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أول الكالم

ـة َس َق ُطـوا
َأ َل ِفــي ا ْل ِف ْت َن ِ
بسام مح ّمد حسين
الشيخ ّ

يقول الله في كتابه المجيدَ ﴿ :و ِم ْن ُهم َّمن يَق ُ
ُول ائْ َذن لِّي َوالَ تَ ْف ِت ِّني أَالَ
ِفي الْ ِف ْت َن ِة َس َقطُواْ َوإِنَّ َج َه َّن َم لَ ُم ِحيطَ ٌة بِالْكَا ِفرِينَ﴾ (التوبة .)49 :الفتنة في
هذه اآلية الكريمة تعني الوقوع في المكروه .والسقوط؛ أن يهوي الشيء
من مكانٍ عا ٍل إلى آخر منخفض ،كالسقوط من السطح إلى األرض .وهذا
المعنى يختزن تحذيرا ً كبيرا ً من الوقوع في الفتنة؛ فإ ّن األ ّمة التي تواجه
الفتن ،عليها الحذر واالنتباه من فخاخها ،لما في ذلك من تراجعٍ لحالها،
وانتكاس ألوضاعها.
الحق ،وتظهر بمظهر جميل
والخطير في الفتن أنّها تتل ّبس كثيرا ً بلبوس ّ
وخ ّداع ،ينطلي على كثير من الناس أمره ،ويقعون في شركه وزيفه ،فت ّزل
األقدام بعد ثبوتها ،إال من عصمه الله تعالى.
الحق من الباطل ،وتمييز أحدهما
وقد جعل الله تعالى موازين لمعرفة ّ
عن اآلخر في مواضع الفتن ،من ذلك:
 -1القرآن الكريم :فهو الكالم
هدى للعالمين،
اإللهي ّ
الحق الذي أنزله تعالى ً
ّ
وقد نعت نفسه بأوصاف ّ
هدى ونورا ً
تدل على أنواع الهداية؛ ككونه ً
()1
الحق والباطل .
وح ّقاً ،ووصف نفسه بالفرقان؛ أي ما يفرق به بين ّ
النبي« :Pفإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل
وقد جاء عن ّ
()2
المظلم ،فعليكم بالقرآن» .
النبي Pوعترته الطاهرة  :Rفهو المرجع ّية بعد كتاب
 -2حديث ّ
الله تعالى ،حينما يستند أهل الفتن إلى المتشابه من القرآن ،أو
يؤ ّولون آياته.

4

ولذا ،نجد أمير المؤمنين  Qعندما بعث عبد الله بن الع ّباس
لالحتجاج على الخوارج ،أوصاه  Qقائالً« :ال تخاصمهم بالقرآن ،فإ ّن
القرآن ح ّمال ذو وجوه ،تقول ويقولون ،ولكن حاججهم بالس ّنة ،فإنّهم لن
يجدوا عنها محيصاً»(.)3
تحصنها
النبي Pأل ّمته ّ
ويتض ّمن حديث الثقلين أعظم وصيّة من ّ

من الوقوع في الفتن لو عملت بها ،فعنه« :Pإنّي قد تركت فيكم
تمسكتم بهما :كتاب الله وعترتي أهل بيتي،
أمرين ،لن تضلّوا بعدي ما إن ّ
علي الحوض
فإ ّن اللطيف الخبير قد عهد ّ
إلي أنّهما لن يفترقا حتّى يردا َّ
كهاتين (وجمع بين مس ّبحتيه) وال أقول كهاتين (وجمع بين المس ّبحة
فتمسكوا بهما ،ال تزلّوا وال تضلّوا وال
والوسطى) فتسبق إحداهما األخرىّ ،
ت َق ّدموهم[ت َق ّدموهما] فتضلّوا»(.)4
 -3معرفة الحق ومعرفة أهله :من المسائل المه ّمة في الفتنة ،هو تشخيص
الحق ،ومن خالله يُعرف أهله ،وقد يحصل العكس من خالل
التعصب
ّ
ّ
لألشخاص ومنزلتهم ومقامهم ،ولذا ورد عن أمير المؤمنين  Qقوله
للحارث الهمداني« :إ ّن دين الله ال يعرف بالرجال بل بآية الحق ،فاعرف
الحق تعرف أهله»(.)5
ّ
 -4التعقّل والتدبّر والبصيرة في األمور :فعن أبي عبد الله  Qأنّه قال:
النبي Pفقال له :يا رسول الله أوصني ،فقال له رسول
«إ ّن رجالً أتى ّ
ٍ
مستوص إن أنا أوصيتك؟ حتى قال له ذلك ثالثاً،
الله :Pفهل أنت
وفي كلّها يقول له الرجل :نعم ،يا رسول الله ،فقال له رسول الله:P
فإنّي أوصيك :إذا أنت هممت بأم ٍر فتدبّر عاقبته ،فإن ُيك رشدا ً ِ
فأمضه،
وإن يك غيّاً فانته عنه»(.)6

الهوامش

األصفهاني ،مفردات غريب القرآن،
)(1الراغب
ّ
مادة :فرق.
الكليني ،ج  ،2ص .599
)(2الكافي،
ّ
)(3نهج البالغة ،الكتب والرسائل ،رقم .77

)(4الكافي( ،م .س ،).ج ،2ص.415
المجلسي ،ج  ،6ص .179
)(5بحار األنوار،
ّ
)(6الكافي( ،م .س ،).ج  ،8ص .150
الطوسي ،ص .76
المتهجد،
)(7مصباح
ّ
ّ
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مضلت الفتن ،ما ظهر منها وما بطن»( ،)7يا
«الله ّم إنّي أعوذ بك من ّ
أرحم الراحمين ،بمح ّمد وآله الطاهرين.

5

مع إمام زماننا

الظهور المبارك

(*)

اآلملي
آية الله الشيخ عبد الله جوادي
ّ
بعد الوقوف عند مسألة زمان قيام القائم | والمظاهر العا ّمة
لعصر الظهور ،كما ورد في العدد السابق ،نورد في ما يأتي تفاصيل حول
ظهوره الشريف .فكيف يحصل الظهور المبارك؟

6

•«أنا بق ّية الله»
يُستفاد من الروايات الواردة عن العترة الطاهرة  Rأ ّن شمس
الجمال
المهدوي ستطلع من مدينة مكّة عند الكعبة ،فيقف بين الركن
ّ
والمقام ،ويدعو جبر ُ
الناس إلى بيعته التي هي بمنزلة بيعة الله،
ائيل َ Q
كما أنّه | ينادي الناس بقوله« :أنا بق ّية الله» مخاطباً جميع البشريّة .قال
الباقر « :Qفإذا خرج أسند ظهره إلى الكعبة ...وأ ّول ما ينطق به هذه
اآليةَ ﴿ :ب ِق َّي ُة الل ِه َخ ْي ٌر لَّك ُْم إِن كُن ُتم ُّم ْؤ ِم ِنينَ﴾ (هود .)86 :ث ّم يقول :أنا
بق ّية الله في أرضه»( .)1كما ورد أيضاً عن الباقر « :Qكأنّي بالقائم يوم
عاشوراء ،يوم السبت ،قائما ً بين الركن والمقام ،بين يديه جبرائيل Q
ينادي :البيعة لله»(.)2
كما ورد في روايات أخرى أ ّن الح ّجة | يتّكئ على الحجر األسود،
فيع ّرف نفسه ،وهو ال يتنافى مع الروايات المذكورة آنفاً .قال الصادق
 ...« :Qوإلى ذلك المقام يسند القائم ظهره»(.)3
ونُقل أيضاً عن الصادق  Qأ ّن الحطيم (ما بين الحجر األسود وباب
الكعبة) مهبط جبرائيل  Qبين يدي اإلمام | حال الظهور ،كما ب ّين
 Qأ ّن جبرائيل  Qهو أ ّول من يبايع اإلمام |« :إذا أذن الله ع ّز
وجل للقائم في الخروج ،صعد المنبر ،فدعا الناس إلى نفسه ،وناشدهم
ّ
P
بالله ،ودعاهم إلى حقّه ،وأن يسير فيهم بسيرة رسول الله  ،ويعمل
فيهم بعمله .فيبعث الله ّ
جل جالله جبرائيل  Qحتّى يأتيه ،فينزل على
|
أي شيء تدعو؟ فيخبره القائم  ،فيقول جبرائيل
الحطيم ،ويقول :إلى ّ
()4
 :Qأنا أ ّول من يبايعك» .

السر يف ظهور
ّ
لعل ّ
|
ّ
الحجة عند الكعبة
هو أنّ الكعبة محور
قيام عموم الناس،
امتثا ًال ألمر ّ
الحق،
واجتناب ًا للباطل

محل الظهور فحسب ،بل
ث ّم إ ّن مكّة ليست ّ
هي مبدأ قيامه | ،إذ بعد ظهوره يع ّين حاكماً
على مكّة ،ث ّم يُقدم على أداء رسالته العالميّة« :يبايع
القائم بمكّة على كتاب الله وس ّنة رسوله ،يستعمل على
مكّة ،ث ّم يسير نحو المدينة.)5(»...
• لماذا الكعبة؟
|
لعل الس ّر في ظهور الح ّجة
ّ
عند الكعبة هو أ ّن الكعبة محور
الحق ،واجتناباً للباطل ،وحرباً على الظلم
قيام عموم الناس ،امتثاالً ألمر ّ
والجورَ ﴿ :ج َع َل اللهُ الْكَ ْع َب َة الْ َب ْي َت الْ َح َرا َم ِق َيا ًما لِّل َّناس﴾ (المائدة .)97 :إ ّن
أساس هذا القيام والمقاومة الشعب ّية في مقابل الظلم قوام حياة الكعبة
(وجودها) واستمرار أمرها ،كما أشار إلى ذلك اإلمام الصادق  Qقائالً:
«ال يزال الدين قائماً ما قامت الكعبة»(.)6
وعلى هذا األساس ،ت ُع ُّد حياة الكعبة بقا ًء للدين .كما أ ّن حياة الدين
م ّما يوجب حياة البشر حيا ًة عقليّ ًة طيّبة .كما أ ّن بزوال الكعبة زوال الدين،
فيموت الناس معنويّاً بموت الدين .ولعلّه إلى هذا المعنى تشير اآلية
الشريفةَ ﴿ :ج َع َل اللهُ الْكَ ْع َب َة الْ َب ْي َت الْ َح َرا َم ِق َيا ًما لِّل َّناس﴾ (المائدة.)97 :
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العالمي إلمام العصر |
فال غرابة أن يكون هذا المعنى س ّر بدء القيام
ّ
من عند الكعبة .والوجه فيه ،أ ّن الكعبة محور قيام وقوام المجتمعات
إلهي يشمل ّ
كل العالم ويع ّم
اإلنسان ّية ،وظهور الح ّجة | وثورته قيام ّ
المجتمعات البشريّة كلّها.
اإللهي
ومن الجدير ذكره أ ّن الح ّجة | سينال الفيض
الخاص ،فيصلح
ّ
ّ
الله أمر قيامه« :وهو قائمنا أهل البيت  ،Qيصلح الله تبارك وتعالى
أمره في ليل ٍة واحد ٍة»(« ،)7وهو الذي يُطوى له األرض ،ويُ ّ
كل صعب،
ذل له ّ
يجتمع إليه من أصحابه ع ّدة أهل بدر؛ ثالثمائة وثالثة عشر رجالً من
أقاصي األرض»(.)8
وحسبما ورد عن اإلمام الصادق  ،Qفإ ّن األرض تُطوى له ،فيصبح
كل ما يحدث في العالم« :إذا
كف يده ،فيطّلع على ّ
تمام العالم وكأنّه في ّ
كل منخفض
تناهت األمور إلى صاحب هذا األمر ،رفع الله تبارك وتعالى له ّ
من األرض ،وخفّض له ّ
كل مرتفع منها ،حتّى تكون الدنيا عنده بمنزلة
()9
راحته .فأيّكم لو كانت في راحته شعرة لم يبصرها؟» .
الله ّم ع ّجل لوليّك فرجه.
الهوامش

8

(*) من كتاب :اإلمام المهديّ الموجود الموعود
– الباب الثالث :من الظهور إلى المدينة الفاضلة
– الفصل األ ّول – بتص ّرف.
)(1كمال الدين ،ج  ،1ص  ،447الباب .32
)(2الغيبة ،الطوسي ،ص 453؛ وبحار األنوار،
المجلسي ،ج  ،52ص  ،290الباب .26
)(3الكافي ،الكليني ،ج ،4ص .185

)(4اإلرشاد ،المفيد ،ج  ،2ص .383-382
)(5بحار األنوار( ،م .س ،).ج  ،52ص  ،308الباب
.26
)(6الكافي( ،م .س ،).ج  ،4ص .271
)(7كمال الدين ،الصدوق ،ج  ،1ص ،434-433
الباب .30
)(8بحار األنوار( ،م .س ،).ج  ،51ص  ،157الباب .9
)(9كمال الدين( ،م .س ،).ج  ،2ص  ،392الباب .58

•االستعاذة مقدّ مة البسملة

نور روح ّالله

مــــن آداب
(*)
الــتــســمــيــة
روي في كتاب التوحيد عن
اإلمــام الرضا  Qحين ُس ِئل
عن تفسير البسملة« :معنى
قول القائل :بسم الله؛ أي
أَ ِس ُم على نفسي سم ًة من
وجل ،وهي
سمات الله ع ّز ّ
العبادة[ .قــال الــراوي]
فقلت :ما السمة؟ قال:
العالمة»(.)1
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يتيسر للسالك ّإل بعد الدخول
اعلم أ ّن الدخول في منزل التسمية ال ّ
في منزل االستعاذة ،واستيفاء حظوظ ذاك المنزل؛ فما دام اإلنسان في
تص ّرف الشيطان ومقهورا ً تحت سلطنته ،فهو متّس ٌم بالسمات الشيطانيّة.
وإذا غلب على باطنه وظاهره غلبة تا ّمة ،يصير هو بجميع مراتبه آية
وعالمة له ،فإذا أتى بالتسمية في هذا المقام ،فيقولها باإلرادة الشيطان ّية
والق ّوة الشيطان ّية واللّسان
الشيطاني ،وال يحصل من استعاذته وتسميته
ّ
سوى تأكيد السلطنة الشيطان ّية .فإن أفاق بتوفيق الله من نوم الغفلة،
وتحقّقت له حالة اليقظة،
وأحس بلزوم السير والسلوك إلى الله ،بنور
ّ
الفطرة اإللهيّة ،وأنوار التعليمات القرآنيّة ،وسنن الهداة إلى طريق التوحيد
ٍ
في منزل اليقظة ،وأدرك القلب موانع السير ،فتحصل له
عندئذ حالة
اني.
االستعاذة بالتدريج ،وبعد ذلك يدخل منزل االستعاذة بالتوفيق الربّ ّ
فإذا تط ّهر من القذارات الشيطان ّية فيتجلّى في مرآة السالك شي ٌء من
تلك األنوار اإلله ّية ،على حسب ما يناسبه بمقدار تطهيره الباطن والظاهر.
وفي أ ّول األمر ،تكون األنوار مشوبة بالظلمات ،بل تكون الظلمة غالبة:
﴿ َخلَطُواْ َع َم ًل َصالِ ًحا َوآ َخ َر َس ِّي ًئا﴾ (التوبة .)102 :وبالتدريج ،فكلّما قوي
السلوك ،يغلب النور على الظلمة ،وتظهر سمات الربوب ّية في السالك،
فتصير تسميته حقيقيّة إلى ح ّد ما.
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إذا صارت المملكة
إلهية ،وخلت من
ّ
شياطين الجنّ واإلنس،
ّ
يتحقق السالك بنفسه
االسمية
بمقام
ّ

•تسمية األولياء

تكون العالمات الشيطان ّية ،في الظاهر ،ال ُمخالَفَة
لنظام المدينة الفاضلة ،وفــي الباطن ال ُعجب
واالستكبار وأمثالها ،وفي باطن الباطن رؤية النفس
وحبّها وأمثالهما ،ث ّم ترتحل بالتدريج عن مملكة باطن
السالك وظاهره ،وتسكن مكانها سمات الله ،وهي في الظاهر
حفظ نظام المدينة الفاضلة ،وفي الباطن العبوديّة وذلّة النفس ،وفي باطن
حب الله ورؤيته .فإذا صارت المملكة إله ّية ،وخلت من شياطين
الباطن ّ
الج ّن واإلنس ،وظهرت فيها السمات اإلله ّية ،يتحقّق السالك بنفسه في
مقام االسم ّية؛ فأ ّول تسمية السالك عبارة عن االت ّصاف بالسمات اإلله ّية
وعالماتها ،ث ّم يترقّى عن هذه المرتبة ويصل بنفسه إلى مقام االسميّة.
وهذا أ ّول قرب النافلة؛ فإذا تحقّق بقرب النافلة ،نال تمام االسميّة ،فال
يبقى بعده شيء من العبد والعبوديّة .وإذا وصل أحد إلى هذا المقام ،تقع
صالته كلّها بلسان الله ،وهذا يتحقّق في القليل من األولياء.
•تسمية المؤمنين
أ ّما
المتوسطون أمثالنا الناقصون ،فاألدب أن نس َم القلب بسمة العبوديّة
ّ
وأل
وك ّيها عند التسمية ،ونعلن القلب من سمات الله والعالمات اإلله ّيةّ ،
فلعل من العنايات األزل ّية نبذة تشمل حالنا وتجبر
نكتفي بلقلقة اللّسان؛ ّ
ما سبق م ّنا ،فينفتح لقلوبنا
سبيل إلى
طريق إلى تعلّم األسماء ،ويحصل ٌ
ٌ
المقصود.
•الرحمة الرحمان ّية والرحيم ّية
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يمكن أن يكون المقصود من السمة من سمات الله في هذا الحديث
الشريف المذكور أول الكالم ،سمة الرحمة الرحمان ّية والرحمة الرحيم ّية
وعالمتهما؛ أل ّن هذين االسمين الشريفين من األسماء المحيطة التي وصلت
دار التحقّق كلّه في ظلّهما الشريفين إلى أصل الوجود وكماله ،ويستم ّر
هذا الوصول .والرحمة الرحمان ّية والرحيم ّية شاملة لدار الوجود كلّه .حتّى
أ ّن الرحمة الرحيم ّية ،التي تتجلّى منها حصرا ً هدايات الهادين كافّة إلى
طريق التوحيد ،تشمل الجميع ،إلّ أ ّن الخارجين عن فطرة االستقامة بسوء
اختيارهم ،حرموا أنفسهم منها؛ أل ّن الرحمة غير شاملة لحالهم .حتّى أنّه
في عالم اآلخرة ،وهو يوم حصاد ما زُرع من الحسنة والس ّيئة ،فالذين زرعوا

الس ّيئة ،فهم بأنفسهم قاصرون عن
االستفادة من الرحمة الرحيم ّية.
•غــــايــــة األنـــبـــيـــاء
واألولياء R

الهوامش

الخميني { ،المصباح الثاني ،الفصل الرابع.
(*) مستفاد من كتاب :اآلداب المعنو ّية للصالة ،اإلمام
ّ
)(1التوحيد ،الصدوق ،ص .230
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بالجملة ،إذا أراد السالك
الحق تعالى إلى قلبه،
أن تكون تسميته حقيقيّة ،فال ب ّد له أن يوصل مراحم ّ
ويتحقّق ذلك بالرحمة الرحمانيّة والرحيميّة .وعالمة حصول نموذج منها
في القلب ،أن ينظر السالك إلى عباد الله بنظر العناية والتلطّف ،ويطلب
الخير والصالح للجميع ،وهذا هو نظر األنبياء العظام واألولياء الك ّمل
 .Rغاية األمر أ ّن لهم نظَ َرين :أحدهما النظر إلى سعادة المجتمع
الشخصي .وهم R
ونظام العائلة والمدينة الفاضلة ،واآلخر النظر
ّ
تؤسس وتنفّذ
على عالقة كاملة بهاتَين السعادت َين والقوانين اإلله ّية ،التي ّ
وتكشف وتجري بأيديهم .وهم  Rيراعون فيه هات َين السعادتَين حتّى
إجراء القصاص والحدود والتعزيرات وأمثالها .حتّى الذين ليس لهم نور
اإليمان والسعادة ،كيهود بني قريظة ،فإ ّن قتلهم كان من مظاهر الرحمة
للنبي P؛ ألنهم مع وجودهم في هذا العالم ،يهيّئون ألنفسهم
الكاملة ّ
في ّ
كل يوم أنواع العذاب الذي ال يقابل يوماً من عذاب اآلخرة وعسرها.
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مع اإلمام الخامنئي

شـــــــعـــــــبـــــــان
يــــــزدان بــالــبــركــات
التوسل ،شهر المناجاة،
لقد دخلنا شهر شعبان ،شهر العبادة ،شهر ّ
()1
«واسمع ُدعائي إذا دعوتك ،واسمع ندائي إذا ناديتك»  ،موسم مناجاة
الله المتعال ،موسم َو ْصلِ هذه القلوب الطاهرة بمعدن العظمة ،معدنِ
النور .وما نريد الوقوف عنده في هذا الشهر العظيم هو ذكرى والدة
اإلمام الحسين  Qوالمناجاة الشعبان ّية.
•تضحية ال نظير لها
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إ ّن ذكرى مولد أبي عبد الله الحسين  ،Qذكرى عظيمة .وعظمة
علي ،L
الثالث من شعبان ،يجب أن نَ ُع ّدها قبساً من عظمة الحسين بن ّ
رجل ارتبط مصير اإلسالم به وبحركته،
فهو يو ٌم عظيم .لقد ولد في هذا اليوم ٌ
وبانتفاضته ،وبتضحياته ،وبإخالصه .لقد ق ّدم هذا العظيم للتاريخ وللبشرية
حرك ًة ال مثيل لها وال نظير ،حرك ًة يُحتذى بها ولن ت ُنسى أبدا ً.
إ ّن التضحية بالروح ،وبأرواح األع ّزاء ،وبِسبْي نساء أهل البيت ،R
بتلك الفظاعة ،وت َ َح ُّم َل تلك الواقعة القاسية ،من أجل بقاء اإلسالم ،ومن أجل
أن تبقى مقارعة الظلم كأصل في تاريخ اإلسالم والبشريّة ،لهو أم ٌر منقطع

النبي ،Pوفي
النظير .لقد استشهد الكثيرون في سبيل الله؛ في َرك ِْب ّ
ركب أمير المؤمنين  ،Qوفي ركب أنبياء الله  .Rلكن أيّاً منهم ال
يُقارن بواقعة كربالء .ث ّمة فرق بين من يدخل ميدان الحرب وسط التهليل
واستحسان الموالين ،على أمل الفتح والنصر ،ث ّم يُستشهد ويُقتل -بالطبع له
األجر الكبير -وبين تلك الجماعة في ذلك العالم المظلم والظالم ،التي امتنع
وجهاء عالم اإلسالم الكبار آنذاك عن مساندتها ،والموها على تلك الخطوة.
أي شخص ،ومن
لم يكن ث ّمة أمل في مساندة أبطال كربالء من ِق َبل ّ
أي جهة كانت ،بل يأتي شخص مثل عبد الله بن عبّاس ،وآخر كعبد الله بن
ّ
جعفر ليثنيهم عن المسير .كما امتنع األصحاب والمخلصون والمحبّون في
الكوفة عن مساندتهم .كانوا وحيدين ،ال أحد معهم غير قلّة من األصحاب
المخلصين ،والعائلة ،والزوجة ،واألخت ،وأبناء األخت ،وأبناء األخ ،والشُّ ّبان،
والرضيع ذي الستّة أشهر .إنّها واقعة عجيبة ،ومشهد عظيم في التاريخ قد
تراءى أمام أنظار البشريّة.
اإلمام الحسين  ،Qكان يُع ُّد نفسه ليوم كهذا.

 /366آذار 2022م
العدد /366

لألمة
علي ّ L
درس الحسين بن ّ
أهبة
ّ
اإلسالمية ،هو أن نكون عىل ّ
االستعداد دوم ًا للدفاع عن الحقّ
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•دروس كثيرة وعظيمة
علي  Lلأل ّمة اإلسالم ّية ،هو أن نكون على أه ّبة
درس الحسين بن ّ
الحق ،وإلحقاق العدل ،ومواجهة الظلم ،وأن نُق ّدم
االستعداد دوماً للدفاع عن ّ
كل ما لدينا في هذا الميدان.
َّ
علي  ،Lوعلى مدى خمسين عاماً
بالطبع ،فإ ّن حياة الحسين بن ّ
ونيّف من عمره الشريف ،كلّها دروس؛ حياته في مرحلة الطفولة درس ،وفي
مرحلة الشباب درس ،وسلوكه في مرحلة إمامة اإلمام الحسن  Qدرس،
كذلك كان سلوكه بعد شهادة اإلمام الحسن .Q
لم تكن أعمال اإلمام الحسين  Qمنحصرة في اليوم
األخير فحسب ،لك ّن واقعة كربالء؛ لما لها من عظمة وبريق،
كل األنوار .فخطاب
تبقى كالشمس التي يطغى نورها على ّ
واألجلء والصحابة والتابعين
ّ
اإلمام الحسين  ،Qللعلماء
في ِمنى ،والذي ذُكر في كتب األحاديث ،يُع ّد سندا ً تاريخيّاً.
واألجلء وأركان الدين في
ّ
كما أ ّن رسالة ذلك العظيم للعلماء
عصره ،عندما قال لهم« :ث ّم أيّتها العصابة ،عصاب ٌة بالعلم
مشهورة»( ،)2والتي وردت في كتب األحاديث ال ُمعتبرة،
هي سن ٌد
تاريخي مه ّم .إ ّن سلوك ذلك العظيم كلّه
ّ
خطوة بخطوة ،وتعامله مع معاوية ،ورسالته له،
ووجوده إلى جانب والده خالل فترة خالفة أمير
المؤمنين  Qالقصيرة ،هي دروس لنا .لكن
تبقى واقعة عاشوراء شيئاً آخر.
علينا في ذكــرى والدة هذا العظيم ،أن
علي  .Lليس
نتعلّم الدرس من الحسين بن ّ
باستطاعتنا فعل ذلك بالمستوى وبالمقياس
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لم تكن أعمال اإلمام الحسين
 Qمنحصرة يف اليوم
األخير فحسب ،لكنّ واقعة
كربالء؛ لما لها من عظمة
وبريق ،تبقى كالشمس التي
يطغى نورها عىل كلّ األنوار

ذاتهما ،ولكن يمكننا فعل ذلك في المستويات
المتناسبة مع حالتنا ،و ُخلق ّياتنا ،وعاداتنا .علينا
تعلّم ذلك.
وشهر شعبان يعيد إلينا فرصة إحياء ذكرى
هذا اإلمام العظيم.
•حركة مليئة بالبركات
كان مصير ذلك العظيم الشهادة ،لكن لم يكن درسه لنا درس الشهادة
فحسب .فهذه الحركة مليئة بالبركات .يمكن في بعض األحيان أن تنتهي
علي  Lبالشهادة ،لكن هذه الحالة ،وهذه
حادثة كحادثة الحسين بن ّ
الروح ّية إلقامة دين اللهّ ،
وكل ما ترت ّب عليها من بركات ،هي أمر مفيد.
•المناجاة تحفة عظيمة
واحدة أخرى من بركات هذا الشهر ،هو استحباب قراءة المناجاة
الشعبان ّية ،فهي تُحف ٌة ُوضعت في تص ّرفنا .صحيح أ ّن لدينا العديد من
األدعية ،المليئة بالمضامين السامية ،لك ّن بعضها أكثر تمايزا ً .لقد
سألت
ُ
اإلمام
كل األدعية
أي دعاء من بين ّ
الخميني العظيم { يوماً ،وقلت لهّ :
ّ
التي وصلت إلينا عن األئ ّمة  ،Rأحببته وتعلّقت به أكثر؟ فأجاب {:
قلب متو ّجه
دعاء كميل والمناجاة الشعبان ّية .كان اإلمام { صاحب ٍ
التوسل ،أهل التض ّرع ،أهل الخشوع ،أهل االت ّصال
إلى الله ،كان من أهل ّ
بمنشأ ِ
الخلقة ،وكان هذان الدعاءان (دعاء كميل والمناجاة الشعبان ّية)
بنظره هما الوسيلة األمثل لبلوغ ذلك .عندما يعود اإلنسان لهذين الدعاءين
ويدقّق فيهما ،يجد ك ْم هما متشابهان إلى ح ّد كبير؛ مناجاة إنسانٍ خاشع،
مناجاة إنسان متوكّلٍ على الله« :كأنّي بنفسي واقفة بين يديك ،وقد أظلّها
حس ُن توكّلي عليكُ ،
فقلت ما أنت أهله ،وتغ ّمدتني بعفوك»()3؛ أي األمل
بالمغفرة اإللهيّة ،وبالرحمة اإللهيّة ،وبالتو ّجه
اإللهي ،وباله ّمة العالية في
ّ
«إلهي ،هب لي كمال االنقطاع إليك ،وأنر أبصار قلوبنا
الطلب من الله:
ّ
()4
بضياء نظرها إليك» .

الهوامش

الخامنئي } بمناسبة مولد
(*) خطاب اإلمام
ّ
اإلمام الحسين  ،Qبتاريخ 2013/6/12م.
)(1مفاتيح الجنان ،الق ّمي ،المناجاة الشعبان ّية.

