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ال�صّيد علي عّبا�ض املو�صوي

ي�ساأل الإن�سان اأحيانًا نف�سه عن �سّر وجوده وخلقته. وتتحّير المدار�س 

اأهمّيته  الرغم من  ال�سوؤال، على  الفل�سفّية في تقديم الجواب عن هذا 

بالن�سبة اإلى الإن�سان، وكونه م�سيرّيًا؛ لأّن �سوؤال البداية يرتبط بالجواب 

عن النهاية، وحديث الفتتاح يحكي نوعًا ما عن الختتام.

الإ�سالمّية، ترتبط  الدينّية  الكونّية  الروؤية  التي تقّدمها  اإّن الإجابة 

بكون هذا الإن�سان هو محور الوجود كّله. فما مّيزه به اهلل عزَّ وجلَّ عن 

جهة،  من  والمنزلة  المكانة  يحّددان  عليها  له  وف�سّ المخلوقات،  �سائر 

والوظيفة والدور من جهة اأخرى.

نابع  الإن�سانّي  التمييز  هذا  اأّن  لوجدنا  الإن�سانّية  الحياة  تتّبعنا  ولو 

من العقل الذي اأعطاه اهلل عزَّ وجلَّ لهذا الإن�سان. وبالعمل، بهذا العقل، 

يتمّكن الإن�سان من اأن يتبّواأ منزلته، ويقوم بدوره.

اأ�سا�س  وامتالك الإن�سان للعقل ي�ستتبع تمّيز الإن�سان ب�سفة اأخرى 

ُمنِتجة.  العقل  وبها قوامه، وهي الختيار. وبهذه ال�سفة، تكون فاعلّية 

تعطي  اإ�سافة  اأّي  والإل���زام  الجبر  مع  العقل  لوجود  يكون  فلن  واإّل، 

خ�سو�سّية لهذا المخلوق.

وعندما نتاأّمل مفردة الختيار، نجد اأّنها تفتر�س في داخلها تعّددية 

ت�سمح للموجود الإن�سانّي اأن يبحث في هذا المتعّدد، ليكون اختياره تاّمًا. 

أول الكالم
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واإل، فلو وهْبته الختيار وو�سعته اأمام �سبيل واحد، وفر�سة متفّردة، ل 

عديل لها، فلن يكون لهذا الختيار فائدة.

الموجود  هذا  ال�سيطان،  َخلق  من  حّتى  الِحكمة  اأن  يظهر  وبهذا، 

الذي يمّثل القّمة في الع�سيان الإلهّي، هو لأجل اأن ُيفتح اأمام الإن�سان 

باب الختيار. فالمع�سية ال�سادرة عن ال�سيطان برف�س ال�سجود لآدم، 

التمادي  خالل  من  الإلهية،  الإرادة  مخالفة  على  لإ�سراره  والم�ستتِبعة 

في الخروج عن العبودية، بل وال�سعي الحثيث، وبا�ستخدام لغة الَق�سم 

»بالذات الإلهّية«، لإبراز ال�سرار على دعوة النا�س اإلى مع�سية خالقهم؛ 

هي لأجل اأن يكون هذا الإن�سان اأمام تعّددّية ت�سمح له بفر�سة الختيار، 

والنهي  الأمر  وفي  التكليف  في  فيكون  اختياره،  م�سوؤولّية  يتحّمل  وبهذا 

معنى.

عن  ال�سادر  ال�ستثناء  هو  هنا  اأمامه  نقف  اأن  يمكننا  ما  ولكن، 

عن  خارجة  الب�سر  من  دائرة  ثّمة  باأّن  والعتراف  والإق��رار  ال�سيطان، 

�سلطانه وعن دائرة اإغوائه وهي التي يطلق عليها القراآن الكريم ت�سمية 

)المخَل�سين(؛ اأي الذين اأخل�سهم اهلل عّز وجّل له، واأحاطهم بح�سن 

ل ي�ستطيع ال�سيطان اأن ينفذ من خالله.

الميزة  اأّن هوؤلء قد خرجوا عن دائرة  اإطالقًا  ولكن، هذا ل يعني 

الإن�سانيّة المتمثّلة بالختيار، الراجعة اإلى العقل، وهو الهبة الإلهيّة لهذا 

الإن�سان، بل اإّن الختيار الإلهّي لهم بجعلهم من )المخَل�سين( نابع من 

انة من حبائل ال�سيطان. ولذا،  فعل �سادر عن ذواتهم جعلتهم في َح�سَ

الذاتي من  الإقرار منه بخروجهم عن م�ساحة عمله. فالتح�سين  كان 

ة. ِقبلهم جعلهم محّل الرعاية الإلهّية الخا�سّ

اإّن هذا يفتح الباب اأمام الإن�سان للتفكير ملّيًا في اأّن اإمكانّية الخروج 

من ربقة ال�سيطان تعود اإلى نف�سه، واأّن من غير الممكن تبرير الإن�سان 

المع�سية باإغواء ال�سيطان له؛ لأّن التح�سين فعل واقع تحت الختيار، 

يخرج بالإن�سان من دائرة النفوذ ال�سيطانّي.

فياأتي  اأوًل.  العبد،  عن  �سادرًا  الإخال�س  يكون  اأن  ذل��ك،  ومفتاح 

 ، العباد الحقيقيين هلل عزَّ وجلَّ لياأخذ به، فيكون من  الخال�س الإلهّي 

بنحو ت�سّح تلك الن�سبة بينهم وبين الذات الإلهّية بكاف الخطاب كما في 

ْغِوَينَُّهْم 
ُ
ْر�ِس َولأ

َ
َزيَِّننَّ َلُهْم ِفي الأ

ُ
ْغَوْيَتِني لأ

َ
قوله تعالى: {َقاَل َربِّ ِبَماآ اأ

يَن} )الحجر: 39 - 40(. ْجَمِعيَن * اإِلَّ ِعَباَدَك ِمْنُهُم اْلُمْخلَ�صِ
َ
اأ

واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رّب العالمين. 
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مبادئ العقيدة:

1- مبداأ التوحيد:
ويعني هذا المبداأ: الإيمان الواعي بعقيدة وجود اهلل �سبحانه، والعتقاد باأّنه 

اإله واحد، فرٌد �سمد. ويربط هذا المبداأ بين عقيدة الإيمان باهلل من جهة وبين 

طاعته العبادّية واللتزام باأوامره ونواهيه من جهة ثانية، وبين اآثار هذا الإيمان 

ونتائج التعّبد، من جهة ثالثة. وبذلك يف�ّسر مبداأ التوحيد كل اأنماط العالقة:

بين الإن�سان وربه، وبينه وذاته، ومع الآخرين اأفرادًا وجماعات.

فالتوحيد -كمبداأ اأ�سا�س في عقيدة الإن�سان الموؤمن- هو القاعدة الأ�سا�س 

التي ينتظم عليها �سلوك الإن�سان في حركة الحياة، وتوؤ�ّس�س على مبناها اأفعاُله 

 الحمد لله دّيان الّدين
د. يو�صف َمَدن

ال�صلوك  تنظيم  قيم  مبادئ  عن  ال�صابقة  االأع���داد  في  تحّدثنا 

اأّن  وتبيَّن  المهدي|.  االإم��ام  دع��اء  االفتتاح«  »دع��اء  في  ال���واردة 

ما  ال�صلوك في اتجاه واحد. وبناًء على  القيم تعمل على �صبط  هذه 

ذكرنا �صابقًا هناك مبداآن اآخران م�صافًا اإلى مبادئ القيم، وهي مبادئ 

ترتبط بالعقيدة تنّظم عالقة االإن�صان مع الذات االإلهّية، وهما: مبداأ 

التوحيد، ومبداأ الت�صليم هلل. و�صن�صرحهما في هذا العدد.

دعاء االفتتاح)12(:

في رحاب بقية اهلل
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و�سبط  التكليفّية،  الأفعال  بناء  عليها  وُيْبَنى  وتعالى،  �سبحانه  باهلل  الإيمان  في 

اتجاهاتها الإيجابية. وبذلك يف�ّسر في �سياق هذا المبداأ الجوهري بروز معطياته 

ومجموعة الآثار والنتائج الإيجابية التي تظهر في حياة الإن�سان تاأثرًا به.

ونواياه  وغاياته  لالإن�سان  العبادية  الدوافع  بين  يربط  التوحيد«  »مبداأ  اإنَّ 

ورّبه  الإن�سان  بين  العالقة  فتاأتي  قها،  تحقُّ في  المرغوب  التكليفية  وا�ستجاباته 

منظمة ومتكاملة. لهذا، لحظنا تركيز ن�س »دعاء الفتتاح« على توجيه الإن�سان 

وال�سعور  نعمه،  و�سابغ  باآلئه  والإق��رار  والتمجيد،  والحمد،  الثناء،  باأ�ساليب  هلل 

اهلل  نعم  �سوابغ  م�ساهاة  عن  عمله  بق�سور  الإن�سان  عند  الدائم 

�سبحانه وتعالى، وق�سور فعله عما ي�ستحقه رّب العباد من تقدير.

الحمد لتثبيت �صفات التوحيد

ونعتقد -بتوا�سع معرفتنا- اأن الإمام المهدي محمد بن الح�سن  | 

ظلَّ في دعائه يكرر األفاظًا تدل على رغبته في تقوية عقيدة التوحيد والإيمان 

وذلك  وال��وج��دان،  والعقول  النفو�س  في  وتثبيتها  عقدي،  كمبداأ  �سبحانه  باهلل 

في  �سريك  له  يكن  ولم  ول��دًا  ول  �ساحبًة  يتخذ  لم  الذي  »الحمد هلل  لقوله|: 

الملك. الحمد هلل الذي ل م�ساد له في ملكه، ول منازع له في اأمره، ول �سريك 

الخلق  في  والمنت�سر(  )الظاهر  الفا�سي  هلل  الحمد  خلقه.  في  له 

ر  اأمره وحمده. الحمد هلل مالك الملك، مجري الفلك، م�سخِّ

ان الدين رب العالمين. الحمد  الرياح، فالق الإ�سباح، ديَّ

هلل على حلمه بعد علمه... الحمد هلل الذي َيْخُلق ولم 

ويميت  يطعم،  ول  ويطعم  ُي��ْرَزق،  ول  وُي��ْرِزق  ُيخلق، 

بيده  يموت،  ل  حي  وه��و  الموتى،  ويحيي  الأح��ي��اء، 

.
)1(

الخير، وهو على كل �سيء قدير«

إنَّ »مبدأ
 التوحيد« يربط بني 

الدوافع العبادية 
لإلنسان وغاياته 

ونواياه واستجاباته 
التكليفية املرغوب 

قها يف حتقُّ
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ابن طاوو�س، �س327 - 331.( 1)
 

الهوام�س

وت����ت����داخ����ل م����ع ع��ق��ي��دة 

ال��ت��وح��ي��د -ك��م��ب��داأ اإي��م��ان��ي- 

اهلل  �سفات  على  ت��دل  األ��ف��اظ 

وال�ستغفار  وتعالى،  �سبحانه 

والت�سبيح  وال�����س��وؤال،  وال��رج��اء،  وال��وج��ل 

وحمده،  اهلل  وتمجيد  والثناء،  والتكبير، 

وتعالى  �سبحانه  اأن��ه  باإخال�س  والإق���رار 

مبداأ  ويترك  والأّولين.  الآب��اء  ورب  الرب 

التوحيد كعقيدة دينية فاعلة اأثره التربوّي 

��اذ في النف�س الب�سرية.  الأخَّ

2 - مبداأ الت�صليم هلل:
و�سلوكّي  وق��ل��ب��ّي  نف�سّي  اّت��ج��اه  وه��و 

الجوهرّي  ال��م��ب��داأ  ت��رّت��ب ع��ن  وع��ق��ائ��دّي 

ا�ستقّر  ما  فاإذا  التوحيد،  مبداأ  وهو  الأول 

اإيمان  وعقله،  الإن�سان  نف�سّية  داخ��ل  في 

ثابت بوحدانية اهلل و�سلطانه على الوجود 

اإدارة  في  ب��اإرادة اهلل وحكمته  واآمن  كله، 

اإرادت��ه  وارتباط  �سنعه،  وجميل  الوجود، 

يدير  وتعالى  �سبحانه  باإرادة اهلل  كاإن�سان 

يعقب  فاإنه  فعله،  �سنيع  بح�سن  الوجود 

الإيمان بتوحيد اهلل �سبحانه وتعالى ت�سليم 

من الإن�سان بما اختاره اهلل له 

في الر�سا وال�سخط، في الخير 

قناعة  ع���ن  وي��ر���س��ى  وال�����س��ر، 

عقلية ونف�سّية ذاتية بق�سمة اهلل 

�سبحانه. وعلى الذات اإما )�سبط النف�س 

بال�سبر( ول تجزع لأن اإرادة اهلل ما�سية، 

اأو )ال�سكر( لفعل اهلل و�سمان نيل مثوبته، 

وق�ساء اهلل وقدره كذلك »ما�ٍس«.

هدف دعاء االفتتاح

الفتتاح  دع��اء  ن�ّس  اأن  ُي�ستفاد  ق��د 

)الإيمان  مبداأين:  تحقيق  ا�ستهدف  قد 

بق�سمته  الت�سليم  ث��م  وت��وح��ي��ده،  ب���اهلل 

معرفته  على  ويرتكز  وتعالى(.  �سبحانه 

التنزيه،  ب�سفات  اإل��ي��ه  وال��ت��وّج��ه  تعالى 

وال�ستغفار. فيما يرتكز مبداأ )الت�سليم( 

وطاعته  �سبحانه  هلل  التام  النقياد  على 

اء. اء وال�سرَّ تعالى، وقبول اأمره في ال�سرَّ

اإلى هنا، نختم هذه القراءة في دعاء 

الفتتاح عبر عر�س مبادئ القيم كدوافع 

بمبادئ  لها  موؤ�س�سًا  ال��م��وؤم��ن،  ل�سلوك 

العقيدة التي ينتظم عليها ذلك ال�سلوك.

والحمد هلل رّب العالمين.

في رحاب بقية اهلل
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التوبة بقلٍب محترق)*(
بال�صند المّت�صل اإلى االإمام االأقدم حّجة الفرقة ورئي�ض 

االأُّمة، محمد بن يعقوب الكلينّي )ر�ض( عن محّمد بن يحيى، 

الح�صن بن محبوب، عن  اأحمد بن محّمد بن عي�صى، عن  عن 

معاوية بن وهب قال: �صمعت اأبا عبد اهللQ يقول: »اإذا 

الدنيا  في  عليه  ف�صتر  اهلل  اأحّبه  ن�صوحًا  توبًة  العبد  تاب 

ما  َمَلَكْيه  ُين�صي  قال:  عليه؟  ي�صتر  وكيف  فقلت:  واالآخ��رة. 

كتبا عليه من الذنوب، ثّم يوحي اإلى جوارحه: اكتمي عليه 

يعمل  كان  ما  عليه  اكتمي  االأر�ض:  بقاع  اإلى  ويوحي  ذنوبه، 

ي�صهد  �صيٌء  ولي�ض  يلقاه  حين  اهلل  فيلقى  الذنوب،  من  عليِك 

عليه ب�صيٍء من الذنوب«)1(.

نور روح اهلل
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في حقيقة التوبة

عن  عبارة  وهي  ال�سعبة.  المهّمة  المنازل  من  التوبة  اأّن  اعلم 

هذه  ُحجبت  اأن  بعد  النف�س،  روحانّية  اإلى  الماّدة  عالم  من  الرجوع 

الروحانّية ونور الفطرة بغ�ساوات ظلمانّية جّراء الذنوب والمعا�سي.

َر�سم  كل  من  وخالية  نقّية  �سفحة  تكون  فطرتها  بدء  في  والنف�س 

ونق�س، ول توجد فيها الكمالت الروحّية ول تّت�سف بالنعوت الم�ساّدة 

لها. ولكن قد اأودع اهلل فيها نور ال�ستعداد والأهلّية لنيل اأّي مقام رفيع اأو 

و�سيع، واأُن�سئت فطرتها على ال�ستقامة، وعندما تجترح �سّيئة، تح�سل في 

وال�سواد،  الظلمة  المعا�سي، ت�ساعفت  ازدادت  ُظلمة و�سواد، وكّلما  القلب 

اإلى اأن يغ�سى الظالم وال�سواد القلب كّله، فاإذا انتبه الإن�سان ودخل منزَل 

الحالة  اإل��ى  وع��اد  الظلمانّية  الحالت  زال��ت  ال�سرائط-  -ح�سب  التوبة 

جميع  من  خالية  �سفحة  اإلى  -النف�س-  تنقلب  وكاأنها  الأ�سلّية  النورّية 

.
)2(

الكمالت واأ�سدادها. »التائب من الذنب كمن ل ذنب له«

توبته  بعد  التائب  ال�سخ�س  اأّن  هي  هاّمة:  نقطٍة  اإلى  النتباه  ويجب 

ال�سابق،  الفكرّي  الخال�س  والّنور  الروحانّي،  الداخلّي  ال�سفاء  ي�ستعيد  ل 

لم  وتزيله عنها  ال�سواد  تعالج  اأن  ثم حاولت  بي�ساء  �سّودت �سفحة  اأّنك  فلو 

بين  �سا�سٌع  َلَبوٌن  اإّنه  النا�سع.  البيا�س  الأولى من  اإلى حالتها  ال�سفحة  تعد 

خليٍل يكون مخل�سًا مع الإن�سان طوال العمر، و�سديق يخونك ثّم يعتذر عن 

تق�سيره.

اإذًا، يجب على الإن�سان اأن يتجنَّب ما اأمكن ارتكاب المعا�سي والذنوب، 

لأّن اإ�سالح النف�س بعد اإف�سادها من الأعمال ال�ساقة.

في اأركان التوبة

اإّن من اأهّم ال�سروط التي ُتعتبر ُركنًا ركينًا للتوبة: 

1- الندامة على الذنوب والتق�سير في اأداء التكاليف ال�سرعّية.
2- العزم على عدم العودة اإلى الذنوب نهائّيًا.

من  وُيعتبران  التوبة  حقيقة  يحّققان  الأم��ري��ن  هذين  اأّن  الحقيقة،  وف��ي 

هذه  واإنجاز  المقام  هذا  تح�سيل  الباب،  هذا  في  والعمدة  الذاتية.  مقّوماتها 

عالم  في  وعواقبها  روحه،  في  معا�سيه  تاأثير  الإن�سان  يتذّكر  نحو  على  الحقيقة 

البرزخ ويوم القيامة، كما هو مقّرر في المعقول والمنقول ومبرهن عليه لدى اأهل 

العلم والمعرفة، وماأثور في اأخبار اأهل بيت الع�سمة R من اأّن للمعا�سي في 

نور روح اهلل
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تكون  العالم  في ذلك  ال�سور  وهذه  معها.  تتنا�سب  �سورًا  والقيامة  البرزخ  عالم 

ذات حياة واإرادة حيث تعّذب الإن�سان المذنب وت�سيء اإليه عن �سعور واإرادة. فاإّن 

نار جهّنم، اأي�سًا، تحرق الإن�سان عن اإرادة ووعي؛ لأّن تلك الن�ساأة ن�ساأة الحياة.

اهلل يحّب التّوابين

عندما يتوّفر هذان الركنان -الندم على اقتراف المع�سية والعزم على 

عدم العودة اإليها- يتي�ّسر عمل �سالك طريق الآخرة، وتغ�ساه التوفيقات الإلهّية 

ِريَن}  اِبيَن َوُيِحبُّ اْلُمَتَطهِّ  ُيِحبُّ التَّوَّ
َ
لي�سبح ح�سب الن�ّس القراآنّي {اإِنَّ اهلل

)البقرة: 222( وح�سب الرواية ال�سريفة في اأّول المقال، محبوبًا هلل تعالى، 

اإذا كان مخل�سًا في توبته.

بالريا�سة  التوبة،  تحقيق  �سبيل  في  ي�سعى  اأن  الإن�سان  يجب على 

اأن  عليه  ويجب  الاّلئق  والتدّبر  وبالتفّكر  والعملّية،  العلمّية 

يفهم اأّن المحبوبّية عند اهلل ل تقّدر بح�ساب. واهلل يعلم باأن 

الأنوار  من  نوع  اأّي  من  العوالم  تلك  في  الحّق  حّب  �سورة 

اهلل  يتعامل  وكيف  تكون،  الكاملة  والتجّليات  المعنوّية 

�سبحانه مع محبوبه.

نعم  تقّدر  ول  وجهول،  ظلوم  اأن��ت  كم  الإن�سان  اأيُّها 

ولّي النعم! اإّنك تع�سي وتعادي �سنين و�سنين وليَّ نعمك، 

الذي وّفر لك كّل و�سائل الرفاه والراحة دون اأن تعود منها 

الفترة  وطيلة هذه  وفائدة،  بجدوى  باهلل-  -والعياذ  عليه 

اأبدًا ولكّنك  قد َهتكت حرمته وَطغيت عليه ولم تخجل منه 

اإذا ندمت على ما فعلت ورجعت اإليه، اأحّبك اهلل وجعلك محبوبًا 

اِبيَن} فما هذه الرحمة الوا�سعة والنعم الوافرة؟  ُيِحبُّ التَّوَّ
َ
له {اإِنَّ اهلل

الندامة.. احتراق القلب

واأي�سًا، يجب على الإن�سان اأن يقّوي في قلبه �سورة الندامة، كي يحترق 

القلب اإن �ساء اهلل تعالى؛ وذلك باأن يفّكر في الآثار الموح�سة للمعا�سي وفي 

عواقبها، ويعمل على تقوية الندامة في قلبه، وُي�سرم النار في قلبه على غرار 

{َناُر اهلِل اْلُموَقَدُة} )الهمزة: 6(، ويحرق قلبه في نار الندامة حّتى تحترق 

وليعلم  و�سدئه.  القلب  عن  الكدورة  وتزول  المعا�سي  جميع  الندامة  نار  مع 

باب جهّنم هذه  يفتح في وجهه  ولم  الندامة،  نار  بنف�سه  ي�سرم  لم  اإذا  اأّنه 

التي تكون بذاتها الباب الرئي�سّي لأبواب الجّنة، فعندما ينتقل من هذا العالم 

تهّياأت له ل محالة في ذلك العالم نار عاتية، وُتفَتح في وجهه اأبواب جهّنم 

وتو�سد في وجهه اأبواب الجّنة والرحمة.

)*( الأربعون حديثًا، الحديث ال�سابع ع�سر.

الكافي، الكليني، ج2، �س430.( 1)

)م.ن(، �س435.( 2)

الهوام�س

على اإلنسان أن 
يقّوي يف قلبه صورة 
الندامة، كي يحرتق 

القلب، وذلك بأن يفّكر 
يف اآلثار املوحشة 

للمعاصي ويف 
عواقبها
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اإلمام الخميني}: 
جالٌل وجمال)*(

مع اإلمام الخامنئي
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وهذا ما اأراد بع�سهم اإ�ساعته حول �سخ�سّية الإمام الخمينّي }، حيث 

في  مّرت  محترمة،  تاريخّية  �سخ�سّية  مجّرد   { الخمينّي  الإمام  اأّن  يرون 

تاريخ هذا البلد، وكانت �سخ�سّية ن�سيطة ونافعة في يوم من الأيام، وها هو الآن، 

قد فارق هذه الجماهير وارتحل عنها وانق�ست اأّيامه، فما علينا والحال هذه اإّل 

اأن ُنكّن الحترام لهذه ال�سخ�سية، ون�ستذكرها باإجالل واإكبار، لي�س اإّل. هناك 

من يريد اأن ُيعّرفه بهذه الطريقة وي�سيع هذا النطباع في �ساأنه، وهذا خطاأ.

خارطة الطريق: التعّرف اإلى �صخ�صّية االإمام

اإّن الإمام هو موؤ�ّس�س مدر�سة فكرّية و�سيا�سّية واجتماعّية. لقد اآمن ال�سعب 

ومعرفة  الطريق  هذا  موا�سلة  واإّن  م�سارها.  �سمن  وتحّرك  المدر�سة،  بهذه 

خارطته ل تت�سّنى اإّل عبر معرفة الإمام، التي نق�سد بها معرفة اأ�سول الإمام 

ب�سكٍل �سحيح، ومعرفة مبانيه الفكرّية، والبحث حول تلك ال�ساكلة الأ�سا�سّية 

لفكر اإمامنا العظيم. وهذا ما نريد معرفته ب�سكٍل �سحيح.

لقد كان الإمام فقيهًا كبيرًا، وكذلك كان فيل�سوفًا و�ساحب 

الموا�سيع  في  رائ��دًا  ُيعّد  وك��ان  النظرّي،  العرفان  في  راأي 

والمجالت الفنّية والعلمّية. غير اأّن �سخ�سّية الإمام البارزة 

ل ترتبط باأّي واحد من هذه الأمور؛ واإّنما تجّلت �سخ�سّية 

َحقَّ   ِ
َّ

اهلل ِف��ي  {َوج��اِه��دوا  اآية  تحّقق  الحقيقّية في  الإم��ام 

ِجهاِده} )الحج: 27( بم�سمونها وتج�سيدها، حيث خا�س 

واإمكانّيات  بما ملك من قدرات  العظيم،  الخمينّي  الإمام 

علمّية بارزة، ميدان الجهاد في �سبيل اهلل وا�ستمّر في هذا 

في  لي�س  عظيمة،  حركة  واأطلق  عمره،  اآخ��ر  حّتى  الجهاد 

بلده وح�سب، بل في كل العالم الإ�سالمّي، وبمعنى من المعاني 

نتائج منقطعة  الحركة عن  اأ�سفرت هذه  وقد  كافة.  العالم  اأرجاء  في 

النظير.

االأرك��ان  تجاهل  في  يكمن  العظيم  االإن�صان  �صخ�صّية  تحريف  اإّن 

اأو  اأو تف�صيرها على نحو مغلوط،  االأ�صا�صّية التي تّت�صم بها �صخ�صّيته، 

ال�صخ�صية  هذه  �صاحب  كان  فاإذا  و�صطحّية.  فة  محرَّ ب�صورة  تعريفها 

واأ�صرارًا  خ�صائر  وي�صّبب  خطر  تحريفها  ف��اإّن  وقائدًا،  واإمامًا  قدوة 

لالأجيال  ومر�صد  دليل  بمثابة  �صيكونان  وقوله  فعله  اأّن  ذلك  فادحة، 

التي تاأتي بعده. 

جتّلت شخصّية 
اإلمام احلقيقّية 

يف حتّقق آية 
{ َوجاِهدوا ِفي 

اللَِّه َحقَّ ِجهاِده} 
)احلج: 27(
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اإنجازان كبيران

لقد تحّقق على يد الإمام } اإنجازان كبيران لم ي�سبق لهما مثيل في 

تاريخ البلد:

الإنجاز الأول: الإطاحة ب�سرح نظام �سلطوّي، وراثّي، وظالم. لقد كان 

العمل الكبير لالإمام اإ�سقاط هذا البناء الفا�سد، وت�سليم مقاليد الأمور اإلى 

اأبناء ال�سعب.

الأمر  الإ�سالم،  اأ�سا�س  على  مبنيَّين  ونظام  دولة  اإقامة  الثاني:  الإنجاز 

الذي لم ي�سبق له مثيل في تاريخ الإ�سالم منذ �سدر الإ�سالم الأول.

االرتباط الدائم باهلل

الجهاد  على  يقت�سر  ل  العظيم  الرجل  هذا  جهاد  اأّن  اإلى  الإ�سارة  اأوّد 

ال�سيا�سّي والجتماعّي اأو الجهاد الفكرّي، واإّنما رافق كلَّ حالت الجهاد، منها 

جهاُد النف�س واللتزام بالرتباط الدائم باهلل �سبحانه وتعالى - وهذا در�ٌس 

لنا. 

لقد كان اإمامنا العظيم من اأهل الخ�سوع والبكاء. ولطالما كّرر في �سهر 

ال�سعبانية، خالل كلماته، قائاًل:  المناجاة  الفقرة من  المبارك هذه  �سعبان 

ياِء َنَظِرها اإَِليَك  ب�صاَر ُقلوِبنا ِب�صِ
َ
ِنر اأ

َ
»اإِلهي َهب لي كماَل اِلنِقطاِع اإِليَك َواأ

لی  َمعِدِن الَعَظَمة«. هكذا  اإِ َل  ب�صاُر الُقلوِب ُحُجَب الّنوِر َفَت�صِ
َ
اأ َحتَّی َتخِرَق 

واّت�ساله  ودع��اءه،  ومناجاته،  الأ�سحار،  في  بكاءه  ف��اإّن  الإم��ام.  �سلوك  كان 

الدائم، كّلها كانت ت�سّكل الدعم المعنوّي لمتابعة جهاد هذا الرجل العظيم 

وا�ستمراره.

منظومة االإمام الفكرّية

فكرّية  لمدر�سة  الكاملة  الخ�سائ�س  تمتلك  الفكرّية  الإمام  منظومة  اإّن 

واجتماعّية و�سيا�سّية، فاإّنها:

حيث  التوحيد،  عن  عبارة  وهي  كونّية:  روؤي��ة  علی  وتقوم  ت�صتند  اأوًل: 

التحتّية  البنية  هو  الذي  التوحيد،  على  مبنّية  واأقواله  تحّركاته  جميع  كانت 

الأ�سا�سّية لجميع الأفكار الإ�سالمّية.

المنظومة  هذه  بها  تّت�سم  التي  الأخ��رى  ال�سمة  الع�صر:  مواكبة  ثانياً: 

منها  تعاني  التي  الق�سايا  وتطرح  الع�سر،  تواكب  كانت  اأّنها  هي  الفكرّية 

تحتّل  ال�ستكبار  ومواجهة  ال�ستبداد  مناه�سة  اإّن  الب�سرية.  المجتمعات 

ال�سدارة في مدر�سة الإمام الفكرّية، ولهذا ال�سبب فقد راجت هذه الدعوة 

وانت�سرت في الأرجاء كاّفة.

ثالثاً: حيوّية ون�صيطة: والميزة الأخرى لهذه المدر�سة الفكرّية هي اأّنها 

مع اإلمام الخامنئي
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كتقديم  تكن  فلم  وعملّية؛  ون�سيطة  حيوّية  كانت 

وفاقدة  البحث،  مقام  في  الجاذبة  الأفكار  بع�س 

للفاعلّية في ميدان العمل، ولهذا ال�سبب نجح فكر 

م اإلى الأمام. الإمام } ونهجه، وانت�سر وتقدَّ

االإمام اأيقظ ال�صعب

مندفٍع،  متحّفز،  �سعٍب  اإلى  الإمام  حّولنا  لقد 

�سامية،  اأه��داف  ذي  �سعب  بالأمل،  ومفعم  حيوّي 

يتمّتع بالن�ساط والندفاع. ولقد ا�ستفقنا وقمنا من 

حالة الإغماء وال�سبات، نتيجة ما قامت به نه�سة 

اإمامنا الجليل، وما اأنجزه هذا الرجل العظيم.

الإمام } تعتبر  �سخ�سية  تحريف  اإّن 

تحريفًا لنهج الإمام وتحريفًا لل�سراط الم�ستقيم. 

وفي �سوء ذلك يتّخذ خطر »تحريف الإمام« طابعًا 

ح�ّسا�سًا وهامًا.

 كان مظهرًا لّلطف االإلهي

فالعدّو كان  لتحريف �سخ�سيته؛  الإمام  ُبذلت جهود في زمان حياة  لقد 

هيئة  على  العالمّية  الإع��الم  و�سائل  في  يقّدمه  اأو  الإم��ام  يعّرف  اأن  يحاول 

�سخ�سّية ثورّية مت�سّلبة عنيفة، على غرار ما نعرفه في تاريخ الثورات الكبيرة 

والمعروفة في العالم. اأجل، فلقد كان الإمام حا�سمًا ل يتزلزل، ورا�سخًا في 

والع�سق  والموا�ساة  والمحّبة  واللطف  للعاطفة  مظهرًا  كان  اأّنه  اإّل  قراراته، 

والم�ست�سعفة في  المظلومة  الطبقات  اإلى  بالن�سبة  �سّيما  ول  ولخلق اهلل،  هلل 

المجتمع.

وقد عمَد بع�س اأعداء الداخل اإلى تحريف �سخ�سّية الإمام حّتى في فترة 

وبع�س  الأق��وال  بع�س  اأّن  لهم، حتى  يحلو  ما  كّل  اإليه  ين�سبون  فكانوا  حياته، 

قيد  باأّي  يتقّيد  ل  ليبرالّي،  اإن�سان  ب�سورة  الإمام  ُت�سّور  كانت  الت�سريحات 

و�سرط في �سلوكه تجاه الم�سائل ال�سيا�سية، والفكرية والثقافية اأي�سًا. وهذه 

النظرة اأي�سًا �سديدة النحراف، وتخالف حقيقة الأمر. 

يتمكن  لم  النا�س حقيقة خالدة،  قلوب  في  الإمام  ]محبوبّية[  �سعبّية  اإن 

العدّو من الق�ساء عليها �سابقًا. ومن هنا ُتعتبر ق�سية تحريف �سخ�سية الإمام 

المغرو�سة في قلوب الكثير من النا�س -في داخل البلد وخارجه- خطرًا كبيرًا.

)*( كلمة الإمام الخامنئي { في الذكرى ال�ساد�سة والع�سرين لرحيل الإمام الخميني } - 2015/06/04م.

الهوام�س

كان اإلمام حاسمًا 
ال يتزلزل، وراسخًا 

يف قراراته، إّلا 
أنه كان مظهراً 

للعاطفة واللطف 
والعشق هلل وخللق 

اهلل
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 َهــــــــاَمــــــــِت
َ

ُِبـــــــــــــك
ــة ــَه ــَواِل

ْ
ــوُب ال

ُ
ــل

ُ
ــق

ْ
ال

اآية اهلل ال�صيخ حممد تقي م�صباح اليزدي )حفظه اهلل(

 :Q ال�صّجاد  لالإمام  الذاكرين«  »مناجاة  في  ورد 

ُجِمَعِت  َمْعِرَفِتَك  َوَعَلى  اْلَواِلَهُة،  اْلُقُلوُب  َهاَمِت  ِبَك  »اإَلِهي 

َواَل  ِبِذْكَراَك،  اإاَلّ  اْلُقُلوُب  َتْطَمِئُنّ  َفاَل  اْلُمَتَباِيَنُة،  اْلُعُقوُل 

َمَكاٍن،  ُكِلّ  ِفي  ُح  اْلُم�َصَبّ اأْنَت  ُروؤَْياَك،  ِعْنَد  اإاَلّ  ُفو�ُض  الُنّ َت�ْصُكُن 

َواْلَمْدُعُوّ  اأَواٍن،  ُكِلّ  ِفي  َواْلَمْوُجوُد  َزَماٍن،  ُكِلّ  ِفي  َواْلَمْعُبوُد 

ُم ِفي ُكِلّ َجَناٍن«. ِبُكِلّ ِل�َصاٍن، َواْلُمَعَظّ

وصايا العلماء
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مراتب المحّبة

اإّن قلب الإن�سان وروحه هما 

والأحا�سي�س،  العواطف  مركز 

الأح��ا���س��ي�����س  ه���ذه  جملة  وم���ن 

الإن�سان  يميل  وع��ادًة  المحّبة، 

ويتعّلق بما يتالءم مع طبعه. ثم 

�سل�سلة مراتب  المحّبة  لهذه  اإّن 

ط���ول���ّي���ة، وف����ي اأع���ل���ى م��رات��ب 

المحّبة »الوله« و»الهيام«.

ال����ول����ه: ه��و ال��ح��ي��رة م��ن ���س��ّدة 

المحّبة.

في  ال�سخ�س  فيها  ي��ك��ون  مرتبة  وال���ه���ي���ام: 

حالة جنون وحيرة من �سّدة الع�سق والمحّبة، حيث يّتجه ب�سكل كامل نحو 

المع�سوق، فين�سى كّل وجوده. وقد كان اإبراهيمQ المظهر التام لع�سق 

والأئّمة  بالدعاء هلل  تتعّلق  التي  فهي  ذلك،  الأدن��ى من  المرتبة  واأّم��ا  اهلل. 

الأطهار R، مثاًل: هناك َمن يع�سق الإمام الح�سين  Q اإلى م�ستوى 

يكون جاهزًا لتقديم كّل وجوده.

اْلَواِلَهُة«  اْلُقُلوُب  َهاَمِت  ِب��َك  »اإَلِهي  المقطع  هذا  من  الأول��ى  والجملة 

تبّين اأوّج عواطف الإن�سان فيما له عالقة بمحّبة اهلل تعالى. وت�سير الجملة 

اإلى ن�سيب كّل العقول  اْلُمَتَباِيَنُة«  اْلُعُقوُل  َمْعِرَفِتَك ُجِمَعِت  الثانية »َوَعلَی 

من معرفة اهلل، وقد خلق اهلل العقول بحيث تتمّكن من معرفته. ولذلك، فكّل 

عقل يمتلك في الحّد الأدنى، اأدنى مراتب معرفة اهلل.

الألفاظ  ببع�س  يتعّلق  الأول:  مختلفين  مفهومين  وج��ود  نالحظ  ل��ذا، 

اأمثال »الهيام« و»الوله«، ذات العالقة بالعواطف والأحا�سي�س.

الثاني: ي�ستمل على األفاظ اأخرى اأمثال »النف�س«، »القلب« و»العقل« التي 

والإدراك��ات  العواطف  م�سدر  وت�سّكل  وحقيقته،  الإن�سان  هوّية  عن  تحكي 

والأحا�سي�س، وم�سدر معرفة اهلل تعالى.

بالتالي نبحث عن هذه المفاهيم ودللتها.
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حقيقة االإن�صان هوّية ثابتة 

ت�سّكل النف�س والروح حقيقة الإن�سان وهوّيته، وهي حقيقة ثابتة 

تبقى على الرغم مّما يح�سل في البدن من تغييرات وتحّولت. هذه 

اأداتها.  فهو  البدن  واأّما  »اأنا«،  بعبارة  اإليها  ن�سير  التي  الحقيقة  هي 

ونحن ندرك النف�س والروح الموجودة عندنا، حّتى لو لم نلتفت اإلى 

البدن واأع�سائه. 

اإذًا، البدن واأع�ساوؤه ل ت�سّكل هوّية الإن�سان وحقيقته. وعلى هذا 

الأ�سا�س، عندما نتحّدث عن ذواتنا وعن ال�»اأنا« فال ن�سير اإلى اأبداننا؛ 

ذواتنا،  هوّية  ي�سّكل  ما  واأّن  وتبّدل،  تغيُّر  حالة  في  دائمًا  البدن  لأّن 

باٍق ل يطراأ عليه اأّي تغيير اأو تبديل. بالتالي، اإّن حقيقتنا هي 

ال�سعور والمعرفة وم�سدر  النف�س والروح، وهما م�سدر 

وجودنا  وعنا�سر  البدن  بينما  واإدراكاتنا،  اأحا�سي�سنا 

بل  والإدراك���ات،  والأحا�سي�س  لل�سعور  فاقدة  المادّي 

هي مجّرد اأدوات في خدمة اأرواحنا واأنف�سنا، لنتمّكن 

بوا�سطتها من اإعمال اإراداتنا وقراراتنا.

حقيقة النف�ض والروح

بل  البدن،  لي�س  »اأن��ا«  بلفظ  اإليه  ن�سير  ال��ذي  اإذًا، 

والبدن  الإن�سان،  هوية  ت�سّكالن  اللتان  وال��روح  النف�س 

اأفّكر،  اأنا  اأقّرر،  اأنا  نقول:  لذلك. عندما  اأداة  اإّل  ما هو 

اأنا اأحّب، اأنا اأغ�سب، اأنا اأخاف، فالأنا هنا هي اأرواحنا 

التي نن�سب اإليها تلك الأفعال وال�سفات كاّفة. وقد ا�ستخدم القراآن 

الكريم عبارة »النف�س« وكذلك »الروح« اإلى جانب »القلب« و»العقل« 

اأرباب اللغة والتف�سير حالت ا�ستخدام كل  واأ�سباه ذلك. وقد در�س 

واحدة منها وخ�سائ�سها.

