
الم�شرف العام: ال�سيد علي عبا�س المو�سوي

رئي�س التحرير: ال�سيخ ب�ّسام محمد ح�سين

 م
20

18
ي 

ثان
 ال

ون
كان

/ 3
16

د 
عد

ال

1



316

4أول الكالم: َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم الّلُه
الشيخ بّسام محمد حسين

6في رحاب بقية الله: شرح دعاء العهد )3(: ُمْنِزُل اْلُقرْآِن اْلَعِظيِم
الشيخ محسن قراءتي

10نور روح الله: صالة الخاشعين 

14مع اإلمام الخامنئي: الحوارّيون: نحن أنصار الله

18من القلب إلى كل القلوب: أداء التكليف: مسؤوليات وأدوار 
سماحة السيد حسن نصر الله )حفظه الله(

22لقاء الحبيب: »اجعلوا حياتكم أجمل وأحلى« 

26أخالقنا: ال يسخْر قوٌم من قوم )1(
آية الله الشيخ مجتبى الطهراني}

30فقه الولي: من أحكام الصيد
الشيخ علي معروف حجازي

33فهرس الملف: شيعُتنا صفاُتهم نوٌر

34لو أّنهم آمنوا واّتَقوا
الشيخ د. فادي ناصر

39الخاشعة قلوُبهم
الشيخ محمود كرنيب

Q 44قادٌة إمامهم علّي
آية الله الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي )حفظه الله(

ُدون... مهدويُّون 49ممهِّ
الشيخ حسين زين الدين

54هل ستكون من أنصاره|؟
تحقيق: نانسي عمر

14
58

2



58مناسبة: الشيخ خاتون )رضوان الله عليه(: العالم العاِمل
سماحة السيد حسن نصر الله )حفظه الله(

64قراءة في كتاب: رواية »أناه« ومراوغة الزمن
د. زينب الطحان

68شخصية العدد: البهلول: عاقل فرَّ بدينه
الشيخ تامر محمد حمزة

73مجتمع: الكوميديا الهابطة... تخّطت الحدود
تحقيق: زهراء عودي شكر

80تغذية: المتّممات الغذائية... لَمن ولماذا؟!
زينب ترمس سعد

84أمراء الجنة: شهيد الدفاع عن المقّدسات علي قاسم العطار )بالل(
نسرين إدريس قازان

88وصية شهيد: وصية الشهيد عباس حسين حمود

90أدب ولغة: كشكول األدب
إبراهيم منصور
94شباب: مشكلتي: أتعرض لالبتزاز من صديقتي- من قال إّن الطيور وحدها تحّلق في السماء؟ 
ديما جمعة فواز

98حول العالم

100أنشطة: »ملتقى التبليغ الديني على وسائل التواصل االجتماعي«

102المسابقة

106بأقالمكم

112آخر الكالم
نهى عبد الله

26

73

80

 م
20

18
ي 

ثان
 ال

ون
كان

/ 3
16

د 
عد

ال

3



فيه  يُسلك  أو طريٍق  به  يُؤتى  فعٍل  في  الغير  أثر  اقتفاء  االتّباع هو 
أو قول يقوله. ومن هنا، كان لمن يُؤتّم به ويُسار خلفه أهميّته الكبيرة 
والخطيرة، فإْن كان يسير في طريق الهدى، فاتّباعه يوصل إلى الهداية 
الضاللة  إلى  يوصل  فاتّباعه  الضالل،  طريق  في  يسير  كان  وإن  والحّق، 

والباطل.
وتظهر أهميّة االتّباع في ما يلزمه من الصفات التي لها نتائجها الهاّمة على 
صعيد مستقبل اإلنسان ومصيره، فاالتّباع يالزمه الحّب والتعلّق بذلك الغير، 

كما يالزمه نوع من وضع النفس موضع تولّي الغير له في سلوكه وأفعاله.
أفراده  بعض  من  ر  فحذَّ االتّباع،  لمفهوم  الكريم  القرآن  تعرَّض  وقد 
الذين لهم  األفراد  اتّباع  الضالل، وحثَّ على  إلى  باإلنسان  الذين يؤّدون 

دورهم اإليجابّي على مستوى هداية اإلنسان.
أّما ما نهى عن اتّباعه، فمنه: 

- اتّباع الهوى: ﴿َفإِن لَّْم يَْسَتِجيُبوا لََك َفاْعلَْم أَنََّما يَتَِّبُعوَن أَْهَواءُهْم 
َن اللَِّه﴾ )القصص: 50(.  ِن اتََّبَع َهَواُه ِبَغْيِر ُهًدى مِّ َوَمْن أََضلُّ ِممَّ

واتّباع الظّن: ﴿إِن يَتَِّبُعوَن إِالَّ الظَّنَّ َوإِْن ُهْم إِالَّ يَْخرُُصوَن﴾ )األنعام: 116(. 
- واتّباع اآلباء بال دليل وال برهان: ﴿َوكََذلَِك َما أَْرَسلَْنا ِمن َقْبلَِك ِفي 
َعلَى  َوإِنَّا  ٍة  أُمَّ َعلَى  آبَاءنَا  َوَجْدنَا  إِنَّا  ُمْترَُفوَها  َقاَل  إِالَّ  نَِّذيٍر  ن  مِّ َقْريٍَة 

ْقَتُدوَن﴾ )الزخرف: 23(.  آثَارِِهم مُّ
﴿اتََّخُذواْ  برهان:  وال  دليل  بغير  والرهبان  األحبار  واتّباع   -
ن ُدوِن اللِّه﴾ )التوبة: 31(. وقد ورد  أَْحَباَرُهْم َوُرْهَبانَُهْم أَْربَابًا مِّ
قوله:  اآلية  هذه  حول   Q الصادق  الله  عبد  أبي  اإلمام  عن 
»والله ما صاموا لهم وال صلّوا لهم، ولكن أحلّوا لهم حراماً، وحرَّموا 

عليهم حالالً، فاتّبعوهم«)1(. 
تَتَِّبُعوا  اَل  آَمــُنــوا  ــِذيــَن  الَّ أَيُّــَهــا  ــا  ﴿يَ الشيطان:  واتّــبــاع   -

الشيخ بّسام محمد حسين

أول الكالم
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 ،)21 ــور:  ــنـ )الـ ــْيــطَــاِن﴾  الــشَّ  ُخـــطُـــَواِت 
﴿أَلَْم أَْعَهْد إِلَْيكُْم يَا بَِني آَدَم أَن الَّ تَْعُبُدوا 

ْيطَاَن﴾ )يس: 60(. الشَّ
حثَّ  الذين  ــراد  األف أعظم  ومن 
بهم،  واالقتداء  اتّباعهم  على  الشارع 
أتباع الهدى: ﴿أََفَمن يَْهِدي إِلَى الَْحقِّ 
أَن  إِالَّ  َي  يَِهدِّ الَّ  ن  أَمَّ يُتََّبَع  أَن  أََحقُّ 

يُْهَدى﴾ )يونس: 35(.
الرسول  الهداة  هؤالء  أعظم  ومن 

اللَّه  تُِحبُّوَن  كُنُتْم  ﴿إِن   :P األكــرم 
عمران: 31(،  )آل  اللُّه﴾  يُْحِبْبكُُم  َفاتَِّبُعونِي 

 ﴾ ــيَّ األُمِّ النَِّبيَّ  ــوَل  ــرَُّس ال يَتَِّبُعوَن  ــَن  ــِذي ﴿الَّ
)األعراف:  157(، ﴿َربََّنا آَمنَّا ِبَما أَنَزلَْت َواتََّبْعَنا الرَُّسوَل َفاكُْتْبَنا 

اللَِّه  َرُسوِل  ِفي  لَكُْم  كَاَن  ﴿لََقْد   ،)53 عمران:  )آل  اِهِديَن﴾  الشَّ َمَع 
أُْسَوٌة َحَسَنٌة﴾ )األحزاب: 21(.

ثنا أمير المؤمنين علّي Q عن فائدة هذا االتّباع واالقتداء  ويُحدِّ
ألعظم شخصية على اإلطالق، فيقول: »ولقد قرن الله به من لدن أن كان 
فطيماً، أعظم ملك من مالئكته، يسلك به طريق المكارم، ومحاسن أخالق 
العالم ليله ونهاره. ولقد كنت أتّبعه اتّباع الفصيل أثََر أمه، يرفع لي في 

كّل يوم من أخالقه َعلَماً، ويأمرني باالقتداء به«)2(.
األنبياء  من  والهداة  العظماء  هؤالء  حبُّ  أثر  يظهر  هذا،  وعلى 
اقتدائهم  األولياء والعلماء، في  اهتدى بهديهم من  واألئّمة R ومن 
التعاليم  هذه  تجسيد  كان  وكلما  نهجهم.  على  والسير  أثرهم  واقتفاء 
أقوى في مقام التطبيق والعمل، كلما كانت الرابطة والعالقة بهم أقوى 
وأشّد؛ ولذا، ورد عن المعصومين R التّنبيه على عدم االكتفاء بحبّهم 
من  تميِّزهم  خاّصة  بأوصاف  شيعتهم  ووصفوا  عمل،  دون  من  وتولّيهم 
أبي  اإلمام  فعن  لتعاليمهم،  وأوفق  إليهم  أقرب  بذلك  وتجعلهم  غيرهم 

جعفر الباقر Q: »إنّما شيعتنا من أطاع الله عّز وجّل«)3(.
اللهم اجعلنا من شيعتهم، وارزقنا زيارتهم وشفاعتهم يا رّب العالمين.

الكافي، الكليني، ج 1، ص 53.( 1)
نهج البالغة، الخطبة القاصعة، رقم 192.( 2)

األمالي، الطوسي، ص 273.( 3)
الهوام�ش
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لِّ َواْلَحُروِر: 1- َورَبَّ الظِّ

الظّل بمعنى الفيء، والَحرور بمعنى شّدة الحّر، فالله تعالى هو مالك 
لكليهما، وهو خالق الدنيا واآلخرة، وجاعل األضداد، وإله الليل والنهار.

﴿َواَل  الكريم في قوله تعالى:  القرآن  الظّل والحرور في  وقد ورد لفظا 
الظِّلُّ َواَل الَْحُروُر﴾ )فاطر: 21(، حيث شبّه المؤمن والكافر بالظّل والشمس، 

شرح دعاء العهد )3(: 

الشيخ محسن قراءتي

إّن دعاء العهد الذي ورد الحّث على قراءته في زمن الغيبة، يبدأ 
القسم األول منه، كما ذكرنا في العدد السابق، بـ»معرفة الله« وذلك 
الصفات  المقال شرح هذه  يتابع هذا  تعالى.  ذكر صفاته  من خالل 
الُْقرْآِن  َوُمْنزَِل  َوالَْحُروِر  الظِّلِّ  »َورَبَّ  العهد:  دعاء  في  الواردة  اإللهّية 

ِبيَن َواأْلَنِْبيَاِء )َو( الُْمرَْسلِيَن«.  )الُْفرْقَاِن( الَْعِظيِم َورَبَّ الَْمالِئَكِة الُْمَقرَّ
فالعهد مع اإلمام | وصاٌل مع الله أّوالً.

في رحاب بقية اهلل
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ليس  ومصيره  شخصيّته  حيث  من  فالمؤمن 
المقصود  إّن  المفّسرين  بعض  قال  كالكافر. 
بالظّل الجّنة؛ ألنّها ذات ظّل دائم، والمقصود 

بالحرور نار جهّنم المحرقة)1(.
كما إنّه قد ورد في الروايات إطالق »يوم 

الحرور« بعنوانه وصفاً ليوم القيامة.
رسول  مع  كّنا  جبل:  بن  معاذ  وعــن 
أردتم  »إْن   :P فقال سفر...  في   P الله
يوم  والنجاة  الشهداء،  وموت  السعداء  عيش 
الحْشر والظّل يوم الحرور والهدى يوم الضاللة 
فادرسوا القرآن؛ فإنّه كالم الرحمن وحرٌز من 

الشيطان ورجحان في الميزان«)2(.
2- َوُمْنِزَل اْلُقرْآِن اْلَعِظيِم:

َن  مِّ َسْبًعا  آتَْيَناَك  ﴿َولََقْد   :P نبيّه  القرآن  في  تعالى  الله  يخاطب 
الَْمَثانِي َوالُْقرْآَن الَْعِظيَم﴾ )الحجر: 87(. إّن من بين 114 سورة 
قرآنية، هناك 29 سورة تبدأ بالحروف المقطّعة، وفي 24 مورداً 
بعد هذه الحروف تتحّدث اآليات عن القرآن ومعجزته وعظمته، 
يقول سبحانه:  ﴿ألم﴾،  تعالى:  قوله  بعد  البقرة  كما في سورة 

﴿ َذلَِك الِْكَتاُب﴾، ثّم يشير إلى عظمة القرآن.
إن الكتَّاب عموماً ال يرون كتبهم خالية من النقص، ويقبلون 
الله  لكّن  المجال،  تأتي في هذا  التي  واالقتراحات  المالحظات 
الَْحِكيِم﴾،  ﴿الِْكَتاِب  بصراحة:  كتابه  عن  يقول  فقط  تعالى 

فجميع آياته محكمة، فهو كتاب ُمحكم ال يقبل الخلل، وال طريق 
فيه إلى أّي نقص أو عيب.