)(2تحف العقول ،الح ّراني ،ص .237
)((3م .ن.).
)((4م .ن.).
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تستغل
ّ
هكذا هو شهر شعبان؛ حيث
القلوب الطاهرة والنورانيّة،
ُ
وقلوب الشباب ،هذه الفرصة ،وتستفيد منها لتقوية عالقتها بالله.
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قرٓانيات

تفسير سـورة
(* )
الفيـــل()2
اإلمــام المغ ّيب الس ّيد موسى الصدر
(أعاده الله ورفيقيه)
اإلسالمي مدرستان:
في التفسير
ّ
المدرسة األولــى ،التي تعتمد على
الغيب ّيات والمعجزات واألساليب الخارقة
للعادة أكثر من المتعارف .وال شكّ في أنّ
القرآن الكريم قد َص َّرح في بعض األماكن بوقوع
المعجزات على يد األنبياء  ،Rوالحوادث الكثيرة.
كانت المدرسة القديمة تعتمد عل الغيب ّيات والمعجزات أكثر من
ثم أحدثت هذه المدرسة
كل شيء بالشكل
فتفسر ّ
الغيبيّ ،
اللزومّ ،
ّ
ر ّدة فعل ،فنشأت المدرسة العقالن ّية في التفسير ،وهي المدرسة
يفسروا اآليات القرآن ّية واألعاجيب قدر
الثانية التي يحاول أصحابها أن ّ
المستطاع بالصورة المنطق ّية العقالن ّية.
المفسرون سورة الفيل؟
فسر
ّ
كيف ّ
الغيبي
•في التفسير
ّ
كان أصحاب هذه المدرسة ينقلون أشياء غريبة في قض ّية واقعة الفيل،
من أ ّن رأس الطيور كرأس السباع ،ولها خرطوم كخرطوم الفيل ،وفي ُمتناول
ّ
كل منها ثالثة أحجار ،فرمت اثنين وأبقت واحدا ً ،ث ّم طار الطير حتّى وصل
إلى الملك ،فضربه بالحجارة فمات ،أو قُطع جسد هذا الشخص إرباً إرباً،
أو كانت تنزل الحجارة على رأس الرجل وتخرج من دبره ،وأمثال ذلك كثير.
•في التفسير العقالني
يفسر
أراد «مح ّمد عبده» أن يعطي طابعاً علميّاً لهذه الواقعة ،وأن ّ
16

كل ما يطير؛ فقد يكون الطير مثل الطيور المعروفة ،وقد
الطير على أنّه ّ
يكون مثل الجراثيم التي تطير في السماء.
ور ّجح أ ّن في هذه الواقعة بالتحديد ظهر نوع من الوباء ،فأ ّدى إلى
هالك الجماعة وتفتّت أعضائها ،ث ّم موتها بأكملها .ويستند «ابن عبده» في
ذلك إلى بعض الروايات الواردة التي تقول إنّه في عام الفيل ،ظهر أل ّول
مرة في تاريخ الجزيرة وباء
الجدري ،فكان أفراد الجيش يصابون بتغ ّير لون
ّ
بعض مواضع أجسامهم ،ث ّم تج ّدرها ،ث ّم موتهم نتيجة هذا الوباء .ومن
المعروف أ ّن الوباء يظهر ويختفي .هذا رأي «مح ّمد عبده».
فلو كان موت جيش «أبرهة» كذلك ،وليس عن طريق طيور مشهودة،
ورمي حجارة مشهود ،لما كان القوم ليص ّدقوا كالم رسول الله Pحين نقل
اآليات الكريمة ،فهؤالء لو كانوا قد شاهدوا الوباء،
والنبي يتلو عليهم قول
ّ
اللهَ ﴿ :وأَ ْر َس َل َعلَ ْي ِه ْم طَ ْي ًرا أَبَاب َِيل تَ ْر ِميهِم ب ِِح َجا َر ٍة ِّمن ِس ِّجيلٍ ﴾ ،لقالوا« :يا
(مح ّمد) ،هذا غير صحيح»!.
هذا ينافي تفسير محمد عبده ،وبصورة
أساس ّية ،نحن ال يجوز لنا أن نكون غيب ّيين
أكثر من نصوص الــقــرآن ،وال أن نكون
منطق ّيين عقالن ّيين (بزعمنا) أكثر من
نصوص القرآن؛ ال إفراط وال تفريط.
•المعجزات والقوانين العلم ّية
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إ ّن القرآن الكريم يثبت وجود
المعجزات؛ فالمسيح  Qتكلّم
في المهد ،والطفل ال يتكلّم في
المهد ،فهذه معجزة﴿ :ق ََال إِنِّي َع ْبدُ
الل ِه آتَانِ َي الْ ِك َت َ
اب َو َج َعلَ ِني نَ ِب ًّيا*
َ
َو َج َعلَ ِني ُم َبا َركًا أَيْ َن َما ك ُ
ُنت َوأ ْو َصانِي
ـت َح ًّيا﴾
ِالص َل ِة َوال ـ َّزكَــا ِة َما ُد ْمـ ُ
ب َّ
(مريم )31-30 :إلى آخر السورة ،هذا
كالم المسيح  Qوهو في المهد.
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نفسره ،ولكن هل يثبت على الطريقة العلم ّية؟ ال
هذا نستطيع أن ّ
يمكن .فإبراء األكمه واألبرص ،وإحياء الموتى ،ال يمكن تفسيره بالصورة
العلم ّية أبدا ً .فإذا ً ،قض ّية المعجزة وحدوث الخوارق أمر مفروغ منه في
القرآن .وقضايا كثيرة ،كقض ّية «إبراهيم» ﴿ :Qق ََال َف ُخ ْذ أَ ْر َب َع ًة ِّم َن
الطَّ ْي ِر ف َُص ْر ُه َّن إِلَ ْيكَ ثُ َّم ا ْج َع ْل َعلَى ك ُِّل َج َبلٍ ِّم ْن ُه َّن ُج ْز ًءا ثُ َّم ا ْد ُع ُه َّن يَأْتِي َنكَ
َس ْع ًيا﴾ (البقرة ،)260 :أو قضيّة عصا «موسى»  ،Qأو قضيّة ناقة
«صالح» ّ ،Q
وكل هذه القضايا المذكورة في القرآن ،والتي هي غيبيّات
ومعجزات .ونحن نؤمن بالمعجزات ،انطالقاً من إيماننا بالصراط وبالقرآن
وباألنبياء  .Rث ّم إ ّن المعجزات ال تتنافى مع المبادئ العلم ّية أبدا ً؛ أل ّن
العلم الحديث يستند إلى التجربة ،والتجربة هي مراجعة النظائر واألمثال،
وبعد التجربة يأتي دور القانون ،والقانون
كل
العلمي –مثالً -يقول إ ّن ّ
ّ
معدن يتم ّدد بالحرارة ،وهذا ينطبق على ّ
كل معدن .لكن قد نجد حال ًة

شاذّة ،في حين أنّها ال تنال من قيمة القانون ،وال
تمنع إثباته ووجوده.
•المعجزة حقيقة

المعجزة ،لو افترضنا أ ّنها
خارقة للقوانين
الطبيعية،
ّ
ّ
الجارية ،ال
يتمكن العلم
م ــن الــتــنـ ّـكــر لــهــا ،كــمــا ال
يــتــمـ ّـكــن مـــن تــفــســيــرهــا

الهوامش

(*) مسيرة اإلمام الس ّيد موسى الصدر (أعاده الله ورفيقيه) ،ج ،10ص  ،280بتص ّرف.
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يقولون إ ّن في جميع القوانين الكون ّية الثابتة
العلم ّية ث ّمة حاالت شاذّة ،والعلم ال يعرف سبب
شذوذها .فالمعجزة ،لو افترضنا أنّها خارقة للقوانين
الطبيع ّية ،يعني خارقة للقوانين الجارية ،فهي
من الحاالت الشاذّة الموجودة في الكون ،والتي
ال يتمكّن العلم من التنكّر لها ،كما ال يتمكّن من
تفسيرها .فالمعجزة إذا ً ال تتنافى أيضاً مع الرأي
العلمي ،إنّما األخير ال
ّ
يعترف بها إلّ إذا تأكّد وتث ّبت من وقوعها .فنحن ال يجوز أن نكون ُم ْفرِطين،
وال مف ِّرطين في المسائل الغيب ّية.
•ع ّزز الله بيته
فلنرجع إلى صريح اآلية التي تقول﴿ :أَل َْم يَ ْج َع ْل كَ ْيدَ ه ُْم ِفي تَضْ لِيلٍ *
َوأَ ْر َس َل َعلَ ْيه ِْم طَ ْي ًرا أَبَاب َِيل﴾ ،بالفعل ،الطيور تدفّقت فرقة بعد فرقة ،جاءت
ورمتهم ﴿ ِب ِح َجا َر ٍة ِّمن ِس ِّجيلٍ ﴾َ ﴿ ،ف َج َعلَ ُه ْم كَ َع ْص ٍ
ف َّمأْكُولٍ ﴾ .هذه الصخور
الصغيرة التي يمكن أن يتح ّمل الطير حملها ،رماها ،وال ّ
شك في أ ّن هذه
الضربات أو الرميات الكثيرة تمكّنت من القضاء على أفراد الجيش .فالجراد
مثالً حشرة صغيرة ،ولكن حينما يهجم بالماليين ،يأكل األخضر واليابس،
والنباتات كلّها .فالكثرة تع ّوض عن الضعف بالطير أو بالحجارة؛ فعددها
كان كثيرا ً .لقد نزل على هذه الجماعة ٌ
وابل من الحجارة ومن الس ّجيل،
فقتلها.
ث ّم يمكن أن نقول إنّه نتيج ًة لتواصل رمي الحجارة على الفيل ،ثار
األخير أيضاً ،فهجم على الجنود وحطّمهم تحطيماً .القرآن الكريم ال ينكر
ذلك ،لك ّنه يقول إ ّن نتيجة ضرب الحجارة ،حصلت هناك حالة العصف
المأكول ،فماتت الجماعة ،وع ّزز الله بيته.
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منبر القادة

«وجـــدتـــك
أهــــــــــ ً
ا
للعـبــادة * »
( )

الشهيد الشيخ راغب حرب (رضوان الله عليه)
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اس ا ْع ُبدُ وا َربَّك ُُم الَّ ِذي َخلَ َقك ُْم
بسم الله الرحمن الرحيم ﴿يَا أَيُّ َها ال َّن ُ
الس َماء
َوالَّ ِذي َن ِم ْن َق ْبلِك ُْم لَ َعلَّك ُْم تَ َّتقُونَ * الَّ ِذي َج َع َل لَك ُُم األ ْر َض ِف َراشاً َو َّ
الس َما ِء َما ًء َفأَ ْخ َر َج ِب ِه ِم َن ال َّث َم َر ِ
ات ِرزْقاً لَك ُْم َفالَ تَ ْج َعلُوا
ِب َنا ًء َوأَنْ َز َل ِم َن َّ
لل ِه أَنْدَ اداً َوأَنْ ُت ْم تَ ْعلَ ُمونَ ﴾ (البقرة.)24–21 :
العلي العظيم.
صدق الله ّ
بم خاطبهم؟ ما
اس﴾َ .
يخاطب القرآن الناس جميعاً ﴿ َيا أَ ُّي َها ال َّن ُ
اس ا ْع ُبدُ وا َربَّك ُُم﴾؛ ﴿ا ْع ُبدُ وا﴾ فعل أمر،
المطلوب منهم؟ ﴿يَا أَيُّ َها ال َّن ُ
إذاً هناك أم ٌر بالعبادة ،فما هي العبادة؟ طبعاً العبادة حسب المفهوم
والحج ،وغيرها ،وهذا خطأ.
المعروف عند الناس ،أنّها الصالة ،والصوم،
ّ
فالصالة إذا كانت لله فهي عبادة ،والصوم إذا كان لله فهو عبادة ،واألمر
بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان لله فهو عبادة ،والجهاد إذا كان
لله فهو عبادة؛ ولكن مع هذا تبقى كلمة العبادة أوسع من هذه األمور،
فما هي العبادة الحقيق ّية؟
• العبادة الحقّة
العبادة بالدقّة هي الطاعة بال نقاش ،وبال تر ّدد ،ودون شروط ،إلّ شرط
أي طاعة هي عبادة؛ مثل
الربوب ّية واأللوه ّية .قد يأتي أحد ويقول :إ ّن ّ
طاعة المرء أل ّمه وأبيه ،أو رئيسه ،أو مسؤوله .ولكن في الواقع إنّها ليست
عبادة؛ ألنّها طاع ٌة بشروط .فعلى سبيل المثال :إذا كان اإلنسان يعمل في
حل من إطاعة هذا
مؤسسة ،بمج ّرد أن ينتهي دوامه يشعر أنّه أصبح في ٍّ
ّ
أي ّ
ٍ
بمزيد من العمل ،يقول له :أنا غير مستع ّد
المسؤول ،وإذا ما طالبه األخير

لست مجبرا ً على
لذلك؛ ألنّني
أنهيت ساعات العمل المطلوبة م ّني ،وأنا ُ
ُ
إطاعتك خارج هذا الدوام .إذا ً ،إطاعتي لرئيسي في العمل إطاع ٌة مشروط ٌة
بالعمل ،مرتبط ٌة بعقد أنا فيه ٌ
طرف مسا ٍو للطرف
ّ
اآلخر ،وهذا الرئيس ليس أفضل م ّني (المرؤوس) ،الـــعـــبـــادة بـــالـــدقـــة هــي
وفقا ً لوجهة نظر اإلسالم .كما إ ّن طاعة االبن ألبيه ال الــطــاعــة بــا نــقــاش ،وبــا
ت ُسمى عبادة؛ ألنّه لو أمر األب ابنه مثالً بما ال يرضي تــــردّ د ،ودون شـ ــروطّ ،إل
ُ
ّ
الربوبية
شرط
واأللوهية
ّ
ّ
الله ،ال يلتزم األخير .إذا ً ،أنا ال أطيع أبي في الشؤون
كلّها ،بل أطيعه في ما أمرني الله أن أطيعه به ،أو
علي ال ُخلُق.
في ما يفرضه ّ
خص عالقة البشر بعضهم ببعض ،أ ّما العالقة بالله سبحانه
هذا فيما ّ
وتعالى فهي مختلفة تماماً ،حيث الطاعة له مطلقة غير مقيّدة بحدود؛ إذا
أمرنا الله ،فيجب أن نمتثل له ،ونحن هنا لسنا طرفاً في عقد طاعة؛ ألنّنا
لسنا ن ّدا ً لله وشركاء له ،وإنّما نحن مخلوقات الله وعباده.

 /366آذار 2022م
العدد /366

غني حميد
• ٌّ
هناك مثل شائع يقول« :ساعة إلك وساعة لربّك» .إ ّن هذا الكالم غير
صحيح لسببين:
األ ّول :إ ّن الله ال يحتاج إلى ساعات م ّنا في األساس ،ويجب أن ال نتعامل
كرب العمل الذي ندين له بساعات للعمل؛ أل ّن ما نطيع به الله يعود
معه ّ
أي ضرر أو نفع ،ولو كفر الناس جميعاً ،فإ ّن الله
نفعه علينا ،وليس لله فيه ّ
غني حميد.
ٌّ
الثاني :حتّى لو فرضنا أ ّن هذه الطاعة التي أمرنا الله بها ليست لفائدة
يحق لنا أن نقول لهَ :لك ولي؛ ألنّنا لسنا شركاءه ،ولسنا في
اإلنسان ،ال ّ
منزلته ،وإنّما نحن عباد له فقط.
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إذا ً ،ال نقاش في هذه العبادة؛ ألنّها من جهة لمصلحة اإلنسان ،ومن جه ٍة
حق الله علينا ،بعدما خلقنا ،ورزقنا ،وأعطانا الق ّوة والحواس،
أخرى أل ّن من ّ
أن نطيعه ونعبده.
• أهالً للعبادة
علي « :Qإلهي ،ما عبدتك خوفاً من نارك ،وال طمعاً
عندما قال اإلمام ّ
()1
في ج ّنتك ،وإنّما وجدتك أهالً للعبادة فعبدتك»  ،ما الذي كان يقصده؟
معنى هذا الكالم أنّه لو فرضنا أنّه ال يوجد نار أبدا ً ،وأ ّن الله ال يُعذّب العاصي
بالنار ،مع ذلك فإ ّن اإلمام  Qيعبد الله تعالى الذي خلقه وأوجده؛ ألنّه
يستحق العبادة .ولو فرضنا أيضاً أنّه ال توجد ج ّنة ،فإ ّن اإلمام  Qيعبد الله
ّ
كذلك؛ ألنّه
أهل لها .وهذا التفسير ينقض ما يعتقده
يستحق العبادة وهو ٌ
ّ
بعض الناس ،من أ ّن أمير المؤمنين  Qال يخاف من النار؛ هذا الكالم غير
صحيح؛ أل ّن اإلمام  Qكان إذا ذُكرت النار أمامه تأ ّوه؛ ألنّه يخشى الله
حق الخشية« :آ ٍه من نا ٍر ت ُنضج األكباد وال ِكلى ،آ ٍه من نا ٍر ن ّزاعة للشوى،)2(»...
ّ
وكان  Qفي بعض األحيان يُغشى عليه وهو ير ّدد هذا القول .ويُروى أنّه
علي بن الحسين  Qذات يوم وهو يصلّي،
نشب حريق في بيت اإلمام ّ
فلم يلتفت ،فل ّما قيل له فيما بعد« :يا سيّدي ،كيف لم تلتفت إلى النار؟»،
قال« :ألهتني عنها النار الكبرى»(.)3
• الطاعة بال اعتراض
أي مسأل ٍة أو حكم
شرعي.
إذا ً ،العبادة هي الطاعة بال اعتراض على ّ
ّ
ألي أحد أن يقول« :هذه المسألة غير منطق ّية».
وال ّ
يحق ّ
من نحن حتّى نقول ذلك؟ إ ّن من يتف ّوه بهذا الكالم
هو مغرور ،والغرور هو إحدى صفات إبليس
التي يمقتها الله ،إذ قال إبليس :أنا أفضل
من آدم ،خلقته من طين وخلقتني من
نار.
بنا ًء عليه ،إ ّن الله سبحانه وتعالى
لم يُخضع أحكامه لعقولنا؛ أل ّن عقولنا
ال تستطيع أن تدركهاَ ﴿ :و َما أُوتِي ُت ْم
ِم َن الْ ِعل ِْم إِ ّلَ َقلِيالً﴾ (اإلسراء.)85 :
مضافاً إلى أ ّن عباد ًة كهذه ،هي عبادة
غير صحيحة؛ ألنّه ال
يصح أن نعبد
ّ
الله في أمر وال نطيعه في آخر .كما

الهوامش

(*) درس ثقافي بتاريخ 1981/5/11م.
)(1روضة المتّقين ،مح ّمد تقي المجلسي ،ج،2
ص.41

) (2مناقب آل أبي طالب ،ابن شهر آشوب ،ج،1
ص.389
)((3م.ن) ،ج ،3ص.290
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أ ّن الله ليس إنساناً حتّى نناقشه ،فهو ال يُناقش؛ وعلينا أن نطيعه بشكل
مطلق..
• ﴿ا ْع ُبدُ وا َربَّك ُُم الَّ ِذي َخلَ َقك ُْم﴾
لماذا نعبد الله تعالى؟ إنّنا نعبد الله ألنّه خلقنا ،فوجب علينا أن نأتمر
يحق
بأوامره وننتهي بنواهيه ،وهو الوحيد الذي ّ
يحق له أن يحلّل ويح ّرم ،وال ّ
ألي إنسان أن يس ّن القوانين اإلله ّية﴿ :ق ُْل أَ َرأَ ْي ُت ْم َما أَنْ َز َل اللهُ لَك ُْم ِم ْن ِرزْقٍ
ّ
َف َج َعلْ ُت ْم ِم ْنهُ َح َراماً َو َحالَ ًال ق ُْل آللَّهُ أَ ِذنَ لَك ُْم أَ ْم َعلَى الل ِه تَ ْف َت ُرونَ ﴾ (يونس:
المؤسسة
 .)59أ ّما حدود صالحيّة اإلنسان في س ّن القوانين ،فهي في إطار
ّ
التي يديرها وينفق عليها .إذا ً ،بما أ ّن الله هو الذي خلقنا ،فهو الوحيد من
الحق في إصدار القوانين .فالله خلقنا وخلق الذين من قبلنا؛ أي أ ّن
يملك ّ
الخلق كلّه بيد الله ،قديمه وحديثه ،ومن سيأتي في
المستقبل ،فوجبت العبادة على الناس انطالقا ً من أ ّن إذا ل ــم نــعــبــد الــلــه ر ّبــنــا،
الله خلقهم﴿ .لَ َعلَّك ُْم تَ َّتقُونَ ﴾؛ إذا لم نعبد الله ربنا ،فلسنا بمأمن من سخطه،
ّ
فلسنا بمأمن من سخطه ،وال من عذابه ،ال في الدنيا وال مــــن عـــــذابـــــه ،ال يف
ال ــدن ــي ــا وال يف اآلخـــــرة
وال في اآلخرة .فالتقوى حاج ٌز بيننا وبين سخط الله.
• نِ َع ٌم ال تُعدّ وال تُحصى
َ
َ
لو تفكّرنا في نعمة الماء فقط ،ألدركنا عظمة الخالق﴿ :أ َف َرأيْ ُت ُم الْ َماء
الَّ ِذي تَشْ َربُونَ * أَأَن ُت ْم أَن َزلْ ُت ُمو ُه ِم َن الْ ُم ْزنِ أَ ْم نَ ْح ُن الْ ُمن ِزلُونَ * لَ ْو نَشَ اء
َج َعلْ َنا ُه أُ َجا ًجا﴾ (الواقعة( )70-68 :ال ُم ْزن :الغيوم)؛ بمعنى أ ّن الله قادر على
أن يُسقط علينا مطرا ً شديد الملوحة كماء البحر ،فلو حصل ذلك ،ماذا سيفعل
الناس حينها؟
﴿ َفأَ ْخ َر َج ِب ِه ِم َن ال َّث َم َر ِ
ات ِرزْقاً لَك ُْم﴾ (البقرة)22 :؛ والله أخرج بالماء رزقاً
لنا؛ أي ثمرا ً من مختلف األشكال واألصناف ،وذلك كلّه منه وبقدرته تعالى.
• ال شريك له
﴿ َفالَ تَ ْج َعلُوا لل ِه أَنْدَ اداً َوأَنْ ُت ْم تَ ْعلَ ُمونَ ﴾ (البقرة)22 :؛ إ ّن هذه النعم كلّها،
من الرزق والطعام والشراب والمطر ،ال يستطيع أ ّي أحد أن يحصيها ،كما ال
يحق أل ّي إنسان أن يكون شريكاً ون ّدا ً لذلك الخالق الذي رفع السماء فوقنا،
ّ
وبسط األرض تحتنا ،ورزقنا من الط ّيبات ،أو أن يطيعه ويعبده وفق هواه.
َ
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إلى كل القلوب

يوم مواساة
العبّــاس* Q

( )

سماحة الس ّيد حسن نصر الله (حفظه الله)
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أتو ّجه إليكم جميعاً بالتبريك بمناسبة حلول شهر شعبان المعظّم،
والمقدّ مة لشهر رمضان الكبير ،شهر الله وشهر ضيافة الله سبحانه
وتعالى ،وما فيه من مناسبات كريمة وحبيبة وعزيزة على قلوبنا،
وخصوصاً المناسبات اآلتية :في الثالث منه والدة اإلمام الحسين Q
س ّيد الشهداء ،وفي الرابع من شعبان والدة الع ّباس  Qأبي الفضل،
علي بن الحسين زين العابدين
وفي الخامس من شعبان والدة اإلمام ّ
علي األكبر  ،Qوفي
 ،Qوفي الحادي عشر من شعبان والدة ّ
المهدي |.
الخامس عشر من شعبان والدة اإلمام الح ّجة
ّ
أهم رموز كربالء ومح ّرم كانت والدتهم الشريفة في
نُالحظ أنّ ّ
شهر شعبان ،كما أنَّ األمل المرتجى لمظلومي ومستضعفي ومعذبي
هذا العالم كانت والدته في هذا الشهر أيضاً ،وهنا يتأكد هذا االتّصال
العظيم بين كربالء وبين األمل اآلتي من المستقبل .ومن بين هذه
المناسبات ،اتُّخذ يوم والدة الع ّباس أبي الفضل  Qيوماً لجرحانا من
اإلخوة واألخوات.
•الع ّباس  Qصاحب البصيرة النافذة
هو أبو الفضل الع ّباس  ،Qابن أمير المؤمنين  ،Qات ُّخذ كرم ٍز
وقدوة للجريح ،ألنّه أُصيب في كربالء إصابات بالغة؛ قُطعت يمناه ويسراه،
وأُطفئت عيناه ،واحدة بالسهم وأخرى بالتراب ،وشُ َّج رأسه ،وأُصيب في
جسده بجراحات كثيرة ،ومع ذلك ،لم يَنسحب من المعركة ،ولم يتوقّف،
ولم يتراجع ،ولم يتزلزل ،بل صبر وصمد حتّى آخر لحظة ،وحتّى آخر نفس،
وحتّى آخر قطرة دم.
العبّاس  Qرم ٌز للصمود والثبات والعطاء والجود والتضحية ،وهو

العباس  Qرم ٌز
ّ
للصمود والثبات
والعطاء والجود
والتضحية ،وهو
أيض ًا رم ٌز لإليثار

قصة شُ رب الماء.
أيضاً رم ٌز لإليثار ،وكُلّنا يَعرف ّ
العبّاس  Qصاحب البصيرة النافذة ،كما
يصفه أئ ّمة أهل البيت  ،Rقبل بدء المعركة،
عرض أخواله عليه وعلى إخوته الثالثة ،األمان
مقابل االنسحاب من المعركة ،ولم يُطلب منهم
االلتحاق بجيش يزيد ليقاتلوا أخاهم الحسين ،Q
وإنّما االنسحاب من المعركة فقط؛ أي أن يكونوا على الحياد ،ولك ّن الع ّباس
 Qصاحب البصيرة النافذة وإخوته الثالثة كانوا يعرفون ج ّيدا ً حقيقة
حق وباطل ،وظالم
المعركة وحقيقة الجبهتين ،وأ ّن الصراع هو صراع ّ
ومظلوم ،وأنّه في هذا النوع من الصراع ال مكان للحياد ،فات ّخذ قراره بالبقاء
والقتال حتّى الشهادة.
•الشخص ّية القدوة

عندما نزور العبّاس  Qفي ما هو مأثور في الزيارات ،نقول له« :السالم
ونصحت
عليك أيّها العبد الصالح ،المطيع لله ولرسوله ،أشهد أنّك جاهدتَ
َ
وصبرتَ حتّى أتاك اليقين» ،وفي زيار ٍة أخرى نقول« :أشه ُد لك بالتسليم
والتصديق والوفاء والنصيحة» ،وفي مكانٍ آخر نقول« :أشهد أنّك
نصحت
َ
لله ولرسوله وألخيك ،ف ِنع َم األخ المواسي ...ف ِنع َم الصابر المجاهد المحامي
الناصر ،واألخ الدافع عن أخيه ،ال ُمجيب إلى طاعة ربّه ،الراغب في
ما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل» .إذا ً ،هذه
هي الشخصيّة التي نتّخذها قدو ًة ورمزا ً لنا ،بالوفاء ،والثبات،
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والصبر ،والنصح ،واإليثار ،والطاعة ،والتصديق،
والتسليم ،واالستجابة ألمر الله ،والرغبة
عن الدنيا ،والتعلّق باآلخرة ،والزهد بما
يتطلّع إليه كثيرون من حطام هذا العالم.
هذا هو الع ّباس  ،Qوجرحانا من
اإلخوة واألخوات اقتدوا بهذا الرمز العظيم.
•على خطى الع ّباس Q

هؤالء الجرحى العظام
كل
موجودون يف ّ
عبرون
ساحات العمل ،يُ ّ
عن وفائهم وإخالصهم
وثباتهم ومواصلتهم
الطريق

منذ انطالق مسيرتنا الطويلة في العام 1982م وحتّى اآلن ،فإ ّن هؤالء
الجرحى ،وهم شريحة كبيرة ج ّدا ً ،وعددهم أكبر بكثير من عدد شهدائنا،
وص َدقوا ،وثبتوا ،وصمدوا ،ونصحوا ،وكانوا أهل الوفاء وأهل
صبروا ،وسلّمواَ ،
اإليثار ،ولم يتخلّفوا عن هذه المسيرة لحظ ًة واحد ًة على اإلطالق ،بل واصلوا
العمل في مختلف الميادين كما فعل الع ّباس  .Qوكم هم كث ٌر أولئك
الجرحى! الذين كانوا يعودون من المعركة بجراحاتهم العظيمة ،وبمج ّرد
أن يُعالجوا ،ويتماثلوا للشفاء ،يعودون إلى ميادين القتال والعمل ،سواء في
العمل
العسكري أو مختلف المجاالت والقطاعات األخرى ،الثقاف ّية منها،
ّ
والتربويّة ،واإلعالم ّية ،واالجتماع ّية ،والنقاب ّية ،واألنشطة العا ّمة.
هؤالء الجرحى العظام موجودون في ّ
كل ساحات العمل ،يُع ّبرون عن
وفائهم وإخالصهم وثباتهم ومواصلتهم الطريق .نجدهم ،حتّى لو عجزوا
عن حمل البندق ّية ،يذهبون إلى جبهات القتال للحديث مع المجاهدين،
والتأثير فيهم ورفع معنويّاتهم .هذا هو حال هؤالء الجرحى الذين قاتلوا
وق ّدموا تضحيات جساماً .وهو أيضاً حال الجرحى المدنيّين الذين تح ّملوا
أعباء هذه المواجهة ،وتح ّملوا االعتداءات اإلسرائيليّة ،واعتداء عمالء جيش
العد ّو في زمن االحتالل .وكثير من الجرحى المجاهدين والمدنيين هم
ضحايا تبعات مواجهة الجماعات التكفيريّة ،الذين أُصيبوا بسبب الس ّيارات
المف ّخخة ،التي كانت ت ُرسل إلى مدننا وقرانا في السنوات الماضية ،أو حتّى
ائيلي ،إذ كان األخير يرسل س ّيارات مف ّخخة إلى
في زمن االحتالل اإلسر ّ
مدننا وإلى قرانا؛ الغتيال كوادرنا ومجاهدينا.
•بالبصيرة أدركوا
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على ّ
كل حال ،يوماً بعد يوم ،يزداد هؤالء الجرحى بصيرةً ،كما هو حال
عوائل الشهداءّ ،
وكل المقاومين والمجاهدين والمؤيّدين ،ويزدادون وعياً،

وفهماً ،وإيماناً ،من خالل الوقائع،
بأ ّن المكان الذي ذهبوا إليه ،وقاتلوا
فيه ،و ُجرحوا فيه كان مكاناً صحيحاً.
وإ ّن هؤالء المجاهدين ،الذين
أصبحوا جرحى اآلن ،شاركوا في
المعارك التي خاضتها المقاومة
اإلسالم ّية ض ّد االحتالل
الصهيوني،
ّ
وصــوالً إلــى معارك الدفاع عن
الــمــقــ ّدســات ،ضـــ ّد االحــتــال
التكفيري.
ّ
وهـــم فــي الحقيقة كــانــوا
يشاركون في تلك المعارك ،ليس
دفاعاً عن بلد بعينه ،وإنّما دفاعاً عن
كل األ ّمة والمنطقة ومستقبلها ،ودفاعاً
ّ
عن القضيّة الفلسطينيّة ،في وجه
المؤامرات التي تُحاك ض ّدنا جميعاً.
•يوم التضحية والوفاء

في يومكم أيّها الجرحى األحبّاء ،أيّها
اإلخوة واألخوات ،لكم ،ولعائالتكم الشريفة،
وخصوصاً لأل ّمهات والزوجات ،أبارك لكم
هذا اليوم ،وهذه المناسبة ،يوم مولد أبي
الفضل الع ّباس  ،Qس ّيد التضحية والوفاء والبصيرة والتسليم
والتصديق.

الهوامش
(*) كلمة الس ّيد حسن نصر الله (حفظه الله) في يوم الجريح ،بتاريخ 2021/3/19م.
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لكل جريحوجريحة ،أقول :كل عام وأنتم بخير ،أعاد الله عليكم يومكم
ّ
وعيدكم هذا بالص ّحة ،والعافية ،والصبر ،والثبات ،والسالمةو ُحسن العاقبة،
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
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أخالقنا

بيوت تغمرها
ٌY
(*)
المحبّة()2

آية الله الشيخ حسين مظاهري
ألنّ المح ّبة هي أحد األركان المه ّمة واألساس ّية في رفع نسبة الوفاق
بين أفراد األسرة الواحدة ،سيستكمل هذا المقال ما ك ّنا قد بدأناه في
العدد السابق حول مظاهر المح ّبة ،إذ سيضيء على مسائل هي في
غاية األهم ّية ،من شأنها أن تحقّق السالم والوفاق تحت سقف البيت
الواحد.
•التمييز الممقوت
من جملة األشياء التي تسلب المحبّة في الوسط
العائلي ،والتي ينبغي
ّ
لنا أن نحذرها ،التمييز الممقوت بين األبناء ،أو األصهار ،فترى على سبيل
المثال ،أ ّن إحدى البنات ترث أكثر من أختها ،أو قد يُحرم أخوها وترث
حب األب َوين لتلك االبنة مثالً ،أو قد يحرم أحدهم ابنته
هي ،والسبب هو ّ
من اإلرث -والعياذ بالله-؛ ألنّه ال يح ّبها ،وعندما تسأله عن ذلك ،يب ّرر عمله
بشتّى التبريرات المزخرفة.
إ ّن هذه المسائل وغيرها يمكن أن تحيد بالبنت أو االبن عن جا ّدة
الصواب؛ فتبرز الجنايات والخياناتّ ،
وكل ما يسيء إلى اإلنسان ّية والبشريّة.
فسئل :كيف يعينه
قال رسول الله« :Pرحم الله من أعان ولده على ب ّرهُ ،
على ب ّره؟ قال :Pيقبل ميسوره ،ويتجاوز عن معسوره ،وال يرهقه ،وال
يخرق به ،فليس بينه وبين أن يصير في ح ٍّد من حدود الكفرّ ،إل أن يدخل
في عقوق أو قطيعة رحم»(.)1
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•أعينوا أبناءكم على الب ّر
قد يكون الوالدان -مثالً -اللذان يعينان
أبنا َءهما على العقوق؛ أل ّن االبن عندما يرى
أ ّمه مسيئة لزوجته ،ومعتدية عليها بدون سبب
يُذكر ،سيجد مب ّررا ً (غير
حقيقي) إلبداء بعض
ّ
الخشونة معها ،فيضحي عاقّاً بحقّها ،وعندها يخسر خير
الدنيا ،وخير اآلخرة.

ليعلم الــشــبــاب أنّ
احترام األبوين
واجب
ٌ
والزم ،حـ ّـتــى لــو كانا
أميين أو غير ّ
مثقفين
ّ

مثال آخر :عندما يرى ابن أ ّن والده يميّز بينه وبين أحد إخوانه ،سيصاب
بالحزن ويسيء الظ ّن بالوالد -والعياذ بالله -عندها يستسهل استغابته،
وذكره بالسوء وأحياناً مناكفته وعدم احترامه ،وهذا هو العقوق.
•احترام األب َوين واجب

أيّها اآلباء! أيّتها األ ّمهات! ال ينبغي لكم التمييز بين أوالدكم في المح ّبة،
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ليعلم الشباب أ ّن احترام األبوين
واجب والزم ،حتّى لو كانا أميّين أو
ٌ
غير مثقّفينَ ﴿ :وقَضَ ى َربُّكَ أَ َّل تَ ْع ُبدُ واْ إِالَّ إِيَّا ُه َوبِالْ َوالِدَ يْنِ إِ ْح َسانًا إِ َّما يَ ْبلُ َغ َّن
ف َوالَ تَ ْن َه ْر ُه َما َوقُل لَّ ُه َما
ِعندَكَ الْ ِك َب َر أَ َحدُ ُه َما أَ ْو ِكالَ ُه َما َفالَ تَقُل لَّ ُه َمآ أُ ٍّ
َق ْو ًل كَرِي ًما﴾ (اإلسراء.)23 :
قال اإلمام الصادق « :Qب ّر الوالدين من حسن معرفة العبد بالله،
إذ ال عبادة أسرع بلوغاً لصاحبها إلى رضاء الله من ب ّر الوالدين المؤمنين
حق الوالدين
حق الله تعالى ،إذا كانا على منهاج
ّ
لوجه الله؛ أل ّن ّ
مشتق من ّ
الدين والس ّنة ،وال يكونان يمنعان الولد من طاعة [الله] إلى طاعتهما ،ومن
اليقين إلى ّ
الشك ،ومن الزهد [إلى] الدنيا ،وال يدعوانه إلى خالف ذلك،
وجل:
فإذا كان كذلك فمعصيتهما طاعة ،وطاعتهما معصية ،قال الله ع ّز ّ
﴿ َوإِن َجاهَدَ اكَ َعلى أَن تُشْ رِكَ بِي َما لَ ْي َس لَكَ ِب ِه ِعل ٌْم ف ََل ت ُِط ْع ُه َما﴾ (لقمان:
 .)15وأ ّما في باب المصاحبة فقاربهما ،وارفق بهما ،واحتمل أذاهما بحق ما
وسع الله تعالى
احتمال عنك في حال صغرك ،وال تضيّق عليهما في ما قد ّ
عليك من المأكول والملبوس ،وال تح ِّول وجهك عنهما ،وال ترفع صوتك فوق
صوتهما ،فإ ّن تعظيمهما من أمر الله ،وقل لهما بأحسن القول والطف بهما،
فإ ّن الله ال يضيع أجر ال ُمحسنين»(.)2
•بما قدّ مت أيديكم!
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وال يجدر بكم أن تم ّيزوا بين الصغير والكبير ،أو الصبي والبنت؛ أل ّن ذلك
يبعث على خلق الخالفات بين األبناء فتكونوا مذنبين ،وقد يج ّر ذلك العداء
إلى األجيال القادمة ،وهذا ما نشاهده فعالً في بعض مجتمعاتنا المعيشة.
إ ّن جميع هذه المسائل تُع ّد أسباباً لقطع رحمٍ  ،ولوجود اختالفات ونزاعات
تُع ّد
معاصي وآثاماً ،لكن من يحمل وزرها ،هو من كان سبباً في وجودها.
َ

إنّه تقصير ذلك األب الذي كان يميّز بين أبنائه ،وال يساوي بينهم أبدا ً،
ذنب في نظر أهل القلوب
كونه كان ّ
يحب أحدهما ،ويبغض اآلخر ،وهذا ٌ
الح ّية.
أيّها السادة! أيّتها السيّدات! إ ّن ما تعيشون فيه اليوم من مصائب وخالفات
ونزاعات بين أبنائكم وأحفادكم ،مرجعه إلى التمييز الممقوت الذي زرعتم
بذوره أنتم حينما تقبّلون أحدهم ،وتتركون اآلخر دون مساواة وعدل.