والوا�سح اأّن المق�سود من النف�س في هذا البحث، وفي مناجاة 

الإن�سان  ذات  اأي  الفل�سفية؛  ماهّيتها  هو   Q ال�سّجاد  الإم��ام 

وهوّيته ومنبع اإدراكاته واأحا�سي�سه، ولي�س بمعنى بع�س الم�سطلحات 

الأخالقّي  المعنى  ذوات  المطمئنة،  والنف�س  الأّم��ارة  النف�س  اأمثال: 

والتي تطرح في اأبحاث الأخالق لتبّين الخ�سائ�س الأخالقية للنف�س 

والروح.

تشّكل النفس 
والروح حقيقة 

اإلنسان وهوّيته، 
وهي حقيقة ثابتة 
تبقى على رغم ما 

يحصل يف البدن من 
تغيريات وحتّوالت

وصايا العلماء
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»القلب« المق�صود في المناجاة

كذلك ل يق�سد من القلب الع�سو ال�سنوبرّي الموجود داخل القف�س 

ال�سدرّي، بل القلب في البحث القراآنّي والحديثّي وفي العرف العاّم، هو 

حيثّية من النف�س والروح، ين�سب اإليه بع�س الميول اأمثال: المحّبة، الميل 

والإرادة، التنّفر، العداوة و�سائر الأحا�سي�س.

لهذه  الكريم  القراآن  وفي  العربية  اللغة  في  اآخ��ر  ا�ستخدام  ورد  وقد 

ا�ستراك  على  وبناًء  ب�»الفوؤاد«.  التعبير  عبر  اأي�سًا،  النف�س  من  الحيثّية 

كلمتي »القلب والفوؤاد« في التعبير عن معنى حيثّية الإح�سا�س والعواطف في 

النف�س، فقد تحّدثت الآيات ال�سريفة عن اأّم مو�سى Q عندما اأمرها 

اهلل اأن تلقيه في اليّم، لينجو من الأعداء، ووعدها باأّنه �سيعود 

َبَح  �صْ
َ
{َواأ ب�:  ذلك  بعد  وو�سفتها  الأنبياء،  من  و�سيكون  اإليها 

َبْطَنا َعلَی  ن رَّ
َ

مِّ ُمو�َصی َفاِرًغا اإِن َكاَدْت َلُتْبِدي ِبِه َلْوَل اأ
ُ
ُفوؤَاُد اأ

َقْلِبَها ِلَتُكوَن ِمَن اْلُموؤِْمِنيَن} )الق�س�س: 10(.

بعبارة اأخرى، القلب هو نف�س الإن�سان؛ من حيث اإّن 

له اإدراكات واأحا�سي�س وعواطف.

االإدراك في »العقل« و»القلب«

ت�ستخدم عبارة »العقل« باعتبارها الجهة المدركة في 

�ساأٌن  هو  الذي  العقل  اإلى  النف�س  اإدراك��ات  فتن�سب  النف�س، 

القلب  اإلى  والإدراك  التعّقل  الكريم  القراآن  ون�سب  النف�س.  من 

ْر�ِس َفَتُكوَن َلُهْم ُقُلوٌب َيْعِقُلوَن 
َ
َفلَْم َي�ِصيُروا ِفي اْلأ

َ
اأي�سًا، مثال ذلك: {اأ

كان  اإذا  ما  درا�سة  وتجدر   .)46 )الحج:  ِبَها}  َي�ْصَمُعوَن  اآَذاٌن  ْو 
َ
اأ ِبَها 

العقل والقلب من جملة قوى النف�س اأو اأّنهما من �سوؤونها. فالم�سهور بين 

ل  كما  النف�س،  العقل هو محّل  بل  ة،  قّوة خا�سّ لي�س  العقل  اأّن  الحكماء 

متنوعة  اأعمال  اإليه  ين�سب  لأّنه  وذلك  ة؛  خا�سّ قوة  القلب  اعتبار  يمكن 

تتفاوت من حيث طبيعتها، فبع�سها انفعال وبع�سها الآخر فعل. وقد ن�سب 

 ِباللَّْغِو 
ُ
القراآن الكريم النتخاب والختيار اإلى القلب: {لَّ ُيوؤَاِخُذُكُم اهلل

225(؛ اأي  ِبَما َك�َصَبْت ُقُلوُبُكْم} )البقرة:  اِخُذُكم  ُيوؤَ َوَلِكن  ْيَماِنُكْم 
َ
اأ ِفَي 

اختارت وفعلت.

القلب هو نفس 
اإلنسان؛ من حيث 

إّن له إدراكات 
وأحاسيس 

وعواطف
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كــونــوا
أنصار الله
)*()2(
ال�صهيد ال�صّيد 

Mح�صني بدر الدين احلوثي

كالم  ال�صابق  العدد  في  عر�صنا 

الحوثي  ح�صين  ال�����ص��ّي��د  ال�صهيد 

ع��ن م�����ص��وؤول��ّي��ة ال��ف��رد اأم����ام اهلل 

الوقوف في وجه  االأّم��ة، في  واأم��ام 

ولو  المظلوم،  ُن�صرة  وف��ي  الظالم 

للم�صلمين،  ح��اك��م��ًا  ال��ظ��ال��م  ك���ان 

طاعة  »وج��وب  مقولة:  اأّن  مو�صحًا 

�صّق  ع��دم  بحّجة  الظالم،  الحاكم 

هي  ووح��دت��ه��م«  الم�صلمين  ع�صا 

ال�صوء  علماء  جها  روَّ جائرة،  مقولة 

االأع��داء؛  لم�صلحة  االأّم��ة  لتدجين 

اأمريكا واإ�صرائيل.

كالم  تتّمة  العدد  هذا  في  نكمل 

.M ال�صهيد ال�صّيد ح�صين الحوثي

حزب اهلل �صادة المجاهدين

ال��ي��وم ُت��ح��اك م��وؤام��رات �سد »ح��زب 

هم  من  اأوًل:  اآخ��ر.  باأ�سلوب  ولكن  اهلل«، 

»حزب اهلل«؟

في  المجاهدين  �سادة  هم  اهلل  حزب 

هذا العالم، هم من قّدموا ال�سهداء، وهم 

من حفظوا م��اء وج��ه الأّم��ة ف��ع��اًل... وما 

وهم  وجوهنا،  م��اء  على  يحافظون  زال��وا 

الدليل  وقّدموا  ال�سهادة،  حفظوا  الذين 

على اأّن الإ�سالم ل يمكن اأن ُيهزم.

ال يّتهمون عدّوهم الحقيقّي

تحت  المكائد  له  ُتدبَّر  اهلل  حزب  اإّن 

بحيث  ج��اذب��ة؛  تكون  ل  اأخ���رى،  عناوين 

منه،  التخل�س  وي��ت��ّم  اهلل  ح��زب  ُي�سرب 

اأنَّه  اإلى  الم�سلمين،  نحن  نلتفت،  ل  حين 

قّوة ت�سّكل خطورًة على اأمريكا واإ�سرائيل، 

لأّنه لم يق�سم راأ�س اأمريكا. هكذا اأرادت 

اأمريكا اأن نظّن، من خالل خدعة البرجين 

اليهود  اأ�ساليب  من  وه��ذا  نيويورك.  في 

يلفت  كهذا،  َعَلمًا  ي�سربوا  اأن  الخبيثة، 

العرب  نحن  اأننا  يعرفون  لأنهم  الأنظار.. 

�سهلة  القطط،  كاأنظار  اأنظارنا  اأ�سبحت 

اأمريكا  راأ���س  هذا  ب��اأّن  ليوهمونا  التلّهي، 

اإذًا  »اأ�سامة وطالبان«،  يد  رب على  قد �سُ

اأّما حزب اهلل  اأميركا!!  اأعداء  اأولئك هم 

الذي لم يقم بذلك، فهو لي�س راأ�س الحربة 

حّتى ُي�سرب!!

ثّم ُي�سرب حزب اهلل فيما بعد، حينها 

لن يتحّرك اأحٌد من الم�سلمين، ولُي�سرب 

فلُي�سرب  اإي��ران،  فلُت�سَرب  ُي�سرب،  من 

مهّم،  ب�سيء  لي�سوا  ه���وؤلء  ك��ل  ال��ع��راق، 

المهّم اأن َي�ْسَلم اأ�سامة وطالبان.

منبر القادة
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اأميركا عدّو �صعيف

لأن  ف��ع��اًل؛  �سلموا  وق��د 

اأم��ري��ك��ا ك��ان��ت الأح��ر���س 

فاأين  �سالمتهم.  على 

ه��ي الإح�����س��اءات عن 

قتل واحٍد من قادتهم؟ 

اأي���ن ه��ي الإح�����س��اءات 

األف مت�سّلح  عن قتل ولو 

منهم؟ ل �سيء. اهلل وحده 

والأمريكيون  ذهبوا،  اأين  يعلم 

يعلمون اأي�سًا اأين ذهبوا، فهكذا يخّطط 

الإ�سرائيليون.

من خالل هذا، نعرف حقيقة واحدة، 

اأن الإ�سرائيليين والأمريكيين على الرغم 

مّما في حوزتهم من اأ�سلحة تكفي لتدمير 

ه��ذه الأّم���ة م��رات ع��ّدة، حري�سون ج��ّدًا 

على اأن ل يكون في اأنف�سنا �سخط عليهم، 

بكلمة  نتفّوه  ل  اأن  على  ج��ّدًا  وحري�سون 

�سخطًا  ت��زرع  اأو  �سخط  عن  تنبئ  واح��دة 

�سّدهم في اأي قرية، ولو في اأق�سى بقعة 

من هذا العالم الإ�سالمّي. 

ال����ق����راآن ال���ك���ري���م: اح�����ذروا 

اأعداءكم

مّنا  يريد  الكريم  ال��ق��راآن  ولكّن 

عليهم،  �ساخطين  نكون  اأن 

عندما حّدثنا اأنهم اأعداء. 

ن��ن��ظ��ر  اأن  م���ّن���ا  ي���ري���د 

لكننا  ك���اأع���داء،  اإل��ي��ه��م 

نعتمد  ول��م  اأغبياء،  كّنا 

الكريم.  القراآن  منطق 

وق���د ج�����اوؤوا وح��اول��وا 

العداء  ه��ذا  يزيلوا  اأن 

هذا  يم�سحوا  واأن  نفو�سنا،  من 

لأنهم  ل��م��اذا؟  ال�سخط، 

من  �سيتمّكنون  ح��ي��ن��ئ��ٍذ 

اأو  منطقة  اأّي  ���س��رب 

خطورة  ت�سّكل  جهة  اأّي 

ح��ق��ي��ق��ّي��ة ع��ل��ي��ه��م، ثم 

اأّي  اأنف�سنا  ف��ي  يكون  ل 

ريبة تثير �سخطنا عليهم. 

الإ�سرائيليين  خبث  وهذا 

ال�سعوب  وب��اق��ي  ت��ح��دي��دًا. 

والطوائف هم �سحايا مثلنا.

و�صمة االإرهاب لكّل م�صلم

تّتهم  اأن  اإل��ى  اأمريكا  تبادر  لم  لماذا 

حزب اهلل وت�سرب حزب اهلل؟ نحن نعلم 

الإره���اب  راأ����س قائمة  م��ن ه��و على  ب���اأّن 

لديها -كما تقول- اإيران وحزب اهلل؛ لأّن 

اأمريكا في خندق واحد مع الإ�سرائيليين، 

وهم الذين يحّركونها. يريدون اأن ي�سربوا 

في  ح��دث  ما  فيه  يكون  ال��ذي  الوقت  في 

نيويورك قد اأحدث رعبًا في نفو�س النا�س، 

فتبدو اأمريكا تتحّرك بجنودها، ثّم ي�سارع 

اإليها الآخرون فيوؤّيدونها.

الم�سلمين  اأفواه  ليكّمموا  انطلقوا  لقد 

من  تنطلق  اأن  ينطقوا،  اأن  ع��ن 

ح���ن���اج���ره���م ����س���رخ���ة ���س��ّد 

اأم��ري��ك��ا و���س��ّد اإ���س��رائ��ي��ل. 

الأج���واء  ت��ك��ون  حينئٍذ 

ت�سرب  لأن  منا�سبة 

ه����ن����ا وه�����ن�����اك، 

وتحت مبّرر مقّنع 

وم���ق���ب���ول ل���دى 

لقد حاولوا أن 
يشّدوا أنظار 

املسلمني إىل ذلك 
الرمز الوهمّي، الذي 

ال يضّر وال ينفع
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اإرهابّيون،  اأولئك  اأن  وه��و  الم�سلمين، 

على  كله  العالم  اأج��م��ع  ال��ذي��ن 

اأن  يجب  لذا  كذلك،  اأّنهم 

ُي�سربوا!!

هذه تمثيلّية!!

ون���ح���ن ن�����س��ي��ن��ا 

واأّن  م�سلمون  اأّن��ن��ا 

لي�س  ال��م�����س��ت��ه��دف 

واإي����ران  اهلل  ح���زب 

ف��ق��ط اإّن���م���ا الأّم�����ة 

ك���ّل���ه���ا. األ������م ن��ف��رح 

راأي��ن��اه��م  عندما  نحن 

ي��م�����س��ك��ون ال��وّه��اب��ّي��ي��ن في 

وب��داي��ة  نعمة،  ه��ذه  وق��ل��ن��ا:  ال��ي��م��ن، 

الفرج اأن يتّم القب�س على هوؤلء، لأّنهم 

�ُسّموا اإرهابّيين؟

كّله  ال�سعب  ه��ذا  اأب��ن��اء  جميعًا،  اأنتم 

يمكن اأن تكونوا اإرهابّيين بنظر اأمريكا، واأن 

تكون اإرهابّيًا حّتى داخل بيتك؛ لأنه ل يزال 

في بيتك كتاب اإرهابّي هو القراآن الكريم، 

-م��ن  ف��ه��ي   ،R البيت اأه���ل  ك��ت��ب  اأو 

وجهة نظر اأمريكا- في راأ�س قائمة الكتب 

)*( من خطبة لل�سهيد ال�سّيد ح�سين بدر الدين الحوثي M، األقاها في �سعدة - اليمن، بتاريخ 2002/1/17م. 

الهوام�س

الإرهابّية. لي�س الوهابّيون هم ال�سحّية، 

فعاًل،  الم�ستهدفين  هم  ولي�سوا 

يتعّر�سوا  ل��ن  وزع��م��اوؤه��م 

وكل  ذلك-  -اأعتقد  ل�سوء 

هذه تمثيلّيات.

م�صلمين  ن��زال  ال 

و�صنبقى

اأن  اأخ���ي���رًا، ي��ج��ب 

نخاف  ول  اهلل،  نخاف 

خوفًا  فن�سكت  الأع��داء، 

ن  ممَّ العك�س  على  منهم، 

على  ي��ع��م��ل��وا  اأن  ي��ج��ب 

عدم ظهورهم بال�سكل الذي 

�سنعمل  نحن  منهم،  الآخرين  يخيف 

اأن  ن�ستنكر  اأننا  ونعلن  ن�سرخ،  اأن  على 

اإي��ران،  ُت�سرب  واأن  اهلل،  حزب  ُي�سرب 

�سرخنا  ون��ح��ن  ال��ع��راق،  ُي�����س��رب  واأن 

�سابقًا.

ن��زال  ل  نحن  ك��ّن��ا،  اأي��ن��م��ا  �سن�سرخ 

يمنّيين، ول نزال قبل ذلك م�سلمين، نحن 

 ،R البيت  اأه��ل  روحّية  ن��زال نحمل  ل 

التي ما �سكتت عن الظالمين.

 ميكن أن تكون 
إرهابّيًا بنظر أمريكا، 
حّتى داخل بيتك؛ 

ألّنه ال يزال يف بيتك 
كتاب إرهابّي هو 

القرآن الكرمي، أو كتب 
R أهل البيت

منبر القادة

22



الغيب: مظاهره في حياة اإلنسان
الغيب: وحٌي وأمل

الغيب: وكرامات األولياء

الغيب: جنوٌد لم تَروها
23

م
 2

01
6 

ن
را

ي
ز

ح
/

 2
97

د 
د

ع
ل
ا



الغيب من االإيمان

ومن هذه ال�سفات ما ورد في �سورة البقرة من �سفة الإيمان بالغيب. قال 

ا َرَزْقَناُهْم ُينِفُقوَن}  الَة َوِممَّ تعالى: {الَِّذيَن ُيوؤِْمُنوَن ِباْلَغْيِب َوُيِقيُموَن ال�صَّ

الح�ّس،  عليه  يقع  ل  ما  على  وينطبق  ال�سهادة،  خالف  والغيب   .)3 )البقرة: 

فالغيب وال�سهود متقابالن، عاَلم ال�سهود هو عالم المح�سو�سات، وعاَلم الغيب 

لخفائه عن  »غيبًا«  المح�سو�سات  وراء  ما  عالم  وقيل عن  الح�ّس.  وراء  ما  هو 

ــره فــي ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ مـ
ــاة اإلنــــســــان)*( ــيـ حـ
التحرير

يمتلكونها  التي  ال�صفات  خالل  من  النا�ض  ت�صنيف  عملّية  تنطلق 

ومنها  والعمل  بال�صلوك  يرتبط  ما  ال�صفات  هذه  ومن  بها.  ويتحّلون 

على  تاأثيره  للمعتقد  اأّن  في  �صّك  وال  والمنهج.  بالمعتقد  يرتبط  ما 

التاأكيد  وبمراجعة  االإن�صان.  يتبّناها  التي  الخيارات  وعلى  ال�صلوك 

اأّن بع�ض ال�صفات التي و�صف اهلل  الوارد في االآيات والروايات نجد 

هذه  تملكه  لما  هو  التقوى،  ك�صفة  الموؤمنين،  عباده  بها  وج��ّل  عّز 

ال�صفة من تاأثير على حياة االإن�صان.

الملف
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َهاَدِة ُهَو  حوا�ّسنا. قال تعالى: {ُهَو اهلُل الَِّذي َل اإَِلَه اإِلَّ ُهَو َعاِلُم اْلَغْيِب َوال�صَّ

بين  م�ستركة  نقطة  هو  بالغيب  والإيمان   .)22 )الح�سر:  ِحيُم}  الرَّ ْحَمُن  الرَّ

الأديان ال�سماوّية، في مقابل الّتجاهات المادّية والملحدة.

والعتقاد بالغيب يعني اأّن عالم الوجود اأكبر واأو�سع بكثير من هذا العالم 

المح�سو�س. ومن اأهّم تجّليات الإيمان بالغيب: الإيمان بالآخرة، والحياة بعد 

الموت والنظر اإلى اأّن الموت لي�س بمعنى العدم والفناء، بل هو مرحلة تكاملّية.

مظاهر االإيمان بالغيب

1- المعجزة:
من الطرق التي ُيثبت بها �ساحب دعوى النبّوة اأّنه نبّي مر�سل من عند اهلل 

مقرون  للعادة،  خارق  عمل  هي  والمعجزة  ب�»المعجزة«.  ي�سّمى  ما   ، وجلَّ عزَّ 

اإلى  نلجاأ  اأن  بّد  ل  التعريف  انطالقًا من هذا  النبّوة.  لإثبات دعوى  بالتحّدي 

العاّلمة  يذكره  ما  اأ�سا�س  وعلى  الكونّي.  النظام  خالل  من  المعجزة  تف�سير 

وبين  ال��ع��ادة  �سنع  بين  »فالفرق  الميزان:  تف�سير  في  الطباطبائي } 

المعجزة الخارقة هو اأّن الأ�سباب المادّية الم�سهودة التي بين اأيدينا اإّنما توؤّثر 

ة تق�سي بالتدريج  اأثرها مع روابط مخ�سو�سة، و�سرائط زمانّية ومكانّية خا�سّ

في التاأثير. مثاًل »الع�سا« واإْن اأمكن اأن ت�سير »حّية« ت�سعى، والج�سد البالي 

ة،  واإْن اأمكَن اأن ي�سير اإن�سانًا حّيًا، لكّن ذلك اإّنما يتحّقق في العادة بعِلل خا�سّ

حال  اإلى  حال  من  الماّدة  بها  تنتقل  مخ�سو�سة،  ومكانّية  زمانّية  و�سرائط 

وتكت�سي �سورة بعد �سورة حّتى ت�ستقّر وتحّل بها ال�سورة الأخيرة المفرو�سة 
25
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عّلة  غير  من  اأو  اّتفق  �سرط  اأّي  مع  ل  والتجربة  الم�ساهدة  ت�سدقه  ما  على 

ها  يق�سّ التي  والخوارق  المعجزات  الظاهر من حال  كما هو  باإرادة مريد  اأو 

القراآن.

هذه  ت�سديق  على  ي�ساعدان  ل  ال�ساذَجين  والتجربة  الح�س  اإّن  وكما 

ال�سطح  على  معتمدًا  لكونه  الطبيعّي،  العلمّي  النظر  كذلك  للعادة،  الخوارق 

الم�سهود من نظام العّلة والمعلول الطبيعّيين، اأعني به ال�سطح الذي ت�ستقّر 

.
)1(

عليه التجارب العلمّية اليوم، والفر�سيات المعّللة للحوادث المادية«

اإذًا، ُيثبت القراآن الكريم لكّل حادث ماّدّي �سببًا مادّيًا باإذن اهلل تعالى. 

�سبحانه  اهلل  اإلى  وجوده  في  م�ستنٍد  مادّي  حادث  لكّل  ُيثبت  اأخرى  وبعبارة 

و)الكّل م�ستند( مجرى مادّيًا، وطريقًا طبيعّيًا به يجري في�س الوجود 

منه تعالى اإليه.

ولكن اأي�سًا ثّمة مجموعة من العلل والأ�سباب غير المادّية، 

لأّنها  الغيب،  من  تكون  لهذا  وهي  ع��ادة،  النا�س  على  تخفى 

فلن  والتجريبّي  المادّي  العلم  تطّور  ومهما  ح�ّسية،  لي�ست 

المادة.  وراء  لأّنها  الأ�سباب  ه��ذه  ا�ستك�ساف  من  يتمّكن 

والمعجزة ت�ستند في حدوثها اإلى هذه الأ�سباب التي يعطيها 

اهلل عزَّ وجلَّ لنبّيه. 

2- الرزق والأ�صباب الغيبية:
ُتف�ّسر ظاهرة الرزق اأحيانًا بح�سب اّت�ساعها و�سيقها على 

الإن�سان، باأّنها من »الحّظ«. ول يملك النا�س تف�سيرًا وا�سحًا 

للحّظ، ويتجاهل هوؤلء اأّن وراء الرزق اأ�سبابًا غير مادّية، جعلها اهلل 

ُه  لَّ َيْجَعل   
َ
اهلل َيتَِّق  {َوَم��ن  تعالى:  فقال  الكريم،  القراآن  في  عنها  وحّدثنا 

َح�ْصُبُه  َفُهَو  اهلِل  َعلَی  ْل  َيَتَوكَّ َوَمن  َيْحَت�ِصُب  َل  َحْيُث  ِمْن  َوَيْرُزْقه ُ  َمْخَرًجا* 

 ِلُكلِّ �َصْيٍء َقْدًرا} )الطالق: 2-3(، فاإّن �سدر 
ُ
ْمِرِه َقْد َجَعَل اهلل

َ
 َباِلُغ اأ

َ
اإِنَّ اهلل

الآية يحُكم بالإطالق من غير تقييد، باأّن كّل من اّتقى اهلل وتوّكل عليه، فاإّن 

اهلل �سبحانه ح�سبه فيه، وهو كائن ل محالة، حتى اإن كانت الأ�سباب العادية 

المح�سوبة عندنا اأ�سبابًا تق�سي بخالفه وتحكم بعدمه. 

3- الدعاء:
 كيف يتو�ّسل الإن�سان بكلمات في اأوقاٍت مخ�سو�سة وباإقبال من القلب؟ 

نف�ّسر  كيف  بل  الدنيوّية؟  الحوائج  ق�ساء  في  ال��واردة  الأدعية  نف�ّسر  وبماذا 

ما يحدث مع الكثير من النا�س حيث يفتح لهم الدعاء اأبوابًا كانت مو�سدة، 

الملف
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اأو تغيير في الظروف  تبّدل  اأي  اأن يحدث  الإلهّي دون  الفي�س  ويتنّزل عليهم 

ِجيُب 
ُ

اأ َقِريٌب  َفاإِنِّي  َعنِّي  ِعَباِدي  َلَك 
َ
�َصاأ {َواإَِذا  المادّية المحيطة؟ قال تعالى: 

�ْصَتِجْب َلُكْم} 
َ
اِع اإَِذا َدَعاِن} )البقرة: 186(، وقال تعالى: {اْدُعوِني اأ َدْعَوَة الدَّ

تعالى:  قوله  هي  الظاهرة  هذه  وت�سرح  تو�سح  التي  والآي��ة   ،)60  )الموؤمن: 

ْكَثَر النَّا�ِس َل َيْعلَُموَن} )يو�سف: 21(. فهذه 
َ
ْمِرِه َوَلِكنَّ اأ

َ
 َغاِلٌب َعلَی اأ

ُ
{َواهلل

جملة مطلقة غير مقّيدة ب�سيء اأبدًا، فلله �سبحانه �سبيل اإلى كّل حادث تعّلقت 

به م�سّيته واإرادته واإْن كانت ال�سبل العادية والطرق الماألوفة مقطوعة ُمنتفية 

هناك.

اأحدهما،  وجهين:  يحتمل  »هذا  اأّن   { الطباطبائي  العاّلمة  ويذكر 

الإرادة  بمجرد  بل  طبيعية،  وعّلة  مادّي  �سبب  غير  من  اإليه  تعالى  يتو�ّسل  اأن 

وحدها، وثانيهما اأن يكون هناك �سبب طبيعّي م�ستور عن علمنا يحيط به اهلل 

المعّللة  الآية  من  التالية  الجملة  اأّن  اإّل  طريقه.  من  يريده  ما  ويبلغ  �سبحانه 

لما قبلها اأعني قوله تعالى: {َقْد َجَعَل اهلُل ِلُكلِّ �َصْيٍء َقْدًرا}، تدّل على ثاني 

.
)2(

الوجهين«

ففي الوجود علّية وارتباط حقيقّي بين كّل موجود وما �سبقه من الموجودات 

اأو غير  الطفل،  لوجود  والأب  الأم  �سواٌء كانت ظاهرة كعّلة وجود  المنتظمة، 

ظاهرة بح�سب العادة، كعّلة الدعاء وال�سدقة في دفع البالء. )ولذلك نجد 

27الفر�سّيات العلمّية الموجودة قا�سرة عن تعليل جميع الحوادث الوجودّية(.
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4- النف�س وقواها:
اإّن هذه النف�س الإن�سانية تترّقى في ما اأعطاها اهلل من قوى للتغّلب على 

الأ�سباب المادّية الظاهرّية، ويمكنها اأن تفعل الكثير من خوارق العادة، ولو لم 

يكن ذلك من باب التحّدي والإعجاز، واإلى هذا الباب يرجع معنى ما ُروَي: 

Q كان يم�سي على  اإّن بع�س اأ�سحاب عي�سى   :P »اأّنه ُذكر عند النبّي 

P: لو كان يقينه اأ�سّد من ذلك لم�سى على الهواء« فالحديث  الماء، فقال 

واإمحاء  �سبحانه  باهلل  اليقين  م��دار  ي��دور  الأم��ر  اأّن  اإل��ى  يومئ  ت��رى-  -كما 

الأ�سباب الكونّية عن ال�ستقالل في التاأثير، فاإلى اأّي مبلغ بلغ ركون الإن�سان 

.
)3(

اإلى القدرة المطلقة الإلهّية انقادت له الأ�سياء على قدره، فافهم ذلك

ومن اأجمع القول في هذا ال�ساأن قول ال�سادق Q: »ما �سُعف بدن عّما 

الأعمال  »اإّنما  المتواتر:  الحديث  في   P وقال   ،
)4(

النّية« عليه  قويت 

والعبادات،  لالأعمال  الدينّية  الآثار  اأّن  تبيَّن  فقد   .
)5(

بالنّيات«

الرابطة  ت�ستقّر  اإّنما  والمجاهدات  الريا�سات  اآث��ار  وكذلك 

فال�ستغال  الباطنّية،  ب�سوؤونها  الإن�سانّية  النف�س  وبين  بينها 

ب�سيء منها ا�ستغال باأمر النف�س.

5- المدّبرات اأمراً:
وعودًا  بدءًا  الأ�سياء  وبين  تعالى  بينه  و�سائط  المالئكة 

على ما يعطيه القراآن الكريم، بمعنى اأّنهم اأ�سباب للحوادث 

الموت  حلول  قبل  الم�سهود  العالم  في  المادّية  الأ�سباب  فوق 

والنتقال اإلى ن�ساأة الآخرة وبعده.

اأّما في العود، اأعني حال ظهور اآيات الموت وقب�س الروح، 

واإجراء ال�سوؤال، وثواب القبر، وعذابه، واإماتة الكّل بنفخ ال�سور، 

والح�ساب،  الموازين،  وو�سع  الكتاب،  واإعطاء  والح�سر،  بذلك،  واإحيائهم 

الدالة  والآي��ات  البيان،  غنّية عن  فيها  فو�ساطتهم  والنار  الجنة  اإلى  وال�َسوق 

 P على ذلك كثيرة ل حاجة اإلى اإيرادها، والأخبار الماأثورة فيها عن النبّي

واأئّمة اأهل البيت R فوق حّد الإح�ساء.

ال�سياطين  بالوحي ودفع  النزول  الت�سريع من  وكذا و�ساطتهم في مرحلة 

عن المداخلة فيه وت�سديد النبّي، وتاأييد الموؤمنين، وتطهيرهم بال�ستغفار.

في  ما  عليها  فيدّل  الن�ساأة  ه��ذه  في  الأم���ور  تدبير  في  و�ساطتهم  واأّم���ا 

اِبَحاِت �َصْبًحا*  اإطالق قوله: {َوالنَّاِزَعاِت َغْرًقا* َوالنَّا�ِصَطاِت َن�ْصًطا* َوال�صَّ

ْمًرا} )النازعات: 1 - 5(.
َ
اِبَقاِت �َصْبًقا* َفاْلُمَدبَِّراِت اأ َفال�صَّ

َوُث��اَلَث  ْثَنی  مَّ ْجِنَحٍة 
َ
اأ وِل��ي 

ُ
اأ ُر�ُصاًل  اْلَماَلِئَكِة  {َجاِعِل  تعالى:  قوله  وكذا 
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العامل املشهود



)*( هذا المقال يعتمد ب�سكل اأ�سا�س على ما جاء في بحث الغيب، في تف�سير الميزان للعاّلمة الطباطبائي }.

تف�سير الميزان، العاّلمة الطباطبائي، ج1، �س75.( 1)

)م.ن(، ج1، �س77.( 2)

)م.ن(، ج6، �س187.( 3)

الوافي، الكا�ساني، ج4، �س370.( 4)

الهداية، ال�سيخ ال�سدوق، �س62.( 5)

 ال�سببّية الطولّية: هي �سل�سلة من الأ�سباب والعلل، كّل حلقة فيها تكون �سببًا لما بعدها، ونتيجة لما قبلها.( 6)

الهوام�س

اأن  و�ساأنهم  خلقوا  المالئكة  اأّن  في  باإطالقه  الظاهر   )1 )فاطر:  َوُرَب����اَع} 

اأمره الذي ي�ستفاد من قوله  يتو�ّسطوا بينه تعالى وبين خلقه وير�سلوا لإنفاذ 

ْمِرِه 
َ
ِباأ َوُه��م  ِباْلَقْوِل  َي�ْصِبُقوَنُه  َل  ْكَرُموَن*  مُّ ِعَباٌد  {َب��ْل  �سفتهم:  في  تعالى 

ن َفْوِقِهْم َوَيْفَعُلوَن  َيْعَمُلوَن} )الأنبياء: 26-27(، وقوله: {َيَخاُفوَن َربَُّهم مِّ

َما ُيوؤَْمُروَن} )النحل: 50( وفي جعل الجناح لهم اإ�سارة ذلك.

ول ينافي هذا الذي ذكر من تو�ّسطهم بينه تعالى وبين الحوادث، اأعني 

القريبة  اأ�سبابها  اإلى  الحوادث  ا�ستناد  الحوادث  اإليها  ت�ستند  اأ�سبابًا  كونهم 

�سبب  القريب  ال�سبب  اأّن  اأي  عر�سّية؛  ل   
)6(

طولّية ال�سببّية  ف��اإّن  المادية، 

للحادث، وال�سبب البعيد �سبٌب لل�سبب.

اإليه  الحوادث  ا�ستناد  اإليهم  الحوادث  وا�ستناد  تو�ّسطهم  ينافي  ل  كما 

تعالى، وكونه هو ال�سبب الوحيد لها جميعًا على ما يقت�سيه توحيد الربوبية، 

المالئكة  اإل��ى  ال��ح��وادث  ا�ستناد  يزيد  ول  عر�سية  ل  طولّية  ال�سببية  ف��اإّن 

ا�ستناد  الكريم  القراآن  �سّدق  وقد  القريبة.  الطبيعّية  اأ�سبابها  اإلى  ا�ستنادها 

الحوادث اإلى الحوادث الطبيعية كما �سّدق ا�ستنادها اإلى المالئكة.
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م�صادر معرفة الغيب

ل لأخبار الم�ستقبل هو اأن يعود الخبر اإلى  اإّن الطريق الوحيد المو�سِ

هذا  من  الخبر  على  نح�سل  واأن  تعالى،  اهلل  اإلى  وينت�ِسب  الغيب  عاِلم 

كم�سلمين،  ونحن،  الوحي.  هي  الخبر  معرفة  في  و�سيلة  واأهّم  الطريق. 

القراآن  هو  الأّول  الم�سدر  ال�سعيد:  هذا  على  ان  مهمَّ م�سدران  لدينا 

الكريم، والم�سدر الثاني هو الأحاديث ال�سريفة التي و�سلت اإلينا.

الم�صدر االأّول: القراآن الكريم

الُمْجَمع عليه بين الم�سلمين اأّن ما في القراآن الكريم قد و�سلنا يقينًا 

من اهلل، ل �سّك فيه ول ريب، واأّن كل ما بين الدّفتين هو كالم اهلل.

اأخبار الم�صتقبل تاأخذ حّيزًا كبيرًا من اهتمام النا�ض مع اأّنها من 

الغيب الذي ال يعلمه اإاّل اهلل. وقد حجب اهلل تعالى هذه المعرفة 

عن عاّمة النا�ض رحمًة بهم، لت�صتقيم الحياة وت�صير ب�صكل طبيعّي. 

لكن ُيطلع اهلل تعالى بع�ض عباده على الغيب لحكمٍة وهدٍف.

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

الملف
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وفي القراآن الكريم اأخبار من الغيب واأخبار 

من الم�ستقبل. ول يقت�سر ما ورد في القراآن من 

ما  فمنه  الزمان،  اآخ��ر  اأح��داث  على  الم�ستقبل  اأخبار 

يرتبط باأحداث قريبة من زمن ر�سول اهلل P، وذلك 

لقت�ساء الحكمة.

:P  1- اأخبار الم�صتقبل في حياة النبّي
نقراأ في القراآن الكريم �سواهد ثالثة:

وُم*ِفي  الرُّ {الم*ُغِلَبِت  الأول:  ال�����ص��اه��د 

َبْعِد َغلَِبِهْم �َصَيْغِلُبوَن*ِفي  ن  ْر�ِس َوُهم مِّ اأَْدَنی اْلأَ

َيْفَرُح  َوَيْوَمِئٍذ  َبْعُد  َقْبُل َوِمن  اْلأَْم��ُر ِمن  ِع �ِصِنيَن هلِلِ  ِب�صْ

ِحيُم}  الرَّ اْلَعِزيُز  َوُهَو  َي�َصاء  َمن  ُر  َين�صُ اهلِل  ِر  اْلُموؤِْمُنوَن*ِبَن�صْ

)الروم: 1 - 5(. وقد كان الهدف من هذا الإخبار هو التعبير 

اإيمان ر�سول اهلل P بما ينطق عن الوحي الذي ينزل  عن 

عليه وتقوية اإيمان الم�سلمين... وغير ذلك. فهذا الإخبار في 

ذلك الزمان له اأغرا�س وحكم.

ٌر*�َصُيْهَزُم  نَت�صِ َجِميٌع مُّ َنْحُن  الثاني: {َيُقوُلوَن  ال�صاهد 

اهلل  فوعد   .)45  -  44 )القمر:  ُب���َر}  ال���دُّ ���وَن  َوُي���َولُّ اْل��َج��ْم��ُع 

اأعداد  كانت  ذلك.  عن  واأخبر  قريبًا  بالن�سر  الموؤمنين 

الم�سركين كثيرة، وعدد الم�سلمين في المقابل قلياًل، وكان 

دائمًا  عماًل  الموؤمنين  على  بالن�سر  الم�سركين  من  الوعيد 

لهم، ولكّن اهلل قال ذلك مبكرًا في مّكة وهي من جملة الآيات التي 

ت�ستمل على التحّدي.

َلَتْدُخُلنَّ  ِباْلَحقِّ  وؤَْيا  الرُّ َر�ُصوَلُه  اهلُل  َدَق  �صَ {َلَقْد  الثالث:  ال�صاهد 

ِريَن  َوُمَق�صِّ ُروؤُو���َص��ُك��ْم  ُمَحلِِّقيَن  اآِمِنيَن  اهلُل  �َصاء  ن  اإِ اْل��َح��َراَم  اْلَم�ْصِجَد 

َقِريًبا}  َفْتًحا  َذِل��َك  ُدوِن  ِم��ن  َفَجَعَل  َتْعلَُموا  َل��ْم  َم��ا  َفَعِلَم  َت��َخ��اُف��وَن  َل 

مّكة  معه  والم�سلمون   P النبّي  ودخل  اهلل،  �سدق  وقد  )الفتح: 27(. 

محّلقي روؤو�سهم.

P 2- اأخبار الم�صتقبل بعد النبّي
 ،P تعّر�س العديد من الآيات القراآنية لأخبار الم�ستقبل بعد النبّي

ون�ستعر�س هنا �سواهد ثالثة:

ال�صاهد الأّول: اإرادة اهلل.

ِعُفوا  ن نَُّمنَّ َعلَی الَِّذيَن ا�ْصُت�صْ
َ
 يقول اهلل تعالى: {َوُنِريُد اأ

 إّن الطريق الوحيد 
املوِصل ألخبار 

املستقبل هو أن 
يعود اخلرب إىل عاِلم 
الغيب وينتِسب إىل 

اهلل تعاىل
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���ًة َوَن��ْج��َع��لَ��ُه��ُم اْل���َواِرِث���ي���َن}  ِئ���مَّ
َ
ْر�������سِ َوَن��ْج��َع��لَ��ُه��ْم اأ

َ
ِف���ي اْلأ

)الق�س�س:5(، فهذه الآية تبّين اأن اإرادة اهلل الحتمية قد 

اًل  ًة منه وتف�سّ الم�ست�سعفين لالأر�س، منَّ بوراثة  تعّلقت 

عليهم باأن يجعلهم قادة الأر�س وحكامها.

ال�صاهد الثاني: وعد اهلل. 

