديد  لن�ع 

لقد كان حلمي، وال اأبالغ عندما ا�شتخدم 

ظّل  في  واأج��اه��د  اأنا�شل  اأن  حلم،  تعبير 

الرائعة  ال�شفات  ه��ذه  ك��ّل  تحمل  قيادة 

القائد  �شماحة  ب�شخ�س  تتج�ّشد  ال��ت��ي 

دائمًا  اهلل.  ن�شر  ح�شن  ال�شّيد  الحبيب 

كانت تنق�شنا قيادة ذات �شفات اإن�شانّية 

الي�م  نحن  وها  عالية  واأخالقّية  ومبدئّية 

ننعم بهذا والحمد هلل.

االإ�شالمّية  المقاومة  ت�شحيات  اإّن 

حّفزني  عنقي  في  َدين  هي  وجماهيرها، 

العطاء  ذاك  بحجم  معطاًء  الأك���ن  اأكثر 

وت�شحيات  ال�شادق  ال�عد  عك�شه  ال��ذي 

تم�ز وانت�شاراته.

اإّن ال�عد ال�شادق، ه� تج�شيد لعقيدة 

وفكر قادنا ويق�دنا حتمًا نح� المزيد من 

من الذاكرة
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االنت�شارات واالإنجازات. اإّن االلتزام بهذه 

كّل  عن  تعبير  ه�  الفكر،  وه��ذا  العقيدة 

االأماني والطم�حات االأخالقّية واالإن�شانّية 

وال�طنّية وال�فاء اإلى الخالق الجّبار.

اأن  تحب  الــذي  ال�صوؤال  هو  ما   *
تجيب عنه دون اأن ي�صاألك اإّياه اأحد؟ 

تطرحه  اأن  تحّب  الــذي  والــ�ــصــوؤال 

اإجابتك  علينا نحن محاوريك؟ لتكن 

الـــحـــّر...  كقلبك  حـــّرة  ــيـــرة  االأخـ

مجلة  اأ�صرة  ونحن  المقاوم.  ككيانك 

لك  اهلل  ون�صاأل  ن�صكرك  اهلل،  بقّية 

�صميع  ــه  اإنـ الــحــريــة  فجر  ــراب  ــت اق

مجيب.

����ش����ؤال: هل  ع���ن  اأج���ي���ب  اأن  اأح�����ّب 

من  و�شم�دي  ن�شالي  �شن�ات  �شاأ�شتثمر 

اأجل لعب دور �شيا�شّي في البلد؟

وج�ابي ه�: اإّن ما قّدمته واأقّدمه كان 

جزءًا من واجب، واإّن حرّيتي هي محطة 

اأرف�س  واإنني  والعطاء.  الدرب  ال�شتمرار 

ب�اجباتي  وقيامي  معاناتي  اأ�شتثمر  اأن 

من اأجل مكا�شب �شّيقة هنا اأو هناك. اإّن 

اأوا�شل دربي مقاومًا  اأن  جّل طم�حي ه� 

عن�شرًا في المقاومة االإ�شالمّية.

اأ�شاأله  اأن  اأرغ��ب  ال��ذي  ال�ش�ؤال  اأّم��ا 

دور  تقّيم�ن  كيف  فه�:  الغّراء  لمجّلتكم 

لن�شر  التح�شير  في  اهلل«  »بقّية  مجلة 

تم�ز العظيم؟ وهل هناك من ِعَبر يجب 

المجلة  م�شيرة  �شعيد  على  ا�شتخال�شها 

بعد الحرب؟

ار  2008م/ ال�شنة ال�شابعة ع�شرة. )*(مجلة بقّية اهلل/ العدد:200/ جمادى االأولى 1429ه� /اأيَّ

 هذا البيت )بت�شرُّف( ه� في االأ�شل لل�شاعر ال�ش�ري بدوي الجبل:( 1)

 حدٌّ            لعن اهلل ما بن�ا من حدود
ِ
        لي�س بين العراق وال�شام

اله�ام�س

تخ�م  ع��ل��ى  ال��م��راب��ط  اأي��ه��ا  �شمير! 

�شنة  ثالثين  منذ  عنها  ي�شدُّ  حريتنا، 

كيد اأعدائها... ن�شاأل اهلل لك والإخ�انك، 

اإخ����ة ال��ح��ري��ة ال��ذي��ن ���ش��ارك���ك وعثاء 

نقاء فجر  قريبًا عند  نجتمع  اأن  ال��درب، 

ي���داك ح���دود م����داه... وحينها  اأط��ل��ق��ت 

���ش��ت��ك��ت�����ش��ف ب��ن��ف�����ش��ك ج������اب ���ش���ؤال��ك 

العتيق،  مقاومنا  ي��ا  ال��ِع��َب��ر،  اأّم���ا  ل��ن��ا... 

�شم�دك  وم��ن  ُت�شتلهم  م�شيرتك  فمن 

ُت�شاغ  م�شاعرك  �شدق  ومن  ُت�شت�حى... 

في  لنا  ولي�س  االأجيال...  تتعلَّمها  درو�شًا 

اأن ي�شي ء اهلل  هذا المجال �ش�ى دعائنا 

اأمامنا اأن�ار حريتك واإخ�انك، واأن يك�ن 

هناك...  االأي��ام  ليالي  من  لكم  تبقى  ما 

�شالَم المقاومين ال�شرفاء... حتى مطلع 

فجرها...
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الشـــيخ 
محّمـــد 
Mـــون خات
حتقيق: ال�صيخ اإبراهيم ح�صن

العام  منذ  �صخ�صيًا  لي  كان  والــذي  والغالي،  والحبيب  العزيز  »االأخ 

ورفيقًا  االأ�صرف،  النجف  منذ  الدرا�صة  في  وزمياًل  الروح  في  اأخًا   1977
مخل�صًا على طول الطريق...«. 

�صماحة  تاأبين  حفل  في  العام  االأمين  �صماحة  عّبر  الكلمات  بهذه 

ال�صيخ محمد خاتون عن عالقٍة تخت�صر م�صيرة عمٍر ملوؤه العلم والجهاد 

والت�صحية والعطاء، اإلى اأن اأذنت له الم�صيئة االإلهّية اأن يرقد ب�صالم... 

*اأّول خيوط الفجر
ه� �شماحة ال�شيخ محّمد علي خات�ن، 

ال�شاعر  ف�الده  واالأدب،  العلم  بيت  �شليل 

M، وجّده الأبيه ه� الفقيه  علي خات�ن 

اإّن  كما   ،M خات�ن  علي  محمد  ال�شيخ 

األخ فـــي الـــروح 
ـــص ـــق المخل والرفي
محّطات من 
سيرة سماحة 

ال�شّيد  العاّلمة  المرح�م  ه�  الأّم��ه  ج��ّده 

ن�ر الدين ن�ر الدين M، الذي قال اإّن 

الف�شل في ن�شاأته الدينّية يع�د اإليه. 

ُول����د ال�����ش��ي��خ خ���ات����ن ف���ي ج����ّي���ا من 

وفيها  1956م،  ع���ام  ع��ام��ل  ج��ب��ل  ق���رى 

مناسبة
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*بعلبك.. غر�صة العلم والجهاد
�شّكلت بعلبك -بدورها- محّطة هاّمة 

من  اآث���ر  ح��ي��ث   ،M ال�شيخ  ح��ي��اة  ف��ي 

حينها مالزمة »ال�شّيد ال�شهيد«، وكان هذا 

اأن ي�شتخدمه دائمًا  التعبير الذي يحل� له 

بحّق ال�شّيد عّبا�س الم��ش�ّي M. الزمه 

طالبًا على يديه ثّم مدّر�شًا في ح�زته، كما 

وفي  التبليغّي،  الثقافّي  العمل  في  الزم��ه 

والمحتاجين، حااّلً معه في  النا�س  خدمة 

اأكثر الميادين، وم�شّكاًل مع زمالئه )وفي 

مقّدمتهم �شماحة ال�شّيد ح�شن ن�شر اهلل( 

مجم�عة علمّية ن�شطة، ت�شتقي فكرها من 

وتبّلغه  االأ�شيل،  لالإ�شالم  ال��زالل  النبع 

اإذا حان  والعمل، حّتى  بالق�ل  النا�س  اإلى 

سماحة السّيد نصر اهلل: كان يل 
شخصيًا منذ العام 1977 أخًا يف 

الروح وزمياًل يف الدراسة منذ 
النجف األشرف، ورفيقًا خملصًا 

على طول الطريق

والمت��ّشطة،  االب��ت��دائ��ّي��ة  درا���ش��ت��ه  تلّقى 

�ش�ر  بين  متنّقاًل  الثان�ّية  درا�شته  ليكمل 

1977م، حيث  العام  يحين  وتبنين، حتى 

الدينّية،  العل�م  طلب  اإل��ى  �ش�قًا  ام��ت��الأ 

التي  االأ���ش��رف،  النجف  اإل��ى  رحاله  ف�شّد 

فدر�س  ال��روؤوف،  االأّم  احت�شان  احت�شنته 

من  وكان  وعلمائها،  اأ�شاتذتها  اأب��رز  على 

الم��ش�ي  عبا�س  ال�شّيد  ال�شهيد  بينهم 

M، الذي �شار من وقتها رفيق دربه.

*النجف االأ�صرف ونقطة التحّول
فيها  اإق��ام��ت��ه  اأن  م���ن  ال���رغ���م  ع��ل��ى 

االأ���ش��رف  النجف  �شّكلت  فقد  تطل،  ل��م 

 ،M ال�شيخ  حياة  في  مف�شلّيًة  محّطًة 

االإمام  اأمثال  العلماء،  بكبار  ارتبط  وفيها 

محمد  ال�شهيد  وال�شّيد   { الخميني 

نقطة  اإل���ى  م�شافًا  ال�شدر}،  ب��اق��ر 

التحّ�ل التي اأ�شار اإليها بق�له: »كانت نقطة 

ال�شهيد  اإل��ى  التعّرف  هي  عندي  التحّ�ل 

ما  وه��ذا   ،M الم��ش�ي  عّبا�س  ال�شّيد 

والت�فيقات  االإلهّية  االأق���دار  من  اأعتبره 

 M عّبا�س  فال�شّيد  العظيمة،  الرّبانية 

ثّم  االإط��الق.  على  عاديًا  اإن�شانًا  يكن  لم 

باالإمام  تعّلقي  في  االأكبر  الف�شل  له  اإّن 

الخميني }، من خالل تعريفنا باأبعاد 

}، ومن خالل ذلك  االإم��ام  �شخ�شّية 

المدماك االأ�شا�س الذي و�شعه في قل�بنا، 

اأعني حّب االإمام } والتم�ّشك بطاعته 

.
)1(

وح�شن االنقياد له«

ولم تدم رحلة النجف اإاّل عاّمًا واحدًا، 

ول��ك��ّن ال��ل��ق��اء ت��ج��ّدد م��ع ال�����ش��ّي��د عّبا�س 

في  الدينّية  الح�زة  في   M الم��ش�ي 

بعلبك.
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العام 1982م كانت تلك المجم�عة الن�اة 

االأولى النطالقة المقاومة.

منذ  خات�ن  ال�شيخ  �شماحة  ب��رز  وق��د 

والتح�شيل،  الدر�س  في  ه  ِجدِّ في  البداية 

مترجمًا  والتبليغ،  التدري�س  في  برز  كما 

اأجمل مظاهر ت�ّقد الذهن وحي�ية الحركة 

بعلبك  ف��ي  �شماحته  ا���ش��ت��ق��رَّ  وال��ع��ط��اء. 

�شن�اٍت ط�يلة، واأ�شاف اإلى �شرف تتلمذه 

 M على ال�شّيد ال�شهيد عّبا�س الم��ش�ّي

حيث  ل��ه،  مجاورته  �شرف  ل��ه،  ومرافقته 

كان ي�شكن معه في البناية ذاتها. وعلى كلٍّ 

ن�شاطه  تق�شر  لم  بعلبك  في  اإقامته  ف��اإّن 

بين  يتنّقل  ظّل  واإّنما  البقاع؛  منطقة  على 

البقاع والجن�ب وبيروت، ملّبيًا حيث ياأتيه 

النداء، عاماًل مكّدًا في عمله، متفانيًا في 

اإخال�شه، حتى �شارت ال�شيارة -كما عّبر 

اأحد اأقاربه- محّل �شكنه الي�مّي!

*ميزاٌت... وخلٌق كريم
كان لل�شيخ خات�ن كثيٌر من الممّيزات 

منها  الجميع،  التفات  محّل  كانت  التي 

عالقته بالقراآن الكريم. وفي هذا المجال 

اأخت  تق�ل الحاجة عفاف الحكيم )وهي 

عناية  لديه  »كانت   :)M ال�شيخ  زوجة 

قارئًا  كان  لقد  تعالى.  اهلل  بكتاب  ة  خا�شّ

وف��اه��م��ًا وح��اف��ظ��ًا ل��ل��ق��راآن. وع��ل��ي��ه فقد 

ال�شامعين  يجذب  ال��ق��راآن،  منطقه  ك��ان 

بكلماته ودرو�شه وخطبه التي كانت مليئة 

عالقته  اإل��ى  م�شافًا  الكريمة،  ب��االآي��ات 

ملح�ظًا  ك��ان  م��ا  وه���ذا  ال��ب��الغ��ة،  بنهج 

الخطابات  في  به  الدائم  ا�شت�شهاده  في 

والدرو�س والمحا�شرات«.

كما كان ال�شيخ معروفًا بم�اظبته على 

الدعاء والعبادة، فكان ي�اظب -كما ُنقل- 

مع  �شباح،  كّل  يا�شين  �ش�رة  ق��راءة  على 

الجامعة  والزيارة  عا�ش�راء  زيارة  قراءة 

ودعاء العهد وزيارة اآل يا�شين، وتنقل عنه 

الحاجة عفاف الحكيم ق�له: »من ال�شعب 

تاأثير  لها  االأدعية  اأّي  يعلم  اأن  المرء  على 

من  يختلف  ال��دع��اء  فتاأثير  نف�شه؛  على 

اأن  االأف�شل  فمن  ولذا،  اآخر،  اإلى  �شخ�س 

ول�  الماأث�رة  االأدعية  جميع  االإن�شان  يقراأ 

بال�شنة مّرة اأو في العمر مّرة«. 

نقطة التحّول يف حياة 
سماحة الشيخ كانت التعّرف 

إىل السّيد عّباس املوسوي
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وُي�شاف اإلى هذا وذاك ُخُلقه الكريم؛ 

�شافيًا  وقلبًا  رفيعًا  ُخُلقًا  يملك  ك��ان  اإذ 

للنا�س،  والمحّبة  االإخ��ال���س  بن�ر  مفعمًا 

باالآخرين  ال��ظ��ّن  ح�شن  يتقن  ك��ان  فقد 

�شغينًة  يحمل  ف��ال  لهم  االأع���ذار  وي���ج��د 

ولذا كان محب�بًا جدًا  اأحد،  تجاه  اأو غاّلً 

مّت�شفًة  جل�شاته  وك��ان��ت  ج���دًا،  وم���ؤّث��رًا 

اأحاديثه  كانت  كما  وال��ف��ائ��دة،  باللطافة 

كان  كما  والكبير.  ال�شغير  �شرور  محّل 

�شديد الت�ا�شع. وكم التقينا به ما�شيًا في 

وال  م�شتن�شح  باإر�شاد  يبخل  ال  الطرقات 

يد  بمّد  وال  النا�س،  م�شائل  عن  باالإجابة 

الع�ن لمن احتاج مهما اأمكن. 

*النف�ُس المطمئّنة
�شاءت االإرادة االإلهّية اأن ي�شاب �شماحة 

اإاّل  ُيكت�شف  لم  ع�شال  بمر�ٍس   M ال�شيخ 

قبل ثالثة اأ�شهر من وفاته، فكان اأّول ما قام 

به �شماحته M زيارة المقامات المقّد�شة 

في م�شهد وفي النجف وكربالء، وعاد ليبداأ 

العالج بكّل طماأنينة وت�شليم وت�ّكل.

لقد كانت االأيام االأخيرة �شاهدًة على 

قائاًل  الالمتناهية،  وطماأنينته  ت�شليمه 

 من مقابلة اأجريت مع �شماحته، بتاريخ 2013/2/18.( 1)

اله�ام�س

كان ملّبيًا حيث يأتيه النداء، 
عاماًل مكّداً يف عمله، متفانيًا 

يف إخالصه، حتى صارت 
السيارة -كما عّبر أحد أقاربه- 

حمّل سكنه اليومي!

»اإذا كان اهلل قد جعل خاتمة  لمن ح�له: 

واإذا  هلل،  فالحمد  المر�س  بهذا  حياتي 

كان قد كتب لي ال�شفاء فاأك�ن قد تعّلمت 

ال�شبر، فالحمد هلل كذلك«.

به  ت��اأّث��ر  ما  اأكثر  من  اأّن  الملفت  من 

االإم��ام  قالها  كلمة   M خات�ن  ال�شيخ 

يبكي   M ال�شيخ  وظ��ّل   { الخميني 

ونف�ٍس  ه����ادٍئ،  »ب��ق��ل��ٍب  ت��ذّك��ره��ا:  ك��ّل��م��ا 

مطمئّنة، و�شمير ياأمل ف�شل اهلل -تعالى- 

نح�  واأغ���ادر  واالأخ����ات،  االإخ���ة  اأ�شت�دع 

اأّن  اأي�شًا  الملفت  االأب��دّي...«. ومن  المقّر 

خات�ن،  ال�شيخ  روح  في  اأّثرت  الكلمة  تلك 

}- ذا قلٍب هادئ  فكان -كما االإم��ام 

اإلى  اهلل  اخت���اره  حّت��ى  مطمئّنة،  ونف�����ٍس 

ج�اره ليل االثنين 2015/12/21، فعرج 

اإليه ول�شان الحال يرّدد الكلمات التي كان 

قد نظمها ه� في رحيل والده:

ولم   الخلق  على  الم�ت  ُكتب 

المّتقين لغير  الزلفى  ُتكتب 

لكم  ط�بى  اأرواح��ه��م  ن�ديت   

 اآم��ن��ي��ن
ٍ
ف��ادخ��ل���ه��ا ب�����ش��الم

ال�شيخ ابراهيم ح�شن يحاور الحاجة عفاف الحكيم
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هم ثالثّي الجهاد وال�شهادة، هم راغب 

التي  ب��الدن��ا  قناديل  ه��م  وع��م��اد،  وعبا�س 

اأ�شعلت نيراَن فتيلها مقاومُة العّز المت�ّهجة 

الغر�شات  هم  مجاهديها،  كفاح  بم�شاعل 

اأغ�شانها؛  امتّدت  التي  للمقاومة  االأول��ى 

ليتفّياأ العالم  بظالل اأمانها ال�ارف.