األمهات! ال ينبغي
أيّ ها اآلباء! أيّ تها ّ
المحبة
يف
أوالدكم
لكم التمييز بين
ّ
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•المعاملة العادلة

أيّها األبوان! عليكما أن تحذرا التو ّدد إلى أحد األبناء في الوقت الذي
يسمع أو يرى ابن آخر حديث الو ّد ذاك ،واعلما أ ّن ذلك االبن سيعاني من
بقي تعاملكما ذاك على وضعه .فكم هو جميل ذلك التعامل
مشكل ٍة إذا َ
الذي يتساوى فيه األبناء جميعاً ،وكم هو ُمحس ٌن وحكي ٌم ذلك األب الذي
يحتضن ولديه الواحد تلو اآلخر ،وال يقتصر على أحدهما بذلك الفعل!
قال اإلمام الصادق جعفر بن مح ّمد « :Qقال والدي  :Qوالله،
إنِّي ألصانع بعض ولدي ،وأجلسه على فخذي وأكثر له المح ّبة ،وأكثر له
الحق لغيره من ولدي ،ولكن محافظة عليه منه ومن غيره ،لئال
الشكر ،وإ َّن ّ
يصنعوا به ما فعل بيوسف إخوته ،وما أنزل الله سورة يوسف إال أمثاالً؛
لكيال يحسد بعضنا بعضاً كما حسد يوسف إخوت ُه ،وبغوا عليه»(.)3
حل الخالفات
طريق إلى ّ
• ٌ

الهوامش

(*) مستفاد من كتاب :األخالق البيت ّية ،الفصل
العاشر.
)(1الكافي ،الكليني ،ج  ،6ص .50

)(2مصـبــاح الشريعــة ،منســــوب لـإلمــــام
الصادق  ،Qص .70
)(3الحدائق النضرة ،البحراني ،ج  ،2ص .324
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أيّها اآلباء! ال ينبغي لكم أن تم ّيزوا بين أبنائكم ،ولو فعلتم ذلك،
لخ ّربتم بأيديكم أساس
المؤسسة األسريّة .وعلى العكس من ذلك ،فإ ّن
ّ
حكم المحبّة في البيت يسمو ّ
بكل العائلة إلى علّيين ،ويرفع معه ثالثين
في المئة من مجمل النزاعات أو الخالفات التي يمكن أن تحدث من
دون تلك المحبة.
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فقه الولي

مـــن أحـــكـــام األمـــر
بــالــمــعــروف والنهي
عــــن الـــمـــنـــكـــر()1
الشيخ علي معروف حجازي
األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
من أسمى الفرائض وأشرفها ،وبهما تقام
الفرائض ،والتارك لهما أو غير المبالي
بهما ،مأثو ٌم وله عذاب أليم.
تعدّ هاتان الفريضتان من الواجبات التي
أجمع عليها علماء اإلسالم ،بل وجوبهما من ضروريّات
اإلسالمي.
الدين
ّ
ّ
الحث عليهما في القرآن الكريم واألخبار
وقد ورد
الشريفة ،قال الله تعالىَ ﴿ :ولْ َتكُن ِّمنك ُْم أُ َّم ٌة َيدْ ُعونَ إِلَى
الْ َخ ْي ِر َويَأْ ُم ُرونَ بِالْ َم ْع ُر ِ
وف َويَ ْن َه ْونَ َع ِن الْ ُمنكَ ِر َوأُ ْولَ ِئكَ ُه ُم
النبي مح ّمد« :Pإنّ
الْ ُم ْفلِ ُحونَ ﴾ (آل عمران  ،)104وعن ّ
وجل ليبغض المؤمن الضعيف الذي ال دين له.
الله ع َّز َّ
فقيل :وما المؤمن الضعيف الذي ال دين له؟ قال :الذي ال
ينهى عن المنكر»(.)1
 -1وجوبهما كفائيّ

أ -تجب هاتان الفريضتان وجوباً كفائ ّياً ،فيجب التص ّدي لهما
م َّمن تتحقّق بهم الكفاية؛ فلو قام بهما من به الكفاية،
سقط الوجوب عن الباقين ،ولو لم يقم بهما من به
الكفاية ،كان ّ
كل من اجتمعت فيه الشروط تاركاً للواجب
وآثماً.
ب -لو توقّف الوجوب على تص ّدي مجموعة أو أكثر ،وجب
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االجتماع بقدر الكفاية ،ولو اجتمع ع ّدة أشخاص دون مقدار الكفاية
ولم يجتمع معهم البق ّية ،ولم يكن المجتمعون قادرين على جمع
البق ّية ،سقط الوجوب عن المجتمعين ،وبقي اإلثم على المتخلّفين.
ج -لو قام شخص واحد أو أكثر بالواجب دون إحداث أي تأثير ،واحتمل
آخر أو أكثر التأثير ،وجب عليهم القيام بهذه الفريضة مع اجتماع
الشروط.
د -يجب القيام باألسلوب المناسب بصيغة األمر بالمعروف والنهي عن
المنكر.
 -2حدودهما
إ ّن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكليفان شرع ّيان ،وواجبان
اجتماعيّان إنسانيّان على عموم المكلّفين ،وال عالقة للوجوب بحاالت
المكلّف ،من كونه متز ّوجاً أو عازباً ،وال
يختص الوجوب بفئة أو شريحة
ّ
من الناس ،بل يشمل جميع من تتوفّر فيهم الشروط ،ويجب حتّى على
الزوجة واألوالد ،فعند مشاهدة ترك معروف أو فعل حرام من ِق َبل الوالدين
أو الزوج ،تجب المبادرة إلى األمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع توفّر
شروطهما.
 -3قصد القربة
ال يشترط فيهما قصد القربة .نعم ،لو قصدها ،يُثاب عليها.
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 -4شروط وجوبهما
شروط وجوب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر أربعة:
األ ّول :العلم بالمعروف والمنكر.
الثاني :إصرار العاصي على الذنب.
الثالث :احتمال التأثير.
الرابع :عدم احتمال المفسدة.
وفي ما يأتي ،تفصيل لتلك الشروط.
أ ّوالً :العلم بالمعروف والمنكر
 -1يجب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر حينما يكون الشخص ال ُمخالف
عالماً بالحكم
الشرعي ويخالفه متع ّمدا ً .وأ ّما من يرتكب الذنب لجهله
ّ
بالحكم
الشرعي ،فيحتاج إلى إرشا ٍد وهداية ،وال يجب في حقّه األمر
ّ
والنهي ،وكذلك من يرتكب الذنب غافالً أو جاهالً بالموضوعّ ،إل إذا كان
الموضوع من األمور المه ّمة ج ّدا ً عند الشارع ،فيجب حينئذ أن يُلفت
نظره إلى الحكم
الشرعي أو انطباقه على الموضوع.
ّ
وإل ال يجب عليهما
 -2يجب على اآلمر والناهي أن يعرفا المعروف والمنكرّ ،
األمر بالمعروف والنهي عن المنكر .كما يجب تعلّم شروط األمر بالمعروف
والنهي عن المنكر؛ حتّى ال يقعا في المنكر أثناء األمر والنهي.
 -3إذا علم المتص ّدي ،أو احتمل ،أ ّن المكلّف ال يعتقد -اجتهادا ً أو تقليدا ً-
بوجوب فعلٍ أو حرمته ،فال يجب أمره ونهيه ،بل ال يجوز ،حتّى إن كان
المتص ّدي يَع ّد أن ذاك المكلّف ترك واجباً أو فعل حراماً.

ثانياً :إصرار العاصي على الذنب
 -1لو علم المتص ّدي ،أو احتمل ،أ ّن العاصي ليس مص ّرا ً على المعص ّية ،ولن
يستم ّر عليها دون أن يتد ّخل أحد في أمره ونهيه ،فال يجب أمره ونهيه.
 -2يجب التوبة من الذنب؛ فلو ارتكب المكلّف حراماً ،أو ترك واجباً ،فتجب
عليه التوبة فورا ً ،ومع عدم ظهورها منه ،وجب أمره بها.

 -3لو حصل العلم أو االطمئنان أ ّن فالناً يريد ارتكاب معصية ،فيجب نهيه.
وتت ّمة الشروط في العدد المقبل بإذن الله.

الهوامش
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العاملي ،باب وجوب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،حديث .5
)(1وسائل الشيعة ،الح ّر
ّ

اإلعالمي ..بوق الفتنة
•التضليل
ّ

ّ
محك الفتن
االجتماعية على
•العالقات
ّ
•اخرج من خلف الهاتف ،ثم تكلّ م
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•الفتنة في نهج البالغة
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الملف

الفتنة في نهج البالغة
الشيخ خليل رزق
كلم ٌة من أربعة أحرف ،بسيطة ووقعها خفيف ،تتر ّدد كثيراً على
أسماعنا ،سواء في القضايا السياس ّية ،أو االجتماع ّية ،أو الدين ّية ،وقد
نخالها أمراً عابراً ،في حين أنّ آثارها وعواقبها في الواقع جسيمة جدّ اً!
إنّها «الفتنة» ،من أكثر الظواهر االجتماع ّية غموضاً والتباساً ،ول ُحسن
علي  ،Qوحدّ د
النجاة منها ،نقرأ في نهج البالغة كيف م ّيزها اإلمام ّ
مالمحها ،وسبل التعامل معها.
•الفتنة بين السلب واإليجاب
بنظر ٍة إجمال ّية في القرآن الكريم ،نرى أنّه استعمل كلمة «الفتنة» في
موارد متع ّددة ،وكلّها تعود إلى معنيَين أساسيَّين:
إيجابي.
األ ّول:
ّ
سلبي.
الثانيّ :

فعلى مستوى النظرة اإليجابيّةَ ،ع َّد القرآن الكريم الفتنة نوعاً من
اس أَن يُ ْت َركُوا أَن يَقُولُوا آ َم َّنا َوه ُْم َل
االختبار
اإللهي للناس﴿ :أَ َح ِس َب ال َّن ُ
ّ
يُ ْف َت ُنونَ ﴾ (العنكبوت ،)2 :وقوله تعالى لموسى َ ﴿ :Qو َف َت َّناكَ ُف ُتونًا﴾
ولعل هذا هو المعنى األساس للفتنة.
(طهّ ،)40 :
السلبي ،فكذلك استعملها القرآن في موارد متع ّددة،
وأ ّما في االت ّجاه
ّ
ومن أه ّمها :الشركَ ﴿ :وقَاتِلُوه ُْم َح َّتى الَ تَكُونَ ِف ْت َن ٌة َو َيكُونَ الدِّ ي ُن لِلّ ِه﴾
(البقرة ،)193 :وأيضاً اإلضاللَ ﴿ :و َمن يُ ِر ِد اللهُ ِف ْت َنتَهُ َفلَن تَ ْملِكَ لَهُ ِم َن الل ِه
شَ ْي ًئا﴾ (المائدة ،)41 :وأيضاً الكفر ،وفتنة العذاب ،وفتنة المال والولد.
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وال ّ
شك أ ّن اللتباس المفهوم ،مخاطر ونتائج غير محمودة ،وإذا ما
ماسة إلى الوقوف على األمور التي
تجاوزنا المعنى
اإليجابي ،فإنّنا بحاجة ّ
ّ
السلبي .لكن نع ّرج في البداية على خصوص ّية زمن أمير
تتعلّق بالمعنى
ّ
المؤمنين  ،Qحيث تح ّدث  Qعن الفتنة وأشكالها نتيجة تلك
الظروف.

❞أم ــي ــر الــمــؤمــنــيــن :Q
«ال يــحــمــل هـــذا ال ـ َـعـ ـ َل ـ َـم ،إال
أهـــــلُ ال ــب ــص ـ ِـر وال ــص ــب ــر»❝

•

خصوصية حروب أمير المؤمنين Q
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يقول اإلمام الخامنئي}« :في عصر أمير المؤمنين  ،Qعندما
كان جيشه  Qوخصمه يلتقيان ،كان ٌّ
حل
كل منهما يؤ ّدي الصالة .وإذا ّ
شهر رمضان ،يصومون جميعهم .وكانت أصداء تالوة القرآن الكريم ت ُسمع
من المعسك َرين .كان المسلمون في الجانبين عندما يتواجهون ،ال يشعرون
بالوضوح والصراحة وراحة البال التي ُوجدت وسادت في عصر رسول اللَّه
 .Pلهذا ،كانت األسئلة والشبهات والتر ّدد والحيرة ،تبرز من حين إلى
آخر في معركة صفّين .وكان كثي ٌر من الناس حائرا ً أو مش ّوشاً .ولقد كانت
الشعارات المشتركة تمأل األجواء ،إلى الدرجة التي جعلت أمير المؤمنين
أهل البص ِر والصبر»()1؛
 Qيك ّرر م ـرارا ً« :ال يحمل هذا ال َعلَ َم ،إال ُ
فالمقاومة ال تكفي وحدها ،بل يلزم الوعي والذكاء وح ّدة البصر .هذه هي
خصوص ّية عصر أمير المؤمنين  ،Qوآالم هذا األمير وأوجاعه .)2(»Q
ومن خالل هذا الباب ،نحتاج إلى توضيح مجموعة نقاط حول الفتنة:
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•أ ّوالً :إدراك الفتنة وكشفها

علي  Qالرائد والحاذق والدقيق في بيان معنى الفتنة؛
كان اإلمام ّ
فكان أن نبّه  Qإلى ضرورة االستعاذة منها بقوله« :ال يقول ّن أحدكم:
مضلت
اللهم إنّي أعوذ بك من الفتنة ...ولكن من استعاذ ،فليستعذ من ّ
الفتن ،فإ ّن الله سبحانه وتعالى يقولَ ﴿ :وا ْعلَ ُموا أَنَّ َما أَ ْم َوالُك ُْم َوأَ ْوالَ ُدك ُْم
ِف ْت َن ٌة﴾ (األنفال.»)28 :
إذا ً ،الخطوة األولى التي وضعها اإلمام  Qعلى الطريق الصحيح؛
هي ضرورة امتالك الوعي والفهم لحقيقة الفتنة السلبيّة ،والتي ينتج عنها
المضلت من الفتن .لذلك ،يلزم كشفها ،وعندها يلزم تكوين وعي صحيح.
ّ
•ثانياً :كيف تؤدّي الفتنة إلى الضالل؟

مضلت الفتن من األسباب التي تضع اإلنسان على حافّة الهاوية،
تع ّد ّ
مع ّرضاً لخطر السقوط في الفتنة .وخلف هذه األسباب ث ّمة عوامل كثيرة
هي المنشأ لحدوث هذه الكوارث على اإلنسان ّية .ووفقاً لما يقوله سماحة
اإلمام
الخامنئي } ،فإ ّن الفتنة كالغبار الذي يتح ّرك الناس في فضائه
ّ
بعيون مغلقة ،تجعلهم ال يعرفون بعضهم بعضاً ،فيرفع األخوة سيوفهم
بعضهم على بعض ،وينزلون ذبحاً وتقتيالً ببعضهم بعضاً!
وفي تاريخ اإلمــام أمير المؤمنين  ،Qوقعت في جسد األ ّمة
اإلسالم ّية فتن كبرى ،كانت سبباً أساس ّياً في االبتعاد عن جوهر الدين
كل جهود رسول الله
والرسالة ،وأنهكت المسلمين ،وكادت أن تضيع بسببها ّ
 Pلوال حكمة اإلمام  Qووعيه وصبره ونفاذ بصيرته ،حيث استطاع
اإللهي في سبيل بقاء الدين.
كل المؤامرات ،ويض ّحي بحقّه
أن يتجاوز ّ
ّ
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فعندما تذهب إلى الحرب والجهاد في سبيل الله مثالً ،وتق ّدم نفسك
لتكون في ركب الشهداء ،فهذا ال يعني أنّك
ذهبت إلى الفتنة .نعم ،عندما
َ
تفقد بصيرتك ووعيك ،وتذهب في مسارب الضياع واالنحراف ،فحينها
تكون قد وق َعت تحت أنياب الفتنة.
•ثالثاً :مالمح الفتنة وتط ّورها
ث ّمة جهات كثيرة فاعلة ومح ّركة وباعثة تقف وراء حدوث الفتن في
المجتمعات .ونظرا ً لخطط هذه الجهات الشيطان ّية ،ومنعاً من اكتشاف
أمرها وافتضاحها أمام الناس ،تعمد إلى طرق وأساليب تتد ّرج من خاللها

❞تـ ــعـ ــدّ مـ ــضـ ـ ّـات ال ــف ــت ــن مــن
األس ــب ــاب الــتــي تــضــع اإلنــســان
عــى حـ ّ
ـافــة الــهــاويــة ،وتجعله يف
خــطــر الــســقــوط يف الفتنة❝

إلى إطالق الفتنة بحجم صغير ،لتأخذ األخيرة بعد ذلك مداها وتنتشر بين
أفراد المجتمع ،ث ّم األ ّمة جمعاء.

وهذا ما يلفت النظر إليه اإلمام  Qحيث يقول« :تبدأ في مدارج
خف ّية ،وتؤول إلى فظاعة جل ّية»(.)3
ويقول أيضاً « :Qإنّما بدء وقوع الفتن أهواء تُتّبع وأحكام تُبتدع،
يخالف فيها كتاب الله ،ويتولّى عليها رجال رجاالً على غير دين الله»(.)4
الفتن إذا ً:
ثم تكبر :فالفتنة تبدأ ضعيفة ث ّم تتفاقم ،فتكبر ويشت ّد
 -1تبدأ ضعيفة ّ
خطرها ،وتتعاظم حتّى تنتشر في جميع األرجاء ،فتحدث الكوارث
واألزمات والبالءات بعدها!

 -3ظاهرها سلس وباطنها خطر :نستذكر حادثة الخوارج عندما قالوا :ال
حق
حكم ّإل لله ،وقول أمير المؤمنين  Qمن ّبهاً الجيش« :كلمة ٍّ
يُراد بها باطل»(.)5
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 -2اتّباع األهواء :إ ّن وقود الفتنة يكون غالباً ات ّباع األهواء ،أو ابتداعاً في
دين الله ،وتنطوي في حقيقتها على مخالفة الدين.
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•أسلوب المعالجة

علي  Qطريقتين في مواجهة الفتن:
نستقي من أسلوب اإلمام ّ

األولــى :التي عمد من خاللها إلى المواجهة والمعالجة عن طريق
المحافظة على وحدة المجتمع
اإلسالمي ،كمدخل للحفاظ على الدين
ّ
وصيانة الدعوة اإلسالم ّية التي كانت في مهدها .وهذا ما حصل عند وفاة
رسول الله ،Pإذ وقفت الفتنة العظمى في التاريخ
اإلسالمي ،واألولى من
ّ
النبي ،Pوسلبت أمير المؤمنين
نوعها ،حيث انقلبت األ ّمة على وص ّية ّ
 Qحقّه في الخالفة .يقول  Qعن تلك الفتنة« :أيّها الناس ،شقّوا
أمواج الفتن بسفن النجاة ،وع ّرجوا عن طريق المنافرة ،وضعوا عن تيجان
المفاخرة .أفلح من نهض بجناح ،أو استسلم فأراح .هذا ماء آجن ،ولقمة
يغص بها آكلها ،ومجتني الثمرة لغير وقت إيناعها»( .)6يب ّين  Qأ ّن
ُّ
المفلح أحد رجلين؛ إ ّما ناهض لألمر بجناح؛ أي بناصر ومعين يصل بمعونته
إلى ما نهض إليه ،وإ ّما مستسلم يريح الناس من المنازعة بال طائل؛ وذلك
عند عدم الناصر ،واآلجن :المتغ ّير الطعم واللون فال يُستساغ ،واإلشارة إلى
الخالفة ،أي إ َّن اإلمرة على الناس م ّما ال يهنأ صاحبها ،وال تحمد عواقبها،
يغص بها آكلها فيموت بها .ويشير إلى أ ّن ذلك لم يكن الوقت الذي
كاللقمة ّ
يسوغ فيه طلب األمر ،فلو نهض إليه كان كمجتني الثمرة قبل نضجها.
علي
الثانية :كانت على العكس من األولى ،وفي كليهما كان لإلمام ّ
 Qموقف يتّسم بالحكمة والشجاعة ،ولك ّنه هنا أبى السكون ،ورفض
االنصياع إلى دعوات أهل الباطل .وبعد أن قام  Qباإلنذار والوعظ
واإلرشاد وتقديم النصيحة ،رفع السيف في وجه ُم ْحدثي الفتن في الجمل
وصفّين والنهروان ،فقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين ،وتعامل مع رؤوس
الفتنة بالحزم والش ّدة .يقول « :Qأال وإ ّن الشيطان قد جمع (حزبه)،
علي نفسي ،وال لبس
واستجلب خيله ورجله .وإ ّن معي لبصيرتي ،ما لبست ّ
علي .وأيم الله ،ال أفرط ّن لهم حوضاً أنا ماتحه ،ال يصدرون عنه وال يعودون
ّ
إليه»()7؛ أفرطه؛ أي :امأله حتى فاض .والماتح :من متح الماء نزعه؛ أي أنا
نازع ماء حوض البالء والفناء ألسقيهم منه ،وسير ُدون الحرب وال يصدرون
عنها ،ومن نجا منهم فلن يعود إليها .وهنا ،يجعل أمير المؤمنين Q
ركيزة عمله« :إ ّن معي لبصيرتي».
40

❞ي ــج ــع ــل أم ــي ــر
ركيزة عمله« :إنّ

المؤمنين Q

معي لبصيرتي»❝

•الفتن عبر التاريخ

من الواضح
والجلي أ ّن الحديث عن
ّ
الفتنة واستحضار الماضي ،ليس لمج ّرد
وإل لكان لغوا ً وعبثاً ال
العرض واالستعراضّ ،
بأي شيء ،بل الهدف هو
ينتفع منه اإلنسان ّ
القول إ ّن ما حصل في الماضي ،سوف يتك ّرر ،ولكن
بوجوه وأشكال جديدة ومتغيّرة؛ أي إ َّن الفتن الحاليّة هي
نموذج للماضي.
فالناكثون والقاسطون والمارقون ،هي توصيفات يحمل مضمونها
الكثيرون .والعابثون ،والمنافقون ،وأصحاب البدع والضاللة ،والعاملون على
كل فترة من التاريخ ،ليمارسوا هذه
حصول الفتن ،ال ب ّد وأن يظهروا في ّ
الرذائل والقبائح بطريقة تتناسب مع العصر الذي يعيشون فيه.
•لمواجهة الفتن

الهوامش

)(1نهج البالغة ،الخطبة.173 :
)(2يراجع :العودة إلى نهج البالغة ،السيد
الخامنئي} ،ص.40
)(3نهج البالغة ،الخطبة.151 :

)((4م .ن ،).الخطبة.50 :
)((5م .ن ،).الخطبة.40 :
)((6م ،ن) ،الخطبة.5 :
)((7م ،ن) ،الخطبة.10 :
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لهذا ،يحتاج اإلنسان المؤمن
الرسالي أن يحمل الوعي ،ويمتلك البصيرة
ّ
الحق
النافذة ،التي تجعله قادرا ً على مواجهة الفتن ،التي تمارس ض ّد أهل ّ
تتجسد الكثير
عبر خدع وأساليب شيطانيّة متع ّددة .وفي حاضرنا وواقعنا ّ
من هذه الفتن ،وتظهر بأشكال مختلفة ،لتصرف الناس عن الحقيقة ،من
خالل وسائل إعالم ّية شيطان ّية مدعومة من دول استعماريّة كبرى ،تحاول
بحق المجاهدين ،في حين أنّهم ض ّحوا وبذلوا
ممارسة أكبر عمل ّية تشويه ّ
دماءهم في سبيل ع ّزة اإلنسان وكرامته.
ليس هذا غريباً؛ فقد استطاع أسالفهم زرع ّ
الشك في مولى المتقين
عندما استغربوا شهادته في محرابه في بيت الله ،وهو رمز التقوى
والعبادة.
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الملف

ّ
اإلعالمي..
التضليل
بــوق الفتنــــة

د .علي الحاج حسن

اإلعالم في جوهره عمل ّية ثقاف ّية تواصل ّية ،تلعب دوراً محوريّاً على
مستوى إيصال المعلومة والمعرفة إلى اآلخر المتلقّي ،فتساهم في
الذهني وبناء المجتمعات ورق ّيها ،وانتقالها إلى مرحلة البناء
التكوين
ّ
()1
الحضاري .
ّ
ولكن بعض اإلعالم المعاصر بات يلعب دوراً بعيداً عن أهدافه،
ّ
أقل ما يُقال فيه إنّه أصبح مدعا ًة للتفرقة ،والفتنة ،وإلقاء الشبهات،
وتضليل األذهان ،ليحصد في النهاية أهدافاً أخرى سياس ّية أو اقتصاديّة
أو ما سواها .وعندما يساهم اإلعالم في صناعة وعي باطل ّ
وهش ،فقد
ير ّوج ألنماط من التفكير تخدم مصالح القوى المهيمنة بالدرجة األولى.
اإلعالمي؟ وما هو تأثيره؟ وما هي ُسبل مواجهته؟
فما هو التضليل
ّ
•حقيقة التضليل اإلعالمي

قُ ّدمت العديد من التعريفات لعمل ّية التضليل ،ب ّينت جوانبه وحدوده
وأهدافه ،والتي يمكن بواسطتها فهم المآالت الحقيقيّة لهذه العمليّة
المقصودة والمخطّط لها .التضليل
اإلعالمي في أحد تعريفاته ،هو
ّ
«معلومات كاذبة مقصودة ،تق ّدم فائدة من أجل ش ّن عمليّات عسكريّة
فاعلة ...وتوجيه عمل ّية التالعب بالوعي والتحكّم به»(.)2
والتضليل في تعريف آخر؛ هو «مشروع منظّم ومخطّط ،يهدف
إلى تشويش األذهان والتأثير على العقل كما على العواطف وال ُمخيّلة،
وليس له سوى هدف واحد وهو إدخال الشكوك وخلق االضطراب وهدم
المعنويّات»( .)3ويعتمد بشكل أساس على الكذب وتشويه الحقائق ،حتّى
لو كان في جزء منه يلتقي مع الحقيقة؛ ليقع مؤثّرا ً عند المستهدفين(.)4
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اإلعالمي هو عمل ّية خداع
يتّضح من مجمل التعريفات أ ّن التضليل
ّ
متع ّمدة من جانب مصادر معلَن عنها ،أو جهات وأجهزة لديها قنوات س ّريّة،
هدفها خداع الطرف المتلقّي باألخبار والمعلومات ،والتالعب بالرأي العام،
أو تضليل جهات مح ّددة أو شخص ّيات وقيادات سياس ّية وعسكريّة بعينها،
عن طريق خلق واقعٍ مزيّف ومغلوط ،بما يؤ ّدي إلى حصول اإلقناع بما فيه
الكفاية ،وذلك باالستفادة من وسائل اإلعالم واالت ّصال
الجماهيري ،وأحدث
ّ
والسياسي ،وتقنيّات التعامل والتأثير
الدعائي
فنون التسويق
النفسي،
ّ
ّ
ّ
بواسطة معلومات كاذبة ،أو مفبركة ،أو إخفاء معلومات حقيقيّة وأساسيّة،
بغية تحقيق أهداف سياس ّية أو إليقاع الخصم في الخطأ بالحسابات ،م ّما
يدفعه لسلوكات تتوافق مع ما يريده الطرف المضلّل(.)5
•متى يكون التضليل مؤثراً؟

تضليلي أن يكون مؤثّرا ًّ ،إل إذا كان بغير
إعالمي
ألي نشاط
ال يمكن ّ
ّ
ّ
علم الطرف ال ُمضلّل ،وأن يكون ث ّمة موثوق ّية أو مقبول ّية للجهة القائمة به،
وقابل ّية الفرد والجماعة عا ّمة ،والطرف المضلَّل خصوصاً للوقوع بالتضليل.
ّ
عندما
يستغل اإلعال ُم الناس ،فيخدعهم بالكذب وترويج األضاليل ،وتقديم
حق والعكس صحيح ،عند ذلك يحقّق أهدافاً ُرسمت له،
الباطل على أنّه ّ
ومنها :نشر الفتنة ،وتأجيج الصراع ،وتشويه الرموز والقيادات والشخص ّيات
وتنصيب أخرى مكانها ،فيسهل عند ذلك اختراق المجتمعات(.)6
الت
مي
ضليل اإلعال ّ
هــو عــمــلـ ّـيــة خــداع
متعمّ دة من جانب
مصادر مع َلن عنها،
أو جــهــات وأجــهـزة
لديها قنوات سرّ يّ ة
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إ ّن إطاللة سريعة على ما تنشره بعض وسائل اإلعالم ،سواء التقليديّة أو
اإلعالم الجديد ،تب ّين حجم المواد التحريض ّية ،والتي تصل إلى ح ّد إشعال
كل ما هو مشرق في ماضي الشعوب
الفتن ،وتدمير القيم ،واإلساءة إلى ّ
وحاضرهاّ .
ولعل النموذج المعاصر األبرز في هذا اإلطار ما تتع ّرض له
المقاومة اإلسالم ّية في لبنان من حمالت إعالم ّية مو ّجهة ومخطّط لها؛ لتكون
الساعد األيمن للقوى العسكريّة الصهيونيّة في تدمير إنجازات المقاومة
وقيمها ورموزها وشخصيّاتها؛ فتحقق بالحرب الناعمة أحياناً ما عجز الصهاينة
عن تحقيقه بأدوات أخرى .والشواهد على ذلك أكثر من أن تُحصى؛ فتُتّهم
المقاومة على سبيل المثال أنّها تخدم أهدافاً أخرى (إيران ّية مثالً) ،وأنّها
ال تهت ّم بمصلحة البلد وأهله ،أو أنّها سبب المشكالت االقتصاديّة واألزمة
الطائف ّية ،وغيرها من أشكال االستهدافات والتشويهات الباطلة.
•أركان التضليل
لذلك ،فالتضليل يعتمد بشكلٍ أساس على:

 -1الكذب والتشويه :بهدف إضعاف المقاومة وتقديم صورة مش ّوهة
عنها .ولطالما نعتت أمريكا وحلفاؤها المقاومة بكلمات وصفتها فيها
بـ«اإلرهاب والتط ّرف».
 -2استخدام الحيل والمؤامرات وااللتفافات المفاجئة :إذ يعمد المضلِّل
إلى دفع جهة منبوذة ومشبوهة لمدح الجهة المستهدفة بالتشويه،
ليه ّز قيم المؤمنين بها ،ويخلق نوعاً من التماثل بين الجهتين.
 -3االستفزاز :بهدف الدفع نحو ردود أفعال تكون سبباً لإلدانة ،ومن ث ّم
الضغط واإلكراه على النزول عند ما يريد .وأسلوب االستفزاز له مفعول
خطير في إثارة الجمهور ،إذ قد يعمد األخير إلى تنفيس االحتقان
بطرق ُعنف ّية ،وغير عقالن ّية أبدا ً.
 -4الحقن واللعب على الرموز العنصر ّية والطائف ّية :كثيرا ً ما تستخدم
الجهات المغرضة هذه األساليب إلثارة الفتن والنعرات ،وتأجيج
الخالفات بين الجهات المقصودة ،وخطرها كبير.