الكريم،  القرآن  َعظمة   R المعصومين  عن  الواردة  الروايات  بيّنت  وقد 
يَأْتي،  َما  ِعلَْم  ِفيِه  إِنَّ  »أاَلَ  يقول:  Q حيث  المؤمنين  أمير  ما ورد عن  ومنها 
َوالَْحِديَث َعِن الَْماِضي، َوَدَواَء َدائُِكْم، َونَظَْم َما بَيَْنُكْم«)3(. وفي خطبة أخرى: »َوإِنَّ 
اللَه ُسبَْحانَُه لَْم يَِعْظ أََحداً ِبِمثِْل هَذا الُْقرْآِن، فَِإنَُّه َحبُْل اللِه الَْمِتيُن، َوَسبَبُُه األِميُن، 
َجالََس هَذا  َوَما   )...  ...( َغيْرُُه  لِلَْقلِْب َجالٌَء  َوَما  الِْعلِْم،  َويََناِبيُع  الَْقلِْب،  َرِبيُع  َوِفيِه 
الُْقرْآَن أََحٌد إاِّل قَاَم َعْنُه ِبِزيَاَدة أَْو نُْقَصان: ِزيَاَدة ِفي ُهدًى، أَْو نُْقَصان ِمْن َعمًى«)4(.

»فضل القرآن على سائر الكالم، كفضل الله على خلقه«)5(.
وأنا بعد عشرات السنين من جلوسي على هذه المأدبة اإللهيّة، أتمّنى 

أردتــم  »إْن   :P قــال 

عيش السعداء ومــــوت 

يوم  والنجاة  الشهداء، 

يـوم  والظــّل  الحــْشـر 

يوم  ــهــدى  وال الــحــرور 

الضاللة، فادرسوا القرآن«
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مظهراً  إليكم  بالنسبة  العظيم  الكتاب  هذا  يكون  أن  األعزاء،  أيّها  عليكم، 
للعلم اإللهّي، ولو أنّكم في كل يوم تدبّرتم في جملة واحدة الستفدتم فائدة 

جديدة.
فعليكم  ربّانيين،  علماء  تُصبحوا  أن  أردتم  إذا  أقول:  األعزّاء  وللطالب 
الكريم  القرآن  ألّن  له؛  نهاية  ال  الذي  العلم  بهذا  وتدبّر-  -بفهم  باالشتغال 
تَْدُرُسوَن﴾  كُنُتْم  َوِبَما  الِْكَتاَب  تَُعلُِّموَن  كُنُتْم  ِبَما  َربَّانِيِّيَن  ﴿كُونُواْ   يقول: 
إلى جانب  )آل عمران: 79(. ففي هذه اآلية تكّررت كلمة »كنتم« مرّتين، 
تعليم  إّن  أي  والدوام؛  االستمرار  يعني  ما  و»تَْدرُُسوَن«،  »تَُعلُِّموَن«  كلمتَي 

وتدريس القرآن ال بّد من أن يكون في كّل يوم وفي جميع المراحل.
ِبيَن َواأْلَْنِبَياِء َواْلُمرَْسِليَن: 3- َورَبَّ اْلَمالِئَكِة اْلُمَقرَّ

أ- المالئكة المقّربون:
﴿الَْمآلئِكَُة   :172 اآلية  النساء،  سورة  في  جاء  القريب.  بمعنى  المقرّب 
بُوَن﴾، فالمالئكة ليسوا على درجة ومرتبة واحدة، فمقامهم مختلف،  الُْمَقرَّ
كما أّن وظائفهم مختلفة. ولم يذكر في القرآن منهم سوى جبرائيل وميكائيل: 
فقد  اآليات  بقيّة  وأما   ،)99 )البقرة:  َوِميكَاَل﴾  َوِجْبِريَل  َوُرُسلِِه  ﴿َوَمآلئِكَِتِه 

تعرّضت ألوصافهم، كقوله تعالى: ﴿ِكَراًما كَاتِِبيَن﴾ )االنفطار: 11(.
ِفرَق ومجموعات متعّددة ومختلفة، ولكّل مجموعة  المالئكة  فإّن  لذا، 
ْعلُوٌم﴾  منها مقام خاّص، ولها قدرتها الخاصة بعملها: ﴿َوَما ِمنَّا إِالَّ لَُه َمَقاٌم مَّ
ميكائيل،  األرزاق  ومسؤول  جبرائيل،  الوحي  فمسؤول   ،)164 )الصافات: 

ومسؤول قبض األرواح عزرائيل، ومسؤول النفخ في الصور إسرافيل.
»الروح« أيضاً هو أحد المالئكة المقّربين من الله تعالى، فقد جاء اسمه 

في رحاب بقية اهلل
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في القرآن بصورة مستقلّة، وعادًة ما يذكر إلى جانب المالئكة، ﴿ يَْوَم يَُقوُم 
وُح إِلَْيِه﴾ )المعراج: 4(،  وُح َوالَْماَلئِكَُة﴾ )النبأ: 38(، ﴿تَْعُرُج الَْماَلئِكَُة َوالرُّ الرُّ

و﴿تََنزَُّل الَْماَلئِكَُة َوالرُّوُح﴾ )القدر: 4(.
ب- األنبياء والمرسلون:

آراء  ذُكرت  ذلك  وفي  والرسول.  النبّي  بين  فرقاً  هناك  أن  الواضح  من 
عديدة، منها: 

الشخص  هو  الرسول  فيكون  الخبر،  أي  »نبأ«،  من  النبّي  إّن  أوالً: 
الذي ألقيت على عاتقه مهّمة أو رسالة ليبلغها، والنبّي هو 
الشخص المطّلع على الوحي اإللهّي والذي يُخبر بما يوحى 

إليه، فالنبي يتلّقى الخبر )أو النبأ( اإللهّي ويخبر به.
ثانياً: بناًء على كون اسم »النبّي« مأخوذاً من »نَبَْوة«)6( بمعنى 
رفعة المقام، فيكون معناه الشخص العالي المقام والسامي 
بإبالغه، بل  أنّه ليس ُمكلّفاً  إاّل  المرتبة. وهو يتلّقى الوحي، 
ُمكلَّف بأداء واجبه فقط، أو اإلجابة عن أسئلة من سأله)7(، 
مستعداً  محلّه  في  جلس  الــذي  الواعي  كالطبيب  مثله 

الستقبال المرضى، فهو ال يذهب إلى المرضى، أّما إذا راجعه 
مريض، فإنّه ال يمتنع عن معالجته وأداء الُنصح إليه.

والرسول أيضاً صاحب شريعة ومأمور بإبالغها؛ أي يتلّقى الوحي اإللهّي 
ثّم يبلّغه للناس، فالرسول كالطبيب السيّار، وبتعبير اإلمام علّي Q في 
نهج البالغة عن رسول اإلسالم P: »طبيب دّوار بطبّه«)8(، فهو يدور في 
كّل مكان، ليجد المرضى ويشرع في عالجهم، فهو عين تنبع بالماء العذب 

وتجري نحو العطاشى، وليس عيناً يبحث عنها العطاشى)9(.
ختاماً، ينقل أبو ذر الغّفارّي أيضاً عن النبّي P أّن عدد األنبياء 124 

ألف نبّي، كان بينهم 313 رسوالً فقط)10(.
بعض األنبياء لديهم كال المقامين، كنبّي اإلسالم P، فقد كان يتلّقى الوحي، 
وتنفيذ  الحكومة  إقامة  إلى  ويسعى  تعالى،  الله  أوامر  يُبلِّغ  ذلك  إلى  ومضافاً 

األحكام، وفي الوقت نفسه يقوم عن طريق الباطن بمهّمة تربية النفوس)11(.

تفسير القرطبي، ذيل اآلية الشريفة.( 1)
مستدرك الوسائل، الطبرسي، ج 4، ص 232.( 2)
نهج البالغة، الخطبة، 158.( 3)
)م.ن(، الخطبة، 176.( 4)
(5 ) ،19 ص   ،89 ج  المجلسي،  األنوار،  بحار 

.)P والرواية عن النبي(
بمعنى ( 6) »َنْغَمة«  وزن  على  »َنْبَوة«  معنى 

بَوة العالية. الرَّ
تفسير األمثل، ناصر الشيرازي، ج 9، ص 467 ( 7)

.468 -
نهج البالغة، )م.س(، الخطبة 108.( 8)
تفسير األمثل، )م.س(، ج 9، ص 468.( 9)
)م.ن(، ج 3، ص 544.( 10)
)م.ن(، ج 1، ص 371.( 11)

الهوام�ش

يتلّقى  كان  اإلسالم  نبّي 

أوامــر  وُيبلِّغ  الــوحــي، 

اللـه تعــالى، ويسعـــى 

إلى إقــامـة الحـكـــومة 

وفي الوقت نفسه يقوم 

بمهّمـــــة تربية النفوس
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صالة الخاشعين)*(
إّن من األمور الالزمة للسالك في جميع عباداته، وال سّيما في 
الخشوع.  الجامعّية)1(،  العبادات ولها مقام  التي هي رأس  الصالة 
أو  بالحّب  الممزوج  التاّم  الخضوع  عن  عبارة  الخشوع  وحقيقة 
الخوف. وهو يحصل من إدراك عظمة جالل الله وجماله وسطوتهما 

وهيبتهما.

* الخشوع من خوف وحّب
الِجِبلّة  وتفصيل هذا اإلجمال هو أّن قلوب أهل السلوك، بحسب 
يأخذهم  الجمال  مظاهر  ومن  منها عشقّي  فبعٌض  مختلفة؛  والفطرة، 
القلوب خوفّي ومن  المحبوب، وبعض من  الخشوع في حيال جمال 
األسماء  تجلّي  ومن  الخوف،  من  خشوعهم  فيكون  الجالل،  مظاهر 
وعليه  وآله  نبيّنا  )على  يحيى  كان  كما  لقلوبهم،  والجالليّة  القهريّة 
بالخوف  وأخــرى  بالحّب،  تارة  ممزوجاً  يكون  فالخشوع  السالم(. 
الحّب وحشة، وفي كل خوف حّب. ومراتب  والوحشة، وإن كان في 
الخشوع على حسب مراتب إدراك العظمة والجالل والحسن والجمال. 

نور روح اهلل
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وحيث إّن أمثالنـــا محرومـون 
من نور المشاهدات فال بّد من 

الخشوع  تحصيل  بصدد  نكون  أن 
من طريق العلم أو اإليمان. 

* المؤمنـــون فـــي صالتهم 
خاشعون

قال تعالى: ﴿َقْد أَْفلََح الُْمْؤِمُنوَن 

َصاَلتِِهْم  ــي  ِف ــْم  ُه ــَن  ــِذي الَّ  *
 ،)2-1 )المؤمنون:  َخاِشُعوَن﴾ 

من  الصالة  في  الخشوع  فجعل 

َمن  فكّل  وعالئمه؛  اإليمان  حدود 

الصالة فهو خارج  في  لم يكن خاشعاً 

عن زمرة أهل اإليمان؛ طبقاً لما قاله الحّق 

»إذا   :Q الصادق  اإلمــام  قال  شأنه.  تعالى 

دخلت في صالتك فعليك بالتخّشع واإلقبال على صالتك، فإّن 

الله تعالى يقول: ﴿الَِّذيَن ُهْم ِفي َصاَلتِِهْم َخاِشُعوَن﴾«.

البيضاء ما حاصله:  المحّجة  الكاشانّي في  المحقق  قال 
إّن الخشوع في الصالة على قسمين:

األول: الخشوع القلبّي، وهو أن يكون تمام هّمته في الصالة ومعرضاً عّما 

سواها بحيث ال يكون في قلبه سوى المحبوب.

الثاني: الخشوع في الجوارح، وهو يحصل بأن ال يلتفت ]المصلّي[ إلى 

الجوانب، وال تصدر منه حركة سوى الحركات الصالتيّة، وال يأتي بشيء 

من المكروهات.