*قادة متوا�صعون
العّزة  تك�ن  اأن  االإلهّية  االإرادة  �شاءت 

راغب  ال�شيخ  االإ�شالمّية،  المقاومة  لقادة 

والحاج  الم��ش�ي  عّبا�س  وال�شّيد  ح��رب 

االأر�س  في  �شاأنهم  فرفعت  مغنّية،  عماد 

كما في ال�شماء، وزرعت فيهم بذور اإيماٍن 

عّطر  يا�شمين  تفّتحت  وع��ط��اء  وم��ح��ّب��ٍة 

العالم برائحة انت�شاٍر ياأبى اإاّل اأن يرتبط 

باأ�شمائهم.

ثالثيُّ الجهاد والشهادة
حتقيق: زهراء عودي �صكر

العظمة  رموز  عن  الزمان  كتاب  طَيات  بين  البحث  معر�س  في 

بتوا�صعهم  اأطــرافــه  من  المجد  م�صكوا  اأ�صخا�س  عن  واالإبـــاء، 

اب  الجذَّ الر�صيد  وحديثهم  للق�صية،  المبكر  ووعيهم  ومحّبتهم 

على  لت�صتقّر  الكتاب  ذاك  وريقات  تطايرت  الجهادّية،  ومهاراتهم 

اأفذاذ،  مقاومة  رجاالت  اأ�صماء  القاني  بالدم  نــت  َدوَّ نور  �صفحات 

الم�صهم �صعاع المجد وعال بهم اإلى ف�صاءات القيادة التي لم ي�صعوا 

اإليها يومًا، بل هي التي �صعت اإليهم.

ظّلهم  في  المقاومة  بدايات  تكن  لم 

اإّن  ب��ل  ال��ن���ر،  اإل���ى  اأخرجتهم  ال��ت��ي  ه��ي 

بالت�ا�شع  المفعمة  الحياتّية  م�شيرتهم 

واالعتقاد  المظل�م  عن  وال��ذود  والمحّبة 

الرحب  وبالق�شية و�شدرهم  العميق باهلل 

التي  هي  والعملّي،  العلمّي  ذك��اوؤه��م  كما 

لم  التي  القيادة  اإلى  بهم  ودفعت  مّيزتهم 

منهم،  اإيمانًا  االإط���الق  على  لها  يهتّم�ا 

»ب��ع��دم  ال��ح��اج ع��م��اد،  وع��ل��ى ح���ّد تعبير 

وج�ب تمثيل االأ�شخا�س للخط المقاوم«.

*المقاومة هي المحور
وت��ن��ّ�ع��ت  االأدوار  اخ��ت��ل��ف��ت  رب���م���ا 

ال�شيا�شّية  الق�شايا  بين  م��ا  االإن��ج��ازات 

والدينّية واالجتماعّية والثقافّية وال�طنّية. 

العملّي  م��ح���ره��م  ال��م��ق��اوم��ة ظ��ّل��ت  ل��ك��ّن 
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ال�شعب  لهذا  باأّن ال خال�س  اإدراك��ًا منهم 

اإاّل من  الم�شيطرة على وج�ده  العتمة  من 

تلك  ف��ي  بيدهم  اأخ��ذ  م��ا  ول��ع��ّل  خاللها. 

المرحلة الع�شيبة ه� اأفكار ال�شهيد ال�شّيد 

وت�جيهات   ،{ ال�شدر  باقر  محمد 

ال�شّيد م��شى ال�شدر، م�شافًا اإلى انت�شار 

وت�جيهات  اآمااًل  فيهم  زرعت  التي  الث�رة 

الخمينّي  االإم���ام  قائدها  م��ن  وتكاليف 

اآن�����ذاك لم  ف��زي��ارات��ه��م الإي�����ران   ،{

ت�ؤ�ّش�س للمقاومة وح�شب، بل �شّدت اأوا�شر 

اأ�ّش�ش�ا  الذين  القادة  ه���ؤالء  بين  اللُّحمة 

لعهد جديد فتح لالنت�شارات اأب�ابًا.

خطب  حـــرب:  راغـــب  *ال�صيخ 
ة وانتفا�صة  ناريَّ

ا�شتطاع ال�شيخ راغب من خالل منبره 

القرى  في  بناه  قد  ك��ان  ال��ذي  االإع��الم��ّي 

الجمعة  وم���ن خ���الل ���ش��الة  ال��ج��ن���ب��ّي��ة، 

والقرب من النا�س ومعاي�شة م�شاكلهم، اأن 

يخترق القل�ب بعف�ية طبيعّية، واأن ين�شر 

الخ�ف  ح�اجز  ويك�شر  االإ�شالمّي  الفكر 

وجهادّية  ث���رّي��ة  روح��ًا  ويخلق  ال��ع��دّو  من 

القت  وقد  ح�له.  �ا  التفُّ الذين  النا�س  في 

لمحاربة  ال�شباب  باندفاع  ثمارها  جه�ده 

العدّو ال�شهي�نّي عند اجتياحه للبنان عام 

 استطاع الشيخ راغب من خالل 
منربه اإلعالمّي أن يخرتق 

القلوب بعفوية طبيعّية، وينشر 
الفكر اإلسالمّي ويكسر حواجز 

اخلوف من العدّو
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ال�شراع  وتيرَة  ال�شيخ  د  1982، حيث �شعَّ
مع العدّو، ولكن هذه المرة بال�شالح، فكان 

معهم  يلتقي  للمجاهدين،  الروحّي  االأب 

ويهتّم الأح�الهم، وي�ّفر لهم الدعم المادّي 

والمعن�ّي ال�شتمرار عملهم الع�شكرّي. 

بع�َس  فح�س  م������ش��ى  ال�����ش��ّي��د  ي���روي 

اعتمدها  التي  واال�شتراتيجّيات  الم�اقف 

العدّو  لمناه�شة  راغب  ال�شيخ  دربه  رفيق 

االأ���ش��ا���س  ب��دوره��ا  وي�شيد  ال�����ش��ه��ي���ن��ّي، 

للمقاومة،  الخ�شبة  االأر����س  تك�ين  ف��ي 

الجمعة  ي����م  خ��ط��ب��ه  »ت�����ش��ّم��ن��ت  ق���ائ���اًل: 

ان  تحررّيًة  ث�رّيًة  ثقافًة  المنا�شبات  وفي 

وتهيئة  النف��س  تعبئة  ف��ي  كبير  دور  لها 

تالقي  وكانت  االحتالل،  لمقاومة  االأج�اء 

تجاوبًا  ُترجم الحقًا اإلى مجم�عة �شبابّية 

انتقال  في  كبير  دور  لها  كان  الجن�ب  في 

والمناطق«.  ال��ب��ل��دات  بين  االنتفا�شات 

راغ��ب  ال�شيخ  ال�شهيد  »ك���ان  وي�شتكمل: 

نقاط  ك��م��ا  للمقاومين  االأم��ك��ن��ة  ي����ؤّم���ن 

ال�شالح  تاأمين  بنف�شه  ويبا�شر  االنطالق، 

كان  كما  اإليهم.  وت�شليمه  وتخزينه  ونقله 

ي�شّر على معرفة تفا�شيل اأعمالهم، وي�ؤّكد 

عليهم �شرورة ا�شتهداف الجن�د وال�شّباط 

الذين  بالعمالء  التلّهي  دون  ال�شهاينة 

اعتبرهم اأكيا�س رمل لحماية المحتّل«. ال�شيد م��شى فح�س
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�صعلٌة  المو�صوي:  عّبا�س  *ال�صّيد 
ثورّية متوّهجة 

وهّمته  ع��ّب��ا���س  ال�����ش��ّي��د  دي��ن��ام��ي��ك��ّي��ة 

وعملّيًا  علمّيًا  م��ّك���ك��ًا  جعلته  ال��ع��ال��ي��ة، 

وتلّقي  �ش�ريا،  في  فالتدريبات  وجهادّيًا. 

بمنا�شرة  م�����رورًا  ال���ح����زوّي���ة،  ال��ع��ل���م  

كان،  اأينما  المظل�مة  االإ�شالمّية  االأّم���ة 

مبادئ  ون�شر  الدينّي  بالتعليم  والتكّفل 

الحر�س  واحت�شان  االإ���ش��الم��ّي��ة،  ال��ث���رة 

�س  وتح�شُّ ال��ن��ا���س  اآالم  ووع���ي  ال���ث����رّي، 

�شّد  ال�شباب  تعبئة  اإلى  و�ش�الً  م�شاكلهم، 

�شير  على  واالطمئنان  ال�شهي�نّي  الكيان 

جعلت  الع�شكرّية،  وعملّياتهم  تدريباتهم 

ال�شّيد يخترق المكان كما الزمان، وينجح 

ف��ي ت��ح���ي��ل ح��ال��ت��ه ال��ث���رّي��ة اإل���ى عقيدة 

ب�شعار  اخُت�شرت  �شاملة  جهادّية  اإيمانّية 

قافلة جهاد  احت�شنت حروفه   »مقاومة«، 

نذر اأفرادها اأنف�شهم هلل وللق�شية، فبا�شِم 

اهلل انطلق�ا، وبرعاية ال�شيد �شّب�ا. 

 جنح السّيد عّباس يف حتويل 
حالته الثورّية إىل عقيدة 
إميانّية جهادّية شاملة 

اخُتصرت بشعار »مقاومة«
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وتاأكيدًا على ذلك، يع�د ال�شيخ عّزت 

حيدر، �شديق ال�شّيد، بالذاكرة الى اأّيام 

الح�زة في بعلبك، وبالتحديد اإلى حادثة 

ال�شيخ  لثكنة  التحالف  ط��ي��ران  ق�شف 

الكثير  »ترك  قائاًل:  بعلبك  عبد اهلل في 

من الطاّلب الح�زة با�شتثناء مجم�عتنا 

ولّما  عّبا�س.  ال�شّيد  يدّر�شها  ك��ان  التي 

�شارع  و�شطها  والخ�ف  البلبلة  انت�شرت 

هذا  اأّن  م���ؤّك��دًا  ا�شتدعائنا  اإل��ى  ال�شّيد 

اأن  يجب  بل  يح�شل،  اأن  يجب  ال  االأم��ر 

نبقى لنثّبت قاعدة اأ�شا�شية هي اأّن رجال 

فر�س  وعلى  يهرب�ن،  ال  ال��ق��دوة  الدين 

ق�شفنا، فهل هناك اأحلى من اأن تختلط 

ون�شت�شهد؟«.  بع�شًا  ببع�شها  دم��اوؤن��ا 

وهكذا �شّكلت الح�زة المنطلق الرئي�شّي 

لحركة المقاومة.

لل�شّيد  اأخ����رى  وق��ف��ة  ط��ي��ردّب��ا  وف���ي 

ال�شيخ عّزت: »بعد االجتياح نقل  يذكرها 

ليك�ن  الجن�ب،  اإل��ى  عمله  دائ��رة  ال�شّيد 

على مقربة من �شباب  المقاومة، ولي�شّد 

المجاهد  ا�شت�شهد  ووق��ت��ه��ا  ع��زم��ه��م. 

الح�اجز،  اأح���د  على  ق��ت��اًل  خليل  ح��ي��در 

وال�شكينة، وهنا ما كان من  الذعر  ف�شاد 

نجمع  اأن  مّنا  طلب  اأن  اإاّل  عّبا�س  ال�شّيد 

الم�قف  خ��ط���رة  ب�شرح  وق��ام  االإخ�����ان، 

لهم وحّثهم على الرّد كي ال يتكّرر االأمر، 

فكان له ما طلب؛ اإذ قام�ا بعدها بالثاأر، 

وبذلك ك�شروا ح�اجز الخ�ف الذي �شكن 

القل�ب«.  ال�شيخ عزت حيدر

ال�شهيد ال�شيد عبا�س الم��ش�ي في اأفغان�شتان

مناسبة
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اأكاديميَّة  مغنية:  عماد  *الحاج 
ع�صكرّية خّرجت كوادر

للحاج عماد رواية اأخرى مع المقاومة، 

االأهلّية  الحرب  اأّي��ام  ف�ش�لها  اأول��ى  تبداأ 

للفتى  ت�شّنى  حين   1975 ع��ام  اللبنانّية 

فر�شة االختالط بمقاتلي الحركة ال�طنّية 

التدريبات  وتلّقي  الفل�شطينّية  والف�شائل 

على  الع�شكرّي  بح�ش�ره  وت�شتكمل  منهم، 

ال�شهي�نّي،  ال��زح��ف  لمهاجهة  االأر����س 

االأول����ى  ال���ن����اة  ت�شكيل  ف��ي  وم�����ش��ارك��ت��ه 

للمقاومة االإ�شالمّية.

الف�شائل  من  التدريبات  تلّقي  ولعّل 

الث�رّي،  الحر�س  من  والحقًا  الفل�شطينّية 

ومثّلث خلدة،  بيروت  في  االأولى  وعملّياته 

الجن�ب،  اأر�س  وعلى  المارينز  مقّر  وفي 

العماد،  ذاك  في  وميزات  راكمت خبرات 

وتالمذة  ال�شالح  رفاق  نف��س  في  نق�شها 

الجهاد، فكانت له عالمة فارقة في ال�شجّل 

التاأ�شي�شّي لمدر�شة المقاومة التي زخرت 

والتخطيطّي  ال��ت��دب��ي��رّي  عقله  ب��رج��اح��ة 

والتنفيذّي والهند�شّي كما االأمنّي.

التاأ�شي�شّية  النقطة  ه��ذه  عند  وق�فًا 

المهّمة لحركة الجهاد المقاوم فيما يتعّلق 

بالحاج عماد، كان لنا قراءة  لكتاب »�ش�ر 

طبق االأ�شل«، الذي ي�ّثق بع�شًا من حكايا 

ورف��اق  االأه��ل  ي�شردها  الم�شّرفة،  حياته 

الدرب والق�شّية.

يق�ل مدير مركز اأمان االأ�شتاذ اأني�س 

اللبنانّية،  االأهلّية  الحرب  »اأثناء  النّقا�س: 

الفل�شطينّية  الث�رة  اأحد مكاتب  الى  تقّدم 

�شاّب وه� »عماد مغنية«، وكنت ع�ش�ًا في 

حركة فتح، وعّرف عن نف�شه باأنه ع�شٌ� في 
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التدّرب  اإلى  مجم�عة م�ؤمنة وهم بحاجة 

بالجهاد من  الأنهم مقتنع�ن  ال�شالح  على 

اإقامة  ت��ق��ّررت  والح��ق��ًا  فل�شطين...  اأج��ل 

مجم�عات  لتدريب  ال��دام���ر  في  مع�شكر 

لبنانّية كانت من بينها مجم�عته«.

»�شّكلت  ال���رف���اق،  تعبير  ح���ّد  وع��ل��ى 

حياة  في  مهّمة  محّطة  االإ�شالمية  الث�رة 

الحاّج، و�شار االإمام الخمينّي } 

ينهل  فراح  ثائر؛  كّل  كما  قبلَته 

ويتداولها  اأفكاره  من 

ليحذوا  اأقرانه،  مع 

حذوها في جهادهم. ومحّبًة باالإمام، قام 

حيث  وقتها،  جديدة  ببادرة  عماد  الحاّج 

قم�شان  على   { االإم���ام  ���ش���رة  طبع 

قطنّية، وكان اأّول من ارتداها«.

خالل  وخطابه،  ال��ح��اّج  حديث  اأث���ار 

ال��م��ن��ا���ش��ب��ات، ال��ح��م��ا���ش��ة ال��ث���رّي��ة عند 

وهذا  الكثيرين.  اإعجاب  والقى  ال�شباب، 

المجيد  ع��ب��د  ال�شيخ  اأّك����ده  م��ا 

ا�شتذكر مرا�شم  الذي  عّمار 

عّز  ح�شن  »ال�شهيد  ت�شييع 

الحاّج  »األقى  قائاًل:  الدين« 

مناسبة
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عماد وقتها كلمة با�شم رفاقه، مليئة 

وقعًا  والتحّدي، القت  بالحما�شة 

اإيجابّيًا لدى الحا�شرين«. فمن 

اال�شتقطاب  ب���داأ  وه��ن��اك  هنا 

كان  ال��ذي  االأّول  المقاومة  لجيل 

ه� من م�ؤ�ّش�شيه. وي�شير االأ�شتاذ اإبراهيم 

االأمين رئي�س مجل�س اإدارة جريدة االأخبار 

اإلى  ذلك  قائاًل: »عندما غادرت ف�شائل 

للحاّج  ت�شّنى  بيروت،  الفل�شطينّية  الث�رة 

كثيرة.  اأ���ش��ل��ح��ة  م��خ��ازن  م��ع��رف��ة  ع��م��اد 

الن�اة  الحاّج عماد مع رفاقه  ي�مها، كّ�ن 

بالمقاومة  الحقًا  يعرف  ب��ات  لما  االأول��ى 

االإ�شالمّية، التي اأّلفت مجم�عات للمقاومة 

ف��ي ب��ي��روت وال��ب��ق��اع ال��غ��رب��ّي وال��ج��ن���ب، 

دورّيات  �شل�شلة عملّيات على  ب�شّن  وبداأوا 

الجن�د  وقن�س  الكمائن  ون�شب  ال��ع��دّو، 

اأن  اإلى  بال�ش�اريخ...  التجّمعات  وق�شف 

للمقاومة  الن�عّية  العملّيات  باك�رة  كانت 

حيث   1982/11/11 بتاريخ  االإ�شالمّية 

ُدّمَر مقّر الحاكم الع�شكرّي في مدينة �ش�ر 

لال�شت�شهادي  عملّية  في  لبنان  في جن�ب 

اأحمد ق�شير«.

*�صّناع الن�صر
واثقة  بخط�اٍت  راغ��ب  ال�شيخ  م�شى 

على تراب الجن�ب، ونجح بعف�ّية خطابه 

تقاوم  ال  »العين  مق�لة  دح�س  في  الث�رّي 

المعركة  لبدء  االإ�شارة  واأعطى  المخرز«، 

وال��ق��ائ��د.  الخطيب  ف��ب��ات  ال��ع�����ش��ك��رّي��ة، 

عّبا�س  ال�شّيد  اأك��م��ل  منت�شبة  وب��ق��ام��ة 

طريق الجهاد، فاحت�شن �شباب المقاومة 

الث�رة، وزرع فيهم خطابه  وغّذاهم بروح 

اأكثر  �شيعي  �شعبنا  ف��اإّن  »اقتل�نا  ال�شهير 

فاأكثر«، وبهذا �شار ال�شّيد المعّلم والقائد.