•في مواجهة التضليل
تبدأ المواجهة من الوعي والبصيرة ،واتّخاذ موقف حاسم حيال القضايا
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المثارة ومدى تأثيرها على التو ّجهات وات ّخاذ القرارات .وقد ق ّدم اإلمام
الخامنئي } رؤي ًة متكامل ًة في رسم معالم اإلعالم الملتزم صاحب القيم،
ّ
ُجاه
ت
ينحو
والذي
رقي المجتمع ورفعة شأنه؛ فأشار إلى البصيرة على أنّها
ّ
المدماك األساس في مواجهة التضليل .لذلك قال }« :ينبغي علينا أن
وأل نم ّر على األحداث مرور الكرام ،كي نحقّق البصيرة في
نفتح أعينناّ ،
()7
ضوء التأ ّمل والتدبّر والتقييم الصحيح لألحداث والقضايا»  .وأكّد على «أ ّن
الحق ال يعتمد على األشخاص،
مؤشّ ر تشخيص ّ
الحق من الباطل؛ أل ّن
بل على البصيرة لتمييز ّ
()8
ت ــب ــدأ ال ــم ــواج ــه ــة مــن
الكثير من الشخص ّيات المعروفة تخطئ» .
الــــوعــــي وال ــب ــص ــي ــرة،
الرقي والصالح
•نحو ّ
ّ
واتــخــاذ مــوقــف حاسم
وقـــد لــفــت سماحته قــبــل ذلــك
حيال القضايا المثارة
إلى اإلعــام ودوره ،موضّ حاً جوانبه،
والمسؤول ّيات المترت ّبة عليه ،والمخاطر
الكامنة وراءه؛ فأكّد على أ ّن لإلعالم
دورا ً جوهريّاً يتمثّـــــل في
الـــرقي
ّ
بالمستــــوى
الثقافي للناس ،ونقل
ّ
الفكر
اإلسالمي الصحيح ،بما يتض ّمن
ّ
من توعيــة أخالق ّيـــــة واجتماع ّية،
تسير بالمجتمع
اإلسالمي عا ّمة إلى
ّ
الخير والصالح .يقول }« :يجب
أن يكون عموم تو ّجه الصحافة نحو
إصالح الثقافة العا ّمة .وعلى
المؤسسات
ّ
المختصة بشؤون التبليغ واإلعالم ،أن تبذل
ّ
()9
جهودها ت ُجاه إصالح الثقافة العا ّمة» .
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وح ّدد االت ّجاه العا ّم لحركة اإلعالم ،فقال
}« :بشكلٍ عا ّم ،يجب أن يكون عمل اإلذاعة
والتلفزيون ،كما قال اإلمــام الراحل {،
جامعة عا ّمة ،يُعلَّم فيها ال ِّدين ،واألخــاق،
والقيم اإلسالميّة ،وأسلوب العيش األفضل
والجديد في مجال العلم ،والسياسة ،واألفكار
الجديدة بلغة بليغة ومفهومة؛ حتّى يستطيع
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الجميع ،سواء من عا ّمة الناس ،أو من
أصحاب العقول المفكِّرة ،االرتــواء
كل حسب
من هذا المعين الف ّياضٌّ ،
استعداده وقابل ّيته»(.)10
لب
•األخــاق اإلنسان ّيةّ :
الدين
وهــــذا يــعــنــي أ ّن
مسألة األخالق اإلنسان ّية،
لـــب الـــديـــن ،وال
هــي ُّ
ب ـ ّد بحسب رأي اإلمــام
تحتل
الخامنئي } أن ّ
ّ
المركز األ ّول في الترويج
اإلعالمي الهادف ،وعن هذا
ّ
يقول سماحته }« :إ ّن
الهويّة األخالق ّية هي الهويّة
الحقيق ّية للمجتمع ،أي إ ّن
مركز الثقل في المجتمع هو
ـي ،وجميع
القطب األخــاقـ ّ
األمـــور األخـــرى إنّــمــا تــدور
حول محورها .فعلينا أن نولي
األخــاق أهم ّية كبيرة .وعلى
اإلذاعة والتلفاز التخطيط في
مجال نشر الفضائل األخالق ّية
وتفهيمها وبيانها ،كاألخالق
السلوك ّية ألفــراد المجتمع،
واالنضباط
االجتماعي ،والنظم
ّ
والتخطيط ،واألدب
االجتماعي،
ّ
واالهتمام باألسرة ،ورعاية
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❞لـــــــــــــــم يــــكــــن
التضليل اإلعــامـ ّـي
ولــيــد الــقــيــم العليا
واألخـــــاق النبيلة،
ول ــن يــكــون وسيلة
ارتـ ــقـ ــاء الــبــشــريّ ــة
وتـــــقـــــدّ مـــــهـــــا❝

حقوق اآلخرين ،وحفظ كرامة اإلنسان ،واإلحساس
بالمسؤول ّية واالعتماد على النفس ،والتحلّي بالشجاعة
الذات ّية والوطن ّية ،والقناعة التي هي من أه ّم
الفضائل األخالق ّية في المجتمع»(.)11
•فلنحافظ على هويّتنا

ختاماً ،لم يكن التضليل
اإلعالمي
ّ
وليد القيم العليا واألخــاق النبيلة،
ولن يكون وسيلة ارتقاء البشريّة
وتق ّدمها ،بل لم يخرج عن كونه
أدا ًة طيّع ًة بأيدي أصحاب السلطة،
والمتآمرين ،وأصحاب األهداف
المشبوهة؛ فقد أ ّدى التضليل دورا ً
ناعماً في تغيير القناعات وحرف
الحقائق .وهنا ،ينبغي التوقّف عند
الدور المطلوب ّ
أي موقع
لكل فرد في ّ
للحق
كان .وعندما نعطي آذاننا وقلوبنا ّ
والحقيقة ،ونتل ّمس أبعاد الخبر ،ونوقن
أ ّن الذي يستهدف المجتمعات يريد
لها أن تسير في ركابه الستغاللها فقط،
عند ذلك فقط نم ّيز الحقيقة من الضالل،
ونحافظ على هويّتنا من مخاطر الحرب
الناعمة.

الهوامش
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)(1مبادئ علم اال ّتصال ونظر ّيات التأثير ،محمود
حسن إسماعيل ،الدار العالمية للنشر والتوزيع،
ط ،2003 ،1ص .22
اإلعالمي ،د .فريد حاتم
)(2الدعاية والتضليل
ّ
الشحف ،دار عالء الدين ،ط ،2015 ،1ص .13
)(3الدعاية والتضليل في األفالم األمريك ّية ،مجد
عثمان ،رسالة ماجستير في ك ّلية اإلعالم جامعة
البتراء ،2015 ،ص .14
اإلعالمي ،جالل الشافعي ،دار
)(4من التضليل
ّ
البشير للطباعة والنشر ،األردن ،2005 ،ص .18
)(5مقال :دور التضليل اإلعالمي في الحرب
الناعمة-تاريخه وقواعده ،حسن الزين ،موقع:
/296/www.almaaref.org/4658

)(6مقال :إعالم الفتنة وفتنة االعالم ،عبد الستار
رمضان  ،موقعwww.rudaw.net :
الخامنئي } ،بتاريخ
)(7من كالم اإلمام
ّ
2010/10/26م.
)((8م .ن.).
الخامنئي } ،بتاريخ 11
)(9من كالم اإلمام
ّ
صفر 1416هـ.
)(10نق ًال عن :كتيب اإلعالم من منظار اإلمام
الخامنئي } ،الصادر عن دار الوالية للثقافة
ّ
واإلعالمُ ،نشر علىhttps://alwelayah.net/ :
.post/13280
)((11م .ن.).
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الملف

العــالقـات االجتماع ّية
ّ
محـــك الفتــن
علــى
الس ّيد حسن شكر
المجتمعات اإلنسان ّية مهد ّدة باألخطار بشكلٍ دائم ،والتهديد يكون
إ ّما من الداخل ،وإ ّما من الخارج.
خاصة
فاألخطار الخارج ّية التي يباشر بها العد ّو بنفسه ،لها ُسبل ّ
أي
بالمواجهة ،ولك ّن الخطر
الداخلي والتف ّتت المخطّط له لوحدة ّ
ّ
ألي عد ّو متربّص
مجتمع ،يُعدّ الخدمة المجان ّية
ّ
األهم التي تقدَّ م ّ
باأل ّمة .فالفتنة توفّر عليه المال ،والجهد ،والخسائر ،وتقلّص إنفاقه إلى
أدنى درجة.
•الفتنة مرفوضة بشكلٍ مطلق

يقول الله سبحانه وتعالىَ ﴿ :والْ ِف ْت َن ُة أَشَ دُّ ِم َن الْ َق ْتلِ ﴾ (البقرة.)191 :
أي شبهة في
واآلية الكريمة هي التعبير األوضح واألجلى الذي ال تعتريه ّ
تخصص ،أو تق ّيد بزمان أو أشخاص أو
فهمه ،فهي آية محكمة لم تؤ ّول ،أو ّ
ظروف مح ّددة.
أ ّما الروايات الشريفة الواردة عن المعصومين  ،Rوالتي تح ّدثت
عن الفتنة ،فهي كثيرة ،نشير إلى عدد منها:
عن الرسول األكرم« :Pفتنة اللّسان أش ّد من ضرب السيف»(.)1
وعنه« :Pيعذّب الله اللّسان بعذاب ال يعذّب به شيئاً من الجوارح،
رب ،عذّبتني بعذاب لم تعذّب به شيئاً! ف ُيقال له :خرجت منك
فيقول :أي ّ
فسفك بها الدم الحرام ،وانتُهب بها
كلمة فبلغت مشارق األرض ومغاربهاُ ،
المال الحرام ،وانتُهك بها الفرج الحرام»(.)2
خاص بدور اللّسان الخطير ،الذي
من الواضح أ ّن الفتنة ُربطت بشكلٍ ّ
بغض النظر عن التسميات التي ت ُطلق
يع ّد الوسيلة التي تنتقل من خاللهاّ ،
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لكل ما يصدر
عليها ،والتي ربّما تختلف فيما بينها ،إلّ أ ّن الجامع المشترك ّ
البشري تفريقاً وتشتيتاً ،هو الفتنة.
عن اللّسان ،ويؤث ّر في السلوك
ّ

نختم هذا المقطع بكالم عن أمير المؤمنين « :Qإ َّن الشَّ يطا َن
يُ َس ّني لَكُم طُ ُرقَ ُه ،ويُري ُد أ ْن يَ ُح َّل ِدي َنكُم ُعقْد ًة ُعقْدةً ،ويُ ْعطيَكُم بال َجماع ِة
فاص ِدفوا عن نَ َزغاتِ ِه ونَفَثاتِ ِه»(.)3
الفُرقَةَ ،وبالفُرقَ ِة ال ِفتْ َنةَْ ،
•من مصاديق الفتنة
أ -الغيبة والبهتان :يقول الله تعالى﴿ :يَا أَيُّ َها الَّ ِذي َن آ َم ُنوا ا ْج َت ِن ُبوا كَ ِثي ًرا ِّم َن
الظَّ ِّن إِنَّ بَ ْع َض الظَّ ِّن إِثْ ٌم َو َل تَ َج َّس ُسوا َو َل يَ ْغ َتب بَّ ْعضُ كُم بَ ْعضً ا أَيُ ِح ُّب
اب
أَ َحدُ ك ُْم أَن يَأْك َُل لَ ْح َم أَ ِخي ِه َم ْي ًتا َفكَ ِر ْه ُت ُمو ُه َواتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَ َّو ٌ
يم﴾ (الحجرات ،)12 :ويقول أيضاًَ ﴿ :و َمن يَك ِْس ْب خ َِطي َئ ًة أَ ْو إِثْ ًما
َّر ِح ٌ
ثُ َّم َي ْر ِم ِب ِه َبرِي ًئا َف َق ِد ا ْح َت َم َل ُب ْه َتانًا َوإِثْ ًما ُّمبِي ًنا﴾ (النساء ،)112 :ويقول
سبحانه﴿ :إِنَّ الَّ ِذي َن َجاؤُوا ب ْ ِ
ِالف ِْك ُع ْص َب ٌة ِّمنك ُْم َل تَ ْح َس ُبو ُه شَ ًّرا لَّكُم َب ْل
ُه َو َخ ْي ٌر لَّك ُْم لِك ُِّل ا ْمرِئٍ ِّم ْن ُهم َّما اكْ َت َس َب ِم َن ْ ِ
الثْ ِم َوالَّ ِذي تَ َولَّى ِك ْب َر ُه
يم﴾ (النور.)11 :
اب َع ِظ ٌ
ِم ْن ُه ْم لَهُ َع َذ ٌ
لزلت اللّسان األكثر شيوعاً،
هي ثالث آيات ترسم الحدود الشرع ّية ّ
والتي تع ّد المنشأ ألغلب الفتن التي تشيع بين الناس .فالغيبة ،وهي
ذكر عيب مستور بظهر الغيب ،والبهتان ،وهو أن تذكر عيباً آلخر بريء،
بكذب وافتراء ،واإلفك؛ وهو الكذب الصراح العظيم في أعراض الناس

بشكل
❞من الواضح أنّ الفتنة رُ بطت
ٍ
خاص بدور ال ّلسان الخطير ،الذي يعدّ
ّ
الوسيلة التي تنتقل مــن خاللها❝
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/366آذار
العدد 366
49

كل ذلك هو السلوك
وشؤونهم ،والذي ت ُقلب فيه األمور عن وجهها()4؛ ّ
العملي المد ّمر لنسيج األمان
ألي أ ّمة ،مهما كان الدين الذي
االجتماعي ّ
ّ
ّ
انتمت إليه ،ومهما كانت الشريعة التي آمنت بها ،فشأن هذه السلوكات
أن تذيب الثقة بين أفراد األ ّمة ،وتزرع كوامن األحقاد وبواعث االنتقام
بينهم؛ فيؤ ّدي ذلك إلى تشتّت الجهود وضياع الق ّوة التي تتشكّل من
خالل المحبّة والتراحم والتعاضد.
ب -النميمة ونقل الكالم وتتبع العثرات :واحدة من أبرز أسباب الفتنة فيما
بين الناس بشكل عام ،بين أفراد العائلة الواحدة ،بين األصدقاء ،بين
الجيران ،بين زمالء العمل أو الدراسة ،هي نقل الكالم ولو كان يظهر
أنّه من مألوف الكالم ،ومن الواقع ،لكنه من النميمة ،التي تح ّول حياة
اآلخرين إلى مادة لتداول األحاديث ،وملء الوقت بالتسلية في ما يجري
في حياتهم ،األمر الذي يدفع إلى أخالقيات اجتماع ّية أسوأ ،وعالقات
صح التعبير؛ فمن باب التسلية تصبح
اجتماعية ضعيفة ،بل مش ّوهة إذا ّ
عثرات اآلخرين مادة لالهتمام والمراقبة ،ثم تتطور األمور ليصاب
اإلنسان بخصلة
التجسس على غيره ،وتتح ّول النميمة إلى خلق مبتذل
ّ
عند صاحبها ،ليصبح منبوذا ً في وسطه ،يُخشى من سوء حكمته ،وعدم
ستره على اآلخرين ،وهي من شرار صفات المسلم ،أن ال يأمن الناس
ش ّر لسانه .في الوقت الذي يحثّ الدين الحنيف على ستر خصوصيات
الناس ،بل وستر معاصيهم ،للحرص على شياع األلفة والمح ّبة في
المجتمع ،ال الفتنة والنزاع والخصام والحقد ..األمور التي تتولد عندما
يرى الناس أنّهم مادة تسلية لآلخرين ،وقد يبادلونهم السلوك نفسه.
ج -االستهزاء والتن ّمر :عن اإلمام الصادق « :Qال يطمع ّن المستهزئ
بالناس في صدق المو ّدة»( .)5االستهزاء والتن ّمر خصلتان ال تنتميان
إلى منظومة النبل والقيم الكريمة واألخالق الرفيعة ،وهما تع ّدان من
المشاكل القديمة الجديدة المعاصرة ،حيث تمتلئ بهما بعض النوادي
الثقاف ّية والمجامع التربويّة ،فتسود أجواء من السخرية والتن ّمر على
اآلخرين .وال يتّسع المجال هنا لتبيان آثارهما الواضحة على المجتمعات
اإليماني
البشريّة عا ّمة ،فضالً عن المجتمع
اإللهي الذي من المفترض أن
ّ
ّ
يحمل في نفوس أفراده أندى الصفات التي تتوافق مع الفطرة النقيّة.
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فالساخر بالناس والمتن ّمر على الضعفاء ،يتح ّول شيئاً فشيئاً إلى رمز من

رموز التفلّت من القيم ،بالتالي ،ينقم المجتمع عليه .فلو كثر عدد هؤالء،
لشكّلوا فريقاً مقابل الفريق الذي يريد الحفاظ على االنسجام العام .ونختم
لرب العالمين حيث يقولَ ﴿ :يا أَ ُّي َها
الكالم في هذه النقطة بالكالم الفصل ّ
الَّ ِذي َن آ َم ُنوا ال َي ْس َخ ْر َق ْو ٌم ِم ْن َق ْو ٍم َع َسى أَنْ َيكُونُوا َخ ْيراً ِم ْن ُه ْم َوال نِ َسا ٌء
َاب
ِم ْن نِ َسا ٍء َع َسى أَنْ يَكُ َّن َخ ْيراً ِم ْن ُه َّن َوال تَلْ ِم ُزوا أَنْف َُسك ُْم َوال تَ َنابَ ُزوا ب ِْالَلْق ِ
وق بَ ْعدَ ْ ِ
ِب ْئ َس ِال ْس ُم الْف ُُس ُ
الي َمانِ َو َم ْن ل َْم يَ ُت ْب َفأُولَ ِئكَ ه ُُم الظَّالِ ُمونَ ﴾
(الحجرات.)11 :
•خبر الفاسقين :فتنة

حينما نتأ ّمل حال المجتمعات البشريّة بشكلٍ عا ّم ،فإنّنا نصل إلى قناعة
واضحة ويقين ّية أ َّن أكثر الصراعات االجتماع ّية التي تعصف بالمؤمنين،
منشؤها «الفاسقون» ،الذين ال تروق لهم وحدة المؤمنين ،فيثيرون الفتنة
بينهم.
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والمقصود بالفاسقين األشخاص الذين ال يتحلّون بقيمة الصدق ،فال
يؤ َمن الخبر منهم ،وهو التفسير المستفاد من قول الله تعالى﴿ :يَا أَيُّ َها
الَّ ِذي َن آ َم ُنوا إِن َجاءك ُْم ف ِ
َاس ٌق ِب َن َب ٍأ َف َت َب َّي ُنوا أَن ت ُِصي ُبوا َق ْو ًما ِب َج َهالَ ٍة َف ُت ْص ِب ُحوا
فسر بعض
المفسرين معنى
َعلَى َما َف َعلْ ُت ْم نَا ِد ِمينَ﴾ (الحجرات .)6 :فقد ّ
ّ
كلمة «الفاسق» في هذه اآلية ،بمن ال يؤ َمن منه الصدق في القول .بالتالي،
ترسل هذه اآلية اإلشارات العميقة والدالالت المركّزة على أهم ّية شيوع
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ثقافة الصدق وال ُبعد ع ّما يفصم عرى الثقة بين أبناء المجتمع ،كالكذب
وعدم الدقّة ،ومنها أيضاً اإلشاعات التي يتناقلها الناس ،والتي غالباً ما
تتض ّمن أخبارا ً غير صحيحة وغير دقيقة ،أو لها غايات تخدم العد ّو.
وحين نتفكّر في واقع المسلمين اليوم ،نجد أ ّن الذين يُذكّون نار
س عن القيم اإللهيّة الحقيقيّة،
الصراع فيما بينهم ،هم في األغلب أبعد النا 
كالصدق واألمانة.
•تب ّينوا ..وأصلحوا
يش ّرع اإلسالم الكثير من القيم التي من خاللها ت ُحفظ لُحم ُة األ ّمة وكيانها
ووحدتها وسيادتها واستقاللها ،واأله ّم من ذلك كله حالة التضامن التي
ل ّخصها رسول العالمين Pبقوله« :مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم
كمثل الجسد إذا اشتكى بعضه ،تداعى سائره بالسهر والحمى»(.)6
من هنا ،يرشدنا اإلسالم إلى أم َرين أساسيَّين:

 -1التب ُّين :وهو مضمون آية النبأ الكريمة﴿ :إِن َجاءك ُْم ف ِ
َاس ٌق ِب َن َب ٍأ
َف َت َب َّي ُنوا﴾ ،فهي تح ّدد الوظيفة التي تنسجم مع العقل
العملي
ّ
والواعي والمتّزن .والتبيّن المراد به هنا هو البحث عن الحقيقة،
أي حكم على خبر ،وهو
ومقدار صدق الدعوى ،قبل أن يتّخذ الفرد ّ
المنهج المعتمد في التعاطي مع جميع األخبار التي ال يقين فيها،
أو لم ِ
تأت من موقع يمكن الركون إلى صدقه .عن أمير المؤمنين
الحق والباطل أربع أصابع ،بين أن تقول :رأت عيني
« :Qوبين ّ
وسمعت.)7(»...
الفردي ،أي في دائرة المرء
 -2إصالح ذات ال َبين :سواء على المستوى
ّ
الشخصيّة ،أو على مستوى اختالف األُ ّمة ،خصوصاً وأ ّن كثيرا ً ما يحصل
االختالف والتشرذم بين أحزاب وفرق األ ّمة الواحدة ،في حين أ ّن القاعدة
التي يجب العمل وفقها هي المأخوذة من قول الله تعالى﴿ :إِنَّ َما
الْ ُم ْؤ ِم ُنونَ إِ ْخ َو ٌة َفأَ ْصلِ ُحوا بَ ْي َن أَ َخ َويْك ُْم َواتَّقُوا اللَّهَ لَ َعلَّك ُْم تُ ْر َح ُمونَ ﴾
(الحجرات.)10 :
أ ّما على صعيد الفئات المختلفة ،فالتكليف هو اإلصالح أيضاً والسعي
به ،قبل أن تتّسع دوائر الحقد ،وتنفصم العرى التي تربط أوصال األ ّمة.
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يقول الله تعالىَ ﴿ :وإِن طَائِ َف َتانِ
ِم َن الْ ُم ْؤ ِم ِني َن ا ْق َت َتلُوا َفأَ ْصلِ ُحوا
بَ ْي َن ُه َما َفإِن بَغ ْ
َت إِ ْحدَ ا ُه َما َعلَى
ْالُ ْخ َرى َفقَاتِلُوا الَّ ِتي تَ ْب ِغي َح َّتى
َاءت
تَ ِفي َء إِلَى أَ ْم ِر اللَّ ِه َفإِن ف ْ
َفأَ ْصلِ ُحوا بَ ْي َن ُه َما بِالْ َعدْ لِ َوأَق ِْسطُوا
إِنَّ اللَّهَ يُ ِح ُّب الْ ُمق ِْس ِطينَ﴾
(الحجرات.)9 :
حقيقي
•خطر
ّ

يشرع اإلسالم الكثير من القيم التي
❞ ّ
ُ
ُ
ُ
األمة وكيانها
من خاللها تحفظ لحمة ّ
ووحدتها وسيادتها واستقاللها❝

إ ّن الفتنة خطر قائم يه ّدد
المجتمعـــات
البشريّـــة
خاص،
عامــّةً ،واإليمان ّية بشكلٍ ّ
وال ب ّد من التن ّبه إلى مصادرها
األســاس ،ومنها ذنوب اللّسان،
لكل
الذي هو المنطلق األ ّول ّ
المثالب التي تــؤ ّدي إلى هذه
النتيجة السيّئة.

ومــا نهي الله تعالى عن
الغيبة والبهتان واإلفك والسخرية
والتن ّمر بأش ّد التعابير ،ووصفها
بأقبح األوصــاف والتمثيلّ ،إل
لينفّر الناس منها ،ويبعدهم عن
ارتكابها.

الهوامش

)(1ميزان الحكمة ،الريشهري ،ج  ،4ص . 2779
)((2م .ن ،).ج  ،4ص . 2781
)((3م .ن ،).ج  ،3ص .391
)(4راجع :مجمع البيان ،ج  ،7ص .227

)(5ميزان الحكمة( ،م .س ،).ج  ،2ص .1274
المجلسي ،ج  ،109ص .180
)(6بحار األنوار،
ّ
)(7بحار األنوار( ،م .س ،).ج  ،10ص .90
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نسأل الله تعالى أن يعصمنا
من الزلل ،وأن يجعلنا م ّمن يُت ِب ُع
َ
رب
القول بالعمل ،والحمد لله ّ
العالمين.
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الملف

اخـرج مــــن خلــــف
الهــــاتف ،ثـــم تكلّم
حسين ع ّمار

نويت التف ّوه بأم ٍر
َ
كنت إذا
كان األمر مكلفاً وصعباً فيما مضىَ .
جدلي ،من صنف األشياء التي ال تعجب الجميع ،عليك أن تقوله في
ّ
كنت تعتلي منبراً أو تمشي في
وجه الناس مباشر ًة .وال فرق هنا إن َ
األسواق ،فالناس في كال الحالتين قادرون على الوصول إليك ،والتعبير
الخاصة ،والتي قد
عن احتجاجهم أو اعتراضهم على كالمك بطرقهم
ّ
تكون عنيف ًة في بعض األحيان.
أ ّما اليوم ،فأنت تختبئ غالباً خلف هاتفك ،وقد تختبئ خلف
أغلقت
َ
الذكي ،فقد
أطفأت ذلك الهاتف
َ
هو ّي ٍة مز ّيف ٍة أيضاً .ومتى
ّ
وتركت العالم ينوء بثقل كلماتك بعيداً عن
َ
باب االحتجاج على نفسك،
رأسك.

54

ّرت في العواقب؟
•هل فك َ

ولعل سهولته تلك هي ما يدفعك لترك
سهل إلى هذه الدرجةّ ،
األمر ٌ
التفكير في العواقب .يمكن الحديث عن اآلثار الناجمة عن الغباء ،لك ّنها
تمس الفرد إال بتراكم الهفوات و«التخبيص» .معذرة،
آثا ٌر غير مباشرة ،لن ّ
ما أقصده هنا بـ«الغباء» ليس سوى شرح
وظيفي للكالم الذي يصدر دون
ّ
تدبّر ،وقد يكون هذا التعبير هو ألطف ما يمكن أن نصف به سلوكاً يُ ْؤثِر
راحة الفرد على صالح األ ّمة.

حين يكون الدافع األساس ،والوحيد أحياناً ،خلف التكلّم أو الكتابة على
مواقع التواصل هو ّ
«فش خلق» ،وإن ألبسناه لبوساً ثوريّاً أو قيم ّياً ،يصبح
التأثير
اإليجابي جائزة ترضي ٍة ،ليس لها قيم ٌة أمام حجم االنفعال والجنون
ّ
اللّذين يسيطران.
•تبرير الخطأ

كثير ٌة هي الخطوط الحمر التي يضعها أولو األمر ،أو تلك التي تفرض
نفسها بعد ما يسبّبه تجاوزها من كوارث .لك ّنها ال تقنع الجميع ،إذ إ ّن
سقف
أخالقي .نرى هؤالء قد امتلكوا
بعضنا أكبر من أن يلجمه ح ٌّد أو ٌ
ّ
فجأ ًة مهارة التأويل« :ال ،لم يكن القائد يقصد كذا ،والفتوى الفالن ّية هي
من باب المداراة أمام العا ّمة» ،أو أ ّن «سماحة الس ّيد مثالً كان مضط ّرا ً لقول
هذا األمر أو ذاك بحكم دوره وموقع ّيته ،أ ّما نحن فال تكليف كهذا علينا»!
هذا نفسه اعتر ٌاف
ضمني من صاحبه أنّه ال يمتلك النضج الالزم ،وأ ّن على
ٌّ
الناضجين سواه أن يحملوا عنه ثقل مراهقته .هذه إحدى خصائص البشر
في لحظة االنصياع للهوى ،بال ٌء قلّما نجا منه أح ٌد سوى األولياء ،وأعني به:
القدرة على تبرير الخطأ .من م ّنا لم يفعلها عشرات الم ّرات في حياته؟
•«فشّ ة الخلق» فرصة للعد ّو
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إ ّن ّ
كل ما ذُكر إلى اآلن يعالج الموضوع هنا ،على هذه الجهة من
الخندق ،لكن هناك ،على الطرف اآلخر ،أو على ّ
التل بعيدا ً حتّى ،يوجد
الحساسة ،يعرفها ويعرف كيف ينكشف في
من قد أدرك ثغراتنا ونقاطنا ّ
رمادها ،وفي لحظ ٍة غير واعية ،ندخل جداالً لم نخلقه وال نريده ،ال بل
صرفنا عمرنا نتحاشاه .في هذه اللّحظة بالذات ،تلعن الغيرة والحم ّية التي
تخرج من لجامها .هنا ،في هذه اللّحظة بالذات ،تكون الشجاعة بالصمت،
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الحق كأنّه
علي  Qبعد الوص ّية ،ال ينطق إال قليالً ،ويظهر ّ
كشجاعة ٍّ
اح ينزع رصاص ًة من الشريان األبهر.
ج ّر ٌ
•الحكمة أم السكوت؟

الحق .ال ،ث ّمة
ث ّمة من يخلط بين الدعوة إلى الحكمة ،والسكوت عن ّ
ٌ
فرق شاسع بينهما ،لك ّنه بالكاد يُرى ،كالمسافة بين بيروت وكاليفورنيا وأنت
تنظر إليهما من عطارد! تعالَوا معي إلى األرض ،إ ّن صمت الحكيم ليس
صمت العاجز ،بل هو صب ٌر الختيار اللّحظة والميدان ،هو صمت من ال
يُساق بانفعاالته لر ّد الفعل ،بل يحمل الكون داخل صدره ث ّم يختار متى
األخالقي
وكيف وأين يتكلّم .مضافاً إلى الجانب
والديني ،تقنيّاً ،إن أردت
ّ
ّ
التأثير ،عليك امتالك الفعل ،ال ر ّد الفعل .ومن هذا الفعل:
 -1الحكمة :بعض القضايا يصلح للتناول من زاوي ٍة مح ّددة ،كقض ّية العالقة
بين أمير المؤمنين  Qوبعض الصحابة مثالً ،بحيث إ ّن تناولها يجب
علي  .Qإنّها قضيّة متعلّقة
أن يكون من زاوية مظلوميّة اإلمام ّ
بحق المعصوم بالوالية .وعليه ،فإ ّن طرح هذه المسألة من زاوي ٍة
ّ
أخرى قد يكون تضليالً وتمييعاً لما هو أه ّم وأولى ،وهي ال ّ
شك نقط ٌة
حساس ٌة في العالقة بين المسلمين ،لك ّن الخوض واالنسياق في تضخيم
ّ
الموضوع ،إذا ما طُرح بشكلٍ خاطئٍ أو ناقص هو الفتنة بعينها .الحظ
أنّني هنا لم أد ُع َك لتصمت ،بل دعوتك الختيار زاوية طرح الموضوع،
إن عزمت على طرحه.
 -2السكوت :هذا ٌ
مثال يمكن القياس عليه ،وفي مواضيع أخرى يُ َر ّجح
السكوت تماماً ،ليس حرجاً ،إنّما لتفادي تعظيم ما ليس له قيمة .وهذه
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❞ه ــن ــاك ،عــى الــطــرف اآلخ ــر،
الـــتـــل ب ــع ــي ــد ًا ّ
حــتــى،
أو عـــى
ّ
يــوجــد م ــن ق ــد أدرك ثــغــراتــنــا
ونـــقـــاطـــنـــا الـــحــ ّـســـاســـة❝

االجتماعي .كيف نح ّدد
بالمناسبة إحدى أعظم مشاكل وسائل التواصل
ّ
ونش ّخص ّ
كل هذه األمور؟ ال أعتقد أ ّن ث ّمة «كاتالوغاً» واحدا ً ومح ّددا ً،
إنّما األساس هو امتالك اله ّم والحرص على فعل ما هو صائب ،مع
بعض البديهيّات ،كقراءة خطابات القادة والعلماء وتحليلها ومحاولة
ردم اله ّوة بيننا وبينهم ،وهذا وحده ٌ
هدف يستطيع أن يمأل برنامجك
المعرفي.
ّ
•ضرورة البصيرة

قيل الكثير عن البصيرة ،وقد استفاض اإلمام القائد } في الحديث
عنها .وم ّما استوعبته من ذلك الرجل العظيم ،أ ّن البصيرة بأحد أركانها
كل األمة
األساسيّة ،أي فهم الزمان والمكان ،تعني إدراك ما تحتاجه األ ّمةّ ،
ٍ
اإلسالميّة ،في اللّحظة الراهنة ،ال استجرار معارك
وجداالت كانت لربّما
يوم من األيّام ،لك ّنها صارت باطل ًة اآلن.
سليم ًة في ٍ
•تجربة نافعة
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الحظت مؤ ّخرا ً أنّني أصرف وقتاً على الحديث أكثر م ّما أصرف على
ُ
التعلّم ،كما
الحظت أ ّن احتمال الخطأ فيما أقول صار مرتفعاً؛ بحكم تغ ّير
ُ
طبيعة التح ّديات والمواضيع المتداولة ،كاالقتصاد مثالً ،وأنا لم أكن ألف ّرق
بين المدين والدائن،
فقمت بتجميد حساباتي على مواقع التواصل لفترة،
ُ
وقت مح ّدد ،وقد انتهيت منه الشهر الفائت،
ووضعت برنامجاً معرف ّياً له ٌ
ُ
ٍ
ٍ
ً
وعدت لنشاطي
«المجازي» بهدوء أكثر ،ومعرفة أكثر مالءمة للزمان
ّ
والمكان ،والعد ّو .أنقل لكم تجربتي لعلّها تضيء أمامكم فكر ًة أخرى
مناسب ًة لكم ،وألتمس من ذلك أجرا ً في اآلخرة .فامتالك المعرفة المناسبة
تقلّل فرص انزالقك مع شرارة هنا أو هناك أوقدها خبير فتن؛ ليسحب
فتيلها حاضر ومستقبل كثيرين.
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مقابلة