يقول تعالى: {َوَعَد اهلُل الَِّذيَن اآَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا 

ا�ْصَتْخلََف  َكَما  ْر�����سِ 
َ
اْلأ ِف��ي  َلَي�ْصَتْخِلَفنَُّهم  اِلَحاِت  ال�صَّ

ی َلُهْم  َننَّ َلُهْم ِديَنُهُم الَِّذي اْرَت�صَ الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم َوَلُيَمكِّ

ُي�ْصِرُكوَن  َل  َيْعُبُدوَنِني  ْمًنا 
َ
اأ َخْوِفِهْم  َبْعِد  ن  َلنَُّهم مِّ َوَلُيَبدِّ

اْلَفا�ِصُقوَن}  ُه��ُم  ْوَلِئَك 
ُ
َفاأ َذِل��َك  َبْعَد  َكَفَر  َوَم��ن  �َصْيًئا  ِبي 

اإلهّي لل�سالحين الموؤمنين  55(. تحكي الآية عن وعد  )النور: 

الأر���س  فيحكمون  لهم  و�سيمّكن  الأر���س،  خالئف  �سيجعلهم  اهلل  ب��اأّن 

ويح�سلون على الأمن وال�سالم والدعة دون قلٍق وخوف.

ال�صاهد الثالث: الأر�س لل�صالحين.

ْر����َس 
َ
اْلأ نَّ 

َ
اأ ْك��ِر  ال��ذِّ َبْعِد  ِمن  ُب��وِر  ال��زَّ ِفي  َكَتْبَنا  {َوَل��َق��ْد  تعالى:  يقول 

داود،  كتاب  وهو  الزبور:  )الأنبياء: 105(.  اِلُحوَن}  ال�صَّ ِعَباِدَي  َيِرُثَها 

واأّما الذكر فقال بع�س المف�ّسرين اإّنه توراة مو�سى Q، وقال بع�سهم 

اإّنه ينطبق على الكتب ال�سابقة كّلها، واآخرون اإّنه اللوح المحفوظ.

ال�سالحين  م�ستقبل  الأر�س هو  م�ستقبل  اأّن  الزبور  في  مكتوٌب  اإذًا، 

ومجتمعهم ودولتهم.

م�ستقبل  اأّن  على  والدللة  المعاني  وا�سحة  القراآنّية  الن�سو�س  هذه 

تدّل النصوص 
القرآنّية على أّن 

مستقبل البشرية 
واألرض سيؤول 

إىل املستضعفني 
واملسلمني الذين 

سيحكمون يف آخر 
الزمان

الملف
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الذين  والم�سلمين  الم�ست�سعفين  اإلى  �سيوؤول  الأر�س  وم�ستقبل  الب�سرية 

�سيحكمون في اآخر الزمان وقبل قيام ال�ساعة.

ل من �سيقيم هذه الحكومة العالمية في اآخر  والقراآن الكريم لم يف�سّ

بالروايات  ي�ستعينون  والمف�ّسرون   .P النبّي  عنه  تحّدث  بل  الزمان، 

لتقديم �سورة وا�سحة باأّن هذا الوعد �سيكون في اآخر الزمان، على يد 

وعدًل  ق�سطًا  الأر�س  به  يمالأ اهلل  �سوف  الذي  وهو  المهدّي|،  الإمام 

ُولد  من  وهو   ،P اهلل  ر�سول  ُول��د  من  وهو  وج��ورًا.  ملئت ظلمًا  بعدما 

فاطمة O، وبهذا الم�سمون روايات كثيرة عند ال�سيعة وال�سّنة.

الم�صيح من العائدين

نحن الم�سلمون كذلك نعتقد بعودة ال�سّيد الم�سيح Q اإلى الأر�س، 

ليحّقق مع المهدّي | وراثة الموؤمنين الم�ست�سعفين ال�سالحين لالأر�س 

في هذا العالم. و�ستبنى على هذه الأر�س دولة ال�سالم والعدل والرفاه. 

وهذا ما ي�سير اإليه الم�سدر القراآنّي اأي�سًا.

الم�صدر الثاني: الروايات واأخبار الم�صتقبل

 P اأّما الم�سدر الثاني، فهو الأحاديث ال�سريفة المروّية عن النبي

وعن اأهل البيتR في هذا المجال الذي له عالقة باأخبار الم�ستقبل 

والمغّيبات واآخر الزمان، حيث توجد مئات الروايات والأحاديث، بل اآلف 

اأخبار  على  ُيطلق  الكتب  بع�س  وفي  العلماء  بع�س  على  بناًء  الروايات، 

الم�ستقبل.  اأخبار  بها  والمق�سود  والفتن«.  »المالحم  ت�سمية  الم�ستقبل 

وفي الأزمنة الأخيرة قام بع�س العلماء بجمع الروايات المّت�سلة ب�سكل اأو 

باآخر بالمهدّي |، �سمن مجاميع روائّية.

ت�صنيف الروايات

اإّن هذه الروايات يمكن ت�سنيفها �سمن مجموعات ثالثة:

المجموعة الأولی: اأخبار الم�ستقبل والمغّيبات التي لم يتّم ربطها 

بالإمام المهدّي | وبدولة اآخر الزمان.

ربطها  تّم  التي  والمغّيبات  الم�ستقبل  اأخبار  الثانية:  المجموعة 

بالإمام المهدّي|.

اأن  اأّنه لن يكون هذا الأمر )الظهور( قبل  ففي بع�س الروايات ورد 

يكون كذا وكذا.

المت�سّمنة لتحديد  والمغّيبات  الم�ستقبل  اأخبار  الثالثة:  المجموعة 

مع   | الإم���ام  بقيام  مّت�سلة  اأح���داث  ذك��ر  على  فتاأتي  زم��ان��ّي، 

33تحديدها زمنّيًا، في �سهر رم�سان، اأو في �سنة واحدة. وهذا 
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ال��ن��وع م��ن الأح����داث 

متزامنة  باأحداث  ي�سّمى 

وم���راه���ق���ة ل���ل���ظ���ه���ور، وه����ذه 

ال���ع���الم���ات ت�����س��ّم��ى ب���»ال��ع��الم��ات 

ة«. الخا�سّ

ال����رواي����ات  ه����ذه  ف��ه��م  اأّن  وال���م���الح���ظ 

يتّم  وق��د  �سحيح  ب�سكل  يتّم  قد  منها  وال�ستفادة 

ب�سكل خاطئ.

 فائدة االّطالع على اأخبار الم�صتقبل في القراآن 

والروايات

ما هي فائدة الّطالع على اأخبار اآخر الزمان وعن عالماته؟ 

حكمة  ذلك  في  فاإّن  اأنبياوؤه  به  ويخبر  الغيب  عن  اهلل  يخبرنا  عندما 

ورحمة وهدفًا.. وقد نكت�سف ذلك وقد ل نكت�سفه.

P الفائدة االأولى: الت�صديق بالنبّي

الأح��ادي��ث  ه��ذه  متابعة  من  العقائدّي  الم�ستوى  على  الفائدة  اأّم��ا 

لأّن  الأنبياء؛  ت�سديق  اإل��ى  فترجع  �سّحتها  من  والتاأّكد  منها  والتثّبت 

 P نبّينا محّمد  ُنقل عن  وقد  الغيب.  الإخبار عن  الأنبياء  من معاجز 

هذا  �سدق  على  دليل  وهذا  بالم�ستقبل.  المتعّلقة  الأخبار  من  هائٌل  كٌم 

.P  ما يزيدنا اإيمانًا بنبّوته P و�سعة علمه ،P النبّي

الفائدة الثانية: االأمل بالم�صتقبل

يعي�س النا�س اليوم حالة من ال�سغط النف�سّي اأكثر من اأّي وقت م�سى، 

ونتاأّثر  الأحداث  ن�سمع  الّت�سال،  وو�سائل  الف�سائيات  اليوم، وعبر  لأننا 

بها، ما ي�سّبب لنا �سغطًا نف�سيًا.

فاإن  ل��ذا،  ويتقاع�س.  �سينهزم  فاإنه  الأم��ل،  الإن�سان  يفقد  وعندما 

الموؤمنون  فيه  يحكم  زمان  �سياأتي  باأّنه  الإلهّي  الأمل  -وهو  الأمل  وجود 

العالمّي  وال��رخ��اء  العالمّي  ال�سالم  ويقيمون  العادلون  الم�ست�سعفون 

ويخلق  الإن�سان  ع�سد  ي�سدُّ  اأحد-  اإليها  ي�سل  لم  للعلم  اأبوابًا  ويفتحون 

لهذا  وللتح�سير  للتهيئة  العمل،  على  والت�سميم  والإرادة  العزم  عنده 

الأمل.

إّن حدثًا عاملّيًا 
مبستوى ظهور املهدّي 

| ال يتحّقق دون 
مقّدمات واستعداد 

نفسّي وروحّي ثقايّف 
وميدايّن بشرّي، وهذه 

وظيفة العالمات

الملف
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الفائدة الثالثة: التمهيد للظهور

الموؤمنين  ال�سالحين  حكومة  وقيام  والجبابرة  الطواغيت  انهيار  اإّن 

الم�ست�سعفين في الأر�س، لهو حدث تاريخّي وعالمّي غير م�سبوق، ول يتحّقق 

بهذا  عالمّي  لحدث  والتهيئة  التح�سير  اإل��ى  تحتاج  والب�سرية  لحظة.  في 

موؤ�ّسرات وعالمات  ال�سرورّي وجود  لذا، من  الأنبياء.  يمّثل حلم  الحجم، 

ودولة  �سقطت  قد  كلها  الطواغيت  اأّن  فنجد  ن�ستيقظ  اأن  يمكن  ول  ودلئل 

العدل قد قامت فجاأة، لأّن الب�سر هم اأدوات تحقيق دولة العدل الإلهّي.

فوظيفة هذه العالمات التمهيد النف�سّي والثقافّي والتهيئة والتح�سير. 

لمئات  اإ�سرائيل  لبني  �سمًة  النتظار  كان  ونبّوته   Q مو�سى  ق�سة  ففي 

كانوا  ولكنهم  الفراعنة،  قبل  من  وال�ستعباد  العذاب  فتحّملوا  ال�سنين، 

يعي�سون الأمل.

وكذلك الحال مع ال�سّيد الم�سيح Q ومع نبّينا P الذي ُذكر في 

دون ولدته. وهذا الأمر كان  كتب اليهود وكان معلومًا عندهم، وكانوا يتر�سّ

معلومًا عند الم�سيحّيين اأي�سًا.

اإلى   Q الم�سيح  ال�سّيد  وع��ودة   | المهدي  قيام  اأنَّ  اإلى  ن�سل  وبهذا 

الأر�س، ل يتحّقق فجاأة دون مقّدمات وتمهيد وا�ستعداد نف�سّي وروحّي وثقافّي 

لي�س  لأّن��ه  وحقيقّي،  وج��ّدّي  اإيجابّي  انتظار  ودون  وب�سرّي،  وميدانّي  وفكرّي 

المطلوب من ال�سّيد الم�سيح Q اأن يرجع اإلى الدنيا ليتاآمر عليه اليهود من 

جديد، ول المطلوب اأن يقوم المهدّي Q ليخذله النا�س كما خذلوا جّده اأبا 

عبد اهلل الح�سين Q، لتكون كربالء جديدة و�سهادة جديدة، بل المنتظر اأن 

يكون هناك اأن�سار وموؤمنون يرثون الأر�س، حينها ياأذن اهلل لأوليائه بالحركة 

والخروج.

فقد م�ست مئات ال�سنين ولو لم يكن هناك اأّية عالمة، فاإّن هذا الأمر 

�سيوؤّدي بنا اإلى الإحباط.

وظيفتنا مع العالمات

اأن ننتظر العالمات مع موا�سلة الأمل، فلي�ست  ولكن نحن يجب علينا 

وتعالى في م�سيئته و�سع معطيات  �سبحانه  الحدث، فاهلل  التي ت�سنع  هي 

ووقائع وظروف لتحقيق هذا الوعد الإلهّي. وجزء كبير من هذه الظروف 

وهي  الم�سافة،  قرب  على  تدّلنا  العالمات  ولكّن  الب�سرية،  م�سوؤولية  هي 

ي�سبح  والم�ستقبل  هدى،  على  بها  نم�سي  وب�سيرًة  وروؤي��ًة  موؤ�سرًا  تعطينا 

اأمامنا وا�سحًا، وهذا �سرط اأ�سا�س للفوز والنجاح.

)*( خطبة من ليالي عا�سوراء، األقاها �سماحته بتاريخ: 2014/11/1.

35الهوام�س
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االإن�صان في القراآن الكريم

)���س��ورة  وِح������ي}  رُّ ِم���ن  ِف���ي���ِه  {َوَن���َف���ْخ���ُت  روح���ه  م��ن  فيه  نفخ اهلل  فقد 

ْر�ِس َخِليَفًة} )البقرة: 30(، 
َ
الحجر:29(، واّتخذه خليفته {اإِنِّي َجاِعٌل ِفي الأ

َطَنْعُتَك ِلَنْف�ِصي} )طه: 41(، وجعّله معّلمًا بالتعليم  وا�سطنعه لنف�سه {َوا�صْ

�ْصَماء ُكلََّها} )البقرة: 31(، وغيرها الكثير من النعم 
َ
الإلهّي { َوَعلََّم اآَدَم الأ

ونور  والفطرة،  العقل،  كنعمة  ول ح�سر،  لها  حّد  ل  التي  الإلهّية  والعطاءات 

الإيمان، وت�سخير المالئكة و... فكان الإن�سان، بحّق، محّط كرامة اهلل ولطفه 

المباركة:  الإ���س��راء  �سورة  في  عنه  تعالى  اهلل  قال  حّتى  المطلقة،   وعنايته 

وكــــــــــرامــــــــــات 
األولـــــــــــيـــــــــــاء
ال�صيخ فادي نا�صر

بل  الكريم،  القراآن  منطق  في  عاديًا  مخلوقًا  االإن�صان  يكن  لم 

ا�صتثنائية، جعلته  ة وموا�صفات  يتمّتع بممّيزات خا�صّ كان موجودًا 

مختلفًا عن بقّية الموجودات والمخلوقات في هذا العالم.

الملف
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ْم��َن��ا َب��ِن��ي اآَدَم َوَح��َم��ْل��َن��اُه��ْم ِف��ي اْل��َب��رِّ َواْل��َب��ْح��ِر  {َوَل���َق���ْد َك��رَّ

ْن َخلَْقَنا  مَّ ْلَناُهْم َعلَی َكِثيٍر مِّ يَِّباِت َوَف�صَّ َن الطَّ َوَرَزْقَناُهم مِّ

الإلهية  النعم  ه��ذه  وم��ن   .)70 )الإ���س��راء:  ��ي��اًل}  َت��ْف�����صِ

ة  ل اهلل تعالى بها فئة خا�سّ والألطاف الرّبانية التي ف�سّ

»الولية«  ب�سفة  المو�سومين  المكرمين،  عباده  من 

والعطايات  الربانية،  المنح  بمثابة  و»الأولياء«، فكانت 

اأكثر  اهلل  ح�سور  يتلّم�سون  خاللها  من  التي  الغيبية 

فاأكثر في حياتهم، هي »الكرامات«.

ما هي الكرامة؟

بدعوى  مقرونة  غير  وهي  للعادة،  خ��ارق  اأم��ر  هي  الكرامة 

النبّوة ول هي مقّدمة لها، يكّرم اهلل تعالى بها اأولياءه ال�سالحين، وعباده 

المخل�سين، لما هم عليه من طهارة القلب و�سفاء ال�سريرة و�سّدة اللتزام 

اأ�سحاب  جعلتهم  درجة  تعالى  هلل  »بعبودّيتهم  فو�سلوا  واأحكامها  بال�سريعة 

واأن  العالم  هذا  حوادث  في  يوؤّثروا  اأن   ،
ّ

اهلل باإذن  ومّكنتهم،  تكوينّية،  ولية 

، فغدا لديهم، على قدر مرتبتهم 
)1(

ت�سدر منهم الكرامات وخوارق العادات«

المعرفّية والإيمانّية، والمعنوّية، نوٌع من الت�سّرف في عالم التكوين. ولكن، 

ل على نحو ال�ستقالل واإّنما باإذن من اهلل تعالى، وبم�سيئته.

الفرق بين المعجزة والكرامة

المعجزة، واإن كانت هي اأي�سًا فعاًل خارقًا للعادة كالكرامة، ولكّنها تمتاز 

ة بالأنبياء، وثمرتها تعود دائمًا على الغير ل على النبّي،  عنها باأّنها مخت�سّ

وهي تاأتي في مقام التحّدي لإثبات �سدق دعوى النبّي. يكون النبي قاطعًا بها 

الكرامة خمتّصة 
بالويّل ال بالنبّي، 

وفائدتها 
حمصورة به 

بشكل عاّم
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متيّقنًا منها وغير �ساّك فيها، وهو ماأمور ومكّلف باإظهارها وبيانها على المالأ. 

بخالف الكرامة التي تخت�ّس بالولّي ل بالنبّي، وفائدتها مح�سورة به ب�سكل 

مكرًا  تكون  اأن  خوفًا  �سّحتها  من  متيّقن  وغير  ب�ساأنها  قاطع  غير  وهو  عاّم، 

اأو �سيطنًة. لذا، الولّي على عك�س النبّي ماأمور باإخفاء الكرامة  اأو ا�ستدراجًا 

و�سترها اإّل في موارد ال�سرورة والإذن الإلهّي. ب�سكل عاّم يمكن اأن نخل�س اإلى 

اأّن �سرائط الكرامة موجودة في النبّوة ولي�س العك�س.

الكرامة لي�صت خرقًا للنظام الكوني

في  لها  وج��ود  ل  واأْن  حقيقّي،  غير  اأم��ر  الكرامات  اأّن  للبع�س  يبدو  قد 

الواقع، واأّنها اأمٌر من ن�سج مخّيلة الإن�سان المحّلقة زورًا في عالم المعنوّيات 

والعقلّية،  المنطقّية  القواعد  اأب�سط  ينافي  اأمر  باأّنه  ذلك  معّلاًل  والمغّيبات، 

اأو  والم�سببّية،  ال�سببّية  لقانون  المحكوم  ال�سائد  الطبيعّي  النظام  ف�ساًل عن 

ما ي�سطلح عليه بقانون العلّية والمعلولّية. ولكّن الحقيقة غير ذلك، فالكرامة 

الخ�سوع  عين  هي  بل  والمعلولّية،  العلّية  لقانون  خرقًا  لي�ست  كالمعجزة 

والمحكومية لهذا القانون، لأّن قانون العلّية حاكم على عالم الغيب وال�سهادة 

معًا وفي كّل عالم باأدواته، ولي�س مح�سورًا بعالم الدنيا فقط، وبالتالي فاإّن 

الكرامة لي�ست خروجًا عن حّد هذا القانون العاّم، بل هي ظهور لقانون العلّية 

الحاكم على عالم الغيب وب�سور غير ال�سور المادّية والطبيعّية التي األفناها 

اأو اعتدنا عليها.

�صواهد قراآنّية

ال�سواهد القراآنّية على �سّحة الكرامات واإمكانّية وقوعها عديدة ومتنّوعة، 

منها على �سبيل المثال ل الح�سر.

ب�ساأنهم:  الذين قال اهلل تعالى  اأهل الكهف  اأه��ل الكهف: ما جرى على   -  1
فّروا  حيث   ،)13 )الكهف:  ُهًدى}  َوِزْدَناُهْم  ِبَرِبِّهْم  اآََمُنوا  ِفْتَيٌة  ُهْم  { اإَِنّ

اْل��َك��ْه��ِف}  اإَِل����ی  {َف�����اأُْووا  زمانهم  في  ك��ان  ال��ذي  الكافر  الملك  ظلم  من 

اهلل  اأنامهم  اأن  كرامتهم  فكانت  الجبال،  بع�س  اإل��ى   )الكهف: 16( 

{َوَلِبُثوا ِفي َكْهِفِهْم َثاَلَث ِمَئٍة �ِصِنيَن َواْزَداُدوا ِت�ْصعاً} )الكهف: 25( مع 

اأّنهم لي�سوا باأنبياء ول ر�سل.

الجميع  باّتفاق  هي  التي  ال�سّديقة،  ه��ذه   :O مريم  ال�صّيدة   -  2

الملف
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العديد  يديها  تعالى على  اأجرى اهلل  قد  والر�سل،  الأنبياء  لي�ست من 

قال  كما  لها،  الأمين  الروح  تمّثل  بدءًا من  والخوارق،  الكرامات  من 

)مريم:  �َصِويًّا}  َب�َصًرا  َلَها  َفَتَمثََّل  ُروَح��َن��ا  اإَِلْيَها  ْر�َصْلَنا 
َ
{ َفاأ تعالى: 

َرِبّ  {َقاَلْت  ب�سر  يم�س�سها  اأن  دون  به  الذي حملت  الحمل  اإلى   ،)17
 َيْخُلُق َما َي�َصاُء 

ُ
َنّی َيُكوُن ِلي َوَلٌد َوَلْم َيْم�َص�ْصِني َب�َصٌر َقاَل َكَذِلِك اهلل

َ
اأ

َما َيُقوُل َلُه ُكْن َفَيُكوُن} )اآل عمران: 47(، اإلى اأن  ْمراً َفاإَِنّ
َ
ی اأ اإَِذا َق�صَ

الجهة  اإلى مكاٍن خاٍل من  اأهلها  الو�سع فابتعدت عن  حانت �ساعات 

ثمر  التي ل  النخيل  اأ�سجار  اإلى جانب �سجرة من  ال�سرقية، وجل�ست 

من  عليها  الرطب  ت�ساقُط  منها  اإلهية،  كرامات  معها  فح�سل  فيها، 

الَنّْخلَِة  ِبِجْذِع  اإَِلْيِك  ي  {َوُه��ِزّ لّما هّزْت جذعها  المثمرة  النخلة غير 

الكرامات  من  وغيرها   ،)25 )مريم:  َجِنّياً}  ُرَطباً  َعلَْيِك  ُت�َصاِقْط 

بحّقها �سالم اهلل تعالى عليها.

عنده علم من الكتاب

ة من عنده »علم  ومن الكرامات التي تحّدث عنها القراآن الكريم اأي�سًا ق�سّ

من الكتاب«، الذي اأتى ل�سليمان Q بعر�س بلقي�س قبل اأن يرتّد اإليه طرفه؛ 

اإَِلْيَك َطْرُفَك  َيْرَتدَّ  ن 
َ
اأ َقْبَل  ِبِه  اآِتيَك  َنا 

َ
اأ اْلِكَتاِب  َن  { َقاَل الَِّذي ِعنَدُه ِعْلٌم مِّ

ْكُفُر} 
َ
اأ ْم 

َ
اأ �ْصُكُر 

َ
اأ
َ
اأ ِلَيْبُلَوِني  َربِّي  ِل  َف�صْ ِمن  َهَذا  َقاَل  ِعنَدُه  ا  ُم�ْصَتِقرًّ َراآُه  ا  َفلَمَّ

الكثير،  وغيرها  ر�سوًل.  ول  نبّيًا  كان  ما  اأّنه  به  الم�سّلم  ومن   .)40 )النمل: 

من ال�سواهد والق�س�س القراآنّية، التي تبّين مكانة ومنزلة هوؤلء الأولياء عند 

اهلل، وما اأجراه اهلل تعالى على اأيديهم من الأمور الخارقة للعادات الطبيعية، 

مع اأّنهم لي�سوا ر�ساًل ول اأنبياء.
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اأنواع الكرامات

يمكن اأن ن�سّنف الكرامات اإلى نوعين هما:

ّية. 1 - الكرامات الح�سِّ
2 - الكرامات المعنوّية.

واإن كان اأكثر النا�س ل يهّتمون اإّل بالكرامات الح�ّسية 

المغّيبات،  عن  والإخ��ب��ار  الموتى،  مع  التكّلم  قبيل:  من 

الأر����س،  وط��ّي  ال��ه��واء،  واخ��ت��راق  ال��م��اء،  والم�سي على 

من  وغيرها  ال��دع��اء  واإج��اب��ة  الب�سر،  ع��ن  والح��ت��ج��اب 

الأغلب،  في  ح�ّسيًا  وموردها  طابعها  يكون  التي  الكرامات 

وهي  الكرامات،  من  اآخر  نوع  الحقيقة،  في  يوجد،  اأنه  اإّل 

المعنوية، التي ل يعرفها ول يهتّم بها اإّل الخوا�ّس من عباد 

اهلل المخل�سين.

كرامات الخوا�ض... معنوّية

من  ن��ال��وا  مهما  بها،  والتم�ّسك  ال�سريعة  اآداب  على  المحافظة  وه��ي 

الفيو�سات الإلهية والعطاءات الغيبية، ومنها:

- التوفيق الدائم لالإتيان بمكارم الأخالق، واجتناب �سفا�سفها.

- المحافظة على الواجبات الإلهية.

- الم�سارعة اإلى الخيرات.

- اإزالة الغّل والحقد تجاه النا�س، وعدم �سوء الظّن بهم.

- طهارة القلب، ب�سكل عاّم، من كل �سفة مذمومة وتحليته بكّل �سفة حميدة.

- مراعاة حقوق اهلل في نف�سه وفي الأ�سياء.

- تفّقد اآثار رّبه في قلبه، ومراقبة نف�سه عند خروجه ودخوله. 

فهذه، وغيرها الكثير اأي�سًا، تعّد من كرامات الأولياء المعنوية التي ل يدخلها 

المكر وال�ستدراج، بل هي دليل على الوفاء بالعهد الإلهّي، و�سّحة الق�سد اإليه، 

والر�سى بالق�ساء وعدم طلب اأّي �سيء من حظوظ النف�س التي يمكن اأن ُترديه في 

اأّي لحظة في اأودية الهالك وال�سياع. فيكون جّل اهتمامه وتركيزه من�سّبًا على 

عالقته بربه، من خالل الطاعة والعبودّية المطلقة له، والنظر اإلى وجهه الكريم 

الإن�سان  تعريف  اإلى  تهدف  والتي  حوله  من  المبثوثة  الباهرة  اآياته  خالل  من 

برّبه واإبقاء الُعْلقة الروحّية والمعنوّية قوّيًة وحا�سرًة دائمًا معه. فال يغيب عنه، 

إّن طّي أّي طريق 
يف املعارف 

اإللهية ال ميكن 
إّلا بالبدء بظاهر 

الشريعة

الملف
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الأمثل في تف�سير كتاب اهلل المنزل، نا�سر مكارم ال�سيرازي، ج 20، �س248.( 1)

مو�سوعة م�سطلحات الت�سّوف الإ�سالمي، د. رفيق العجم، �س784.( 2)

الأربعون حديثًا، الإمام الخميني }، الحديث الأول، ف�سل في العزم، �س31.( 3)

الهوام�س

اإلى  منها  الفتنة  اإلى  اأقرب  بكرامات ح�ّسية هي  ُمتلهيًا  اأنملة  قيد  عنه  يغفل  ول 

الكرامة، لما تحمله من مخاطر ال�سياع والنحراف عن جاّدة التوحيد الخال�س.

االلتزام بال�صريعة �صابطة المقامات

اإلى رجل  نظرتم  »لو  الأي��ام:  اأحد  في  قال  الب�سطامي  يزيد  اأبا  اأن  ُيروى 

اأعطي من الكرامات حّتى ترّبع في الهواء، فال تغتّروا به حّتى تنظروا كيف 

. ومن هنا نالحظ 
)2(

تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود واأداء ال�سريعة«

} قد و�سع قانونًا عاّمًا ومعيارًا وا�سحًا، من خالله  اأّن الإمام الخميني 

الباطل  اأهل  من  اأو  الحّقانّية،  والكرامات  الحًق  اأهل  من  اأّنه  الإن�سان  يتبّين 

واللتزام  الظاهر  مراعاة  جعل  عندما  وال�سيطانّية،  النف�سّية  والكرامات 

المعنوية  والكرامات  المقامات  لتمييز  و�سابطًة  ميزانًا  الغّراء  بال�سريعة 

الإلهية عن غيرها حين قال:

»واعلم... اأن طّي اأّي طريق في المعارف الإلهية ل يمكن اإّل بالبدء بظاهر 

�سيء  له  الحّقة، ل يح�سل  ال�سريعة  باآداب  الإن�سان  يتاأّدب  لم  وما  ال�سريعة، 

المعرفة  نور  قلبه  في  يتجّلى  اأن  يمكن  ل  كما  الح�سنة،  الأخ��الق  حقيقة  من 

وتتك�ّسف له العلوم الباطنّية واأ�سرار ال�سريعة. وبعد انك�ساف الحقيقة وظهور 

ال�سرعّية  ب��الآداب  التاأّدب  في  ال�ستمرار  من  بّد  ل  قلبه  في  المعارف  اأن��وار 

الظاهرّية اأي�سًا. ومن هنا نعرف بطالن دعوى من يقول: اإّن الو�سول اإلى العلم 

الباطن يكون بترك العلم الظاهر، اأو يقول: ل حاجة اإلى الآداب الظاهرية بعد 

الو�سول اإلى العلم الباطن. فهذه الدعوى ترجع اإلى جهل من يقول بها، وجهله 

 .
)3(

بمقامات العبادة ودرجات الإن�سانية«
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جرت العادة اأن ينت�سر القوّي على ال�سعيف، والَعزيز على الذليل، والَكثرة 

على القّلة، هكذا هي �سّنة الطبيعة وقوانين الماّدة.

معادالت من الغيب

الرتباط  هذا  نتائج  من  ف��اإّن  بالغيب  الب�سر  من  فئة  ترتبط  حين  لكن، 

اإر�ساء معادلت جديدة:

ِعُفوا ِفي  ن نَُّمنَّ َعلَی الَِّذيَن ا�ْصُت�صْ
َ
1- وراثة الم�ست�سعفين لالأر�س {َوُنِريُد اأ

ًة َوَنْجَعلَُهُم اْلَواِرِثيَن} )الق�س�س: 5(. ِئمَّ
َ
ْر�ِس َوَنْجَعلَُهْم اأ

َ
اْلأ

ٌة َفاتَُّقواْ اهلَل  ِذلَّ
َ
نُتْم اأ

َ
ر الموؤمنين وهم اأذّلة {َوَلَقْد َن�َصَرُكُم اهلُل ِبَبْدٍر َواأ 2- َن�سْ

َلَعلَُّكْم َت�ْصُكُروَن} )اآل عمران: 123(.

ا َف�َصَل َطاُلوُت ِباْلُجُنوِد َقاَل اإِنَّ اهلَل  3- غَلبة الفئة القليلة للفئة الكثيرة {َفلَمَّ
ِمنِّي  َفاإِنَُّه  َيْطَعْمُه  ْم  لَّ َوَمن  ِمنِّي  َفلَْي�َس  ِمْنُه  �َصِرَب  َفَمن  ِبَنَهٍر  ُمْبَتِليُكم 

ا َجاَوَزُه ُهَو  ْنُهْم َفلَمَّ اإِلَّ َمِن اْغَتَرَف ُغْرَفًة ِبَيِدِه َف�َصِرُبواْ ِمْنُه اإِلَّ َقِلياًل مِّ

َوالَِّذيَن اآَمُنواْ َمَعُه َقاُلواْ َل َطاَقَة َلَنا اْلَيْوَم ِبَجاُلوَت َوُجنوِدِه َقاَل الَِّذيَن 

جنوٌد لم تَروها
ال�صيخ مو�صى خ�ّصاب

الملف
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اهلِل  ِب��اإِْذِن  َكِثيَرًة  ِفَئًة  َغلََبْت  َقِليلٍَة  ِفَئٍة  ن  مِّ َكم  اهلِل  اَلُقو  مُّ نَُّهم 
َ
اأ وَن  َيُظنُّ

اِبِريَن} )البقرة: 249(. كّل هذه النتائج، لم تكن لتتحّقق   َمَع ال�صَّ
ُ ّ
َواهلل

لول امتداد يد الغيب اإليهم.

ومتى  �سروطه؟  هي  وما  يتحّقق؟  وكيف  الغيبّي؟  المدد  هذا  هو  فما 

هذه  �سطور  طّيات  في  عنها  الإجابة  تجد  اأ�سئلة  الغيب؟  يد  تتدّخل 

المقالة.

كيف َين�صر اهلل الموؤمنين

وَعد اهلل تعالى عباده الموؤمنين بالن�سر، فقال تعالى: 

)الروم: 47(.  اْلُموؤِْمِنيَن}  ُر  َن�صْ َعلَْيَنا  ا  َحقًّ {َوَك��اَن 

عّز  قال  حين  لَن�سرهم  الأ�سا�س  ال�سرط  تعالى  وبيَّن 

ْرُكْم} )محمد:7(.  َيْن�صُ  
َ
اهلل ُروا  َتْن�صُ {اإِْن  قائل:  من 

ويعّدوا  الُخطط،  ي�سعوا  اأن  الموؤمنين  على  فالواجب 

�سفوفهم،  وي��ن��ّظ��م��وا  التجهيز،  وُي��ح�����س��ن��وا  ال���ع���ّدة، 

وي�سَتطلعوا اأخبار العدّو، وكّل ما يتعّلق بتحّرف القتال، 

ويتوّكلوا على اهلل تعالى، ويبتعدوا عن الغرور... كّل هذه 

العوامل وغيرها، تهّيئ الأر�سّية لنزول الن�سر الإلهّي عليهم. 

ولكن، كيف ين�سر اهلل الموؤمنين وَيهِزم الكافرين؟

 رافق املدد 
الغيبّي املؤمنني 

منذ بداية 
احلديث عن 

املعركة من خالل 
جمريات معّينة 
أّدت إىل االنتصار
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الن�صر من الغيب

اأمر من�سوؤه الغيب، لكّن  اأمرًا غيبيًا بالمطلق، بل هو  لي�س الن�سر الإلهّي 

مرحلة  اإلى  و�سوًل  وتجّلياته  مراحله  وي�ساهدون  وَيرونه  يلم�سونه  الموؤمنين 

اأبى  تعالى  اهلل  ولكن،  اهلل.  الن�سر من عند  اأّن  فالموؤّكد  النهائّي.  النت�سار 

اأن تجري الأمور اإّل باأ�سبابها. و�سوف نبّين هذه الحقيقة، من خالل مطالعة 

ال�سماء  مَدَد  لنرى  بدر،  في  الم�سركين،  مع  الموؤمنين  معارك  اأولى  اأح��داث 

ِكيُد 
َ
ب�سكٍل ملمو�س، ون�ساهد المكر والكيد الإلهّيين {اإِنَُّهْم َيِكيُدوَن َكْيًدا * َواأ

اْلَماِكِريَن}  َوَيْمُكُر اهلُل َواهلُل َخْيُر  {َوَيْمُكُروَن   )16  - 15 َكْيًدا} )الطارق: 

عن  الحديث  بداية  منذ  الموؤمنين  الغيبّي  المدد  رافق  فقد  )الأنفال: 30(. 

المعركة اإلى حين النت�سار من خالل مجريات معّينة اأّدت اإلى النت�سار، 

بل هناك  الموؤمنين،  والأح��داث على  المجريات  تلك  تقت�سر  ولم 

الهزيمة.  اإل��ى  والكافرين  الم�سركين  اأخ��ذ  تدريجّي  م�سار 

وهزيمة  الموؤمنين  لَن�سر  �سبب  اأه���ّم  نعتبر  اأن  ويمكن 

الكافرين هو الروح المعنوية للقتال، فال يخفى الفرق بين 

بالن�سر،  اأمل  وكّله  يقاتل  ومن  انهزامية  بروح  يقاتل  من 

فهوؤلء جنود طالوت الذين عبروا معه النهر ينق�سمون اإلى 

ِبَجاُلوَت  اْل��َي��ْوَم  َلَنا  َطاَقَة  {َل  تقول:  محبطة  فئة  فئتين: 

ن  مِّ {َكم  تقول:  وفئة مطمئنة   )249 )البقرة:  َوُج��ن��وِدِه} 

 )249 )البقرة:  اهلِل}  ِب���اإِْذِن  َكِثيَرًة  ِفَئًة  َغلََبْت  َقِليلٍَة  ِفَئٍة 

فكانت النتيجة {َفَهَزُموُهم ِباإِْذِن اهلِل} )البقرة: 251( وُقتل 

 ..Q جالوت بيِد اأ�سغر مقاتل في جي�س طالوت وهو داود

ولنبداأ بقراءة الواقع قبل معركة بدر.

التهديد االأول: التنازع والف�صل

من التهديدات ذات ال�سلة بالن�سر وقد يتحقق اأحيانًا ما حّدثنا به القراآن 

الكريم عن اختالف بين الموؤمنين، كان يمكن اأن ي�سل اإلى النزاع، ومن ثّم 

اإلى الف�سل، ب�سبب كراهة بع�س الموؤمنين الخروج اإلى المعركة. يقول تعالى: 

َن اْلُموؤِْمِنيَن َلَكاِرُهوَن}  َك ِمن َبْيِتَك ِباْلَحقِّ َواإِنَّ َفِريقاً مِّ ْخَرَجَك َربُّ
َ
{َكَما اأ

)الأنفال: 5(. وهذا الفريق كان يجادل بقّوة ويدافع عن راأيه دفاع ال�سخ�س 

نََّما ُي�َصاُقوَن اإَِلی 
َ
الذي ُي�ساق اإلى حتفه {ُيَجاِدُلوَنَك ِفي اْلَحقِّ َبْعَدَما َتَبيََّن َكاأ

اْلَمْوِت َوُهْم َيْنُظُروَن} )الأنفال: 6(.

الم�سلمين، ويرون  للقاء  اأخرى، كان الأعداء يعي�سون الحما�سة  من جهة 

اأّن هزيمتهم حتمية ب�سبب قّلة عددهم، م�سافًا اإلى اأّن ق�سة اأ�سحاب الفيل 

 رأى املسلمون 
املشركني قلياًل، 
كما رآهم رسول 
اهلل P علمًا أّن 
عدد املشركني 

كان ثالثة أضعاف 
عدد املسلمني

الملف
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جعلت قري�سًا و�سائر العرب يعتقدون اأّن كّل َمن يق�سد قري�سًا ب�سوء، ف�سوف 

ير�سل اهلل عليه العذاب. وباخت�سار، لقد كانت قري�س واثقة من الن�سر 

الحتمّي.

الحّل االإلهّي للتهديد االأّول 

الحّل  الم�صلمين: كان  التنازع بين  اأوًل: حّل م�صكلة 

باأن  الم�سلمين  راأي  يوّحد  اأن  الم�سكلة  لتلك  الإلهي 

يعزموا على لقاء الكافرين في �ساحة المعركة دون 

ترّدد. فكيف تم هذا الأمر؟

في  الم�صكلة:  يحل  الغيبّي  المدد  ثانياً: 

باأن  الموؤمنين  اإل��ى  الغيب  يد  امتّدت  بدر 

راأى ر�سول اهلل P في منامه روؤيا كانت 

هي مفتاح الحّل. فما هي هذه الروؤيا؟ 

ِفي  اهلُل  ُي��ِري��َك��ُه��ُم  {اإِْذ  تعالى:  يقول 

َم��َن��اِم��َك َق��ِل��ي��اًل} )الأن��ف��ال: 43(. لقد 

الم�سركين  اأع��داد   P اهلل  ر�سول  راأى 

قليلة فحّدث الم�سلمين بذلك مّما جعلهم 

يجمعون عزمهم على لقاء الكافرين ولم 

على  يجروؤون  الآخر  الراأي  اأ�سحاب  يعد 

ذلك  الكريم  القراآن  ويوؤّكد  براأيهم،  البوح 

َوَلَتَناَزْعُتْم  َف�ِصْلُتْم  لَّ َكثيًرا  َراَكُهْم 
َ
اأ {َوَلْو  بقوله: 

ُدوِر}  ِبَذاِت ال�صُّ َعِليٌم  اإِنَُّه  َوَلِكنَّ اهلَل �َصلََّم  ْمِر 
َ
ِفي الأ

)الأنفال: 43(.