اأّما الحاّج عماد فانطلق بظّله الخفيف 

الذين  وال�شهداء  المجاهدين  مقّدمة  في 

اأّرخ�ا لالنت�شارات، فكان االأخ الحن�ن لهم 

و�شام  فنال  لعملياتهم،  الر�شمّي  والراعي 

القيادة مّرتين: مّرة في حياته واأخرى في 

�شهادته، فكان قائد االنت�شارين.

شّكلت الثورة اإلسالمية حمّطة 
مهّمة يف حياة احلاّج عماد 
وصار اإلمام اخلميني } 

قبلَته كما كّل ثائر
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سات شهيد الدفاع عن المقدَّ
تبارك عّباس مظلوم )هادي صالح(

اسم األم:  فضة مظلوم  
محل وتاريخ الوالدة: بريتال 1994/10/1 

الوضع االجتماعي:  عازب
رقم السجل:  75

تاريخ االستشهاد: 2013/5/19.
ن�صرين اإدري�س قازان

الولد يحمل �صفات ت�صبك حّبه 

نغمة  النب�ُس  في�صير  الــفــوؤاد،  في 

ي�صعر  كان  ما  هذا  متوا�صلة.  حّب 

به الحاج عّبا�س مظلوم تجاه ولده 

االأعين  قّرة  فما  »تبارك«،  ال�صابع 

لقلوب  فتنٌة  اإاّل  الحياة  هــذه  في 

الوالدين.

أمراء الجنة
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*ال تقل الح وقت الرحيل!
عّبا�س  ال��ح��اج  ح���ل  َم���ْن  ي�شتاء  ك��ان 

ابنه  ي��شي  �شمع�ه  كّلما  وجيران  اأهل  ِمْن 

ال�شاّب: »عليك اأن تنتبه اإلى هذه الم�شاألة، 

فاإّن  وكذا،  كذا  تفعل  واأن  تلك،  تداري  واأن 

م�عد الرحيل قد الح على جبينك«. فكيف 

الأب اأن يق�ل لفلذة كبده هذا الق�ل؟ ولكن 

هذه  اأّن  جّيدًا  ُي��درك  الحاج،  مثل  كان  من 

اإاّل  هي  ما  بالمخاطر  المحف�فة  القنطرة 

عب�ر اإلى الحياة االآخرة، وما حمله »تبارك« 

�شهيدًا،  ليك�ن  ي�ؤّهله  روح��ّي��ة  �شفات  من 

وال�شهادة منية العا�شقين... لم يهتّم الحاج 

تربية �شالحة  الع�شرة  اأوالده  بتربية  عّبا�س 

َة واالإباَء  فح�شب، بل زرع في نف��شهم الحميَّ

وِع�شَق الجهاد منذ نع�مة اأظافرهم.

*اأ�صرة مجاهدة را�صية
»تبارك«. ويا له من ا�شٍم قراآنّي يحمل 

الحاج  جّد  وكان  الم�شامين..  من  الكثير 

ا�شتهر  لما  اال�شم  بهذا  ب  ُلقِّ قد  عّبا�س 

والكرم  وال���رع  التدّين  من  زمانه  في  به 

مت�اترة  �شيرته  فظّلت  والحكمة،  والج�د 

عبر االأجيال.

في قرية بريتال، عا�س »تبارك« حياته 

وتعب  كثيرًا  االأب  ك��ّد  كبيرة،  عائلة  ف��ي 

عمله،  جانب  اإل��ى  فكان  اإعالتها،  الأج��ل 

من�شّمًا اإلى �شف�ف التعبئة العاّمة لحزب 

اهلل، يجاهُد في �شبيل اهلل والأجل عائلته. 

ك��ب��ر »ت���ب���ارك« اأم����ام ه���ذا ال��ن��م���ذج 

ال�شالح، وتحت ناظري اأمٍّ اأحرقت اأيامها 

اأ�شرتها، فكانت رغم �شيق  لت�شيء منزل 

فالر�شا  قطفًا،  ال�شعادة  تقطف  الحال 

والقناعة كنزها الذي ال يفنى.

ا�شمه ن�شيب،  لكّل فرد من  واإذا كان 

ا�شمه،  من  االأوف��ى  الحّظ  ل�»تبارك«  ف��اإّن 

الُمبكر  ب���ع��ي��ه  ��غ��ره  ���شِ م��ن��ذ  ت��م��ّي��ز  ف��ق��د 

محب�بًا  جعله  ما  ل�شانه،  ودفء  وهدوئه، 

كثيرًا اإلى االآخرين، ولم يكن في لعبه مع 

اأقرانه عج�اًل ومتهّ�رًا، فاإْن وقع خالف في 

ح�ش�ره، وقف مع الحّق من دون اأن ي�شّبب 

له ذلك اأّي اإحراٍج حّتى ل� كانت الم�شكلة 

مع اأخيه.

*اإ�صرار وتحدٍّ لطاعة اهلل
ومن ِنَعم اهلل على المرء اأن ي�لد ويكبر 

َفهم  يختلُط  فعندها  متدّينة،  بيئة  ف��ي 

وال�شراب.  بالطعام  االإ�شالمّية  التعاليم 

�شن�ات  خم�س  ابن  كان  »تبارك«،  وهكذا 

حين قّرر ال�شروع بتعّلم االأحكام ال�شرعّية 

نهاُه والدُه عن  واإذا ما  باأدائها،  وااللتزام 

فعل بع�شها راأفًة به، زاد اإ�شراره متحّديًا 

عمره و�شّحته والبيئة المحيطة.

ما حمله »تبارك« من صفات 
روحّية يؤّهله ليكون شهيداً، 

والشهادة منية العاشقني
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بهذا العناِد الداخلّي الذي حَمَله، بنى 

الخطى  واث��ق  فكان  �شخ�شّيته،  »تبارك« 

االإم��ام  بك�شافة  �شغيرًا  التحق  مقدامًا، 

لبل�غ  االنتظار  ي�شتطع  ولم   ،| المهدّي 

ال�شّن التي ت�ؤّهله لالن�شمام الأولى الدورات 

الع�شكرّية، فطلب اإلى والده م�شاعدته في 

ذلك، خ�ش��شًا واأّن بنيته الج�شدّية كانت 

عاماًل م�شاعدًا. فنجح االأب باإلحاق ولده 

ال��دورات ُمراكمًا بها  لتت�الى  ال��دورة،  في 

خبرة مهّمة في ظرٍف زمنّي قيا�شّي.

نّظم »تبارك« وقته بين عمله والجهاد، 

داأبُه داأب اأبيه، اأّما ال�شهراُت فكانت تحل� 

حديث  �شقف  ت��ح��ت  االأ���ش��دق��اء  ب���ج���د 

والده الذي غالبًا ما يدور في فلك الجهاد 

ون�شائح مهّمة ح�له.

*ر�صا الوالدين �صعادة
لم يحمل »تبارك« هّم �شيء من �ش�ؤون 

عمله،  مقابل  يتقا�شاه  ك��ان  فما  الدنيا، 

كان ي�شّلمه الأّمه كما ه�، فما معه ه� ملك 

ال�شباب  �شّن  »تبارك«  بل�غ  ومع  للجميع. 

له  منزل  ببناء  ال�شروع  على  االإخ���ة  اّتفق 

على  »تبارك«  فحر�س  االأه��ل،  منزل  ف�ق 

تخ�شي�س جزء منه ل�الديه و�شّممه بناًء 

لما فيه راحتهما.

كان  عمله،  من  »تبارك«  يع�د  عندما 

باب  اإل��ى  و�ش�له  ُقبيل  ب��ه  يق�م  م��ا  اأّول 

الدار، ه� �شّم محيط البيت لمعرفة ما اإذا 

خبزت اأّمه اأم ال، فرائحة الخبز التي تعبق 

بالمكان تفتح م�شامات قلبه وكاأنه يتنّف�س 

اإلى  في�شارع  الحياة،  خبزها  رائحة  من 

حيث و�شعتها ِلَيْلَتهم ما طاب له من خبٍز 

بلّذٍة غريبة.

*بال�صحك كان يخّفف الهّم
بالكرم  �شغره  منذ  »ت��ب��ارك«  ُع���رف 

النا�س،  ال�شيافة ومحّبة  وال�شخاء وح�شن 

عائلة  ثالثين  على  ���ش��ه��رّي��ًا  ي����ّزع  ف��ك��ان 

الّلبن والخبز، في وقت قد ال تجد  فقيرة 

مع  االأم��ر  وك��ذا  واح���دًا.  قر�شًا  جيبه  في 

رفاقه، فه� ال�شديق المرح الذي ال تفارق 

يجعل  كيف  يعرف  وال��ذي  وجهه،  الب�شمة 

المهم�م،  هّم  لتخفيف  بابًا  ال�شحك  من 

هو الصديق املرح الذي ال تفارق 
البسمة وجهه، والذي يعرف 
كيف يجعل من الضحك بابًا 

لتخفيف هّم املهموم
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ونافذًة للبدء بالتفكير في حل�ل ناجعة.

اح��ت��رام  ال�شخ�شّية  ه���ذه  ن��ال��ت 

في  منها  وب���در  وم��ح��ّب��ت��ه��م،  ال��ن��ا���س 

الكثير من المّرات لمحات روحّية ت�شي 

ال�شاب،  هذا  ينتظُر  قريبًا  �شيئًا  ب��اأّن 

واأج���اد وال���ده ق���راءة تلك االأم���ارات، 

ول��ده  ي��شي  وب���داأ  قلبه،  على  فربط 

ب��شايا، ت�شاعده على لحظات العب�ر، 

التكفيريين  اأّن الحرب مع  وخ�ش��شًا 

كانت قد بداأت ت�شتّد.

*الب�صرى بالن�صر... وال�صهادة
الق�شير  مدينة  تحرير  ق��رار  اتُّ��خ��ذ 

اإل��ى  ب�ا�شل  فر�شان  فت�ّجه  ال��ح��دودّي��ة، 

هناك، كان »تبارك« واحدًا منهم، وكانت 

خ�لة  ال�شّيدة  مقام  من  انطالقته  نقطة 

وال��ده  اأو���ش��ل��ه  حيث  بعلبك،  ف��ي   O

االنطالق،  قبيل  �شالته  ف�شّلى  ووّدع���ه، 

وت����ّج���ه اإل���ى م��ع��رك��ة ح��ام��ي��ة ال���ط��ي�����س، 

على  َي��ِه��ن  ل��م  المجاهدين  م��ن  وك��غ��ي��ره 

الرغم من ال�شع�بات الجّمة التي واجهته 

والمجاهدين. وعندما �شنحت له الفر�شة 

ع��ن مجريات  ���ش��األ  ال��ذي  ب���ال��ده  ات�شل 

المعركة اأكثر مّما �شاأل عن �شّحة و�شالمة 

من  يطلع  يكاد  بقلبه  �شعر  وكّلما  ول���ده، 

له:  قال  ول��ده،  لروؤية  و�ش�قًا  خ�فًا  �شدره 

فاأجابه  قريبًا..  المعركة  بح�شم  عليكم 

»تبارك«: اأب�شر بذلك.

وكانت الب�شرى �شهادة، �شهادة تمّناها 

�شن�ات ط�يلة، فحرمته  لنف�شه منذ  االأب 

منها ظروفه ال�شحّية، ولكن ما ه� اأعظم 

من تقديم النف�س، تقديم فلذة الكبد، وال 

ي�ّفق اإلى هذا اإاّل ذو حّظ عظيم.

79

م
 2

01
6 

ط
با

�ش
/

 2
93

د 
د

ع
ل
ا



أسرار 
البيوت.. 
للنشر؟! 

حتقيق: نان�صي عمر

ــه زمـــن الــفــ�ــصــائــح الــتــلــفــزيــونــّيــة  ــ اإّنـ

الم�صّورة.. زمن لم يعد فيه الم�صاهد قادرًا 

كّل  الأّن  واآخــر؛  برنامج  بين  االختيار  على 

برنامج يعر�س ف�صيحة اأدهى من االأخرى. 

قد ال تم�ّس الم�صاألة كّل فرد في المجتمع 

وحّب  ف�صوُله  يدفعه  ولكن  �صخ�صّي،  ب�صكل 

واالأ�ــصــرار  الخ�صو�صّيات  على  ــالع  ــ االّط

البرامج.  تلك  م�صاهدة  اإلــى  والف�صائح 

خ�صَمين  م�صاهدة  من  الفائدة  ما  ولكن، 

االأ�صرار  وك�صف  وال�صتائم  التهم  يتبادالن 

قد  فالن  كان  اإْن  يهّمني  وماذا  ال�صخ�صّية؟ 

احتال على فالن اأو اإْن طلَّق رجٌل زوجته اأو 

ج اآخر فتاًة من دون ر�صى اأهلها؟ تزوَّ

مجتمع
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*اأ�صراٌر على ال�صا�صة
اأ����ش���رار ال��ب��ي���ت ل��م ت��ع��د اأ����ش���رارًا. 

����ش���ج���ارات االأ�����ش����دق����اء، وال�������ش���رك���اء 

في  علنّية  ن��زاع��ات  ���ش��ارت  وال��ع��ائ��الت 

باتت  النا�س  وق�ش�س  مت�شل�شلة.  حلقات 

النا�س  يت�شّ�ق  لم�شل�شالت  �شيناري�هات 

بالجملة..  ف�شائح  مجرياتها.  لمعرفة 

اأ�شرار مخفّية تظهر اإلى العلن وُتهم ُوّجهت 

اإلى اأ�شخا�س يتبيَّن بعد التحّقق منها اأّنها 

مجّرد اإ�شاعات واأكاذيب.. وكّل ذلك �شعيًا 

هذا  لي�شاهد  وجذبه  الجمه�ر  ك�شب  وراء 

البرنامج اأو لتحقيق اأرباح طائلة للمحّطة 

وقت  في  االإع��الن��ات  عر�س  من  الفالنّية 

عر�س البرنامج.

*هل تنفع المجتمع؟
اأّما الم�شاهدون، فتختلف اآراوؤهم بين 

م�ؤّيد لهذه البرامج، ومعاِر�س لها، ال يجد 

منها منفعة للمجتمع.

تق�ل غدير: »اأنا ال اأوؤّيد هذه البرامج 

فهي  الم�شامين،  ف��ارغ��ة  واأج��ده��ا  اأب���دًا 

اأ�شاهدها  وعندما  الف�شائح.  على  تعتمد 

اإلى نميمة جارة على  اأ�شتمع  اأ�شعر وكاأّني 

جارتها«.

من  ال��ن���ع  ه���ذا  م��ن��ال  تعتبر  وف��ي��م��ا 

ترى  له،  قيمة  ال  وتافهًا  �شخيفًا  البرامج 

اأّم محّمد اأّنها برامج ق�ّية تحارب الف�شاد 

كيف  لتعّلمنا  مجتمعنا  ف�شائح  وتن�شر 

ن�اجهها.

اأّن ه��ذه  وت��ت��ف��ق رب���اب و���ش��ارة ع��ل��ى 

الالمجدي  الكالم  كثرة  هدفها  البرامج 

تفيد  ال  التي  واالأك��اذي��ب  التفاهات  وَن�شر 

المجتمع وال تغّير فيه �شيئًا.

*برامج للتناف�س والربح
يتحّدث  التلفزي�نية  ال��ب��رام��ج  وع��ن 

ومقّدم  )معّد  طّعام  اأب���  �شياء  االإعالمّي 

المحطات  اأّن  معتبرًا  تلفزي�نّية(  برامج 

التلفزي�نّية تعتمد في اختيار برامجها على 

الذي  الجمه�ر  االأول،  اأ�شا�شيين:  معيارْين 

يت�ّجه اإليه البرنامج، والثاني، ه� ما يريده 

هذا الجمه�ر. لذا، فهي تختار ت�قيتًا ليلّيًا 

تريدها  ال��ت��ي  »ال��ق���ي��ة«  ال��ب��رام��ج  لعر�س 

من  ع��دد  واأكبر  �شريحة  الأو�شع  ت�شل  اأن 

ت��شع  ما  ع��ادة  البرامج  وه��ذه  الجمه�ر. 

على الئحة التناف�س مع البرامج الم�شابهة 

لها والتي ُتعر�س على المحّطات االأخرى.

ال�اقع  تلفزي�ن  اأّن  طعام  اأب���  واعتبر 

النا�س  تجذب  التي  البرامج  اأكثر  من  ه� 

وت�شته�يهم ك�نه يخترق خ�ش��شّيات النا�س 

االإعالمي �شياء اأب� طعام
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بال�ش�ت  فتن�شرها  اأ���ش��راره��م،  وَتعر�س 

�شلعة  اأ�شبحت  البرامج  ه��ذه  وال�ش�رة. 

تتناف�س فيها المحطات التلفزي�نّية ك��شيلة 

لك�شب االإعالنات والربح المادّي، والدليل 

الت�قيت  وف��ي  واح��د  ي���م  في  ُتعر�س  اأنها 

نف�شه تقريبًا، وهذا اإْن دلَّ على �شيء، فه� 

يدّل على مدى ا�شتغالل المحّطات مثل هذه 

والمال  االإعالنات  على  للتناف�س  البرامج 

يخترق  وَم��ن  الم�شاهد.  الجمه�ر  ون�شبة 

باأخبار  وياأتي  اأكبر  ب�شكل  الخ�ش��شّيات 

يخرق  اأو  ف�شائحّية  واأك��ث��ر  �شرّية  اأك��ث��ر 

الق�انين كما نرى في بع�س االأحيان، يك�ن 

ه� من ك�شب الجمه�ر وبالتالي االإعالنات. 

»ق�ة  تحّدد  التي  المعايير  اأ�شبحت  وهذه 

الحلقة«.

*هي �صحافة �صفراء
الي�م  ن�شاهده  ما  اأّن  طّعام  اأب�  وي�ؤّكد 

لي�س �ش�ى �شحافة �شفراء، فاإما اأن يتمّعن 

للنا�س  الف�شائح  المعنّي في �شرح  ال�شيف 

والت�شهير  ب��ال��ذّم  ط��رف��ان  يت�اجه  اأن  اأو 

»هناك  ويتابع:  االأ�شرار.  وف�شح  وال�ّشباب 

خروقات وا�شحة وبالجملة  للق�انين العامة 

خ�ش��شّيات  َخ��رق  َعبر  البرامج  هذه  في 

بحّجة  ب��ه��م  والت�شهير  وذّم���ه���م  ال��ن��ا���س 

اأّما بالن�شبة  محاربة الف�شاد في المجتمع. 