في خدمة العقيلة ()1
من مختلف بِقاع األرض ق ِدموا ليحاموا عن حرم العقيلة زينب
 ،Oومواجهة مشروع أراد تغيير جغراف ّية المنطقة وديموغراف ّيتها،
ح ّتى نُقشت أسماؤهم على جدران ذلك المقام الشريف باألحمر القاني،
قصة وعبرة.
وبات ّ
لكل واحد منهم ّ
إلى تلك البقعة المباركة كانت الوجهة ،إلى جوار العقيلة ،O
ليقصوا علينا بعضاً من حكايا
حيث جالسنا عدداً من اإلخوة المجاهدينّ ،
أولئك الذين رخصت أرواحهم دون س ّيدتهم ،Oفأطربوا أسماعنا
بقصص البطولة ،والعنفوان ،والتضحية ،التي أزاحت عتمة ليل قاتم
شديد السواد ،لتشرق شمس الحريّة واألمان مجدّ داً فوق سماء المقام.
•من حرم العقيلة

من مرقد الطاهرة العقيلة زينب  Oبدأنا جولتنا ،حيث كان لنا لقاء
مع مدير المرقد الزينبي الشريف األستاذ محسن حرب؛ ليح ّدث
مجلة بق ّية الله عن بركات المرقد ،وصمود المجاهدين للدفاع
حوله ،وذكريات األزمة واستهداف األعــداء له ،ونعمة
الله تعالى بالنصر ،ومشاريع التوسعة الحالية بعد النصر
المؤزّر« :هذا المكان الشريف المق ّدس عانى الكثير
خالل األزمة التي استمرت سنوات ع ّدة ،واستُهدف
بالكثير من قذائف التكفيريين .والحمد لله بقي
صامدا ً وشامخاً وعالياً ،حتى انتهت هذه
الحق على
األزمة بخير ،وانتصر فيها ّ
الحق ،ال ب ّد أن
الباطل؛ ألن محور ّ
ينتصر في النهاية».
وعــن حركة الـــز ّوار ،يقول
األستاذ حرب« :من الطبيعي أ ّن
حركة زوار المقام قد تأثرت في
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هذه األزمة ،فعندما اشتدت
ظـــروف الــحــرب القاهرة
انخفض عدد الــزوار ،ولكن
بقي هذا المكان الشريف
مــاذا ً للناس وعلى مدار
األيام .وبعدما بدأت األزمة
تنحسر ،ولم تكن قد انتهت
األستاذ محسن حرب
بالطبع ،كان يأتي عدد كبير
من الز ّوار في بعض المناسبات ،تجاوز عددهم أحياناً مئة ألف زائر خالل
المناسبة .شعرنا في بعض المناسبات بأننا عدنا إلى ما قبل األزمة ،من
حيث األعداد ،حتى أنّك ترى أن الصحن الشريف مليء بالزوار .لقد جاءت
بداية الحمالت لتتحدى هذا الحصار ،وبالتالي كسره.
بعد هذه الفترة جاءت موجة كورونا ،التي ساهمت أيضاً بتراجع عدد
الز ّوار ،ولكن اآلن والحمد لله خالل السنة األخيرة ،بدأ الزوار يعودون من
مختلف الدول العربية واإلسالمية؛ ومنها باكستان ،حيث ُخصص خ ّط جوي
مباشر من باكستان إلى دمشق».
•رغم أحقادهم
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بقي مرقد العقيلة شامخاً ،على الرغم من أنّه كان مستهدفاً ،يقول
األستاذ حرب« :أذكر في ليلة من ليالي أربعين اإلمام الحسين ،Q
تعج بالزوار ،يومها كانت بعض القذائف تطلق
حيث كانت باحة المقام ّ
علينا من الغوطة الشرقية ،فأصابت إحدى هذه القذائف حافّة الساعة
البترونية الموجودة في واحدة من جهات باحة المقام ،لك ّنها انفجرت في
الهواء ،ولو كانت القذيفة أصابت الساعة بفارق بضعة سنتيمترات لهوت
الساعة على الز ّوار ،ولكن من كرامات السيدة  Oأ ّن أحدا ً من ز ّوارها
ٍ
لم يُصب بأذى» .وفي حادثة أخرى يذكرها األستاذ حرب
كشاهد على
طمأنينة القائمين على خدمة المقام وأنّهم يفضلون أن يبقى المقام مالذا ً
للز ّوار بقدر ما يمكن ،يقول« :عندما كان المقام مستهدفاً ،ترددنا بين فتح
أبوابه أمام الز ّوار أو إغالقه في أثناء مناسبة مهمة .كان عدد الزوار كبيرا ً
يومها ،وبدأت القذائف تصل إلى محيطه ،ترددنا حينها ،إلى أن نادت سيدة
ثمانينيّة أحد اإلخوة ،وقالت له :ال تغلقوا المقام ،ال تغلقوا الحرم .وهي
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❞ بقي المرقد الشريف صامد ًا وشامخ ًا
وعــالــي ـ ًا ،حتى انتهت هــذه األزمـــة بخير،
وان ــت ــص ــر فــيــهــا ال ــح ـ ّـق ع ــى الــبــاطــل❝

كل ما تعرفه هو أصوات
ال تعرف شيئاً عن الموضوع ،وال عن ترددناّ ،
القذائف ،فبالتالي تم إقرار أن يبقى الحرم مفتوحاً .ومضت المناسبة دون
أن يتأذى أي زائر».
•ملهمة المجاهدين
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وتابع قائالً« :وال ننسى أ ّن تهديد التكفيريّين بنسف المقام،
وترديدهم لكلمة (سترحلين)؛ أي الس ّيدة زينب  ،Oكان له أثر
بالغ على المجاهدين للتضحية بأرواحهم دفاعاً عن مقام العقيلة زينب
 ،Oوقد ساهم بشكل كبير في رفع معنويات المجاهدين .فعندما
تأتي أفواج وتزور المرقد الشريف ،ويستمعون إلى الخطباء والمجالس
الحسينية هناك ،عند صوت الحسين  Qوشهادة كربالء ،تشتد
عزيمتهم أكثر وأكثر ،وينطلقون إلى ساحات القتال وهم يؤمنون بالنصر،
وتجثو أمام أعينهم حقيقتان ال ثالث لهما :الشهادة أو النصر .كان تشييع
الشهداء يحصل ليالً ،فبعد إغالق الحرم ،ت ُحضر الجثامين ،فيطوف بها
اليومي للمجاهدين مؤثّرا ً
اإلخوان حول الحرم ثالث م ّرات .كان اللقاء
ّ
ج ّدا ً ،إذ كانوا يو ّدعون بعضهم بعضاً ،ألنّهم كانوا ال يدرون إن كانوا
سيبقون على قيد الحياة أم ال!» .ويتابع األستاذ حرب واصفاً العدو
المقابل للمجاهدين« :إ ّن الفكر التكفيري لهؤالء جعل الناس تنبذهم
جميعاً؛ لذلك فهم ساهموا في نفي أنفسهم ،في موت فكرهم ،وإباحة
القتل والذبح وتكفير اآلخرين ،أفكار مرفوضة وشاذة؛ ولذلك ال يمكن
ألي عاقل القبول بها ،حاولوا إزالة معالم التاريخ والحضارة من عدة
مناطق ،بالتالي أيّد الله المجاهدين ضد هذا الفكر بنصر مؤزّر».

•شهداء المقام

فأصيب رأسه وجسده بإصابات ع ّدة ،ما أ ّدى إلى استشهاده على الفور».
علي شاه (من أفغانستان)،
يتابع األستاذ حرب« :أ ّما الشهيد السيّد مح ّمد ّ
فولد في منطقة الس ّيدة زينب  ،Oوكان شابّاً خلوقاً وشهماً ،وقد نال
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كانوا يحظون بخدمتها في حياتهم ،لك ّن بعضهم فاز بالشهادة .يقول
األستاذ حرب« :بقي جميع الخدم خالل األزمة يقومون بواجبهم ،ويستقبلون
الز ّوار ،والحمد لله لم يُغلق الحرم إال أليام معدودة جدا ً ،وقد أصيب الكثير
من اإلخوة خدم العقيلة؛ أل ّن القذائف كانت شبه يوميّة ،ومن الشهداء الذين
ارتفعوا :الشهيد مح ّمد حسين
ظل
األفغاني ،ثاني أقدم خادم للحرم ،وقد ّ
ّ
بخدمة حرم العقيلة ألكثر من  40عاماً ،وأصيب مع بداية األحداث في سوريا
بمرض عضال .كان الشهيد مح ّمد قد أمضى جزءا ً كبيرا ً من حياته في ذلك
المكان المق ّدس ،وكان
أي شهيد ،فيتم ّنى لو كان هو
يتحسر عند تشييع ّ
ّ
مكانه ،وكان يدعو الله
ويتوسل بالعقيلة  Oأن ينال الشهادة ،وقد نالها
ّ
فعالً» .يوضّ ح أحد اإلخوة من خ ّدام الحضرة كيفيّة استشهاد مح ّمد حسين:
«في أحد األيّام ،أطلق اإلرهابيّون سبعة صواريخ نحو المقام ،كتجرب ٍة لتحديد
اإلحداثيّات قبيل استهدافه .نتيجة ذلك ،طُلب من الجميع أخذ الحيطة والحذر
في تح ّركاتهم .وقد كان األخ مح ّمد حسين موجودا ً عند المئذنة الغرب ّية
الزينبي،
يتق ّدم نحو الحضرة المباركة عندما سقط صاروخ في الصحن
ّ
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الجهادي في المتراس في الحديقة .والشهيد
الشهادة أثناء تأدية عمله
ّ
المهندس أنس روماني كان مدير الحرم ،وقد استشهد في شهر رمضان،
بعدما سقط صاروخ وهو خارج من المقام ،فنال الشهادة ،وقد ُس ّميت
مكتبة المقام باسمه».
•أجمل مما كان
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أل ّن ه ّمة المنتصرين عال َية ،يذكر األستاذ حرب أ ّن ث ّمة عملية ترميم
للمقام الشريف وتوسعة ،تناسب المرحلة القادمة ،وقد أشار إلى أنّه ت ّم
تجديد الكثير من األمور والبنيّة التحتية للمقام الشريف من حيث األمور
الكهربائية ،خالل السنوات السابقة .أ ّما بالنسبة إلى توسعة المقام ،فقد
وضّ ح مستخدماً خريطة معلق ًة على الجدار في مكتبه« :ت ّمت توسعة
القسم الشمالي من الصحن الشريف حالياً ،وسيبلغ حجم المقام الشريف
بحدود  1600متر مربع ،تتصل مع الحرم مباشرة ،مقابل مساحته الحالية
التي تبلغ  400متر مربع فقط ،هذه المرحلة األولى .أ ّما المرحلة الثانية،
فتتضمن بناء سقف لجزء من هذا الصحن الشريف .ث ّم عندما تُنجز توسعة
القسم الجنوبي ،نعود الستكمال التسقيفة فوقه .وفي نهاية مخطط
التوسعة ،ستتصل األقسام المسقّفة بالحرم؛ ليكون حرماً واحدا ً بحجم أربعة

أضعاف حجمه اليوم .سنعمل إن شاء الله من أجل توسيع أكبر؛ ليتّسع
بشكل أفضل للزائرين».
•«الخطأ خطئي»

وعن قصص محبي زينب  Oوالمدافعين عن حرمها ،يروي اإلخوة
الذين يحظون بخدمة العقيلة ،عن شهيد محور المقاومة ،الشهيد القائد
قاسم
سليماني ،أ ّن الحراسة كانت شديدة على الطرقات المؤ ّدية إلى
ّ
المقام خالل سنوات المعارك ض ّد التكفيريّين؛ ففي أحد األيّام ،أراد الحاج
قاسم عبور أحد الحواجز ،ولكن لدى
مرور س ّيارته ،تب ّين أ ّن سائقه نسي كلمة
المرور .وعندما علم اإلخــوة بذلك،
أسرعوا نحوه ،لكي يس ّهلوا له عمل ّية
مــروره ،وراحــوا يق ّدمون له االعتذار
ألنّه بقي منتظرا ً هناك ،فأخبرهم أ ّن
الخطأ خطؤه ،وأ ّن أمن المقام يؤ ّدون
عملهم بالشكل الصحيح ،لدرجة أنّه
مسرور ج ّدا ً بتلك اإلجراءات الصارمة،
التي تجعله مطمئناً على سالمة
المقام .وحينما دخل الضريح ،بدأ
يبكي شوقاً للعقيلة  Oوح ّباً لها.
ويوم استشهاده ،كان قد أوصى اإلخوة
بضرورة المواظبة على زيارة السيّدة
زينب .O
•يغسل المقام بدموعه
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وكذلك بالنسبة إلــى الحاج أبو
مهدي المهندس ،فقد ذكر أحدهم أنّه
ّ
كان إنساناً رائعاً وغير متكلّف ،يزور
المقام ليالً ،ويرمي بنفسه فوق الضريح
لم ّدة من الوقت ،ث ّم يقوم إلى الصالة
والزيارة بخشوع ،والدموع تمأل عينيه.
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•المقام والز ّوار أولو ّية

ث ّم ننتقل بعد ذلك إلى قائد آخر ،ترك بصماته هناك ،حيث الوجهة
وال ِقبلة ،إنّه الشهيد الس ّيد ذو الفقار .يقول أحد اإلخوة (األخ ج« :).كنت
المعني بالتشريفات والمراسم ،وإذ به يلفت نظري ذات يوم إلى ضرورة
ّ
االهتمام ّ
بكل زائر للحرم ،والتعامل معه على أنّه ضيف شرف ،ألنّه كان ينظر
إلى ّ
كل زائر للحرم في تلك الظروف القاهرة ،على أنّه يحاول كسر الحصار،
ويتح ّدى اإلرهابيّين ،فضالً عن أنّه يتمتّع بنفسيّة وعقليّة مجاهد ومقاوم».

واستثنائي ،وله صفات
اتيجي
ّ
الس ّيد ذو الفقار كان صاحب عقلٍ استر ّ
خاصة؛ فعندما كان يريد الدخول إلى المقام ،كان يقف عند باب
وسلوك ّيات ّ
الحضرة ،ينزع سالحه ويضعه جانباً ،ويخبر الجميع بضرورة القيام بذلك،
ومن ث ّم يدخل إلى الحرم .وهذا التص ّرف كان نتيجة احترامه للسيّدة زينب
 Oومقامها ،ولقداستها ولكرامتها .وكان دائماً يقول عنها« :إنّها شرف
علي .»Q
ونبض اإلمام ّ
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كما كان الس ّيد ذو الفقار يحضر إلى الحرم دون مرافقين ،ويؤ ّدي الصالة
ويقوم بالمستح ّبات كما لو كان زائرا ً عاديّاً.
لم تنت ِه الجولة في خدمة العقيلة ،والتت ّمة في العدد القادم إن شاء
الله.

أسرتي

مــســاعــدة الــزوجــة:
أجــــــــ ٌر وثـــــــواب
الشيخ مح ّمد ال ْح ُمود
عيني ّ
الساعة قبل أن يأتي
كل صباح ألبدأ سباقاً مع عقارب ّ
«أفتح ّ
أوالدي من مدرستهم وزوجي من عمله ،ولك َّنه عندما يدخل إلى البيت،
ويجدني مشغولة باألعمال المنزل ّية ،ال يفكّر أن يسألني -بعد أن يأكل
كنت بحاجة إلى مساعدة ولو بسيطة كنقل بعض األغراض
ويرتاح -إن ُ
من مكان إلى آخر ،أو مراجعة الدّ روس ألبنائنا.
طلبت منه المساعدة في األعمال المنزل َّية ،يبدأ بال ّتذ ّمر
ُ
وفي حال
ويشكو من ال ّتعب من عمله -ح َّتى يوم العطلة -فأقوم بأعمال المنزل
كا ّف ًة ورعاية األبناء بشكلٍ كامل ،ووحــدي ،وح َّتى أداء المناسبات
خضم هذه المسؤول ّيات الّتي ال
االجتماع َّية ،فأجد نفسي وحيد ًة في
ّ
تنتهي!
ح ّبذا لو يستجيب لندائي أو يبادر إلى المساعدة من دون طلب
إحساس جميل وشعور بالراحة وال ّرضى ،ألنَّ
م ّني! وساعتئ ٍذ ،سيغمرني
ٌ
ذلك يع ّبر عن تقديره لجهودي».
•ال ّتعاون من ضروريات الحياة
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ال يمكن لإلنسان أن يقوم ّ
بكل أعباء هذه الحياة منفردا ً .وقد جعل الله
التّعاون فطرة في جميع مخلوقاته ،حتَّى في أصغرهم حجماً كالنحل؛ فنرى
هذه المخلوقات تتّحد وتتعاون في جمع طعامها ،فعند صنع العسل ،تقوم
جماعات ال ّنحل بتوزيع األدوار فيما بينها ،وال يمكن أن يُصنع العسل من
عمل فئة واحدة فقط! وقد قيل« :ال َي ُد الواحد ُة ال ت َُصف ُّق» ،أ َّما الجماعاتُ
المتعاون ُة فتستطي ُع أن ت َُصف َّق .وهكذا أنت ،فعندما تز ّو ْج َت
وعشت مع
َ
َ
زوجتك تحت سقف واحد ،فحتماً ستوجد بعض الوظائف المشتركة بينكما،
مبني على مبدأ
الّتي تحتاج إلى أن تم ّد يد المساعدة إليها ،أل َّن ال ّزواج ٌّ
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الشراكة والتّعاون ،وتوزيع المهام واألدوار ،كما روي أ َّن عل ّياً  Qكان
وفاطمة  Oيطحنان ،فدخل عليهما رسول الله Pوهما كذلك ،فقال
علي « :Qفاطمة ،يا رسول
« :Pأيّكما أعيا (أي تعب)؟» .فقال اإلمام ّ
النبيP
الله» .فقال لها« :Pقومي يا بنيّة» ،فقامت  ،Oوجلس ّ
علي  ،Qوواساه بطحن ال َح ّب(.)1
موضعها مع اإلمام ّ
•ثواب َمن يعين زوجته

ولك َّن بعض األزواج يترك لزوجته «الجمل بما حمل» .لذا ،التفت أيّها
َ
الزوج إلى ذلك ،وك ْن رفيقاً ورؤوفاً
بزوجتك ،وبادر إلى مساعدتها في بعض
األعمال المنزل ّية ،وإن لم تطلب َ
منك ،وال تخجل من ذلك ،فالتاريخ يح ّدثنا
النبي Pكان يقوم بمساعدة زوجاته في أمور البيت ،فقد كان «يرقّع
أ َّن ّ
()3
()2
P
ثوبه ،ويخدم في مهنة أهله  ،ويقطع اللحم معه َّن»  ،وكان «يحلب
الشّ اة ،ويطحن مع الخادم»( ،)4وال يترفّع عن أمثال هذه الخدمات .وكذلك
علي  Qكان في كثير من األحيان يعود ليعين
وص ّيه أمير المؤمنين ّ
َ
فتأس بهما في معونة
زوجتك
زوجته الزهراء  Oفي أعمال المنزلَّ .
()5
لتكون على خير ،كما قال« :Pخيركم خيركم ألهله ،وأنا خيركم ألهلي» ،
َ
ولك جزيل األجر .ورد عن أمير المؤمنين  Qأنَّه قال« :دخل علينا رسول
الله Pوفاطمة  Oجالسة عند ال ِقدر ،وأنا أنقّي العدس ،فقال :يا
علي! اسمع م ّني ،وما أقول ّإل عن أمر ربّي ،ما من رجل يعين امرأته في
ّ
بكل شعرة على بدنه عبادة سنة ،صيام نهارها وقيام ليلها،
بيتها إلّ كان له ّ
وأعطاه من الثّواب مثل ما أعطى الصابرين :داود ويعقوب وعيسى.
علي! من كان في خدمة العيال ،ولم يأنف ،كتب اسمه في ديوان
يا ّ
بكل قدم
بكل يوم وليلة ثواب ألف شهيد ،وكتب له ّ
الشهداء ،وكتب له ّ
ثواب ح ّجة وعمرة...

علي! ساعة في خدمة العيال في البيت ،خير له من عبادة ألف سنة
يا ّ
وألف ح ّجة وألف عمرة...
علي! من لم يأنف من خدمة العيال ،دخل الج ّنة بغير حساب.
يا ّ

الرب ،ومهور حور
علي! خدمة العيال كفّارة الكبائر ،وتطفئ غضب ّ
يا ّ
العين ،وتزيد في الحسنات وال ّدرجات.
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كــــــن رف ــي ــقـ ـ ًا ورؤوفـــــــ ًا
❞ ْ
علي ،ال يخدم العيال ّإل ص ّديق أو شهيد،
يا ّ
بزوجتك ،وبادر إىل مساعدتها
َ
()6
أو رجل يريد الله به خير ال ّدنيا واآلخرة» .
المنزلية❝
يف بعض األعمال
ّ

•التعاون يع ّزز المودّة والتواصل

َ
َ
معاونتك
مضافاً إلى ما ذكر من الثّواب ،فإ َّن
لزوجتك ستعمل على
َ
توطيد عالقتكما ،وتع ّزز التّواصل بينكما ،فتصبح
زوجتك أكثر اهتماماً َبك
َ
ورضى َ
عليك ،فما
وأنت تشاركها في بعض األعمال المنزل ّية من باب
أروعك َ
َ
المو ّدة .وهي فرصة ط ّيبة للتّعبير عن
تقديرك لها ،وتطييب نفسها ،والتق ّرب
منها ،حتَّى ولو كانت هذه األعمال بسيطة مثل :حمل األطباق إلى المائدة،
السجاد ،وسيترك هذا العمل أثرا ً ط ّيباً في قلبها ،وسيشعرها بال ّرضى
أو فرش ّ
والسعادة.
ّ
•تجربة زوج

يقول أحد األساتذة الجامعيين :منذ ارتباطي بزوجتي ،أي منذ نحو
زلت أساعدها في بعض األعمال المنزل ّية ،من تنظيف
سنتين ،وأنا ما ُ
كل
وتوضيب وإعداد الطّعام .وفي يوم التنظيف (التّعزيل) ،أشاركها في ّ
السجاد ومسح األرض ّيات ،علماً أنَّني أستاذ
شيء من حملٍ لألثاث وإزاحة ّ
جامعي .وعندما أنجبت زوجتي طفلنا األ ّول ،صرتُ أساعدها في إطعامه
ّ
وتحميمه ،حتَّى أنَّني أستيقظ ليالً إذا استيقظ.
بالسرور! وكم
كــم تشــعرني مساعدتــها ّ
ق ّربني ذلك منها أكثر ،وزادت األلفة بيننا!
وبالمناسبة ،زوجتي تق ّدر هذا التّعاون،
ودائماً تشكرني على هذه المبادرات.
•من توصيات القائد }
/آذار 2022م
/366آذار
العدد 366

«عندما يعيش اثنان جنباً إلى
جنب ويتز ّوجان ،فإنَّه توجد بعض
الوظائف المشتركة بينهما ،مثل
تح ُّمل أعباء األُسرة ،أو التّعاون المتن ّوع
والمؤث ّر في تق ُّدم األُسرة ،فعليهما أ ْن
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يتعاونا ،فهذه األمور هي أمور مشتركة بين ال ّزوج وال ّزوجة ..والحالة األمثل
قسم العمل ،فتُنجز المرأة بعض األعمال ،ويُنجز ال ّرجل بعضها
–هنا– أ ْن يُ َّ
اآلخر»(.)7
•زوجتكَ مو ّظفة

َ
إذا كانت
تحب أن تتّهمها بالتّقصير في بيتها بين
زوجتك عاملة ،فهي ال ّ
الفينة واألخرى ،فإذا وجدْتَ صحوناً غير مغسولة ،أو غبارا ً هنا أو هناك لم
يُمسح ،أو لم تجد طعاماً ،فرفقاً بها ،وساعدها ما أمكن ،وال تقل لها كالماً
«أنت ِ
يؤذيها مثلِ :
صرت مهملة لبي ِتك ،»...فإ َّن مثل هذه الكلمات تؤذيها
ج ّدا ً ،فكن معها ال عليها.
•هكذا تكون القادة!
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قالت الس ّيدة زهراء مصطفوي ابنة اإلمام
الخميني {« :في أحد
ّ
األيَّام ،جاءت ضيفة لوالدتي بصورة مفاجئة ،ولم تكن قد أع ّدت من قبل
ما تق ّدمه لها ،فترك َْت ضيفتها وجاءت -وهي مضطربة -إلعداد الشّ اي
بأس ِ
عليك) ،ث َّم قام
والحلويات ،فقال لها والدي( :اذهبي إلى ضيفتك ،ال َ
ٍ
(السماور)( )8يعمل
يومئذ بالفحم ،وإيقاده
بنفسه بإعداد الشّ اي ،وكان ّ
صعب عادةً ،فعالجه حتَّى ات ّقد ،وأع ّد الشّ اي ،ورت ّب باقي مستلزمات
الضّ يافة بنفسه ،ولم يسمح أل ّمي أن تترك ضيفتها»(.)9

الخميني {« :عندما كان أوالدنا يبكون
وقالت أيضاً زوجة اإلمام
ّ
الصباح ،كان اإلمام {
كثيرا ً في بعض الليالي ويبقون مستيقظين إلى ّ
يقسم اللّيل؛ مثالً ،يبقى مستيقظاً ساعتين ث َّم أستيقظ أنا ساعتين».
ّ
العلمة الس ّيد مح ّمد حسين
وتروي ابنة ّ
الطباطبائي  Mصاحب
ّ
كتاب تفسير الميزان ،أ َّن والدها كان «يهت ّم كثيرا ً بأداء أموره الشّ خص ّية في
البيت بنفسه ،وأنَّه كان يسبقنا لترتيب مكان نومه ،وينظّف غرفته بنفسه،
ويتسابق مع والدتي في ذلك ،حتَّى في أواخر أيّامه عندما كان مريضاً ،لم
يرض أن أخدمه.
َ
بأي شيء من أعمال البيت،
وعندما مرضت أ ّمي ،لم يسمح لها أن تقوم ّ
السرير ،وترتاح ،وقد قام هو بخدمتها
وطلب منها أن تبقى مستلقية على ّ
وخدمتنا ،وعطّل جميع أعماله لم ّدة  27يوماً حتَّى فارقت روحها الحياة
(رحمة الله عليها)».
•مدّ يد العون
ختاماً ،التعاون من نواة السعادة واالستقرار في الحياة الزوج ّية ،ومن
أسرار نجاحها وتماسكها واستقرارها ،والله تعالى قد أكّد عليه بقوله:
﴿ َوتَ َعا َونُواْ َعلَى الْب ِّر َوال َّت ْق َوى﴾ (المائدة.)2 :

أيّها الزوج ،صحيح أن ََّك تكدح طوال ال ّنهار من أجل توفير حياة سعيدة
فبارك الل ُه َبك وس ّد َ
لعائلتكَ ،
دك وأيّ َ
دك لما تبذل من جهد كبير ،ولكن
َ
زوجتك تكدح أيضاً في األعمال المنزل ّية ،وربَّما تعمل أيضاً خارج المنزل،
بكل ما يحتاج إليه
فهي تمضي ساعات طويلة واقفة على قدميها ،وتقوم ّ
األوالد والبيت من عناية ،والله يعطيها العافية ،ولكن ،أال ينبغي أن تق ّدم
لها يد المساعدة عندما تحتاج إليها؟
كل منكما لآلخر؟
أ َوليست الحياة ال ّزوجيَّة تقوم على التّعاون ومساعدة ٌ
الهوامش
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)(1الروضة في فضائل أمير المؤمنين  ،Qلشاذان بن جبريل القمي ،ص .56
)(2المهنة :الخدمة ،ومهنة أهله خدمتهم.
)(3إمتاع األسماع ،المقريزي ،ج  ،2ص .189
)(4أعيان الشيعة ،السيد محسن األمين ،ج  ،10ص .391
)(5من ال يحضره الفقيه ،الشيخ الصدوق ،ج  ،3ص .555
المجلسي ،ج ،101ص.132
)(6بحار األنوار،
ّ
)(7خطبة العقد المؤرخة 1378 /12/ 22هـ .ش.
)(8وعاء إ ْعدَاد َّ
السما َور وهو وعاء معدني يستخدم لغلي الماء وتحضير الشاي.
الشاي ويعرف باسم َّ
)(9قبسات من سيرة اإلمام الخميني { ،الحياة االجتماع ّية ،ص .72
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شعبان شهري

واقبلدعائيإذادعوتك

الشيخ د .أكرم بركات

ِيب َد ْع َو َة الدَّ اعِ
ِيب أُج ُ
قال تعالىَ ﴿ :وإِ َذا َسأَلَكَ ِع َبا ِدي َع ِّني َفإِنِّي َقر ٌ
إِ َذا َد َعانِ َفلْ َي ْس َتجِي ُبواْ لِي َولْ ُي ْؤ ِم ُنواْ بِي لَ َعلَّ ُه ْم َي ْرشُ دُ ونَ ﴾ (البقرة.)186 :
في شهر شعبان شهر التضرع والدعاء واالرتباط باإلمام | ،والدعاء
له بالظهور ،نذوق طعم عبادة مختلفة ،تبدأ باالعتقاد إلى االرتباط ،وصوالً
إلى االرتقاء ..فكيف ندعو الله تعالى لنرقى؟
•الله ..العلّة الحقيق ّية
ً
نؤمن أ ّن األسباب الطبيعيّة التي اعتدناها ،ليست أسبابا حصريّة للمسبَّب،
فأنا حينما يؤلمني رأسي مثالً ،وأتناول قرص دواء ،أؤمن أ ّن هذا القرص هو
علّة وسبب لزوال األلم من رأسي ،ولك ّني أعتقد أيضاً بأمرين :أوالً ،أ ّن قرص
الدواء مع أنّه علّة ،إالّ أ ّن الله تعالى هو العلّة الحقيقيّة للشفاءَ ﴿ :وإِ َذا َمرِضْ ُت
َف ُه َو يَشْ ِفينِ ﴾ (الشعراء .)80 :ثانياً :إ ّن الله تعالى قادر على أن يشفي رأسي
من دون حبّة الدواء ،وذلك بوساطة أخرى قد تكون بتيسير طبيب له ،وقد
تكون غير ذلك .من هنا ،يأتي الدعاء الذي هو اتّصال من العبد بالمولى
تعالى ،ليطلب منه ما يريد.
•الدعاء توك ٌُّل على الله
إ ّن المؤمن إذا كانت له حاجة ،فإنّه يعتقد أ ّن الله تعالى عالم بها ،قادر
على تلبيتها ،كريم ال بخل في ساحته ،وهذا يدعو إلى التوكُّل عليه .يبقى أن
يفصح العبد المعت ِقد بذلك له ع َّما يريد ،وهو على يقين أ ّن الله تعالى يسمع
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يع الدُّ َعاء﴾ (إبراهيم .)39 :ويكفي في الحثّ على الدعاء
دعاءه﴿ :إِنَّ َربِّي ل ََس ِم ُ
قوله تعالى﴿ :ق ُْل َما يَ ْع َبأُ ِبكُ ْم َربِّي لَ ْو َل ُد َعا ُؤكُ ْم﴾ (الفرقان.)77 :
•آداب الدعاء
للدعاء آداب تزيد من ف ّعاليّته في االستجابة ،من هذه اآلداب:
()1
النبي« :Pال ير ّد دعاء أ ّوله بسم الله الرحمن الرحيم» .
 -1البدء بالبسملة :عن ّ
«كل دعاء ال يكون
 -2تقديم التمجيد على الدعاء :عن اإلمام الصادق ّ :Q
قبله تمجيد ،فهو أبتر»(.)2
لذا نالحظ أ َّن األدعية المأثورة امتازت بتقديم مدح الله تعالى وتمجيده،
كل شيء ،وبقوتك التي
فأ ّول دعاء كميل« :اللهم إنّي أسألك برحمتك التي وسعت ّ
كل شيء ،وبع ّزتك التي ال يقوم
كل شيء )...( ،وبجبروتك التي غلبت بها ّ
قهرت بها ّ
()3
كل شيء» .
لها شيء ،وبعظمتك التي مألت ّ
علي « :Qال يزال الدعاء
 -3الصالة على مح ّمد وآل مح ّمد :ورد عن اإلمام ّ
محجوباً حتى يصلّي على مح ّمد وآل مح ّمد»( .)4وعن اإلمام الصادق« :من
وجل حاجة ،فليبدأ بالصالة على مح ّمد وآله ،ث ّم يسأل
كانت له إلى الله ع ّز ّ
وجل أكرم من
حاجته ،ث ّم يختم بالصالة على مح ّمد وآله مح ّمد؛ فإ ّن الله ع ّز ّ
أن يقبل الطرفين ويدع الوسط»(.)5
التوسل بمح ّمد وآله :في الدعاء المأثور« :الله ّم إن كانت ذنوبي قد أخلقت
ّ -4
فصل على مح ّمد وآل مح ّمد ،واستجب
وجهي عندك ،وحجبَ ْت دعائي عنكّ ،
رب بهم دعائي»(.)6
لي يا ّ
 -5تقديم اإلقرار بالذنب على الدعاء :عن اإلمام الصادق « :Qإنّما هي
المدحة ،ث ّم الثناء ،ث ّم اإلقرار بالذنب ،ث ّم المسألة»(.)7
 -6تقديم الدعاء لإلخوان :عن اإلمام الصادق « :Qمن ق ّدم أربعين من
المؤمنين ،ث ّم دعا استجيب له»(.)8
 -7التض ُّرع :ورد في سيرة الرسول األكرم« :Pكان رسول الله Pيرفع يديه إذا
ابتهل ث ّم دعا ،كما يستطعم المسكين»(.)9
 -8الدعاء في اجتماع المؤمنين :عن اإلمام الصادق « :Qما اجتمع أربعة
رهط ق ّط على أمر واحد ،فد َعوا الله ،إالّ تف ّرقوا عن إجابة»(.)10
•الدعاء األكمل
أ ّما ليكون الدعاء أكمل ،ويضيف ارتباطاً معنوياّ للداعي ،فعليه:
دخلت على أبي عبد
بالنص المأثور :ورد عن عبد الرحيم القصير قال:
ُ
 -1التع ّبد ّ
الله  ،Qفقلتُ :جعلت فداك ،إنّي اخترعت دعاء ،قال « :Qدعني من
اختراعك»( .)11فلم يسمح له اإلمام  Qبعرض الدعاء عليه.
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وورد أ ّن اإلمام الصادق  Qعلّم عبد الله بن سنان أن يقول في الدعاء:
«يا الله ،يا رحمن ،يا رحيم ،يا مقلَّب القلوب ،ث ّبت قلبي على دينك ،فقال عبد
الله :يا مقلِّب القلوب واألبصار ،ث ّبت قلبي على دينك ،فقال  :Qإ ّن الله
ع ّز وجل مقلّب القلوب واألبصار ،ولكن قل كما أقول :يا مقلَّب القلوب ،ث ّبت
قلبي على دينك»(.)12
وقد أنعم الله علينا بمائدة واسعة من األدعية المأثورة التي قال عنها اإلمام
الخميني {« :نحن نفخر أ ّن م ّنا مناجاة األئ ّمة الشعبان ّية ،ودعاء عرفات
ّ
علي  ،Lوالصحيفة الس ّجاديّة زبور آل مح ّمد ،هذا والصحيفة
بن
للحسين
ّ
الفاطم ّية ذلك الكتاب الملهم من ِق َبل الله تعالى للزهراء ال َمرضية»(.)13
ستحب
 -2اختيار الوقت األنسب :إ ّن األوقات كلّها لله ،لكن ث ّمة أوقات ّ
خاصة يُ
ّ
فيها الدعاء ،منها:
وجل حاجة ،فليسأله إيّاها في
أ -وقت السحر« :من كانت له إلى الله ع ّز ّ
األسحار بعد فراغه من صالة الليل ،فإنّها األوقات التي يستجاب فيها
الدعاء.)14(»...
«سمعت
ب -قبل غروب يوم الجمعة :ما ورد عن الس ِّيدة الزهراء :O
ُ
النبي Pيقول :إ ّن في الجمعة لساعة ال يراقبها رجل مسلم يسأل الله
ّ
ع ّز ّ
وجل فيها خيرا ً ،إالّ أعطاه إيّاه .قلت :يا رسول الله ،أ ّي ساعة هي؟
قال :إذا تدلّى نصف عين الشمس للغروب .قال :وكانت فاطمة O
تقول لغالمها :اصعد على الضراب ،فإذا رأيت نصف عين الشمس قد
تدلّى للغروب ،فأعلمني حتّى أدعو»(.)15
 -3اختيار المكان األنسب :فاألمكنة كما األزمنة كلّها لله ،إالّ أ ّن ث ّمة أمكنة
ستحب فيها الدعاء ،منها:
ّ
خاصة يُ
ّ
أ -المسجد :ورد أ ّن اإلمام الصادق « :Qكان مريضاً ،فأمر ،فأُخرج إلى
مسجد رسول الله Pفكان فيه حتّى أصبح ليلة ثالث وعشرين من
شهر رمضان»(.)16
النبي Pفي حديثه عن
ب -تحت ق ّبة مقام اإلمام الحسين  :Qعن ّ
()17
اإلمام الحسين  ...« :Qأال وإ ّن اإلجابة تحت ق ّبته. »...
الرب وهو
 -4اختيار الحالة األفضل :ورد في الكافي« :أقرب ما يكون العبد من ّ
ساجد باك»(.)18
• شروط الدعاء
ورد عن اإلمام الصادق « :Qإن لم ِ
تأت بشرط الدعاء ،فال تنتظر
اإلجابة»( ،)19من هذه الشروط:
 -1معرفة الله :قيل لإلمام الصادق « :Qندعو فال يُستجاب لنا ،قال :ألنّكم