وأقول: إّن حقيقة الخشوع عبارة عن حالة قلبية تحصل للقلب من 
إدراك الجالل والجمال. وبمقدار ما يدرك القلب منهما تزول عنه اإلنّيّة 
العناية  وبهذه  والجمال.  الجالل  لصاحب  ويسلّم  فيخضع  واألنانية؛ 
نُسب الخشوع إلى األرض والجبال، قال تعالى: ﴿َوِمْن آيَاتِِه أَنََّك تََرى 
اأْلَْرَض َخاِشَعًة﴾ )فصلت: 39(، وهكذا الجبل بالنسبة إلى نزول القرآن 

ْن  ًعا مِّ َتَصدِّ قال تعالى: ﴿لَْو أَنَزلَْنا َهَذا الُْقرْآَن َعلَى َجَبٍل لََّرأَيَْتُه َخاِشًعا مُّ
َخْشَيِة اللَِّه﴾ )الحشر: 21(.

الخشـوع حالــــة قلبية 

تحصل للقلب من إدراك 

وجماله ــه  ــل ال جـــالل 
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* العلم مغاير لإليمان
وبما أّن صلواتنا ليست مشفوعة بالخشوع، فإّن ذلك ناجم إّما عن 
نقص اإليمان، أو فقدانه. وإن االعتقاد والعلم مغايران لإليمان، فالعلم 
بالله وأسمائه وصفاته وسائر المعارف اإللهية التي 

لدينا، مغاير لإليمان.
والدليل على ذلك أّن الشيطان -كما يشهد 
بالمبدأ  عالٌم  الحّق-  المقّدسة  ــذات  ال له 
والمعاد، ومع ذلك خاطبه الله سبحانه بلفظ 

الكافر، وأخرجه من زمرة المؤمنين.
أهل  من  العلم  أهــل  يمتاز  فــإذاً، 
أهل  من  هو  من  كل  وليس  اإليمان، 
أن  للسالك  فيلزم  لإليمان،  أهالً  العلم 
بعد  المؤمنين  سلك  في  نفسه  يدخل 
عظمة  قلبه  إلى  ويوصل  العلمّي،  سلوكه 
وإاّل  قلبه،  يخشع  كي  وبهاءه،  وجالله  الحّق 

فمجرد العلم ال يوجب خشوعاً. 
* اجتهدوا في معراج القرب

السالك  اآلخرة، وخصوصاً  لطريق  السالك  على 
يُحّصل  أن  الصالتيّة،  المعراجيّة  بالخطوة 
وأن  واإليمان،  العلم  بنور  الخشوع 
يمّكن هذه البارقة الرحمانية في 
فلعلّه  يمكنه،  ما  بمقدار  قلبه 
بهذه  يحتفظ  أن  يستطيع 
الحالة في جميع الصالة 

نور روح اهلل
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من أّولها إلى آخرها.
وحالة التمّكن واالستقرار ]في الصالة[ وإْن كانت ال تخلو في أّول 
ممكن  أمر  القلبّي  واالرتياض  الممارسة  مع  ولكّنها  من صعوبة،  األمر 

جّداً.
طلباً  يستدعي  اآلخرة  وزاد  الكمال  تحصيل  إّن  عزيزي، 

ومن  بالجّد.  أحرى  فهو  أعظم  المطلوب  كان  وكلّما  وجّداً، 
األلوهيّة ومقام جوار  إلى حضرة  القرب  أن معراج  الواضح 
والتسامح،  والفتور  التراخي  هذا  مع  يتيّسر  ال  العزّة،  رّب 
المطلوب،  إلى  تصل  حتى  ]وجــّد[  بفتّوة  القيام  فيلزمك 
وطالما أنك تؤمن باآلخرة، وتعلم بأن النشأة اآلخرة ال يمكن 
السعادة والكمال وال في  النشأة من حيث  أن تقاس بهذه 
جانب الشقاوة والوبال؛ ألن تلك النشأة عالم أبدي دائم ال 
ما  ونَِعٍم  راحة وعزّة،  فيه في  والسعيد  فناء،  فيه وال  موت 
الشقاوة،  األمر في جانب  أحد وكذلك  خطرت على مخيِّلة 
العالم مثيل  لها في هذا  ليس  ونَِقَمتها ووبالها  فإّن عذابها 

وال نظير، وتعلم أّن طريق الوصول إلى السعادة إنّما هو إطاعة ربِّ 
العزّة، وأنّه ليس في العبادات ما يضاهي هذه الصالة، وإن قُبلت قبلت 

جميع األعمال.
* في الصالة أنس مناجاة الحّق تعالى

 فال بّد لك من الجّد التام في طلبها وال تتضايق في السعي إليها 
ومن تحّمل المشاق في سبيلها مع أنّه ليس فيها مشّقة، بل إنّك إذا 
واظبت عليها مّدة يسيرة، وحصل لقلبك األنس بها لتجدنَّ -وأنت في 
بها  تقاس  ال  لَّذات  شأنه  تعالى  الحّق  مع  المناجاة  من  العالم-  هذا 
لّذة من لّذات هذه الدنيا، كما يظهر ذلك من السير في أحوال أهل 

المناجاة مع الله سبحانه.
وال بّد للسالك أاّل يقنع في حال من األحوال بالمقام الذي هو فيه. 
وليتذكّر، في جميع حاالته، نقائصه ومعايبه، فلعلّه ينفتح له طريق إلى 

السعادة من هذه السبيل، والحمد لله. 

الصالة  على  واظبت  إذا 

وحصـــل  يسيرة،  مّدة 

بها،  األنــــس  لقلبـــك 

هذا  في  وأنت  لتجدنَّ 

العالــم مـــــن المناجاة 

شأنه  تعــالى  الحق  مع 

لّذة  بها  يقاس  ال  َلّذات 

الدنيا هذه  ــّذات  ل من 

)*( مقتبس من: كتاب اآلداب المعنوّية للصالة، 
روح الله الخميني }.

 أي أّن الصالة جامعة لجميع مراتب الكمال ( 1)
والمستتر فيها كّل خير وسعادة. إْن قبلت قبل 

ما سواها وإن رّدت رّد ما سواها.

الهوام�ش

13

 م
20

18
ي 

ثان
 ال

ون
كان

/ 3
16

د 
عد

ال



الحوارّيون: نحن أنصار الله)*(
َمْريََم  ابُْن  ِعيَسى  قَاَل  كََما  اللَِّه  أَنَصاَر  كُونوا  آََمُنوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  ﴿يَا 
اللَِّه﴾  أَنَصاُر  نَْحُن  الَْحَواِريُّوَن  قَاَل  اللَِّه  إِلَى  أَنَصاِري  َمْن  لِلَْحَواِريِّيَن 
اثَنْي   ،Q عيسى  النبّي  أنصار  الحواريّون  كان  لقد   .)14 )الصف: 
عشر رجالً من المؤمنين، وكانوا يرافقونه دائماً، يسمعون منه ويسألونه 

حّتى أشرقت قلوبهم بنور المعرفة. 

* ما معنى الحواريين؟
بمعنى  َحِور،  أو  َحَور  ماّدة  من  هي  حواريين  إّن  يقول:  من  هناك 
البياض؛ ألّن قلوب هؤالء كانت بيضاء وسط الظلم والظالم السائد آنذاك. 
ويقول  لها.  واستجابت   Q عيسى دعوة  النقيّة  قلوبهم  سمعت  وقد 
بعض المفّسرين: إّن سبب التسمية يرجع إلى أنّهم كانوا يلبسون عباءات 
من  ينظّفونها  كانوا  أنّهم  بمعنى  ثيابهم؛  يبيّضون  كانوا  أنّهم  أو  بيضاء، 
اسم  أّن  وهو  آخر  احتماالً  أقّدم  وأنا  القذارات.  من  ويطّهرونها  األوساخ 
الحواريّين جاء من الحوار؛ أي المحاورة والمحادثة. وهذا االحتمال يمكن 
تََحاُوَركَُما﴾  يَْسَمُع  ﴿َواللَُّه  القرآن  في  ورد  قد  وهو  مقبوالً،  يكون  أن 
)المجادلة: 1(. ومن الواضح أّن مصدر تحاور هو حوار. والسبب في أنّه 
 Q لعيسى  مرافقين  دائماً  كانوا  أنّهم  هو  أيضاً  حواريون  لهم  يُقال 
يُحّدثونه ويستمعون إليه، ويسألونه ويتلّقون إجاباته العميقة والناضجة 

والمختصرة بكّل ما فيها من صعوبات وغموض.

مع اإلمام الخامنئي
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* أنصار عيسى Q المقّربون
ما نُقل في رواياتنا عن حضرة 
يدّل   Q المسيح  عيسى  النبي 
عيسى  النبي  حضرة  دور  أّن  على 
تليين  كان  الزمان  ذلك  في   Q
 Q كان  فقد  بخطابه.  القلوب 
الحقائق  إلــى  القلوب  يستجلب 

اإللهيّة بالخطاب. أجل، كانوا يُسّمون 
كانوا  ألنّهم  االسم؛  بهذا  الحواريّين 
الّذين  عيسى  لحضرة  المصاحبين 
وعلى  معه.  ويتحاورون  يُحادثونه 
كانوا  الحواريّون  هؤالء  حال،  كّل 

أنصار عيسى المقّربين.
قال  فقد  اللَِّه﴾،  إِلَى  أَنَصاِري  ﴿َمْن  عبارة:  أّما 
اللّه«؛  تعني »مع  اللَِّه﴾  ﴿إِلَى  إّن  المفّسرين:  بعض 

أي من هم أنصاري مع اللّه. 
عيسى  النبّي  إّن  نقول  كأن  آخر  احتماالً  هناك  أّن  وأرى 
Q قصد من هم أنصاري في سبيل اللّه ونحو اللّه، أني في  
الحركة والسلوك اللّذين نسير فيهما نحو الله أحتاج إلى أنصار، 

فمن هم أنصاري؟ 
* جهاد الحواريّين 

بعد الحوار الذي جرى بين النبي عيسى Q والحواريّين، 
وصيرورة الحواريّين أنصار الله، ال تُبيّن لنا اآلية هنا ما الذي فعلوه، لكن 

يتّضح أّن عيسى Q والحواريّين قد بدأوا بجهاد عظيم. 
ا أََحسَّ ِعيَسى ِمْنُهُم الْكُْفَر﴾؛  تقول اآلية )52( من سورة آل عمران: ﴿َفلَمَّ
أي فلّما شعر عيسى Q من بني إسرائيل الكفر، ورأى عدم استعدادهم 
َقاَل  اللِّه  إِلَى  أَنَصاِري  َمْن  ﴿َقاَل  الحقيقّي،  واإليمان  اإللهّي  الدين  لقبول 
الَْحَواِريُّوَن نَْحُن أَنَصاُر اللِّه﴾. في ذلك العالم الظالم الّذي لم يكن الناس 
فيه مستعّدين لسماع كلمات الحّق والحقيقة، استجاب الحواريّون لنبّي الله 

وانخرطوا في الجهاد.
 Q وبالطبع، هذا الجهاد لم يتوقّف على زمن حضور النبي عيسى
فقط، فبعد أن عرج عيسى المسيح Q إلى السماء، واصل الحواريّون 

الظالم  العالم  ذلك  في 

الناس  يكن  لم  اّلــذي 

فيه مستـعّدين لسمــاع 

الحّق والحقيقة،  كلمات 

استجاب الحوارّيون لنبّي 

الله وانخرطوا في الجهاد
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عملهم وكانوا يُبلّغون دين اللّه، رغم ازدياد ضغوط حكومة الروم 
الحواريّين، واشتّد  الظالمة -الذين كانوا يعبدون األصنام- على 
العلنّي  العمل  على  القدرة  فقدوا  بحيث  كثيراً  لهم  ظلمهم 
مّدة  ذلك  استمّر  لقد  السّري.  العمل  مرحلة  وبدأت  والظاهر، 
من الزمن، لعلّها حوالي مئتَْي سنة أو ثالثمئة سنة، بحيث بقيت 
كّل جهودهم في ترويج الدين وبيان الحقائق والمعارف اإللهيّة 
 Q سّرية ومخفية وفي الظالم، وكانت كلمات النبي عيسى

تُتناقل في ما بينهم مشافهًة ومن لسان إلى لسان. 
* أيّدنا الذين آمنوا

بعد إصرار الحواريين على مواصلة النضال والجهاد المعنوّي دون تعب 
نهاية  في  أعدائهم  على  وتعالى  سبحانه  الله  نصرهم  يأس،  أو  تراجع  أو 
المطاف. فبعد أن آمن إمبراطور الروم وصار مسيحيّاً ضيّق على كّل أعداء 
المسيحية. وقد أشير إلى ذلك في اآلية القرآنية حيث تقول: ﴿َفآََمَنت طَّائَِفٌة 
ن بَِني إِْسَرائِيَل﴾ )الصف: 14(، يعني قبلت طائفة من بني إسرائيل تعاليم  مِّ
عيسى Q، ﴿َوكََفرَت طَّائَِفٌة﴾ أخرى فلم تقبل المعارف العيسويّة. بعد 
أن تتشّكل هاتان الطائفتان، وعلى أثر الجهاد الّذي بذله الحواريّون وتالميذ 
مفاخر  من  جزء  هم  جميعاً  -وهؤالء  عيسى  بدين  والمؤمنون  الحواريّين 
تاريخ البشريّة – رتّب الله سبحانه وتعالى على جهادهم هذا األثر حيث 
يقول: ﴿َفأَيَّْدنَا الَِّذيَن آََمُنوا﴾؛ أي ساعدنا أولئك األشخاص الذين آمنوا ﴿َعلَى 