الأن  مفق�دة؛  فهي  المهنّية  االأخ���الق  اإل��ى 

اإعالميي هذه البرامج لم يعد هّمهم تقديم 

ر�شالة ذات فائدة للجمه�ر، بل َك�شب اأكبر 

من  وب���داًل  الم�شاهدين.  م��ن  ممكن  ع��دد 

تن�شر  البرامج  هذه  باتت  الف�شاد  محاربة 

الف�شاد والف�شائح وتفتح اأعين النا�س على 

بل  اهتماماتهم،  �شمن  من  تكن  لم  اأم���ر 

في  واأ�شاليب  طرقًا  ال�شباب  تعّلم  و�شارت 

االحتيال وال�شرقة ومخالفة الق�انين تحت 

عناوين براقة كن�شر ال�عي اأو التحذير«.

وفي الختام يت�ّجه اأب� طعام للم�شاهد 

ف��ي هذه  االأق����ى  الحلقة  اأن���ت  ب��ال�����ش���ؤال: 

تتناف�س  ال���ذي  ال��زب���ن  الأّن����ك  ال��ب��رام��ج؛ 

اختيار  في  ووعيك  جذبك.  في  المحطات 

ما يجب اأن ت�شاهد وت�شّدق ه� الفي�شل في 

ت�شاأل نف�شك  اأن  الم�شاألة. لذا، عليك  هذه 

اعتمادها  اأو  البرامج  هذه  م�شاهدة  قبل 

والت�ّجه اإليها لحّل م�شاكلك مع النا�س: هل 

فعاًل حّلت هذه البرامج م�شاكل المجتمع؟ 

ول� تمّعنت قلياًل في االإح�شاءات التي تن�شر 

ي�ميًا �شتجد اأّن معدالت الف�شاد والجرائم 

في  والف�شل  اأخ���رى،  بعد  �شنة  تت�شاعف 

م�شتندة  البرامج  هذه  مثل  اإلى  يع�د  ذلك 
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اإلى و�شائل الت�ا�شل االجتماعّي. لذا، علينا 

�شا�شات  على  ينقل  م��ا  ك��ل  ن�شّدق  ال  اأن 

التلفزة؛ الأّن هدفهم لي�س معالجة الم�شاكل 

اإّنما ك�شب الربح المادّي فقط ال غير.

*ال يجوز ن�صر االأ�صرار
ل��ل�����ش��رع االإ���ش��الم��ّي راأي����ه اأي�����ش��ًا في 

من  تعر�شه  وم��ا  البرامج  من  الن�ع  ه��ذا 

م�شم�ن. ف�شيلة ال�شيخ �شالح الع�ّس يعتبر 

اأن هذا الن�ع من البرامج ي�شته�ي النا�س؛ 

االّط��الع  تحّب  الب�شر  غالبية  طبيعة  الأّن 

واال�شتماع  االآخ��ري��ن،  خ�ش��شّيات  على 

ف�شيلته،  بح�شب  لكن  البع�س.  لمعاناة 

فاإّن الخط�رة تكمن في عر�س وجهة نظر 

ف��ردّي��ة، وف��ي اإج��ب��ار ال��ط��رف االآخ���ر على 

الرّد بعد �شيل من االّتهامات، تبقى عالقة 

الطرف  اإلى  ي�شيء  ما  النا�س،  اأذه��ان  في 

المذك�ر ب�شكل وا�شح.

ن�شر  ج���از  ع��دم  الع�ّس  ال�شيخ  وي���ؤّك��د 

ومبا�شرة  علنّية  برامج  في  النا�س  اأ�شرار 

من  هذا  بهم،  التهم  واإل�شاق  اله�اء  على 

جهة النا�شر والقييمين على هذه البرامج، 

اأما من جهة الم�شاهد، فال يج�ز اال�شتماع 

للغيبة  مقدمة  ك�نها  النا�س؛  ف�شائح  اإلى 

المدعي،  اأما من جهة  والنميمة.  والبهتان 

بالطرق  يك�ن  الحق�ق  على  الح�ش�ل  فاإن 

في  حّقه  فرد  ولكّل  والم�شروعة،  القان�نية 

مع  وال�شرعّية  القان�نّية  طرقه  عبر  ذلك 

مالب�شات  وك��ّل  وال�شه�د،  البّينات  عر�س 

ليتّم  االأط��راف  بكاّفة  المتعلقة  الم��ش�ع 

البّت بها وتبيان الحقيقة.

ي�ّد تح�شيل  وين�شح ف�شيلته كّل من 

ال�شليمة،  ال��ط��رق  اإل���ى  ال��ل��ج���ء  حق�قه 

وال�شباب  الع�شبّي  ال�شّد  عن  والبعيدة 

ق��د يك�ن  م��ا  ل��الآخ��ري��ن، »الأّن  واالإ���ش��اءة 

يك�ن  ال  قد  نظرك،  وجهة  من  لك  حقًا 

وال�شرع.  القان�ن  نظر  وجهة  من  كذلك 

�شي�قعك  الخطاأ  الطريق  �شل�ك  اإّن  كما 

و�شرعّية  وقان�نّية  اجتماعّية  م�شاكل  في 

اأي�شًا«.

على  الع�ّس  ال�شيخ  ي�شّجع  وخ��ت��ام��ًا، 

يقع�ا  للنا�س؛ حّتى ال  ت�عية  برامج  اإنتاج 

َبها لهم االآخرون فقط الأّن  في اأفخاخ ن�شَ

ال�شل�ك  وبتبعات  بالق�انين  لهم  علم  ال 

التزام  على  الت�شديد  مع  اختاروه،  الذي 

واالحترام  االأدب  بق�اعد  البرامج  ه��ذه 

ومراعاة حق�ق جميع النا�س.

ال�شيخ �شالح الع�س

 ال يجوز نشر أسرار الناس يف 
برامج علنّية ومباشرة على 

الهواء وإلصاق التهم بهم
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سمٌّ أم دواء؟
)*(

�صارة املو�صوي خزعل

P الملح في حديث الر�صول*
 P اهلل  ر�ش�ل  به  اأو���ش��ى  فيما  ك��ان 

علّيًا Q اأّنه قال: »يا علّي افتتح طعامك 

داًء،  �شبعين  من  �شفاًء  فيه  ف��اإّن  بالملح، 

ووج��ع  وال��ب��ر���س،  وال��ج��ذام  الجن�ن  منها 

.
)1(

الحلق، واالأ�شرا�س، ووجع البطن«

حديث  ــي  ف الــمــقــ�ــصــود  *الملح 
P الر�صول

اإّن الملح المق�ش�د في الحديث يختلف 

عن الملح الذي ه� في متناول اأيدينا الي�م 

ويتفاوت  ال��ط��ع��ام«.  »م��ل��ح  ي�شّمى  وال���ذي 

الملح، بناًء على هذا، في درجة الفائدة.

اإنَّ  اإذ  ر؛  م��ك��رَّ ملح  ه���  الطعام  فملح 

الخ�شن«  »الملح  الي�م  ى  ُي�شمَّ الذي  الملح 

اأو »الملح البل�ري« اأو »ملح همااليا« يخ�شع 

لعملّيات تكرير عديدة بعد ا�شتخراجه من 

»مناجم  اأو  »البحر«  االأ�شليين  م�شدَرْيه 

ما  تناق�س  وجود  اأحيانًا  الذهن  اإلى  يتباَدر  قد 

ال�صريفة الواردة عن الر�صول واأهل  بين االأحاديث 

لت اإليه الدرا�صات الحديثة  بيته R وبين ما تو�صّ

اليوم لجهة تناول الملح وفوائده. اإذ تحّث االأحاديث 

على تناول الملح )ابتداء الطعام به واالختتام به(، 

وتبّين فوائده الجّمة لج�صم االإن�صان، بينما ي�صّجع 

اآثار  العلم الحديث على الحّد من تناوله لما له من 

�صّيئة على ال�صحة. فهل هناك تناق�ٌس حقًا؟ 

تغذية
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ومن  ال��ط��ع��ام.  ملح  اإل���ى  ل  ليتح�َّ الملح« 

بع�س  ان��ت��زاع  يتّم  التكرير  ة  عمليَّ خ��الل 

المعادن منه، وهي التي تعطيه طعمًا مّرًا، 

للتقليل  التكّتل،  م�شاّدات  اإليه  ت�شاف  ثم 

من تكّتله عند التعّر�س للرط�بة. 

اإذًا، الملح االأ�شلي يحت�ي على كل�رايد 

ال�ش�دي�م ومعادن عديدة منها: الكال�شي�م 

 - الك�بالت   - النحا�س   - الماغنيزي�م   -

 وغيرها.
)2(

الر�شا�س - الكادمي�م

التخّل�س  اإل��ى  ف��ي���ؤّدي  التكرير  واأّم���ا 

عن�شري  وبقاء  المعادن،  ه��ذه  كاّفة  من 

 - 97 بن�شبة  والكل�رايد فقط،  ال�ش�دي�م 

اإ�شافة  اإل��ى  ي���ؤّدي  كما  الملح،  في   % 99
»ال�شيليك�  مثل  اإل��ي��ه؛  التكّتل  م�����ش��ادات 

األ�مينيت« اأو »كرب�نات الماغنيزي�م«.

ب�شاأن  ال��م��خ��اوف  بع�س  اأث��ي��رت  وق��د 

االألمني�م  م��ن  المحتملة  ال�شاّمة  االآث���ار 

م�شادات  بع�س  في  المت�اجد  )العن�شر 

مخاطر  زي���ادة  لجهة  ��ة  خ��ا���شّ ال��ت��ك��ّت��ل(، 

االإ�شابة بالَخرف.

*خ�صائ�س الملح البّلوري العاّمة
الحي�ّية  التفاعالت  - يدخل في معظم   1

االأي�نّي  والت�ازن  االإن�شان،  ج�شم  في 

لخاليا الج�شم.

2 - ه� عن�شر اأ�شا�س للحفاظ على ن�شبة 
ال�ش�ائل والماء، في ج�شم االإن�شان. 

3 - يحافظ على الت�ازن القل�ّي الحم�شّي 
للج�شم.

العنا�شر  غالبّية  اأّن  الخبراء  اأثبت   -  4  
يحت�يها  ال��ت��ي  واالأم����الح  ال��م��ع��دن��ّي��ة، 

البرتقالي  ال��ل���ن  ذو  ال��ب��ّل���ري  الملح 

مثل  ال��دم،  اأي�شًا  يحت�يها  ال�شاحب، 

المنغنيز والكال�شي�م.

*فوائد الملح
اأ- اأهمّية الملح للدماغ:

الفئران  على  درا���ش��ة  اأث��ب��ت��ت  لقد   -

تده�ر  اإل��ى  ي���ؤّدي  الملح  عن  االمتناع  اأّن 

الذاكرة االجتماعّية واالأداء االإدراكي لدى 

.
)3(

الفئران

ح�ل  ال�شّن  كبار  على  درا���ش��ة  ف��ي   -

اإيجابّية  عالقة  وج���د  ثبت  الملح،  اأهمّية 

وبين  ال�ش�دي�م(  )ك��ل���راي��د  الملح  بين 

.
)4(

عمل الجهاز الع�شبّي واالإدراك

 P ال��ر���ش���ل  وك���ان فيما ذك��ر 

من  يقينا  اأّن���ه  الملح،  اأهمّية  ف��ي 

غالبّية العناصر املعدنّية، 
واألمالح التي يحتويها 
امللح البّلوري ذو اللون 

الربتقايل الشاحب، 
يحتويها أيضًا الدم
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ب��داء  ال��ي���م  ُي�شّمى  وال���ذي  ال��ج��ن���ن،  داء 

الخرف اأو االألزهايمر، وه� ناتج عن تعّطل 

الخاليا  تلف  ب�شبب  الدماغ  وظائف  بع�س 

المكن�ز  العلم  تفّ�ق  يبرز  مّما  الع�شبّية. 

لدى اأهل البيت R واأ�شبقّيته.

ب- اأهمّية الملح للجهاز التنف�صّي:

مهّمة  كمادة  الملح  ت�شنيف  ت��ّم  لقد 

في  خا�شة  البلغم،  من  الرئتين  لتطهير 

حاالت الرب� والتلّيف الكي�شّي.

وب��ال��ت��ال��ي ي�����داوي ال��م��ل��ح اأع���را����س 

الحلق،  وجع  ومنها  التنف�شّية،  االأم��را���س 

الذي ذكره الر�ش�ل P في الحديث.

ج- اأهمّية الملح للجهاز اله�صمّي:

اأظ���ه���رت درا����ش���ة ف���ي »ج��ام��ع��ة ي��ل« 

امت�شا�س  بين  ال��ت���ازن  اأّن  االأم��ي��رك��ّي��ة، 

على  يعتمد  االأمعاء  في  واإفرازها  ال�ش�ائل 

الأّن  الملح،  في  الم�ج�د  الكل�رايد  عن�شر 

االختالل في هذا الت�ازن، ي�ؤّدي اإلى تعّطل 

حركة االأمعاء اأو اإلى اإ�شهال مميت. 

ت���ازن  اخ��ت��ّل  ح��ال  ف��ي  اأن���ه  والنتيجة 

عمل  اأي�شًا  �شيتاأّثر  الج�شم،  ف��ي  الملح 

الجهاز اله�شمّي )االأمعاء(.

*من وجهة نظر العلم
اأ- لماذا نبداأ به؟

عديدة،  ف���ائ��د  ل��ه  تبّين  كما  فالملح 

اأو  وح��ده  وه���  ح�شرها،  ن�شتطع  لم  واإن 

لماذا  ولكن  الف�ائد،  هذه  له  الطعام  في 

الحديث  في  بالملح  البدء  على  الت�شديد 

ال�شريف؟

اإنجاح  في  يدخل  الملح   اأن  وجد  لقد 

عملّية اله�شم ال�شحّي وذلك بتهيئة الفم 

االإف��رازات  اكتمال  بعد  الطعام  ال�شتقبال 

واله�شم  للم�شغ  الم�شاعدة  ال�شرورّية 

واال�شتفادة دون اأ�شرار من الغذاء، وذلك 

الأّنه:

1 - يحّفز الغدد الم�ج�دة في الفم.
2 - يدخل في تركيبة الّلعاب.

»اأنزيم  رفع م�شت�ى كفاءة  اإلى  ي�ؤّدي   -  3
من  للن�ش�يات  ال��ه��ا���ش��م  االأم��ي��ل��ي��ز« 

المنا�شبة  البيئة  تاأمين  خ��الل 

ب���دوره  ل��ي��ق���م   )PH=7( ل��ه 

.
)5(

بكفاءة عالية

ب- لماذا الختم به؟ 

ت���ق����ل ���ش��اح��ب��ة ك��ت��اب 

 Childhood leukemia)6(
:

اأم��ر  بالملح  المخم�شة  اإّن 

جيد الأنها ت�ؤمن البيئة القل�ّية 

تغذية
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)*(   اأخ�شائية التغذية

 المحا�شن، البرقي، �س425.( 1)
(2 )  Saylack M… Envirom montil assess, )Heavy metals contents of refined and unrefined table satls( 2008 Aug; )1-3(: 267-72.

Epub 2007 Sep 16.
(3 ))Italy( 5-sep; 40: 91 
 اإن قدرة اإنزيم االأميليز في اللعاب على اله�شم تك�ن في اأق�شاها عندما تك�ن البيئة قل�ية.( 4)

(5 ).Childhood leukemia: Aguide for families and care gives 4thed 2010 by Nancy Keane
(6 ).L.kathleen M…: Krauses food Nutrition & Diet Therapy, 11thed, p: 905,box 36-2
(7 ).3-box 36 ،)م.ن( 

اله�ام�س

مت تصنيف »اإلفراط يف تناول 
امللح«، كأحد األسباب الرئيسة 

ملرض ارتفاع الضغط

كمّية  تقليل  ف��ي  ت�شاعد  وبالتالي  للفم، 

تحّب  البكتيريا  الأّن  الفم،  في  البكتيريا 

وبالتالي،   )PH<7( االأ���ش��ي��دي��ة  البيئة 

ت�شّ��س  تقليل خطر  اإل��ى  ي���ؤّدي  االأم��ر  هذا 

االأ�شنان، وما ينتج عنه من اأوجاع.

معناه  بالملح،  طعامك  تختم  اأن  اإذًا، 

ت�شّ��س  اأي�شًا،  ويجنبك،  فمك،  تطّهر  اأن 

االأ���ش��ن��ان ووج����ع االأ����ش���را����س - ك��م��ا في 

الحديث ال�شريف.

*م�صاوئ االإفراط في تناول الملح
العلم  اإليه  ت��شل  ما  بع�س  لكم  اأذك��ر 

الحديث في هذا المجال.

- لقد تم ت�شنيف »االإف��راط في تناول   1
الرئي�شة  االأ���ش��ب��اب  ك��اأح��د  ال��م��ل��ح«، 

في  وذل���ك  ال�شغط،  ارت��ف��اع  لمر�س 

من  االأّول���ّي���ة  الحماية  ح���ل  التقرير 

ارتفاع ال�شغط الذي تّم برعاية الهيئة 

.
)7(

ة االأميركيَّة الطبيَّ

 )INCVI( 2 - في التقرير ال�شاد�س للجنة
ال���ع���ادات  م���ن  م��ج��م���ع��ة  اإدراج  ت���ّم 

م�شكلة  ل��ع��الج  اأو  لل�قاية  ال��ج��دي��دة 

�شمنها؛  م��ن  وك��ان  ال�شغط،  ارت��ف��اع 

اأقل من  اإلى  الملح  ا�شتهالك  تخفي�س 

اأي  2،4غ(؛  )ال�ش�دي�م>  الي�م  6غ/ 
اأقّل من ملعقة �شغيرة من الملح.

*النتيجة: فائدة اأم �صرر؟
ة  الجمَّ الملح  ل��ف���ائ��د  مطالعة  وف��ي 

ف��ي��ه ه�  اأنَّ االع���ت���دال  ن���رى  واأ�����ش����راره، 

تغذية  ك��اأخ�����ش��ائ��ّي��ي  ون��ح��ن  ال��م��ط��ل���ب. 