الكافرين  مع  والتقوا  الم�سلمون  خرج  وحين 

راآهم  كما  قلياًل،  الم�سركين  الم�سلمون  راأى 

الم�سركين  عدد  اأّن  ِعلمًا   ،P اهلل  ر�سول 

كان ثالثة اأ�سعاف عدد الم�سلمين، ولكّن 

قويًا  العزم  يبقي  اأن  اأراد  تعالى  اهلل 

ُي��ِري��ُك��ُم��وُه��ْم  ْذ  {َواإِ الم�سلمين  عند 

َقِلياًل}  ْع��ُي��ِن��ُك��ْم 
َ
اأ ِف��ي  اْلَتَقْيُتْم  اإِِذ 

)الأنفال: 44(. 

اأم��������ا ب���ال���ن�������س���ب���ة اإل�����ى 

فنرى  وثقتهم،  45الم�سركين 
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التدّخل الغيبي جلّيًا من خالل تقليل الم�سلمين باأعين الكافرين {َوُيَقلُِّلُكْم ِفي 

ْعُيِنِهْم} )الأنفال: 44(. وكان الهدف الإلهّي من ذلك اأن ي�ساب الكافرون 
َ
اأ

بالغرور، ليكون ذلك الغرور مقّدمة للهزيمة، ولكن كيف؟

عدد  اأّن  الم�سركون  راأى  فقد  ال��روؤي��ا،  تبّدلت  ال��ط��رف��ان  التحم  حين 

 )13 َراأَْي اْلَعْيِن} )اآل عمران:  {َيَرْوَنُهْم ِمْثلَْيِهْم  الم�سلمين �سعف عددهم 

 ُموِهُن َكْيِد 
َ
نَّ اهلل

َ
َواأ وتحّولت الثقة اإلى اإحباط فَوَهن َعزم الكافرين {َذِلُكْم 

للروح  تعالى بذلك �سربة قا�سية  وّجه اهلل  18(. فقد  اْلَكاِفِريَن} )الأنفال: 

المعنوية عند الم�سركين.

التهديد الثاني: القلق واال�صطراب 

اإلى  اأّن الم�سركين كانوا قد �سبقوا الم�سلمين  الثانية في  تمّثلت الم�سكلة 

للقتال،  ي�سلح  ل  رمل  كثيب  في  الم�سلمون  فنزل  المعركة،  بدء  قبل  الماء 

وي�سعب التحّرك فيه، لأّن الأقدام ت�سوخ فيه، كما اإّنهم كانوا عطا�سى 

لكّنهم  الم�سركين،  قبل  الماء  اإل��ى  للو�سول  ي�سعون  وك��ان��وا 

من  ال�سيطانّية  الو�ساو�س  انطلقت  وهنا،  لذلك.  يوّفقوا  لم 

�سياطين الإن�س والجّن، ما اأوجد حالة من القلق وال�سطراب 

في �سفوف الم�سلمين، وتاأّثرت حالتهم المعنوّية بذلك.

في المقابل، كان الم�سركون يقفون في منطقة �سالحة 

قّلل  اهلل  فاإّن  ذكرنا،  وكما  �سيطرتهم،  تحت  والماء  للقتال 

لقمة  يعتبرونهم  �ساروا  درج��ة  اإل��ى  اأعينهم  في  الموؤمنين 

�سائغة. 

الحل االإلهّي للتهديد الثاني

لإزال��ة  الموؤمنين  اإل��ى  اأخ��رى  مرة  الغيب  يد  امتّدت  وهنا 

القلق وال�سطراب من قلوبهم، ولكن كيف؟

لم يكن الموؤمنون يتوّقعون هطول المطر. ولعّلهم لم ي�سّدقوا اأّن قطرات 

الرمال  فحّولت  فعلها  َفَعلت  المطر  غ��زارة  لكن،  وَجناتهم.  تالم�س  المطر 

المتحركة اإلى رمال ت�سبه الرمال التي يالم�سها موج البحر فثبتت اأقدامهم، 

القلق وال�سطراب من نفو�سهم وربط  وارتوى عط�سهم، وتطّهروا بها، وزال 

ُل َعلَْيُكْم ِمَن  اهلل على قلوبهم بعد اأن كادت ت�سبح فارغة. قال تعالى: {َوُيَنزِّ

ْيَطاِن َوِلَيْرِبَط َعلَی ُقُلوِبُكْم  َرُكْم ِبِه َوُيْذِهَب َعْنُكْم ِرْجَز ال�صَّ َماِء َماًء ِلُيَطهِّ ال�صَّ

ْقَداَم} )الأنفال: 11(.
َ
َوُيَثبَِّت ِبِه اْلأ

موحلة،  اأر�س  اإلى  الم�سركين  اأقدام  تحت  الأر�س  تحّولت  المقابل،  وفي 

تثقل حركتهم فكان ذلك عاماًل اإ�سافيًا في توهين َعزمهم وكيدهم. 

كان دور املالئكة 
هو تثبيت 

املؤمنني، وذلك 
من خالل تقوية 
الروح املعنوّية 

لديهم

الملف
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التبيان في تف�سير القراآن، ال�سيخ الطو�سي، ج5، �س87.( 1)

مدارك التنزيل وحقائق التاأويل، ج2، �س57.( 2)

ْر�َص��ْلَنا َعلَْيِهْم ِريًحا ( 3)
َ
عل��ى �س��بيل المثال ل الح�سر، الآي��ة 9 من �س��ورة الأحزاب:{َفاأ

َوُجُنوًدا َلْم َتَرْوَها}.

الهوام�س

المالئكة وتثبيت الموؤمنين

»اإم���داده���م  ب�سرى  الموؤمنين   P اهلل  ر���س��ول  ب�ّسر 

بالمالئكة«، التي جعلت قلوبهم مطمئنة. قال تعالى: { اإِْذ 

ِبَثاَلَثِة  ُكْم  َربُّ ُكْم  ُيِمدَّ ْن 
َ
اأ َيْكِفَيُكْم  َلْن 

َ
اأ ِلْلُموؤِْمِنيَن  َتُقوُل 

عمران:  124(.  )اآل  ُمْنَزِليَن}  اْلَماَلِئَكِة  ِمَن  اآََلٍف 

المالئكة  اآلف من  بنزول ثالثة  الموؤمنين  �سماع  اإّن 

واطمئنان  المعنوّية،  روحهم  برفع  كفيل  لن�سرهم 

اهلل  واأّن  معهم  ال�سماء  اأّن  و�سعورهم  قلوبهم، 

ق��ام��ت به  ال���ذي  ال���دور  ول��ك��ن، م��ا ه��و  نا�سرهم. 

المالئكة؟ وهل قاتلت اإلى جانبهم؟ 

يبّين القراآن الكريم دور المالئكة من خالل قوله تعالى: 

الَِّذيَن  َفَثبُِّتوا  َمَعُكْم  ��ي  نِّ
َ
اأ اْلَماَلِئَكِة  َل��ی  اإِ ��َك  َربُّ ُيوِحي  {اإْذ 

اآََمُنوا} )الأنفال: 12(. فقد كان دور المالئكة هو تثبيت 

المعنوّية  ال��روح  تقوية  خالل  من  وذل��ك  الموؤمنين، 

من  الرجل  ياأتي  الملك  كان  اأّن��ه  رواي��ة  ففي  لديهم. 

يقولون:  الم�سركين  »�سمعت  فيقول:   P النبّي  اأ�سحاب 

الم�سلمون  فيحّدث  لُنك�سفّن«،  علينا  حملوا  لئن  واهلل 

خالل  من  اأو   .
)1(

بذلك اأنف�سهم  فيقّوي  بع�سًا  بع�سهم 

ي�سير  كان  الملك  اأّن  رواي��ة  ففي  بالن�سر.  تب�سيرهم 

اأمام ال�سّف في �سورة الرجل، ويقول: اأب�سروا فاإّن اهلل 

فعل  من  كانت  اأخ��رى  و�سائل  خالل  من  اأو   .
)2(

نا�سركم

المالئكة في تلك المعركة.

اإّنه باخت�سار الثبات، فال َن�سر دون ثبات. وقد قام اهلل 

تعالى بتثبيت الموؤمنين من خالل رفع الروح المعنوّية لديهم 

ومن خالل و�سائل وعلل غيبّية، كما ورد معنا وبّينه القراآن.

الإلهّي  التدخل  واأ�سكال  الن�سر  اأ�سباب  من  العديد  وهناك 

هذه  لها  تّت�سع  ل  ول��ك��ن  ال��ك��ري��م،  ال��ق��راآن  ذك��ره��ا  الأخ����رى، 

.
)3(

ال�سطور
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1- نّية ال�صوم:
عن  عبارة  والنّية  نّية.  دون  ي�سّح  فال  العبادات؛  من  ال�سوم  اأ- 

الَق�سد والعزم على الإم�ساك عن المفطرات قربًة هلل تعالى. 

ول ي�سترط فيها التلّفظ ول الإخطار في القلب، بل يكفي هذا 

العزم.

اأّول��ه. كما  لل�سهر كّله من  نّية واحدة  تكفي في �سهر رم�سان  ب- 

نوى  لو  ولكن  اأي�سًا.  لوحده  يوم  كّل  ال�سوم  ينوي  اأن  يجوز 

فلو قطعها  م�ستدامة،  تكون  اأن  فيجب  كّله  لل�سهر  واحدة  نّية 

باإفطار يوم اأو اأكثر فيجب تجديدها.

ج- وقت النّية في �سهر رم�سان من الفجر ال�سادق. واإذا تحّققت 

معرفة الفجر بدّقة فال حاجة اإلى الحتياط، بل ُيم�سك قبل 

الفجر ال�سادق بثوان؛ من باب تح�سيل اليقين بدخول الفجر 

مع النّية. ولكّن النا�س في الكثير من المناطق ل يعرفون بداية 

ــام ــكــ مـــــن أحــ
الــــــــــــصــــــــــــوم
ال�صيخ علي حجازي

ال�صوم هو اأحد االأعمال الواجبة في كّل 

�صنة، وهو ي�صاهم في بناء ذات االإن�صان لي�صير 

موؤمنًا تقّيًا. وال�صوم، في ال�صريعة االإ�صالمّية المقّد�صة، 

اإلى  الفجر  المفطرات من  االإم�صاك واالمتناع عن  معناه 

الغروب امتثااًل الأمر اهلل تعالى.

فقه الولي
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وتجوز  لالحتياط.  فيلجوؤون  بدّقة  الفجر  طلوع 

النّية من الليل.

�سهر  في  رم�سان  �سهر  غير  �سوم  نّية  ت�سّح  ل  د- 

رم�سان.

الذي  المكان  اأو  وطنه  اإل��ى  رجع  ال��ذي  الم�سافر  ه���- 

يريد الإقامة فيه ع�سرة اأّيام فيه �سورتان:

الأولی: اإذا و�سل قبل الزوال ولم يكن قد تناول المفطر 

فيجب عليه نّية ال�سوم، و�سومه �سحيح.

اأو قبل الزوال ولكن بعد تناول المفطر  اإذا و�سل بعد الزوال  الثانية: 

فال يجب عليه ال�سوم، بل يجب عليه الق�ساء. نعم، ي�ستحّب له الإم�ساك 

تاأّدبًا في هذه الحالة.

المفطر  ال�سائم  وتناول  ارتكازًا،  ولو  موجودة،  ال�سوم  نّية  كانت  اإذا  و- 

�سهوًا فال ي�سّر ب�سّحة ال�سوم.

2- القدرة:
عليه  يجب  بل  ال�سوم،  على  القادر  غير  العاجز  على  ال�سوم  يجب  ل  اأ- 

الإفطار في هذه الحالة، ثّم يق�سيه لحقًا اإذا زال عذره.

ب- اإذا كان المكّلف في بلد �ساعات النهار فيه كثيرة ولم يقدر المكّلف على 

تحّمل ال�سوم طوال هذه ال�ساعات يجب عليه الإفطار ويق�سيه لحقًا.

لو نوى نّية واحدة 
للشهر كّله فيجب 

أن تكون مستدامة، 
فلو قطعها 

بإفطار يوم أو أكرث 
فيجب جتديدها
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3- الحي�س والنفا�س:
ل يجب ال�سوم على المراأة الحائ�س اأو النف�ساء، بل يحرم ال�سوم عليهما، 

اأن تكون كذلك في  بين  الق�ساء لحقًا. ول فرق في ذلك  ثّم  الإفطار  فيجب 

يبطل  بقليل  الغروب  قبل  -مثاًل-  الحي�س  ح�سل  فلو  بع�سه،  اأو  اليوم  تمام 

�سومها، ول يجب عليها الإم�ساك. ولو ح�سل بعد الفجر بقليل يبطل �سومها، 

ول يجب عليها الإم�ساك.

4- المغمی عليه:
غمي عليه، ولكّنه اأفاق من اإغمائه في النهار 

ُ
اأ- اإذا نوى ال�سوم في الليل ثّم اأ

يتّم �سومه )مع الإمكان( وهو �سحيح.

غمي عليه في الليل بدون تعّمد قبل نّية ال�سوم حّتى دخل النهار، ثّم 
ُ
ب- اإذا اأ

الإغماء  كان  لو  وكذا  الق�ساء،  عليه  ويجب  ال�سوم  منه  ي�سّح  اأفاق، فال 

بفعله متعّمدًا )كما في تناول البنج لإجراء جراحة( فيجب الق�ساء.

ج- ي�سّح ال�سوم من النائم حّتى واإن ا�ستغرق نومه تمام النهار، وذلك فيما 

اإذا نوى ال�سوم من الليل.

5- اختالف الأفق:
اإلى بلد اآخر لم تغرب  اأّن �سائمًا اأفطر عند الغروب في بلد ثّم �سافر  لو 

فيه ال�سم�س �سّح �سومه بعدما كان قد اأفطر عند الغروب في بلده قبل ذلك.

6- المر�س وال�صرر:
ال�سرر  اأو  ع��ادًة،  تحّمله  يمكن  ل  ال��ذي  المر�س  ي�سّبب  ال�سوم  كان  اإذا  اأ- 

المعتنى به والذي يوجب الحرج والم�سّقة ال�سديدة التي ل ُتتحّمل عادًة، 

لو  فيما  �سفاوؤه  يتاأّخر  اأو  يت�ساعف  اأو  ي�ستّد  �سوف  المر�س  كان  لو  وكذا 

ثّم  الإفطار  بل يجب عليه  ال�سوم عليه، ول ي�سّح منه،  �سام، فال يجب 

يق�سيه لحقًا اإذا �سفي من مر�سه قبل حلول �سهر رم�سان القادم، فاإذا لم 

ُي�سَف ي�سقط عنه وجوب الق�ساء، وتجب عليه فدية اإطعام م�سكين واحد، 

فقه الولي
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وهي ثالثة اأرباع الكيلو غرام من الطعام كالخبز والطحين، عن كّل يوم 

مّرة واحدة.

ي�سّبب  ال�سوم  ك��ون  وت�سخي�س  تحديد  في  المعيار  ب- 

اإّما  نف�سه،  المكّلف  ت�سخي�س  ال�سرر هو  اأو  المر�س 

قول  خ��الل  م��ن  اأو  ة،  الخا�سّ تجربته  خ��الل  م��ن 

الطبيب الحاذق الأمين، اأو من �سبب اآخر يوجب 

من  ال�����س��رر  اأو  ال��م��ر���س  بح�سول  الط��م��ئ��ن��ان 

ال�سوم.

ج- اإذا راجع ال�سخ�س الطبيب المخت�ّس فمنعه من 

ال�سوم، فاإذا كان ت�سخي�س الطبيب قطعّيًا وكان 

اأمينًا وحاذقًا، واأفاد قوله الطمئنان لدى المكّلف 

باأّن ال�سوم يوجب له المر�س اأو ال�سرر اأو ي�سّبب له 

خوف ذلك، فيجوز له الإفطار، بل يجب عليه ذلك، واإن لم 

ُيفد ذلك فال يجوز الإفطار.

الم�ساألة  في  مّر  ما  وال�سرر )بح�سب  المر�س  بعدم  المكّلف  اعتقد  اإذا  د- 

اأو المر�س يجب  اأثناء ال�سوم ح�سل ال�سرر  ال�سابقة( ف�سام، ثّم في 

عليه الإفطار، ول ي�سّح منه ال�ستمرار على ال�سوم.

مّر(  ما  )بح�سب  ال�سوم  من  ال�سرر  اأو  بالمر�س  المكّلف  اعتقد  اإذا  ه���- 

فاأفطر، ثّم تبّين لحقًا عدم ال�سرر، فيجب عليه الق�ساء دون الكّفارة. 

ول اإثم عليه في اإفطاره في هذه الحالة؛ لكونه معذورًا فيه �سرعًا.

و- مجّرد ال�سعور والإح�سا�س بالتعب اأو الجوع اأو ال�سعف ل يجّوز الإفطار، 

اأو خاف  الحرج،  اأو  ال�سديدة  الم�سّقة  يوجب  بنحو  كان ذلك  اإذا  ولكن 

ح�سول المر�س اأو ال�سرر منه فيجب حينئٍذ الإفطار.

ز- اإذا كان المكّلف �سليمًا معافى ويعمل في النهار من اأجل معا�سه ونفقته 

هو وعياله، ولكّنه اإذا �سام وهو يعمل �سوف لن يتمّكن من اإكمال ال�سوم 

ب�سبب الم�سّقة والتعب ال�سديدين، فهنا يجب عليه ال�سوم اإّل اإذا �سار 

حرجّيًا عليه مع العمل وذا م�سّقة �سديدة ل تحتمل عادًة، ول بديل عنده، 

يفطر لكي يعمل ويق�سيه لحقًا بدون الكّفارة.

ح- اإذا كان ال�سخ�س ي�سافر �سفرًا ل يوجب الإفطار )كمن عمله ال�سفر اأو 

به �سررًا  الإ�سرار  اإلى  يوؤّدي  ا�ستمراره �سائمًا  ال�سفر(، ولكن كان  في 

معتنًى به، فيجوز له الإفطار وعليه ق�ساوؤه بدون كّفارة.

 جمّرد الشعور 
واإلحساس 

بالتعب أو اجلوع 
أو الضعف ال يجّوز 

اإلفطار
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المواكبة  بين  االإ�صالمّي  الخطاب 

والمواجهة

الخطاب الثقافّي الذي ينبغي اأن يواجه 

الحرب الناعمة يجب اأن يكون خطابًا واعيًا 

يتمّيز بالمعرفة وال�سجاعة، مدعومًا بالقّوة 

وال��ق��درة، ق��ّوة ال��دف��اع وال��ح��ّق. ل��ذا، ف��اإّن 

تعّبر  والتي  القّوة،  اإلى  تفتقر  التي  النخب 

عن ثقافتها، يبقى كالمها نخبوّيًا، وبعيدًا 

عن التطبيق. 

ال�ستراتيجّية  اإل��ى  ُيدخلنا  م��ا  وه��ذا 

الناعمة وبين ما  المّتبعة لمواجهة الحرب 

فعلته المقاومة في اإنجازاتها وق�ساياها. 

الم�صروع المقاوم والمواجهة

لقد اعتمدت المقاومة في مواجهة هذه 

عّدة،  ا�ستراتيجيات  على  الناعمة  الحرب 

الثقة  الت�سّدي،  المعرفة،  الوعي،  منها: 

المعرفّية،  المعركة  ه��ذه  واإدارة  بالنف�س 

والثقافّية، والإعالمّية، وال�سيا�سّية بطريقة 

العمل  طبيعة  م��ع  ومتنا�سبة  م��ت��وائ��م��ة، 

الحرب الناعمة
ومعادلة االنتصار)*(

�صماحة ال�صيد ها�صم �صفي الدين

�ض لمواجهة الحرب الناعمة  يختلف الخطاب الثقافّي المخ�صّ

عن مو�صوع الخطاب الثقافّي االإ�صالمّي المواكب، وقدرته بالمطلق 

والعموم، ومدى تقليدّيته اأو تقدمّيته، ويجب التمييز بينهما.

قضايا معاصرة
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المقاوم الذي يحّقق اإنجازات على الأر�س. 

ولم تكن هذه المواجهة مواجهة ال�سعيف، 

انت�سارات  يحّقق  ال��ذي  ال��ق��وّي،  مواجهة  بل 

الأ�سئلة  م��ن  مجموعة  هناك  واإن���ج���ازات... 

اإجابات  ووج��دن��ا  جمعناها  اإذا  والت�ساوؤلت 

والم�سروع  المواجهة  �ستجعل  لها  وافية  كافية 

المقاوم متكاماًل في اأبعاده المختلفة. 

البعد الع�صكرّي الميدانّي

هو  الأ�سا�سّية  المواجهة  اأب��ع��اد  اأح��د 

راأ���س  هو  بل  الميدانّي،  الع�سكرّي  البعد 

في  حتمًا  تلتقي  الأخ��رى  والأبعاد  الحربة. 

القتالّي  الع�سكرّي  الحربة  راأ����س  خدمة 

هذا  تدعم  وحين  الإنجازات،  يحّقق  الذي 

الم�سروع المقاوم وتنه�س به، تحّقق ذاتها 

في الثقافة وفي المجتمع. 

وع��دد  المحّللين  م��ن  الكثير  ي��ح��اول 

كبير م��ن ال��درا���س��ات والأب��ح��اث ف��ي هذا 

العالم، اأن يفّت�سوا عن اأ�سباب ونقاط القوة 

اأ�ساب  وق��د  المقاومة،  ه��ذه  ف��ي  الكامنة 

بع�سهم في اإدراك اهتمام المقاومة بالبعد 

الجتماعّي، والتربوّي، والثقافّي، وال�سّحّي 

والإنمائّي في المجتمع، هذا طبيعّي. 

اال�صتراتيجية االإعالمية 

والدور المطلوب 

ي��ج��ب ال���س��ت��ف��ادة م���ن الإع�����الم في 

من  ال�ستفادة  ويجب  التح�سين،  اإط���ار 

لأّن  الخ�سو�س،  وج��ه  على  ال��ت��ل��ف��زي��ون، 

وقبوله  الم�ساهد  تلّقي  في  تكمن  خطورته 

اأن  الطبيعّي  من  وعندها  الآخ���ر،  لثقافة 

الزمن..  مرور  مع  واأولوّياته  ثقافته  تنقلب 

وهذه حقيقة. 

1- التلفزيون والإعالم
خطورة  َف��ه��م  ينبغي  ف��اإّن��ه  ه��ن��ا،  م��ن 

الخطر  هذا  نعّرف  واأن  الناعمة،  الحرب 

م�سنية  ج��ه��وٍد  اإل���ى  َدف��ع��ه  يحتاج  ال���ذي 

وجبارة. وهذه هي المقاومة الحقيقية التي 

ُتجمع فيها هذه الجهود، ويتّم التعاطي مع 

كّل اإمكانية لَقلبها اإلى واقع، ومع كّل طاقة 

لجعلها ا�ستثمارًا في مواجهة هذه الحرب، 

وهذه هي المعركة والمقاومة الحقيقية. 

يلعب  الثقافي  ال��م��و���س��وع  ف��ي  ل��ه��ذا، 

واأ�سا�سّيًا  موؤثرًا  �سّك، دورًا  التلفزيون، بال 

والثقافة  المجتمعّية  الثقافة  تكوين  ف��ي 

في  نح�سر  اأن  الطبيعّي،  وم��ن  ال��ع��اّم��ة. 
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الأخ��رى  الثقافة  عن  لنتحّدث  ل  ال�ساحة 

بيوتنا ومجتمعنا، بل  اأن تقتحم  التي تريد 

لنقّدم اأنف�سنا. 

2- و�صائل التوا�صل الجتماعّي
من  الجتماعّي  التوا�سل  و�سائل  اإّن 

لجيل  واليومّية  وال�سرورّية  المهّمة  الأمور 

ولأّي��ة  ن�ساأت  كيف  النظر  بغ�ّس  ال�سباب، 

اأهداف ولأّي غر�س... 

ما يجب اللتفات اإليه، عندما اأتحّدث 

لكّل  ال�ست�سالم  يعني  ل  موجود  واق��ع  عن 

التكليف  ونعرف  ن�ساأل  اأن  بل  الواقع،  هذا 

اّتجاه هذا الواقع الموجود. 

�سبكات التوا�سل الجتماعّي مهّمة ولها 

اإلخ،  واجتماعية...  وبحثّية  علمّية  فوائد 

ال�سبكات  هذه  اإل��ى  ندخل  اأن  علينا  ولكن 

بذكاء؛ لأّن من مفرداتها، كما في اأي عمل 

م�ساألة  وه��ذه  الأرق���ام.  لعبة  اآخ��ر،  دعائّي 

دقيقة وينبغي معرفتها.

اإّننا في المقاومة وفي مجتمع المقاومة 

متوا�سعة  م�ساهماتنا  زال���ت  م��ا 

ال��م��ج��ال، ولكن  ف��ي ه���ذا 

ه�����ن�����اك م�������س���اري���ع 

وا���س��ت��رات��ي��ج��ي��ات 

ُت���در����س وُت��ب��ح��ث 

للدخول اإلى هذا 

تطّلعاتنا  مع  ين�سجم  ما  ولتحقيق  العالم 

واأهدافنا وقيمنا. 

ينبغي اأن نعلم اأن من الأدوات الفاعلة 

و�سائل  الناعمة  الحرب  اأهداف  لتحقيق 

من  الرغم  وعلى  الجتماعّي.  التوا�سل 

ومخاطر  �سلبّيات  لها  اأّن  اإّل  اإيجابياتها 

المعرفة  يتطّلب  م��ا  وه��ذا  ج���دًا،  كبيرة 

ال�سحيح  ال���س��ت��خ��دام  ب��ي��ن  وال��ت��م��ي��ي��ز 

لتكون  والح�سن  ال�سّيئ  وبين  وال�سقيم، 

وفي  �سحيحة  م��واج��ه��ة  لها  مواجهتنا 

محّلها.

نجاح المواجهة 

مواجهة  في  المقاومة  مجتمع  نجح 

نجاحًا  ك��ان  لكّنه  ال��ن��اع��م��ة،  ال��ح��رب 

جزئّيًا. تّم ذلك حين ا�ستطاع المجتمع 

واأج��ي��ال  م��ق��اوم،  فكر  اإن��ت��اج  المقاوم 

مقاومة، حين و�سلنا اإلى مرحلة يفتخر 

للمقاومة،  بالنتماء  مّنا  اإن�سان  اأّي 

مع  من�سجمًا  يجعله  ال��ذي  وبال�سعور 

بل  ل  وث��ق��اف��ت��ه،  ت��اري��خ��ه 

اأن  المقاومة  تمّكنت 

اإلى  الأزمة  تقلب 

الطرف الآخر 

اأح������ي������ان������ًا 

ف����ي ب��ع�����س 

قضايا معاصرة

54



مع  ع�سنا  نحن  والمفردات.  العناوين 

انت�سارات المقاومة وفي المقابل نرى 

حّتى  الت�سكيك  حالة  يعي�س  ال�سهيونّي 

في م�سروعّية وجوده...

بوجود  المقاومة  مجتمع  نجاح  تمثّل 

والعائالت  ال�سباب  من  الآلف  ع�سرات 

المعطاءة والقادرة والحا�سرة في ال�ساحة 

ب�سكل دائم. 

اإّن مجتمعنا المقاوم في لبنان، وفي كّل 

الرغم  وعلى  والإ�سالمّي،  العربّي  محيطنا 

من كّل الأحداث، ا�ستطاع اأن يبقى متم�ّسكًا 

بمقاومته، را�سخًا على نهجه ومليئًا بالأمل 

بالنت�سارات. 

مفهوم  لدينا  لي�س  جهتنا  من  نحن 

الذي  ناعمة،  حروب  �سّن  وا�ستراتيجية 

يحتاج اإلى الحرب الناعمة هو المت�سّتر 

ويظهر  �سيئًا  يخفي  )م��ن  والمتخّفي 

وا�سح  فم�سروعنا  نحن،  اأّم��ا  غ��ي��ره(. 

وما  واأهدافه،  ومفرداته  بِقَيمه  نطرحه 

نطرحه  ال�سلبة  ال��ح��رب  ف��ي  نطرحه 

الباطن  في  وم��ا  الناعمة،  الحرب  في 

ه��و ع��ل��ن��ّي ف��ي ال��ظ��اه��ر، ن��ح��ن نمتلك 

ت��ارة  نف�سه  ي��ع��ّب��ر ع��ن  ون��ه��ج��ًا  ف��ك��رًا، 

ومقاومة،  دفاعًا  الع�سكرية  بالمواجهة 

اأخرى  وت��ارة  الثقافّي،  بالموقف  وت��ارة 

بالموقف ال�سيا�سي. 

)*( ه��ذا المق��ال عب��ارة ع��ن حلقة حوارّية حول الحرب الناعمة اأجراها تلفزيون المنار مع �س��ماحة ال�س��ّيد ها�س��م �سفّي الدين �سمن برنامج »اأح�س��ن 

الحديث« بتاريخ ت2015/2، نقّدمه للقّراء الأعّزاء لأهمّيته ولإ�ساءته على العديد من جوانب الحرب الناعمة التي تحيط ببيئتنا المقاومة.

الهوام�س

في  لالنت�صار  الذهبية  المعادلة 

الحرب الناعمة 

ل��ك��ي ن��ك��ون ع��ل��ى م��ع��رف��ة دق��ي��ق��ة على 

الم�ستوى العلمّي والمعرفّي نعتقد اأن هناك 

نتيجة وهناك �سرطًا.

�سك  اأدن����ى  ه��ن��اك  لي�س  النتيجة،  ف��ي 

تجّلياته  ك��ّل  في  المقاوم  النهج  ه��ذا  اأّن  في 

)الع�سكرّية، والثقافّية، وال�سيا�سّية، والتربوّية 

يعي�س  ول  متكامل،  مجتمع  هو  والإعالمّية( 

عقدة  ول  النق�س  عقدة  ول  التاريخ  عقدة 

هذا  اإل��ى  النتماء  زه��و  يعي�س  ب��ل  ال�سعف، 

باأنبيائه،  يفخر  ب��ق��ادت��ه،  يفخر  ال��ت��اري��خ، 

للب�سرّية...  واأئمته، ومفّكريه وبكّل ما قّدموه 

اأننا ذاهبون اإلى ن�سر  وهذا المجتمع يعرف 

موؤّكد وحتمّي، في نهاية المطاف. لقد عرفت 

عرفت  ال��ب��داي��ة،  م��ن��ذ  طريقها  ال��م��ق��اوم��ة 

اأهدافها جّيدًا، لم تبّدل ولن تغّير باإذن اهلل. 

ط��ال  ومح�سوبة  مح�سومة  النتيجة 

هو  اإلينا  بالن�سبة  المهم  ق�سر  اأو  الزمن 

الق�سية والم�سروع... 

اأما على م�ستوى �سياغة معادلة الحرب 

ال��ن��اع��م��ة، ف��ال��م��ع��ادل��ة م��ن وج��ه��ة نظرنا 

وب�سكل مخت�سر وموجز: 

اأ�سالة، ثقافة، وعي �سيا�سّي و�سجاعة. 

وللتدقيق اأعتقد اأن كّل واحدة من هذه 

الفقرات هي اأ�سا�س لالآخر.
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مّراٍت  ال�سافاك  �سجون  اإلى  دخل 
ُ
واأ ال�ساه  �سّد  الإ�سالمية  الثورة  في  �سارك 

عّدة، ثّم تقّلد بعد انت�سار الثورة منا�سب، منها: المتوّلي على �سوؤون مرقد ال�سّيد 

عبد العظيم الح�سني }، ع�سو مجل�س الخبراء للدورة الثانية والثالثة، ممّثل 

الولي الفقيه والم�سرف على الحّجاج الإيرانيين، رئي�س محكمة الثورة الع�سكرّية، 

المّدعي العام للبالد، وزير الأمن.

نة«، »الحج  من موؤلفاته: »ميزان الحكمة«، »اأهل البيت R في الكتاب وال�سُّ

نة«، »القيادة في  الكتاب وال�سُّ »العلم والحكمة في  نة«،  الكتاب وال�سُّ والعمرة في 

»المذّكرات  ة«،  والنبوَّ الوحي  »فل�سفة  نة«،  وال�سُّ الكتاب  في  »ال�سالة  الإ�سالم«، 

ال�سيا�سّية«.

ة »ميزان الحكمة« ق�صّ

»ميزان  ال�صهيرة  مو�صوعتكم  خالل  من  لدينا  معروٌف  �صماحتكم  ا�صم 

ة الكتاب؟ الحكمة«. هل لكم اأن تحّدثونا عن ق�صّ

والمقاومة  الجهاد  بلد  في  بحلولي  واعتزازي  التعبير عن فخري  اأوّد  بدايًة، 

الشيخ محّمد الريشهري: 

حوار الحكمة
والمحّبة
حاوره ال�صيخ اإبراهيم ح�صن

هو �صماحة ال�صيخ محمد محّمدي الري�صهري. ُولد عام 1946م في 

مدينة »ري« غرب طهران. بداأ عام 1961م بدرا�صة العلوم الدينية 

في »قم«، كما ق�صد »النجف« و»م�صهد« للدر�ض على اأ�صهر علمائهما، 

اآية  اللنكراني،  فا�صل  محمد  ال�صيخ  الم�صكيني،  ال�صيخ  اأمثال:  من 

اهلل العظمى االأراكي، واآية اهلل العظمى الخرا�صاني.

مقابلة
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�ساحب  ا�سم  تحمل  التي  الكريمة  لمجّلتكم  اهلل  اأ���س��األ  كما  الحبيب.  لبنان 

الزمان  | اأن تبقى متاأّلقًة حتى ظهوره |.

قم  في  العلمّية  الحوزة  اإل��ى  ورودي  بداية  فمن  ب�سوؤالكم،  يتعّلق  فيما  اأم��ا 

الكريم  بالقراآن  عالقتي  تمتين  ب�سرورة  فطري  اإح�سا�ٌس  انتابني  المقّد�سة 

الحوزة  اإلى  دخولي  منذ  ينتابني  بداأ  ال�سعور  هذا   .R البيت اأهل  ورواي��ات 

العلمية، وظّل يرافقني اإلى اأن توّجهت في �سنتي الدرا�سية الخام�سة اإلى النجف 

اأن  P وقع في قلبي  الر�سول  لباب علم  النورانّي  المرقد  ففي جوار  الأ�سرف. 

اأوؤّلف كتاب »ميزان الحكمة«، دون اأن يخطر ببالي حينها اأّن هذه الخطوة �ستنتهي 
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اإن�ساء  اإلى  اأّنها �ستو�سل  اأو  المطاف،  نهاية  الكتاب في  اإليه  اإلى ما و�سل 

موؤ�ّس�سة »دار الحديث العلمية« اأو اإلى اإن�ساء »جامعة القراآن والحديث«.

لقد كان اأق�سى طموحي من تاأليف الكتاب حينها اأن اأعمد اإلى الكتب 

الروائّية التي كانت بين يدّي اأو التي اأ�ستطيع الو�سول اإليها، واأنتخب منها 

جملًة من الأحاديث التي جذبت انتباهي، ومن ثّم اأجمعها في كتاٍب لأجل 

ال�ستفادة ال�سخ�سّية. 

وفي العام 1978م، تكّونت عندي الماّدة الأّولّية للكتاب، حيث زاد عدد 

الروايات ب�سكٍل تدريجّي حّتى بلغت عّدة مجّلدات مخطوطة.

اأعتاب انت�سار الثورة الإ�سالمية حّل ال�سهيد مطّهري يومًا في  وعلى 

منزلي، وكان يلقي درو�سًا حول »معرفة القراآن«، وكنت من الم�ساركين 

عليهم  عر�ست  وال�ستراحة،  الغداء  وبعد  الدر�س...  ذلك  في 

اأحد المباحث التي كنت قد اأعددتها لكتاب »ميزان الحكمة«، 

الروايات  القراآن«، وذكرت مجموعة من  »معرفة  وهو بحث 

التي  المعاجم  عن  ف�ساألوني  المو�سوع.  هذا  تتناول  التي 

اإّن  لهم  فقلت  الروايات،  تلك  عن  للبحث  عليها  اعتمدت 

عملي قائم على مالحظة المحتوى ل اللفظ. فاأنا في بحث 

معرفة القراآن لم اأقت�سر على الروايات التي تت�سّمن لفظ 

معنى  عن  تتحّدث  التي  الروايات  عن  بحثت  بل  »المعرفة«؛ 

واأ�ساروا  بعملي  الحا�سرون  عجب 
ُ
اأ الكريم«.  القراآن  »معرفة 

علّي بطباعة الكتاب، فلم اأعّلق حينها �سيئًا على كالمهم، وبقي 

مخّططي اأن اأم�سي في اإعداد الكتاب، وبعد اإتمامه اأطبعه واأن�سره. 

بقيت على ذلك فترة حّتى انت�سار الثورة الإ�سالمية اإذ ت�سّلمت جملًة من 

المهام والم�سوؤوليات التي �سغلتني كثيرًا. ظّل الأمر على هذا المنوال حّتى 

عام 1981م، حيث �سار ال�سهداء من العلماء الأفا�سل يم�سون واحدًا تلو 

الآخر، من ال�سهيد مطهري اإلى ال�سهيد به�ستي وغيرهما. �سعرت حينها 

اأّن الخطر بات و�سيكًا واأّنني قد األحق بركبهم بين الحين والآخر، وقد ل 

الكتاب  اأنجزته من  ما  العزم على مراجعة  الكتاب. فعقدت  لإتمام  اأوّفق 

لأ�سّدره للطباعة، حتى �سار الكتاب جاهزًا للطبع عام 1984م. 

للعالمة  القراآن  تف�سير  في  الميزان  كتاب  ت�سمية  من  ا�ستلهمت  لقد 

الطباطبائي } ا�سم كتابي؛ ذلك اأّن التف�سير اإّنما �سّمي بالميزان لأّن 

منهجه يقوم على مقارنة الآيات وتف�سير بع�سها بع�سًا، ولّما كان منهجي 

ح بع�سها بع�سًا  في كتابي عر�س الروايات بجنب بع�سها بع�سًا حّتى يو�سِّ

لقد استلهمت 
من تسمية كتاب 

امليزان يف تفسري 
القرآن للعالمة 

الطباطبائي | 
اسم كتابي »ميزان 

احلكمة«
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فقد ارتاأيت ت�سمية الكتاب ب�»ميزان الحكمة«. 

على كّل حال، فقد ُطبع الكتاب، وبما اأّنه كان ل يزال محتاجًا اإلى الإتمام فقد 

جاء اإن�ساء »دار القراآن والحديث« مكّماًل لهذا الغر�س، حيث كان �سعي الدار التي 

اأ�ّس�سناها ي�سّب في هذا المجال.

ميزات »جامعة علوم الحديث«

ما هي اأبرز مميزات جامعة علوم الحديث التي اأ�ّص�صتموها؟ وما الذي 

يمّيزها ويمّيز مناهجها عن �صائر الجامعات؟

اأوًل: ما يمّيز جامعة ومركز »درا�سات القراآن والحديث« اأّن اأ�سا�س تاأ�سي�سها 

وانطالقتها كان قائمًا على الرتباط بالقراآن والحديث. 

العاّلمة  اأمثال:  من  الحديث  بعلم  اهتّموا  الذين  الكبار  العلماء  اأّن  ثانياً: 

المجل�سّي، المحّدث النورّي، ال�سيخ عّبا�س القمّي، وغيرهم قّد�س اهلل اأ�سرارهم، 

كان عملهم العلمّي يّت�سم دائمًا بطابع الفردية، في حين اأّن عملنا العلمّي ياأخذ 

طابع العمل الجماعّي الموؤ�ّس�ساتي ل طابع العمل الفردّي. 