ِهْم َفأَْصَبُحوا ظَاِهِريَن﴾؛ أي أصبحوا منتصرين وغالبين. َعُدوِّ
* الغلبة غلبة الدين

 Q عيسى  أصحاب  غلبة  من  المقصود  إّن  المفسرين:  بعض  يقول 

وتالميــــذ  االحوارّيـون 

والمؤمنـون  الحوارّييــن 

بجهادهم  عيسى،  بدين 

الذي بذلوه، هم جزء من 

مفـاخر تاريـخ البشــرّية

مع اإلمام الخامنئي
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وانتصارهم على أعدائهم ال يتعلّق بذلك الزمان، بل هو يرتبط بزمان ظهور 
اإلسالم؛ فعند ظهور اإلسالم ورفع النبّي األكرم P لواء التوحيد، أصبح دين 

بالمعارف  مبّشراً  كان  فعيسى  جديد،  من  حيّاً   Q عيسى 
اإللهيّة نفسها التي جاء بها رسول اإلسالم P مبّشراً ومبيّناً لها.  
ونحن نعلم أّن األنبياء اإللهيّين والمؤمنين بالله والرجال اإللهيّين 
والروحانيّين، ال تكون غلبتهم هي غلبة أشخاصهم دائماً، بل إّن 
غلبتهم هي غلبة الدين، وانتصار قيمه وأهدافه؛ ولذلك في بحث 
النبّوة، نحن نقول ونّدعي أّن جميع األنبياء قد انتصروا، حتّى ذلك 
ألنّه  أيضاً؛  انتصر  قد  نصفين،  إلى  بالمنشار  نشروه  الذي  النبّي 
بمقدار  كاهله،  على  كان  الذي  الحمل  بذلك  يتقّدم  أن  استطاع 
من  وتمّكن  األمام،  إلى  وسعه،  في  وبما  زمانه،  بحسب  حياته، 

إيصاله إلى من يحمله من بعده. 
* من يد إلى يد لتصل األمانة

في الزمن القديم، كان حملة الرسائل ينقلون هذه المغلفات واألمانات 
التي تخّص الحكومات، بين حّكام تلك األزمنة، فيحملها شخص ويسير بها 
ثانياً ويعود إلى متابعة شؤونه، فقد أنجز ما  مسافة ما، ثم يودعها شخصاً 
تلك  الطريق حتّى يوصل  الثاني مسافة من  الشخص  ثّم يطوي هذا  عليه، 
الرسائل إلى مكان معيّن بسرعة محّددة، فيسلّمها إلى شخص ثالث، وهكذا 
حتّى تصل هذه األمانات في نهاية األمر إلى مقصدها. إّن هؤالء األشخاص 
الذين ساروا على هذا الطريق حتّى وصلت هذه األمانات إلى محلّها كانوا 

موفّقين وناجحين في عملهم.
* التوحيد وخاتمة النبّوات

وعليه، عندما نفترض أّن الدين اإللهّي سيصل في نهاية هذا التاريخ وفي 
الدين  تعاليم  التوحيد، وتعّم  إلى نقطة يغلب عندها  النبّوات  تاريخ  ختام 
 Q آدم  منذ  اإللهيّين  الرسل  كّل  »إّن  نقول:  أن  ينبغي  العالم،  اإللهّي 
استطاعوا  ألنّهم  موفّقين؛  جميعاً  كانوا  الخاتم،  النبّي  قبل  نبّي،  آخر  حتّى 
أن يؤّدوا ذلك العمل الذي كان على عهدتهم، وأن يوصلوا ذلك الحمل إلى 
بهذه  ويتقّدموا  األمام،  إلى  خطوة  البشريّة  ويُقّربوا  يليهم،  الذي  الشخص 
الرسالة مقداراً في التاريخ. لقد استطاعوا أن يُنجزوا هذا العمل؛ ولهذا، كّل 

األنبياء كانوا منتصرين«.

منذ  اإللهّيين  الرسل  كّل 

آخر  حّتى   Q آدم 

الخاتم،  النبّي  قبل  نبّي، 

موّفقين؛  جميعاً  كانوا 

أن  استطاعوا  ــهــم  ألّن

الــذي  العـمل  يـــؤّدوا 

عهدتهــم علــى  كـــان 

)*( قسم من دروس سماحة اإلمام الخامنئي {ضمن سلسلة جلسات تفسير القرآن في العاَمْين 1982م 
و1983م.

الهوام�ش
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* النبّي P في المدينة
في بداية المرحلة المدنيّة، لم يذهب P إلى المواجهة المسلّحة؛ 
إذ لم يكن مكلَّفاً بذلك بعد، بل بدأ ببناء المسجد، والتحّدث إلى الناس، 
األوس والخزرج، وتنظيم  بين  القائمة  الخالفات  العالقات، وحّل  وتنظيم 
لم  نفسه،  الوقت  في  لكن  المدينة.  في  الموجودين  اليهود  مع  العالقة 
ومنعته  عليه،  حربها  أكملت  بل  المدينة،  في   P النبّي  قريش  تترك 
من إرسال أّي مبعوث إلى أّي قبيلة من القبائل؛ حيث اعتُِقل الكثير من 
 P أو حفظة القرآن الذين كان يرسلهم النبّي ،P مبعوثي رسول الله

إلى العشائر والقبائل، وقَضوا شهداء.
بعد أن حاصرت قريش النبيَّ P حصاراً تاّماً، وحاربته في كّل مكان، 
لم تعد الحركة باتجاه القبائل والعشائر والمناطق األخرى في شبه الجزيرة 
العربية أمراً سهالً؛ كما إّن قريشاً استكملت تصفيتها ألصحابه P وألهل 

بيته الذين بَقوا في مّكة، وطردتهم، وصادرت أموالهم.

أداء التكليف: 
مسؤوليات وأدوار )*(
سماحة السّيد حسن نصر الله )حفظه الله(

بعد أن بّيّنا في العدد السابق ثقل المسؤولّية الملقاة على عاتق 
النبّي P، والتزامه P في المرحلة المكّّية بالتكليف اإللهّي حّتى 
لنرى  المدنّية  المرحلة  على  سنعّرج  وأقساها،  الظروف  أصعب  في 
المستجّدة، وكيف  الظروف  تلك  بتكليفه في   P النبّي  التزم  كيف 

تغّير تكليفه تبعاً لها. 

من القلب إلى كل القلوب
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فإذاً، استُكملت الحرب إلى النهاية في مّكة، وفي شبه 
الجزيرة العربية حصاٌر عامٌّ وحرٌب شعواء، إعالميّاً، وسياسيّاً، 
واجتماعيّاً، وثقافيّاً وأمنيّاً... إلى أن أصبحت األوضاع ال مفّر 
معها من المواجهة المسلّحة، نزل قوله تعالى: ﴿أُِذَن لِلَِّذيَن 
يَُقاتَلُوَن ِبأَنَُّهْم ظُلُِموا َوإِنَّ اللََّه َعلَى نَْصرِِهْم لََقِديٌر * الَِّذيَن 

...﴾ )الحج: 40-39(.  أُْخرُِجوا ِمن ِديَارِِهْم ِبَغْيِر َحقٍّ

* بدر: أُولى المعارك
فكانت  المسلّحة،  المواجهة  إلى   P النبّي  ذهب 
أُُحد  معركة  تبعتها  األولــى،  المعركة  هي  بدر  معركة 
الحديبية،  صلح  إلى  األمور  وصلت  ثّم  ومن  وغيرها...، 

الذي أّسس لمرحلة جديدة. 
* القتال وسيلة ال هدف

ينبغي أن نلتفت كثيراً إلى أّن القتال ليس هدفاً، بل 
وسيلة وخيار وطريق لتحقيق الهدف والوصول إلى مكان محّدد، وغاية 

محّددة، وال يجوز أن تتحّول الوسائل إلى أهداف.
لقد ذهب النبّي P إلى خيار المواجهة المسلّحة؛ ألّن أعداء اإلسالم 
فقد سمح  الحديبية  أّما صلح  الناس.  كّل  إلى  الوصول  منعوا صوته من 
لصوته P بالوصول إلى كّل الناس، والحصول على مجموعة امتيازات، 
وكسر  التواصل  وأمام  النبويّة،  اإلسالمية  الدعوة  أمام  األبواب  فُتحت 
الحصار... فوافق النبّي P على عقده، غير أّن بعَض من كان معه لم 
التشكيك  إلى  ببعضهم  األمر  الموقف، حتّى وصل  يوافق ولم يستوعب 
في نبّوته P، وهل هو نبّي أم قائد سياسّي كبقيّة القادة السياسيّين؟!

* نصر الله والفتح
بعد سنوات قليلة، ارتكبت قريش خطيئة بنقضها الصلح، فنتج عن 
ذلك فتح مّكة، ودخول الناس في دين الله أفواجاً. وحينما اقتربت حياة 
النبّي P من نهايتها، أكمل الله سبحانه وتعالى هذا الدين، وأتّم هذه 
الله  توفّي رسول  ذلك،  وبعد  الغدير.  يوم  بتبليغه  نبيّه  أمر  بما  النعمة؛ 
قواعدها  وثبَّت  الخالدة،  الرسالة  بلَّغ  وقد  الدنيا،  من هذه  P وخرج 

وأصولها ومبانيها، ووضع كّل الضمانات لبقاء هذا الدين إلى قيام الساعة. 
وانتصر بذلك المشروع النبوّي بعد أن أدَّى P تكليفه كامالً.

* التكليف مداُر العمل
19 تارًة، ننسب التكليف إلى الهدف، أو الضوابط، أو الظروف، 
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ننسب  وتارًة  التكليف،  هذا  ألداء  الشخصيّة  المواصفات  امتالكنا  مع 
الموقف الذي نقوم به ونتّخذه إلى المواصفات الشخصيّة للمكلّف.

مثالً، في المرحلة المدنيّة، نتحّدث عن حزم رسول الله P، وشجاعته 
حمي  »إذا  يقول:  كان   Q عليّاً  اإلمام  إّن  حتّى  وإقدامه،  وبطوالته 
محّمد  النبّي  كان  هل  نسأل:  وهنا   ،)1(»P الله  برسول  لذنا  الوطيس 
P شجاعاً في المرحلة المدنية، ولم يكن شجاعاً في المرحلة المكيّة 

المرحلة  أبيَّ الضيم في   P النبّي محّمٌد  بالله-؟ أو هل كان  -والعياذ 
والطغيان  والظلم  واإلهانات  والشتائم  والهوان  الذّل  يرفض  المدنيّة، 
 P واالستبداد، أّما في مّكة لم يكن أبيَّ الضيم وثائراً؟ هل كان محّمٌد
الله، راغباً في الشهادة، مقبالً عليها، ولم يكن  للقاء  في المدينة عاشقاً 
كذلك في مّكة والعياذ بالله؟ إذاً، فالموضوع ليس له عالقة بالمواصفات 

.P الشخصيّة للنبّي
الدعوة  هي  هذه  محّمد  يا  أن  سبحانه  الله  أمر  كان  لو  -مثالً-  أّما 
اإللهيّة، ستنزل اآلن من غار ِحراء، وتذهب إلى المسجد الحرام، وتنادي 
وتدعوهم  فتقف  وقبائلها،  بكّل عشائرها  قريش  عليك  فتجتمع  بالناس، 
مباشرة إلى عبادة اإلله الواحد األحد، وتتّخذ موقفاً حاسماً من ُهبل والاّلت 
والعزّى، ومن عقائدهم وعاداتهم وتقاليدهم، حتّى ولو ذبحوك وقطّعوك. 
يفعل  أن   P الله  عبد  بن  محّمد  تكليُف  كان  لو  اللحظة،  تلك  ففي 
ذلك لفعله، وهل يناقش أحٌد في ذلك؟ لقد كان يملك أعلى مستوى من 
االلتزام، والعبودية، والطاعة، والشجاعة، وإباء الضيم، والحرص، والحكمة 

والمسؤولية، وعشق الشهادة، وحّب لقاء الله سبحانه وتعالى.
* النبّي هو النبّي 

إذاً، فاألدوار واألعمال والمسؤوليّات ليست مرتبطة هنا بالمواصفات 
الشخصيّة للنبّي P؛ فال يصّح أن نقول إّن النبّي P لم يكن شجاعاً في 
مّكة فصار شجاعاً في المدينة، ولم يكن أبيّاً للضيم فصار أبيّاً للضيم، 
ولم يكن يرفض الذّل واإلهانة والشتم من أجل 
الدعوة،  أجل  ومن  اإلســالم، 

من القلب إلى كل القلوب
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فأصبح بعد ذلك يرفضها؛ كاّل، 
النبّي P في مّكة هو ذاته النبّي 

اإللهّي  تكليفه  اختالف  لكّن  المدينة،  في   P

الشرعّي أفرز اختالفاً في المواقف واألدوار والمسؤوليّات. 
* التكليف: األصل الحاكم

هنا، نستخلص مّما تقّدم نتيجتين:
األئّمة  وعمل   R األنبياء  عمل  في  الحاكم  األصل  إّن  األولــى: 
المعصومين R وأولياء الله تعالى، والذي يجب أيضاً أن يكون حاكماً 

وليس  اإللهّي،  التكليف  أداء  هو  وحياتهم،  الناس  عمل  على 
الميول. 