الي�م، �شديدو الحر�س على اإبراز مخاطر 

لل�اقع  نتيجة  وذل��ك  ف���ائ��ده؛  دون  الملح 

الحالّية  االأطعمة  اإن  اإذ  الي�م؛  الغذائي 

غنّية بالملح مقارنة مع الغذاء في االأزمنة 

تاأتي  منه  االأكبر  الن�شبة  اإّن  بل  ال�شابقة، 

م��ن م��ك��ّ�ن��ات ال��ط��ع��ام وال��ت��ي ت��ك���ن في 

رة خارج المنزل:  الغالب جاهزة اأو مح�شّ

ال�ش�يا-  �ش��س  الطماطم-  ك�شل�شة 

اأن�اعها- مكعبات الخ�شار  المعّلبات على 

الماأك�الت  ذل��ك  اإل��ى  اأ�شف  ال��دج��اج،  اأو 

الجاهزة...

والنتيجة، الملح كما غيره من االأغذية، 

له ف�ائد عديدة، فلكّل �شيء حّد، وما يزيد 

عن حّده م�شّر. 
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*بين ال�صهادة والحياة
ال�شّيد محمد من قدامى المجاهدين 

�شد  المقاوم  العمل  اإل��ى  انت�شب�ا  الذين 

وذات  لبنان.  في  االإ�شرائيلي  االح��ت��الل 

الدرك  ثكنة  في  اأدائ��ه خدمته  اأثناء  ي�م، 

بعلبك،  م��دي��ن��ة  ف���ي  ال������درك(  )���ش��ّي��ار 

تعّر�شت الثكنة لغارة غا�شمة اأ�شفرت عن 

ا�شت�شهاد الع�شرات من المجاهدين وجرح 

الكثيرين.

ُنقل ال�شّيد اإلى الم�شت�شفى، ولم يتعّرف 

على ه�ّيته اأحد، فقد اأ�شيب بجراح خطرة 

ول�����ش��ّدة جراحه  ك��اف��ة.  اأن��ح��اء ج�شده  ف��ي 

اإلى ثاّلجة  دِخ��ل 
ُ
واأ لمّدة ط�يلة،  َفَقَد وعيه 

الم�شت�شفى باعتباره �شهيدًا.

ُبنّي: لم ُتْكتب لي، بل ُكِتبْت لك
عن الشهيد مصطفى مرتضى)*( ووالده الجريح محمد مرتضى

زينب اأحمد �صم�س

لم يكن عام 1983م عامًا عادّيًا في �صفحات اأيام ال�صّيد محمد 

مرت�صى. هذا التاريخ كان عالمة فارقة ما بين الموت والحياة، 

الجهاد وال�صهادة والعطاء.

اأحدهم  الح��ظ  وجيزة،  �شاعات  بعد 

وجهه  ُيغّطي  ال���ذي  الكي�س  ف���ق  ُب��خ��ارًا 

واأدرك اأن ال�شّيد يتنّف�س واأنه ال يزال على 

قيد الحياة.

بداأت  الحادثة  وبهذه 

مرحلة جديدة من حياة 

ف��ق 
ُ
اأ في  محمد  ال�شّيد 

عيناه  احت�شنت  اآخ��ر. 

و�شّلم  ال�شهادة،  ل�ن 

ج�����ش��ده ال��م�����ش��ّظ��ى 

ال�����������روح ل���ع�������ش���ٍق 

اأّن  اإاّل  م��ل��ك���ت��ي، 

االإل��ه��ّي��ة  االإرادة 

مشاركات القراء
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اأبت اإاّل اأن تعيدها اإلى عالم الدنيا لتختار 

منها روحًا اأخرى بعد حين.

يختلج  حلم  م��ع��راج  ال�شهادة  بقيت 

�شابٍر  وبقلٍب  محمد.  ال�شّيد  نف�س  ف��ي 

الط�يلة  العالج  رحلة  تابع  قانعة  ونف�ٍس 

خط  في  مجاهدًا  وا�شتمّر  جراحه،  جّراء 

ووف��اًء.  عطاًء  عروقه  تنب�س  المقاومة، 

فتكّلل  والنفي�س  الغالي  �شبيلها  في  ون��َذر 

ف��ي غ�ش�ن  اأزه�����رت  ب�����ش��ه��ادة  ال��ج��ه��اد 

نجل  »طالب«  اأو  م�شطفى  اإن��ه  العائلة.. 

ال�شّيد محمد.

*قمر... في بيدر العمر
اأينعت  عامًا  وع�شرون  م�شطفى... 

لل�شّيد  االأ�شغر  فالنجل  ال�شبا،  �شن�ات 

يرى  قمرًا  العمر  َبْيَدر  على  يج�ل  محمد 

وا�شتمرار  وح��ُل��م��ه  ��م��ه  ور���شْ ���ش���رت��ه  فيه 

نهجه.

م�شطفى  الأت���ّم  يحيا  اأن  ل��ه  ق���ّدر  ل��� 

من  ع��ّدة  اأي���ام  بعد  عمره  م��ن  الع�شرين 

بالجبهة  التحق  ق��د  وك���ان  ا�شت�شهاده. 

م�ّدعًا اإخ�ته ووالديه كعادته. اإاّل اأّن ال�داع 

�شقيقة  تق�ل  اآخ��ر،  طعم  له  ك��ان  االأخير 

عجلة  على  وه���  منزلي  »ق�شد  ال�شهيد: 

ني وقّدم لي هدية،  من اأمره، لكنه اخت�شّ

وك��اأّن  ب�شّدة...  ف�شممته  دم�عي  و�شالت 

اإح�شا�س الفراق في مهجتي،  اأوقدها  نارًا 

اأري��دك �شالمًا  اأري��د منك هدية،  اأخ��ي، ال 

تتاألق في عتمات اأيامي. وّدعني بابت�شامة 

المرح  ي�مًا. غريب ذاك  تفارق وجهه  لم 

الذي كانت تّت�شم به �شخ�شيته حّتى اأثناء 

المجاهدون.  اإخ�انه  يروي  كما  المعارك 

الذي  وال���ّد  والحّب  االحترام  ذاك  جميل 

الحنان  ذاك  والديه.  على  به  ُيغِدق  كان 

وما  الثكلى.  االأّم  قلب  وجيَب  اأْلهب  الذي 

انعكا�س  �ش�ى  الطّلة  وبهاء  عينيه  جمال 

الحّق  لملك�ت  ال��ش�ل  اأن  اأيقنت  ل��روٍح 

ودرب ال�شعادة االأبدّي مفتاحه ال�شهادة.

*في جّنة ال�صهداء
على  الهج�م  اأث��ن��اء  م�شطفى  ق�شى 

جانب  اإل��ى  عري�شًا  وُزّف  اإدل���ب،  مدينة 

رفاقه في جّنة ال�شهداء، فبيته الدني�ّي لم 

يكتمل بنيانه، ا�شتبدله بمنزلة في االآخرة 

ا�شت�شهد  واالآخرون.  االأول�ن  عليها  يغبطه 

لنداء  وتلبية  ال��ح��ّق  ع��ن  دف��اع��ًا  »ط��ال��ب« 

ال�شّيد  اأ�شرة  وت��ّشحت  المقّد�س  الدفاع 

محّمد باأل�ان العّز والمجد والعطاء الذي 

ال ين�شب.

من �شيرة االأب اإلى �شيرة االبن، الَخّط 

عن�انه جهاد ون�شر و�شهادة. ابتداأه ال�الد 

بنيل  حياته  به  ختم  �شبرًا  االب��ن  واأت��ّم��ه 

لروح  ال�ش�ق  فيه  ه��اج  واأب  الح�شنيين، 

لكنه  ال�شل�ع.  بين  و�شكنت  فيه  عا�شت 

ما  ي�شبه  ك��الم  واأّن��ه  ول��ده  ك��الم  ي�شتذكر 

يا  اأن  القا�شم،  ور�شمه  االأكبر  علّي  خّطه 

اأن  نبالي  ال  اإذًا  الحّق،  على  اأَول�شنا  اأبتاه 

نم�ت محّقين.

اخ��ت��رن��اه��ا  ط��ري��ق  م�شطفى،  ُب��ن��ّي 

لك  وكتبت  ج��راٌح،  فيها  لي  ُكتبت  �ش�ّيًا، 

زاده��ا  فقد  اأّم���ا ج��راح��ي  ���ش��ه��ادة.  فيها 

ما  واأّما  اإليك.  ال�ش�ق  ولهيب  فراقك  األم 

ختم  بما  لي  ُيختم  اأن  فاأمنية...  ُيبِرئها 

اهلل لك«.

)*( ا�شت�شهد ال�شهيد م�شطفى محمد مرت�شى في اإدلب بتاريخ 2015/10/10.

اله�ام�س
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اإبراهيم من�صور

من بالغة القراآن

الجحيم  َقْعِر  في  ُتْنِبُت  التي  �م  قُّ الزَّ �شجرِة  َفِة  �شِ في  تعالى  اهلُل  قال 

 ،)65 َي�ِطيِن})ال�شافات:  ال�سَّ ُروؤُو���ُض  َك�أَنَُّه  {َطْلُعَه�  النار:  الأهل  طعامًا 

اأّن الناَر تاأكُل ال�شجَر  الأّول،  ُكّفار مّكَة على هذه االآية ب�شيئين:  فاعتر�َس 

يك�ن  اأن  يجب  الناجح  الت�شبيه  في  به  ه  الم�شبَّ اأّن  الثاني،  ُتْنِبُته؟!  فكيَف 

ه؛ فعندما نق�ُل: الطفُل جميٌل كالَبْدر، فاإّن البدر  َح واأَْظَهَر من الم�شبَّ اأَْو�شَ

ه اأي وجه الطفل.  ه به - معروٌف ببهائه، وه� اأو�شح من الم�شبَّ - وه� الم�شبَّ

وقال الُم�شرك�ن اإننا لم َنَر روؤو�َس ال�شياطين حّتى يج�َز الت�شبيه بها.

ُل، اأن يك�ن معنى ق�له تعالى:  دُّ على هذا الكالم من وجَهْين: الأوَّ   والرَّ

ي  ُت�شمِّ العرب  ف��اإّن  حّيات،  روؤو���س  كاأّنه  اأي  َي�ِطين}،  ال�سَّ و����ُض  ُروؤُ ��ُه  {َك���أَنَّ

ى  ُت�َشمَّ فقد  المنظر،  قبيُح  ُع��ْرٌف  لها  ٌة  حيَّ وه�  �شيطانًا،  الحّياِت  بع�س 

اأنَّ  الثاني،  وال�جه  الت�شبيه؛  على  وجاّنًا  �شيطانًا  الخفيفُة  الدقيقُة  ُة  الحيَّ

ه بال�شياطين فُيقاُل: كاأنه وجُه �شيطان، وكاأنه راأ�ُس  ال�شيَء اإذا ا�شُتْقِبَح �ُشبِّ

�شيطان، وال�شيطان ال ُيرى ولكّنه ُي�ْشَت�ْشَعُر اأّنه اأقبُح ما يك�ن من االأ�شياء، 

.
)1(

ول� ُرئَي لُرئَي في اأقبح �ش�رة

أدب ولغة
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من بالغة االإمامة

كتب المن�ش�ر اإلى االإمام جعفر ال�شادق Q: ِلَم ال تغ�شانا 

كما يغ�شانا �شائر النا�س؟

فاأجابه: لي�س لنا ما نخافك من اأجله، وال عندك من اأمر االآخرة ما 

نرج�ك له، وال اأنت في نعمة فنهّنئك بها، وال تراها نقمًة فنعّزيك بها!

فكتب اإليه المن�ش�ر: ت�شحبنا لتن�شحنا.

ال  االآخ���رة  اأراد  وم��ن  ين�شحك،  ال  الدنيا  اأراد  م��ن  ف��اأج��اب��ه: 

.
)2(

ي�شحبك

من جذور الكالم

ال�شيَء  �َشِفَن  فعل  من  »الَق�ْشر«،  اأي  ْفِن«  »ال�شَّ من  اأ�شُلها  فينُة؛  ال�سَّ

َت�ْشِفُن  الأنها  »الُفْلُك«  فال�شفينُة، على هذا، هي  َق�َشَرُه،  اإذا  �َشْفنًا  َي�ْشِفُنُه 

وجَه الماء اأي تق�ُشُره، وهي على وزن فعيلة بمعنى فاِعلة؛ وقيل: بل اأُِخَذِت 

ْفِن« وه� الفاأ�ُس التي َيْنِحُت بها النَّجاُر، فهي في هذه  ال�شفينُة من »ال�شَّ

�َشفائن،  »ال�شفينِة«:  وَجْمُع  منح�تة.  اأي  مفع�لة؛  بمعنى  فعيلة  الحال 

و�ُشُفن، و�َشفين، قال عمرو بن كلث�م ُمْفَتِخرًا بق�مه:

������ا َم��������������اَلأن��������������ا ال������������َب������������رَّ ح���������ّت���������ى ������������ش�����������اَق ع������نَّ

)3(
وَظ�����������ْه�����������َر ال�������ب�������ح�������ِر َن�����������ْم�����������َل������������ؤُُه ������ش�����ف�����ي�����ن�����ا

من اأجمل الردود ال�صعرية

اأكيدة  م�ّدة  وبينهما  �شاحٌب،  ال�شاعر  الفقيه  ال�شنجاري«  »للبهاء  كان 

واجتماع كثير، ثم جرى بينهما في بع�س االأيام عتاب وانقطع ذلك ال�شاحب 

عنه، ف�شّير اإليه يعاتبه النقطاعه، فكتب اإليه بيتين من ال�شعر، وهما:

�����ش����ه����ر ك������������ل  ف������������ي  ت����������ح����������بُّ  َم��������������������ْن  ت��������������������زْر  ال 

ع�������ل�������ي�������ِه ت������������������������������������زْدُه  وال  ي���������������������������ٍم  غ�����������ي�����������ر 

ف���������اج���������ت���������الء ال������������ه������������الل ف������������ي ال���������������ش�������ه�������ر ي���������م

اإل������������ي������������ه ال�������������ع�������������ي��������������ن  ت����������ن����������ظ����������ر  ال  ث�����������������م 

فكتب  اإليه البهاء من نظمه:

ودادًا خ�������������������لٍّ  ف���������������ي  �����������ق�����������َت  ح�����������قَّ اإذا 

َم����������������������الاًل م�����������ن�����������ه  ت�����������خ�����������ف  وال  ف��������������������������������زرُه 

وك������������������ن ك�������ال���������������ش�������م���������������س ت��������ط��������ل��������ع ك��������������ل ي���������������ٍم

ه������������������الاًل زي��������������������ارت��������������������ه  ف������������������ي  ت�����������������������ُك  وال 
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م�صاألة لغوّية

ال  الذي  ِمفعيل:  الم�شكين، على وزن  والفقير؛  الم�سكين  بين 

ة  ْهر ل�شدَّ �شيَء عنده يكفي ِعياَله، والفقيُر ه� المك�ش�ُر فقرات الظَّ

من  ح��ااًل   
ُ
���اأ ���شْ

َ
اأ الم�شكين  اإّن  قيل:  بينهما  المقارنة  وفي  حاجته، 

�ن لتاأكيد ذلك بق�ل ال�شاعر: الفقيِر، ويحتجُّ

�������������ا ال����ف����ق����ي����ر ال�����������ذي ك��������اَن��������ْت َح������ُل�������َب������ُت������ُه اأمَّ

����َب����ُد َوْف�������������َق ال������ع������ي������اِل، َف�������َل�������ْم ُي��������ْت��������َرْك ل������ه �����شَ

فه�  َبُد  ال�شَّ ا  اأمَّ ِلعيالِه،  َوْفقًا  وجَعَلها  َحُل�َبًة  للفقيِر  اأَنّ  ْثَبَت 
َ
َفاأ

كلُّ ذي �َشْعٍر اأو َوبر كالِمعزى اأو االإِبل. ولكنَّ معظَم اللغ�ّيين َيَرْوَن 

الفقير  الأنَّ  ال�شحيح  وه�  الفقيِر،  من  حااًل  اأح�شُن  الم�شكيَن  اأنَّ 

االأو�شح  والدليُل  حاجته،  ِة  ل�شَدّ َظْهِرِه  َفَقراُت  ُك�ِشَرْت  َمْن  معناه 

ِفيَنُة َفَك�َنْت ِلَم�َس�ِكيَن  � ال�سَّ مَّ
َ
ْن�شُع على ذلك ق�ُل اهلل تعالى:{اأ

َ
واالأ

اأنَّ لهم  فاأثبَت - عزَّ وجلَّ -   )79 اْلَبْحِر} )الكهف:  ِفي  َيْعَمُلوَن 

 Q شفينًة يعمل�ن عليها في البحر، وهي التي َخَرَقها الخ�شُر�

ا ق�ُل النبّي P في  بًا. اأمَّ ليعيَبها فال ياأُخَذها الملُك الظالُم غ�شْ

ِمتني ِم�شكينًا واْح�ُشْرني في زمرِة 
َ
ْحِيني ِم�شكينًا واأ

َ
دعائه: »اللهمَّ اأ

الم�شاكين« فقد اأراد به الت�ا�شع واالإْخباَت هلل تعالى، واأن ال يك�َن 

.
)4(

رين ارين المتكبِّ من الجبَّ

                       من بليغ ال�صكاية

تظّلم رجل اإلى واٍل من عامل له فقال:

ها،  ف�شّ اإاّل  ة  ف�شّ لي  ت��رك  ما  الم�ؤمنين،  اأمير  »ي��ا 

اإاّل  �شيعًة  وال  غّلها،  اإاّل  غّلة  وال  به،  اإاّل ذهب  ذهبًا  وال 

اإاّل  ما�شيًة  وال  ل��ه،  عر�س  اإاّل  عر�شًا  وال  اأ�شاعها، 

امت�ّشها، وال جلياًل اإاّل اأجاله، وال دقيقًا اإاّل دّقه«. فعجب 

من ف�شاحته، وق�شى حاجته.

�شبيه  بلفظ  لديه،  والنعم  الخيرات  بين  قرن  فقد 

لكّنه يدّل على زوالها واإتالفها.