تدعون من ال تعرفونه»(.)20
وعن اإلمام الصادق « :Qأربعة ال يُستجاب لهم دعوة ،الرجل جالس في بيته
يقول :اللّهم ارزقني.)21(»...
 -2اليقين :عن اإلمام الصادق « :Qإذا دعوتَ فأقبل بقلبك ث ّم استيقن
اإلجابة»( .)22وورد عنه « :Qإذا دعوتَ فأقبل بقلبك ،وظ ّن حاجتك
بالباب»(.)23
 -3العملُ :سئل اإلمام الصادق ُ « :Qجعلت فداك إ ّن الله يقول﴿ :ا ْد ُعونِي
ِب لَكُ ْم﴾ (غافر ،)60 :فإنّا ندعو فال يُستجاب لنا ،قال « :Qألنّكم
أَ ْس َتج ْ
ال تفون لله بعهده ،وإ ّن الله يقولَ ﴿ :وأَ ْوفُواْ ِب َع ْه ِدي أُ ِ
وف ِب َع ْه ِدكُ ْم﴾ (البقرة:
 ،)40والله لو وفيتم لله ،لوفى لكم»(.)24
أحب أن يُستجاب دعاؤه ،فليطيب
 -4طيب المكسب :عن الرسول« :Pمن ّ
مطعمه ومكسبه»(.)25
•الستجابة الدعاء
أخيرا ً ،ث ّمة جملة من االعتقادات التي تساهم في قبول الله تعالى للدعاء،
يجدر االلتفات إليها:
ُ -1حسن الظ ّن بالله :عن اإلمام الصادق « :Qإذا دعوت ،فظ َّن أ ّن حاجتك
بالباب»(.)26
 -2عدم استكثار المطلوب :عن الرسول« :Pسلوا الله وأجزلوا؛ فإنّه ال
يتعاظمه شيء»(.)27
 -3عدم استصغار شيء من الدعاء :ورد عن أمير المؤمنين « :Qإ ّن الله
تبارك وتعالى أخفى إجابته في دعوته ،فال تستصغر ّن شيئاً من دعائه،
فربّما وافق إجابته ،وأنت ال تعلم»(.)28
الهوامش
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)(1بحار األنوار( ،م ،س) ،ج ،90ص .313
)((2م ،ن) ،ص .221
الطوسي ،ص .844
المتهجد،
)(3مصباح
ّ
ّ
الكليني ،ج ،2ص .491
)(4الكافي،
ّ
)((5م ،ن) ،ص .494
)(6بحار األنوار( ،م ،س) ،ج ،91ص .22
الكليني( ،م ،س) ،ج ،2ص .484
)(7
ّ
)((8م ،ن) ،ج ،2ص .509
)(9بحار األنوار( ،م ،س) ،ج ،16ص .287
الكليني( ،م ،س) ،ج ،2ص .487
)(10
ّ
الكليني( ،م ،س) ،ج ،3ص .476
)(11
ّ
)(12بحار األنوار( ،م ،س) ،ج ،52ص .149
)(13الوص ّية الخالدة ،اإلمام الخميني ،ص .9
)(14المقنعة ،المفيد ،ص .145
)(15معاني األخبار ،الصدوق ،ص .400

الطبرسي ،ج  ،7ص .475
)(16مستدرك الوسائل،
ّ
)(17وسائل الشيعة( ،م ،س) ،ج ،14ص .452
الكليني( ،م ،س) ،ج ،2ص .483
)(18
ّ
)(19بحار األنوار( ،م ،س) ،ج  ،90ص .322
)(20جامع أحاديث الشيعة ،البروجردي ،ج،15
ص.221
) (21وسائل الشيعة( ،م ،س) ،ج ،7ص .124
)(22بحار األنوار( ،م ،س) ،ج ،90ص .305
)(23الكافي( ،م ،س) ،ج  ،2ص .473
المجلسي( ،م ،س) ،ج ،90ص .368
)(24
ّ
)((25م ،ن) ،ص .372
)((26م ،ن) ،ج ،2ص .473
)(27بحار األنوار( ،م ،س) ،ج ،8ص .221
)((28م ،ن) ،ج ،66ص .274
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أمّ هــــات مضحِّ يات..

تحقيق :نانسي عمر

«ال أعلم ماذا سأفعل لو كنت مكانها»« ،وال يكبر ولد ،ح ّتى يفنى
جسد» .من العبارات التي نر ّددها عندما يأخذنا مشهدٌ لس ّيدة تتح ّمل
عنا ًء قد يئ ّن منه الرجال ،األ ّم المضح ّية ،التي تقدّ م عمرها وص ّحتها
وعافيتها وفرحها وحزنها بساطاً تحت قد َمي ولدها ،وتحتمل ابنها كبيراً
كما احتملته صغيراً ،تلك األم وحدها قادرة على تح ّمل ما ال يحمله
حب».
الرجال ...والمفارقةّ ،
«بكل ّ
نطل في هذا التحقيق على مشاهد من الحياة؛ أل ّمهات مضح ّيات
ّ
يكبر به ّن القلب.
«أحب ابني فقط»
• ّ

لطالما لفتت نظر الما ّرة في ح ّيها ،وهي تدفع الكرسي المتح ّرك لشاب
كبير ،بدأت خطوط بيضاء تل ّون منابت شعره ،نظيف الهندام ،يحمل كيساً
يخفي شيئاً من السكاكر وعلب العصير؛ ليلت ّذ بها في جولته اليوميّة على
عربته؛ ذلك العالم الذي رسمته له «أ ّم أحمد» بابتسامتها وهدوئها ،ورحمتها
الدافئة ،التي تظهر بارزة كلّما صرخ أحمد بدالل على والدته ،ربّما ال يريد
السير في هذا الطريق ،أو أنّه أراد نوعاً آخر من العصير .وأحياناً تمت ّد يده
إلى خلفه ،حيث تقف أ ّمه ،فيحاول جذبها اعتراضاً على شيء ،لكن ابتسامة
أ ّم أحمد ال تفتر ،وجوابها الدائم« :تقبرني ..متل ما بدك» .سألتها عندما
قابلتها« :دائماً تتح ّملين هذا الوضع؟» ،كان السؤال غريباً بالنسبة إليها،
أحب ابني أحمد فقط».
أجابت وهي تبتسم« :أتح ّمل ماذا؟ أنا ّ
 «حسناً ،وإن اعترض على طعامه ،ماذا تفعلين؟»،بالحب».
 «لن يعترض ما دمت أغمرهّ

َ « -من يحمله ويقلّبه ويل ّبيه؟»

 -تضحك فقط لتجيب« :أنا أ ّمه».
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•وجع العمر وفرحته

بعد انتظار تسعة أشهر ،ولد «أحمد» وهو
يعاني من جفاف في الدماغ ،منعه من أن
األقل ،كإخوته في
يكبر كباقي أقرانه ،أو على ّ
البيت .تقول أ ّم أحمد« :بعد والدته بعشرة
أيّــام ،ارتفعت حرارته فجأةً ،وظهرت عليه
عوارض المرض ،فصرتُ أجوب به عيادات
األط ّباء الذين لم يتمكّنوا من معرفة السبب،
إلى أن تب ّين أخيرا ً أنّه يعاني من ضمور في
الدماغ ،وهو موت خاليا الدماغ ،ما يس ّبب
اضطراباً في الفهم والنطق والتركيز لدى
أحمد».

ورغم ظروفها الصعبة وتضحياتها الج ّمة،

«هــذه ُس ّنة الحياة ،وال ّ
منة
ألم بما تقدّ مه ألبنائها ،فهي
ّ
من جاء بهم إىل هذه الحياة».

/آذار 2022م
/366آذار
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كان على وال َدي «أحمد» أن يضعا طفلهما
في مركز لذوي االحتياجات
الخاصة ،لك ّن «أ ّم
ّ
أحمد» لم تستطع احتمال فراقه ،خصوصاً
أنّه في أش ّد الحاجة إليها ،فعالجه الوحيد
بحسب أ ّم أحمد -هوالحب واالهتمام،
ّ
وبعض العالج
الفيزيائي الذي يساعده على
ّ
التح ّرك كما أوصى الطبيب.
بغصة وألم وكثير من
الحب تروي «أ ّم
ّ
ّ
أحمد» كيف تعايشت مع وضع ابنها« :لم
يكن يتقبّل أن يهت ّم به أحد غيري ،ما جعل
فكرة ابتعادي عنه صعبة للغاية .ال أستطيع
أي
الخروج من المنزل وحدي ،وال تركه مع ّ
أحد؛ لذلك هو معي دائماً ،وال أحد غيري
يعرف كيف يتص ّرف معه .أ ّما والــده ،فلم
يحتمل وجوده بيننا ،وكان يخجل به أمام
الناس ،لكنني أخذتُ أوالدي وربّيتهم وحدي
رب العالمين».
بال معيل أو معين ،سوى ّ
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ال تعتبر أ ّم أحمد نفسها أنّها ق ّدمت شيئاً إضاف ّياً ألبنائها ،بل قامت بواجبها
الحب ليق ّدموه ألبنائهم فيما بعد.
ت ُجاههم كأ ّم ،فلعلّها بذلك تورثهم
ّ
وتضيف« :هذه ُس ّنة الحياة ،وال م ّنة أل ّم بما تق ّدمه ألبنائها ،فهي من جاء
بهم إلى هذه الحياة».
الكل
ست ّ
•أ ٌّم للجميعّ ..

كانت وحيدة والديها ،توفّي والدها ،فتز ّوجت أ ّمها وأنجبت سبع
أخوات .اعتنت به ّن «سعاد» كما لو كانت تعتني بأوالدها ،حتّى أصبح َن
بكل
ينادينها بـ«ماما» .األ ّم تخرج إلى العمل منذ الصباح ،و«سعاد» تهت ّم ّ
أمور المنزل والبنات حتّى عودة الوالدة في المساء.
وبقيت «سعاد» تحمل ه ّم أخواتها كما تحمل األ ّم ه ّم بناتها؛ كانت
كل واحدة منه ّن ،حتّى تزوج َن وأنجب َن
كل تفاصيل حياته ّن مع ّ
حاضر ًة في ّ
أبناء وبنات ،ها هم أيضاً أصبحوا ينادونها «ماما سعاد».
تز ّوجت «سعاد» .ولك ّن الحرب األهليّة في لبنان انتهت مخلّف ًة آالف
المفقودين ،من بينهم زوجها ،الذي ترك وراءه زوج ًة وطفل ًة اسمها «غادة»،
لم تتجاوز السنة األولى من عمرها .سنوات طويلة قضتها «سعاد» مع
طفلتها بانتظار أن يعود زوجها ،ولك ّنه لم يعد.
كبرت ابنتها «غادة» ،تز ّوجت وأنجبت طفلتها األولى« ،سعاد» على
اسم ج ّدتها «-ماما سعاد» -كما ع ّودتها أن تناديها لتميّزها عن أ ّمها ،وكما
اعتاد الجميع أن يناديها.
محل تجاريّاً في أحد األسواق ،تداوم فيه
اليوم ،تملك الحا ّجة «سعاد» ّ ً
من الصباح حتّى المساء بحثاً عن لقمة العيش رغم تق ّدمها في الس ّن .ولك ّن
كل جيرانها الت ّجار في السوق ،وعددا ً من الزبائن ،أصبحوا
المفارقة أ ّن ّ
ينادونها أيضاً «ماما سعاد» ،هذا االسم الذي الزمها حتّى قبل أن تصبح أ ّماً،
فمن يفوح منها عبير العطف والحنان واألمومة أينما حلّت ،يليق بها حتماً
الكل.
وست ّ
لقب األ ّمّ ،
•جدّ تنا ..أ ّمنا
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تتربّع صورة الج ّدة في قلوبهم ،يلفتك الشريط األسود على زاوية
الصورة لتتساءل عنها« :ج ّدتكم؟» ،يجيبون« :ال ،بل أ ّمنا».

❞بقيت «ســعــاد»
تحمل هـ ّـم أخواتها
هم
األم ّ
كما تحمل ّ
ً
بناتها؛ كانت
حاضرة
يف
كـــــل تــفــاصــيــل
ّ
ـل
ح ــي ــات ــه ــنّ مـ ــع ك ـ ّ
واحـــــــدة مــنــهــنّ ❝

كان مق ّدرا ً لألطفال الثالثة أن يغيب عنهم والدهم قسرا ً ،وأن تغيب
والدتهم اختيارا ً ،متنازل ًة عن حضانتهم وعن أمومتها أيضاً .ولكي ال يضيع
األطفال ،الذين يبلغ أصغرهم سن ًة واحدة ،لملمت الج ّدة المريضة ،بقايا
عافيتها ،وما بقي لديها من وقود ص ّحتها ،وض ّمت أحفادها الثالثة في كنفها
وتحت رعايتها.
على الرغم م ّما كانت تعانيه من أمراض مزمنة وآالم عديدة ،اتّقدت
ليالي طويلة على راحة األحفاد الثالثة ،صيفاً
عاطفتها كأ ّم شابّة ،تسهر َ
وشتا ًء ،وتم ّدهم بالعطف والحنان لتع ّوض بعضاً م ّما خسروه .لقبها كما
عرفوها هو «ماما» .حتّى عاد ابنها؛ الوالد الغائب ،ليساعدها في أموم ٍة
متج ّددة.

•الج ّنة تحت أقدامه ّن

الج ّنة ستكون تحت قد َمي ّ
كل أ ّم ،لك ّن بعض األ ّمهات اختبر َن أمومة
فأي ج ّنة له ّن؟
أخرى ،ق ّدم َن العمر والراحة والدمعةّ ،
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بعد سنتين ،قضت العناية اإلله ّية أن ترتحل الج ّدة إلى جوار خالقها،
تارك ًة في قلوب أحفادها فراغاً كبيرا ً ،فتلك «األم» التي عطفت وح ّنت
وربّت وسهرت ،قد فارقت الحياة ،ف ُحرم األوالد للم ّرة الثانية من كلمة
«ماما»!
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ُمع ّلمـي في ذاكرتي
تحقيق :كوثر حيدر

تجلس األخت منال ،مد ّرسة اللّغة العرب ّية ،في مكتبها ليالً ،بعد
إتمام واجباتها المنزل ّية ورعايتها أطفالها على أكمل وجه .تحضّ ر برنامج
اليوم ال ّتالي ،وتص ّحح أخطاء اليوم بعبارات اآلمال الكبيرة ،وإلى جانبها
ملصقات تلمع ،ترشّ ها على أوراق ّ
تضع قنديالً على
الطلب األلمع! ُ
طاول ٍة متين ٍة قديمة ،تحاكي األجيال الّتي م ّرت تحت يديها .لم يتغ ّير
ٌ
أطفال كُثُر ،فهي،
شيء ،سوى أنّها أصبحت أ ّماً كبيرة ،خرج من رحمها
على حدّ قولها« ،مرب ّية قبل كونها مد ّرسة».
إنّ مد ّرسين ومد ّرسات ،يحملون َمه ّمة «منال» ،ال ُيحالون على
صفحات ال ّنسيان .هم ذاكرة الطّفولة المفعمة باألحداث .هم ذاكرة
الماضي الجميل ،الّتي تصنع ر ّواد الحاضر وقادة المستقبل .نجول في
هذا التحقيق بين ذكريات شباب اليوم؛ لنسألهم عن المعلّم الّذي بقي
ح ّياً في ذاكرتهم ،بعد أن غادروا المقاعد الدّ راس ّية وباشروا حياتهم
وأعمالهم اليوم.
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•«آمالنا معقودة عليك»

خمسيني يعمل في كبرى
البداية كانت مع «جهاد» ،رجل
المؤسسات
ّ
ّ
الماليّة في لبنان .انتقل في بداية شبابه للبحث عن فرص مالئمة للعمل
خارج البلد .اجتهد كثيرا ً للحصول على قوت مالئم ،وسط أجواء كفيلة
بسحق أعظم األحالم المركونة على هامش القصص المنسيّة ،فناضل بين
السعي؛
أصقاع الغربة والوطن لتحقيق ما يرنو إليه .ثالثون عاماً أمضاها في ّ
ليستق ّر في نهاية المطاف في بلده األ ّم ،مع عائلته وأوالده الثّالثة .يركض
السعي صوت أستاذ قديم ،ير ّن صوته في القلب كلّما اجتاح
خلف رحلة ّ
«كنت حينها في المرحلة
ال ّنفس تقاعس أو استسالم.
المتوسطة ،وأحداث
ُ
ّ
البلد ال تنذر بالخير .معظم من عاش تلك الفترة يعلم أ ّن غبار الحرب أغشت
على عيون أجيال بأكملها .لك ّننا نجونا ..كان لي أستاذ في ما ّدة ال ّرياضيّات،
واكبني منذ طفولتي وحتّى فترات الشّ باب .وكنت حينها قد بدأت باالنجرار
خلف التّيارات المسحوقة فكريّاً ،فجاء وأيقظني بكلماته الّتي ال أنسى
منها حرفاً:
أنت من ينتمي إلى هذه الجماعات .إنّك تملك قدرات
(لست َ
َ
السير القويم بال ّنسبة إليك.
عظيمة إلفادة بلدك ومجتمعك ،وهذا ليس ّ
إنّني أبني آماالً كبرى عليك ،ال تخ ّيب ظنوننا بك) .كان وقع كلماته كبيرا ً في
إلي .مكانته واحترامه
نفسي ،فهو لم يكن من المد ّرسين العاديّين بال ّنسبة ّ
بين الط ّّلب كانا كبي َرين ،وهو من بين أقوى أساتذة ال ّرياضيات في البلد
لش ّدة نباهته ،فضالً عن ُخلقه الحسن معنا ومع األساتذة .أشعر أ ّن مرور
هذا اإلنسان في حياتي لم يكن صدفةً ،فقد
التقيت به بعد فترة من
ُ
انتقالي إلى العمل في الغُربة،
وكنت حينها أشعر ببعض الفوضى .رؤيته
ُ
أعادت ترتيب أفكاري من جديد».
•«أريد تغييراً حقيق ّياً»
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اري» ،الذي يُعرف
في مشهد مماثل ،تحضر ّ
قصة «حسين» الفتى «ال ّن ّ
أي خالف مع زمالئه ،م ّما دفع بعض رفاقه إلى االبتعاد
السريع ج ّراء ّ
بغضبه ّ
عنه في المرحلة الثّانويّة .يتابع «حسين» دراساته العليا في الهندسة في
ياضي
والحوزوي .يصف أستاذه
ّ
الجامعة اللّبنانية ،إلى جانب نشاطه ال ّر ّ
«حسن» ،مد ّرس اللّغة العرب ّية في المرحلة الثانويّة ،باألستاذ المربّي ،الّذي
أحسن إليه شخصيّاً بالتّأثير في إحداث منعطف كبير في حياته .يقول:
«جلس األستاذ (حسن) معي بعد مشا ّدة كالميّة لي مع ال ّناظر كان قد
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وقــال لي إ ّنــه سيكون
بانتظار رؤي ــة تغيير
حقيقي يف
شخصيتي؛
ّ
ّ
ألنّ اســمــي (حسين)
اســـــــــــــم صـــــاحـــــب
أف ـ ــض ـ ــل الـــــثـــــورات
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شهدها في أحد األيّام ،فسألني :متى
سينتهي هذا الغضب؟ هل أنت سعيد
بالحال الّتي وصلت إليها؟ الجميع
يتحاشى االحتكاك بك بسبب سوء
خلقك .كيف ستمضي بقيّة حياتك
بهذه العصبيّة؟ اليوم أنت في المدرسة،
وأمامك طريق طويل ،والحقاً
ستؤسس
ّ
عائلةً ،وهذا المسار ال ين ِّبئ بالخير.
حاولت نقاشه لك ّنه
حديثه كان حا ّدا ً.
ُ
اعترضني بح ّجة ضيق الوقت ،وهو قد
سمعني كثيرا ً قبل هذه الم ّرة .وقال لي
إنّه في الم ّرة المقبلة ،سيكون بانتظار
حقيقي في شخص ّيتي؛ أل ّن
رؤية تغيير
ّ
اسمي (حسين) اسم صاحب أفضل
الثورات .اليوم ،وأنا على مشارف االنتهاء
من دراستي الجامع ّية ،وأخطّط للزواج
وتأسيس أسرة ،ال أستطيع القول إنّي
تغيّرت كليّاً ،ولك ّني منذ ذلك الحين
أي زلّة أوشك على
وحتّى اليوم ،عند ّ
الوقوع فيها ،أتذكّر أ ّن اسمي حسين».
دافع وعطاء
• ٌ
«فاطمة» ،خ ّريجة الجامعة اللبنانية
 اختصاص إدارة األعمال ،تعمل فيالمؤسسات االجتماع ّية ،وربّة
إحدى
ّ
مــنــزل ،تــقــول« :مــع تغ ّير الظروف
المعيش ّية ،انتقلت إلى إحدى المدارس
علي
الرسم ّية في ّ
الصف السابع ،وكان َّ
أن أدرس ما ّدة الرياض ّيات وباقي المواد
العلم ّية باللّغة اإلنكليزيّة للم ّرة األولى.
كان ج ّو االنتقال ،مضافاً إلى دراسة
المواد ،يزعجني بش ّدة ،وبدأ يرتسم
أمامي مشهد الرسوب ،والخجل المرافق

له .لكن تع ّرفت في األسبوع األ ّول على أستاذ الرياض ّيات ،الذي تح ّدث
الطلب واكتشف هواجسنا ،فكان أستاذا ً صبورا ً معطا ًء ،ب ّدد مخاوفنا
مع ّ
من مادته عن طريق ُحسن تعامله ،وش ّجعنا على الدراسة والعطاء في
واستطعت أنا وزميالتي
باقي المواد أيضاً .يوماً بعد يوم ،أبدعنا في المادة،
ُ
المثابرات حصد المراتب األولى على باقي الشُ عب .كان هذا األستاذ مؤثّرا ً
وظل هذا الدافع
ج ّدا ً لناحية دفع الفرد نحو تحقيق األهداف الصعبةّ ،
يرافقني طوال حياتي .ومن الصدف الجميلة التي حملتها السنوات الالحقة،
أنّي وجدت األستاذ الكريم ناظرا ً في مدرسة طفلتي الصغيرة».

الجامعي
التخصص
•اختيار
ّ
ّ
«فاطمة» ،خ ّريجة كلية اإلعالم في الجامعة اللبنان ّية ،تقول« :عندما
الصف السادس ،قامت إحدى المعلّمات باختياري للمشاركة
كنت في
ّ
ُ
إذاعي على إذاعة النور .وقامت معلّمة
في تقديم أحد األدوار في برنامج
ّ
تلفزيوني .أعطتني
أخرى باختياري أيضاً للمشاركة في التمثيل في برنامج
ّ
المعلّمتان فرص ًة الكتشاف مدى ح ّبي لهذا المجال ،وكان ذلك سبباً في
الجامعي».
اختياري الختصاصي
ّ
•معلّمي الشهيد
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أ ّما «عصام» ،أحد المجاهدين ،فتدمع عيناه حين يذكر معلّماً
واحدا ً« :كنت ضعيفاً في الموا ّد العلميّة في مرحلة المتوسطة ،النتقالي
وأهلي من بالد الغربة إلى لبنان ،وعندما كنت على وشك الرسوب أذكر
كيف دعاني أستاذ الكيمياء إلى لقائه .كان شابّاً صغيرا ً متخ ّرجاً لت ّوه،
علي فهمه في
علي أن نمضي وقتاً معاً ليشرح لي ما يصعب ّ
واقترح ّ
الصف .المكان الذي اقترحه كان الجامع .الحظ األستاذ دهشتي من
ّ
لتحل البركة في درسي .كنت ال أصلّي
المكان أ ّول م ّرة ،فاقترح أن أتوضّ أ ّ
حل
حينها ،علّمني الوضوء ،وجلسنا نتذاكر كصديقين ،بمرح ونشاطَّ .
وقت الصالة ،علّمني إ يّاها بسالسة ،وهكذا لع ّدة أسابيع حتّى تخطّيت
صعوباتي الدراسيّة حينها ،لك ّنني أخذت منه أنس المسجد والقرآن
والصالة ،والتزمت بفضله .وفي يوم افتقدته في المسجد ،حيث يجلس
ويقرأ القرآن بانتظاري ،يومها علمت أ ّن أستاذي كان مجاهدا ً بطالً،
وأضحى شهيدا ً .واليوم ،أتم ّنى أن أكون على خطاه».
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•كلماتها بين السطور

أ ّما أنا« ،كوثر» ،كاتبة هذا المقال ،فإنّي أيضاً من خ ّريجات الجامعة
اللبنان ّية ،كل ّية اإلعالم ،وأعمل في إحدى
المؤسسات اإلعالم ّية .كانت لي
ّ
السادس
االبتدائي ،ال يغيب
معلّمة في ما ّدة اللغة العرب ّية في ّ
الصف ّ
ّ
السنين .اقتربت يوماً نحوي ،وسألتني بصوت
وجهها عن ذاكرتي رغم مرور ّ
ِ
منخفض« :من
ساعدك في فرض اإلنشاء؟» .رمقتها باستعجاب أن ال أحد،
علي لمتابعة الكتابة.
فأبدت إعجابها الشّ ديد بقلمي ،وعقدت آماالً كبرى ّ
كان كالمها أشبه بإنذا ٍر أعجبني ،ومنذ ذلك الحين ،وفي أ ّول يوم لي في
وأي كلم ٍة ،يم ّر وجه معلّمتي بين األسطر،
أي مقال ّ
كل ّية اإلعالم ،وعند كتابة ّ
بابتسامتها اللّطيفة ،وسؤالها الخجول.
•دائماً في الذاكرة

لطالما كان التعليم جزءا ً أساس ّياً من المنظومة الثقاف ّية اإلنسان ّية .والذي
أي شيء ،لك ّنه
يدير هذه المنظومة هم األساتذة أنفسهم .قد ينسى المرء ّ
لن ينسى ذلك «البطل» الّذي أمسك بيده ،وعبر به من ظالم الجهل إلى
نور المعرفة والعلم ،وسيبقى يُشير إلى تلك المدرسة ،وذاك الطّابق ،وذاك
المد ّرس الّذي كان األع ّز على قلبه ،والّذي ال يمكن أن يغيب عن ذاكرته.
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تسابيح جراح

ح ّل ُ
قـت ثالث ًا!