ولمزيٍد من التو�سيح: فقد اأ�سرت اإلى اأّن تاأ�سي�س »دار القراآن والحديث« في 

العمل  اعتمدنا  فقد  وبالفعل،  الحكمة.  ميزان  اإتمام عمل  اأجل  من  كان  البداية 

اإ�سدار �سائر الكتب. وقد  اإتمام كتاب ميزان الحكمة ومن ثّم في  الجماعّي في 

الجماعّي  العمل  بف�سل  تّم  اإّنما  اإنجازها  اأّن  الكتب  تلك  مقّدمات  في  اأو�سحت 

59للمجموعات البحثّية في »دار القراآن والحديث«. 
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والحديث«،  القراآن  »دار  با�سم  البداية  في  كانت  فجامعتنا  حال،  كّل  على 

اأن نالت الترخي�س الر�سمّي  اإلى  1987م،  اإلى مركز تحقيقات �سنة  ثّم تطّورت 

عام  1995م بعناية �سّيدنا القائد واهتمامه { وتحت عنوان »مركز تحقيقات 

دار الحديث«، ثّم بعد �سنوات انتهت الت�سمية اإلى »كلّية علوم الحديث«، لت�سير 

الت�سمية الأخيرة والنهائّية »جامعة علوم الحديث«.

الحوزة  في  العلمّي  والعمل  عملنا  بين  الأ�سا�س  الفارق  فاإّن  ثانية،  جهٍة  من 

كاّفة  على  رّكزنا  اأّننا  حين  في  الفقه،  محورها  الحوزة  مباحث  اأّن  هو  العلمية 

الم�سائل المرتبطة بالمعارف الدينّية دون الفقه؛ ذلك اأّن المجّلدات التي ُكتبت 

حول الروايات الفقهّية كثيرٌة جدًا. 

للحّر  ال�سيعة«  »و�سائل  كتاب  موا�سع  من  كثيٍر  في  وا�سحًا  ه��ذا  نجد 

العاملّي، وفي غيره من كتب الفقه عندنا. 

ولأجل ذلك نعمل حاليًا على اإعداد كتاٍب يتوّلى ذكر روايات 

اأهل ال�سّنة بجانب روايات كتاب »و�سائل ال�سيعة« التي تتعّلق بها؛ 

لأّن روايات الأئّمة R في هذا المجال كانت ناظرًة في كثيٍر 

ال�سنة،  اأهل  عند  موجودة  واأحكام  رواي��ات  اإلى  الأحيان  من 

ال�سابقة  الروايات  تلك  يعرفوا  اأن  والباحثين  للفقهاء  فلزم 

 R البيت اأهل  رواي��ات  جاءت  الذي  ال�سياق  يفهموا  حّتى 

خالله.

منهجّية »الروايات �صرٌح للقراآن«

تقوم الح�صارة االإ�صالمية على اأ�صا�ض الحديث. من وجهة 

نظركم ما هي االأغرا�ض والفوائد االأ�صا�ض المترّتبة على االهتمام 

بعلم الحديث؟ وما هي اأوجه الفرق بين منهجكم في فهم االأحاديث وبين 

مبادئ الحركة االأخبارية التاريخية؟

ًة اأّن تلك الروايات  ل يخفى على اأحد اأهّمية اأحاديث اأهل البيت R، خا�سّ

عندما ُيقرن بع�سها ببع�س تجتمع كعائلة واحدة لتعطي معاني ودللت جديدة 

ومفاهيم متكاملة.

الحركة  منهج  وب��ي��ن  منهجنا  بين  التفريق  ف��ي  هنا  عليه  ن��رّك��ز  م��ا  لكن 

قابل  غير  الكريم  القراآن  اأّن  على  تقوم  كانت  الأخبارية  الحركة  اأّن  الأخبارية: 

للفهم، وبالتالي يجب اأن يقت�سر النظر على الروايات دون القراآن، بينما يقوم 

منهجنا على محورّية القراآن الكريم، والنظر اإلى الروايات على اأّنها اإّنما جاءت 

�سارحًة للقراآن، ولذلك فقد عمدنا في »ميزان الحكمة« اإلى عر�س الآيات التي 

تتناول مو�سوعًا ما ومن ثّم اأتبعناها بعر�س الروايات التي تتناول ذلك المو�سوع، 

 إّن فهم القرآن 
الكرمي باحلدود 
التي أرادها اهلل 
للبشر العادّيني 

ممكن
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�سرح  على  وتقوم  الكريم،  القراآن  حول  تتمحور   R رواياتهم  اأّن  على  لنوؤّكد 

اآيات القراآن الكريم وتف�سيرها.

لذا، اإّن فهم القراآن الكريم بالحدود التي اأرادها اهلل للب�سر العادّيين ممكن، 

الذي  القراآن وعمقه  اإّنما هو حقيقة  الكريم  القراآن  يمكننا فهمه من  واإّن ما ل 

.R يخت�ّس فهمه باأهل البيت

كتاب »كيمياء المحّبة«

علي  رجب  العارف  ة  وق�صّ المحبة«  »كيمياء  كتاب  عن  تحّدثوننا  لو 

الخياط، وماذا كان هدفكم من هذا الكتاب؟

�سنواتي  خ��الل  لكن  الخياط،  علي  رج��ب  بال�سيخ  األ��ت��ِق  لم  اأن��ا  ال��واق��ع،  في 

وكانوا  اإليه.  وتعّرف  به  التقى  من  بع�س  اإلى  تعّرفت  قم،  في  الأول��ى  الدرا�سّية 

ينقلون عنه بع�س المواقف التي جذبت انتباهي، وكانت جميلة ومعّبرة للغاية، ما 

جعلني اأعتقد اأّن لتلك المواقف والق�س�س التي ُتنقل عنه تاأثيرًا بالغًا في القلوب، 

اأ�ستّم  R، ولذلك فقد كنت  البيت  اأهل  كما كانت كلماته منبثقًة من تعاليم 

 .R منها عبقهم

وعندما ذهبت اإلى النجف الأ�سرف بعد �سنوات من بدء درا�ستي كان ال�سيخ 

قد ُتوّفي، ولذلك لم اأوّفق لّلقاء به. ولكي اأعّو�س عن �سيٍء من ذلك �سرت اأتوا�سل 

مع من تعّرف اإليه واأجمع خواطر وق�س�سًا عنه. 

ال�سيخ اإبراهيم ح�سن يحاور �سماحة ال�سيخ محمد الري�سهري
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توا�سلت مع نجل ال�سيخ ومع مكتب �سماحة الإمام القائد{ وعزمت على 

طباعة ما جمعته من خواطر في كتاب اأ�سميته في البداية »كيمياء المحّبة«، وقد 

جاءت فكرة العنوان من تاأثير تلك الخواطر في النفو�س؛ اإذ لحظت اأّنها ُتجري 

في القلوب تحوياًل »كيميائيًا« فتنيرها بالحّب والإيمان والمعرفة.

 بعدها ُترجم الكتاب اإلى 10 لغاٍت تقريبًا، ولم يقت�سر مطالعوه على العلماء 

ة ال�سباب. اأو المثّقفين، بل انت�سر بين عاّمة النا�س، وخا�سّ

ما األفت النظر اإليه في هذا ال�سياق، اأّنني لم اأكن ب�سدد توثيق �سيرة العلماء 

حجم  لكّن  والحديث،  القراآن  علوم  هو  اهتمامي  م�سّب  كان  ما  بقدر  والعرفاء 

الكتاب.  تاأليف  اإلى  دفعني  الخّياط  ال�سيخ  �سيرة  من  لحظته  الذي  التاأثير 

ويعود الف�سل في رواجه اإلى ال�سيخ الخّياط ب�سيرته الأخالقّية العطرة، 

المليون  فقط  اإي��ران  في  ُطبعت  التي  الن�سخ  عدد  فاق  حيث 

ن�سخة.

مع االإمام الخمينّي }

ة لكم عن الإمام الخميني }  هل من ذكريات خا�صّ

تعك�س لنا �صخ�صّيته فيما يرتبط بالثورة الإ�صالمية؟

من ال�سنة الثانية لورودي اإلى قم لطلب العلوم الدينية، 

تعّرفت اإلى الإمام الخميني } من بعيد. كّنا نعرفه با�سم 

»حاج روح اهلل«، وباأّنه اأحد كبار اأ�ساتذة الحوزة العلمية.

ومع انطالق الثورة الإ�سالمية �سرنا نواكب جميع كلمات 

والحتجاجات  التحّركات  ف��ي  ون�سارك  وم��واق��ف��ه،  الإم���ام 

المناه�سة لل�ساه، و�سار ارتباطنا بالإمام يزداد ويتطّور.

} اإلى اأوِجه بعد انت�سار الثورة الإ�سالمية،  و�سل ارتباطي بالإمام 

حيث كّنا نلتقي به ما ل يقلّ عن مّرة اأو مّرتين اأ�سبوعيًا. وقد �سّجلت كثيرًا من 

الخواطر عن تلك الفترة، في كتاب »المذّكرات ال�سيا�سّية«.

مع القائد ال�صّيد الخامنئي {

ماذا عن عالقتكم ال�صخ�صّية بالإمام الخامنئي{؟

تعّرفت اإلى ال�سيد القائد الخامنئي { قبل انت�سار الثورة �سنة 1979م، 

األتقي  كنت  حيث  الثورة،  انت�سار  مع  وبرزت  تطّورت  معه  الوثيقة  عالقتي  لكّن 

ب�سماحته مّرًة في الأ�سبوع، على الأقّل.

لقد كان لي مع �سماحته كثيٌر من الذكريات التي قد ل ي�سع المجال لذكرها، 

وقد �سّجلتها في كتاب المذّكرات، واأغلبها من رحلة الحّج التي رافقته فيها، قبل 

ع�سرين �سنة.

وصل ارتباطي باإلمام 
} إىل أوِجه 

بعد انتصار الثورة 
اإلسالمية، حيث كّنا 

نلتقي به ما ال يقّل عن 
مّرة أو مّرتني أسبوعّيًا

)Qفي دعاء اإلمام السجاد(
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ال�صيخ م�صطفى اجلعفري

ال����راب����ع  ال�����دع�����اء  اإّن 

واالأرب�����ع�����ي�����ن م����ن اأدع����ي����ة 

ال�����ص��ح��ي��ف��ة ال�������ص���ج���ادّي���ة 

 Q العابدين  زي��ن  ل��الإم��ام 

من  فيه  رم�صان(  �صهر  )دخول 

الم�صامين ما ي�صير اإلى اأهمّية 

ودوره  وف�صائله  ال�صهر  ه��ذا 

الدنيا  في  االإن�صان  �صعادة  في 

يقّدم  الدعاء  وهذا  واالآخرة. 

واأحكام  مفاهيم  مجموعة  لنا 

دينّية، فيها العقائد واالأخالق 

واالأح����ك����ام، ث���ّم ي��رّك��ز على 

ال�صوم كنموذج اأ�صا�ض.

)Qفي دعاء اإلمام السجاد(

شــــــــــــــهــــــــــــــر
الــــــُحــــــُرمــــــات 
ــــل ــائ ــــفــــضــ وال

مناسبة
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في الواقع، هذا الدعاء يبّين لنا اأّن �سهر رم�سان مدر�سة عظيمة لها 

مراحل ومقاطع مختلفة، ذكرها الدعاء في ثالثة مقاطع اأ�سا�سّية.

ح مالحظتين  وقبل ال�سروع في عر�س هذه المقاطع و�سرحها، نو�سّ

حول ا�سم �سهر »رم�سان«:

1- رم�صان )لغًة(
»رم�سان« من المحتمل اأن يكون ماأخوذًا من َرَم�َس ال�سائم يرم�س 

يدرك  لأّن��ه  »رم�سّيًا«  �سّمي  اأّن��ه  وورد  العط�س.  �سّدة  من  جوفه  حّر  اإذا 

يغ�سل  لأّن��ه  »رم�سان«  ال�سهر  هذا  �سّمَي  وقيل  وحّرها.  ال�سم�س  �سخونة 

. وُروَي في هذا المعنى حديث عن النبّي اأّنه 
)1(

الأبدان من الذنوب والآثام

.
)2(

قال: اإّنما �ُسّمي رم�سان لأّن رم�سان يرم�س الذنوب

2- ل تقولوا رم�صان
ورد النهي عن التلّفظ ب� »رم�سان«، دون اإ�سافة »�سهر« على ما 

رواه الكلينّي ب�سند �سحيح عن �سعد بن �سالم عن اأبي جعفر 

Q: »ل تقولوا هذا رم�سان، ول ذهب رم�سان، ول جاء 

اأ�سماء اهلل تعالى، وهو عّز  رم�سان فاإّن رم�سان ا�سم من 

وجّل ل يجيء ول يذهب، ولكن قولوا: �سهر رم�سان، فاإّن 

.
)3(

ال�سهر م�ساف اإلى ال�سم وال�سم ا�سم اهلل عّز ذكره«

وقد حمل العلماء هذا النهي على »الكراهة«.

المقطع االأّول: مكانته الدينّية والمعرفّية

اإلى  Q، في المقطع الأول،  ي�سير الإمام ال�سّجاد 

اأربع نقاط حول �سهر رم�سان:

- الأولی: كمقّدمة ل�سهر رم�سان يبداأ الإمام Q بالحمد: 

�ُصُبِل  في  َو�َصبَّلَنا  ِبِملَِّتِه،  نا  َواْخَت�صَّ ِب��دي��ِن��ِه،  َحبانا  ��ذي  الَّ هلِلِ  »اْلَحْمُد 

يكن  لم  فلو  اأهله،  من  جعلنا  واأّن��ه  لهدايته  نحمده  اأن  فيجب  اإِْح�صاِنِه«، 

التي  البعثة  �سّر  هو  وهذا  الهالكين،  من  لكّنا  النجاة  �سبيل  اإلى  اإر�ساده 

مّن بها علينا اهلل تعالى حيث قال: {َلَقْد َمنَّ اهلُل َعلَی اْلُموؤِمِنيَن اإِْذ َبَعَث 

نُف�ِصِهْم...} )اآل عمران: 164(.
َ
ْن اأ ِفيِهْم َر�ُصوًل مِّ

تعالى  اهلل  نحمد  التي  ال�سبل  تلك  من  اأّن  الدعاء  ذكر  الثانية:   -

َو�َصْهَر  الإ���ْص��الِم،  َو�َصْهَر  ياِم،  ال�صِّ �َصْهَر  َرَم�صاَن،  »�َصْهَر  اإليها:  لهدايتنا 

ْنِزَل فيِه اْلُقْراآُن«.
ُ
ُهوِر، َو�َصْهَر التَّْمحي�ِس، َو�َصْهَر اْلِقياِم الَّذي اأ الطَّ

عن اإلمام الباقر 
Q: »ال تقولوا 
هذا رمضان، وال 

ذهب رمضان، 
وال جاء رمضان 

ولكن قولوا: شهر 
رمضان«
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- ال��ث��ال��ث��ة: م��ن ع��الم��ات 

القراآن  ن��زول  ال�سهر  ه��ذا  اأهمّية 

ن���ِزَل 
ُ
اأ ����ِذَي  الَّ اْل��ِق��ي��اِم  »َو���َص��ْه��َر  الكريم فيه: 

اْلُهَدى  ��َن  مِّ ��َن��اٍت  َوَب��يِّ لِّلنَّا�ِس  ُه��ًدى  اْل��ُق��ْراآُن  ِفيِه 

َواْلُفْرَقاِن«.

النا�س  غالب  وهم  عاّمة،  للنا�س  فالقراآن هدى 

الذين هم اأهل التقليد ول ي�سعهم تمييز الأمور المعنوّية 

بالبّينة والبرهان، فالقراآن هدًى لهم.

ولكن مع ذلك كّله، في القراآن �سواهد من الهدى والفرقان لحّق الخا�سة 

الم�ستكملين من ناحيتي العلم والعمل، فهو يهديهم اإليه ويمّيز لهم الحّق ويبّين 

.
)4(

لهم كيف يمّيز

ال�سهور  �سائر  على  وتعالى  تبارك  ف�سيلته  اأبان  اأمٌر  اأّنه  الرابعة:   -

اإِْعظاماً، َوَحَجَر  َحلَّ في َغْيِرِه 
َ
اأ َلُه ِمَن اْلُحُرماِت... فيِه ما  »ِبما َجَعَل 

فيِه اْلَمطاِعَم َواْلَم�صاِرَب اإِْكراماً، َوَجَعَل َلُه َوْقتاً َبيِّناً« ل يقّدم ول يوؤّخر، 

ْلِف 
َ
َل َلْيلًَة َواِحَدًة ِمْن َلياليِه َعلی َليالي اأ ل اهلل لياليه باأن »َف�صَّ بل ف�سّ

وُح فيها ِباإِْذِن َرّبِهْم ِمْن  ُل اْلَمالِئَكُة َوالرُّ �َصْهر، َو�َصّماها َلْيلََة اْلَقْدِر {َتَنزَّ

ْمر} �َصالٌم داِئُم اْلَبَرَكِة اإِلی ُطُلوِع اْلَفْجِر َعلی َمْن َي�صاُء ِمْن ِعباِدِه 
َ
ُكلِّ اأ

ْحَكَم ِمْن َق�صاِئِه«.
َ
ِبما اأ

المقطع الثاني: في االأمور الواجب المبادرة اإليها

على  يجب  التي  الأ�سا�سّية  الأم��ور  اإل��ى  الدعاء  في   Q الإم��ام  ي�سير 

الإن�سان اأن يبادر اإليها في هذا ال�سهر ليدرك ف�سائله، وهي اأربعة اأمور:

اأواًل: �صون الجوارح عن المحّرمات

ْب�صاِرنا 
َ
ِباأ ياِمِه ِبَكفِّ اْلَجواِرِح َعْن َمعا�صيَك... َول ُن�ْصِرَع  ِعّنا َعلی �صِ

َ
»َواأ

ْيِدَينا اإِلی َمْحُظور...«.
َ
اإِلی َلْهو، َوَحّتی ل َنْب�ُصَط اأ

بترك  نكتفي  ول  الجوارح  من  جارحة  بكّل  المتعّلقة  المحّرمات  كّل  ترك 

الأكل وال�سرب، بل ل ن�سغي باأ�سماعنا اإلى لغو، ول ن�سرع باأب�سارنا اإلى لهو، 

ْقداِمنا اإِلی َمْحُجور، َوَحّتی ل 
َ
ول نب�سط اأيدينا اإلى محظور، »َول َنْخُطَو ِباأ

ْل�ِصَنُتنا اإِّل ِبما َمثَّْلَت«.
َ
ْحلَْلَت، َول َتْنِطَق اأ

َ
َتِعَي ُبُطوُننا اإِّل ما اأ

وب�سكل عام »ل َنَتَكلََّف اإِّل ما ُيْدني ِمْن َثواِبَك، َول َنَتعاطی 

اإِّل الَّذي َيقي ِمْن ِعقاِبَك«.
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ثانيًا: ترك الرياء وال�صمعة

»ُثمَّ َخلِّ�ْس ذِلَك ُكلَُّه ِمْن ِرياِء اْلُمرائيَن، َو�ُصْمَعِة اْلُم�ْصِمعيَن«.

وال�سرك؛ وهذه  وال�سمعة  الرياء  التروك من  كّل هذه  يجب تخلي�س 

اإلى �سواه، »َول  البغيُة  التحلية فال تكون  وتتلوها مرحلة  التخلية  مرحلة 

َنْبَتغي ِبِه ُمراداً �ِصواَك«.

ثالثًا: اإيتاء ال�صالة وغيرها من الفرائ�ض والنوافل

َها«. لَواِت اْلَخْم�ِس ِبُحُدوِدَها... َوُفُرو�صِ »َوِقْفنا فيِه َعلی َمواقيِت ال�صَّ

ُهوِر  الطَّ َت��مِّ 
َ
اأ »َعلی  ال�سالة مع حدودها و�سروطها ومواقيتها  اإقامة 

ْبلَِغِه«.
َ
ْبَيِن اْلُخ�ُصوِع َواأ

َ
�ْصَبِغِه، َواأ

َ
َواأ

لَِة«. ْرحاَمنا ِباْلِبرِّ َوال�صِّ
َ
َل اأ ْن َن�صِ

َ
- �سلة الأرحام »لأ

ِة«. - تعاهد الجيران »ِبالإِْف�صاِل َواْلَعِطيَّ

من  ال��م��ال  يتبع  وم��ا  التبعات  م��ن  الأم����وال  تخلي�س   -

الحقوق.

- تطهير الأموال من الزكاة.

ْن ُنراِجَع َمْن هاَجَرنا«.
َ
- مراجعة ومعاودة من هاجرنا »َواأ

َف َمْن َظلََمنا«. ْن ُنْن�صِ
َ
- اإن�ساف من ظلمنا »َواأ

- م�سالمة من عادانا »ُن�صاِلَم َمْن عادانا«.

رابعًا: اأخذ مو�صع التبّري من اأعداء اهلل

نَُّه اْلَعُدوُّ الَّذي ل ُنواليِه، َواْلِحْزُب  »حا�صا َمْن ُعوِدَي فيَك َوَلَك، َفاإِ

كّل  اإلى  والمحبة  والموّدة  الموالة  من  ا�ستثناء  ُن�صافيِه«. هذا  ل  ��ذي  الَّ

اإن�سان بو�سفه عبدًا ومخلوقًا هلل تبارك وتعالى فنحترمه ونكرمه.

ا�سُتْثني  ولكن  عاّم،  ب�سكل  مطلوبة  والموّدة  والمداراة،  فالم�سالمة، 

الأوثان  وعبدة  الطواغيت  من  ال�سيطان  في حزب  العدّو من دخل  منها 

وغيرهم. فاإّن القراآن يعلن براءته من الم�سركين في قوله تعالى: {َبَراءٌة 

َن اْلُم�ْصِرِكيَن} )التوبة:1(. م مِّ َن اهلِل َوَر�ُصوِلِه اإَِلی الَِّذيَن َعاَهدتُّ مِّ

ْوِل��َي��اء 
َ
ُك��ْم اأ ��ِذي��َن اآَم��ُن��وا َل َتتَِّخُذوا َع��ُدوِّي َوَع��ُدوَّ ��َه��ا الَّ يُّ

َ
ويقول: {َي��ا اأ

ُتْلُقوَن اإَِلْيِهم ِباْلَمَودَِّة} )الممتحنة: 1(.

 وي��ق�����س��م ال��ح��زب اإل����ى ح���زب اهلل وح����زب ال�����س��ي��ط��ان، ي��ق��ول ت��ع��ال��ى: 

اأََل  ْيَطاِن  ال�صَّ ِح��ْزُب  اأُْوَلِئَك  اهلِل  ِذْك��َر  ن�َصاُهْم  َفاأَ ْيَطاُن  ال�صَّ َعلَْيِهُم  {ا�ْصَتْحَوَذ 

ْيَطاِن ُهُم اْلَخا�ِصُروَن} )المجادلة: 19( في مقابل حزب اهلل،  اإِنَّ ِحْزَب ال�صَّ

 إّن هلل تعاىل 
يف كل ليلة من 

شهر رمضان عند 
اإلفطار سبعني 

ألف ألف عتيق من 
النار
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َعْنُهْم  ���ُه  الَّ ��َي  { َر���صِ يقول: 

����وا َع���ْن���ُه اأُْوَل�����ِئ�����َك ِح����ْزُب  َوَر�����صُ

اْلُمْفِلُحوَن}  ُه��ُم  اهلِل  ِح��ْزَب  اإِنَّ  اأََل  اهلِل 

)المجادلة: 22(.

االأمور  لق�صاء  الدعاء  الثالث:  المقطع 

المهّمة

ْهِر، َوِبَحقِّ َمْن  ُلَك ِبَحقِّ هَذا ال�صَّ
َ
�ْصاأ

َ
اأ اإِّني  »الّلُهمَّ 

َد َلَك فيِه... اأن ت�صلي علی محّمد واآل محّمد«: َتَعبَّ

ِم��ْن  ْوِل����ي����اَءَك 
َ
اأ َوَع�����ْدَت  ِل��م��ا  ف��ي��ِه  ��ْل��ن��ا  هِّ

َ
»واأ للكرامة:  التاأهيل   .1

َكراَمِتَك«؛ اأي اجعلنا اأهاًل له.

َوالتَّْق�صيَر  َتْوحيِدَك،  2. البتعاد عن الإلحاد وال�سرك: »َوَجنِّْبَنا الإْلحاَد في 
كَّ في ديِنَك«. في َتْمجيِدَك، َوال�صَّ

الخطايا  من  والت�سفية  النار،  من  رقابنا  اإعتاق  النار:  من  الرقبة  عتق   .3
والخال�س من ال�سيئات.

4. ملء �سهر رم�سان و�سحنه بالعبادة وتزيين اأوقاته بالطاعة، »حّتی ل َي�ْصَهَد 
َنَهاُرُه َعلَْينا ِبَغْفلٍَة ول َلْيُلُه ِبَتْفريٍط«.

ُهوِر  6. الدخول في عباده ال�سالحين كّل العمر: »الّلُهمَّ َواْجَعْلنا في �صاِئِر ال�صُّ
اِلحيَن«. ْرَتنا، َواْجَعْلنا ِمْن ِعباِدَك ال�صّ ّياِم َكذِلَك ما َعمَّ

َ
َوالأ

روي عن علّي بن الح�سين Q اأّنه كان يقول: »اإّن هلل تعالى في كّل ليلة من 

�سهر رم�سان عند الإفطار �سبعين األف األف عتيق من النار كلٌّ قد ا�ستوجب النار، 

.
)5(

فاإذا كانت اآخر ليلة من �سهر رم�سان اأعتق فيها مثل ما اأعتق في جميعه«

ُقُلوُبُهْم  وَّ اآَت��وا  َما  ُي��وؤُْت��وَن  ��ِذي��َن  {َوالَّ اأّنه تال:   Q الموؤمنين  اأمير  وعن 

اأتوا؟  الذي  »ما  قال:  ثم   ،)60 )الموؤمنون:  َراِج��ُع��وَن}  َربِِّهْم  اإَِل��ی  نَُّهْم 
َ
اأ َوِجلٌَة 

اأتوا واهلل الطاعة مع المحّبة والولية وهم مع ذلك خائفون، لي�س واهلل خوفهم 

رين  خوف �سّك فيما هم فيه من اإ�سابة الدين، ولكّنهم خافوا اأن يكونوا مق�سّ

.
)6(

في محّبتنا وطاعتنا«

ل�سان العرب، ابن منظور، ج7، �س161.( 1)

بحار الأنوار، المجل�سي، ج55، �س354.( 2)

الكافي، الكليني، ج4، �س70.( 3)

الميزان في تف�سير الميزان، العاّلمة الطباطبائي، ج2، �س23.( 4)

و�سائل ال�سيعة، الحّر العاملي، ج10، �س317.( 5)

الكافي، )م.�س(، ج2، �س457.( 6)

الهوام�س
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ة:
ّ

فض
O خاّصة الزهراء

ندى الطويل

القا�صم الق�صيري في كتابه: قال بع�صهم: انقطعت في  »اأبو  قال 

البادية عن القافلة فوجدت امراأة فقلت لها: َمن اأنت؟ فقالت: {َوُقْل 

�َصاَلٌم َف�َصْوَف َيْعلَُموَن} )الزخرف: 88(، ف�صّلمت عليها.

قالت:  هنا؟  ها  ت�سنعين  ما  فقلت: 

 { ��لٍّ �����صِ  َف��َم��ا َل���ُه ِم���ن مُّ
ُ
{َوَم�����ن َي���ْه���ِد اهلل

اأن��ِت  ال��ج��ّن  اأم��ن  فقلت:   ،)37 )ال��زم��ر: 

ُخ��ُذواْ  اآَدَم  َبِني  {َيا  الإن�س؟ قالت:  اأم من 

ِزيَنَتُكْم} )الأعراف: 31(، فقلت: من اأين 

َكاٍن َبِعيٍد}  اأقبلِت؟ قالت: {ُيَناَدْوَن ِمن مَّ

تق�سدين؟  اأي��ن  فقلت:   ،)44 )ف�سلت: 

اْل��َب��ْي��ِت}  ِح��جُّ  ��ا���ِس  ال��نَّ َع��لَ��ی  {َوهلِلِ  قالت: 

97(، فقلت: متى انقطعِت؟  )اآل عمران: 

ْر���َس 
َ
َواْلأ َماَواِت  ال�صَّ َخلَْقَنا  {َوَلَقْد  قالت: 

 ،)38 )ق:  ����اٍم}  يَّ
َ
اأ �ِصتَِّة  ِف��ي  َبْيَنُهَما  َوَم���ا 

{ َوَم��ا  فقالت:  طعامًا؟  اأت�ستهين  فقلت: 

��َع��اَم}  َج��َع��ْل��َن��اُه��ْم َج�����َص��ًدا لَّ َي��اأُْك��ُل��وَن ال��طَّ

)الأنبياء: 8(، فاأطعمتها، ثّم قلت: هرولي 

شخصية العدد
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اإِلَّ  َنْف�ًصا  اهلُل  ُيَكلُِّف  {َل  قالت:  وتعّجلي، 

ُو�ْصَعَها} )البقرة: 286(.

تتكّلم  المراأة ل  اأّن هذه  وعندما وجد 

عنها  اأولده���ا  �ساأل  الكريم  بالقراآن  اإّل 

ه��ذه  تعلمت  اأي���ن  وم���ن  ه���ي،  َم���ن  ليعلم 

جارية  ة  ف�سّ اأُّم��ن��ا  ه��ذه  فقالوا:  العلوم، 

ع�سرين  منذ  تكّلمت  ما   ،O الزهراء 

.
)1(

�سنة اإّل بالقراآن«

ة؟ من هي ف�صّ

 ،O فاطمة  لل�سيدة  ج��اري��ة  ه��ي 

الإي��م��ان،  م��ن  عالية  درج���ة  على  وك��ان��ت 

البيت  لأه��ل  ومحبتها  وال���ورع،  والتقوى، 

ال�سيدة  لمولتها  بوفائها  وعرفت   .R

.O الزهراء

يتعّر�س  فلم  ن�سبها،  ناحية  من  اأم��ا 

من  ي�ستفاد  ولكن  لترجمتها،  م�سدر  اأّي 

الروايات ما ورد عن جعفر بن محمد بن 

عن  اأبيه،  عن  علي،  بن  الح�سين  بن  علي 

فاطمة  خ���َدَم 
َ
اأ  P اهلل  ر�سول  اأّن  علي: 

.
)2(

ة النوبّية ابنته جاريًة ا�سمها ف�سّ

ابنة ملك  اأّنها  اإلى  البع�س  وقد ذهب 

الهند، فقال:

 O ة ج����اري����ة ال�����زه�����راء��� »ف�������سّ

قيل   ،Q الموؤمنين  اأمير  لها  ا�ستراها 

اإنها كانت من بنات الملوك، ملك الهند، 

كما  الحب�سة،  ملك  اأو  البر�سي،  قال  كما 

.
)3(

قال غيره«

R عالقتها باأهل البيت

 Q الموؤمنين  اأم��ي��ر  مدحها  وق��د 

حيث   ،R البيت  اأه��ل  اإليهم  ون�سبها 

»اللهم بارك لنا في  دعا يومًا في حقها: 

تنا«)4(. ف�صّ

ة )ر�سي اهلل عنها( عارفة  كانت ف�سّ

حّق   R البيت  اأه���ل  وم��ن��زل��ة  بمقام 

اهلل  عبد  ب��ن  ورق��ة  »روى  فقد  المعرفة، 

اهلل  بيت  اإلى  حاّجًا  خرجت  قال:  الأزدي 

العالمين،  رّب  اهلل  لثواب  راجيًا  الحرام 

تنادي  بجارية  اأنا  واإذا  اأطوف  اأنا  فبينما 

رّب  ال��ّل��ه��م  وت��ق��ول:  منطقها،  بف�ساحة 

الكعبة الحرام، والحَفظة الكرام، وَزمَزم 

محّمد  ورّب  العظام،  والم�ساعر  والمقام، 

خير الأنام P البررة الكرام، اأ�ساألك اأن 

تح�ُسرني مع �ساداتي الطاهرين، واأبنائهم 

الغّر المحّجلين الميامين. 

ال��ح��ّج��اج  ي��ا ج��م��اع��ة  ف��ا���س��ه��دوا  األ 

الأخ��ي��ار،  خيرة  م��وال��يَّ  اأّن  والمعتمرين، 

و���س��ف��وة الأب�����رار، وال��ذي��ن ع��ال ق��دره��م 

�سائر  في  ذكرهم  وارت��ف��ع  الأق���دار،  على 

.)5(
الأم�سار، المرتدين بالفخار«

R موا�صاتها الأهل البيت

���ْذِر  ق��ال اهلل ت��ع��ال��ى: {ُي����وُف����وَن ِب���ال���نَّ

ُم�ْصَتِطيًرا}  ُه  ���َص��رُّ َك���اَن  َي��ْوًم��ا  َوَي��َخ��اُف��وَن 

هم:  ب��الآي��ة  والمق�سود   ،)7 )الإن�����س��ان: 

الزهراء،  فاطمة  وال�سّيدة  علي،  الإم��ام 

 كانت على درجة 
عالية من اإلميان، 
والتقوى، والورع، 
وعرفت بوفائها 

ملوالتها السيدة 
O الزهراء
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 ،R والح�سين  الح�سن  والإم���ام���ان 

برئ  اإن  ن��ذروا  الذين  ة،  ف�سّ وجاريتهم 

الح�سنان L من مر�سهما اأن ي�سوموا 

�ساموا  ولّما  تعالى،  هلل  �سكرًا  اأّي��ام  ثالثة 

وثانيًا  لم�سكين،  يومًا  اإفطارهم  اأعطوا 

اهلل  اإلى  قربًة  لأ�سير،  ثالثًا  ويومًا  ليتيم، 

تعالى، وباتوا جياعًا ثالثة اأّيام لم يذوقوا 

اإّل الماء، فجزاهم اهلل تعالى على عملهم 

.
)6(

هذا الجّنة

R من خوا�ض اأهل البيت

ة O من القالئل الذين  كانت ف�سّ

 .Oالزهراء ال�سيدة  دف��ن  ح�سروا 

تكفين  عند   Q الموؤمنين  اأمير  يقول 

:O ال�سيدة الزهراء

ناديت  الرداء،  اأعقد  اأن  »فلما هممت 

ة،  يا اأم كلثوم، يا زينب، يا �سكينة، يا ف�سّ

من  دوا  ت���زوَّ هلّموا  ح�سين،  يا  ح�سن،  يا 

.
)7(

اأّمكم«

م�صيرة الوفاء لخط الوالء

ال�سيدة  ���س��ه��ادة  بعد  ة  ف�سّ ت��زل  ل��م 

ال����زه����راء O م��ن��ق��ط��ع��ة اإل�����ى اأه���ل 

واأولد  علّيًا  تخدم  فكانت  النبوي،  البيت 

من  كبيرًا  ق�سطًا  فنالت   R فاطمة

المعرفة، حتى ُعّدت من ال�سليعات بالفقه 

وال�سّنة والتف�سير.

انتقل  حين  العلوي  البيت  رافقت  وقد 

المدينة  م��ن  واأه��ل��ه   Q ع��ل��ّي  الإم���ام 

منه  مقّربة  كانت  اأنها  ويبدو  العراق،  اإلى 

 .Q وكانت الم�سوؤولة عن طعام الإمام

كان  اأي��ام  بن حريث،  ورد عن عمرو  فقد 

ر�سد  وق��د  الب�سرة،  ف��ي   Q الإم���ام 

ة بجراب مختوم،  عمرو غذاءه: »اأتت ف�سّ

فقلت  خ�سنًا،  متغّبرًا  خبزًا  منه  فاأخرج 

الدقيق  ه��ذا  نخلت  ل��و  ة  ف�سّ ي��ا  ة:  لف�سّ

وطّيبتيه، قالت: كنت اأفعل فنهاني، وكنت 

اأ���س��ن��ع ف��ي ج��راب��ه ط��ع��ام��ًا ط��ّي��ب��ًا، فختم 

.
)8(

جرابه ]اأي ربطه ولم ياأكل منه[«

ولم ينقطع خط الوفاء لم�سيرة الولء 

فقد   ،Q الأو�سياء  �سّيد  �سهادة  بعد 

اإل��ى   R البيت  اأه��ل  رك��ب  م��ع  رجعت 

المدينة.

��ة خ��ادم��ة  ي��ق��ع م��ق��ام ال�����س��ي��دة ف�����سّ

اأح��د  ف��ي  ك��رب��الء،  ف��ي   O الزهراء

���س��ارع العبا�س  ت��ت��ف��ّرع م��ن  ال��ت��ي  الأزق����ة 

�سقوط  بعد  اإن�����س��اوؤه  ُج���ّدد  وق��د   ،Q

النظام البائد.

مناقب اآل اأبي طالب، ابن �سهر اآ�سوب، ج3، �س121.( 1)

الإ�سابة، ابن حجر، ج4، �س387.( 2)

زينب الكبرى، النقدي، �س64.( 3)

اأمالي ال�سدوق، ال�سيخ ال�سدوق، �س187.( 4)

بحار الأنوار، )م.�س(، ج43، �س174.( 5)

الأمالي ال�سدوق، )م.�س(، �س229.( 6)

بحار الأنوار، )م.�س(، ج43، �س176.( 7)

)م.ن(، ج40، �س325.( 8)

الهوام�س

نالت قسطًا كبرياً 
من املعرفة، 

حتى ُعّدت من 
الضليعات بالفقه 

والسّنة والتفسري

شخصية العدد
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ُيقّدم الكاتب ال�سيخ ح�سين زين الدين في 

هذا الكتاب قراءة لحركة الإمام المهدّي | 

َفهمًا  ُينتج  حيث  ��َن��ن��ّي،  ال�����سُ للمنهج  طبقًا 

الحركة  هذه  ُتقّدمه  لما  ومن�سجمًا  متما�سكًا 

الم�سارات  تو�سيح  في  وُي�ساهم  المباركة، 

القارئ  وُيمّكن  التاريخ،  حركة  حكمت  التي 

�سورة  لر�سم  الدينّية  الحقائق  ا�ستثمار  من 

تقريبّية للم�ستقبل، بحيث ي�ستطيع اأن يتعامل 

مع الأحداث بخلفّية علمّية نا�سجة، بعيدًاًعن 

اأو  التوّقعات  في  والإف��راط  والتوقيت،  العجلة 

الياأ�س والقنوط وال�ست�سالم.

وال��ك��ت��اب م��ن اإ���س��دار م��رك��ز ال��ر���س��وان 

من  �سفحة   160 في  ويقع  والن�سر  للتاأليف 

الحجم الكبير.

كتاب خليفة األرض

مٌّ في عشق«
َ

كتاب »غ
 ال��م��ذك��رات ال��ج��ه��ادّي��ة ال��ع��رف��ان��ّي��ة 

لل�سهيد »م�سطفى �سمران«

ه���ذا ال��ك��ت��اب ه��و خ��واط��ر وك��ت��اب��ات 

لل�سهيد القائد م�سطفى �سمران. وكلماته 

ي�سدق عليها ما عّبرت عنه مقدمة الكتاب 

باعتبارها »مناجاة داخلّية و�سيرًا و�سلوكًا 

عرفانّيًا«.

ما  كتب  �سمران  م�سطفى  فال�سهيد 

لي�ستح�سن  يكن  ولم  اأحد،  ليقراأه  ل  كتبه 

ل����ي����داوي قلبه  ي��ك��ت��ب  ب���ل ك����ان  ذل�����ك، 

الخواطر  ه��ذه  ُجمعت  وق��د  ال��ج��ري��ح... 

وقت  على  بناًء  ع��ّدة  وموا�سيع  اأب��واب  في 

ال��ك��ت��اب��ة، خ���الل ���س��ن��ي��ن ط�����وال، وح���ول 

بالخط  وتمّيزت  ومتنّوعة،  �سّتى  موا�سيع 

اختالف  رغم  والعميق،  الم�ستقيم  الإلهّي 

الأمكنة والأزمنة.