فمواجهة  »مطلق«؛  اسمه  لشيء  وجوَد  ال  إنّه  الثانية: 
بالمطلق، في كّل زمان وفي كّل  الظلم -مثالً- ليست تكليفاً 
مكان، بمعزل عن الظروف، وبمعزل عن اإلمكانات، وبمعزل 
بالسيف«  »القيام  اسمه  الهدف، وكذلك ال وجود لشيء  عن 
في كّل حال وفي كّل ظرف. هذا المطلق هو أمر غير صحيح، 

ولو كان كذلك لقام النبّي P بالسيف في مّكة. 
في المقابل أيضاً، ال وجوَد لشيء اسمه »الصبر مطلقاً«؛ إذ ال إفراط 
وال تفريط؛ فال وجود لشيء اسمه الصبر على اإلهانة، والتخوين، واالتّهام، 
النبّي  أّن  بدليل  كاّل،  بمراحل.  للعمل  دائماً  والذهاب  والفساد،  والظلم، 
من  مستوى  مارسوا  الذين  فبعض  المدينة؛  في  ذلك  يفعل  لم   P

الشتائم ُهتكوا في مجتمع المدينة؛ ألّن الوضع لم يكن كما كان في مّكة، 
المدينة؛ فالظروف  P في مكة لم يعد تكليفه في  النبّي  وما تحّمله 
واإلمكانات وخدمة الهدف في المدينة اختلفت عّما كانت في مّكة، ليس 
لتبّدٍل أو اختالٍف في شخصيّته P، بل ألّن التكليف في المدينة اختلف 
عن التكليف في مّكة؛ إذاً، ال يوجد شيء اسمه »بالمطلق« في هذا النوع 

من القضايا.

عمل  في  الحاكم  األصل 

 ،R واألئّمة  األنبياء 

يكون  أن  يجب  والــذي 

حاكماً على عمل الناس، 

هو أداء التكليف اإللهي

)*( من خطاب سماحته )حفظه الله( ليلة األول 
من شهر محرّم 1439هـ/ 21 أيلول 2017م.

(1 ) ،P الصحيح من سيرة النبي األعظم
السيد جعفر مرتضى، ج14، ص165.
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* عائلة الشهيَدين مجيد ومحمود مختاربند 
مختاربند.  ومحمود  مجيد  الشهيَدين  عائلة  مع  كان  األّول  اللقاء 
استشهد »مجيد« في الحرب المفروضة)1( واستشهد »محمود« في سوريا.

الشهيد  اسم  تتضّمن  شهيد،  عائلة  لكّل  للقائد {ورقة  ُجهِّزت 
وصورته ومعلومات عن والَديه وزوجته وأوالده، وقد ذُكر فيها أيضاً أقارب 

الشهيد الحاضرون. 
* فداَك يا سّيدي

يبدأ السيّد { حديثه سائالً والد الشهيدين:
- السيّد »كاظم مختاربند«! هل أنتم في خوزستان أم في قم؟

فيجيب: نُقيم حاليّاً في شوشتر. 
يالطف السيّد والد الشهيدين ويسأله عن أحواله وأوضاعه، ثم يقرأ 

عن الورقة:
الغالية، أحوالك جيّدة  - السيّدة »زهراء معظمي«، والدة الشهيدين 

إن شاء الله؟
تبدأ السيّدة بالحديث فتقول إنّها قّدمت شهيداً في الحرب المفروضة 
العراق  أبنائها بقي أسيراً في  الحالية، وإّن أحد  آخر في الحرب  وشهيداً 

مّدة ثماني سنوات.
يدعو السيّد لها قائالً:

- جعلكم الله من أعوان إمام الزمان | وأنصاره الُخلَّص بحّق محّمد 
وآل محّمد.

تتابع الوالدة كالمها:
- لديَّ ولدان آخران وهما فداَك يا سيّدي!

»اجعلوا حياتكم
أجمل وأحلى« )*(

عن  المدافعين  الشهداء  بعوائل  الحبيب«  »لقاء  حكاية  وتستمرُّ 
الحرم. لقاٌء تُظلِّله المحّبة األبويّة وتشعُّ فيه أنوار الموّدة، وتعبق في 
لقاء  من  بعٌض  الحكاية،  من  الجزء  هذا  وفي  الوالية.  رائحة  المكان 

سماحة اإلمام القائد الخامنئّي { بتلك العوائل.

لقاء الحبيب
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- ال؛ بل  

حفظهما الله لِك.

* لقاؤك توفيٌق لنا
يصل الدور إلى زوجة الشهيد. 

يقرأ السيّد عن الورقة:

- السيّدة »منيرة أفخمي« زوجة الشهيد »مجيد مختاربند« المحترمة. 

حالتك جيدة إن شاء الله؟

- كان توفيقاً لنا، يا سيّدي، أن نأتي ونكون في خدمتكم.

- بل هو توفيق لنا أن نتشرّف بخدمتكم.

-هذا من عظمتكم. 

* أوِصني ألكون نافعًة للبالد
يا  ابنة »مجيد مختاربند«؛ سالم عليك  السيّدة »طيّبة مختاربند«،   -

سيدتي، حالتك جيّدة إن شاء الله؟

االبن  يقول  أعمارهم.  بترتيب  مكتوبة  الشهداء  أبناء  أسماء  كانت 

األكبر للشهيد »مجيد مختاربند« إّن لديه أربعة أبناء:

- ابنتي ذات األعوام الخمسة عشر كانت تودُّ لقاءك كثيراً. طلبت مّني 

أْن أسألك عّما ينبغي لها القيام به لتكون نافعة لبلدها.

وهنا ينظر الجميع إلى السيّد بعناية وانتباه:

غداً  إنّهن  نفسها.  في  ها  جدِّ شهادة  روحيّة  ولتقوِّ  جيداً،  فلتدرس   -

لبُؤات مستقبل البالد الباسالت، البالد تحتاج إليهّن، فلتبِن نفسها.

مختاربند«،  »مجيد  الشهيد  أبناء  باقي  أحوال  السيّد  تفّقد  أن  بعد 

قد  يكن  لم  »إنّه  األهل:  فيجيب  أبناء.  »محمود«  للشهيد  كان  إن  سأل 

م السيّد مصحفاً هديًة للوالدين ومصحفاً لزوجة  تزّوج بعد«. وكعادته، يقدِّ

الشهيد. 

تقترب بنات عائلة »مختاربند« ألخذ الهدايا التذكارية، ويقبّلن عباءة 
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* أيّتها الزوجات الشابّات
السيّد:  الشهيد »مختاربند« وتسأل  كِّنة  تنهض  االزدحام،  وسط هذا 
»أنا ماذا أفعل؟ ما هو واجبي؟ أنا أتابع دراستي وليس لدّي أوالد حتّى 

اآلن«.
بمجرَّد طرحها للسؤال يجيب السيّد بأسلوب بالغ الجدية وبسرعة:

أوالً: أنجبوا أوالداً، أولئك الذين يؤّخرون اإلنجاب في بداية زواجهم 
ويكّررون دوماً: »ال زال الوقت باكراً«، هم جاحدون بنعمة الله 

وقليلو الشكر، وليوشك أن يعطي الله لهم درساً قاسياً!
تقول الكّنة: أنا ال أزال أتابع درسي حاليّاً!

لديهم  كان  أشخاصاً  أعرف  إنّني  مشكلة.  ال  فليكن،   -
أربعة أوالد وقد درسوا وتابعوا كّل مراحل اإلجازة والماجستير 

والدكتوراه. 
ثانياً: تابعوا دراستكم.

ثالثاً: اجعلوا حياتكم أجمل وأحلى. يحفظكم الله. 
* أفضل دعاء: زوٌج صالح!

أصبحت أجواء اللقاء أكثر حميميًة. تسأل أخت الشهيَدين 
السيّد:

لدّي ابنتان توأمان، كانتا ترغبان كثيراً في رؤيتكم، لديهما امتحانات 
رسميّة هذه السنة، وطلبتا مّني أن تدعو لهما.

عرس  في  زفافهما  ويكون  صالَحين،  زوَجين  يرزقهما  الله  شاء  إن   -
واحد، هذا أفضل دعاء!

بعد تقديم الهدايا لعائلة الشهيدين مختاربند، يصل دور العائلة التالية.
* عائلة الشهيَدين »فرشاد وفرامرز حصوني زاده«

عائلة الشهيَدين »فرشاد وفرامرز حصوني زاده« من األهواز. الشهيد 
»فرامرز« استُشهد في الحرب المفروضة. والد الشهيَدين العزيز قد فارق 

الدنيا، ووالدتهما مريضة في المشفى ولم تتمكن من المجيء. 
الشهيد  زوجة  الموالي«  »زينت  السيّدة  السيّد  يسأل  البداية  في 
حينما  الشهيد  عمر  كان  كم  بخير؟  حالِك؟  كيف  حضرتك،  »فرشاد«: 

استُشهد؟
بعد السالم والكالم، تقول إنّه كان في التاسعة واألربعين، وقد شارك 

في الحرب المفروضة أيضاً.
- السيدة »زهرا حصوني زاده«، ابنة الشهيد الغالية، ماذا تفعلين حاليّاً؟

ــد { ــائ ــق ــو ال ــدع ي

الشهيَدين  أخت  البنَتي 

مختــــــاربنــــــد: »إن 

الله يرزقهمـا  شــــــــاء 

زوَجين صالَحين، ويكون 

زفافهما في عرس واحد. 

هـــذا أفــضــل دعـــاء!«

لقاء الحبيب

24



- أنا ربّة منزل وأقوم 
بتربية األوالد، يا سيّدي.

أحسنِت!  الله  شاء  ما   -
هذا جيّد جّداً.

- وأتابع دراستي كذلك، يا سيّدي.
- الحظوا إذاً! يمكن لإلنسان أن يدرس 

ويربّي أوالده أيضاً. وهذه شاهدة وشهادة حيّة على 
كالمنا!

النساء  إلى  بيده  ويشير  األرض،  في  يحّدق  وهو  هذا  السيّد  قال 
الحاضرات في اللِّقاء.

* تولَّوا مقام األُبُّوة لنا
سيّدي  يا  الشهيد، حالتك جيدة  ابن  زاده«،  »نادر حصوني  السيد   -

العزيز؟ يسأل السيّد.
ومن ثم يسأل االبن اآلخر: 

- وماذا تفعل حاليّاً؟
- حاليّاً عاطل عن العمل.

- عاطل عن العمل! لماذا؟ ال يمكن القعود هكذا دون عمل!
أنتم  تولَّوا  أجد عمالً،  الباقين  بمساعدتكم ومساعدة  الله  إن شاء   -

مقام األُبُّوة لنا.
لسنا  نحن  نحن؟  من  وفضله.  لطفه  بظالل  يشملكم  الله  شاء  إن   -

بأحد يُذكر.
أراد القائد، بكالمه، أن يعلِّم ابن الشهيد أن يطلب حاجاته من الله 
انتظار ما سيقوم به  أاّل يبقى في  فقط وليس من غيره، وأنّه ينبغي له 

اآلخرون.
قائالً:  الغائبة  لألّم  مصحٍف  بإهداء  السيّد  فيقوم  دقائق،  تمضي 
»بلِّغوها سالمي«، ومصحف آخر لزوجة الشهيد، وهدايا تذكارية لألبناء. 
يتقّدم األوالد من القائد لتقرَّ أعينهم به. طلب أقارب الشهداء اآلخرون 
لهم  السيّد  مها  فيقدِّ منه،  لهم  كتذكاٍر  كوفيّته  أو  السيِّد  خاتم  بدورهم 

جميعاً بكل لطف.

الشهداء  عوائل  من  {جمعاً  لقائه  من   )*(
المدافعين عن الحرم )5-12-2016م(.