لقاء مع الجريح المجاهد محمد حسين الطقش (نور الزهراء)

الموسوي
حنان
ّ

المنصب
لم يهدأ القصف هنيه ًة .ساعتان والقذائف تهطل كالودق
ّ
عيني ،وأ ّما قذيفة الهاون
حمماً من السماء .ثالثة شهداء سقطوا أمام ّ
 ١٢٠التي أدناها الشوق م ّني ،فرفعتني حين انفجرت ألحلّق مع
توسد خدّ ي التراب
األمالك .ثالثون متراً لم تكن كافي ًة أللقى حتفيّ .
ارتطمت باألرض ،وبُترت قدمي من الفخذ ،و ُم ّزقت األخرى بعمق
ُ
حين
ح ّتى العظم ،كما اخ ُتطف أحد أصابعي مع كسو ٍر في عظام اليد.
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•إصابات ثالث لم تُقعدني
انتسبت إلــى كشّ افة اإلمــام
ُ
|
المهدي
عــام 2005م .كان
ّ
حب كبير
المسجد صديقي ،له ّ
فــي قلبي .وللشهيد «ساجد
ملك» أث ـ ٌر بال ٌغ في حياتي؛ إذ
كان السبب المباشر لدخولي في
الجهادي،
الخ ّط
فخضعت لدو َرتين
ُ
ّ
جهاديّتين،
وانضممت إلى صفوف المجاهدين.
ُ
ث ّم نُقلت إلى سوريا للمشاركة ميدانيّاً في الحرب للدفاع عن المق ّدسات
ض ّد الدواعش .كنت عنصر اشتباك حينها.
شاركت في العديد من المعارك
ُ
على امتداد األراضي السوريّة .مشاركتي األولى كانت في «القلمون» ،حيث
كل إصابة قضمت من
وضعنا كربالء نصب أعيننا فعشناها بتفاصيلها .ومع ّ
كنت أقترب من فهم عاشوراء أكثر.
جسدي بعضهُ ،
إصابتي األولى كانت في «الزبداني» ،عندما تطاير حج ٌر إثر انفجار
قذيفة الـ ، B7فأصاب رأسي ،ما سبّب لي ارتجاجاً دماغيّاً نتجت عنه غيبوبة
م ّدة أسبوع في المشفى .إصابتي الثانية كانت في «حمص» ،حينما رمى
التكفيريّون  300ج ّرة مألى بما ّدة «الكلور» ،فأ ّدى تنشّ قي المادة إلى
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تس ّمم كبدي .كما أ ّن معاناتي مع مرض الربو المزمن ،تس ّببت بمكوثي في
المشفى م ّدة أسبوعين آخرين.
عدتُ إلى الميدان من المشفى مباشر ًة بعد شهادة صديقي «حمزة
شاركت في المعارك من جديد.
المقداد» .فوران دمي ما هدأ ّإل حين
ُ
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إصابتي الثالثة كانت في «حلب» .كس ٌر في يدي لم يقعدني عن الجهاد
مطلقاً.
شاركت في ملحمة حلب الكبرى ،والجبيرة حول يدي.
ُ
•ملحمة بدر الكبرى
وما أدراك ما ملحمة حلب الكبرى! معركة يمكن تشبيهها إلى ح ٍّد ما
بمعركة «بدر الكبرى» لشراستها .ثالث تالل استراتيجيّة وجبت السيطرة
عليها؛ ليكون زمام األمور في أيدي المجاهدين ،ولتطهير «حلب» من آالف
الدواعش المتمركزين فيها ،ولقطع اإلمداد عنهم من العراق والشام .في
ُقسم إلى مجموعات
بداية الهجوم ،ارتقى  33شهيدا ً .كانت الخطة أن ن َّ
تتبادل فيما بينها المهام .قامت مجموعتان في الوقت عينه بالهجوم على
تلّة «الباز» وتلّة «السيرياتيل» وتلّة «ال ّرخم» .الراكضون على أعوامهم عزموا
على النصر .مجموعة واحدة نجحت بالتسلّل ،وأسقطت تلّة «ال ّرخم»،
بينما التلّتان الباقيتان لم ت َسقُطا؛ نظرا ً لقلّة عديد المقاومين .ث ّبت أفراد
المجموعة انتصارهم ،و ُوضعت خطّة لحراسة التلّة .جاء دورنا في اليوم
التالي كبديلٍ للحماية ،وحين عرف التكفيريّون بسيطرتنا على التلّة ،صبّوا
جا ّم غضبهم فوق رؤوسنا .كان القصف عنيفاً ،دام ساعتين دون انقطاع.
أُجبروا على إيقاف القصف حين أطلّت الطائرات العسكريّة الروس ّية
وبدأت القصف .لم تهت ّز عزيمتنا رغم الخطر وظالل الموت التي خ ّيمت
فوقنا .هدأ الوضع قليالً حتّى اليوم التالي ،حيث استُهدف أمير
داعشي من
ّ
ِق َبل المجاهدين .بعد قتله ،ثارت ثائرة اإلرهاب ّيين ،وبدؤوا باستهداف التلّة.
استشهد بعض المجاهدين ،وه َوت قربي قذيفة هاون  .120بسقوطها،
كنت قد
ناجيت الله أن يقبلني
ارتفعت إلى السماء .في ابتهاالت المشاعرُ ،
ُ
ُ
بجرا ٍح ال تزول ،والشكر له أن تقبّل قربان دمي.
•شهادة متك ّررة
قام المسعفون بحملي إلى اإلسعاف الميداني .لكن أثناء نقلي،
استهدفنا التكفيريّون بصارو ٍخ مو ّجه ،فاستشهد المسعفان واحترق الغطاء
الذي كانا يحمالنني عليه ،فاحترق جسدي معه بالكامل ،سوى منطقة
وشمت عليها عبارة« :خذي من قلبي قبرا ً ِ
لك يا زهراء» ،وكان اإلعجاز.
ُ
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انزلقت من أعلى التلّة نحو األسفل ،حيث يتمركز المجاهدون في معمل
ُ
«البراغي»ُ .سحبت ِ
ووضعت مع الشهداء نظرا ً لحروقي البالغة ،لك ّن شهق ًة
قلت إلى مشفى حلب
واحدة دلّت َمن حولي على أ ّن النبض لم يخذلني ،ف ُن ُ
الجامعي .هناك ،على قدر أوجاعي ُح ِقنت بالمسكّن ،وقد كانت الجرعة
ّ
كفيل ًة بإيقاف قلبي عن الخفقان ،ف ُوضعت م ّرة أخرى مع الشهداء!
أيام م ّرت ،وأنا في ب ّراد الشهداء ،لك ّن حجار ًة صغير ًة عالقة في
ثالثة ٍ
حنجرتي دغدغتني ،دفعتني للسعال بعد أن اختلجت الحياة في أوصالي
من جديد.
طرقت على باب الب ّراد إلى أن سمعتني المم ّرضة ،فهرعت
ُ
لبثت أن
دخلت مج ّددا ً في غيبوب ٍة ،فظ ّنوا أنّي
ُ
إلي لتطبيبي ،ولك ّني ما ُ
ّ
استشهدت أيضاً! حينها ،نُ ِقلت بالطائرة إلى األراضي اللبنان ّية ،حيث
احتواني ب ّراد الشهداء م ّرة أخرى ،لكن أثناء الطريق إلى مشفى الرسول
اني ،فارت ّد العمر إلى أعوامي.
األعظمّ ،P
مسني الفيض الربّ ّ
سعالي الحا ّد أوقف السائق للتأكّد م ّما سمعه ،فأصابه
الذهول حين وجدني حيّاً ،فأسرع بي إلى المشفى.
•عرس الجراح
دخلت مباشر ًة إلى غرفة العمليّات ،حيث
أُ ُ
خضعت لثالث وثالثين جراحة على مدى ثالثة أشهر.
ُ
كنت أفقد الوعي وأستعيده ،وقد تك ّرر ذلك م ّرات
ع ّدة .بعدها ،زارني في عالم الرؤيا بدر الهاشم ّيين
 ،Qالمضيء في سماء حزني ،أخبرني أ ّن جراحي
أقسى عليه من سهم عينه ،وأنّها مقبولة ،كما أ ّن
مواساتي للس ّيدة زينب  Oوحمايتي لها تعنيه
عيني ،ووجهي ،ويدي فبرئت،
كثيرا ً .مسح على حروق ّ
دست كميّة
وسقاني مياهاً ب ّردت ظمئي .تلك الرؤيا ّ
هائل ًة من العزيمة والق ّوة في عروقي ،وزادتني
عقيد ًة ال توقف مجراها اآلالم على م ّر
األيّام ،إلى أن جعل الله رؤياي ح ّقاً
بعد أن شُ فيت حروقي ،وأشرق
عيني من جديد.
النور في ّ
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عالج وبشرى
• ٌ
والدتي كانت ترعاني في المشفى ،رغم
تعبها الشديد ،لثالثة أشهر متواصلة ،وكذلك أبي
الكرسي المتح ّرك
الزمت
وأخوتي ما تركوني.
ُ
ّ
فيزيائي
خضعت لعال ٍج
خمسة أشهر ،بعدها
ُ
ٍّ
مكّنني من السير الحقاً.
عانيت من أوجاع
بعد خروجي من المشفى،
ُ
في رأسي بسبب اإلصابة ،م ّما سبّب لي كهرباء
في الرأس وغياباً متك ّررا ً عن الوعي .أعاقر الكثير
من األدوية ،خصوصاً المسكّنات ،نظرا ً لك ّم األلم
الهائل الذي أشعر به.
ال شيء يرفع عن فمي ثوب الكالم ،سوى
شكر الله أن أعطاني زوج ًة زينب ّية عام 2017م .بسبب خطأ ط ّبيُ ،حرمت
من القدرة على اإلنجاب .وبعد معاناة ،حضرتني الس ّيدة الزهراء O
وبشّ رتني بابن ٍة ،اسمها فاطمة الزهراء ،وأوصتني باالهتمام بها ،وهذا ما
حصل.
تلك القريبة بين جفني وجفني ،أدأب على تربيتها تربي ًة دين ّية سليمة.
أحرص على تعليمها القرآن وأحضّ ها على حفظه ،كما أسعى لتكون زينب ّية
بحق .من فرط رقّتها ،أخال عروقها يجري فيها الورد.
ّ
•رسالة ومح ّبة
للس ّيد حسن نصر الله (حفظه الله) أقــول :متى أراك يا س ّيدي
كمشتاقٍ لمشتاق؟ فالعمر وهبتك إ يّاه يا أقدس األوطان .ح ّبك المنهمر
داخلي يعطيني زخماً للعطاء ،ويعينني على ابتالء الدنيا .قلبي سفينة
يهدهدها موج حضورك ،ال حرمنا الله منك يا ابن الزهراء .O
أو ّجه كلمة للناس مستعيناً بقول أمير المؤمنين « :Qمن ترك
الجهاد ،ألبسه الله ثوب ّ
الذل» .أتم ّنى منكم االلتفاف حول المقاومة،
كل ري ٍح الدرب المتعثّر والخطر عنكم ،وحمتكم بأرواح
التي حملت في ّ
مجاهديها ودمائهم؛ أل ّن خطّها مم ّه ٌد لإلمام المهد ّي | ،المتوقّف ظهوره
على أعمالنا وجهادنا للظلم .ال تركنوا يا أهلنا للضغوطات ،فطريق آل
البيت  Rمنذ األزل مليء بالمكاره والمصائب ،وعلينا يا أشرف الناس
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االنصهار بقائدنا لننجو.
للمح ّجبات المتب ّرجات اللواتي يضرب َن الثقافة الدينيّة ،ويؤلم َن
قلب الح ّجة | ،ويقلّد َن الغرب ،أقول :أخواتي العزيزات ،ارأف َن بقلب
الس ّيدة الزهراء  ،Oوحافظ َن على حجابها ،فابنتها ُسبيت ل ُيصان الدين
والحجاب.
للجرحى أقول :أيّها العاكفون على الجراح ،العارفون بال رؤى أ ّن اآلالم
بعين الله .نحن رغم الجراح مستم ّرون .إن لم نجاهد بأيدينا ،سنجاهد
بالدعاء ،وسنستم ّر بخدمة الناس ما حيينا ،فالجراح واألوجاع ما هي إال
الحب والوجد في سماء الله ،فقط من أجل رضاه.
أوشام ترت ّل ضوء ّ
االسم
الجهادي :نور الزهراء.
ّ
تاريخ الوالدة1994/11/26 :م.
مكان اإلصابة وتاريخها :حلب 2016/10/25م.
نوع اإلصابة :بتر القدم من الفخذ ،واحتراق الجسم.

/آذار 2022م
/366آذار
العدد 366
87

حكايا الشهداء

فــي عــيــدك ّ
أمـــي..
أجــــمــــل هـــديّـــة
(آخر لحظات قمر االستشهاديّين)

أروى الج ّمال
اني ،وتدفئ روحه
جاءت الشمس على استحياء تداعب وجهه النور ّ
العابقة بالشوق .ابن العشرين عاماً ،وما أجمله من ربيع العمر! قمر
انتظرت اإلذن
َ
مهدي بسؤال« :هل
االستشهاد ّيين .استوقفه الحاج
ّ
«طلبت هذا األمر أ ّول تف ّرغي ،أي
ُ
طويالً؟» ،نظر إليه مع ابتسامة ،قائالً:
وكنت أنتظر الموافقة على أح ّر من الجمر .فالجهاد
ُ
قبل سبعة أشهر،
اختصنا الله بها ،وعلينا انتهاز الفرص» .سأله الحاج مهدي
نعمة علينا ّ
عن شعوره ،فضحك قائالً« :شعور ال يوصف ال شكل وال رسم؛ كما
أنّ الوجع ال شكل له وال رسم ،فإنّ الشعور في هذه الحالة أيضاً ال
يوصف» .ابتسم ،وأعطاه زهرة األقحوان ،مكمالً وص ّيته ،بعدما ارتدى
العسكري ،وربط على جبهته عصبة مكتوباً
قميص الشهيد «مالك»
ّ
عليها« :يا قدس ،إنّنا قادمون».
المحتل :بعد
ّ
الحدودي
«إلى أهلي األع ّزاء الصامدين في الشريط
ّ
المحتل
ّ
قليلٍ من هذه الكلمات ،إن شاء الله ،س ُيصبح جسدي ناراً تُحرق
وكل لحظ ٍة في تعذيبكم ،ويظ ّن أنّه
يوم ّ
الصهيوني ،الذي يُمعن ّ
كل ٍ
ّ
يذلّكم ،ولكن هيهات! نهايته إن شاء الله قريب ٌة على أيدي مجاهدي
المقاومة اإلسالم ّية»!
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•وداع دون عودة
مهدي أحد
بالحاج
التقينا
ّ
ّ
الــمــص ـ ّوريــن األســاس ـ ّيــيــن في
اإلعالم
سني
ّ
الحربي على مدار ّ
المقاومة ،منذ بداية التسعين ّيات ،حيث كانت له صوالت وجوالت مع
المجاهدين في ثغورهم ،ووث ّق لحظاتهم األخيرة في الميدان ،وقد كان
اللّقاء للحديث عن مه ّمته
الخاصة ،التي أوكلت إليه في شهر آذار 1996م،
ّ
وكانت غاية في الس ّريّة؛ بحيث اقتضى أن يكون بمفرده ،بعدسته فقط،
برفقة
االستشهادي علي أشمر (ذو الفقار) ،وبحنينٍ يجتاح كيانه ،تتح ّدث
ّ
على لسانه الذكريات:
الحربي تصوير وصايا الشهداء
«كانت إحدى مهامي في اإلعــام
ّ
واالستشهاديّين ،والعمليّات النوعيّة .كانت هذه المه ّمة جزءا ً ال يتج ّزأمن
الجهادي ،لما لها من األثر البالغ ما بعد الشهادة .وأذكر في تلك
العمل
ّ
األيّام أنّه كان معيعدسة بدائ ّية ج ّدا ً ،ال تحمل مواصفات فن ّية عاليةّ ،إل
أنّها كانت تفي بالغرض» .يضيف« :كانت مه ّمتي تسجيل اللّحظات األخيرة
لألخوة قبل االنطالق إلى مهامهم الجهاديّة .وهذه اللّحظات كانت تختلف
كثيرا ً عن غيرها ،بالنسبة
خاص؛
لالستشهادي علي أشمر ،إذ كان لها وقع ّ
ّ
ألنّه ذاهب في عمل ّية استشهاديّة؛ لذلك كان الوداع وداع الفراق
األبدي،
ّ
علي هادئاً ووجهه يش ّع نورا ً ،بحيث يجعلك
وداعاً دون عودة .يومها ،كان ّ
تنسى أنّك تحمل عدسة وتص ّور ،ال شيء سوى أنّك ترصد لحظات ساحرة،
جذبة من جذبات النور اإللهيّة في وجهه».
•قل لي كيف أصل!
ونحن نعيده بالذاكرة إلى تلك اللّحظات التي لم تغب عن باله أبدا ً،
صار يصفها ،والحديث للحاج
مهدي« :كانت صالته ببطء وهدوء وتأ ّمل.
ّ
لت له الوصيّة في الطبيعة حتّى أكسر الروتين ،فالحظت أ ّن
كنت قد س ّج ُ
ُ
خاصة بين ذي الفقار وبين أزهار األقحوان ،فسألته :منذ متى
ث ّمة لغة ّ
وأنت تنتظر هذه المه ّمة؟ فقال لي :لم أنتظر طويالً ،سبعة أشهر فقط
وجاءت الموافقة .وعلى عجل ج ّهزتُ نفسي وت ّم تحديد المكان والهدف».
«هنا استوقفته خارج التسجيل ،وسألته بحيرة :لك ّنك ما زلت شابّاً ،لماذا
ّ
كل هذه العجلة؟! فقاطعني قائالً( :أنا مرتاح كثيرا ً) .ولك ّنني لم أقتنع،

كـــان عــلـ ّـي ه ــادئـ ـ ًا ووج ــه ــه يــشـ ّـع
نـــــــور ًا ،بــحــيــث يــجــعــلــك تنسى
أ ّنــــــك تــحــمــل عـــدســـة وتـــصـــوّ ر
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أي عمل ّية يمكن أن أعود منها
وأخبرته بشعوري عندما كنت أشارك في ّ
سالماً ،فأكون مرتاحاً .ث ّم قلت له :ولك ّنك لن تعود! فكيف يمكن أن تكون
مطمئناً ومرتاحاً ج ّدا ً إلى هذه الدرجة؟! ما هو شعورك في هذه اللّحظة؟!
قل لي كيف أصل إلى ذلك الشعور».
•بكبسة ز ّر فقط
االستشهادي حديثه للمص ّور وهو بكامل هدوئه ،وبمعنويّات
يكمل
ّ
عالية ،قائالًّ :
«كل واحد م ّنا لديه روح االستشهاد ،ولكن علينا أن نفتّش
عنها» ،وأكمل« :هل تعلم أنّها من أهون العمل ّيات؛ ألنّك في العمل ّية
العاديّة يمكن أن تنزف وتشعر باأللم ،ولكن في العمليّة االستشهاديّة،
بكبسة ز ّر واحدة فقط ،تجد نفسك انتقلت من حياة إلى حياة ،وال تشعر
ّإل أنّك أصبحت في جوار الحسين .»Q
•ابتسام ٌة وضّ اءة
«كنت
علي أشمر ،ويصفه:
الحاج مهدي حديثه عن
يكمل
ُ
ّ
ّ
االستشهادي ّ
أراه ضاحكاً مستبشرا ً ،وكنت كلّما أحاول أن أساله عن وجدانه ،كان يغ ّير
الحديث ويسبقني هو بسؤالي عن يومياتي ،وكان ذلك يزيدني تع ّجباً،
فسكت لبرهة ،وبادرت ُه قائالً :أنت ملهمي يا ذو الفقار ،إلّ أ ّن ر ّده الدائم
ُّ
والوحيد كان تلك االبتسامة الوضّ اءة».
•شوقي سبقني
مهدي حديثه الهادئ الذي كان ينساب انسياب
الحاج
يتابع المص ّور
ّ
ّ
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علي
الــذكــريــات عــن ّ
«كــــــــل واحـــــــد مـ ـ ّـنـ ــا لــديــه
❞
أشمر« :مع أ ّن عمل ّيته
ّ
روح االســــتــــشــــهــــاد ،ول ــك ــن
كــانــت أصــعــب من
ّ
عــلــيــنــا أن
نــفــتــش عنها»❝
العمليّات االستشهاديّة
األخــرى؛ ألنّــه أ ّول من
حمل العبوات وف ّجرها
|
علي العاشق إلمام زمانه  ،الذي
بجسده ،ولكن هذا لم يكن عائقاً أمام ّ
خصه بمقطع في وص ّيته معتذرا ً
خاصة ج ّدا ً ،وقد ّ
كانت تربطه به عالقة ّ
منه:
كنت أتم ّنى أن تكون شهادتي بين
«س ّيدي يا صاحب الزمان | ،كم ُ
يديك المباركتين! ولكن طول غيبتكم وشوقي إلى سادتي
وموالي ،آبائك
ّ
البررة ،حال دون انتظاري أكثر من هذه الم ّدة ،فأسأل الله أن يعطيني
بشهادتي هذه أجر شهاد ٍة بين يديك المباركتين».
مهدي حديثه ،قائالً« :هنا طلب م ّني أن أوقف التصوير ،وعدنا
يكمل
ّ
أدراجنا».
حي على الجهاد
• ّ
«اجعلوا الوضوء قبل المشاركة في المعركة ضروريّاً كحملكم للسالح؛
أل ّن اليد التي تتوضّ أ وتُقاتل ،ال يمكن أن ت ُهزم» ،من وص ّية
االستشهادي
ّ
علي أشمر.
«حي على الصالة» ،قالها وك ّبر .كان من المق ّرر أن ينجز عمل ّيته لدى
ّ
ر
اإلس
و
للعد
ة
ي
دور
مرور
ائيلي ،ول ّما لم يفعل ،تواصل معه اإلخوة عبر
ّ
ّ
ّ
الجهاز ،فأجاب:
«كنت أصلّي صالتي األخيرة ،وتلك القافلة سوف تعود»!
ُ
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علي كما
وفعالً ،عادت ،يتق ّدمها جيب
ّ
قيادي ،واكتملت المه ّمة .وكان ّ
قال األمين العا ّم سماحة السيّد حسن نصر الله (حفظه الله) في ذكرى
تأبينه« :حين قال إنّه لم ينفّذ العمل ّية ،ليس ألنّه في غفلة أو تر ّدد ،بل ألنّه
كان مشغوالً بالصالة ،وقد جاء وقتها».
•هديّة عيد األ ّم
على مقربة من فلسطين الحبيبة ،الواحدة وخمس وأربعون ظهرا ً،
المحتل ،ظهر يوم األربعاء
ّ
وعلى مرأى عيون أهله المعذّبين في الشريط
علي نفسه أل ّمه في
الموافق لـ 1996/3/20م ،وبمناسبة عيد األ ّم ،أهدى ّ
علي  ،Qوكانت قد توفّيت
عيدها ،وهي التي ربّته وغذّته من ّ
حب ّ
علي
وهو في س ّن العاشرة ،فالتقت روحه بروحها بعد فراق طويل! ّ
انقض ّ
ائيلي بالقرب من الحدود ،حيث كان متو ّجهاً
على موكب
ّ
قيادي للعد ّو اإلسر ّ
علي ينتظر
من مستعمرة «مسكاف عام» إلى العديسة فالطيبة ،وكان ّ
عودته ،حيث استطاع ،على الرغم من ّ
كل اإلجراءات األمن ّية ،أن يصل إلى
قريته العديسة ،وينفّذ مه ّمته بنجاح .د ّمر الموكب ،موقعاً أفراده بين قتلى
وجرحى.
بعلي
لقد طال االنتظار طويالً ،وكان اللّقاء بالمعشوق األوحد ،وكأنّي ّ
يناجي ربّه في اللحظات األخيرة« :إلهي ،هب لي كمال االنقطاع إليك ،وأنر
أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك» .وفعالً ،كان فيض النور
لكل
اإللهي جاذباً ّ
ّ
علي قبيل ارتقائه.
من يرى محيا ّ
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•أوصيكم...
مــــــن كـــلـــمـــات
ـادي علي
االس ــت ــش ــه ـ ّ
أشمر« :س ّيدي وموالي:
عاهدتك أن أمضي حامالً
دمي على كفّي في سبيل الله ،أمازجه بتراب جبل عامل ،كما امتزجت
دماؤكم الزك ّية بتراب كربالء المق ّدسة ،إنّه لشرف لي أن أكتب كلماتي هذه
إليكم ،وهي النداء األخير.
اجعلوا صور الشهداء على م ّر العصور أمام أعينكم ،واس َعوا إلى تحقيق
األهداف التي استشهدوا من أجلها ،والبقاء على خطّهم المبارك».
مهدي،
كانت تلك وص ّيته األخيرة التي س ّجلها برفقة المص ّور الحاج
ّ
الحاج
خاص ،وحول ذلك يختم
مهدي حديثه« :كان
حيث كان له طلب ّ
ّ
ّ
االستشهادي صالح غندور عام 1995م أثر
لوصيّة
معنوي عميق عند
ّ
ّ
المجاهدين ،برز جليّاً لدى
االستشهادي علي أشمر ،حين طلب م ّني أن
ّ
تكون الخلفيّة عند تسجيل وصيّته صورة الشهيد (صالح) ،معتبرا ً نفسه
أنّه أكمل طريقه .وفعالً ،وضعت صورة
االستشهادي صالح خلفه ،وكان له
ّ
خاصة عنه».
كلمات ّ
علي أشمر عن الشهيد صالح غندور؟ وماذا حصل
ماذا قال
ّ
االستشهادي ّ
مع «صالح» في لحظاته األخيرة؟ تت ّمة الحديث للحاج
مهدي في العدد
ّ
المقبل ،فانتظرونا.
«ســيــدي ومـ ــوالي :عاهدتك
❞ ّ
أن أمـــضـــي حـ ــام ـ ـ ًا دمـــــي عــى
كـ ـ ّـفـ ــي يف س ــب ــي ــل الـ ــلـ ــه»❝
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ٔامراء الجنة

ست اليمن إبراهيم
اسم األ ّمّ :
(والء ح ّمود).
ّ
محل الــوالدة وتاريخها :مركبا
1995/2/20م.
الوضع
االجتماعي :عازب.
ّ
رقم السجل.97 :
مكـــــان االستشـــهاد وتاريخـه:
الزبداني 2015/11/30م.

ّ
شـــهـــيـــد الــــــدفــــــاع عـــــن الـ ــمـ ــقـ ــدسـ ــات
ّ
حـــســـيـــن ك ـ ــم ـ ــال حـ ـ ــمـ ـ ــود (رضـــــــــــوان)
نسرين إدريس قازان
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اقتربت منه تلقي عليه من ِشعرها ،في حفل تكريم لإلعالم ّيين.
تحب اصطحابهما حيث تكون ،ولك ّنها
تم ّنت لو أنّ ولديها معها ،فهي ّ
فتبسم
اكتفت بسحب صورة ابنها البكر ،وأبياتها تنشدُ للس ّيد أنّه فداهّ ،
الس ّيد ضاحكاً ،وأشار لها أنّ ولدها ال يزال صغيراً ،فنظرت إلى الصورة
الست
وإذ هي لـ«حسين» ،ابنها الصغير الذي لم يتجاوز عمره السنوات ّ
آنذاك ،ولك ّن الس ّيد أردف ً
قائال« :الشهادة ال تعرف العمر».
•«س ّميه حسيناً»
الشهادة ..ربما لم تخطر في بالها وهي
تمسح على رأسه في ليلة والدته،
ُ
ليلة استشهاد أمير المؤمنين  ،Qوتسأل نفسها ع ّما ينتظره في الحياة،
فهو من بشّ ر به اإلمام الحسين  Qقبل الحمل برؤيا قال فيها« :س ِّمي ِه
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حسيناً» .وبالفعل ،أسموه حسيناً ،بعدما أبصر
نور الحياة في ليلة القدر الوسطى.
•الحنون والحازم
«حي السلّم» ،عاش أيّام حياته،
في ّ
في كنف عائل ٍة دافئة مح ّبة ،جهد الوالدان
في زرع القيم اإلسالم ّية السامية في
أطفالهما األربعة ،وفي تنشئتهم مجاهدين،
وقصة ،لطالما
فوالدتهم س ّيدة الكلمة والقلم شعرا ً ونثرا ً ّ
مألت السطور جهادا ً ،وغذّت األدب المقاوم بيراعها الذي مأل
روح «حسين» فخرا ً منذ طفولته ،فكان ال يف ّوت فرصة التباهي أمام أقرانه
أ ّن أ ّمه «تؤلّف الكتب».
طفولة مليئة بالشغب ،والشغف ،والصخب ،والهدوء ،والفرح ،على
الرغم من مرارة األيّام؛ فكان في آنٍ معاً،
الرقيق الحنون الط ّيب المتعاون،
ُ
والجا ّد الحازم بقراراته ،صاحب الكبرياء الذي ال يُكسر .وقد تبلورت روحه
واستقامت في شبابه ،خصوصاً وأنّه مع تفتّح أول أيّام الشباب ،كان قد
التحق بركب المجاهدين.
أي تجاوز
أخالقي أمامه ،وال يرضى
كان «حسين» في مراهقته يرفض ّ
ّ
باالستهتار بتفاصيل المعاملة بين الرفاق ،ولكن بدبلوماسيّة ورثها عن أبيه
ّ
كانت تبرز في المواقف الصعبة،
فيستغل المواقف والمناكفات؛ ليح ّول
الصراع إلى ساحة نصائح وتبيان حقائق ،وسرعان ما تزهر صداقة جميلة،
حتّى قيل إ ّن «حسيناً» هو أكثر من ينطبق عليه قول« :ما في مح ّبة ّإل
من بعد مشكل».
•واثق الخطوة
واثق الخطوة يمشي منذ صغره ملكاً .في المدرسة ،حيث أث ّرت معاناته
ُ
من مشكلة صحيّة لسنتين متتاليتين على تحصيله
ألي
العلمي ،لم يسمح ّ
ّ
موقف أن يُضعفه ،بل كان يبتكر الحلول ،ويستنقذ نفسه من المواقف
المحرجة .ففي إحدى الم ّرات ،لم يستطع حفظ قصيدة بالفرنسيّة لصعوبة
توسله أن ال تختاره
كلماتها ،وكان في الصف الثالث األساسي ،وضاع ّ
المعلّمة أدراج الرياح ل ّما سمع اسمه ،فوقف أمامها ،وعوض االرتباك ،أنشد
نشيدا ً باللغة الفرنس ّية كتبته له أ ّمه ،فتفاعل رفاقه معه ،وصفقوا له،
وأعجبت به المعلّمة ،وأعطته عالمة عالية ،مع تنبيهه إلى حفظ ما
يُطلب منه.
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•متعدّ د المواهب
المهني ،حيث درس الكهرباء واإللكترونيك،
تو ّجه «حسين» إلى التعليم
ّ
وبرع فيها ،وحاز على إعجاب أستاذه أثناء تقديمه لمشروعه في االمتحان
الرسمي ،وبشّ ره بنجاحه حتّى قبل تسليم ورقته .وقد ج ّير هذه البراعة
ّ
الحقاً
الجهادي؛ فهو مجاهد مخطّط ومبتكر ،كان يحضّ ر أوراقه
عمله
في
ّ
لاللتحاق بالجامعة ،ويح ّط قدمه على أولى درجات القيادة ،حينما تر ّجل
عن فرسه ومضى.
رياضي متميّز ،ينتظره رفاقه
شاب تع ّددت اهتماماته؛ فهو
«حسين» ّ
ّ
في ملعب كرة القدم ،ليأنسوا باللعب معه ،ألنّه كان «دينمو» الملعب،
وطابته كرة نار .كما تد ّرب على فنون الكاراتيه ،مضافاً إلى فوزه بميدال ّيات
وكؤوس عن مشاركاته الرياضيّة ،وخصوصاً «الماراثونات» ،إذ كان سريعاً
الجهادي.
بشكلٍ الفت ،وقد ساعده ذلك كثيرا ً في عمله
ّ
كل الجبهات
•مجاهد في ّ
الب ّزة الجهاديّة التي ارتداها في صغره وتص ّور بها ،مألت قلبه غبطة،
ليس لجماله فيها وهو صغير فقط ،بل ألنها مصداق عهده ،وبيان طريق
تربّى عليه منذ الصغر.
وبين الدراسة والكشّ افة والرياضة ،جاء موعد مشاركة «حسين» في
مسرح ّية عن القاسم  ،Qاسمها «ض ّوي يا نجمة» ،وكان يهوى التمثيل
بش ّدة ،فأ ّدى دور القاسم ببراعة الفتة ،ما ترك أثرا ً عميقاً في قلب أهله
الذين تفاجأوا كثيرا ً به.
بموازاة التحاقه بـ«بروفات» المسرحيّة ،التحق «حسين» بالدورات
العسكريّة ،ولم يعرف أحد أ ّن التدريبات كانت في محيط مدينة «القصير»،
فكان أ ّول التحاقه بالجهاد ،التحاقاً عمل ّياً؛ إذ انتقل مباشر ًة من التأهيل
إلى المشاركات الجهاديّة في مواقع الخطر .وقد كبر واشت ّد عوده في
الحرب ،وكأنّه َعبَر مراهقته إلى الرجولة من المتاريس وبين الرصاص.
وكثيرة هي الدورات التي خضع لها خالل تلك الفترة ،كما أنّه تنقّل بين
مناطق عديدة ،وشارك في عشرات المعارك ،فبرزت شجاعته واندفاعه،
ٍ
خوف قطّ ،على الرغم من صغر س ّنه ،ووحش ّية
ولم يخفق قلبه خفقة
المعارك مع التكفيريّين .وإلى جانب إقدامه وبسالته ،راعى «حسين» القيم
الدين ّية واإلنسان ّية ،ولم يغفل عن تذكير نفسه ومن معه ،بقدس ّية معركتهم
المحتاجة دوماً إلى روح ّية عالية.
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•شجاع مقدام
كان «حسين» آخر المنسحبين من النقاط ،ولم يترك خلفه جريحاً أو
شهيدا ً مهما كلّفه األمر ،فبعد معرك ٍة ضارية مع التكفيريّين في «إدلب» ذات
يوم ،جاء األمر باالنسحاب ،فثبت «حسين» في مكانه موقعاً أكبر عدد منهم
قتلى .وأثناء ركضه جريحاً تحت ز ّخات الرصاص ،رأى شابّاً مم ّددا ً على األرض،
فظ ّنه شهيدا ً ،وسحبه من مالبسه؛ ألنّه لم يستطع حمله بسبب إصابته بكتفه.
وطوال الطريق كان يصرخ بالدعاء وطلب المسامحة من الشهيد ،حتّى إذا ما
الحربي ،استيقظ
وصل إلى اإلسعاف
الشاب ،وكان جريحاً!
ّ
ّ
•مه ّمة عسيرة
يقف
«بلّغ سالمي مرقد الحوراء» ،هي قصيدة ل ّحنها نغماً بصوته ،وكان ُ
قبالة الحرم ليشدو بها قبل االنطالق إلى المعركة.
في أحد األيّام طلب الشهيد الحاج عالء البوسنة شابّاً استشهاديّاً
ُ
للتخلّص من دبّابة كانت
فهب «حسين»
تستهدف المجاهدين بقسوةّ ،
لتنفيذ المه ّمة ،وتسلّل مع رفيقين له حيث رابطوا لثالثة أيّام بالقرب من
أحد معاقل التكفيريّين ،قبل أن يستطيعوا استهدافها والعودة بسالم .وقد
أنستهم فرحة نجاح المه ّمة ّ
كل اللحظات المريرة والصعبة التي م ّروا بها.
مجاه ٌد مخطّط ،اشتغل على تطوير إمكاناته ودراسة طبيعة أرض
المعركة ليرفع مقترحاته إلى القيادة ،وأحد تلك المقترحات كانت كميناً
محكماً ض ّد الدواعش أ ّدى إلى قتل عد ٍد كبير منهم.
•«يا زينب»
في
يضج بدعاء الوالدين
«حي السلّم» ،كان منزله المتواضع ّ
ّ
واإلخوة ،وتغمرهم مشاعر الفخر تارة ،والخوف والقلق تارة أخرى،
فـ«حسين» صار كثير الغياب ،وما عودته لزيارتهم إال لشحذ ه ّمة
جديدة ،وكلّما غاب خلف ذلك الزقاق ،انخلعت قلوب أح ّبته خلفه!
في ليلته األخيرة ،أنشد مرث ّية اإلمام الرضا  ،Qوقاد معركة قاسية
ض ّد التكفيريّين ببسالة ،فأفشل بحسن قيادته للهجوم مخطّطهم إلفشال
الهدنة ،وااللتفاف على المجاهدين ،بالتسلّل من منطقتي «مضايا»
و«سرغايا» ،وأل ّن الختام يكون مسكاً ،ج ّهز الصاروخ وح ّدد موقعهم ،وما
إن م ّد يده ليطلقه حتّى توسعت عينا ُه بلونهما األخضر وهو ينظر إلى
دوي انفجار انجلى غباره عن ربيع
وسمع ّ
السماء صارخاً« :يا زينب»ُ ،
عمره الذي أنبت األقحوان تحت قمر «الزبداني».
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صحة وحياة

أللبان وأجبان سليمة
الهيئة الصحية اإلسالمية -دائرة سالمة الغذاء
الحساسة التي تتع ّرض للتلف
ألنّ األلبان واألجبان تُعدّ من األطعمة ّ
بسرعة نتيجة أسباب عدّ ة ،ما قد يتس ّبب ببعض المشاكل الصح ّية ،نضع
بين أيديكم مجموعة نصائح في كيف ّية شراء هذه المنتجات ،وكيف ّية
حفظها في المنازل.
•عند شراء األلبان واألجبان

 -1شراء هذه المنتجات في نهاية عمليّة التس ّوق؛ لكي تبقى مب ّردة وسليمة.
 -2انتقاء األنواع موثوقة المصدر ،مع التن ّبه إلى تاريخ اإلنتاج والصالح ّية ،إذ
يفضّ ل دوماً شراء المنتج خالل النصف األ ّول من فترة الصالح ّية.
 -3التأكّد من نظافة مكان العرض والبيئة المحيطة.
 -4انتقاء المنتجات المغلّفة بطريقة سحب الهواء (الفاكيوم) مز ّودة
ببطاقة البيانات ،وتج ّنب المنتجات المكشوفة (الفلت)؛ أل ّن هذه
األخيرة تحتاج إلى الكثير من المعايير الصحيّة الواجب توافرها في
محال البيع؛ ل ُيسمح لصاحبها ببيعها.
 -5التأكّد من سالمة العبوة ،وخل ّوها من العيوب كاالنتفاخ والتسريب.
ألي مصدر
 -6التأكّد من نظافة المتجر ،مع مراعاة عدم مالمسة المنتجات ّ
للتل ّوث ،واألفضل شراؤها من ب ّراد منفصل
ومخصص لمنتجات األلبان
ّ
واألجبان؛ لتالفي التل ّوث المتبادل بين األجبان واللّحوم مثالً.
بغض النظر عن
 -7عدم شراء األلبان واألجبان المعروضة خارج الب ّرادّ ،
تاريخ انتهاء الصالح ّية المد ّون على العبوة ،مع التأكّد من سالمة ب ّراد
العرض وتبريده الج ّيد.
 -8شراء اللّبن الخالي من األلوان والمنكّهات الصناع ّية.
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 -9عند الوصول إلى المنزل ،يجب
وضع هذه المنتجات مباشر ًة
في الب ّراد.