م��ذّك��رات  اإل���ى  لبنان  م��ذّك��رات  فمن 

اإيران... م�سافًااإلى مالحق تت�سّمن نبذة 

الإم��ام  وخطاب   Mال�سهيد حياة  عن 

الخمينّي } عند �سهادته...

َجمع المذّكرات في هذا الكتاب ال�سّيد 

»محمد قي�سري«، وقّدم له الطبعة باللغة 

»مهدي  �سمران  ال�سهيد  �سقيق  الفار�سّية 

�سمران«.

ال��م��وّدة  دار  اإ���س��دارات  م��ن  والكتاب 

ويقع في 175 �سفحة من القطع ال�سغير.

إقرأ
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من هم الذين ا�صطفاهم اهلل تعالى؟

ا�سطفاهم اهلل من  لّلذين  وا�سحٌة  اإ�ساراٌت  الكريم  القراآن  في 

القراآن  اأّن  منها  يفهم  قد  الكريمة  الآيات  يقراأ  والذي  الب�سر.  بين 

ح�سر هذه الم�ساألة بمجموعٍة معّينٍة من النا�س، ثم ُتحرم الب�سرية 

عنا الموارد التي اأ�سار  من هذا المتياز، اإلى اآخر الدهر. ولكن لو تتبَّ

لوجدنا  وال�ستخال�س،  ال�سطفاء  عملّية  اإلى  الكريم  القراآن  فيها 

اأنَّها تتوّجه اإلى فئات اأربع متمايزة:

اأفرادًا مخ�سو�سين وي�سطفيهم،  تعالى  يمّيز اهلل  تارًة  اأف��راد:   -1
َلُكْم  َب��َع��َث  َق��ْد   

َ
اهلل {اإِنَّ  عنه:  يقول  اإذ  مثاًل؛  طالوت  كالملك 

َطَفاُه َعلَْيُكْم})البقرة: 247(.  ا�صْ
َ
َطاُلوَت َمِلًكا... َقاَل اإِنَّ اهلل

فيجتبيهم  الب�سر،  من  خا�سة  جماعات  يمّيز  وت��ارًة  جماعات:   -2
ِمَن  َعلَْيِهْم   

ُ
ْنَعَم اهلل

َ
اأ الَِّذيَن  وَلِئَك 

ُ
{اأ تعالى:  وي�سطفيهم. قال 

ِة اإِْبَراِهيَم  يَّ ْن َحَمْلَنا َمَع ُنوٍح َوِمْن ُذرِّ ِة اآََدَم َوِممَّ يَّ النَِّبيِّيَن ِمْن ُذرِّ

ْحَمِن  َياُت الرَّ ْن َهَدْيَنا َواْجَتَبْيَنا اإَِذا ُتْتلَی َعلَْيِهْم اآَ َواإِ�ْصَراِئيَل َوِممَّ

ًدا َوُبِكيًّا} )مريم: 85(. وا �ُصجَّ َخرُّ

الإ�سالمية، كما في  اأممًا م�سطفاًة، كالأمة  ز  يميِّ واأخرى  اأمم:   -3

ــن مــن  ــ كـ
فوة! لصَّ ا
ال�صيخ حممد باقر كجك

ال�صفوة  م��ن  ن��ك��ون  اأن  لنا  يمكن  ه��ل 

تعالى  اهلل  عنها  تحّدث  التي  والنُّخبة 

ابة  البوَّ اإنَّ  اأم  الكريم؟  القراآن  في  كثيرًا 

قد اأُغلقت بعد اأن دخلها مجموعٌة محّددة 

من الب�صر؟

قرآنيات
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ْخِرَجْت ِللنَّا�ِس َتاأُْمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن 
ُ
ٍة اأ مَّ

ُ
قوله تعالى: {ُكْنُتْم َخْيَر اأ

َعِن اْلُمْنَكِر َوُتوؤِْمُنوَن ِباهلِل} )اآل عمران: 110(.

4- بنو اإ�صرائيل: واأخرى ذكر القراآن اأّن اهلل ا�سطفى بني اإ�سرائيل في فترة 
ْنَعْمُت 

َ
اأ الَِّتي  ِنْعَمِتَي  اْذُك��ُروا  اإِ�ْصَراِئيَل  َبِني  {َيا  قال:  حيث  الزمن،  من 

ْلُتُكْم َعلَی اْلَعاَلِميَن} )البقرة: 47(. نِّي َف�صَّ
َ
َعلَْيُكْم َواأ

وال�سطفاء  ال�ستخال�س  من  النماذج  ه��ذه  عند  توقفنا  فلو  وهكذا؛ 

الكريم  القراآن  ولكن،  وجوهنا.  في  مقفلٌة  اإذن،  البوابة،  اأّن  لظنّنا  للنا�س، 

يفتح اأمامنا بوابًة كبرى للّدخول، وذلك عبر تحديد مناهَج، واأ�ساليب، 

وطرقٍ تدفع بالفرد، بل بالأّمة كّلها لتكون م�سطفاة. فما هي 

هذه المناهج؟

ما هي المناهج الم�صطفاة؟

منهج  وه���و  م��م��ّي��زًا  منهجًا  ال��ك��ري��م  ال���ق���راآن  ي��ذك��ر 

الّدنيا  هذه  في  ظاهرهم  يكون  الذين  »الم�صت�صعفين«، 

وبالّتالي  »ال��ق��ّوة«،  اهلل  عند  وباطنهم  »ال�ست�سعاف«، 

وال�سطفاء  فر  والظَّ بالنَّ�سر  اأ�سحاَبه  تعالى  اهلل  يِعُد 

الَِّذيَن  َعلَی  َنُمنَّ  ْن 
َ
اأ {َوُنِريُد  الّنهائي لهم، فيقول عنهم: 

ًة َوَنْجَعلَُهُم اْلَواِرِثيَن}  ِئمَّ
َ
ْر�ِس َوَنْجَعلَُهْم اأ

َ
ِعُفوا ِفي اْلأ ا�ْصُت�صْ

)الق�س�س: 5(، وذلك في مقابل منهج ال�ستكبار: {اإنَّ الَِّذيَن 

َماِء َوَل َيْدُخُلوَن  ْبَواُب ال�صَّ
َ
ُبوا ِباآََياِتَنا َوا�ْصَتْكَبُروا َعْنَها َل ُتَفتَُّح َلُهْم اأ َكذَّ

اْلَجنََّة َحتَّی َيِلَج اْلَجَمُل ِفي �َصمِّ اْلِخَياِط} )الأعراف: 40(.

بين  موقفه  يحدد  اأن  عليه  ال�سفوة،  مرتبة  اإل��ى  ي�سل  اأن  يريد  فمن 

من  فاإّنه  الم�ست�سَعفين  من  كان  ف��اإْن  الم�ست�سعفين.  بين  اأو  الم�ستكبرين 

المحتمل جّدًا اأن يكون من �سمن الذين يرثون الأر�س، واأن يكون من جماعة 

الأئّمة الوارثين!

 ما هي عالمات الم�صَطفين؟

هناك �سروط عديدة، بل يمكن القول هي عالمات لخّط الم�ست�سعفين 

الذين �سوف ي�سبحون �سفوة الأر�س، ومن هذه ال�سروط:

��ا  {اإِنَّ تعالى  هلل  والإخال�س  الفردية  العبودية  والإخ��ال���س:  العبودية   -  1
يَن} )الزمر: 2(. ا َلُه الدِّ  ُمْخِل�صً

َ
ْنَزْلَنا اإَِلْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ َفاْعُبِد اهلل

َ
اأ

القرآن الكرمي يفتح 
أمامنا بوابًة كربى 

عرب حتديد مناهَج، 
وأساليب، وطرٍق 
تدفع بالفرد، بل 

باألّمة كّلها لتكون 
مصطفاة
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ُيْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي  �ْصاَلِم ِديًنا َفلَْن  َيْبَتِغ َغْيَر اْلإِ {َوَمْن  2 - اّتباع ال�صريعة: 
َوَر�ُصوَلُه  {َوَمْن َيْع�ِس اهلَل   ،)85 اْلَخا�ِصِريَن} )اآل عمران:  اْلآَِخ��َرِة ِمَن 

َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخْلُه َناًرا َخاِلًدا ِفيَها َوَلُه َعَذاٌب ُمِهيٌن} )الن�ساء: 14(.

ِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اهلُل َوَيْغِفْر  وَن اهلَل َفاتَّ 3 - اتباع الر�صول: {ُقْل اإِْن ُكْنُتْم ُتِحبُّ
َلُكْم ُذُنوَبُكْم َواهلُل َغُفوٌر َرِحيٌم} )اآل عمران: 31(.

َوَتْقَواَها}  ُفُجوَرَها  َفاأَْلَهَمَها   * اَها  �َصوَّ َوَما  {َوَنْف�ٍس  النف�س:  تهذيب   -  4
)ال�سم�س: 7 - 8(.

ما هي عالمات المنهج الم�صطفى؟

اأئمة  من  ليكونوا  بالم�ست�سعفين  يدفع  الذي  المنهج  عن  نبحث  عندما 

على  تطبيقها  بمحاولة  نقوم  اأن  وعلينا  عالمات  عند  نقف  فاإننا  الأر���س، 

الم�ستوَيين الفردي والجتماعي. فمن عالمات هذا المنهج: 

يُن اْلَخاِل�ُس} )الزمر: 3(. َل هلِلِ الدِّ
َ
1- اأّنه منهج خال�س هلل وحده: {اأ

 { �ْصُد ِمَن اْلَغيِّ يِن َقْد َتَبيََّن الرُّ 2- اأّنه قائم على الحرية: {َل اإِْكَراَه ِفي الدِّ
)البقرة: 256(.

3- اأّنه ينطلق من العلم والمعرفة: {ُقْل َهْل َي�ْصَتِوي الَِّذيَن َيْعلَُموَن َوالَِّذيَن 
ْلَباِب} )الزمر: 9(.

َ
ْوُلوا اْلأ

ُ
ُر اأ َل َيْعلَُموَن اإِنََّما َيَتَذكَّ

4- اأّنه يفتح اآفاق عالم الغيب وال�سهادة اأمام الإن�سان: {َمْن َكاَن َيْرُجو ِلَقاَء 
َجَل اهلِل َلآٍَت} )العنكبوت: 5(.

َ
اهلِل َفاإِنَّ اأ

ْخَرَج 
َ
َم ِزيَنَة اهلِل الَِّتي اأ 5- اأنه يريد اإن�ساء حياة اأر�سّية هنّية: {ُقْل َمْن َحرَّ

ْزِق} )الأعراف: 32(. يَِّباِت ِمَن الرِّ ِلِعَباِدِه َوالطَّ

ْنَثی 
ُ
نَّا َخلَْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َواأ َها النَّا�ُس اإِ يُّ

َ
6- اأّنه يدعو اإلى تقّبل الآخرين: {َيا اأ

َوَجَعْلَناُكْم �ُصُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا} )الحجرات: 13(.

اْلَح�َصَنِة  َواْلَمْوِعَظِة  ِباْلِحْكَمِة  ��َك  َربِّ �َصِبيِل  اإَِل��ی  {اْدُع  ال�سالم:  دين  اأّنه   -7
ْح�َصُن} )النحل: 125(.

َ
َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي اأ

اهتمامه ب�سالح عمله:  لنف�سه، من خالل  الفرد  اإلى احترام  اأنه يدعو   -8
�َصاَء َفَعلَْيَها ُثمَّ اإَِلی َربُِّكْم ُتْرَجُعوَن} 

َ
اِلًحا َفِلَنْف�ِصِه َوَمْن اأ { َمْن َعِمَل �صَ

)الجاثية: 15(. 

فوة؟ وال�سوؤال الرئي�س يبقى: هل ن�ستطيع اأن نكون ِمَن ال�سَّ

قرآنيات
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ِمن ال�صفوة

يفتح اهلل �سبحانه الباب وا�سعًا اأمام الّنا�س لكي يدخلوا اإلى حلقة 

اهلل  يقول  اإذ  الأم��ر،  ه��ذا  بتحقيق  اإلهي  وع��ٌد  هنالك  بل  ال�سطفاء، 

القليلة  الفئة  فتلك  اْلَواِرِثيَن}.  َوَنْجَعلَُهُم  ��ًة  ِئ��مَّ
َ
اأ {َوَنْجَعلَُهْم  تعالى: 

الم�ست�سعفة، التي تدافع عن منهجها ودينها و�سلوكها �سيتم ا�سطفاوؤها 

والأمم حاملة  ال�سعوب  اأمام  ت�سير  التي  النورانّية  الفئة  تكون هي  لكي 

لواء التوحيد، فهي اإذًا، »المجموعُة الإمام«!

فوة »المجموعة الإمام«،  اأ- مجموعة عالمة: وهذه المجموعة من ال�سَّ

اأنها  اأ�سا�سّية في تحقيقها لهذا الهدف؛ ومنها  تعتمد على مفاتيح 

الملقاة  العالمي،  ال�ستكبار  حالة  مواجهة  لأّن  عالمة«.  »مجموعٌة 

والظفر  الن�سر  تالقي  اأن  يمكن  ل  الم�ست�سعفين،  عاتق  على 

اإّل اإذا كانت المواجهة قائمة على المعرفة. ولي�س اأّي نوع من 

المعرفة، بل المعرفة التي ت�ستطيع اأن تمّيز اأّي الجهات ينبغي 

اأم  الم�ستكبرين  وتخ�سى  تخاف  فهل  منها،  والخوف  الحذر 

��َم��ا  {اإِنَّ باأنه:  الكريم  القراآن  ويجيب  غيره؟  دون  اهلل  تخ�سى 

 ِمْن ِعَباِدِه اْلُعلََماُء} )فاطر: 28(.
َ
َيْخ�َصی اهلل

الآخر  العن�سر  وهي  ب����الإرادة:  تتمّتع  مجموعة  ب- 

لهذه المجموعة »الإرادة«، اإذ ينبني على المعرفة وجود اإرادة 

الهتمام  عن  النورانّية  المجموعة  هذه  هموم  ت�سرف  حازمة 

الأ�سمى.  النور  اإلى �ساحب  اإّل  الُمَقل  التوّجه بنور  اآخر غير  باأي �سيء 

الغرائزّي  والإغ��راء  المادّية  العظمة  مظاهر  من  مظهر  باأي  تغتّر  فال 

الحياة  نبع  اإّل عند  توجد  الحقيقّية ل  الحياة  اأنَّ  تعلم  لأّنها  والفكرّي، 

ْعِر�ْس َعْن َمْن َتَولَّی َعْن 
َ
ال�ّسرمدية، ولذلك يقول القراآن الكريم: {َفاأ

ْنَيا} )النجم: 29(. ِذْكِرَنا َوَلْم ُيِرْد اإِلَّ اْلَحَياَة الدُّ

اإذًا، ومن خالل هذه الإطاللة المكّثفة والغنّية بال�سواهد القراآنية، 

انّي ل تزال مفتوحًة اإلى حيٍن،  ن�ستطيع اأن نقول اإّن بوابة ال�سطفاء الربَّ

وبعدها يغلُق الكتاب ويخَتم على فم القدر. 

بالتالي، على كل ذي ع�سٍق و�سوٍق اأن ي�سارع اإلى النظر في �سروط 

عي في م�سمار العا�سقين، ع�سى اأن ي�سمع كلمة  ب وال�سَّ اللتحاق والتاأهُّ

َطَنْعُتَك ِلَنْف�ِصي} )طه: 41(. ال�سّر الخفية: { َوا�صْ

الفئة
 املستضعفة التي 
تدافع عن منهجها 

ودينها، سيتم 
اصطفاؤها لكي تكون 
هي الفئة حاملة لواء 

التوحيد، فهي إذاً، 
»اجملموعُة اإلمام«
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أمير عّباس الصاروط 
)جواد الحسيني(
اسم األم: سعادة مرّوة.

محل الوالدة وتاريخها: الكويت 
1990/1/4م.

رقم القيد: 939.
الوضع االجتماعي: عازب.

تاريخ االستشهاد: 2013/5/26م.
ن�صرين اإدري�ض قازان

لم ي�صتطع حب�ض دمعات خَنقت روحه وهو يو�صي اأّمه.. فما اإن نطقت 

�صفتاه با�صمها، وكاأّن وجهها الح اأمام ناظريه، وُخّيل اإليه بكاوؤها ال�صامت 

بل  البكاء،  عن  يمنعها  طفاًل  كان  مذ  ال��ذي  وهو  لبكائها،  فبكى  عليه، 

ويراقبها في كّل اللحظات التي يعلُم اأن دمعاتها �صتفّر من عينها واإن على 

م�صهد غير حقيقّي، فاالأهُم اأن ال تدمع عيناها.

أمراء الجنة
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في يوم الرحيل

ال��رح��ي��ل،  وق���ت  ح���ان  م��ا  اإذا  فكيف 

قدره على  ت�سطير  للفراق من  بّد  ل  وكان 

على  اأمير  �سّلم  يومها  الحياة؟  �سفحات 

فاإذا  خيرًا.  بنف�سها  واأو�ساها  قلبه،  مِلكة 

ال��ب��اب خلفه، فتحه من  واأغ��ل��ق  م��ا خ��رج 

جديد، و�سار يوّدعها وداع من ل رجعَة له، 

وهي ترّد عليه ممازحًة، ونظرت في عينيه 

وقد لح لها �سيء غريب، ف�ساألته: »اأنَت ل 

تمزح؟!«، اأجابها: »ل... فاإذا اأردت البكاَء 

على َفقدي، وهو حّق لك، اغتنمي الأوقات 

واحفظيني في  فيها وحدك،  تكونين  التي 

�سهادتي كما حفظِتني في حياتي«.

روؤيا �صادقة

الذي  الجنيُن  ذل��ك  اأم��ي��ر...  وم�سى 

روحها،  دغ��دغ  جميل  حلم  بعد  انتظرته 

اأّن��ه��ا  راأت  ف��ق��د  قلبها،  بنب�سه  ولم�����س 

بالقرب من �سرير اأبي�س جميل، فيه طفل 

لها ا�سمه اأمير، ولم تكن حينها تعلُم جن�س 

الجنين، فانتظرت اأميرها، فاإذا ما بلغت 

روؤيا  اأنباأتها  حملها،  من  ال�ساد�س  ال�سهر 

ثانية باأّن لها ابنة ا�سمها اأميرة، فتحّيرت 

في اأمرها، وق�سدت الطبيَب الذي اأبلغها 

ب�»اأمير«  فُرزقت  تواأمين،  �ستنجُب  اأّنها 

و»اأميرة«.

كانت العائلة اآنذاك تعي�س في الكويت، 

اجتياح  ولكن  �سًا،  ممرِّ الأب  يعمُل  حيث 

اأح��وال  َقلب  للكويت  ال�سّدامّية  ال��ق��ّوات 

وُخّيرت  عليها،  الخناق  و�سّيق  العائلة، 

ا�سم  تغيير  اإلى بغداد، �سرط  النزوح  بين 

ينا�سب  ا�سم  اإل��ى  واأميرة  اأمير  الطفلين 

الحكومة العراقية، ظّنًا اأن الت�سمية جاءت 

تقديرًا لأمير الكويت، اأو العودة اإلى لبنان، 

فما كان من الأب اإّل اأن حمل اأولده الأربعة 

وَقفل راجعًا اإلى بلده.
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المريجة  الغدير -  في محّلة تحويطة 

ن�ساأ اأمير، وكان ذا روٍح �سفافٍة وقلٍب طّيب، 

باأخته ووالدته بكثير من  وتمّيزت عالقته 

. ولم يكن َيخرج اأمير عن طور  الحّب والودِّ

لموقف  اإحداهما  تعّر�ست  اإذا  اإّل  هدوئه 

���س��يء ع��ن تلقين َمن  ي��ردع��ه  م����وؤٍذ، ف��ال 

ت�سّبب لهما باأذى اأو اإزعاج در�سًا ل ين�ساُه.

الوعاء خيٌر وعطاء

نف�سه  اأمير  وجد  وال��ده،  مر�س  اأم��ام 

كما اإخوته، في موقع المبادرة للم�ساعدة، 

الدرا�سة وم�ساعدة  يق�ّسُم وقته بين  فكان 

والده في الدكان، وما كان يّدخره من مال 

ل ي�سرفه على نف�سه، فقد كان يوؤلمه حال 

يجمعهم  فتراه  الحي،  في  النواطير  اأبناء 

والكتابة  ال��ق��راءة  ف��ي  دور���س��ًا  ويعطيهم 

ليعطيهم  العيد  وينتظر  الكريم،  والقراآن 

اأّم���ا مالب�سه  م��ّم��ا ادخ���ره ع��ي��دي��ًة ل��ه��م، 

ليوزعها  والآن����ق  الأج��م��ل  منها  فينتقي 

عليهم بحّجة اأّنها �سغيرة على مقا�سه.

حبُّ الخير للغير هو الوعاء الذي نبتت 

فيه روحه، فال يقوم بعمل اإّل وله جنبة من 

العطاء.

ت��خ��ط��ر  ال  ����ص���ج���اع���ة 

بالبال

لم يكن يخطر ببال اأحد 

�ساحب  ال���وج���ه،  ه���ذا  اأّن 

وال��روح  الرقيقة،  المالمح 

الباأ�س  م��ن  يحمُل  بالعاطفة،  الجيا�سة 

اأح��د،  ب��ال  ف��ي  يخطر  ل  م��ا  وال�سجاعة 

وخ�سو�سًا والديه.

من  العا�سرة  في  وه��و  منه  ظهر  وم��ا 

عمره اأذهلهما، فبينما كان يقوم بتنظيف 

ب�سوء  ُيعرف  �ساب  دخل  لوالده،  الدّكان 

خ��ل��ق��ه، وت�����س��اج��ر م��ع ال��وال��د وح����اول اأن 

العا�سرة  ابن  اأميرًا  اأّن  لول  عليه  يتطاول 

قفز ووقف حائاًل بينهما، فا�ستهان ال�ساّب 

بالطفل الذي لّقنه در�سًا جعله يخرج من 

فا�ستعان  غ�سبًا،  ي�ست�سيط  وه��و  المحّل 

فلما  اأمير.  لمواجهة  راجعًا  وقفل  برفاقه 

لأج���ل طفل،  ج����اوؤوا  اأن��ه��م  ال��رف��اق  راأى 

انزعجوا وانقلبوا على �ساحبهم! فما ناله 

من �سرب كان ي�ستحّقه.

ال�صهادة منيُة الروح

الع�سكرية  دورات��ه  باأولى  اأمير  التحق 

اللحظة  ومنذ  2006م.  تموز  حرب  ُبعيد 

ولم  روح��ه،  منيَة  ال�سهادة  كانت  الأول��ى، 

يخِف �سعيه و�سوقه لها. غير اأّن ما ي�سمره 

كان اأكبر بكثير مّما باح به، ولكّن ما 

�سغل باله وحمل هّمه، هو حزن 

اأّمه عليه، فعمل جهده 

ُبعده  فكرة  تتقّبل  لأن 

ورحيله عنها.

ال��������ت��������ح��������ق 

اأم����ي����ر ب�����س��ف��وف 

 كان ينتظر العيد 
ليعطيهم مّما 

ادخره عيديًة لهم، 
أّما مالبسه فينتقي 
منها األجمل واآلنق 

ليوزعها عليهم بحّجة 
أّنها صغرية

أمراء الجنة
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الغياب  و���س��ار  ���س��وري��ا،  ف��ي  المجاهدين 

كان  يعود،  كان  وعندما  عمله،  من  ج��زءًا 

»قومي  �سوته:  وباأعلى  المنزل،  في  يرّدد 

ويتعّمُد  ال�سدَر«،  والطمي  واندبيني  اأّماه 

ولم  البيت،  ترّتب  وهي  اأّمه  لت�سمعه  ذلك 

يترك اأّي فر�سة تفوته ليذّكرها باأّن بينهما 

موعدًا للرحيل.

كلمات  اأمير  زرع  الأم...  عيد  وكان 

قراأت  اإن  فما  لأّمه في روحها،  معايدته 

حّتى  وحنانًا  حّبًا  تفي�س  التي  كلماته 

ح��ب��رًا  وت�سير  ت���ذوب  اأّن��ه��ا  ل��و  ت��م��ّن��ْت 

الذي  اأميرها  حبيبها...  بقلم  مر�سومًا 

اأن رحل ولم يعد، وكّلما خنقها  �سرعان 

»اأج��م��ل  ال���ورق���ة:  ت��ل��ك  فتحت  ال�����س��وق 

واأن��ِت  ابنها...  انتظرت  التي  الأم��ه��ات 

لأم��ه��ات  هنيئًا  تنتظرينني...  دائ��م��ًا 

ال�سهداء... �سهيدك اأمير..«.

يا زهراء... نهاية الكالم

اأن  فبعد  اأمير عادية،  �سهادة  تكن  لم 

وطلب   O زينب  ال�سيدة  مرقد  زار 

طويلة  معركة  اإل��ى  انطلق  حاجته،  منها 

�ساعًة  ع�����س��رَة  ال�����س��ب��َع  ق��ارب��ت  وق��ا���س��ي��ة 

متوا�سلة، فجل�س ورفاقه ي�ستريحون قلياًل 

�سرب  عليهم  فاقترح  الثانية،  الجولة  قبل 

يرزقنا  اأن  اهلل  »لندُع  لهم:  وق��ال  ال�ساي 

لكم  ال�سهادة هذه الليلة، وع�سى اأن اأكون اأوَّ

 .»O زينب  �سيدتي  وف��اة  ليلة  فهذه 

فتفّرق  منهم،  قريبة  قذيفة  �سوت  ودوى 

اأمير  كان  الغبار  انجلى  وعندما  الرفاق، 

ويتحّدُث مع  وي�سرًة  يمنًة  ينظر  يقُف وهو 

يناجيها  و�سجد   ،O الزهراء  ال�سيدة 

في �سجوده الذي طال و�سرخ: يا زهراء... 

فظّن رفاقه اأّن ال�سمت الذي حّل عليه اإّنما 

هو بثُّ �سكوى ولكّن اأمير اأطال �سجوده... 

فرفع رفاقه راأ�سه ليجدوا تحت فمه بقعة 

من الدماء وقد عرجت روحه اإلى ال�سماء.

 قال لهم: 
»لندُع اهلل أن يرزقنا 

الشهادة هذه الليلة، 
وعسى أن أكون 
أّولكم فهذه ليلة 

وفاة سيدتي
»O زينب 
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ملحمة ا�صتثنائّية!!

الإمام  مع�سكر  في  التكتيك  م��دّرب  جهاد،  الحاج  اللحظة  تلك  في  تذّكر 

المهدّي، الذي نظر في عينيه واأعطاه اأمرًا بقيادة المجموعة في دورّية قتالّية. 

ال�ستباك  خا�س  ثّم  مجموعته،  في  الأدوار  ونّظم  للمهّمة،  »ك��ّرار«  تحّم�س 

التدريبّي مع اإخوانه في المجموعة الثانية.

مدفعّية  كانت  اأم��ام��ه.  قذيفة  �سقوط  مع  الواقع  اأر���س  اإل��ى  »ك���ّرار«  ع��اد 

المقاومة تمّهد الطريق بالنيران الزاحفة قبل تقّدم مجموعات الخرق. نظر 

االلتحاق األخير
ال�ّصيخ علي ح�صني حّمادي

»تحّرك... تحّرك.. اأيها االإخوة ما زال اأمامنا مائة متر وت�صقط 

المدينة. خذوا حذركم...«. كان هذا النداء االأخير على جهاز كّرار 

من غرفة العملّيات، فتقّدم بخطًى مطمئّنة ثابتة.
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حوله... ابت�سم لحظة، ها هو اليوم يقود مجموعة 

الهاون  قذائف  فاأ�سوات  في حرب حقيقّية.  قتالّية 

وقتلى  ال��م��ك��ان،  غ��ّط��ى  ال���ذي  وال��دخ��ان  وال�107، 

اأّن  ي�سهد  ذلك  كّل  وي�ساره،  يمينه  العدو عن  وجرحى 

هذا المكان كان �ساحة ملحمة ا�ستثنائية، كتلك التي كتب 

عنها التاريخ.

جمال في قلب الجالل

الجمال  واأن  ج��الل،  الحرب  اأّن  الموؤمن  الإن�سان  بب�سيرة  »ك��ّرار«  فهم 

نهفو لنجاهد  التي  األي�ست زينب  البالء.  مكنوٌن في قلب الجالل، وفي �سلب 

في  جمياًل  اإّل  راأت  ما  اأنها  اأعلنت  ال�سريف  مقامها  اأعتاب  على  ون�ست�سهد 

يرّدد دائمًا:  الإن�سانّية؟! كان  تاريخ  لي�س كمثله يوم في  الذي  اليوم،   ذلك 

�َصْيًئا َوُهَو  ن َتْكَرُهواْ 
َ
اأ ُكْم َوَع�َصی  {ُكِتَب َعلَْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه لَّ

لَُّكْم} )البقرة:  216(. الخير كله ينزله اهلل تعالى مع  َخْيٌر 

كّل طلقة ر�سا�س، والحرب تكتب التاريخ وتر�سم الجغرافيا 

وترفع الأمجاد وت�سنع الكرامات.

العملّيات،  غرفة  اإ���س��ارة  بعد  بالتقّدم  الأم��ر  اأ���س��در 

وانطلق اأمامهم كالأ�سد يثب بين الدخان، موّجهًا بندقّيته.

بعيد،  مبنًى  من  ر�سا�سة  انطلقت  كذلك،  هو  وبينا   

وتوّجهت مبا�سرة اإلى �سدره فاخترقت قلبه قبل اأن ي�سل 

بدنها الفارغ من لفظ البندقّية اإلى الأر�س.

�صّر النور

القادَم  ليمّيز  ينظر  اأن  جاهدًا  وحاول  عينيه  »ك��ّرار«  فتح 

نحوه. كان الّدخان يمالأ المكان.

حاول التركيز اأكثر م�سّوبًا �سالحه نحو القادم المجهول... هل هو اأحد 

الإخوة جاء لي�سحبه اإلى الخطوط الخلفّية، اأم اأنه عدّو جاء لياأ�سره؟!

الزناد  الي�سرى على قلبه، وعاكفًا على  يتنّف�س ب�سعوبة، وا�سعًا يده  كان 

ت الأ�سوات  مَّ باليمنى. فجاأًة، ح�سل �سفاء مده�س، واختفى غبار الدخان و�سُ

هل انتقلُت اإلى العالم الآخر؟!! �ساأل »كّرار« نف�سه الموقنة. كان النور المقبل 

نحوه وا�سحًا الآن ب�سّدة... ابت�سم مذهوًل. ما زال يجهل هل هو في الجّنة اأم 

ل زال على الأر�س، ولكنه عرف الآن �سّر هذا النور.

لهب  من  بكثير  اأ�سّد  حرارتها  كانت  خ��ّدي��ه..  على  دافقًة  دموعه  ج��رت 

الر�سا�سة المغرو�سة في قلبه.

ال�صالم عليك يا اأبا عبد اهلل

ال�سالم عليك يا اأبا عبد اهلل الح�سين... �سدح ب�سوت خا�سعٍ انبعث من 

فجأًة، حصل 
صفاء مدهش، 
واختفى غبار 

ت  الدخان وُصمَّ
األصوات.. هل 

انتقلُت إىل العامل 
اآلخر؟!!
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ال�سديد  بالعط�س  ي�سعر  يعد  لم  ب�سكل عجيب.  ينب�س  الذي عاد  فوؤاده  اأعماق 

وكاأّنه ارتوى من اأعذب كاأ�س في الوجود.

تذّكر �سوتاً عزيزًا على قلبه: »نحن في حزب اهلل لم نخف يومًا من الموت 

ولن نخاف في يوم من الأيام من الموت. نحن في حزب اهلل نبحث عن ال�سهادة 

.»Q لنلحق ب�سّيدنا العظيم اأبي عبد اهلل الح�سين

لبيك يا ابن ر�سول اهلل... ها اأنا اليوم األتحق بركب الح�سين وال�سهداء.

�سار النور قريبًا جّدًا.. وكان ال�سوت يهم�س في اأذنه بو�سوح. علم »كّرار« 

اأّنه ما زال في عالم الدنيا، ولكن لي�س لوقٍت طويل... »اهلل اأكبر.. اهلل اأكبر« 

عال �سوت اأذان الفجر من مئذنة م�سجد القرية، فتح »كّرار« عينيه منتف�سًا، 

ما زال الذهول مرت�سمًا على وجهه، وال�سوت يترّدد في اأعماقه فيرتجف كّل 

بدنه: »اهلل اأكبر«.. رّدد مع الموؤذن.

�اأ و�سّلى الفجر.  نظر حوله.. ا�ستجمع كّل الأحداث للحظات. نه�س وتو�سّ

قراأ القراآن والزيارة، وجل�س على �سّجادته يتفّكر.

روؤيا مختلفة

لم تكن هذه الروؤيا هي الأولى بالن�سبة اإلى »كّرار«.. ما زال يذكر عندما راأى 

قّبة مقام ذهبية يرفرف فوقها علم اأحمر، وراأى اأيادَي �سوداء طويلة الأظفار 

كاأنها الأنياب المتوح�سة ملّطخة بالدماء، تحاول اأن ت�سل اإلى الراية وتمّزقها. 

لكّن  زوجته...  اأيقظته  الو�سول حين  ليمنعهم من  ويقف  ي�سرخ  »كّرار«  �سار 

روؤيا اليوم كانت مختلفة.

ليفّكر  الوقت،  اأكثر من هذا  اإلى  ال�سم�س ولم يكن »كّرار« يحتاج  اأ�سرقت 

اأح�ّست زوجته عليه. كان  اأطفاله.. قّبلهم..  اطماأّن على  اأموره.  كيف �سيرت�ّب 

الأمر عادّياً حّتى ال�ساعة؛ فح�سين دائمًا يوّدع اأولده قبل كّل التحاق.

المهّمة.  المالحظات  بع�س  عليها  واأ�ساف  ب�سرعة،  قراأها  و�سّيته،  تفّقد 

اللحظات.  التركيز في هذه  اأن تقاطعه، فقد كان يبدو �سديد  ت�ساأ فاطمة  لم 
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لكن مالمح وجهه الذي زاد نورانّية هذا ال�سباح، 

والأفكار التي �سّعت كالنجوم في عينيه المحمّرتين 

من �سّدة البكاء، اأجبرتها على ال�سوؤال.

ترّدد ح�سين في الإجابة.. لم يكن يعرف هل ُيبقي 

�سّره لنف�سه اأم ُي�ساركه مع اأحّب النا�س اإليه.

11( قال في  ْث} )ال�سحى:  َف��َح��دِّ ���َك  َربِّ ِب��ِن��ْع��َم��ِة  ����ا  مَّ
َ
{َواأ

زوجتي  فاطمة  والب�سرى؟!  الكرامة  هذه  من  اأعظم  نعمة  هناك  وهل  نف�سه: 

امراأة موؤمنة و�سابرة...

�صتكونين معي في الجّنة

لم ت�ستطع فاطمة احتبا�س دمعتها.. ما �سمعته كان مده�سًا وموؤث�ّرًا... 

اأو�سته...  اأو�ساها  وكما  بحرارة...  زوجها  احت�سنت  ا�سترجعت... 

اأو�ساها بال�سبر والتاأ�ّسي بزينب، واأو�سته بالغريبة زينب.

ابت�سمت ممازحة: هذه المّرة �ستزورها من دوني.

كّل  �ساأنتظرك في  اأ�سفاري..  كّل  �ستكونين معي في   -

وّدعها  تكونين...  فيها  التي  اإّل  الجّنة  اأ�سكن  ولن  �سماء، 

بحرارة وم�سى...

تنتظر  كانت  ال��م��ّرة...  هذه  تنتظره  فاطمة  تكن  لم 

الخبر اليقين الذي كانت تعرفه فعالً.

عائلة  �سنخبر  كيف  وح��ي��رة...  قلق  الإخ���وة  ان��ت��اب 

ال�سهيد؟! الم�ساألة ل تتعّلق فقط با�ست�سهاد »كّرار« ولكن...

اأو�سى  ال��ذي  المكان  اإل��ى  واأر�سدتهم  فاطمة،  ابت�سمت 

اأّن ج�سده ما زال حتى الّلحظة  اأّنها تعلم  اأن ُيدفن فيه، مع  ح�سين 

مع العدّو.

اللهّم بحّق زينب..

هلل  م�سّلمة  كال�سحاب،  عينيها  في  تترقرق  والدموع  جّيدًا،  كلماته  تذّكرت 

اأمرها:

»فاطمة... لقد راأيت الإمام الح�سين في عالم الروؤيا... كان حا�سرًا معنا 

في المعركة... وكنت اأقاتل العدّو واأ�سرخ يا ح�سين، يا زينب... حّتى ُجرحت 

�ساأخو�س  باأّني  فاأنباأني  عليه،  ف�سّلمت  الإم��ام  فاأتى  الأر���س،  على  و�سقطت 

اأولي باأ�س، وقال: �سوف ت�ست�سهد  اأ�سّداء  هذه المعركة نف�سها غدًا مع رجال 

عط�ساَن مثل اأ�سحابي، و�سياأتي العدّو ويحتّز راأ�سك...«.

البعيد:  المقام  ذلك  اإلى  ال�سرق...  اإلى  تلتفت  وهي  فاطمة  دمعة  نزلت 

»ال�ّسالم على الراأ�س المقطوع... ال�ّسالم على الحوراء الغريبة«... ثّم توّجهت 

اإلى القبلة: »اللهّم بحّق زينب تقّبل مّنا هذا القربان«.

ا ِبِنْعَمِة  {َوأَمَّ

ْث} قال  َربَِّك َفَحدِّ
يف نفسه: وهل 

هناك نعمة أعظم 
من هذه الكرامة 

والبشرى؟!
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في المقلب الآخر، يبتعد كثير من الم�ستهلكين اليوم عن ا�ستخدام الزيوت في 

غذائهم، لأّنها تزيد في الوزن وتوؤّدي اإلى ال�سمنة، كما هو م�سهور. فما هي حقيقة 

الزيوت  منافع  هي  وما  لأبداننا؟  �سرورية  هي  هل  ال�سحة؟  على  الزيوت  تاأثير 

المختلفة؟ متى ي�سير الزيت ُم�سّرًا؟ 

الزيوت �صرورية الأبداننا، ولكن..

الحرارّية  ال�سعرات  من   %  30 حوالي  اإلى  طبيعّية،  ب�سورة  الج�سم،  يحتاج 

اليومّية من الدهون اأو الزيوت. فللدهون اأدوار عديدة في الج�سم، منها امت�سا�س 

بع�س الأغذية وخا�سة الفيتامينات: )K(،)E(،)D( و)A(، كما اإنها مهّمة لتغذية 

الأع�ساب، وفي تكوين جدار الخاليا، وحفظ حرارة الج�سم معتدلة، وغير ذلك 

من فوائد مهمة، كما �سنرى لحقًا.

اإلى  الم�سافة  الزيوت  من  فقط  الج�سم  ياأخذها  ل   % ال�30  هذه  وبالطبع، 

الـــزيـــوت)1(:
ــع ــافــ ــ ــن ــار ومــ ــ ــضــ ــ مــ
�صارة املو�صوي خزعل

المختلفة، من زيت  الزيوت  اأ�صناف  التجارية  الرفوف  تتكاثر على 

دّوار ال�صم�ض اإلى زيت كانوال اإلى زيت الزيتون وغير ذلك من الزيوت، 

لل�صحة  االأف�صل  الزيت  الم�صتهلك في معرفة واختيار  ي�صّبب حيرة  ما 

واالأجود، ويثير ف�صوله، اأي�صًا، لمعرفة فوائد كل منها.

تغذية
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اأغذيتنا، بل، اأي�سًا، من اللحوم، والدواجن، والبي�س، والبذور وكذلك الحليب 

اأّي نوع اآخر من  وم�ستّقاته. ولكن.. ومع الفوائد العديدة، فاإّن الزيوت -كما 

اأي�سًا  المفيد  كثرة  اإّن  كما  م�سّر،  هو  ما  ومنها  مفيد  هو  ما  منها  الأغذية- 

م�سّرة.