أدب ولغة
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من المعاني

�ِشّنًا  الي�َم  االإب��ُل  اأ�شابِت  العرب:  تق�ُل  ال�شديد،  :االأكُل  نُّ ال�سِّ

: واحُد االأ�شنان؛  نُّ َم�ْشقًا �شالحًا؛ وال�شِّ َم�َشَقْت منه  اأي  ْعِي؛  الرَّ من 

نُّ ه�  ٌة من راأ�ِشه، على الت�شبيه؛ وال�شِّ ْر�س، و�ِشنُّ الث�م: َحبَّ اأي ال�شِّ

ثة،  نُّ من العمر م�ؤنَّ ْهر؛ وال�شِّ : حرُف َفَقَرِة الظَّ نُّ ؛ وال�شِّ الث�ُر ال�ح�شيُّ

ْر�س؛ وفي حديث االإمام علّيQ: »باِزُل  نُّ بمعنى ال�شِّ وكذلك ال�شِّ

ق�يٌّ في  كبيٌر  العمِر  َحَدٌث في  �شابٌّ  اأنِّي  اأي  ي«؛  �ِشنِّ عاميِن حديُث 

.
)5(

العقِل والِعلم

من لغة العرب

كينَة؛ ّك�ُن - ال�سَّ ْكُن - ال�سُّ ال�سُّ

الُعنق�َد  اإّن  |: »حّتى  الُق�ُت، وفي المروّي عن المهدّي  ْكُن ه�  ال�شُّ

ُة معاٍن،  اِن عدَّ كَّ ليك�ن �ُشْكَن اأهل الدار«؛ اأي ُق�َتهم من َبَرَكِته |؛ ولل�شُّ

فنرى: 

فينُة، ُتمنُع به من الحركة واال�شطراب. ُن به ال�شَّ 1- ما ُت�َشكَّ
اُن البيِت: اأهُله و�شاكن�ه. 2- �ُشكَّ

بُِّكْم  رَّ ن  �َسِكيَنٌة مِّ {ِفيِه   : كينُة: ال�داعُة والَ�قاُر، وق�ُله عزَّ وجلَّ وال�شَّ

اأتاكم،  اإذا  به  َت�ْشُكن�ن  ما  التاب�ت  في  معناه:   )248 )البقرة:  َوَبِقيٌَّة} 

وِعمامُة   Q م��شى  وع�شا  االأنبياء  ميراُث  التاب�ِت  في  كان  وقيل: 

هارون Q ال�شفراء؛ وفي حديث زيد بن ثابت: »كنُت اإلى َجْنِب ر�ش�ِل 

كينُة«؛ يريُد ما كان َيْعِر�ُس له من ال�شك�ِن والَغْيَبة  اهلل P َفَغ�ِشَيْتُه ال�شَّ

عند نزوِل الَ�ْحي؛ وبعُد، ففي حديث اأمير الم�ؤمنين Q وبناء الكعبة: 

.
)6(

»فاأر�شَل اهلُل اإليه ال�شكينة«، وهي ريٌح َخج�ٌج؛ اأي �شريعُة الممّر

 ل�شان العرب، ابن منظ�ر، مادة �شطن.( 1)

 بحار االأن�ار، المجل�شي، ج47، �س185.( 2)

 م.ن، مادة �شفن.( 3)

 م.ن، مادة �شكن.( 4)

 م.ن، مادة �شنن؛ رجل بازل، يعن�ن به كماله.( 5)

 م.ن، مادة �شكن.( 6)

اله�ام�س
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دميا جمعة فّواز

 أشعر 
باليأس من 

واقعي
مشكلتي

اأهلي  اأو���ش��اع  اأّن  م�شكلتي  ع��ام��ًا.   19 عمري  هاني،  ا�شمي  عليكم،  ال�شالم 

االقت�شادّية �شّيئة، فنحن �شبعة اأفراد ونعي�س في منزل م�ؤّلف من اأربع غرف، في 

منطقة �شعبّية جّدًا. اأبي يعمل »حار�شًا ليلّيًا« في �شركة كبيرة، ومعا�شه يكفينا حّتى 

األتحق  اأن  ا�شتطعت  وال��َدّي.  بين  حاّدة  م�شاكل  دومًا  ي�شّبب  مّما  ال�شهر،  منت�شف 

بالجامعة الر�شمّية واأتابع درا�شتي تحت �شغط هائل، الأنني اأدرك ال�شع�بات التي 

يعانيها اأبي لتح�شيل اأق�شاطي ال�شن�ّية. لطالما كنُت اأعتبر اأّن االأم�ال لي�شت مهّمة 

واأّن االأخالق والثقافة تاأتي في المرتبة االأولى، حّتى كبرت وعرفت اأّن الحياة تق�ش� 

على الفقراء، فال يحّق لي اأن اأحلم ب�ظيفة راقية الأّنها ال ُتدرك اإاّل بت��شية من اأحد 

ما. اأ�شعر اأّننا نحن الفقراء ال يحّق لنا اأن نحُلم اأ�شاًل!

لطالما كنت �شابًا طم�حًا، كنت اآمل اأن اأدخل الجامعة واأتخّرج بعد اأربع �شن�ات 

واأوؤ�ّش�س اأ�شرة جميلة، ولكنني اأنظر اإلى و�شع اإخ�تي ال�شباب االأكبر �شنًا، فقد تخّرج 

اأختي،  �شه.  تخ�شّ فيعمل خارج مجال  الثاني  اأّما  منا�شبة،  وظيفة  يجد  ولم  االأّول 

ل  تح�شّ تكاد  وال  االألب�شة  لبيع  محّل  في  وتعمل  درا�شتها  تركت  اأي�شًا، 

الياأ�س..  اإلى  كّلها تدفعني  التي تحيط بي  النماذج  م�شروفها. 

يك�ن  اأن  اأخ�شاه  ما  واأق�شى  ينتظرني.  ال��ذي  ما  اأع��رف  ل�شت 

الم�شتقبل اأ�ش�اأ من الحا�شر! 

شباب
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اأو  ة  الخا�شّ َتجربتك  على  االآخ��ري��ن  تجارب  ُت�شقط  ال   -1
تر�شم م�شتقبلك بناًء على حا�شر اإخ�تك.

مرحلة  لتبداأ  �شن�ات  ب�شع  واأمامك  طم�ح  �شاّب  اأن��َت   -2
االإنتاج، فال تدع الياأ�س يت�شّلل اإلى قلبك ويقتل طم�حك.

3- يمكنك اأن تعمل ب�ظيفة مت�ا�شعة على اأن ال ي�ؤّثر ذلك 
على تح�شيلك العلمّي ولتك�ن بمثابة مبادرة منك فتعين 

والدك وت�ؤّمن جزءًا من م�شروفك.

الأّنك  ال�شباب،  اإلى  بالن�شبة  اأ�شا�شّي  الثقافّي  التح�شيل   -4
من خالل مخزونك الثقافّي �شتك�ن ُفر�شك بالعمل اأوَفر 

من االآخرين، فال تحتاج ت��شية من اأحد.

5- ث��اِب��ر ع��ل��ى ال�����ش��الة ف��ي وق��ت��ه��ا وع��ل��ى ���ش��الة الفجر 
التي تزيد في  بالتحديد، وال ت�شتهن باالأعمال واالأذكار 

الرزق فاأثرها كبير ومهّم.

6- ا�شَع اإلى ر�شا والديك وا�شَع اإلى بّث الروح االإيجابّية في 
منزلك. وال تن�َس اهلل خالقك، ت�ّجه اإليه واطلب منه... 

اإّنه قريب يجيب دع�ة الداعي اإذا دعاه.

ــي،  ــان ــق ه ــدي ــص ــ� ال

ــاع  االأو�ــص اإّن  لالأ�صف 

االقت�صادّية ال بّد توؤّثر 

الفرد  حياة  طبيعة  على 

واهتماماته، كما اإّنها توؤّمن 

قدرًا معّينًا من راحة البال. 

ولـــكـــّن نـــمـــاذج االأ�ــصــخــا�ــس 

فقراء  حياتهم  بــداأوا  الذين  العظام 

واأ�ّص�صوا اأعمااًل رائدة اأكثر من اأن تعّد، ويمكنك ببحث �صريع 

من  مجموعة  لك  نقّدم  ولذلك  تجاربهم.  اإلــى  ف  تتعرَّ اأن 

التفكير  على  وت�صاعدك  الهموم  بع�س  عنك  تزيل  الن�صائح 

بطريقة مختلفة:
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لم تكن تكتكات �شاعة الحائط في غرفة 

الجل��س كافية لي�شعر محم�د بمرور ال�قت. 

اإلى  تدع�ه  التي  والدته  �ش�ت  يكن  لم  كما 

حّتى  االأري��ك��ة.  عن  بتحريكه  كفياًل  الن�م 

ع�شر  الثانية  ال�شاعة  الكهرباء  ان��ق��ط��اع 

االفترا�شّي.  عالمه  من  ُيخرجه  لم  لياًل، 

اأوروب��ّي  �شاب  مع  نقا�س  في  م�شتغرقًا  كان 

ا�شمه  ع��م��ره،  مثل  ف��ي  لبنانّي  اأ���ش��ل  م��ن 

م�شقط  من  قريبة  قرية  من  وه�  »ح�شن«، 

اإلى  زيارة  في  »ح�شن«  اأتى  »محم�د«.  راأ�س 

لبنان واأحّب اأج�اء التدّين التي يفتقدها في 

بالده، وقّرر اأن يلتزم بال�شالة وي�اظب على 

االأذكار بعد �شفره ولكّنه ي�اجه م�شاكل عّدة 

وقد وجد في »محم�د« م�شدر ثقة واأحّب اأن 

ه دون �ش�اه بم�شاركته مجمل هم�مه  يخ�شّ

المحلّية والعالمّية!

م�شاعدة  يع�شق  بطبعه،  و»م��ح��م���د«، 

الرفاق، فكيف يبخل على �شديق فاي�شب�كّي 

التزم حديثًا بن�شائح ومعل�مات؟! 

�شع�بة  »ح�شن«  يعانيه  م��ا  مجمل  م��ن 

ت�شديد  بعد  وبالتحديد  المدينة،  في  التنّقل 

االإجراءات االأمنّية م�ؤّخرًا، كما يعاني من قّلة 

اأن  يمكن  اأين  يعرف  وال  االأوفياء  االأ�شدقاء 

يجد �شبابًا م�ؤمنين وي�ؤّيدون الخط الجهادّي 

معل�مات  بعمق  اأ�شاد  وحين  اإليهم،  ليتعّرف 

ثمرة  اأّنها  االأخير  �شارحه  الدينّية،  محم�د 

الك�شفّي،  قائده  من  يتلّقاها  التي  ال��درو���س 

االأخ باقر.

بطبعه،  والمحّب  الكريم  و»محم�د«، 

»قد يحدث معك!«
عن  معل�مات  ب��اإع��ط��ائ��ه  �شديقه  �شاعد 

�ش�احي  في  تحّركه  ت�شّهل  ومفارق  طرق 

ل�شاعات عند  الت�ّقف  عليه  وت�ّفر  المدينة 

بع�س  عن  له  اأ�شّر  كما  االأمنّية،  الح�اجز 

االأماكن التي يجتمع فيها الرفاق الطّيب�ن، 

برقم  حديثًا  الملتزم  ال�شاب  على  وتكّرم 

في  ي�شاأل  اأن  ووع��ده  »باقر«  الحاج  هاتف 

الي�م التالي عن عن�ان �شكنه في حال اأراد 

زيارته قبل �شفره.

الليلة  تلك  �شريره  اإلى  »محم�د«  ت�شّلل 

لكثرة  َوجل  وه�  االأولى  الفجر  �شاعات  مع 

ما  ول�شّدة  االفترا�شّي  رفيقه  م��َدح��ه  م��ا 

الحياة  ف��ي  خبرته  م�شاركته  على  �شكره 

والدين والمنطقة.

مهًل.. 

ك��ان  اأّن »ح�����ش��ن«  »م��ح��م���د«  ي��ع��رف  ل��م 

اآخرين،  �شبان   5 مع  الليلة  تلك  في  يتحّدث 

لم  المدرو�س.  غير  االندفاع  يملك�ن  جميعهم 

اأّن »ح�شن« رجٌل في الخام�شة  يدرك »محم�د« 

واالأربعين من عمره، ا�شمه الحقيقّي »م�شع�د«، 

كيفّية  ع��ل��ى  م����دّرب  اإ���ش��رائ��ي��ل��ّي،  عميل  وه���� 

ا�شتنطاق ال�شباب واأخذ المعل�مات منهم.

�ش�رة  ورم��ق  الفجر،  »محم�د«  �شّلى 

اأع���ام في حرب  قبل  ا�شت�شهد  الذي  خاله 

اأن  الدافئ بعد  تم�ز، وارتمى تحت لحافه 

العالم  ذاك  لمخاطر  اإدراك��ه  بقّلة  ك�شف، 

مهما  االأ���ش��رار  م��ن  العديد  االف��ت��را���ش��ّي، 

كنز  ولكّنها  اإل��ي��ه  بالن�شبة  ب�شيطة  كانت 

للعدّو.. فاحذروا!

شباب
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1 - ال�شكر، ال ت�شتِح من اأن تظهر االمتنان الأب�شط االأم�ر التي يقّدمها لك اأهلك 
فاإّن   ،)14 )لقمان:  َوِل��َواِل��َدْي��َك}  ِلي  ا�ْسُكْر  ِن 

َ
{اأ القراآنية  القاعدة  بح�شب 

اأب�ك كفيلة  ا�شتراها  التي  بالفاكهة  اأو  والدتك  ال�شعادة ب�جبة طعام  اإظهار 

باأْن تدخل ال�شرور اإلى قلبيهما.

ال�ش�ؤال عن حاجاتهما،  تلّم�س  عبر  بفرح  طلباتهما  وتلبية  اإليهما  االإح�شان   -  2
القراآنية:  االآي��ة  قاعدة  على  ال�شخ�شّية  اأه�ائك  على  م�شلحتهما   وتقديم 

{َوِب�ْلَواِلَدْيِن اإِْح�َس�ن�ً}.

3 - اأظهر الرغبة في اال�شتماع اإلى ن�شائحهما، واأنك ال ت�شتغني عن ا�شت�شارتهما، 
وحاول اأن تت�ّدد اإليهما بم�شاركتهما بع�س تفا�شيل م�شاكلك.

4 - قّدم لهما الهدايا الب�شيطة ودون منا�شبة فاإّن ذلك كفيل بمفاجاأتهما وتذّكر 
اأنهما دومًا يقّدمان وال يطلبان منك �شيئًا.

5 - احترم وبّر اأقاربهما واأ�شدقاءهما، الأّن ذلك يعتبر انعكا�شًا الهتمامك بهما. 
فال ترف�س اأن تزور عّمتك اأو خالتك اأو تقّلل من �شاأن من يحّبانه.

واعتبر  برفقتهما  لتجل�س  ال�قت  من  �شاعًة  اأ�شب�عّيًا  اأو  ي�مّيًا  لهما  �س  خ�شّ

عليك  �شُيغدقان  حتمًا،  حينها،  الي�مّية.  ال�شالة  بمثابة  مقّد�س  ال�قت  هذا  اأّن 

ر�شاهما... وما اأحاله من ر�شا!

بع�س ال�صباب ي�صتكون من �صعوبة تح�صيل ر�صا الوالدين ورغم 

م�صاعيهم الم�صتمّرة اإاّل اأّنهم يواجهون دومًا عوائق في الحفاظ على 

الوالدين  ر�صا  تك�صبك  ن�صائح   5 واإليكم  االأهــل.  مع  هادئة  عالقة 

ب�صهولة وتجعلك محّببًا اإلى قلبيهما:

5 نصائح سريعة لكسب رضا الوالدين
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»ت��ن��اول  اأن  ذك����رت درا����ش���ة ح��دي��ث��ة 

الليل  منت�شف  خالل  الخفيفة  ال�جبات 

تاأثيرات �شاّرة  ب�شبب  ال�شحة،  ي�ؤّثر على 

تدريجّيًا  »يدّمر  فه�  المخ«،  في  ُي�شّببها 

ق����درة ال���م���ّخ ع��ل��ى ا���ش��ت��ع��ادة ال���ذاك���رة 

المخّزنة«.

واأ�شافت الدرا�شة اأّن »هذه ال�جبات، 

الوجبات الخفيفة لياًل 
تضعف الذاكرة

زي��ادة  ف��ي  تت�شّبب  م��ت��اأخ��ر،  وق��ت  ف��ي 

ك�شل  بحالة  يمّر  الج�شم  الأّن  ال����زن، 

م��ن ح��رق  تمنعه  ال��ل��ي��ل،  ف��ي  وخ��م���ل 

ترفع  اإّنها  كما  �شحيح،  ب�شكل  الده�ن 

االإ���ش��اب��ة  ف��ر���س  البعيد  ال��م��دى  ع��ل��ى 

باالأزمات القلبّية«.

حوراء مرعي عجمي

عصير األناناس أفضل من دواء السعال
اأثبتت درا�شات حديثة اأوردها م�قع »غيزوندهايت ه�يت« االألماني والمعنّي بال�ش�ؤون 

ال�شحّية، اأّن »ع�شير االأنانا�س اأكثر فاعلّية من �شراب ال�شعال بخم�س مرات«.

ه الج�شم مبا�شرًة،  واأثبتت الدرا�شة اأن »اإنزيم البروميلين الم�ج�د في االأنانا�س يمت�شُّ

ما يجعله م�ؤّثرًا في الج�شم دون الحاجة اإلى ه�شمه«.

خبراء  فن�شحهم  المبّرر،  وغير  الدائم  ال�شعال  من  يعان�ن  من  اإل��ى  بالن�شبة  اأّم��ا 

ال�شحة بتناول ع�شير االأنانا�س، فه� ال يحت�ي على م�اّد كيميائّية م�شّرة، ويحت�ي، في 

ال�قت ذاته، على عنا�شر غذائّية ت�شاعد على التخّل�س من َنزالت البرد.

المخاطّية  ال��م���اد  تراكم  من  التخّل�س  على  االأنانا�س  وي�شاعد 

ت�شّبب  والتي  االأنفّية،  والجي�ب  الرئتين  في  الم�ج�دة 

ال�شعال والعط�س وحدوث االلتهابات.

حول العالم
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ال�����ش���ائ��ل  ���ش��رب  اأّن  االأط���ب���اء  اأّك����د 

تناول  بعد  وال�شاي  الماء  مثل  المفيدة 

الطعام، يمكن اأن ي�شّبب اأ�شرارًا ج�شيمة 

حيث  المعدة؛  ة  وخا�شّ اله�شمي  للجهاز 

اأّما اأخطر  ي�ؤّدي اإلى تاآكل غ�شاء المعدة. 