التي ( 1) الحرب  عن  تعبير  المفروضة:  الحرب 

العراقيين  على  حسين  صّدام  نظام  فرضها 
وقد  إيران،  في  اإلسالمية  الجمهورية  وعلى 

امتّدت لسنوات.
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ال يسخْر 
قوٌم من 
قــوم)1(

آية الله الشيخ مجتبى الطهراني }

ْنُهْم  ن قَْوٍم َعَسى أَن يَُكونُوا َخيْرًا مِّ ﴿يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل يَْسَخْر قَوٌم مِّ
﴾ )الحجرات: 11(. ْنُهنَّ ن نَِّساء َعَسى أَن يَُكنَّ َخيْرًا مِّ َواَل نَِساء مِّ

التي تثير شوائب  إّن من األساليب واألفعال الخاطئة والمذمومة 
االستهانة واحتقار اآلخرين هو: »االستهزاء« بهم و»السخرية« منهم، 
والمذمومة  المفسدة  اللّسان  أمراض  جملة  من  هما  الفعالن  فهذان 
والبحث  والعداوة،  كاإليذاء،  وخيمة؛  عواقب  عنها  تنتج  والتي  جّداً، 
عن االنتقام في المجتمع البشرّي. وهي تفصم أواصر الوحدة وروح 

االتّحاد واالنسجام.

* تعريف االستهزاء والسخرية
يطلق مصطلح االستهزاء على كّل تقليد في القول أو الفعل، أو أّي 
صفة أخرى من الصفات، أو بيان نقص من النقائص األخرى إلضحاك 

الناس.
به،  التعريف  لدى  آخر،  بشخص  الشخص  يعرِّض  وقد 
بلحن القول أو بنوع الفعل فقط، ويبيّن حالته أو صفته، 
كأن يعرّف الشخص المعيّن بصفة العمى أو العرج. 
وهذا طبعاً خارج عن تعريف االستهزاء، ولكنه قد 
وهذا  اآلخرين،  الصفات إلضحاك  هذه  يبيّن 

أخالقنا
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ى »السخرية  يعدُّ من األفعال واألساليب المذمومة والمرفوضة، ويسمَّ
واالستهزاء«.

وتتشّكل حقيقة االستهزاء من جزأين هما:
1- تقليد اآلخرين.

2- قصد إضحاك اآلخرين.
* أقسام االستهزاء والسخرية

يحصل االستهزاء باآلخر على نحوين:
الفعل من  يتحّقق هذا  الفعل(:  أو  )بالقول  ريح  الصَّ أ- 
أّي  أو  الجلوس...،  األكل،  تناول  المشي،  تقليد حركة  خالل: 

لحن وصوت ينطق بهما اإلنسان إلضحاك اآلخرين.
ب- غير الصريح )باإلشارة أو الكناية(: كما لو كان باإليماء 

واإلشارة على نحو اللحن أو بيان فعل الشخص، ويكون كذلك سبباً في 
إضحاك اآلخرين والسخرية.

ويقسم االستهزاء، من حيث السريّة والخفاء أو عدم وجود العيب 
الذي يمكن تقليده إلى قسمين:

هو  الضحك  إلى  الداعي  األمر  يكون  قد  الخفّي:  العيب  تقليد  أ- 
وجود عيب أو نقص في الشخص يجهله اآلخرون، وال يعلم به إاّل من 

سخروا منه واستهزأوا به.
ب- تقليد العيب الظّاهر: ويكون العيب الذي يُستهزأ به ويُسخر 

منه معروفاً لدى الجميع.
أو  منه  يُسخر  الذي  الشخص  حيث حضور  من  االستهزاء،  ويُقسم 

غيابه، إلى قسمين أيضاً:
- االستهزاء بالشخص وهو حاضر.
- االستهزاء بالشخص وهو غائب.

واألمر اآلخر المهم هنا هو: أن يُسخر من إنسان ذي عاهٍة أو نقص 
في بدنه، كالسخرية باألعرج، ومن له لكنة في لسانه، مثالً. وقد يُسخر 
يسخر  كما  خير،  من  به  يقوم  وما  الحسنة،  أفعاله  بسبب  منه  أحياناً 
الكّفار والمنافقون من أهل اإليمان بسبب إيمانهم، أو سخرية عديمي 

المباالة من المحسنين. 
قال الله تعالى في القرآن الكريم:﴿إِنَّ الَِّذيَن أَْجرَُموا كَانُواْ ِمَن الَِّذيَن 

واْ ِبِهْم يََتَغاَمُزوَن﴾ )المطففين: 30-29(. آَمُنوا يَْضَحكُوَن * َوإَِذا َمرُّ

الداعي   قد يكون األمر 

وجود  هو  الضحك  إلى 

في  ــقــص  ن أو  عــيــب 

الشخص يجهله اآلخرون، 

من  إاّل  بــه  يعلم  وال 

سخروا منه واستهزأوا به
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* ذمُّ االستهزاء والسخرية شرعاً وعقالً
على  والتجاوز  اآلخرين،  حقوق  على  التعّدي  والّشرع  العقل  ذمَّ 
أّن  يرى  البشرّي  فالعقل  األشكال؛  بجميع  بهم  واالستهانة  كراماتهم، 
منكر،  وفعل  قبيح  عمل  هما  اآلخرين  حقوق  على  والتعّدي  الظلم 

ويستحّق الظالم والمخالفون كذلك الذّم واللّوم عليه.
المصاديق  من  هما  والسخرية  االستهزاء  أّن  هنا،  الواضح  ومن 

الواضحة للظلم واالعتداء.
من  والسخرية،  االستهزاء  قبح  ُعّد  فقد  هذا،  على  وبناًء 

منظور عقلّي، أمراً مفروغاً منه ومعروفاً.
أّما الشرع فهو يحُكم بما حَكم به العقل، بسبب وجود 
الظلم  ُعّد  وقد  الشرع)1(.  وحكم  العقل  حكم  بين  التالزم 
الظالم  ويستحّق  حراماً،  اآلخرين  حقوق  على  واالعتداء 

العقاب على ذلك.
* في القرآن الكريم والروايات

عن  بصراحة  والنصوص  والروايات  الكريم  القرآن  نهى 
، من منظورها، عمالً محظوراً. هذا الفعل، وُعدَّ

الَِّذيَن آَمُنوا اَل  أَيَُّها  قال الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿يَا 
ن نَِّساٍء َعَسى أَن  ْنُهْم َواَل نَِساٌء مِّ ن َقْوٍم َعَسى أَن يَكُونُوا َخْيًرا مِّ يَْسَخْر َقوٌم مِّ

﴾ )الحجرات: 11(. ْنُهنَّ يَكُنَّ َخْيًرا مِّ

ُمْشِفِقيَن  الُْمْجرِِميَن  َفَتَرى  الِْكَتاُب  ﴿َوُوِضَع  وتعالى:  سبحانه  وقال 
ا ِفيِه َويَُقولُوَن يَا َويْلََتَنا َماِل َهَذا الِْكَتاِب اَل يَُغاِدُر َصِغيرًَة َواَل كَِبيرًَة إِالَّ  ِممَّ

أَْحَصاَها﴾ )الكهف: 49(.

»الصغيرة:  قال:  أنّه  اآلية،  تفسير هذه  في  عباس،  ابن  وروي عن 
التبّسم باالستهزاء بالمؤمن، والكبيرة: القهقهة بذلك«)2(.

حال  في  به،  واستهزأ  آخر  شخص  من  ما  شخص  سخر  فلو 
عناصر عدم رضاه وسخطه،  لذلك  وفّر  فقد  حضوره ووجوده، 
المستهزئ  الحالة سيعّم  إيذائه. وفي هذه  في  وكان سبباً 
حكم المستهزئين بالمؤمنين أيضاً، فمن آذى مؤمناً فقد 
آذى الله، ومن آذى الله فهو ملعون، كما روي ذلك 

عن الرسول األعظم P أنّه قال:
»من آذى مؤمناً فقد آذاني، ومن آذاني 

ــٌص ما  ــخ لــو ســخــر ش

الصـــالـــــــح  بالعمـل 

واالعتقاد  باإليمان  أو 

السليمين، فقد عّد سبباً 

في  الوهن  إدخــال  في 

الدين وهذا ذنب عظيم

أخالقنا
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فقد آذى الله...«)3(.
من  بحرب  فليأذن  مؤمناً  آذى  من  إّن 

الله، كما روي ذلك عن اإلمام الصادق Q، حيث 
عبدَي  آذى  من  مّني  بحرب  ليأذن  وجّل:  عّز  الله  »قال  قال: 

المؤمن«)4(.
* استهزاء يؤّدي إلى الغيبة

إذا وقع االستهزاء في غياب شخص، وتناول عيوبه الخفيّة، فمضافاً 
إلى حكم االستهزاء، يشمله حكم الغيبة أيضاً، وهذا الفعل نفسه من 

ذنوب اللسان الكبيرة.
ولو سخر شخٌص ما بالعمل الصالح أو باإليمان واالعتقاد السليمين، 
باإليمان  استهانته  أي  الله؛  دين  في  الوهن  إدخال  في  سبباً  عّد  فقد 

والعمل الصالح، وهذا ذنب عظيم.
قال الله تعالى في القرآن الكريم، في وصفه لحال أهل النار، ورّد 

طلبهم في العودة إلى الحياة الدنيا:
ْن ِعَباِدي يَُقولُوَن َربََّنا  ﴿اْخَسُؤوا ِفيَها َواَل تُكَلُِّموِن * إِنَُّه كَاَن َفِريٌق مِّ
آَمنَّا َفاْغِفْر لََنا َواْرَحْمَنا َوأَنَت َخْيُر الرَّاِحِميَن * َفاتََّخْذتُُموُهْم ِسْخِريًّا َحتَّى 

ْنُهْم تَْضَحكُوَن﴾ )المؤمنون: 110-108(. أَنَسْوكُْم ِذكِْري َوكُنُتم مِّ
األخالقّي،  المرض  هذا  أقسام  في  الكالم  بعض  هذا  الخاتمة،  في 
الباطنية، ونتائجه، وأساليب معالجته،  أّما في جذوره  الشرعّي؛  وحكمه 

فسيتكّفل ببيانها العدد القادم إن شاء الله المولى.

كما هو المعروف والمشهور أن: »كل ما حكم ( 1)
به العقل حكم به الشرع«.

مجموعة وّرام، وّرام بن أبي فارس، ج1، ص113.( 2)

وسائل الشيعة، الحّر العاملي، ج12، ص283.( 3)
الكافي، الكليني، ج2، ص350.( 4)

الهوام�ش
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1- يحّل الصيد باآللة الجمادّية بشروط ثمانية:
يعني  بحّدها،  قاطعة  اآللة  تكون  أن  األّول: 
السكين  أو  أن يكون حّدها جارحاً، كالسيف 
القطع(  )غير  شاكّة  اآللة  تكون  أن  أو  الخنجر،  أو 

بحّدها، كالرمح والسهم المحّددين.
ال يُشترط أن تكون اآللة من الحديد، فيمكن أن تكون 
من الحديد أو من أّي فلزٍّ آخر حتّى لو كانت من الذهب 
سائر  توفّرت  إذا  )الصيد(  بها  المقتول  فيحّل  والفّضة 

الشروط )باستثناء رأس اآللة كما سيأتي(.
على  العادة  في  سالحاً  مستعملة  اآللة  تكون  أن  الثاني: 
األحوط وجوباً، فال يحّل الصيد لو مات بآلة ال تُستعمل 

سالحاً على األحوط وجوباً.
جارحاً،  محّدداً  حديداً  رأسها  يكون  أن  يشترط  الثالث: 
فعندها يحّل الصيد بها بال فرق بين خرقها للصيد أو 

عدم خرقها.
الصيد به  فال يحّل  الرأس حديداً محّدداً  وإن لم يكن 
وإن كان شائكاً، بل وإن خرق الحيوان على األحوط وجوباً.

وأّما الصيد بالبندقيّة، فإذا كانت الرصاصة أو البندقية 
محّددة )جارحة( نافذة بحّدتها فيحّل الصيد 
سائر  اجتماع  مــع  بها  المقتول 

الشروط.
مــحــّددة  تكن  لــم  وإذا 

فقه الولي
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من أحكام الصيد
الشيخ علي معروف حجازي

منه  األليف،  غير  الوحشّي  الحيوان 
تذكيته،  يُشترط  ولكن  أكله،  يَحّل  نوع 
وقد تكون الذكاة بالصيد باآللة الجماديّة 
كالبندقّية، وسنتحّدث في هذه المقالة 

عن ذلك.



مقتولها  يحّل  فال  بحّدتها  نافذة 
في  ويجوز  وجوباً،  األحوط  على 
آخر  مرجع  إلى  الرجوع  االحتياط 

على  فاألعلم  األعلم  مــراعــاة  مع 
الصيد  نزل  إذا  )هذا  وجوباً.  األحوط 

ميتاً(.
كان  لو  حتّى  مسلماً  الصائد  يكون  أن  الرابع: 

صبيّاً مميّزاً، فال يحّل المقتول إذا كان الصائد غير 
مسلم أو ناصبيّاً أو خارجيّاً.