متى ي�صير الزيت ُم�صّرًا؟

اإّن الزيوت على اأنواعها، بال اأّي فرق بينها، تحتوي في ال�غرام الواحد على 

الن�سوّيات  الكمّية من  لنف�س  4 �سعرات حرارّية  9 �سعرات حرارية، في مقابل 
ال�سعرات  كبيرة جّدًا من  الزيوت تحتوي على كمّية  اأّن  يعني  ما  والبروتينات؛ 

نوع  اأي  تناولها، من  َكثرة  فاإّن  الحرارية في كمية �سغيرة منها. لذلك، 

كانت، توؤدي اإلى:

1- زيادة الوزن اأو ال�سمنة في بادئ الأمر. 
اأو  الأع�ساء  بين  اإّما  �سكل دهون  الج�سم على  في  تتجّمع   -2
في الدم، فترتفع بذلك معّدلت الدهون في الدم. وينجم 

عن ذلك مخاطر عديدة كاأمرا�س القلب وغيرها.

اأحيانًا،  �سموم،  اإل��ى  تتحّول  قد  المفيدة  ال��زي��وت  اإّن 

عندما تتعّر�س لحرارة عالية جدًا، فيتغّير �سكلها الكيميائي 

)ي�سير ُمَهدرجًا(، مختلفًا عن باقي الخاليا، ولذا، يعتبرها 

الج�سم  ويكون  محاربتها،  بالتالي  ويحاول  غريبة  الج�سم 

بذلك يحارب نف�سه. وهذه اأولى الإ�سارات التي تجعل الج�سم 

م�ستعّدًا لالإ�سابة بالأمرا�س ال�سرطانّية.

اإ�سافة  تكون  اأن  ل  ويف�سّ كما  القلي،  باجتناب  دائمًا  نن�سح  لذلك، 

الزيت للطبخ هي اآخر خطوة في عملية الطبخ، اإذا اأمكن.

منافع بع�ض الزيوت

اأ- زيت الزيتون:

النور  ك��اآي��ة  الآي���ات  م��ن  ع��دد  ف��ي  الكريم  ال��ق��راآن  ف��ي  الزيتون  ُذك��ر  لقد 

َباٌح  َكِم�ْصَكاٍة ِفيَها ِم�صْ َمَثُل ُنوِرِه  َواْلأَْر���ِس  َماَواِت  {اهلُل ُنوُر ال�صَّ )النور:  35( 

 ننصح دائمًا 
باجتناب القلي 
كما ويفّضل أن 

تكون إضافة الزيت 
للطبخ هي آخر 

خطوة يف عملية 
الطبخ
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َباَرَكٍة  مُّ �َصَجَرٍة  ِمن  ُيوَقُد  ُدرِّيٌّ  َكْوَكٌب  َكاأَنََّها  َجاَجُة  الزُّ ُزَجاَجٍة  ِفي  َباُح  اْلِم�صْ

وٌر َعلَی  يُء َوَلْو َلْم َتْم�َص�ْصُه َناٌر نُّ ٍة َيَكاُد َزْيُتَها ُي�صِ ٍة َوَل َغْرِبيَّ َزْيُتوِنٍة لَّ �َصْرِقيَّ

ِرُب اهلُل اْلأَْمَثاَل ِللنَّا�ِس َواهلُل ِبُكلِّ �َصْيٍء  ُنوٍر َيْهِدي اهلُل ِلُنوِرِه َمن َي�َصاء َوَي�صْ

َعِليٌم} والآية )20( من �سور ة »الموؤمنون«: {َو�َصَجَرًة َتْخُرُج ِمن ُطوِر �َصْيَناء 

ْبٍغ لِّاْلآِكِليَن}.  ْهِن َو�صِ َتنُبُت ِبالدُّ

كما ذكر في الأحاديث ال�سريفة حيث قال ر�سول اهلل P: »كلوا الزيت 

.
)1(

وادهنوا به، فاإّنه من �سجرة مباركة«

اإذًا، اعتبر الزيتون وزيته مباَركين في القراآن والأحاديث ال�سريفة، ولهما 

منافع كثيرة بّينتها الدرا�سات المتنّوعة.

اليوم، لمعرفة ال�سّر وراء بركة هذه ال�سجرة الطيبة، ن�ستعر�س بع�س ما 

اكت�سف من فوائدها:

ارتفاع  يعانون من  اأ�سابيع على مر�سى   4 لمدة  اأجريت  درا�سة  في  اأوًل: 

% من الدهون في وجباتهم   40 الكول�سترول والدهن في الدم، تم ا�ستبدال 

الكول�ستيرول  معدل  انخفا�س  النتيجة:  فكانت  الزيتون،  بزيت  الغذائّية 

)LDL( ب� 7،3 %.

.)HDL/LDL( وكذلك حا�سل الكول�ستيرول ال�سّيئ على الجيد

ثانياً: جاء في الموؤتمر الدولي للبحث في المنافع ال�سحّية لزيت الزيتون 

الم�سّفى:

من  يقّلل  الم�سّفى(  الزيتون  بزيت  )الغني  المتو�سطي  الغذائي  النظام   -1
ويح�ّسن  وال�سرايين،  القلب  باأمرا�س  الإ�سابة  خطر 

مخاطر  م��ن  ت��زي��د  ال��ت��ي  ��رات  ال��م��وؤ���سّ بع�س  م��ن 

الإ�سابة باأمرا�س القلب وال�سرايين، ومنها: معدل 

ال�سكر  اأي�س   - ال��دم  �سغط   - ال��دم  في  ال��ده��ون 

التجّلطات  م�ساّدات   -  )Sugar  metabolism(

 .)antithromobotic profile( ال�سخ�سّية

اأّن  ر�سدّية  درا�سات  اأظهرت  كما   -  2
الم�سّبعة  غير  الأحادية  الدهون 

الزيتون-  زي��ت  ميزة  -وه��ي 

ق���د ت��ح��م��ي من 

تغذية
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التدهور الإدراكي الناتج من ال�سيخوخة، ومن مر�س الخرف.

3- اإّن نظامًا غذائّيًا متو�سطّيًا، قائمًا على زيت الزيتون، يح�ّسن نوعية الحياة 
خالل ال�سيخوخة، ويطيل في العمر.

»زيت  تعتمد  التي  واإيطاليا،  اليونان،  اإ�سبانيا،  مثل:  البلدان  اأن  تبيَّن   -4
الزيتون« نظامًا غذائّيًا متو�سطّيًا، فاإّن معدل الإ�سابة باأمرا�س ال�سرطان 

فيها اأقّل من بلدان اأخرى كبلدان اأوروبا ال�سمالية.

ب- زيت الكانوال:

هو زيت م�ستخرج من زهرة نبتة ال�سلجم )اللفت(، ومن خ�سائ�سه:

1- غير غني بالأحما�س الدهنّية الم�سّبعة.
2- م�سدر لالأحما�س الدهنّية غير الم�سّبعة.

الحم�س  %( وهو   50 ال�oleic )حوالي  3- يحتوي على حم�س 
زيت  يكون  وبذلك  الزيتون،  لزيت  الخا�سّية  يعطي  ال��ذي 

خا�سّية  ومنها  الزيتون،  زيت  بخ�سائ�سه  ي�سبه  الكانول 

الم�ساعدة في ال�سيطرة على معدل ال�سكر في الدم.

اأو  ال�سمك«  »زي��ت  ب���  وال��م��ع��روف   W3 4- م�سدر جّيد ل� 
)الأوميغا 3(، والذي ي�ساعد على:

اأ- خف�س ن�سبة دهن التريغلي�سيريد بن�سبة 25 اإلى 30 %.

ب- التخفي�س من �سغط الدم ن�سبيًا.

ج- ت�سييل الدم، ما ي�ساعد في تخفيف التجّلطات.

د- تخفي�س معدل الموت المفاجئ الناجم عن اأمرا�س القلب.

ج- زيت ال�صم�صم:

الزيت  منه  نجد  لذلك،  والأ�سود.  الأبي�س  ال�سم�سم  ي�ستخرج من 

الداكن اللون والفاتح. ومن خ�سائ�سه:

1- يكُثر ا�ستخدامه في الهند كعالج، كما ي�ستخدم كدهن للج�سم، فتركيبته 
الكيميائية تجعله يخرق الب�سرة ويرطبها.

%( )وهو حم�س دهني غير م�سبع يعرف  2- يحتوي علىW6 بن�سبة )40 
ب� اأوميغا 6(، وغيره من الأحما�س الأحادية غير الم�سّبعة ال�سبيهة بزيت 

الزيتون.

3- غني بالمواد الم�ساّدة لالأك�سدة.
4- يتحّمل درجة حرارة عالية.

2006 على عدد من مر�سى  الدم؛ ففي درا�سة في عام  5- يخّف�س �سغط 
 45 لمدة  ال�سم�سم  بزيت  غذائهم  في  الزيوت  كافة  ا�ستبدلوا  ال�سغط 

يومًا، كانت النتيجة انخفا�س م�ستوى �سغط الدم لديهم.

الكافي، الكليني، ج6، �س3. ( 1)

الهوام�س

إّن نظامًا غذائّيًا 
متوسطّيًا، قائمًا 
على زيت الزيتون، 

يحّسن نوعية 
احلياة خالل 

الشيخوخة، ويطيل 
يف العمر
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ال�سهيد  التوقيت، فلي�س مهمًا عند   اأّما  اأن يرتفع �سهيدًا.  اإليه  الأحّب  الأمنية  كانت 

العدّو  لمقارعة  الع�سرين  اب��ن  تطوع  حين  الموت  �سهد  ال��ذي  ال��دي��ن،  ب��در  م�سطفى 

الإ�سرائيلّي عند م�سارف العا�سمة، اأو اأثناء تنفيذه عمليات �سّد المحتّل في قلب ال�ساحية 

الجنوبية، اأو عند ردع هجوم التكفيرّيين.

م�صيرة �صامخة

 6 في  الغبيري  مواليد:  الفقار«،  »ذو  الجهادّي:  ا�سمه  الدين.  بدر  اأمين  م�سطفى 

:
)1(

ني�سان 1961م. الذي تّتقد م�سيرته باإنجازات اأكبر من اأن نح�سيها في هذه الأ�سطر

العدّو  لمواجهة  ودّرب��ه��ا  جهادّية  مجموعات  �سّكل  1982م:  الإ���ص��رائ��ي��ل��ّي  الج��ت��ي��اح   - 

الإ�سرائيلّي. وكان من المت�سّدين لجتياح العدّو الإ�سرائيلّي عند مداخل خلدة. وقد 

�سيب خالل المواجهات. كما �سارك في مواجهات الغبيري وج�سر المطار في العام 
ُ
اأ

نف�سه.

والخطط  الت�سكيالت  وبنى  المركزية،  الع�سكرية  الوحدة  قيادة  ت�سّلم   1992م:  عام   -

الع�سكرية للعديد من العمليات البطولية وال�ست�سهادية التي دفعت بالعدّو الإ�سرائيلّي 

اإلى الن�سحاب عام 2000م. كما كان له دوٌر بارٌز اأثناء عدوان تّموز 1993م وعدوان 

التحرير

ه السّيد 
ّ
»إن

مصطفى«

مناسبة
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تفكيك  على  عمل  كما  النوعّية1997م.  اأن�سارّية  وعملّية  1996م  الغ�سب  عناقيد 

ع�سرات �سبكات التج�ّس�س لعمالء العدو الإ�سرائيلّي في الداخل اللبناني.

- الأزمة ال�صورّية 2011م: كان من اأوائل القادة الذين خّططوا وقادوا وواجهوا المخّطط 

التكفيرّي على امتداد الأرا�سي ال�سورية ع�سكرّيًا واأمنّيًا.

بتاريخ   الدولّي  ال�سهادة قرب مطار دم�سق  نال �سرف  2016م:  الجهاد  اإكليل  ال�صهادة   -

2016/5/13م. 
المغامر العاقل

رجل هادئ، يتمّيز بجراأة مجبولة بالخبرة والإقدام والمبادرة والثقة العالية بالنف�س. 

يحلو للبع�س ت�سميته ب�»المغامر العاقل«.

هامٌة بهذه ال�سخامة ي�سعب على و�سائل الإعالم التقاط مالمح وجهها، ف�ساًل عن 

اللثام عن جزء �سغير من هالة ال�سرّية  اإّل بعد ال�سهادة التي ترفع  مالمح �سخ�سيتها، 

ب� »ال�سّيد ذو  في رجال كانوا هلل فقط. هكذا باح الإعالمّي عّبا�س فني�س متذّكرًا لقاءه 

، بادره ال�سّيد قائاًل: »اأنا عتبان عليك، �سفتك عم تروح على تغطيات بال درع 
)2(

الفقار«

وطا�سة«. ل يعطيك فر�سة: »اأنا م�س ناق�سني. يا )فالن( بتجبلو درع مّني«.

ال�صّيد وحرب االأدمغة

ي�ساأله عّبا�س فني�س: »ع�سيرة الجنوب، م�س اأنت �ساحب عبارة حرب الأدمغة؟«، ابت�سامته 

ل تاأتي بمعر�س العتداد، بل تميل اإلى تح�سير جواب ي�ستح�سر فيه حادثة، جريًا على عادته: 

لأن�سارية  97. اهلل  اأدمغة، رجاع  يا حبيبي، بدك حرب  ليك  »هيدي عبارة ق�ستها طويلة. 

اأنا  ا�ستغلناها  هيدي  كّلها،  الق�سة  انقالت  ما  لليوم  ب�س  �سي،  ك�سف  ال�سيد  �سماحة  يحفظو 

والحاج عماد اهلل يرحمو«. ي�سكت. يطبق �سفتيه. ل نفع من محاولة طلب فتحهما، تتذكر ما 

ُيروى عن اأّنه قام بتقطيبهما عند اعتقاله في الكويت، حّتى ل يدلي بمعلومات.

بين »ذو الفقار« و»بدر الدين«

يجتاحك �سراع بين »ذو الفقاريته« و»بدر الدينيته«. ل �سحة لما يقال عن اأّنهما حال 

واحد. في »ذو الفقاريته« هي �سخ�سيته الجهادية. وفي »بدر الدينيته« هو ابن البلد، »وين 

فالن؟«، »كيف فالن؟«. وقت الغداء »الكل بّدو ياكل«، المجاهدون ابتداًء. هنا ت�سّدق ما 

قيل اإّنه دعا قيادات الجنوب بعد جولة، على ماأدبة من علب ال�»تونة« والبطاطا الم�سلوقة.

�سرق  عندما  الكويت،  �سجن  في  لقبه  »قلقا�س«،  رافقت  عادة  اأّوًل.  والمجاهدون  الحر�س 

قلوب الجميع، وفي مقّدمتهم اآمر �سجنه. 

يمكن  هل  ح�سروا:  الذين  دربه  رفاق  فني�س  عبا�س  �ساأل  م�سطفى«،  »ال�سيد  ت�سييع  يوم 

.
)3(

و�سفه بكلمة؟ كّلهم اأجابوا: »ال�سيد ذو الفقار، وبكلمة؟!«

موقع العهد، من هو ال�سهيد القائد م�سطفى بدر الدين؟، بتاريخ: 13 - 5 -  2016م.( 1)

�سحيفة الأخبار، مقال: اأربعة اأيام برفقة ال� »110«، بقلم عبا�س فني�س، 16-5-2016م، بت�سرف.( 2)

 )م.ن(.( 3)

الهوام�س
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في�صل االأ�صمر

ا�صٌم ومعنى

ان: غ�صَّ

َباِب: َرْيَعاُنُه َوَن�َساُطُه.  اُن ال�صَّ َغ�صَّ

اُه وُعْمُقُه. ْق�سَ
َ
اُن الَقْلِب: اأ وَغ�صَّ

اأخطاء �صائعة: 

1- َعَزم: يقال: عَزمه على الع�ساء، وال�سحيح اأن ُيقال دعاه 
اإلی الع�صاء، لأن لي�س من معاني الفعل »عزم« الدعوة اإلى 

ال�سيء.

2- مّن: يقول �سخ�س ل�سخ�س اآخر: اأنا ممتّن لك اأو ممنون 
لك، وال�سحيح اأن يقول: اأنا �صاكر لك؛ لأن معنى امتّن: 

اآذى فالنًا بمّنه.

3- داخ: يقال اأ�سيب فالن بدوخة. وال�سحيح اأن يقال اأ�صيب 
فالن بدوار؛ لأّن معنى الفعل داخ: ذلَّ وخ�سع. 

أدب ولغة
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من غريب القراآن الكريم

ب�ّس: 

ُفتتت،  اأي   )5 )الواقعة:  ��ا}  َب�����صًّ اْل��ِج��َب��اُل  ��ِت  {َوُب�����صَّ تعالى:  اهلل  ق��ال 

�سوقًا  »�سقُت  معناه:  وقيل  به.  فتّتها  بالماء،  الحنطة  ب�س�سَت  قولهم:  من 

فيكون  �سريعًا.  ان�سيابًا  ان�سابت  الأفاعي«  »انب�ّست  قولهم:  من  �سريعًا«، 

{َوَتَرى  47( وكقوله:  {َوَي��ْوَم ُن�َصيُِّر اْلِجَباَل} )الكهف:   : كقوله عزَّ وجلَّ

َحاِب} )النمل: 88(، وَب�س�سُت  اْلِجَباَل َتْح�َصُبَها َجاِمَدًة َوِهَي َتُمرُّ َمرَّ ال�صَّ

.
)1(

الإبل زجرُتها عند ال�َسوق

P من مجازات الر�صول االأعظم

1- روي اأّن ر�سول اهلل P قال لحكيم بن حزام بن خويلد، بعد اإ�سالمه، 
وقد األحف في �سوؤاله لّما ق�سم غنائم »هوازن«: »يا حكيم اإّن هذا المال 

خ�صرة حلوة فمن اأخذه ب�صخاوة نف�س)2( بورك له فيه، ومن اأخذه 

باإ�صراف نف�س)3( لم يبارك له فيه«.

فقوله P: »اإّن هذا المال خ�سرة حلوة« مجاز، لأّنه �سّبه حالوة المال 

»خ�سرة   :P قوله  وفي  الأف��واه.  في  الطّيبة  الثمرة  بحالوة  القلوب  في 

حلوة« �سّر لطيف، وهو اأنه �سّبه المال بالثمرة التي ح�سن منظرها وطاب 

مخبرها، ولي�س كل ثمرة ماأكولة كذلك �سفتها، لأّن في النابتات والثمرات 

ما يح�ُسن ظاهره ويقُبح باطنه، ومنها ما تقبح ظواهره وتح�سن مخابره. 

فجعل عليه واآله ال�سالة وال�سالم المال من ق�سم النابتات التي تروق في 

العيون وتحلو في الأفواه والقلوب، والمال، على الحقيقة، بهذه ال�سفة لأّن 

 .
العيون تعلقه ]تعلقه: تتطلع اإليه[، والقلوب تمقه ]تمقه: تحبه[)4(

و�سيعود غريبًا«.  بداأ غريبًا  ال�سالم  »اإّن   :P ر�سول اهلل  وروي عن   -2
لأنه  المجازات،  وبدائع  ال�ستعارات  محا�سن  من  الكالم  وهذا 

اأمره ت�سبيهًا  اأول  عليه واآله ال�سالم جعل الإ�سالم غريبًا في 

لأّن  دي���اره،  وب��ع��دت  اأن�����س��اره  ق��ّل  ال��ذي  الغريب  بالرجل 

الإ�سالم كان هكذا في اأول ظهوره، ثم كثر اأعوانه وانت�سر. 

الحالة  مثل  اإلى  يعود  اأي  غريبًا«؛  »و�سيعود   :P وقوله 

.
)5(

الأولى، في قّلة العاملين ب�سرائعه، والقائمين بوظائفه
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من النثر العربي

مفّكر  1902م(،   - )1849م  الكواكبي  الرحمن  عبد 

�سوري، اأحد رّواد الحركة الإ�سالحّية العربّية، وكاتب، وموؤّلف، 

وم�سارع  ال�ستبداد  »طبائع  كتبه  من  �سهير.  وفقيه   
ٍ
ومحام

ال�ستعباد«، الذي نقتب�س منه الن�س التالي:

اأكثر الأميال الطبيعية والأخالق  ف في  »ال�ستبداد يت�سَرّ

اأو يمحوها، فيجعل الإن�سان  ُيف�سدها،  اأو  الح�سنة، فُي�سعفها، 

يكفر بِنَعم موله؛ لأّنه لم يملكها حّق الملك ليحمده عليها حّق 

الحمد، ويجعله حاقدًا على قومه؛ لأنهم عوٌن لبالء ال�ستبداد 

فيه،  ال�ستقرار  على  اآمن  غير  لأَنّه  وطنه؛  حّب  وفاقدًا  عليه، 

ويوُدّ لو انتقل منه، و�سعيف الحِبّ لعائلته؛ لأنَّه يعلم منهم اأَنّهم 

مثله ل يملكون التكافوؤ، وقد ُي�سطّرون لإ�سرار �سديقهم، بل 

وقتله وهم باكون. 

من بالغة االإمامة

من ر�سالة الحقوق لالإمام زين العابدين Q ر�سالة 

ا  مَّ
َ
»حّق ال�صدقة«. يقول الإمام باأ�سلوبه الأدبي الرفيع: »َواأ

َوَوديَعُتَك  َربَك  ِعْنَد  ُذخ��ُرَك  اأنَّها  َتْعَلَم  ْن 
َ
َف��اأ َدَقِة  ال�سَّ َحقُّ 

بَما  ُكْنَت  َذِلك  َعِلْمَت  َف��اإذا  الإ�ْسَهاِد،  اإَلى  َتْحَتاُج  ل  الَِّتي 

ْوثَق بَما ا�ْسَتْوَدْعَتُه َعالِنَيًة، َوُكْنَت َجِديرًا 
َ
اأ ا�ْسَتوَدْعَتُه �ِسّرًا 

ْمُر َبْيَنَك وَبْيَنُه 
َ
ْعَلْنَتُه، َوَكاَن الأ

َ
ْمرًا اأ

َ
�ْسَرْرَت اإَلْيِه اأ

َ
ْن َتكوَن اأ

َ
اأ

ِفيَها �ِسّرًا َعَلى ُكلِّ َحال َوَلْم َت�ْسَتْظِهْر َعَلْيِه ِفيَما ا�ْسَتْوَدْعَتُه 

ِفي  ْوثُق 
َ
اأ َها  َكاأنَّ بَها  َعَلْيِه  اِر  ْب�سَ

َ
َوالأ �ْسَماِع 

َ
الأ باإ�ْسَهاِد  ِمْنَها 

َلْم  ُثمَّ  اإَلْيَك،  َوديَعِتَك  دَيِة 
ْ
َتاأ ِفي  بِه  تِثُق  َكاأنََّك ل  َنْف�ِسَك ل 

ْن 
َ
َمْن اأ

ْ
ّنَها َلَك َفاإذا اْمَتَنْنَت بَها َلْم َتاأ

َ
َحد لأ

َ
َتْمَتنَّ بَها َعَلى اأ

َتُكوَن بَها ِمْثَل َتْه�ِجيِن َحاِلَك ِمْنَها اإَلى َمْن َمَنْنَت بَها َعَلْيِه 

َرْدَت 
َ
ّنَك َلْم ُتِرْد نْف�َسَك بَه�ا، َوَلْو اأ

َ
نَّ ِفي ذِلَك َدِلياًل َعَلى اأ

َ
لأ

.
)6(

َة اإّل باهلِل« َحد. َول ُقوَّ
َ
نْف�َسَك بَها َلْم َتْمَتنَّ بَها َعَلى اأ

أدب ولغة
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بت�سّرف من: المفردات في غريب القراآن، الراغب الأ�سفهاني، �س45 - 46.( 1)

�سخاوة النف�س: عدم حر�سها على المال وعلى اقتنائه.( 2)

اإ�سراف النف�س: تطّلعها اإلى المال وحر�سها على تمّلكه.( 3)

المجازات النبوية، ال�سريف الر�سي، �س74.( 4)

)م.ن(، �س32 - 33.( 5)

جامع اأحاديث ال�سيعة، ال�سّيد البروجردي، ج14، �س110.( 6)

الهوام�س

من ال�صعر العربي

اأبو ري�سة  ال�سوري عمر  ال�ساعر  الوطني ق�سيدة  ال�سعر  من 

)1910م - 1990م( يا »عرو�س المجد«، يقول فيها:

ي����ا ع����رو�����س ال���م���ج���د ت���ي���ه���ي وا���س��ح��ب��ي

ف��������ي م����غ����ان����ي����ن����ا ذي������������ول ال�������س���ه���ب

ل�������ن ت�����������َري ح�����ف�����ن�����َة رم�����������ٍل ف���وق���ه���ا

������ر ب��������ِدم��������ا ح�����������رٍّ اأب��������ي ل��������م ت������ع������طَّ

ل���ط���م���ت م����ه����م����ا  ال������ح������ق  ي������م������وت  ل 

ع�����ار������س�����ي�����ه ق����ب���������س����ُة ال���م���غ���ت�������س���ب

م������ن ه����ن����ا ������س�����ّق ال������ه������دى اأك����م����ام����ه

وت���������ه���������ادى م������وك������ب������ًا ف��������ي م����وك����ب

واأت��������������ى ال������دن������ي������ا ف�������رّق�������ت ط�����رب�����ًا

وان����ت���������س����ت م������ن ع���ب���ق���ه ال���م���ن�������س���ك���ب

وت������غ������ن������ت ب����������ال����������م����������روءات ال�����ت�����ي

ع�����رف�����ت�����ه�����ا ف�������ي ف�����ت�����اه�����ا ال����ع����رب����ي

اأ�سيُر ال�ستبداد ل يملك �سيئًا ليحر�س على حفظه؛ لأَنّه ل 

لالإهانة.  �س  معَرّ �سرفًا غير  ول  لل�ّسلب  �س  معَرّ ماًل غير  يملك 

ول يملك الجاهل منه اآماًل م�ستقبلة ليتبعها وي�سقى كما ي�سقى 

العاقل في �سبيلها«.
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دميا جمعة فّواز

مشكلتي
أْن  ــد  ــ ــ أري
يـــحـــّبـــنـــي 
ــجــمــيــع ال

ال�سالم عليكم، اأنا فتاة ا�سمي »ن�سال«، عمري 17 عامًا، 

فاأنا  واآث��ار..  م�ساكل  من  ت�ستتبعه  وما  »الغيرة«  هي  م�سكلتي 

اإذا  اأنزعج  مّني..  اأكثر  باإخوتي  اأّم��ي  اهتّمت  حال  في  اأغ��ار 

اأّن المعّلمة تهتّم برفيقاتي ول تهتّم بي.. اأغ�سب من  �سعرُت 

جارتها  مع  خرجت  اأّنها  عرفت  حال  في  لة  المف�سّ �سديقتي 

ذلك  ولكّن  فقط،  اأغ��ار  اأّنني  لي�ست  م�سكلتي  قريبتها..  اأو 

ينقلب علّي ب�سكل خطير! فاأنا حينما اأغار اأعّبر عن م�ساعري 

وي�ستهزئون  مّني  ي�سخرون  اإخوتي  يجعل  مّما  منّفر،  باأ�سلوب 

�سلوكي  على  يتهام�سون  ورفاقي  عقلي«،  »�سغر  ي�سمونه  مّما 

ويعتبرونني غبيَّة، واأ�سعر اأّنني منبوذة ول اأحد يحّبني.

ل اأ�ستطيع اأن اأحّلل عالقاتي بالآخرين دون اأن اأجنح نحو 

المقارنة: اأقارن نظراتهم لي وكلماتهم واأ�سلوبهم معي مقابل 

تعاطيهم مع �سواي.. واأ�سعر اأّنهم يمّثلون عليَّ واأْن ل اأحد يهتّم 

بي.

اأنا حزينة لأّن اأختي قالت لي: اإّن الغيرة تو�سل اإلى الح�سد 

الم�ساعر  لهذه  بال�ست�سالم  ا�ستمررت  اإذا  واإّنني  والحقد، 

ولي�س  حقودة  ل�ست  ولكنني  الجميع.  مّني  �سينفر 

اأن  اأريد  لكنني فقط  اأحد،  اإيذاء  لدّي رغبة في 

يحّبني الجميع...

ماذا اأفعل؟

شباب
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عف ثقتك بنف�سك:  بدايًة، م�سكلة الغيرة لديك ترتبط ب�سكل كبير ب�سَ

اأنت تغارين من الآخرين لأّنك ل تقّدرين ذاتك كما ينبغي.

اأن  قبل  م�ساعرك  وتفَهمي  نف�سك  ت��ق��ّدري  اأن  ينبغي  لذلك   .1

تطالبي بالحب َمن حولك.

ذكاء،  بها من  تتمّتعين  التي  ال�سفات  اأجمل  ورقة  على  اكتبي   .2

وطيبة وغيرهما..

رّكزي على هذه المميزات وتاأّكدي اأّنها تمّثلك بَمعزل عن اآراء   .3

الآخرين.

حتمًا،  �سُتحبطك  لأنها  التعامل،  اأ�سلوب  في  المقارنة  اأوقفي   .4

وهي �سلوك غير �سوّي وغير منطقي.

مهاراتك  تنمية  من  ينطلق  لم�سكلتك  الأّول  الحّل  اأّن  تاأّكدي   .5

العالقات  تاأ�سي�س  في  انطلقي  ذلك  وبعد  لذاتك.  واحترامك 

دونما مبالة اإذا كنِت محّط اهتمام الآخرين اأو ل.

تو�ّسلي باهلل كي يوّفقك ويبعدك عن كّل الخ�سال ال�سّيئة، من   .6

ح�سد وحقد وغيرهما، لأّنها اأوًل واأخيرًا تدّمر �ساحبها وتعيق 

تطّوره ال�سخ�سي.

ال�صديقة ن�صال، �صكرًا لثقتك بنا ونتمّنى 

التي  الحلول  بع�ض  اإعطائك  من  نتمّكن  اأن 

ت�صاعدك على تخّطي م�صكلتك:
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كيف نتصّرف حين نشعر بالخيبة؟
حين ت�سيق بك الدروب وتخنقك الظروف، تجد نف�سك محا�سرًا بالعديد من الوجوه 

باإعطاء  ويتفّنن َمن حولك  الن�سائح  الرفاق في تقديم  يبرع  بالراحة..  ت�سعرك  التي ل 

التوجيهات، وتخنقك كلماتهم وتلك التفا�سيل التي يرّكزون عليها..

»البو�ستات«  ببع�س  قهرك  عن  لتنّف�س  الجتماعّية  التوا�سل  و�سائل  اإلى  تلجاأ  لعّلك   

ولكّن رفاقك الوهمّيين لن يفهموا اأبدًا عمقها.. و�سيقوم بع�سهم بن�سخها وو�سعها على 

اأّنها من اإبداعاته مّما يزيدك اإحباطًا! 

اأنت  زَبُده �سعفًا.. ها  اأمواجه همومك فيزيَدك  البحر لترمي عند  رّبما تذهب نحو 

لن  لأّنك  وتتاأّلم في داخلك،  ولكّنك تجال�سهم  القرية..  الأقارب نحو  لرحلة مع  تخّطط 

ت�ستطيع اأن تجاريهم في َمَرحهم..

ما هو العمل؟ كيف يت�سرف الإن�سان حين ي�سعر بالخيبة والألم؟

والمنّومات،  الم�سّكنات  له  في�سف  النف�سي،  طبيبه  نحو  المهموم  يّتجه  الغرب،  في 

وين�سحه بالريا�سة وغيرها من الهوايات.

ولكن.. باإطاللة ب�سيطة على ذاك العالم الغربي تتفاجاأ بعَدد الذين ي�سعرون بالحزن! 

فالكتئاب هو مر�س الع�سر ون�سبة النتحار في ارتفاع متزايد..

اإذًا.. الطبيب النف�سي لي�س الحّل الأمثل..

في الأفالم والم�سل�سالت غالبًا ينّف�س البطل المهموم األمه بالتدخين اأو اللجوء اإلى 

�سلوكّيات غير �سوّية ونجد اأّنه يتوّرط اأكثر فاأكثر في حزنه..

اإذًا، النحراف اأو ال�سعي »للحرية« بح�سب مفهوم اأبطال هوليوود لي�س الحّل. وذلك 

بح�سب ما يوؤّكده العقل وينقله ويوؤّكده المخرج والكاتب الفّنّي..

لذلك �ساأدعوك للتعرف اإلى تحليل ودرا�سة علمية واأ�سلوب ت�سّرف يعتمده الأبطال في 

اأفالمهم: الهروب اإلى الأمام.. مواجهة القهر والعتماد على قّوة خفّية تعطيك الطاقة 

الطاقة  ليخرج  الرمل  على  الإن�سان  ي�سجد  اأن  اأهمّية  يوؤّكد  الدرا�سات  بع�س  والحياة.. 

خرى ترّكز على اأهمّية اأن يغ�سل يديه ووجهه بما 
ُ
ال�سلبّية من اأفكاره وج�سده، درا�سات اأ

ي�سبه نمط الو�سوء، وجميع الأطّباء النف�سّيين يوّجهون مر�ساهم نحو التو�ّسل بالرّب الذي 

يوؤمنون به اأو القّدي�س الذي يرتاحون اإليه.. 

ونحن منذ مئات الأعوام اأعطانا اأئّمتنا R الحّل الأن�سب: الو�سوء و�سجدة طويلة 

للخالق تبّث كل همومك وتتو�ّسل اإليه بكلمات ب�سيطة.. ل�ست بحاجة اإلى معَجم اأو مترِجم، 

لن يتطّلب منك الأمر موعدًا م�سبقًا اأو ر�سالة اعتذار على التاأخر عن الح�سور للوقوف 

بين يديه..

حين تخنقك الحياة، ا�سجد وناِد: »يا رب« و�ستجد الأبواب المقفلة تفتح من جديد!

شباب
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دون تعليق
هاتفي  اأي��ن  اأّم��ي،  )مرتعبة(:  نهى   -

الخلوي؟

- الأّم: وما اأدراني يا نهى؟

- ن��ه��ى: اأرج����وك اأّم����ي اإّن��ن��ي اأّت�����س��ل 

خارج  وه��و  دقائق  ع�سر  منذ  الرقم  على 

الإر�سال.. ماذا اأفعل؟!

- الأّم: اأكان بحوزتك حين رجعِت اإلى 

المنزل؟

- نهى )�سارحة(: اأعتقد ذلك..

- الأّم: ل باأ�س حبيبتي، ربما ن�سيته في 

�سّيارة الأجرة اأثناء عودتك من الجامعة.

- نهى )م�سدومة(: معقول؟

- الأّم: ا�ساألي اإخوتك ال�سغار واهدئي 

قلياًل.

- نهى: اآاآه اأّمي تذّكرت! 

ال�سالة،  ���س��ّج��ادة  نحو  نهى  ترك�س 

تنف�سها بهدوء وحر�س لتلتقط هاتفها بين 

يديها وتم�سكه بخ�سوع �سديد!!

- الأّم: لقد اأوقعت ال�سجدة يا نهى 

اأر�سًا!

ب�����س��ع��ادة(:  ن��ه��ى )ت��ق��ف��ز   -

ه��ات��ف��ي!  وج������دت  ال���ح���م���د هلل 

ن�سيت اأّنني بعد �سالة المغرب 

درد�ست مع اأختي �سعاد.

)ت��ن��خ��ف�����س  الأّم   -

اأر������س�����ًا(: ل��ق��د ك�����س��رت 

ال�سجدة يا نهى!

)ت���ه���رول  ن���ه���ى   -

لقد  اهلل  �سبحان  غرفتها(:  من  م�سرعة 

اأّن��ن��ي  هلل  الحمد  م��ك��ان��ه..  ت��م��ام��ًا  ن�سيت 

وجدُتَك يا هاتفي..

- الأّم )تتمتم بغ�سب(: نهى! ت�سبيحة 

ال�سيدة الزهراء تكون بين الفري�ستين.. 

- نهى: ما ق�سدك يا اأّمي؟

اليوم، ها  يا جيل  اأنتم  الأّم: غريب   -

اأنت تكثرين الحمد على اأّنك وجدِت هاتفك 

وغفلِت اأّنك قد اأوقعِت ال�سجدة وك�سرتها.. 

وبعد الفري�ستين، تدرد�سين مع اأختك بدًل 

يدي  بين  جلو�سك  فر�سة  تغتنمي  اأن  من 

الخالق، لتتو�ّسلي اإليه وت�سّبحيه!

97

م
 2

01
6 

ن
را

ي
ز

ح
/

 2
97

د 
د

ع
ل
ا



�سبب  اأّن  الأم��ري��ك��يُّ��ون  البيولوجيا  علماء  اكت�سف 

كانت  التي  البعو�سة  يكون  ربما  الدينا�سورات  انقرا�س 

مليون   100 منذ  العالم  حول  المالريا  مر�س  تنقل 

عام، ولي�س كويكبًا، كما راج العتقاد.

وقال رئي�س الفريق العلمي )جورج بوينار(: 

»اإّن النوع الحالّي من مر�س المالريا ا�ستخدم 

عن  يقّل  ل  ما  منذ  �سحاياه  لإ�سابة  البعو�س 

هذا  من  الأول���ى  الأن���واع  واإّن  ع��ام،  مليون   20
المر�س، التي نقلتها القراديات، كانت موجودة 

في الأر�س منذ 100 مليون عام«.

ل العلماء اإلى اأّن هذا المر�س كان قادرًا  وتو�سّ

على اإ�سابة خاليا المخلوقات ذات الدم البارد، التي 

كانت الدينا�سورات من �سمنها منذ 100 مليون عام.

بعوضة المالريا قتلت الديناصورات

مدينة  م�ست�سفى  اأّن  بولندّية  �سحف  ذكرت 

حيث  نادرة  ولدة  �سهدت  البولندّية  »فروت�سواف« 

البالغة من  اأّمه  55 يومًا على وفاة  ولد طفل بعد م�سّي 

العمر 41 بمر�س ال�سرطان.

وقد �ُسّجل موت الدماغ لديها في الأ�سبوع ال�17 من الحمل. وتّم ت�سغيل جهاز التنف�س 

وت�سيير الدورة الدموية ا�سطناعيًا لدعم وظائف الج�سم وتمكين الجنين من البقاء على 

قيد الحياة.

وبعد م�سّي �سهرين تقريبًا على وفاة المراأة، قام الأطّباء بعملّية قي�سرّية. ولم يكن 

يتجاوز وزن المولود بعد كيلوغرامًا واحدًا، فكان بحاجة اإلى الرعاية ال�سحّية المكّثفة.  

وذكرت الم�سادر، موؤّخرًا، اأّن الطفل يتمّتع ب�سحة جّيدة حالّيًا واأّن والده يقوم بتربيته.

والدة طفل بعد 55 
 على وفاة أّمه 

ً
يوما
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في  المنت�سرة  الكهربائّية  اليدين  مجّففات  اأّن  من  حديثة  بريطانّية  درا�سة  حّذرت 

المطاعم والمقاهي ودورات المياه العمومّية، تعّد اأكبر م�سدر لنت�سار الجراثيم.

بحوالي  اأكثر  الجراثيم  ين�سر  الإلكترونّي  اليدين  مجّفف  اأّن  الدرا�سة  نتائج  واأكدت 

�سة لذلك.1300 مّرة  من ا�ستخدام المناديل الورقّية المخ�سّ

وقال الباحث الرئي�س في الدرا�سة البروفي�سور 

»مارك ويلكوك�س«: »عندما ترغب في تجفيف 

ي��دي��ك ف��ي الأم���اك���ن ال��ع��ام��ة ف��ي ال��م��ّرة 

للمجّفف  ا�ستخدامك  اأّن  تذّكر  القادمة 

التي في  الجراثيم  الإلكترونّي �سين�سر 

المرحا�س، كما من المتوّقع اأن تلتقط 

يداك الجراثيم الأخرى العالقة ب�سبب 

ا�ستخدام الآخرين له«.