تلك  فهي  االأطباء،  راأي  ح�شب  ال�ش�ائل، 

ي�شربها  التي  اأو  ال�شّكر،  على  المحت�ية 

حيث  الحل�يات،  تناوله  عند  ال�شخ�س 

ي�شّبب هذا في البداية تخّمرًا في المعدة 

وتكّ�نًا للغازات.

ق�شت محكمة تايالندّية ب�شجن م�اطن لمدة 32 عامًا، نتيجة كب�شه زّر »اليك« على 

�ش�رة ت�شخر من الملك التايالندي »ب�ميب�ل اأدولياديج«، تم التالعب بها بالف�ت��ش�ب.

ملك »تايالند« ه� اأط�ل مل�ك العالم حكمًا وثالثهم من حيث كبر ال�شن. وح�شب م�قع 

27 عام، بم�شاركة  »ميترو« البريطاني، تّم اتهام تانك�رن �شيريبايب�ن، ميكانيكي عمره 

»اإنف�غرافيك« على م�قع الت�ا�شل االجتماعي »فاي�شب�ك« ي��شح ف�شيحة ف�شاد.

وكان ب�رين ث�نجبرابي، م�ظف في المجل�س الع�شكرّي التايالندي، تعّر�س لالعتقال 

ب�شبب كب�شه »اليك« على �ش�رة الملك. وح�شب القان�ن التايالندي، فاإّن اأّي �شخ�س يهين 

الملك البالغ من العمر 88 عامًا، �شي�اجه حكما بال�شجن لمدة 15 عامًا لكّل تهمة.

LIKE
ً  تدخله السجن 32 عاما
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ب�����داأ م����ق���ع ال���ت����ا����ش���ل االج��ت��م��اع��ّي 

»فاي�شب�ك« اختبار ميزة جديدة ت�شمح لجميع 

الم�شتخدمين الذي ي�شتعمل�ن ح�شابهم على 

التطبيق  وتحديدًا  للم�قع  الذكّي  التطبيق 

الذي يعمل على نظام اأندرويد باأن يت�شّفح�ا 

يك�ن  اأن  دون  التعليقات  ويكتب�ا  ح�شابهم 

الجّ�ال مّت�شاًل باالإنترنت.

»الم�شكلة  »فاي�شب�ك«:  م�قع  واأ���ش��ار 

االأ�شا�شّية والتحّدي ه� اّت�شاالت االإنترنت 

ال��ب��ط��ي��ئ��ة، ح��ي��ث ُي�����ش��ت��خ��دم »ف��اي�����ش��ب���ك« 

ج��دًا  عالية  بن�شب  النا�شئة  ال��ب��ل��دان  ف��ي 

ومذهلة«.

تصّفح »فايسبوك« 
من دون انترنت

ول��ف��ت ال��م���ق��ع اإل���ى اأّن���ه »ع������ش��ًا عن 

عند  تظهر  التي  التحديث  اأيق�نة  عر�س 

اآخر  عر�س  �شيتم  فاي�شب�ك،  تطبيق  فتح 

ولم  م�شبقًا  تحميلها  تّم  التي  الم�شاركات 

التطبيق  و�شيق�م  عليها،  الم�شتخدم  يّطلع 

ب��ت��خ��زي��ن ال��م�����ش��ارك��ات غ��ي��ر ال��م��ق��روءة 

قراءتها  لحين  الجهاز  على  م�ؤّقت  ب�شكل 

االت�����ش��ال  ل��ال���ش��ت��ف��ادة منها ع��ن��د غ��ي��اب 

باالإنترنت اأو عندما يك�ن االّت�شال بطيئًا«.

سكان آذربيجان يستحّمون بالنفط

وي������ج������ب، ب���ح�������ش���ب ال�������ش���ك���ان 

ح��رارة  درج��ة  تك�ن  اأن  االآذربيجيين، 

 40 اال�شتحمام  ح������س  داخ���ل  النفط 

م��ّدة  تتجاوز  ال  اأن  على  مئ�ّية  درج���ة 

اال�شتحمام ال� 10 دقائق تفاديًا لتن�شيط 

الخاليا ال�شرطانّية.

كبرى  دول  تتحارب  ال��ذي  ال�قت  في 

اآذربيجان  �شّكان  يغت�شل  النفط  اأج��ل  من 

به، معتقدين اأّن ذلك له منافع كثيرة على 

الجلدّية،  االأمرا�س  عالج  اأهّمها  الب�شرة 

م�شافًا  المفا�شل،  والتهاب  والروماتيزم 

اإلى اأّنه ي�شاعد على اال�شترخاء والهدوء.

حول العالم
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من  والدت��ه  منذ  بريطانّي  يعاني طفل 

دماغه  نمّ�  في  يتمّثل  ن��ادر  خلقّي  ت�شّ�ه 

في  �شّق  وج���د  ب�شبب  وذل��ك  اأنفه؛  داخ��ل 

جمجمته بح�شب ما ذكرت �شحيفة »دايلي 

ميل« البريطانّية.

ويبلغ  تريزاي�س«  »اأول��ي  يدعى  الطفل 

من العمر21 �شهرًا. وت�شّبب حالته م�شاكل 

للعديد  خ�شع  وق��د  التنّف�س،  في  خطيرة 

على  لم�شاعدته  الجراحية  العمليات  من 

طفل ينمو دماغه داخل أنفه
جمجمته.  ف��ي  الفج�ة  واإغ���الق  التنّف�س 

اإّن��ه ال ي�جد لحالته عالج  االأط��ب��اء  وق��ال 

اإمكانّية  اإل��ى  اأ�شاروا  اأّنهم  غير  معروف، 

الم�شتقبل،  في  جراحية  عمليات  اإج��راء 

لدى  ال��دم��اغ  نمّ�  �شل�ك  من  التاأّكد  بعد 

باأّي  رر  ال�شّ اإلحاق  لتجّنب  وذلك  الطفل، 

جزء منه اأثناء العملّية.

ب�ل«،  »اإيمي  الطفل،  وال��دة  فت  وو�شَ

ابنها باأّنه »بين�كي� الحقيقّي«، ال�شخ�شية 

الط�يل،  االأن��ف  ذات  المحّببة  الكرت�نّية 

من  ي�شلم  ال  اأّن����ه  اإل���ى  اأ����ش���ارت  ول��ك��ّن��ه��ا 

التعليقات القا�شية من الغرباء.

تلّ�ث  لم�شكلة  حاّلً  لديها  اأّن  نا�شئة  كندّية  �شركة  راأت 

 من 
ً
اله�اء الرهيب في ال�شين، وه� بيعها ه�اًء نظيفًا ُمعّباأ

�شل�شلة جبل روكي.

�شحنة  اأول  باعت  اأّنها  اآي��ر«  »فيتاليتي  �شركة  واأف��ادت 

تتكّ�ن من 500 اأنب�بة من اله�اء النقّي من مدينة »بانف«. 

اأّنها تلّقت طلبات لل�شحنة الثانية. ويتراوح �شعر  واأ�شافت 

العب�ة ما بين 4 و20 دوالرًا.

حاليًا،  ال�شين  ت�اجه  خطيرة  م�شكلة  الدخان  ويعّد 

تنقية  اإّن  الخبراء  ويق�ل  المدار�س.  اإغ��الق  في  وتت�شّبب 

اله�اء هي الحّل ولي�س »ا�شتيراده«.

ً كندا تبيع الصين هواًء نظيفا
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 �صح اأم خطاأ؟

اأ- الملح عن�شر اأ�شا�س للتخّل�س من ن�شبة ال�ش�ائل والماء في ج�شم االإن�شان.

ب- اأن تقّدم ل�الديك الهدايا الثمينة وفي المنا�شبات فقط كفيل بمفاجاأتهما.

ج- اإذا تكّلم الم�شّلي، عمدًا اأو �شه�ًا، بطريقة ُمحيت فيها �ش�رة ال�شالة تبُطل �شالته.

امالأ الفراغ:

منطق  في  االأولى  الخط�ة  ت�شّكل  ال�شالفة  االأمم  من  م�شى  بمن  واالعتبار  و......  و......  الم�عظة  اأ- 

الدع�ة اإلى اهلل.

ب- عملّية »ال�ّشتر االإلهّي« هي من اأعظم ......... االإلهّية.

ج- ُعرف ........ منذ �شغره بالكرم وال�شخاء وح�شن ال�شيافة ومحّبة النا�س.

من القائل؟

العمل  ه�  النجاة،  والّتباع طريق  ال�شيطان،  وقهر  االأّم��ارة  النف�س  على  للتغّلب  ال�حيد  االأ�شل�ب  »اإّن  اأ- 

بخالف رغباتهما«.

ب - »كيف يمكن تح�يل بلد اإلى اأنقا�س واإحراق مدنه وقراه، ثّم ُيقال ل�شعبه: رجاًء ال تعتبروا اأنف�شكم 

مظل�مين؟!«.

ج - »اإّن االإ�شالم ه� دين من جملة مكّ�ناته الحقيقّية اأن يتحّمل اأتباعه الم�ش�ؤولّيات العاّمة تجاه النا�س 

والم�شلمين«.

�صّحح الخطاأ ح�صبما ورد في العدد:

اأ- علينا اأن ن�شّدق كّل ما ينقل على �شا�شات التلفزة، الأّن هدفهم معالجة الم�شاكل.

ب- قال االإمام ال�شادق Q للمن�ش�ر العبا�شي: »من اأراد الدنيا ين�شحك، ومن اأراد االآخرة ال ي�شحبك«.

ج- الدين االإ�شالمي مجّرد دين عبادّي، وظيفته تقت�شر على العالقة بين االإن�شان وخالقه.

من هو؟

اأ- »كان ي�ؤّكد على المقاومين �شرورة ا�شتهداف الجن�د وال�شّباط ال�شهاينة دون التلّهي بالعمالء، الأّنهم 

اأكيا�س رمل لحماية المحتّل«.

ب- »قال: كان هّمي ال�شم�د وعدم الب�ح عن المكان الإنقاذ من كان ينتظرني، والحمد هلل اأنني نجحت 

في ذلك«.

ج- كان يتقن ح�شن الظّن باالآخرين وي�جد االأعذار لهم فال يحمل �شغينة تجاه اأحد، ولذا كان محب�بًا 

وم�ؤثرًا جّدًا.

اأ�شئلة الم�شابقة ُيعتمد في االإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي. ٭ 

اأ�شئلة  كل  عن  �شحيحة  اإجابات  يجيب�ن  الذين  بين  من  بالقرعة  �شهريًا  الفائزون  ُينتخب  ٭ 

الم�شابقة وتك�ن الج�ائز على ال�شكل االآتي:

الثاني: مئة األف ليرة لبنانية االأول: مئة وخم�ش�ن األف ليرة لبنانية 

باالإ�شافة اإلى 12 جائزة قيمة كل واحدة منها خم�ش�ن األف ليرة.

كل من ي�شارك في اثني ع�شر عددًا ويقّدم اإجابات �شحيحة ولم ي�فق بالقرعة، يعتبر م�شاركًا  ٭ 

بقرعة الجائزة ال�شن�ية.

ُيعلن عن االأ�شماء الفائزة بالم�شابقة ال�شهرية في العدد مئتين وخم�س وت�شعين ال�شادر في  ٭ 

االأول من �شهر ني�شان 2016م بم�شيئة اهلل.

1

2
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 في اأّي مو�صوع وردت الجملة االآتية؟

»واعلم اأّن ج�ارحك.. اأمانات »هلل جّل جالله«، فمتى �شرفتها في غير ما ُخلقت له من الطاعات.. اأو 

اأنفقت وقتًا من اأوقاتك في الغفالت كان ذلك الخ�شران عائدًا اإليك بالنق�شان«.

اختر الكلمة المنا�صبة:

كانت انتفا�شة االإيرانيين بالن�شبة  اإلى المفّكر الفرن�شي ترجمة النتفا�شة:

1 - �شد الحكم الجائر                2 - االإن�شان                   3 - الذات
ما هي الجملة ال�صحيحة؟

اأ- اإّن العلم ُيلِزُمَك باتباعه ويناديك التباعه تلبية لنداء الكمال والعقل والم�ش�ؤولّية.

ب- اإّن العلم ال ُيلِزُمَك باتباعه، بل يناديك التباعه تلبية لنداء الكمال والعقل والم�ش�ؤولّية.

 اأكمل هذه الجملة:

اإّن ال��ش�ل لملك�ت الحّق ودرب ال�شعادة االأبدّي مفتاحُه ..........

واليته غير محّددة، ولكنه معّر�س للعزل، فا�صتمراره وبقاوؤه في من�صبه منوطان بتوافر 

�صروط القيادة لديه واحتفاظه بها.

الجائزة االأولى:  ندى اأحمد ح�ري�سي150000    الجائزة الثانية:علي الر�س� كم�ل الأ�سهب 100000 ل.ل.

ح�سن علي الأ�سعد* 

 ح�سن محمود �سعيتو* 

هل محمد �سليم�ن* 

ف�طمة اأمين حوم�ني* 

 اإح�س�ن عب��ض �سكر* 

عب��ض ه�دي رّي�* 

زهوة علي رحمة* 

زهراء م�سطفى �سم�ض* 

محمد �سلم رايق �سرور* 

 ه�لة فوؤاد ب�جوق* 

به�ء اأحمد نور الدين* 

نيفين اإ�سم�عيل حمود * 

ي�شل العديد من الق�شائم اإلى المجلة بعد �شحب القرعة ما ي�ؤدي اإلى حرمانها من اال�شتراك  ٭ 

بال�شحب لذا يرجى االإلتزام بالمهلة المحددة اأعاله.

المعارف  جمعية  اإل��ى  اأو   ،)24/53 ���س.ب:  البريد)بيروت،  �شندوق  عبر  االأج���ب��ة  ُتر�شل  ٭ 

االإ�شالمية الثقافية- المعم�رة اأو اإلى معر�س جمعية المعارف االإ�شالمية الثقافية -النبطية- 

مقابل مركز اإمداد االإمام الخميني }.

كل ق�شيمة ال تحت�ي على اال�شم الثالثي ومكان ورقم ال�شجل تعتبر الغية. ٭ 

يحذف اال�شم المتكّرر في ق�شائم اال�شتراك. ٭ 

ال ُت�شّلم الجائزة اإاّل مع اإرفاق ه�ية �شاحبها اأو �ش�رة عنها. ٭ 

مهلة ا�شتالم الجائزة ثالثة اأ�شهر من تاريخ اإعالنها في المجلة، واإاّل فتعتبر ملغاة. ٭ 
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12 جائزة، قيمة كل منها 50000 ل.ل. لكل من:

ل من اآذار  2016م اآخر مهلة لت�صلُّم اأجوبة الم�صابقة: االأوَّ
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رحلت شهيداً
مهداة للشهيد أكرم مصطفى خاتون)*(

في االأم�ِس رحَل �شهيٌد بطُل

كان ه� ذا اأكرُم

�شلمت يداك مّما قدمت

عطاًء فّيا�شًا مفعُم

زرعت فينا الثبات على الحّق

حتى ل� كان �شخرًا اأ�شّم

اأوَرْثتنا طريق ال�شهادة التي

�شبْقتنا اإليها قائاًل م�شلُِّم

هلل اأنِت يا روحي فداًء

ولالأر�س دمي اأُقدُم

متك �شعراء البالد كلها عظَّ

ما بقي �شاكت اإال تكّلُم

في الجّنة ُخلِّدت روحك اأبدًا

لك فيها ما به تنعُم

ح�شين غ�شب�ن »الُحر« قانا

)*( ا�شت�شهد في عملية بالط بتاريخ 1998/2/7م

يا ضوء الشموع
مهداة لشهداء المقاومة

هاتيك الجبال وال�ديان وال�شه�ل

لم تْتعب ي�مًا ولم ت�ْشاأم

وكاأن ابت�شامتك رمز للقب�ل

ب�شهادٍة حلمت بها دومًا

فانتظرتها بكّل الف�ش�ل

حّتى بَدت بداية الحياة

ال�شبر،  ب��ع��د  ال��ح��ل��م  وت��ح��ّق��ق 

فماذا اأق�ل؟

هّنئك بال�شهادة اأّيها المقاوم!
ُ
اأاأ

علن عزائي المع�ش�ل!
ُ
اأم اأ

بَدمك ودم�عي

بحبر  اأخّطها  كلمات  اأه��دي��ك 

مجب�ل

بتراب االأر�س وقمح الحق�ل

ك�َكبة  تزّفك  عري�شًا  يت  وم�شَ

�شهداٍء

حّتى حّنت ل�ش�تك تلك الطي�ر

فب�ركت �شهادتك، ِنْعَم الرجال 

اأنت

يا حامي الثغ�ر

االأمة  �شهيد  يا  اأع��ّز مجاهٍد  يا 

وبطلها

ي��ا ���ش���ء ال�����ش��م���ع وم���ن َزه��ر 

روحك َن�شتخل�س العط�ر

علي عبا�س حم�د

بأقالمكم
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يا علي...
كلمات مهداة إلى الشهيد علي 

حسين صالح)*(
يا نجمًا �شطع في �شماء دنيانا وما 

لبث اأن اأفل دون وداع...

ي��ا زه��رة ن��دّي��ة اأزه���رت ف��ي حقلنا 

لكن تناثرت اأوراقها والطالع...

ا�شمك يا علي ُحِفر على اأطهر ل�ح 

باأقد�س يراع...

العلياء  اإل��ى  ارتقت  علي  يا  روح��ك 

�شهيدًا في اأقد�س دفاع...

اأّرخ�����ك ال���زم���ان ي���ا ع��ل��ّي ب��ط��اًل، 

مقدامًا و�شجاع...

ط��ي��ف��ك ال��ج��م��ي��ل ال ي��ف��ارق��ن��ا مذ 

فارقت دنيا المتاع...

ول��دت  ي����م  عليك  ف�����ش��الم 

وي�م ا�شت�شهدت وي�م تبعث حّيًا.

خالتك المحبّة هدى

)*(  ا�شت�شهد دفاعًا عن المقد�شات، تاريخ 2013/12/7.

نْم قرير العين
مهداة إلى روح الشهيد

 القائد حسن علي هاشم)*(
ها قد اأطّل طيفك ب�شمت...

ُيراقب اأ�شبالك وقد اأ�شبح�ا �شّبانًا...

حفظ�ا ال��شّية... وحمل�ا االأمانة...

اإلى هنا اأَت�ا...

حيث كان العمر يط�ي في طّيات �شفحاته، 

�شفحات عٍز لفار�س من ف�ار�س المقاومة...

... فها �ش�تك يدوي في م�شامعهم »حّي 

على الجهاد«

وال تزال �ش�رتك في مخّيلتهم...