الخامس: التسمية عند اإلطالق، وإذا ترك التسمية عمداً ال يحّل الصيد، 
ولكن إذا ترك التسمية نسياناً يحّل الصيد وال يحرم.

السادس: أن يكون رمي اآللة ألجل الصيد، فلو رماه لغرض آخر غير الصيد 
فأصاب الحيوان اتّفاقاً وقتله لم يحّل.

السابع: أن ال يدرك الحيوان حيّاً، فلو أدركه ميتاً مع اجتماع سائر الشروط 
يكون حالالً.

ولكن لو أدركه حيّاً ففيه صورتان:
الصورة األولى: إذا لم يََسعِ الزمان لذبحه فيحّل الصيد.

لم  فلو  بذبحه،  إاّل  يحّل  فال  لذبحه  الزمان  إذا وسع  الثانية:  الصورة 
يذبحه لم يحّل. ولو ذبحه واستند موته إلى الذبح فيحّل.

شاركها  أو  اآللة  بغير  قُتل  فلو  اآللة،  إلى  الموت  يستند  أن  الثامن: 
معاً  والخوف  اآللة  من  القتل  كان  بأْن  غيرها 

-مثالً- لم يحّل.
2- الصيد بالمعراض:

الطرفين  محّددة  خشبة  المعراض 
ثقيلة الوسط، وليست حديداً، فإذا قُتل 
المعراض  أخرقه  سواء  يحّل،  بها  الصيد 

أم ال.
3- وحدة الصائد واآللة:

ال يشترط في حلّيّة الصيد هنا وحدة 
عدد  أطلق  فلو  اآللة،  وحدة  وال  الصائد 
سائر  اجتماع  مع  آالتهم،  المسلمين  من 
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4- الصيد الحّي:
إذا سقط الصيد حيّاً فذبحه الصائد، فيكون حالالً حتّى لو استعملت 

آلة غير جامعة للشروط.
5- أحكام الصيد:

يحّل الحيوان بالصيد إذا كان حيواناً ممتنعاً؛ أي وحشيّاً )غير أليف(، 
كالطير والغزال، سواء أكان وحشيّاً باألصل، أم بالعارض )بأن كان أهليّاً ثم 
صار وحشيّاً(، والمراد بالوحشّي كّل ما ال يجيء تحت اليد، وال يُقدر عليه 

إاّل بالعالج.
6- الحيوان غير المأكول:

)غير  فيذكّى  اآللة  بواسطة  مأكول  غير  وحشّي  حيوان  صيد  تّم  إذا 
الكلب والخنزير(، ولكن ال يجوز أكله.

7- تمّلك الحيوان الوحشّي:
يُملك الحيوان الوحشّي إذا تحّقق أحد أمور ثالثة:

األول: االستيالء عليه مباشرة، بأن يقبض عليه، أو يشّد بحبل، بشرط أن 
يكون بقصد التملّك. ومع عدم القصد فاألحوط وجوباً عدم البناء على 

التملّك.
الثاني: أن يقع الحيوان في ما نصبه الصائد من شبك أو فّخ أو آلة معّدة 

لالصطياد إذا نصبها لذلك.
الثالث: أن يُصيّر الحيوان غير ممتنع بآلة أو غيرها، كما لو رماه فأصابه 

ومنعه عن الركض، بشرط أن يكون الرمي بقصد االصطياد والتملّك.
8- هروب الحيوان:

أ- لو أمسك الصائد الحيوان بيده ثّم انفلت بقي على ملكه، ما لم يعرض 
عنه.

ب- لو علق الحيوان بالشبك، ولكّنه هرب بسبب قّوته وضعف الشبكة 
ثّم  إمساكه،  وتّم  بالشبك  علق  لو  ولكن  الصائد،  يملكه  فال  -مثالً- 
انفلت منها بسبب خارجّي يبقى على ملك الصائد ما لم يعرض عنه.

9- أمارات الملك:
إذا ظهرت في الحيوان أمارات الملك لم يملكه الصائد، كما إذا كان 

في عنقه طوق، ويجري عليه حكم »اللّقطة«.

فقه الولي
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* اإليمان ميل طبيعّي في النفس
نقول  فأن  معهم،  ُخلقت  التي  وميولهم  البشر  شؤون  من  اإليمان 

»إنسان« فهذا يعني أنّنا أمام كائن يمتلك ميالً طبيعياً نحو اإليمان بشيء 

من  نوع  هو  واإليمان  الشعور.  أو  الميل  هذا  من  إنسان  يخلو  فال  ما، 

التي  والّنفس  أنّه حقيقة،  نعتقد  لشيء  أو  لحقيقة  التّسليم  أو  اإلذعان 

تؤمن بهذه الحقيقة أو الشيء تعيش حالة من الخضوع أو التّسليم له. 

الذي يكون على أساسه حساب  الكفر وهو  يقابل  واإليمان في اإلسالم 

البشر يوم القيامة. 

المنطقّي  التصديق  خالل  من  النفس  في  يحصل  بالله  اإليمان 

واالستداللّي، إلى جانب اإلدراك واإلحساس الفطرّي القلبّي الذي يحصل 

بإرشاد األنبياء اإللهيين. وشرط تحّققه هو عدم وجود الموانع ولو بنحو 

نسبّي. وإذا عمل اإلنسان بلوازم اإليمان التي هي تنفيذ القوانين اإللهيّة، 

الفرديّة  القوانين في حياته  تنفيذ هذه  بإخالص في  قدرته  تمام  وبذل 

إلى  إلى أن يصل  اإليمان  واالجتماعيّة، فسيحصل على مرتبة أعلى في 

لطالما أكّدت الروايات الشريفة على اإليمان بالله كصفة أساسّية 
من صفات الشيعة. ولهذه الّصفة درجات، كما لها حقائُق وبركات على 

النفس. يتكّفل المقال التالي بتبيين هذه البركات والحقائق.

ـــــــهـــــــم 
ّ
لــــــــــو أن

الشيخ د. فادي ناصر

الملف
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 Q اليقين الذي يُعّد أعلى مراتب اإليمان. روي عن اإلمام علي

أنّه قال: »إّن اإليمان يبدو لُمظًة في القلب، كلّما ازداد اإليمان ازدادت 

اللُمظُة«)1(.

* لإليمان درجات ومراتب
وعليه، يمكن أن نحصي لإليمان ثالث مراتب هي: المرتبة األولى: 

التصديق المنطقّي، المرتبة الثانية: التقوى، المرتبة الثالثة: اليقين. ففي 

بدرجة  اإلسالم  فوق  »اإليمان  قال:  أنّه   Q الرضا  اإلمام  عن  رواية 

والتّقوى فوق اإليمان بدرجة واليقين فوق التّقوى بدرجة وما قُِسَم في 

الّناس شي ء أقّل من اليقين«)2(.

* اإليمان طريق اإلنسان إلى الجنة
َوَجاَهُدواْ  َوَهاَجُرواْ  آَمُنواْ  ﴿الَِّذيَن  كتابه:  محكم  في  تعالى  يقول 

ُهُم  َوأُْولَِئَك  اللِّه  ِعنَد  َدَرَجًة  أَْعظَُم  َوأَنُفِسِهْم  ِبأَْمَوالِِهْم  اللِّه  َسِبيِل  ِفي 

ْنُه َورِْضَواٍن َوَجنَّاٍت لَُّهْم ِفيَها نَِعيٌم  رُُهْم َربُُّهم ِبرَْحَمٍة مِّ الَْفائُِزوَن * يَُبشِّ

عن  تحّدثتا  اللّتين  اآليتين  هاتين  وبمراجعة   .)21-20 )التوبة:  ِقيٌم﴾  مُّ

عّز  بالله  اإليمان  أّن  نجد  العذاب،  من  والّنجاة  بالجّنة  الفوز  شروط 

العوامل األخرى تنبع منه،  الوحيد، وكّل  العامل األساسّي، بل   وجّل هو 

﴿يَْوَم يَأْتِي بَْعُض آيَاِت َربَِّك الَ يَنَفُع نَْفًسا إِيَمانَُها لَْم تَكُْن آَمَنْت ِمن َقْبُل 

أَْو كََسَبْت ِفي إِيَمانَِها َخْيًرا﴾ )األنعام: 158(. 

وكذلك إذا راجعنا جميع اآليات التي تحّدثت عن سبب الّدخول إلى 

جهّنم والتعرّض إلى العذاب اإللهّي والحرمان من الجنة، نجد أّن الّسبب 

لَِّذيَن كََفُرواْ َسُتْغلَُبوَن َوتُْحَشُروَن  األساس هو الكفر بالله سبحانه، ﴿ُقل للِّ

35إِلَى َجَهنََّم َوِبْئَس الِْمَهاُد﴾ )آل عمران: 12(. 

 م
20

18
ي 

ثان
 ال

ون
كان

/ 3
16

د 
عد

ال



وسّر ذلك أّن اإليمان والكفر هما الموّجه لمسيرة اإلنسان؛ فما يؤمن 

الذين  وأولئك  النهائّي،  الذي سيكون هدفه  به هو  اإلنسان ويعتقد  به 

إليه،  المؤّدي  الطريق  وسلكوا  وطلبوه،  إليه  وتوّجهوا  حقاً،  بالله  آمنوا 

كانت عاقبتهم الوصول إليه ودخول جّنته. وال إمكانية للوصول إلى هذه 

المنزلة الرّفيعة إاّل بعد اإليمان به تعالى: ﴿الَِّذيَن يَظُنُّوَن أَنَُّهم 

أَنَاْ  ﴿َوَمآ   ،)46 )البقرة:  َراِجُعوَن﴾  إِلَْيِه  َوأَنَُّهْم  َربِِّهْم  الَُقو  مُّ

الَُقو َربِِّهْم﴾ )هود: 29(.  ِبطَارِِد الَِّذيَن آَمُنواْ إِنَُّهم مُّ

األفراد  سعادة  أّن  لنا  ويؤكّد  يحّدثنا  الكريم  والقرآن 

والمجتمعات تكمن في إيمانها، وأّن شقاءهم حاصل كفرهم، 

في  مستبطن  والشّر  معه،  وينمو  اإليمان  من  يبدأ  فالخير 

الكفر ويستشري به. أّما أولئك الذين آمنوا بغير الله الواحد 

الذي بيده كّل خير، فسيتحرّكون نحو كماالت وهميّة، وأشياء 

يظّنون الخير فيها والسعادة المنشودة منها، ولكّنهم في النهاية سيدركون 

أّن ما آمنوا به لم يكن اإلله الحقيقّي، بل كان وهماً وسراباً، ﴿َوالَّذيَن 

لَْم  جاَءُه  إِذا  َحتَّى  ماًء  الظَّْمآُن  يَْحَسُبُه  ِبقيَعٍة  كََسراٍب  أَْعمالُُهْم  كََفُروا 

الِْحساب ﴾  َسريُع  َواللَُّه  ِحسابَُه  َفَوفَّاُه  ِعْنَدُه  اللََّه  َوَوَجَد  َشْيئاً  يَِجْدُه 

)النور: 39(.

* اإليمان والعمل الصالح
في  السعادة  إلى  للوصول  يكفي  ال  وحده  اإليمان  أّن  في  شّك  ال 

اإلنساَن نحو فيض  إلى درجٍة يحرّك معها  إذا لم يصل  الجنة، فاإليمان 

الخير والكمال، فإنّه لن يكون مؤثّراً، بل اإليمان الذي يولّد الّسعي هو 

قلب  يجعل  أنّه  هو  الواقعّي  لإليمان  أثٍر  وأعظم  مؤثّراً.  سيكون  الذي 

هما  والكفر  اإليــمــان 

الموّجه لمسيرة اإلنسان؛ 

اإلنسان  به  يؤمن  فما 

ويعتقــــد بــه هو الذي 

سيكون هدفـــه النهائي

الملف
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الكفر  يكون  بينما  وتعالى،  سبحانه  الله  على  ومقبالً  متوّجهاً  صاحبه 

الرحمن في  ينشرها  أمام كّل خير وسعادة  القلب  لهذا  وإغالقاً  إعراضاً 

إيماناً  ليكون  اإليمان  به  يتعلّق  أن  ينبغي  ما  إذاً،  ومخلوقاته.  عباده 

إسالميّاً، هو اإلله الذي بيده كّل خير وكمال وسعادة يصبو إليها اإلنسان. 

وهذا هو التّوحيد. 