عند شــراء األجبان واأللــبــان ،يجب
ّ
التأكد من سالمة العبوة وخلوّ ها
من العيوب؛ كاالنتفاخ والتسريب

•شروط تخزين األلبان واألجبان في المنازل

 -1ت ُع ّبأ في عبوات صح ّية (صالحة لتعبئة المواد الغذائ ّية) ،على أن تكون
هذه العبوات نظيفة ،ومعقّمة ،وجافّة ،حتّى ال تؤث ّر في طبيعة المنتج
من حيث النكهة أو الرائحة ،وأن تكون محكمة اإلغالق لحفظ المنتج
من التل ّوث والرطوبة.
 -2ت ُخ ّزن في أماكن نظيفة ومب ّردة ،على أن ال تزيد حرارة التخزين عن 5
درجات مئويّة.
 -3ت ُنقل وتوزّع في وسائل نقل مب ّردة ،ال تزيد حرارتها عن  5درجات مئويّة.
 -4يمكن تخزين بعض األنواع التي ت ُحفظ بالزيت ،في مكان ّ
جاف على
درجة حرارة معتدلة ،ال تتع ّدى  25درجة مئويّة.
 -5عدم ترك األجبان الطريّة خارج الب ّراد ألكثر من ساعتين ،ويجب التخلّص
من األجبان الطريّة (مثل :الجبن األبيض ،والجبن المطبوخ الكريمي)...
أي نم ّو
فطري عليها.
في حال ظهور ّ
ّ

/آذار 2022م
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حول العالم

حول العالم

سناء مح ّمد صفوان

ديناصور
ّ
كان يستعد
للفقس!

اكتشف علماء في الصين ديناصورا ً مكتمل النم ّو داخل بيضة ،يتراوح عمره بين
 66و 72مليون عام .ويعتقد العلماء أنّه سيكشف عن مزيد من الروابط بين
الديناصورات والطيور ،وذلك بسبب وضع ّيته المشابهة لوضع ّية أفراخ الطيور.
(موقع البوابة)

«جيمس
ويب» :إلى
بداية الكون

الفضائي ،الذي استغرق
أطلقت ناسا تلسكوب «جيمس ويب»
ّ
إنجازه أكثر من ربع قرن ،بتكلفة ناهزت  10مليارات دوالر ،في مه ّمة
لسبر أغوار الكون ومعرفة بداياته بتقنيّة فائقة الدقّة .ويقول علماء
الفلك إنّه سيجيب عن ســؤال :هل نحن بمفردنا في هذا الكون؟
(الجزيرة)
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«Uber
 »Eatsإلى
الفضاء

سلّمت شركة «أوبر إيتس»  Uber Eatsأ ّول طلب ّية
طعام إلى ر ّواد فضاء في محطّة الفضاء الدول ّية،
بالتعاون مع رائد األعمال
الياباني يوساكو مايزاوا ،في
ّ
رحلة استغرقت  8ساعات و 34دقيقة( .العربي)
السجن
لرجل هتف
«الله أكبر»!

في حادثة غريبة من نوعها ،قضت محكمة فرنس ّية بالسجن  8أشهر مع وقف
التنفيذ ،وغرامة مال ّية قدرها  750يورو لرجل بتهمة «إثارة الذعر» في أحد المتاجر
بسبب هتافه «الله أكبر» وسجوده عقب تلقّيه خبرا ً مفرحاً( .موقع النهار)

«طالبان»
والمحظورات

/آذار 2022م
/366آذار
العدد 366

بعد حظر تشغيل الموسيقى في المركبات ،حكومة طالبان تحظر على
النساء السفر عبر وسائل النقل لمسافات تتجاوز  72كلم بمفرده ّنّ ،إل في
حال مرافقة أحد أقربائه ّن الذكور ،وتأمر أصحاب المركبات أن يقلّوا النساء
الالتي يرتدين الحجاب فقط( .الجزيرة)
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المسابقة

أسئلة مسابقة العدد 366

1

2

3

4

5

صح أم خطأ؟
يتيسر للسالك ّإل بعد الدخول في منزل البسملة.
ال
التسمية
منزل
في
أ -الدخول
ّ
ب -يشترط في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر قصد القربة.
ج -ت ُخ ّزن األلبان واألجبان في أماكن نظيفة ومب ّردة ،على أن ال تزيد حرارة التخزين
عن  10درجات مئويّة.
امأل الفراغ:
أ -العبادة بالدقّة هي الطاعة بدون شروطّ ،إل شرط الربوب ّية و(.)...
كل (.)...
ب -واقعة كربالء؛ تبقى كالشمس التي يطغى نورها على ّ
ج -نتيجة ضرب الحجارة ،حصلت هناك حالة العصف ( ،)...فماتت الجماعة ،وع ّزز
الله بيته.
َمن القائل؟
أ« -ب ّر الوالدين من حسن معرفة العبد بالله».
ب« -كأنّي بالقائم يوم عاشوراء ،يوم السبت ،قائماً بين الركن والمقام ،بين يديه
جبرائيل Qينادي :البيعة لله».
أهل البص ِر والصبر».
ج« -ال يحمل هذا ال َعلَ َم ،إال ُ
ص ّحح الخطأ حسبما ورد في العدد:
التل بعيدا ً حتّى ،يوجد من قد أدرك إنجازاتنا.
أ -هناك ،على الطرف اآلخر ،أو على ّ
أسباب حصرية للمسبَّب.
ب -نؤمن أ ّن األسباب الطبيعية التي اعتدناها ،هي
ٌ
ج« -أدّى تنشّ قي المادة إلى تس ّمم حلقي».
من /ما المقصود؟
أ -يومها ،كان هادئاً ووجهه يش ّع نورا ً ،بحيث يجعلك تنسى أنّك تحمل عدسة وتص ّور.
«حي السلّم» ،عاش أيّام حياته ،في كنف عائل ٍة دافئة مح ّبة.
ب -في ّ
َ
ج -ك ْن رفيقاً ورؤوفاً
بزوجتك ،وبادر إلى مساعدتها في بعض األعمال المنزليّة ،وإن
لم تطلب َ
منك.
• أسئلة المسابقة يُعتمد في اإلجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي.
• يُنتخب الفائزون شهرياً بالقرعة من بين الذين يجيبون إجابات صحيحة عن أسئلة المسابقة كلّها
وتكون الجوائز على الشكل اآلتي:
األول :خمسمائة ألف ليرة لبنانية
الثاني :أربعمائة ألف ليرة لبنانية
مضافاً إلى  12جائزة قيمة كل واحدة منها مئتا ألف ليرة.
كل من يشارك في اثني عشر عدداً ويقدّم إجابات صحيحة ولم يوفَّق في القرعة ،يعتبر مشاركاً في
• ّ
قرعة الجائزة السنوية.
• يُعلن عن األسماء الفائزة بالمسابقة الشهرية في العدد ثالث مئة وثمانية وستّين الصادر في األ ّول من
شهر أيّار 2022م بمشيئة اللَّه.
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6
7
8
9
10

أي موضوع وردت هذه الجملة؟
في ّ
«من كرامات السيّدة  Oأ ّن أحدا ً من ز ّوارها لم يُصب بأذى».
أي عنوان تندرج هذه العبارات :الغيبة والبهتان -النميمة ونقل الكالم وتتبع
تحت ّ
العثرات -االستهزاء والتن ّمر؟
أين العبارة الدخيلة؟
رم ٌز للصمود -الثبات والعطاء -الع ّباس -Qرم ٌز لإليثار -شهر رجب.
تمسكتم بهما :كتاب
النبي« :Pإنّي قد تركت فيكم أمرين ،لن تضلّوا بعدي ما إن ّ
عن ّ
الله وعترتي أهل بيتي» .ما اسم هذا الحديث؟
أي
ال يمكن لهذا النشاط أن يكون مؤثّرا ً ،إلّ إذا كان بغير علم الطرف ال ُمضلّل .عن ّ
نشاط نتحدّ ث؟
آخر مهلة لتسلُّم أجوبة المسابقة :األول من شهر نيسان 2022م
أسماء الفائزين في قرعة مسابقة العدد 364

الجائزة األولى :سليم نعمة حسن  500,000ل.ل

•
•
•
•

الجائزة الثانية :بالل رياض بلوط  400,000ل.ل.
 12جائزة ،قيمة كل منها  200,000ل.ل .لكل من:

مالك محمود جابر.
زكريا محمود النمر.
فاطمة أمين حوماني.
محمد إبراهيم قصير.

•
•
•
•

مريم حسين طليس.
زينب حسن عباس.
أمير حسن مرتضى.
رضا محمد طليس.

•
•
•
•

فادي محمود نصر الله.
سميرة محمود قازان.
ليلى فوزي أحمد.
منى حسن بزيغ.

/آذار 2022م
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• يصل العديد من القسائم إلى المجلة بعد سحب القرعة ما يؤدي إلى حرمانها من االشتراك في السحب،
لذا يرجى االلتزام بالمهلة المحددة أعاله.
• ت ُرسل األجوبة عبر صندوق البريد (بيروت ،ص.ب ،)24/53 :أو إلى جمعية المعارف اإلسالمية
الثقافية المعمورة ،أو إلى معرض دار المعارف اإلسالمية الثقافية د ّوار كفرجوز  100متر باتجاه تول.
كل قسيمة ال تحتوي على االسم الثالثي ومكان السجل ورقمه ،تُعتبر الغية.
• ّ
• يحذف االسم المتك ّرر في قسائم االشتراك.
• ال يتك ّرر اسم الفائز في عددَين متتال َيين.
الخاص بالمشارك ،وأن يقوم بحلّها بنفسه.
• يُشترط لقبول المسابقة وضع الرقم
ّ
• ال تُسلَّم قيمة الجائزة بالوكالة ،إلّ بعد التنسيق مع إدارة المجلة.
• يُشترط لتسلُّم الجائزة إحضار الهويّة األصل ّية.
• مهلة تَسلُّم الجائزة ثالثة أشهر من تاريخ إعالنها في المجلة ،وإلّ فتعتبر ملغاة.
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تعزية

ّ
ت ــع ــزي ــة اإلمـــــــــام ال ــخ ــام ــن ــئ ــي
ّ
ب ــوف ــاة الــمــرجــع الــديــنــي آيـــة الــلــه
الشيخ لطف الله صافي الگلبايگاني {
}

بسم الله الرحمن الرحيم،
ّيت ببالغ األسى نبأ وفاة الفقيه العظيم الشأن والمرجع البصير
تلق ُ
حضرة آية الله
الحاج الشيخ لطف الله صافي الكلبايكاني (رض).
ّ
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كان سماحته أحد أركان الحوزة العلم ّية في ق ّم ،وأحد البارزين في
العلم والعمل ،وأكثر علماء الدين خبر ًة في تلك الحوزة المباركة .كما كان
سماحته من كبار التالمذة في زمن المرحوم آية الله البروجردي ،ذلك
األستاذ العظيم .وفي زمن المرحوم آية الله السيّد محمد رضا كلبايكاني،
العلمي
كان رفيقه ومستشاره
والعملي .وخالل الثورة ،كان يُع ّد األمين
ّ
ّ
والثقة لدى اإلمام
الخميني ،رحمة الله عليهم .وفي «مجلس صيانة
ّ

الدستور» ،كان الركن األساس لذلك المجلس لسنوات طويلة .وبعد ذلك
أيضاً ،كان دائماً يدخل في قضايا الثورة والبالد بحرص ومسؤول ّية ،وكثيرا ً
ما كان يُطلعني على آرائه ومشورته ،ويغنيني بهما .لقد كانت القريحة
الشعريّة والذاكرة التاريخيّة والتط ّرق إلى القضايا االجتماعيّة ،من األبعاد
األخرى لشخصيّة هذا العالِم الجليل والطاعن في الس ّن .فارتحاله مبعث
الديني في البالد.
العلمي
على األسى لدى المجتمع
ّ
ّ
أتق َّدم بأح ّر التعازي إلى عائلته الكريمة وأبنائه المكرمين ،والمراجع
العظماء ،وعلماء الحوزة العلميّة ،ومقلّديه ومحبّيه ،خصوصاً في ق ّم
وكلبايكان ،وأسأل الله أن يم ّن عليه بالرحمة والمغفرة.
الخامنئي
الس ّيد علي
ّ
2022/2/1م
•كما أصدر حزب الله البيان اآلتي:
قال تعالى﴿ :الَّ ِذي َن تَ َت َوفَّاه ُُم الْ َم َلئِكَ ُة طَ ِّيبِي َن يَقُولُونَ َس َل ٌم َعلَ ْيك ُُم
ا ْد ُخلُوا الْ َج َّن َة ِب َما كُ ْن ُت ْم تَ ْع َملُونَ ﴾ (النحل)32 :
اإلسالمي والحوزات العلم ّية ،قام ًة شامخ ًة وعالماً
لقد خسر العالم
ّ
الديني آية الله العظمى الشيخ لطف الله
وفقيهاً مقتدرا ً ،برحيل المرجع
ّ
صافي الكلبايكاني (رضوان الله عليه) ،بعد عمر ٍ
مديد ق ّدم خالله إنجازات
علميّة كبيرة ،من مؤلّفات فقهيّة ودينيّة وفكريّة ،مضافاً إلى إشرافه على
تربية وتدريس عدد كبير من العلماء .كما كانت مشاركاته مه ّمة وفاعلة
منذ قيام الجمهوريّة اإلسالميّة ،من خالل عمله في مجلس خبراء الدستور،
الذي تشكّل في بداية انتصار الثورة اإلسالم ّية في إيران ،وكان عضوا ً
لدورتين في مجلس صيانة الدستور.
/آذار 2022م
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إنّنا في حزب الله ،إذ نعبّر عن حزننا لفقدان هذا المرجع الكبير،
نتق ّدم من موالنا صاحب العصر والزمان | بآيات العزاء ،وبالمواساة
الخامنئي }،
من المراجع العظام ،ومن سماحة آية الله العظمى اإلمام
ّ
ولكل أهل العلم في الحوزات العلم ّية ،ونسأل
ولعائلة الراحل الكريمةّ ،
الله تعالى أن يتغ ّمده برحمته الوارفة ،إنّه سميعمجيب.
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بٔاقالمكم

الحب ..وتخشع فتنحني
أل ّمي تسجد كلمات
ّ
مفرداتي عاجز ًة عن مالمسة طهر قدميها..
أل ّمي يصير الظالم نورا ً ،والش ّر خيرا ً ،والكره ح ّباً،
والبُعد وصاالً ،والبرد دفئاً .لها وحدها يصير قلبي
عصفورا ً بين ضلوعي يبحث عن منفذ للهروب إليها..
الحب في أسمى معانيه ،ومعها ما شعرت
معها عرفت ّ
يوماً بحاجتي حتّى إلى أتفه األشياء ..في بحر حنانها
الذي ال ينضب تهادت مراكبي مذ كنت طفلة صغيرة،
ومهما تق ّدمت بي السنون ،ال أجد مينا ًء أكثر أماناً من
حضنها الدافئ.

ّ
ألمـ ـ ـي...

أل ّمي يصير الليل فجرا ً ،ومن عينيها تشرق الشمس،
وفي عينيها تغيب ...وجهها القمر المنير في ليلة
صفت سماؤها ...خصالت شعرها امتدا ٌد من حرير
الج ّنة ،وتحت قدميها الج ّنة تكون..
أل ّمــي ضحكة مالئكيّة ،ولمسة حنان نورانيّة،
حب ورديّة..
وكلمات ّ

وأل ّمي الحنين والشوق الدفين وأزهار الياسمين
تقبّل قدميها..

أل ّمي المدى والفدى ،وآيات عرفان يرجعها الصدى،
ولمساتٌ هي ألطف من قطر الندى...
ِ
إليك يا مالكي ،أحبّ ِك أ ّمي

كل عام ِ
ّ
وأنت يا أ ّمي الحبيبة وجميع األ ّمهات
الخير والبركة.

وأخص بمعايدتي أ ّمهات الشهداء والمجاهدين
ّ
األبطال لك ّن م ّني أجمل التهاني بعيدك ّن يا أجمل
األ ّمهات.
داليا قاسم الحاج حسن
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هــــــــــل تأتــــي؟

مريم عبيد

العدد /366آذار 2022م

ُ
أطفال حارتنا
أنا
طحي ُن الخبزِ ،جارتنا
روحي العشواء هامات الدكاكينِ ..
وتعج ُن
َ
ويغرز فقر أطفالي بلحمي طعن َة العنبر ..
وأذكر يتم جيراني
وكيس ال ّزين إذ يومي
الس ّجا ُد في ِ
كيس المساكين..
هو ّ
مولى يس ّمى صاحب العص ِر
ولي ً
له عشقي من الذ ِّر
وقبل الذ ِّر أوصالي تح ّيي ِه
يقول اليوم :من ِ
أنت؟
ويمسح رأسي المدمى بآهات الزنازينِ
ورثّ الثوب والطينِ
أيا موالي هل تأتي؟
جموع الفقر تؤذيني
وتشعل بي سكاكيني
ُ
و ُعم َر التم ِر والتّينِ
فهل تأتي؟
فهل تأتي؟
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الواحة

اختبر معلوماتك القرآن ّية
النبي يعقوب  Qالذي
 -1صفة البن ّ
ألقى القميص على وجــه أبيه فارت ّد
بصيرا ً .ما هي؟
 -2من أهــوال يوم القيامة ،ويعني البحر
الممتلئ نارا ً .ما هو؟
 -3هي معابد اليهود من أهل الكتاب .ما
اسمها؟
إجابا
ت األسئلة القرآن ّية
 -1البشير
 -2البحر المسجور

 -3ال ِب َيع

في أحوال النظر
 حَدَ َق :فتح كلتيعي
ني
ه
ل
ش
د
ّة
ا
لن
ظ
ر.
 شَ َخ َص :فتح عينيه وجعل ال يَطْ ِرف.
 تَ َص َّف َح :نظر في كتاب أو حساب.
 تَ َب َّص َر :نظر إلى أفق الهالل لليلته ليراه.
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كلمات خالدة
«أيّها اإلنسان الم
قا
و
م،
ال
ش
ّ
ك
ف
ي
أ ّن
المؤامرة تنص ّب ع
لي
ك،
و
ي
ر
ا
د
ُ
من
ك
أن
تنسلخ بالكامل
ع
ن
ج
ها
د
ك
ف
ي
سبيل
الله ،إذ ال يُراد
لل
م
قا
وم
ة
ا
إل
س
الم ّية
أن تبقى في
ه
ذا
ال
بل
د،
ك
ما
ال يُراد
لسالحنا أن يق
ف
ف
ي
و
ج
ه
ا
أل
ع
داء».
(من كتا
منتخبات من ك ب الكلمات القصار:
الم سي
ّد شهداء المقاومة
الس ّيد عبا
ّ س الموسو ّي )M

نصي
حة تربو ّية إلى أ ّم
استعملي م
«أقرض أخا ع أوالدك عبارة
ك
من كلمة « هذا الشيء» بدالً
شارك
ه» ،فيطمئن إلى
أ ّن أشياءه سترج
ع إليه ،فيتجاوب
بسرعة.
لغز قرآن ّي
إذا
«الــ كانت سـورة
حــم
﴿الْ ـ ــد» تــب ـدأ بـ
َح ـ
الْ َعالَ ِ ْم ـدُ ل ـلّ ـ ِه ر َِّب
مي
 ،)2نَ ﴾ (الفاتحة:
فما
هي السورة
ا
لتي تنتهي بها؟

لعبة رحلة األلوان
اختاري أنت وطفلك أثناء
انتقالكما سيرا ً على األقدام
أو بالس ّيارة ،لوناً عليكما
رصـــده .على كـ ّـل واحــد
منكما أن يجد شيئاً بهذا
اللون في المشهد الممت ّد
أمامكما .ال ينبغي طبعاً أن
يُذكر الشيء عينه م ّرتين.

ماذا تعني هذه الكلمات؟
 األنثروبولوجيا :علم اإلنسان. البانثولوجيا :علم اإلنسان القديم. -األركيولوجيا :علم الثقافات البائدة.

هل تعلم؟
أ ّن  5كلغ
ملوخ ّية خضراء
تعطي  1كلغ
ملوخ ّية يابسة؟
(المصدر :مؤ
ّسسة جهاد البناء)

إجاب
ة اللغز القرآن ّي
هي سورة «الزم
﴿ َوتَ َرى الْ َم َلئِكَ َة ر» .قال تعالى:
حا ِّ
الْ َع ْر ِش ي َُس ِّبحُونَ َ فينَ ِمنْ َحو ِْل
ِبحم ِ
َب ْي َنهُم بِالْح َِّق و ِق َ ْ د َر ِّب ِه ْم َو ُق ِض َي
َ ي َل
الْ َعالَ ِمينَ ﴾ (الزم الْ َح ْمدُ لِلَّ ِه ر َِّب
ر.)75 :

ســـــودوكـو ()Sudoku
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شروط اللعبة :هذه الشبكة مك ّونة
من  9مربعات كبيرة وكل مربع كبير
مقسم إلى  9خانات صغيرة .من شروط
ّ
اللعبة وضع األرقام من  1إلى  9ضمن
الخانات بحيث ال يتك ّرر الرقم في
كل مربع كبير وفي كل خط أفقي أو
ّ
عمودي.

3
7

7
9 8

4
7 1
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المتقاطعة

الكلمات المتقاطعة
1

2

3

4

6

5

7

8

9
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•

أفقياً:

10

 – 1أُولَ ِئ َك لَ ُه ْم َج َّناتُ َع ْدنٍ ت َ ْجرِي ِم ْن ت َ ْح ِت ِه ُم - ......
أَفْتَ َرى َعلَى اللَّ ِه ك َِذبًا ِ ......ب ِه ِج َّن ٌة
َ - 2وال َِّذي َن كَ َف ُروا لَ ُه ْم َ ......ج َه َّن َم َ -ربَّ َنا إِنَّ َنا َس ِم ْع َنا
 ......يُ َنا ِدي لِ ْ ِلي َمانِ
َ - 3وق ُْل َجا َء الْ َح ُّق َو َز َه َق الْ َب ِاط ُل إِ َّن الْ َب ِاط َل كَا َن ......
– للتعريف
َ - 4وإِ َّن لَ ُك ْم ِفي ْالَنْعَامِ لَ ِع ْب َر ًة ن ُْس ِقي ُك ْم ِم َّما ِفي بُطُونِ ِه
ِم ْن بَ ْينِ فَ ْر ٍث َودَمٍ  ......خَالِ ًصا َسائِغًا لِلشَّ ا ِربِي َن -
يَا بَ ِني إِ ْس َرائِ َيل ا ْذكُ ُروا  ......الَّ ِتي أَنْ َع ْم ُت َعلَيْ ُك ْم
 - 5فَ َم ْن بَ َّدلَ ُه بَ ْع َد َما َس ِم َع ُه فَ ِإنَّ َما إِث ْ ُم ُه َعلَى ال َِّذي َن
......
َ - 6وأَ ْن ت َُصو ُموا َخيْ ٌر لَ ُك ْم  ......كُ ْنتُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن َ -ربَّ َنا
فَا ْغ ِف ْر لَ َنا ُذنُوبَ َنا َوكَ ِّف ْر َ ......س ِّيئَاتِ َنا
َ - 7و َج َعلُوا لِلَّ ِه شُ َركَا َء َ ......و َخلَ َق ُه ْم َو َخ َرقُوا لَ ُه بَ ِني َن
َوبَ َن ٍ
ات ِب َغ ْي ِر ِعلْمٍ َ -ما َسلَ َك ُك ْم ِفي ......
ِ
َ
ِ
َ
 - 8فَ ِإنَّ َما َ ......ز ْج َر ٌة َواح َد ٌة َ -س ْوآت ِه َما َوقَال َما ......
َربُّ ُك َما َع ْن َه ِذ ِه الشَّ َج َر ِة إِلَّ أَ ْن تَكُونَا َملَ َكيْنِ أَ ْو
تَكُونَا ِم َن الْخَالِ ِدي َن
 - 9كُلُوا َواشْ َربُوا َه ِنيئًا ِب َما أَ ْسلَ ْفتُ ْم ِفي  ......الْخَالِيَةِ
َ - 10ولَ ت َُص ِّل َعلَى أَ َح ٍد ِم ْن ُه ْم  ......أَبَدًا َ ...... -ربَّ َنا
ظَلَ ْم َنا أَنْف َُس َنا
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عمودياً:

وس َف
 - 1إِنَّا  ......قُ ْر َآنًا َع َر ِبيًّا لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْع ِقلُو َن  -اقْتُلُوا يُ ُ
 ......اطْ َر ُحو ُه أَ ْرضً ا
 - 2ق ََال إِنَّ َما أَنَا َر ُس ُ
ول َربِّ ِك  ......ل َِك غ َُل ًما َزكِ ًّيا  -ق ََال
يَا َآ َد ُم  ......أَ ُدل َُّك َعلَى شَ َج َر ِة الْ ُخل ِْد َو ُمل ٍْك َل يَبْلَى
 - 3ق ُْل  ......ال َِّذي َن أَلْ َح ْقتُ ْم ِب ِه شُ َركَا َء َ -وا ْذكُ ُروا اللَّ َه
ِفي َ ......م ْعدُود ٍ
َات
 – 4أخو هابيل َ -وإِ ْذ قَال َِت الْ َم َلئِ َك ُة َ ......م ْريَ ُم
اصطَف ِ
اصطَف ِ
َاك َعلَى نِ َسا ِء
َاك َوطَ َّه َر ِك َو ْ
إِ َّن اللَّ َه ْ
الْ َعالَ ِمي َن
 - 5إِ ْذ أَ ْخ َر َج ُه ال َِّذي َن كَ َف ُروا ث َانِ َي اث ْ َن ْينِ إِ ْذ هِ ......في
الْغَا ِر  -أَ َع َّد اللَّ ُه لَ ُه ْم ج ......تَ ْجرِي ِم ْن تَ ْح ِت َها الْ َنْ َها ُر
 - 6أَلَ ْم يَ ْعلَ ُموا  ......اللَّ َه ُه َو يَ ْقبَ ُل التَّ ْوبَ َة َع ْن ِعبَا ِد ِه -
الس ْب ِت
اب َّ
أَ ْو  ......كَ َما لَ َع َّنا أَ ْص َح َ
َ - 7وتَ َقطَّ ُعوا أَ ْم َر ُه ْم بَيْ َن ُه ْم ك ٌُّل إِلَيْ َنا ......
َ - 8ربَّ َنا َوا ْج َعلْ َنا ُم ْسلِ َم ْينِ ل ََك َو ِم ْن ُذ ِّريَّ ِت َنا أُ َّم ًة ُم ْسلِ َم ًة
ل ََك َوأَ ِرنَا َ ......وت ُْب َعلَيْ َنا
َ
 - 9كَ َذلِ َك يُبَيِّ ُن اللَّ ُه  ......لِل َّن ِ
اس لَ َعلَّ ُه ْم يَتَّقُو َن – يَا أيُّ َها
الْ ُم َّدث ِّ ُر  ......فَأَن ِْذ ْر
َ
َ
َ - 10وتَ َف َّق َد الطَّيْ َر فَق ََال َ ......ل أ َرى الْ ُه ْد ُه َد أ ْم كَا َن
ِم َن الْغَائِبِي َن َ -ولَ َق ْد  ......لِ َج َه َّن َم كَ ِثي ًرا ِم َن الْ ِج ِّن
َوالْ ِن ِْس

حل الكلمات المتقاطعة الصادرة في العدد 365
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ّ
حــــل شبــكـة
الصادرة في العدد 365
Sudoku

 –1صح أم خطأ؟
أ -صح.
ب -خطأ.
ج -خطأ.
 –2امأل الفراغ:
أ -اإليمان
ب -فطريّة
اإليجابي
ج-
ّ
َ –3من القائل؟
أ -الشيخ حسين مظاهري
ب -اإلمام الصادق Q
الخامنئي }
ج -السيّد اإلمام
ّ
 –4ص ّحح الخطأ حسبما ورد في العدد:
أ« -باكسلوفيد»
ب2018 -م
ج 15 -ساعة
 –5من /ما المقصود؟
أ -التشاؤم
ب« -فاطمة»
ج -الشهيد علي مح ّمد عقيل «عبّاس»
 -6ملف العدد:
تفاؤلنا وتشاؤمنا :أفكار نعيشها
 -7الم ّنة
 -8األربعين حديثاً
 -9الرحمان ّية والرحيم ّية
 -10أركان االستعاذة
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آخر الكالم

ُ
األمــــــنــــــاء
نهى عبد الله

«ل َم عليهم جميعاً أن يتفقوا على األمر
نفسه؟ الدعوى نفسها؟» ،كان يكرر هذا
السؤال على نفسه ،كلّما فكّر في األمر« .كانوا
أربعة رجال تناوبوا على الوكالة له ،لديهم
التصريحات نفسها ،التعبير نفسه ،الدقّة
نفسها ،والسلوك المتواضع نفسه مع الناس،
يتعاملون كأمناء على وديعة وال يتدخلون
وكل منهم أبلغ عن وجود تاليه ،كأنّما األربعة كانوا
بشيء حتى يأتيهم اإلذن منهٌّ ،
رجالً واحدا ً توزّع على مدار أكثر من سبعين عاماً» .وما زال سؤاله يلّح عليه أكثر:
«لماذا لم ي ّد ِع أحدهم أنّه المنتظر؟! مالذي منعهم؟!»
لم ين ِه كتابة مداخلته في ندوة عن «منشأ عقيدة المخلص» ،التي أراد انتقادها.
أربكته حيرته ،ماذا لو انتقده أحد الحضور على هذا السؤال؟! سيطيح بكل مداخلته،
بل ربما سيطيح باعتقاده أيضاً.
«لماذا لم ي ّد ِعها أحدهم رغم كل نفوذهم حينها؟» .أخذ ينبش المصادر في
مكتبته ،وضع أمامه الرسائل التي رووا أنّهم مكلّفون بإبالغها للمؤمنين به ،لم يجد
ثغرة يعتمد عليها .قاطعه رنين هاتفه ،كان صديقه« :هل أنهيت عملك؟» ،لم
يجبه ،بل بادره بسؤال« :هل يمكن ألربعة رجال أن يتفقوا على حراسة جوهرة
لكل واحد
ثمينة بحرص ،دون أن يفكر أحدهم أن يأخذها لنفسه؟ مع العلم أ ّن ّ
منهم فرصته الكاملة؟» .صمت صديقه لحظات ،ث ّم أجابه« :إذا كانوا يعتقدون أ ّن
الجوهرة ثمينة فعالً ،الّ ،إل في حالة واحدة؛ أن يكون األربعة أمناء فعالً».
ربما نعتقد أ ّن وجود النواب األربعة لإلمام| وثيقة تاريخية فقط ،في حين
أنّهم يمثلون ذلك وأكثر ،فنسبة الفضل إلى أهله ،عند وجود الفرصة الكاملة على
العكس ،دليل صدق القضية كلّها.
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جعلنا الله من المؤمنين بظهوره ،وع ّجل له الفرج.