ت��زال  ال  وطل��شة  اأن����ت...  اإّن���ه  ن��ع��م... 

تزغرد فرحًا الأّنها تحمل في ذاكرتها رجاًل 

كاأبي ها�شم وقد كان اأّول من دا�س اأر�شها...

وتالل الجّب�ر وت�مات نيحا تزلَزلت من 

تحت قدميك

نعم... اإّنه اأنت...

فار�ٌس ترجل عن ج�اده...

وركب الرْحل وم�شى...

الذين  االأ�شبال  الأن  العين...  قرير  فَنم 

ب�ا  ع�شَّ رج��ااًل  الي�م  اأ�شبح�ا  فارقتهم... 

�ا. روؤو�شهم بالل�ن االأ�شفر وم�شَ

تلميذك فداء علي

)*( ا�شت�شهد بتاريخ 7/26/ 1993م
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اأّيها  الطيب�ن..  اأّيها  اإليكم  ال�ش�ق  يحدونا  عندما 

ال�شهداء..

ف�شاءات  اإل��ى  بعيدًا  ونحّلق  اأفكارنا  �َشتات  نلملم 

مْجدكم، عّلنا ننعم بجذوة ن�ٍر من اأن�اركم البهّية.. 

ن�����ش��اف��ر اإل��ي��ك��م ع��ن��د ���ش��ب��اح��ات ال��ف��ج��ر اأف�����رادًا 

عرو�شكم  اأ�ش�ار  على  حٍب  ط�ابير  ونقف  وجماعات.. 

وننتظر.. 

عماد..

اآٍه  ل�جدك  يا عماد.. اآٍه  لعمرك..

 يا جمال العمر و�ش�قنا المدف�ن في خا�شرتك التي 

اأ�شابها نار الحقد اليزيدي..

عليك  ُنلقي  اأن  اأخانا..  يا  عليائ�ك   في  لنا  ا�شمح 

�شالم دنيانا الزائفة.. 

�شالم اأيامنا المزدحمة بالتعب..

�شالم ليالينا التي غادرْتها النج�م وا�شتاقت الأن�ار 

القمر.. 

نتاأّمل  اأخي،  يا  ُطهركم  رحاب  في  للحظات  ودعنا 

رفعة المقام الأمراء اأهل الجنة.. 

... ماذا نروي لك يا حبيبنا، واأنت ال�شّر المت�ّهج  

بالعنف�ان؟

ماذا نق�ّس عليك من حك�اي��ا يا قلب الح�راء؟ 

الملّ�نة  الن�شر  ر�شائل  ال�شهداء  اإخ�انك  مع  واأنت 

كّل حين.. 

اأنتم فر�شان الكرامة ولي�ث ال�شاحات ..

اهناأ بمجاورة الغ�الي من االأحّبة وال�شهداء..

 طه، جعفر، علي، عبد الزهراء، هادي وكّل ق�افل 

الحرّية والكرامة من ال�شابقين..

اأرواح��ك��م  لطيب  واالأ����ش����اق  ال�شالم  خال�س  م��ع 

بر�شائل ُحٍب معّطرة على اأجنحة الفاتحة.

اأب� ح�شين غزالة

)*( ا�شت�شهد بتاريخ 9/26/ 2013م

عماد.. 
على مشارف 
الحرم الزينبّي)*(

مهداة لشهيد الدفاع عن 

المقّدسات عماد غازي غزالة  

)أيمن(

بأقالمكم
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بين قلبي وعيني وبين م�اجع وطني 

ولد �شمير  

يحب� على ج��شن الحلم 

و�شعُته َقيد مع�شمي 

اأوَدعته عتَمة الّثلم 

مع فرا�س الحقل يعل� ويطير 

اأر�شعته اأثدية ال�رد

غ�شلته بماء الخلد 

رق�س العنف�ان وغّرد الحب�ر 

و�شّب بين اأ�شالء القد�س 

ٍة اأو جبارًا من الج�ّس ق�شيب ف�شّ

عّل الذراع تلتئم عّل الجرح يلتحم 

عّلقته امراأة العزيز بين براثنها 

اأوقدته �شراجًا في مخازنها 

واأبت اأن تك�شف الم�شت�ر 

اإن�شانة بها تاهِت االأن�ار

اأهَدْت جماَل بهائها االأقمار

مخل�قٌة ُخِلَق ال�ج�ُد الأجلها

من ُعطِرها ازدانْت ِجناُن الباري

ُبِعثْت حنانًا للر�ش�ِل محمٍد

ّمًا له حارْت بها اأفكاري
ُ
اأ

ُجِعلْت منارًا للخل�ِد بع�شرنا

اأ�شحْت �شك�نًا ُي�ِلُد االإع�شار

ِك زهراء ما لي ال اأوافي حقَّ

 ما لي ال اأردُّ الثار
ٍ
بكالم

ل� كان يعلُم من وراءُه باُبِك

لَعِك الم�شمار ما كان يك�ِشُر �شِ

زهراء ويٌل للطغاة وِظلمهم

 ح�شٍر من لهيِب الناِر
ِ
في ي�م

ي لل�شفاعِة طالٌب م�التي اإنِّ

في  ُم�شِرقًا  َوج��ه��ي  لبقاِء 

االحت�شاِر

علي عبا�س حرب

الحصاد
مهداة إلى الشهيد الحاج سمير القنطار

بها تاهْت األنوار

ولّما اأحرق جمر تّم�ز القناع 

�شقط حلم الفرع�ن وانك�شر

قد اأكل �شنابله الخ�شراء 

َخر 
ُ
وراح يبحث عن �شبع �شنيَن اأ

ال الحلم عاد وال القمح جاد 

الحلم حلمنا والقمح 

وعلى م�شاطب بيادرنا 

هّلل الح�شاد وانتظر 

ع�دة المنجل والذراع الملتئم  

واأل�ان ال�ش�ر

وي��شف بل�ؤل�ؤ عينيه يقّلب الحلم 

ينثر القمح ذات اليمين وذات ال�شمال 

النج�م  واأ���ش��ّق��اوؤه  قرينته  ال�شم�س 

والقمر 

�شباح عب�د
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)Sudoku( ســـــودوكـو 
�شروط اللعبة: هذه ال�شبكة مكّ�نة من 

9 مربعات كبيرة وكل مربع كبير مق�ّشم 
اإلى 9 خانات �شغيرة. من �شروط اللعبة 

و�شع االأرقام من 1 اإلى 9 �شمن الخانات 

بحيث ال يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط اأفقي اأو عام�دي.

من هو؟ 

أحجية 
 ما اسمه؟

ذهب رجل اإلى المحكمة ليطّلق زوجته، ف�شاأله القا�شي: ما ا�شمك؟ فقال: اكتبني بعدها.

فعرف القا�شي ا�شمه من دون اأن يق�ل له. فما ا�شمه؟

8
6 2 7 5 1 8

3 6
4 6
2

2 6 1
2 5 9 3

9 8 1
6 7 4 5

الشيخ عّباس الُقّمي )1294 - 1359هـ(.
ه� ال�شيخ عّبا�س بن محّمد ر�شا بن اأبي القا�شم 

في  الح�زوّية  درا�شته  تابع  ُق��م.  مدينة  في  ولد  القّمي. 

مدينة النجف االأ�شرف. كان يرّكز على عل�م الحديث مّما جعله يالزم العاّلمة المحّدث 

ال�شيخ ح�شين الن�رّي الطبر�شّي.

تنّقل بين قم والنجف ثّم م�شهد وعاد اإلى قم حيث �شاهم في بناء الح�زة العلمّية 

الدينّية هناك والتدري�س فيها.

ُعرف ال�شيخ عّبا�س القّمي بزهِده وورعه ال�شديَدين وِرفعة اأخالقه وعبادته ال�شديدة و�شغفه 

الخا�س بعل�م الحديث. كما كان يعرف عنه ت�ا�شعه ال�شديد ومراعاته للنا�س واإقباله عليهم.

من اأ�شهر م�ؤّلفاته كتاب »مفاتيح الجنان«. وقد �ُشئل } عن ال�شبب وراء �شهرة هذا 

ث�ابه  اأهديت  ولكنني  ال�قت،  اأقّل  الكتاب  هذا  تاأليفي  لدى  �شرفت  لقد  فاأجاب:  الكتاب، 

.Oمخل�شًا اإلى ال�شيدة ال�شّديقة فاطمة الزهراء

كما األَّف اأي�شًا العديد من الم�ؤلفات منها: منازل االآخرة- منتهى االآمال في تاريخ 

النبّي واالآل.

ث الجليل عّبا�س الُقّمي M في مدينة النجف عن عمر يقارب 65  ت�في ال�شيخ الُمَحدِّ

عامًا ودفن في ال�شحن الحيدرّي عند �شريح االإمام علّي Q ت�شريفًا له وتقديرًا. 

الواحة
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ُيستحّب اإلكثار من الثياب في الصالة.
عن جعفر بن محمد، عن اأبيه R قال: »اإْن كان �شيء عليك ]من الثياب[ 

و ت�شّلي فيه ي�شّبح معك«.

»اإنَّ  ق��ال:   R علي  اأبيه عن  بن محمد عن  اآخ��ر عن جعفر  وفي حديث 

ح«. االإن�شان اإذا كان في ال�شالة فاإنَّ ج�شده وثيابه وكّل �شيء ح�له ي�شبِّ

)علل ال�شرائع، ال�شيخ ال�شدوق، ج2، �س336(

أدّرس طفلي في المنزل.
ًة واأّن االأطفال يميل�ن اإلى الّلعب في معظم االأحيان  �ش�ؤال ُيحّير غالب االأمهات، خا�شّ

وال يحّب�ن االلتزام. يمكنك القيام ببع�س الخط�ات لت�شهيل المهّمة عليِك وعليه:

1- تحّدثي معه عّما تعّلمه الي�م في المدر�شة.
ري له مكانًا هادئًا، ودائمًا، في المنزل للدر�س. 2- ح�شّ

3- اإذا كُبر ووعى قيمة ال�قت، �شعي اأمامه �شاعة بت�شميم محّبب له.
4- حّددي له وقت الدرا�شة بحزم، وجّزئيه مع فترات للراحة.

5- اقبلي قدرات طفلك، و�شاعديه ليكّ�ن نف�شه. 

ُلوَنَك َعِن الأِهلَِّة ُقْل ِهَي َمَواِقيُت ِللنَّ��ِض َواْلَحجِّ َوَلْي�َض اْلِبرُّ ِب�أَْن َت�أُْتْواْ اْلُبُيوَت ِمن ُظُهوِرَه�  {َي�ْس�أَ

 َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن} )البقرة: 189(.
َ
َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمِن اتََّقى َواأُْتواْ اْلُبُيوَت ِمْن اأَْبَواِبَه� َواتَُّقواْ اهلل

تر�شم االآية ال�شريفة مراحل اأّولية الإ�شالح ال�شل�ك:

1- اال�شتفادة من �ش�ؤاٍل للدخ�ل اإلى االأهم: على الرغم من اأّن ال�ش�ؤال كان عن االأهّلة، لكن اهلل 
تعالى اقت�شر في الج�اب على الغاية منها فقط: تنظيم الم�اقيت، لينتقل مبا�شرة اإلى اأمر 

اأهّم: وه� اإ�شالح ال�شل�ك.

2- اإعادة ترتيب م�ازين التق�ى الإ�شالح ال�شل�ك: {َلْي�َض اْلِبرُّ ِب�أَْن َت�أُْتْواْ اْلُبُيوَت ... ولكّن البّر 
من اّتقى}.

ْبَواِبَه�}. 3- االأمر �شراحة بال�شل�ك ال�شحيح: {َواأُْتواْ اْلُبُيوَت ِمْن اأَ
عمل  كّل  لنجاح  مبداأ  ليك�ن  ال�شحيح:  ال�شل�ك  ممار�شة  حال  التق�ى  على  التاأكيد   -4 

{َواتَُّقواْ اهلَل َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن}.

المعايير ال�شحيحة وطرح  المنا�شبة وو�شع  الفر�س  انتهاز  االإ�شالح،  فيجب عند 

البدائل.

لماذا؟

كيف؟

يتدّبرون
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الكلمات المتقاطعة

اأفقيًا:

 من االأ�شلحة - مكان ح�شين. 1

 يمار�ش�ن العمل - من االأقارب. 2

 �شائل يجري في عروقي - يفتل�ن الحبل. 3

 للتف�شير - المنازل. 4

 خا�شمهم ب�شدة - اأداة جزم. 5

 الندى - خ�ف. 6

 ظهَر - �شاهدوهما. 7

 الق�ارب - للنداء. 8

 ن�شف كلمة )هابي( - ا�شتاق - �شد اأ�شفل. 9

 ه�شاب - ت�بيخ. 10

عموديًا:

 مدينة لبنانية - اآلة حربية . 1

 من اأدوات الحّداد - برهان. 2

 اعتقاد - م�شتمر. 3

 حرفان مت�شابهان - اأقارب - �شافر. 4

 �شاعر لبناني راحل . 5

 عثر على ال�شيء - م�شغ الطعام. 6

 ما ي�شمح به العرق - مر�س منت�شر. 7

 عاتب�ه - حرف جر. 8

 يظلم - ُح�شني. 9

 مدينة يمنية - الع�دة. 10
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حل الكلمات المتقاطعة ال�شادرة في العدد 292

من يرغب من االإخ�ة القراء بالم�شاركة في �شحب قرعة الم�شابقة؛ 

فلي�شتعلم عن التاريخ من مركز المجلة.

Sudoku حــــل شبــكـة
الصادرة في العدد 292

بعد  )ني(  اكتب  االأحجية:  ج�اب 

)ها( = هاني.

اأج�بة م�شابقة العدد 291

1 - �شح اأم خطاأ؟
اأ- �شح

ب- خطاأ

ج- خطاأ

2 - امالأ الفراغ:
اأ- المنتظرون

ب- الجن�ح

ج- عبد المطلب

3 - َمن القائل؟
اأ- االإمام الخامنئي{

Q ب- االإمام علي

Q ج- االإمام ال�شادق

4 - �شّحح الخطاأ ح�شبما ورد في العدد:
اأ- نقطة اأ�شا�س

ب- ال�شهادة

ج- االأطفال

5 - من/ ما ه�؟
اأ- اليه�د

P ب- النبي محّمد

ج- ال�شهيد ح�شين �شالح حبيب

6 - ن�ش��س تراثية
7 - م��شى بن عمران
P 8 - النبي محّمد

9 - بن� قينقاع
10 - »اإنما بعثت الأتّمم مكارم االأخالق«

8 2 5 3 9 1 6 4 7

7 6 1 4 8 2 9 3 5

9 3 4 6 5 7 8 1 2

3 4 9 8 7 5 2 6 1

5 7 6 1 2 3 4 9 8

2 1 8 9 4 6 5 7 3

6 8 7 2 3 9 1 5 4

4 9 3 5 1 8 7 2 6

1 5 2 7 6 4 3 8 9

12345678910
اينادبزلا1

ليلمهدعوي2

مهمزالمزل3

هاهليعتو4

ربيقزليل5

بهفركفا6

مهياند�سج7

عالنوحمي8

دهمعمليا9

ناديميوند10
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مدرسة.. لها رؤية

م�شاكل  لعر�س  الجامعّي  الملتقى  في  االأخيرة  هي  كلمته  كانت 

اإلى  اللقاء  تحّ�ل  بعدما  االجتماعّية،  والتنمية  الحاكمة  االأنظمة 

بات  الذي  الِعلم،  نكهة  له  تعد  لم  اللقاء  اأنَّ  ن  تيقَّ ثلجّية...  عبارات 

خائفًا من التفكير اأمام �شط�ة �شيا�شّية.

ثّبت  حقيبته،  ف��ي  وح�شرها  يحتاجها،  ل��ن  التي  اأوراق����ه  جمع 

�شة؛ الأّنه  »الميكروف�ن« وبداأ باعتذاره عن عدم اإلقاء الكلمة المخ�شّ

ي�اجه مع�شلة مدر�شّية مع ابنه ال�حيد: »ابني ِطفٌل �شغير يا �شادة، 

واأوّد اأن اأ�شعه في مدر�شة مختلفة فيما يرف�شها ه�. ميزة المدر�شة 

اأّن االإن�شان ج�شد وروح، فتهتّم بتعليمه كما بتهذيبه  اأنها تتبّنى روؤية 

فيها،  اأ�شتاذًا  كان  الحالّي  ومديرها  دقيق.  بنظام  ب�شفاء،  وتربيته 

للروؤية،  فهمه  وعمق  وف�شيلته  بخبرته  وتالميذه  زمالئه  بين  ا�شتهر 

ذات  اأّنها  على  االأخ��رى  المدار�س  تحاربها  فيما  الإدارتها.  فاختاروه 

نظام مغلق، اإذ تح�شر اإدارتها باأف�شل اأ�شاتذتها الذي ُيطاع وُيحترم 

بح�شب  اأت�شّرف  اأم  ابني  رغبة  األّبي  هل  وف�شيلته.  خبرته  ب�شبب 

م�شلحته الترب�ّية؟ اأنا محتار!«.

اأجابه مدير الملتقى: »اأت�شّ�ر اأّنها من اأف�شل االأنظمة االأكاديمّية، 

ِلَم الحيرة؟! الِطفل غدًا �شيجد الفارق و�شي�شكرك«، قاطعه: »ولكّنها 

»كاأّي  متفاعاًل:  الح�ش�ر  اأحد  عّلق  والعقاب«.  للث�اب  نظامًا  تفر�س 

باالإيجاب  له  اأوم��اأ  متجّددًا«.  مرنًا  يك�ن  اأن  الُمِهمُّ  ت��رب���ّي..  نظام 

فالمدر�شة كذلك.

نظامًا  وجدنا  ل�  »رّبما  ح�شرته:  المدير  اأب��دى  عندها 

به،  والثقة  وف�شيلته  الحاكم  خبرة  ي�ّفر  كهذا  حاكمًا 

المتحّدث  فثّبت  م��ش�عنا«،  ال��ي���م  نناق�س  ��ا  ُك��نَّ لما 

»الميكروف�ن« مجّددًا: »في الحقيقة كنُت اأتحّدث عن 

ابني...  ومدر�شة  وعائلتي  فيه  اأعي�س  اأنا  ُحكٍم،  نظام 

كنت اأعّرفكم بنظام والية الفقيه كما ه�... واالآن اإليكم 

التف�شيل...«.

نهى عبد اهلل

آخر الكالم
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