يقارب  ما  اأّن  جديدة  درا�سة  ذك��رت 

عر�سة  اأك��ث��ر  ُه��م  النباتيين  م��ن   % 40
مع  بالمقارنة  ال��ق��ول��ون  ب�سرطان  لالإ�سابة 

الأ�سخا�س الذين يتناولون اللحوم.

اأّن  الأمريكية  »كورنيل«  جامعة  بها  قامت  التي  الدرا�سة  ووج��دت 

ر عواملهم الوراثّية جينّيًا ي�سّبب اللتهابات ويزيد  الذين يّتبعون حمية غذائّية نباتّية تطوِّ

خطر الإ�سابة ب�سرطان القولون واأمرا�س القلب.

كما اإّن اأج�سام الأ�سخا�س النباتّيين تمت�س بكمّيات اأكبر الأحما�س الدهنّية للنباتات 

مزمنة  بالتهابات  الإ�سابة  فر�س  يقّوي  ال��ذي  الأراكيدونيك  حم�س  اإل��ى  تتحّول  والتي 

فال�سرطان.

المناديل الورقّية
ف الكهربائّي

ّ
أفضل من المجف

النباتّيون أكثر عرضة 
لإلصابة بالسرطان
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البحر  �سطح  م�ستوى  اأن  على  العلماء  يجمع 

اإلى  �سيوؤّدي  ما  الجليد،  لذوبان  نتيجة  �سيرتفع 

غ���رق م��ج��م��وع��ة م��ن ال��م��دن ال�����س��اح��ل��ّي��ة من 

اأّن  العلماء  واأ�ساف  ولندن.  نيويورك  بينها 

�ست�سهد  والمحيطات  البحر  م�ستويات 

ارت��ف��اع��ًا م��ن 6 اإل���ى 9 اأم��ت��ار خ��الل 

الفترة الممتّدة ما بين 50 و150 �سنة 

القادمة.

ك��م��ا اأ����س���ارت م��ج��ل��ة »ن��ي��وي��ورك 

تايمز« الأمريكّية موؤّخرًا اإلى اأّنه بدون 

تقلي�س حجم انبعاث الغازات الم�سّببة 

يرتفع  اأن  يرّجح  ال��ح��رارّي،  لالحتبا�س 

ما  وه��ذا  اأم��ت��ار،  ع��ّدة  اإل��ى  البحر  �سطح 

ي�سبّب، ل محالة، غرق المدن الكبرى.

ر المناخّي سيغرق نيويورك ولندن  التغيُّ

حول العالم
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�سوكة  تمّكنوا من تطوير  اأّنهم  اليابانية  اأفاد علماء في جامعة طوكيو 

ذكية تقوم بتحفيز حا�ّسة تذّوق الملح عن طريق �سعقات كهربائّية خفيفة 

ل�»براعم« التذّوق في الل�سان.

وقال باحثون من مختبر »ريكيموتو« في جامعة طوكيو، اإّن المر�سى الذين 

يعانون من اأمرا�س ال�سغط يمكنهم ال�ستفادة من هذا الت�سميم الجديد دون 

اللجوء اإلى اإ�سافة ملح الطعام اإلى مائدتهم.

ويتّم التحّكم بالتيارات الكهربائّية ال�سادرة من ال�سوكة من خالل زّر يقع اإلى 

�ساعات   6 نحو  لتعمل  �سحنها  يمكن  التي  الذكّية  ال�سوكة  ثمن  و�سيبلغ  ال�سوكة.  جانب 

حوالي 15 دولرًا اأمريكّيًا خالل طرحها في الأ�سواق.

شوكة ذكّية بديل
 عن ملح الطعام



خاليا  م��ن  مجموعة  زراع����ة  م��ن  ب��اح��ث��ون  ت��م��ّك��ن 

البنكريا�س التي ت�سّم خاليا اإنتاج الأن�سولين، حيث 

ال�سّكري  مر�سى  حماية  الخاليا  هذه  ا�ستطاعت 

من النوع الأول من اأّي انخفا�س محتمل في ن�سبة 

ال�سّكر في الدم.

ه��ذه  زراع�����ة  اأّن  اإل����ى  ال��ب��اح��ث��ون  واأ�����س����ار 

محتمل  ك��ع��الج  للتطبيق  ق��اب��ل  اأم����ر  ال��خ��الي��ا 

في  ال�سّكري  بنق�س  يعرف  ما  ال�سّكري  لمر�سى 

.»Hypoglycemia«الدم

النوع  من  ال�سّكري  مر�سى  تخلي�س  باإمكانها  كما 

الأّول من عناء عالج الأن�سولين طوال حياتهم.

ل العلماء اإلى اأّن الأ�سخا�س الذين  تو�سّ

يعانون من ال�سمنة غالبًا ما يقع اختيارهم 

اإل��ى  فيميلون  �سحّية،  غير  اأغ��ذي��ة  على 

ماأكولت غنّية بالدهون وال�سّكرّيات.

ال��ع��ل��م��اء درا����س���ة طلبوا  اأج����رى  وق���د 

خاللها من 23 �سخ�سًا يعانون من ارتفاع 

اآخ��ري��ن وزن��ه��م ع���ادّي تقييم  ال���وزن و40 

المختلفة  الأط��ع��م��ة  م��ن  ن��وع��ًا   50 م���ذاق 

ع عالمة لمذاقها وفوائدها ال�سحّية.  وو�سْ

بعد هذا، طلب العلماء من هوؤلء الجلو�س 

اإلى المائدة وتناول الأطعمة التي ي�ستهونها 

التجربتين  نهاية  وبعد  ق��ي��ود.  اأّي���ة  ب��دون 

من  ي��ع��ان��ون  ال��ذي��ن  اأّن  العلماء  اكت�سف 

تتمّيز  وجبات  اخ��ت��اروا  ال��وزن  في  ارتفاع 

ل  ف�سّ حين  في  وال�سّكر،  الدهون  بارتفاع 

اأولئك الذين ل يعانون من ارتفاع في الوزن 

اأق��ّل  فيها  وال�سّكر  الدهون  ن�سبة  وجبات 

بكثير من تلك التي اختارها المر�سى.

اأب���رز  اأح���د  ال����وزن ال��زائ��د  اأّن  ي��ذك��ر 

ي�سهم  اإذ  العالم،  في  الوفّيات  م�سّببات 

الثاني  النوع  ال�سّكري من  في تطّور مر�س 

واأمرا�س القلب والأوعية الدموّية.

مرضى السمنة ال يحسنون اختيار المأكوالت

ري
ّ
بشرى ساّرة لمرضى السك
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 �صح اأم خطاأ؟

اأ- اإذا نوى ال�سائم ال�سوم من الليل، ثم نام وا�ستغرق في نومه تمام النهار �سحَّ �سومه.

ب- الزيوت المفيدة قد تتحّول اإلى �سموم اإذا ما تعّر�ست اإلى حرارة منخف�سة جّدًا.

ة )جارية ال�سّيدة فاطمةO(، كانت من بنات الملوك، ملك الهند اأو الحب�سة. ج- ذهب البع�س اإلى اأّن ف�سّ

 امالأ الفراغ:

اأ- العتقاد ب�............ يعني اأّن عالم الوجود اأكبر واأو�سع بكثير من هذا العالم المح�سو�س.

ب- ورد في العدد اأّنهم علماء كبار اهتّموا بعلم الحديث: العاّلمة المجل�سي، المحّدث النوري، ال�سيخ ............

ج- اإّن الختيار الإلهّي لهم بجعلهم من ............ نابع من فعل �سادر عن ذواتهم جعلتهم في ح�سانة من 

حبائل ال�سيطان.

 َمْن القائل؟

اأ- يجب على الإن�سان اأن يتجّنب، ما اأمكن، ارتكاب المعا�سي والذنوب، لأّن اإ�سالح النف�س بعد اإف�سادها 

من الأعمال ال�ساقة.

ب- حزب اهلل هم �سادة المجاهدين في هذا العالم، وهم قّدموا الدليل على اأّن الإ�سالم ل يمكن اأن ُيهزم.

ج- »اإّن طّي اأّي طريق في المعارف الإلهّية ل يمكن اإّل بالبدء بظاهر ال�سريعة«.

 �صّحح الخطاأ ح�صبما ورد في العدد:

اأ- مواجهة حالة ال�ستكبار العالمّي، ل يمكن اأن تالقي الن�سر اإّل اإذا كانت المواجهة قائمة على القّوة.

ب- لي�س من معاني الفعل »عزم« الدعوة اإلى ال�سيء، وال�سحيح اأن ُيقال »عزمه على الع�ساء«.

ج- ي�سّكل العقل والروح حقيقة الإن�سان وهوّيته، وهي حقيقة ثابتة تبقى على الرغم مّما يح�سل في البدن.

 َمن/ ما المق�صود؟

اأ- حّب الخير للغير هو الوعاء الذي نبتت فيه روحه، فال يقوم بعمل اإّل وله جنبة من العطاء.

ب- كان له دوٌر بارز في عملّية اأن�سارّية النوعّية كما عمل على تفكيك ع�سرات �سبكات التج�ّس�س لعمالء 

العدو في الداخل اللبناني.

اأ�سا�س في عقيدة الإن�سان الموؤمن، وهو القاعدة الأ�سا�س التي ينتظم عليها �سلوك الإن�سان  ج- هو مبداأ 

في حركة الحياة.

اأ�سئلة الم�سابقة ُيعتمد في الإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي. ٭ 

اأ�سئلة  كل  عن  �سحيحة  اإجابات  يجيبون  الذين  بين  من  بالقرعة  �سهريًا  الفائزون  ُينتخب  ٭ 

الم�سابقة وتكون الجوائز على ال�سكل الآتي:

الثاني: مئة األف ليرة لبنانية الأول: مئة وخم�سون األف ليرة لبنانية 

م�سافًا اإلى 12 جائزة قيمة كل واحدة منها خم�سون األف ليرة.

كل من ي�سارك في اثني ع�سر عددًا ويقّدم اإجابات �سحيحة ولم يوفق بالقرعة، يعتبر م�ساركًا  ٭ 

بقرعة الجائزة ال�سنوية.

في  ال�سادر  وت�سعين  وت�سع  مئتين  العدد  في  ال�سهرية  بالم�سابقة  الفائزة  الأ�سماء  ُيعلن عن  ٭ 

الأول من �سهر اآب 2016م بم�سيئة اهلل.

1

2

3

4

5

أسئلة مسابقة العدد 297

مسابقة

102



 في اأي مو�صوع وردت هذه الجملة؟

»الخير كّله ينزله اهلل تعالى مع كّل طلقة ر�سا�س، الحرب تكتب التاريخ وتر�سم الجغرافيا وترفع الأمجاد 

وت�سنع الكرامات«.

اختر االإجابة ال�صحيحة:

وَعد اهلل الموؤمنين بالن�سر قريبًا واأخبر عن ذلك في:

ج. �سورة القمر )44 - 45(. ب. �سورة الفتح )13 - 14(.  اأ. �سورة الن�سر )2 - 3(. 

ما هو؟

يلعب دورًا موؤّثرًا واأ�سا�سّيًا في تكوين الثقافة المجتمعّية والثقافة العاّمة.

من هو؟

كانت جميع تحّركاته واأقواله مبنّية على التوحيد، الذي هو البنية التحتّية الأ�سا�سّية لجميع الأفكار الإ�سالمّية.

 اذكر ال�صورة واالآية:

 P في بدر امتّدت يد الغيب لتحّل م�سكلة توحيد راأي الم�سلمين على قتال الكافرين باأْن راأى ر�سول اهلل

روؤيا كانت مفتاح الحّل. وورد ذلك في القراآن الكريم.

الجائزة الأولى: ماجدة ح�صين المو�صوي150000 الجائزة الثانية:ريما وا�صف �صوفان 100000 ل.ل.

ي�سل العديد من الق�سائم اإلى المجلة بعد �سحب القرعة ما يوؤدي اإلى حرمانها من ال�ستراك  ٭ 

بال�سحب لذا يرجى الإلتزام بالمهلة المحددة اأعاله.

ُتر�سل الأجوبة عبر �سندوق البريد)بيروت، �س.ب: 24/53(، اأو اإلى جمعية المعارف الإ�سالمية  ٭ 

-النبطية- مقابل  الثقافية  الإ�سالمية  المعارف  جمعية  معر�س  اإلى  اأو  الثقافية- المعمورة 

مركز اإمداد الإمام الخميني }.

كل ق�سيمة ل تحتوي على ال�سم الثالثي ومكان ورقم ال�سجل تعتبر لغية. ٭ 

يحذف ال�سم المتكّرر في ق�سائم ال�ستراك. ٭ 

ل ُت�سّلم الجائزة اإّل مع اإرفاق هوية �ساحبها اأو �سورة عنها. ٭ 

مهلة ا�ستالم الجائزة ثالثة اأ�سهر من تاريخ اإعالنها في المجلة، واإّل فتعتبر ملغاة. ٭ 

7

8

9

10

أسماء الفائزين في قرعة مسابقة العدد 295

12 جائزة، قيمة كل منها 50000 ل.ل. لكل من:

ل من تموز 2016م اآخر مهلة لت�صلُّم اأجوبة الم�صابقة: االأوَّ

6

فاطمة علي ما�صي* 

اأريج محمد جميل* 

فاطمة مح�صن القرن* 

محمد علي عالم الدين* 

اإيمان علي طفيلي* 

مالك نبيل كمال* 

فاطمة ح�صن �صحادة* 

ر�صمية فوزي جابر* 

هناء محمد اإر�صالن* 

حوراء فريد الغول* 

�صليمان اأحمد حمادة* 

محمد اأحمد طحان* 
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واألم،  بفرح  اأتفّكر  هناك  واقفة  كنت 

الفرح  دم��وع  منِك  تقاطرت  اإْن  ت�ساءلوا: 

فكيف تذرفين دموع الألم؟

لأّن  تحّيرُت،  ما  ال�سوؤال  وم��ن  وقفُت 

فبَكوا  ال��ج��واب،  اأو���س��ح  الم�ساب  ثقل 

بهذا  لفرحي  و�سحكوا  هذا  لألمي  عندها 

اليوم وهذه المنا�سبة...

يا عيدًا اأنار الأعياد

وما ارتدع منه ذاك الجاّلد

الذي ما اأطف�اأ �سمعة الأمجاد

لكن با�سمه اأظهر الأحقاد...

ل ت�ساألوني اأاأبكي اأم اأخفي دمع العين، 

لكّني ببكاٍء اأهّنئ �سّيدتي ومولتي الزهراء 

فاطمة، وكما يجب علي بفرح األقي مولد 

ال�سبط الطاهر الح�سن...

ولد ابن �سّيد الأمم

ذاك المجتبى الطاهر المعّظم

واإْن ق�سى �سهيدًا بال�سّم

فاليوم فرح ل ندب ول األم...

ع����ذرًا ���س��ّي��دت��ي، ي��ف��ت��ر���س ب��ي اأن ل 

اأذك����ر ال��م�����س��اب، ل��ك��ن ك��ي��ف وه���ذا اب��ن 

ي�سبب  ل  كي  ب�سمت  يتاأّلم  الباب،  داحي 

يئّن  اأخاها  راأت  لكنها  الكتئاب،  لزينب 

كيومك  يوم  ل  فقالت  وا�سطراب،  وجعًا 

اأخي  بم�ساب  الأجر  لك  وعّظم اهلل  اأخي 

واأخيك الح�سن...

وال�سالم...

فاطمة زين الدين

Q مولد الحسن

ا... وفي القلب بقيت«
ّ
»غبت عن

مهداة إلى روح الشهيد محمد حسين بركات )عباس( )*( 
�سّمتك اأّمك محمد... و�سّميت نف�سك عبا�سًا... و�سّماك 

اهلل �سهيدًا...

عري�سًا زففناك بدموع اأعيننا...

اإلى تراب ع�سق وطاأ قدميك ..

اًل.. فاحت�سنك موؤهِّ

تقّدم يا حبيبي... تقّدم اأيُّها ال�ّسهيد...

هنا  ق�سرك...  هنا  تك...  جنَّ فهنا  العين...  قرير  نْم 

منزلك الجديد...

هنا حناُن اأّمك... عطف اأبيك... محّبة اأخَويك... ورحمة البارئ الحميد. ..

بأقالمكم
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َهلَّ الِهالُل َفَهذا الُك���������وُن ُمْبَت�ِسُم

َهلَّ الِهالُل وَج���������اَء َيْحِمُل الَكَرُم

َهلَّ الِهالُل َوَه�����ْل ِمْن َبْعِدِه َفَرٌح

اِت���ِه الِنَعُم َهلَّ الِهالُل َوِف����������ي َطيَّ

َهلَّ الِهالُل َفُط�����وَبى ِلْلُموؤِْمِنيَن ِبِه

َفِفيِه ِم������ْن َلَظى الِنْي������َراِن َيْنَفِطُموا

ْوَط��������اِنْي ُمَمَزَقٌة
َ
َهلَّ الِهالُل َواأ

ِم�ْسِكْيَنٌة ِفْيَها َن�����������اُر الَحْرِب َتْحَتِدُم

ِتَنا مَّ
ُ
ْهُيوُن َعاَدْت ِلَتْمِحْو َمْج��َد اأ �سُ

ْعَتاِب َدُم
َ
اَع َو�َساَل َعَل��ى الأ ُب �سَ الحُّ

َعَماِئُم الُكْفِر ُتْفِتي ِبا�سِتَباِح َدِم�����ي

َوَب����������اَت ِمْن ُكْفِرَها الآَلُف ِبالِخَيُم

اَر ِذْك���ُر الَجْهِل ُيْفِرَحُهْم َعَماِئٌم �سَ

َكَماُل َغاَيِتِهْم َي�������ا اإِْخَوِت�����ي اْنَق�ِسُموا

َل������ِك�������نَّ ِفْتَيَتَنا َهبُّوا ِلُتْحَتَرُموا

َمُم
ُ
ًة �َسِخَرْت ِم������ْن َجْهِلَها الأ مَّ

ُ
َي������ا اأ

اُر َقاِئَدُهم الَحقُّ َمْرَكُبُهْم الَك��������رَّ

فِّ ُق������ْراآِنَنا اْنَتَظُموا �َسَباُبُهم ِف�����ي �سَ

ُر اهلل ُيْر�ِسُدُهْم �َساُروا ِبَدْرٍب َوَن�سْ

َم���ا  ��ِر  ِب��َغ��ْي��ِر ال��َن�����سْ ��َه��ُد  َي�����سْ ��لُّ  َوال��كُّ

اْخَتَتُموا

ْدِرْكِني
َ

َيا ُمْوَلَي اأ
َ
اَح َقاِئَلُهْم اأ اإِْن �سَ

َت�������اُه ُم�ْسَتاقًا َجْي�َس ال������ُكْفِر َيْقَتِحُم
َ
اأ

َي����������ا َمْهِدُي ُمْنَتِظَرا
َ
ِلَماَذا َتْبَقى اأ

ْل ُظُهوَرَك َواْك�ِسْف َه�����ِذِه الُظَلُم َعجِّ

َعِجْل ُظَهوَرَك َفَجْي�ُس الَحقِّ ُمْنَتِظٌر

َوَغْيَر ا�ْسِمَك ل َيْح����ِوْي ُدَع�������اَئُهُم

ْبِح ُجْمَعِتُهْم َرْجَواَك َتْجَمُعُهْم ِفْي �سُ

ِلَي�ْسُكوا هلل ُج�������ْزءًا ِم��������ْن َحَناِنِهُم

اَن ُمْنَيَتَنا َفَهْل �َسَن�ْسَهُد ِف�����ي َرَم�سَ

َوَهْل �َسَتْرُحُم َي�������ا َرّب�اُه ُحْزَنُهُم

محمد جمال �سنو

 �سوريا/ حم�س. طالب طب ب�سري في 

جامعة م�سهد للعلوم الطبية 

)م�سهد المقد�سة - الجمهورية الإ�سالمية 

الإيرانية(.

قة
ّ

هلَّ الهالل وأوطاني ممز

مرقدك  فوق  �سورة  اإّل  اليوم  بعد  يروك  لن  حيث  وهنا  الأحبة...  وّدعك  هنا 

الطاهر...

ولكّنك يا محمد ترانا ول�سنا نراك...

فانظر اإلى عيوننا... والتم�س منها �سوقًا يزيد...

واقراأ في دموعنا... حنينًا اإلى ما�ٍس ق�سيناه معًا... لم يكن ببعيد...

وا�ست�سعر فخرًا جلبته لأحّبتك... بنباأ ا�ست�سهادك ال�سعيد...

فهنيئًا لك اأّيها البطل...

وق�سمًا بدمائك الطاهرة...

حّتى لو غبت عن عيوننا...

في قلوبنا م�سكنك الجديد...

نان�سي عمر

105)*( ا�ست�سهد دفاعاً عن المقدّ�سات بتاريخ 2013/5/19م.

م
 2

01
6 

ن
را

ي
ز

ح
/

 2
97

د 
د

ع
ل
ا



اأ�سرقِت في ثغر الزمان موا�سما

يا »اأ�سَرقْت« فتب�ّسمت وتب�ّسما

اأ�سرقِت في �سوت ال�ّسفاعة نجمًة

والحرُف عذُب بيانه ع�سقًا طما

بفِم الأمين تخّلدْت اأ�سماوؤكْم

تحيا الأ�سامي بفيِه بل تحيا الّدما

فال�سُم منه لل�سمو�س و�ساُحها

والبحُر دمُع عيونِك لّما هما

حّتى دنْت قاب الثرّيا »اأ�سَرقْت«

وتدّلِت الأ�سراُر من نوٍر �َسما

ِك؟ قالْت لها الأمالُك ماذا �سرَّ

قالْت ولم ُتبِد هناَك تكتُّما

لفُظ العزيز حروَف ا�سمي جّنتي

وتفّتحْت لي كلُّ اأبواب ال�ّسما

ال�سيخ علي ح�سين حّمادي

بطلة  قطناني:  ط��ه  اأ�سرقت   
)*(

حاولت  ع��ام��ًا(،   16( فل�سطينّية 

لكنها  بال�سكين،  م�ستوطن  طعن 

واإط��الق  ده�سها  اإث��ر  ا�ست�سهدت 

النار عليها من ِقَبل جنود الحتالل 

بتاريخ 2015/11/22م.

مفهومًا  لي�س  ال�سهادة  مفهوم  اإّن 

عاديًا ي�ست�سّفه اأّي اإن�سان، واإّنما له �سفة 

ة منيرة ومتاأّلقة. خا�سّ

وبعالقته  باأخالقه،  يتمّيز  فال�سهيد 

المالئكة  وب�����س��ف��ات  ح��ول��ه،  َم���ن  م��ع 

تعرف  ل  الفل�سفة  ه���ذه  ال��م��ق��ّرب��ي��ن. 

عمق  على  قائمة  لأّنها  والحيرة،  ال�سّك 

انك�سفت  فال�سهيد  والإيمان.  الب�سيرة 

نف�سه  فارتفعت  الوجود  حقائق  اأمامه 

من دناءة الدنيا لت�سمو محلِّقة.

للع�سق  ���س��ورة  ه��ي  الفل�سفة  ه��ذه 

ورمز لل�سدق والت�سحية، فعالم ال�سهيد 

عالم  في  غارقة  روح��ه  كعالمنا،  لي�س 

بب�سيرتها  اإلينا  تنظر  الأعلى  الملكوت 

نظرة الواعي المدرك.

ويفّكر  الحياة  يع�سق  ال�سهيد  اإّن 

ال�سّر  على  قائمة  لها  روؤيته  لكّن  فيها. 

تعّلق  ي�سرح  ال���ذي  ذاك  ال�����س��رم��دّي، 

الروح بحبائل الكرامة. فلل�سهيد قد�سّية 

قبل  الدنيا  في  معالمها  تتبلور  خا�سة 

الآخرة، مرتكزة على م�سداقّية العبادة 

ال��رق��ي  درج���ة  اإل���ى  لت�سل  ���ل؛  وال���ت���اأمُّ

درج��ات  اأع��ل��ى  م��ع  المتالقي  ال��روح��ي 

العالقة  م���ورده  ال��رق��ي  وه���ذا  الع�سق. 

 R ال��ح��م��ي��م��ة ب��خ��ّط اأه����ل ال��ب��ي��ت

والنهل من علومهم وثقافتهم الطاهرة 

دربهم  خ��ّط  على  وبال�سير  الر�سالّية، 

المقد�س.

ح�سين ديب يون�س

أشرقت
مهداة إلى روح الشهيدة أشرقت 

قطناني )*(

قدسّية الشهادة

بأقالمكم
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تي مع الورد! اأروي لكم ق�سّ

كّل  ن�سجت منه  ف��اإّن روح��ي قد 

الع�سق

اأن����ام  اأن  ق��ب��ل  ي����وم  ك����ّل  ف��ف��ي 

�سعل 
ُ
واأ الب�ستان  ورود  كّل  اأجمع 

الحطب!

ال��ورد يغلي ط��وال ليلي  واأت��رك 

المفعم بال�سوق والّلهب

وقبل بزوغ الفجر

حمل رطاًل من ماء الوْرد
َ
اأ

واأنثره على رو�سة ال�سهداء

فيفوح عطرهم في كّل الأرجاء

اإلى بزوغ ال�سم�س

فاأقف على باب الرو�سة

واأ�سقي الظماء ماًء عذبًا

فقد ا�ستحال الورد دمًا

فالكّل يتغّذى عّزًا

وينتظر معي يومًا

يدًا ت�سقينا من نهرها حّبًا واأمنًا

اإّن����ه ���س��اح��ب ال��ط��ل��ع��ة ال��غ��ّراء 

مهدّي اآل محّمد...

زينة عوالي

تي مع الورد
ّ

قص عليٌّ شمٌس ال تغيب

�سفات علّي ل يحيط بها الح�سر

ها تفنى الدفاتر والحبر وفي عدِّ

هو علّي وليد الكعبة و�سهيد المحراب، 

ور�سوله،  اهلل  اإّل  عرفه  ما  اأْن  فخرًا  زاده 

ق�سيم الجّنة والنار.

اأن  لعلّي  حا�سا  بكلمات؟  اأاأخت�سره 

ُيخت�سر بمجّلدات.

الأ�سجار  اأّن  لو  عّبا�س:  ابن  قال  فيه 

اأق���الم وال��ب��ح��ار م���داٌد، والإن�����َس وال��ج��ّن 

اأْن يح�سوا  ا�ستطاعوا  كّتاٌب وح�ساٌب، ما 

ف�سائَل علّي.

وعن معاوية: واهلل ما �سنَّ الف�ساحة 

لقري�س غيُر علّي.

على  ُكتب  ف��اإن  تغيب،  ل  �سم�س  عليٌّ 

اأوج��ده اهلل  فقد  تغيب،  اأن  الحياة  �سم�س 

للدنى �سم�سًا ت�سيء بال غروب.

كيف  نغترف  علمك  بحر  من  �سّيدي 

مكنون.  علٍم  على  انطويت  الذي  واأن��ت  ل 

من دمك نوقد م�ساعل ل تخبو على درب 

وليتك... ل تقوى عليها عوا�سف الحقد 

نفو�س  ف��ي  ا���س��ت��ّدت  مهما  وال��ك��راه��ي��ة، 

الحاقدين والكارهين.

ه���و ع��ل��ّي وال�����س��م��ت ف��ي��ه اأب���ل���غ من 

اأف�سح،  اإذا  ال�سبح  هو  عنه.  الحديث 

اأودع  ما  بكّل  ات�سق )اكتمل(،  اإذا  والقمر 

الأب�سار  تدركه  ل  اأ�سرار  من  فيهما  اهلل 

ول تنتهي اإليه الأفكار.

لك كّل الولء يا �سيدي، والأمل يحدونا 

ب�سفاَعتك يوم الورود.

محمود دبوق

107

م
 2

01
6 

ن
را

ي
ز

ح
/

 2
97

د 
د

ع
ل
ا



)Sudoku( ســـــودوكـو
�سروط اللعبة: هذه ال�سبكة مكّونة من 

9 مربعات كبيرة وكل مربع كبير مق�ّسم 
اإلى 9 خانات �سغيرة. من �سروط اللعبة 

و�سع الأرقام من 1 اإلى 9 �سمن الخانات 

بحيث ل يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط اأفقي اأو عمودي.

من هو؟ 

8 9
9 2

6 3 4 1
7 1 8 5 6

3 5 8 2 7
1 8 4 3

5 7
9 1

الفيض الكاشاني )1007هـ - 1091هـ(
هو »محمد مح�سن بن مرت�سى الكا�ساني«. ن�ساأ في بلدة قم الإيرانية في اأ�سرة عريقة 

الع�سرين من  والموؤّلفين. في  بالعلماء  وبيت حافل 

اإلى �سيراز ونزل عند العاّلمة »ماجد  عمره، رحل 

اإلى  »توّجهت  يقول:  ذل��ك  عن  وكتب  البحراني«، 

�سيراز، وو�سلت اإلى خدمة فقيه الع�سر والمتبّحر 

ها�سم  ب��ن  ماجد  ال�سّيد  الظاهرية،  العلوم  ف��ي 

الفي�س  ذه��ب  ذل��ك  بعد  ال��ب��ح��ران��ي«.  ال�سادقي 

»بهاء  ال�سيخ  عند  وح�سر  اأ�سفهان  اإلى  الكا�ساني 

الدين محمد العاملي« واأخذ منه اإجازة الرواية.

»الفي�س  ا�ستغل  الأولى من حياته  المرحلة  في 

الظاهرية  والعلوم  المقّدمات  بتح�سيل  الكا�ساني« 

اإلى اأن بلغ رتبة الجتهاد فيها. بعد ذلك �سافر اإلى »قم« حيث اأقام عند »�سدر المتاأّلهين 

ال�سيرازي« �سنين عّدة م�ستغاًل بالريا�سيات وتح�سيل علم الباطن. وكتب يقول عن �سدر 

الدين ال�سيرازي »كان في علم الباطن وحيد دهره وفريد ع�سره حّتى ح�سل لي ب�سيرة 

في علم الباطن، وت�سّرفت في الأخير بم�ساهرته ال�سريفة«.

بن  »مح�سن  ال��رواة«:  »جامع  في  »الأردبيلي«  عنه  قال  كا�سان..  في  »الفي�س«  توّفي 

ال�ساأن، رفيع المنزلة،  مرت�سى الكا�ساني، العاّلمة المحّقق المدّقق، جليل القدر عظيم 

فا�سل كامل اأديب متبّحر في جميع العلوم، له قريب من مائة موؤلَّف« منها: »جامع فقه اأهل 

البيت«، »المحّجة البي�ساء« و»نور الجنان«.

الواحة
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كيف تبعدين عن ولدك الشعور بالملل والضجر؟
غرفتهم  كترتيب  �سارم  ب�سيء  للقيام  تدفعيهم  ل  بالملل  اأولدك  ي�سعر  عندما 

مثاًل، اقترحي عليهم اأن:

1- يخبروا نكاتًا ويتباَروا في اإخبار الأف�سل.

وا نوعًا ب�سيطًا و�سهاًل من الطعام. 2- ُيعدُّ

3- يقوموا بمحادثة اأحد الأقارب هاتفّيًا، اأو اأ�سدقائهم مّمن هم في اأعمارهم.

4- يختاروا لعبة م�سّلية، اأو ن�ساطًا ل يحتاج اإلى اأّي تركيز.

5- يقوموا بال�ستحمام، وهو مهّم لتجديد الن�ساط.

6- يقوموا ببع�س التمارين الريا�سّية، كالجري اأو الم�سي اأو ركوب الدّراجة.

اهلَل  َلَعلَّ  َت��ْدِري  {َل  اأف�سل، قوله تعالى:  اأماًل في غٍد  التي تعطيك  الآيات  من 

ْمًرا} )الطالق: 1(.
َ
ُيْحِدُث َبْعَد َذِلَك اأ

ت  ابي�سّ وقد   Q يعقوب  قالها  اهلل،  َروح  من  تياأ�سوا  ول  خيرًا  فا�ستب�سروا 

عيناه من الحزن.

فمهما تفاقمت اأحزانك، لديك فر�سة لتبّث الأمل في قلوب الآخرين.

كيف؟

يتدّبرون

أحجية 
�سائق �ساحنة ي�سير عك�س اتجاه ال�سير في طريق ذي اّتجاه واحد ومع اأّن ال�سرطة 

راأته اإل اأّنها لم تحاول اإيقافه، لماذا؟

لماذا؟
ِقيِم} )الكهف: 9(؟ ْهِف َوالرَّ

َ
ك

ْ
ْصَحاَب ال

َ
لماذا قال تعالى: {أ

الكتابة  وهو  اأي�سًا  »الرقيم«  باأ�سحاب  �ُسّموا  الكهف  اأ�سحاب  اأّن  »الميزان«  في  ورد 

تهم كانت منقو�سة في لوح من�سوب  والخط ]والرقيم من الرقم[، و�سّموا كذلك لأّن ق�سَّ

على الكهف، اأو محفوظة في خزانة الملوك فبذلك �سّموا »اأ�سحاب الرقيم«.

)تف�سير الميزان، الطباطبائي، ج13، �س243(.
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الكلمات المتقاطعة

اأفقيًا:

1 - المعامل - اترك
R 2 - كتاب �سعر - اأعظم الأنبياء

تلفزيونية مترابطة  3 - عدة حلقات 
في مو�سوعها 

4 - بكاء على الميت - اآباء اآبائي
5 - �سمير منف�سل - اآلة مو�سيقية

6 - عثرنا على ال�سيء - جواب
7 - م�سى في موكبك - هّز

8 - راية كبيرة - ر�سالتي
9 - �سد مظلوم - حروف مت�سابهة
10 - �سد يفرغ - �سد يفك العقدة

:

عموديًا:

1 - اأمر فظيع - مدينة اإيطالية 
2 - من الفواكه - حرف عطف 

 R 3 - اأحد الأئمة
مجموعات   -  R الأن��ب��ي��اء  اأح���د   -  4

ب�سرية كل منها لها زعيم 

5 - ب�سر ونا�س - ماركة اأقالم حبر - للنفي
6 - ف�سة - لل�سوؤال

7 - من الأقارب - �سكل هند�سي 
8 - من الطيور - ظالم

 - م��ن��ازل   - الج�سد  ف��ي  توجد  م��ادة   -  9
مدخل

10 - خ�سمي - مدينة م�سرية

12345678910
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الواحة
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حل الكلمات المتقاطعة ال�سادرة في العدد 296

من يرغب من الإخوة القراء في الم�ساركة في �سحب قرعة الم�سابقة؛ 

فلي�ستعلم عن التاريخ من مركز المجلة.

Sudoku حــــل شبــكـة

الصادرة في العدد 296

اأجوبة م�سابقة العدد 295

1. �سح اأم خطاأ؟
اأ. �سح

ب. خطاأ

ج. �سح

2. امالأ الفراغ:
اأ. العزم

ب. الروح الجهادية

ج. الدعاء، اأو دعاء الفتتاح

3. َمن القائل؟
اأ. ال�سهيد ال�سدر }

م��ح��م��د  ح�����س��ي��ن  ال�����س��ه��ي��د  ب. 

البرزاوي

ج. الخوارج

4. �سّحح الخطاأ ح�سبما ورد في العدد:
اأ. الإ�سراف

ب. ل يجوز

ج. �سوريا

5. من/ ما المق�سود؟
اأ. الذكر، اأو هذا الذكر

Q ب. اأمير الموؤمنين

ج. الحرب الناعمة

6. ت�سابيح �سهادة
7. معاوية
8. المّنان

9. ج- اأهل ال�سورى
10. م�ساجد اهلل

9 4 6 1 8 2 7 5 3

5 8 3 4 6 7 2 9 1

1 2 7 3 9 5 4 6 8

3 7 5 6 1 4 9 8 2

8 6 1 2 3 9 5 4 7

2 9 4 7 5 8 3 1 6

4 3 9 8 7 1 6 2 5

7 1 2 5 4 6 8 3 9

6 5 8 9 2 3 1 7 4

12345678910
�سوقنيم�ساي1

مقايناملا2

كفيلحنان3

ناحةيقا�س4

لاقتملخو5

يوهلاوطن6

مهتامارب7

وواييدوت8

ناخذالطب9

ندبفجيع10

الجواب: �سائق ال�ساحنة كان ي�سير على 

قدميه.
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نهى عبد اهلل

العلمي.  تف�سيره  له  اأمٌر   اإلهّيًا هو  تعتقده غيبًا وعماًل  ما  نف�سك، فكل  »ل تخدع 

كن واقعيًا، ودع عنك اأحالم الفال�سفة ورجال الدين«. كان هذا تعليق »عاقل« المعتاد 

اأن  من  اأ�سّد  البركان  ح��رارة  اأّن  »تذّكر  داف��ع:  ال��ذي  »مب�سر«  �سديقه  اإيمان   على 

يحتملها مقيا�س حرارة، فالحقائق الإلهّية الكبيرة ل تدخل مختبرك ال�سغير. األذلك 

تهرب كّلما تحّدثنا عن »اهلل«؟! ليتني اأهبك يقيني. المهم، اأتمنى اأن تنجح تجربتك 

لإجراء  ر�سمّية؛  موافقة  انتزاعه  على  »عاقل«  ل�سديقه  تهنئته  هذه  كانت  العلمّية«. 

تجربته »اختراق الزمن«.

الحدث  تنقل  الإعالم  و�سائل  ال�سفر.  �ساعة  بانتظار  مركبته  في  تمركز»عاقل« 

الأبرز، ومراكز الدرا�سات الممّولة للتجربة تراقب.. انطلق بالمركبة اإلى الم�ستقبل.. 

8 �ساعات، �سّجل  اكت�سف »عاقل« خاللها حقائق علمّية مده�سة... ا�ستغرقت جولته 

التوقيت ومالحظات الم�ساهدة، ليوّثق تجربة العمر المبهرة.

وحوله  ا�ستيقظ  الوعي،  عن  وغ��اب  بقّوة  المركبة  بارتطام  �سعر  عودته،  عند 

الخبراء. بادره اأحدهم: »اأحرجتنا بلعبتك اأمام و�سائل الإعالم«. تفاجاأ »عاقل«: »اأّية 

لعبة؟! لقد نجحت التجربة، ولدّي اأدّلة دامغة، كاميرات الروؤية والت�سجيل، المعلومات 

في لوحي الرقمّي... اأم�سيت 8 �ساعات«. قاطعه الخبير: »م�ست ثانيتان فقط لينفجر 

تمامًا«.  خالية  فهي  ولوحك  الت�سجيالت  اأّما  تغادر،  ولم  مكانه،  في  المركبة  ك  محرِّ

اأجابه: »المالحظات العلمّية ما زالت في راأ�سي«، رّد الخبير منهيًا النقا�س: »هلو�ساتك 

ل قيمة لها دون اأدّلة ح�سّية«. اأدرك »عاقل« ب�سيرة �سديقه، وتنّهد: »اأنا متيقٌن تمامًا 

مّما اختبرته، كم هو عاجٌز مقيا�س الحرارة عن احتواء حرارة البركان! لطالما بحثت 

اأمر علميٍّ لكم..  اإثبات  اأدواتي عن  اأثبت لي الآن عجز  عن »اهلل« في المختبر، لكّنه 

ليتني اأهبكم يقيني!«. 

من  ���س��اع��ات...   8 بالفعل  �سّجلت  ق��د  الكاميرات  اأّن  ال��خ��ب��راء،  يفهمه  ل��م  م��ا 

الت�سوي�س!! لأن بع�س الحقائق ل تدخل المختبر.

ليتني أهبك يقيني

آخر الكالم
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