وأّما الوسيلة الفضلى لنيل هذه الدرجة من اإليمان وتعميقها وترسيخها 

الَِحاِت  الصَّ َعِمَل  َقْد  ُمْؤِمًنا  يَأْتِِه  ﴿َوَمْن  الّصالح،  العمل  فهي  القلب  في 

َرَجاُت الُْعلَى﴾ )طه: 57(. وأهّم هذه األعمال المقّربة إلى  َفأُْولَِئَك لَُهُم الدَّ

الله والهادية إليه الهجرة والجهاد في سبيل الله ﴿َوالَِّذيَن آَمُنواْ َوَهاَجُرواْ 

ُهُم  أُولَِئَك  نََصُرواْ  وَّ آَوواْ  َوالَِّذيَن  اللِّه  َسِبيِل  ِفي  َوَجاَهُدواْ 

ْغِفرٌَة َوِرْزٌق كَِريٌم﴾ )األنفال: 74(. ا لَُّهم مَّ الُْمْؤِمُنوَن َحقًّ

فاإليمان بشيء إنما يتبلور في القلب عندما نقّرر ونتعّهد 

االلتزام به، بعد إدراكنا لحقيقته. ويكفي لبيان حقيقة اإليمان 

ما ذكره رسول الله P في قوله: »اإليمان معرفة بالقلب، 

 Q وإقرار باللسان، وعمل باألركان«)3(. وعن اإلمام علّي

ما  فقلت:  اكتب،  علّي،  يا   :P الله  رسول  لي  »قال  قوله: 

أكتب، فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، اإليمان ما َوقََر في القلوب، 

وصّدقته األعمال«)4(.

* اإليمان والرقّي المعنوّي
لإليمان آثار نورانية عديدة سنذكر نبذة يسيرة منها والتي لها ارتباط 

حدٍّ  على  ليسوا  فالمؤمنون  تعالى؛  بالله  الواعي  اإلنسان  بإيمان  مباشر 

ليست على حّد  أيضاً  اإليمان  آثار  فإّن  بالله؛ وعليه،  إيمانهم  سواء في 

َوِجلَْت  اللُّه  ُذِكَر  إَِذا  الَِّذيَن  الُْمْؤِمُنوَن  ﴿إِنََّما  تعالى:  الله  يقول  واحد، 

يََتوَكَّلُوَن﴾  َربِِّهْم  َوَعلَى  إِيَمانًا  َزاَدتُْهْم  آيَاتُُه  َعلَْيِهْم  تُلَِيْت  َوإَِذا  ُقلُوبُُهْم 

)األنفال: 2(. فاإليمان بالله مقّدمة لنورانية القلب وجالئه من كل رين 

أو احتجاب، وهو مطلب عزيز عند أولياء الله.

يتبلور  إنــمــا  ــان  ــم اإلي

نقّرر  عندما  القلب  في 

به،  ــزام  ــت االل ونتعّهد 

لحقيقته إدراكــنــا  بعد 
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ص196. ( 1) ج66،  المجلسي،  األنوار،  بحار 
اللمظة: مثل النكتة أو نحوها من البياض.

الكافي، الكليني، ج2، ص51.( 2)

طالب ( 3) أبو  والمساوئ،  المحاسن  معجم 
التبريزي، ص70.

مستدرك الوسائل، الطبرسي، ج5، ص111.( 4)

الهوام�ش

ِكيَنَة ِفي ُقلُوِب  وفي آية أخرى يقول عّز اسمه: ﴿ُهَو الَِّذي أَنَزَل السَّ

َع إِيَمانِِهْم﴾ )الفتح: 4(. فالسكينة كما يظهر  الُْمْؤِمِنيَن لَِيزَْداُدوا إِيَمانًا مَّ

من اآلية الكريمة ال تنزل إاّل على القلوب المفعمة باإليمان.

َقالُوا  اأْلَْحزَاَب  الُْمْؤِمُنوَن  َرأَى  ا  ﴿َولَمَّ أخرى:  آية  في  تعالى  وقوله 

إِيَمانًا  إِالَّ  َزاَدُهْم  َوَما  َوَرُسولُُه  اللَُّه  َوَصَدَق  َوَرُسولُُه  اللَُّه  َوَعَدنَا  َما  َهَذا 

َوتَْسلِيًما﴾ )األحزاب: 22(. فهاتان اآليتان تداّلن بشكل واضح على العالقة 

الوثيقة بين اإليمان ورسوخه وشّدته في النفس وبين قدرة هذه النفس 

على تحّمل أذى األعداء والثبات في ميادين المواجهة بكّل صالبة وبأس. 

الُْقرى   أَْهَل  أَنَّ  ﴿َولَْو  المباركة:  وفي قوله تعالى في سورة األعراف 

بُوا  كَذَّ َولِكْن  َواأْلَْرِض  ماِء  السَّ ِمَن  بََركاٍت  َعلَْيِهْم  لََفَتْحنا  َواتََّقْوا  آَمُنوا 

وصريحة  واضحة  داللة   )96 )األعراف:  يَكِْسُبوَن﴾  كانُوا  ِبما  َفأََخْذناُهْم 

على الرابطة التكوينيّة القوية التي تجمع اإليمان بنزول النعم والبركات 

والفيوضات اإللهيّة على النوع اإلنسانّي، وأّن الخسران المبين يطال كّل 

من يتّخذ لنفسه منهجاً مغايراً لمنهج اإليمان بالله الواحد األحد. ونختم 

والبركات  الخيرات  لكل  جامعاً  وأصالً  قانوناً  تبيّن  التي  الكريمة  باآلية 

كانُوا  لَْو  َخْيٌر  اللَِّه  ِعْنِد  ِمْن  لََمُثوبٌَة  َواتََّقْوا  آَمُنوا  أَنَُّهمْ   ﴿َولَْو  اإللهية: 

يَْعلَُموَن﴾ )البقرة: 103(. فاإليمان المفضي إلى التقوى هو أعظم باب 

للفوز بالمثوبة الصادرة من الله تعالى، ﴿َوما ِعْنَد اللَِّه َخْيٌر َوأَبْقى  أََفال 

تَْعِقلُون ﴾ )القصص: 60(.

الملف
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* معنى الخشوع وأهمّيته
واالنكسار  والسكون  التذلّل  عنى  وربّما  الخضوع.  هو  لغة  الخشوع 

أماَم من له سطوة وهيبة وقدرة وعظَمة.
وفي العبادة هو تلك الحالة التي تحصل للعبد في قلبه فتنعكس على 
جوارحه على هيئة موجبة لالنكسار والذّل أو الخوف، فتسكن األطراف 

وينخفض الصوت.
المعنوية  اآلداب  كتابه  في   { الخمينّي  اإلمام  يقول  ذلك  وعن 
للصالة: »إّن من األمور الاّلزمة للسالك في جميع عباداته، وال سيّما في 
الصالة التي هي رأس العبادات ولها مقام الجامعيّة »الخشوع«. وحقيقته 

عبارة عن الخضوع التاّم الممزوج بالحّب والخوف...«)2(.

الشيخ محمود كرنيب

مّما ذكر في كلمات أمير المؤمنين Q من صفات الشيعة 
أنّهم »الخاشعة قلوبُهم«. وفي هذه المقالة سنعرض لهذه الصفة، 
مّما ورد في »خطبة المّتقين«)1( في نهج البالغة. وقد يكون ذلك 
الدرجات في مقاربة صفة »الخشوع«،  بدرجة من  وشافياً  كافياً 

لكن قبل ذلك ال بّد من بيان أهمّية هذه الصفة.
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ومن أهميّة الخشوع أنّك ترى المولى عّز وجّل قد قال عنه: ﴿َوإِنََّها 
لَكَِبيرٌَة إِالَّ َعلَى الَْخاِشِعيَن﴾ )البقرة: 45(، ذلك أّن الصالة قد تكون بالنسبة 
إلى بعض الناس وفي كثير من الحاالت أمراً مكلفاً ومزعجاً وله مشاقّه، 
خاّصًة صالة الليل وصالة الفجر، وبالتالي فإّن الخشوع صفة نفسية تزيل 
المشّقة  تلك  تحّول  بل  تحّملها،  على  فتعين  والتعب  بالمشّقة  الشعور 
وذلك التعب إلى لّذة؛ نتيجة األنس بالعبادة والفكر العبادّي، 

وربما يترقّى ذلك إلى األنس بالمعبود.
إّن المولى تعالى جعل الخشوع العلنّي منتجاً للفالح، فقال 
في بداية أو مفتتح سورة المؤمنون: ﴿َقْد أَْفلََح الُْمْؤِمُنوَن * 

الَِّذيَن ُهْم ِفي َصاَلتِِهْم َخاِشُعوَن﴾ )المؤمنون: 2-1(.
* أقسام الخشوع وأنواعه

أّما  الباطنّي.  ومنه  الظاهرّي،  فمنه  أقسام،  للخشوع 
وأّما  بالهيئة.  وبالتالي  والجوارح،  بالظاهر  متعلّقاً  كان  ما  فهو  الظاهرّي 

الباطنّي فهو ما كان متعلّقاً بالقلب.
وقد ذكر أمير المؤمنين Q في خطبة المتّقين الِقْسَمين فقال: 
ِعبَاَدة...«)3(. وقال في  ِفي  لَُه... َوُخُشوعاً  أَنََّك تََرى  أََحِدِهْم  »فَِمْن َعالََمِة 

موضع آخر منها: »تَرَاُه... َخاِشعاً قَلْبُُه...«)4(. 
* ما العالقة بين الخشوعين؟

الفيض  يقول  المذكورين،  القسمين  إلى  الخشوع  انقسام  وفي 
الكاشاني في المحّجة البيضاء ما حاصله:

األول: الخشوع القلبّي، وهو أن يكون تمام هّمته في الصالة، وُمعرضاً 
عّما سواه بحيث ال يكون في قلبه سوى المحبوب.

الثاني: الخشوع في الجوارح وهو يحصل بأن يغمض عينيه وال يلتفت 
سوى  حركة  منه  تصدر  ال  وبالجملة  بأعضائه.  يلعب  وال  الجوانب  إلى 

الحركات الصالتية وال يأتي بشيء من المكروهات...)5(.

نفسيـــة  صفة  الخشوع 

ــور  ـــ ــع ــش ــل ال ــ ــزي ــ ت

بالمشّقــــة والتــــعب، 

بل وتحّولهـــا إلــى لّذة، 

نتيجة األنــــس بالعبادة

الملف
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بكال  المتّقين  صفات  في  المذكور  الخشوع  »إّن  نقول:  وباختصار، 
شّقيه، هو من الخشوع الممدوح والمطلوب، بل من الخشوع الطبيعّي 

المالزم لصفة التقوى«.
* كيف حصل المّتقون على الخشوع؟

إذا تتبّعنا ما في القرآن الكريم وأضفنا إليه ما في خطبة المتّقين نصل 
إلى جملة من األمور التي تُكسب الخشوع منها:

ا النََّهاَر  1- العلم: حيث وصفهم اإلمام علّي Q بقوله: »َوأَمَّ
فَُحلََماُء ُعلََماُء«، فيما قال المولى تعالى: ﴿إِنََّما يَْخَشى اللََّه 

ِمْن ِعَباِد الُْعلََماء﴾ )فاطر: 28(.
تعالى  منه  الخشية  لهم  تحصل  الذين  تعالى  فحصر 
بالعلماء، حيث انقادت القلوب إلى ما حوته العقول واألذهان.

المتقين  خطبة  في   Q علّي  اإلمام  أشار  ربما  ولذا، 
المتقين  وصف  عندما  العلم  مقتضيات  وفق  العمل  إلى 

ًة ِفي ِدين، َوَحزْماً ِفي  بقوله  Q: »فَِمْن َعالََمِة أََحِدِهْم أَنََّك تََرى لَُه قُوَّ
لِين، َوإِيَماناً ِفي يَِقين، َوِحرْصاً ِفي ِعلْم، َوِعلْماً ِفي ِحلْم«.

فالعلم الذي هو طريق حصرّي لتحصيل الخشوع، إنّما يكون كذلك 
إذا ما كان العالُم منفعالً بعلمه، عامالً بمقتضاه، وإاّل كان العلم بنفسه 

حجاباً أكبر، ال حجاب أكبر منه.
2- مجاهدة النفس: فبحسب التتبّع لخطبة المتقين نجد أّن كّل الصفات 
التي حّصلها هؤالء ومنها الخشوع، ناجمة عن خوضهم ميدان جهاد 
النفس، حيث قال اإلمام Q عن ذلك: »َصبَُروا أَيَّاماً قَِصيرًَة أَْعَقبَتُْهْم 

َراَحًة طَِويلًَة«.
لفت Q إلى أّن ذلك إنما يكون بتوفيق وتيسير إلهيّين، حيث قال 

رََها لَُهْم َربُُّهم«. Q: »تَِجارٌَة َمْرِبَحٌة، يَسَّ
وفي ذلك إشارة غير خفيّة إلى ما جاء قرآناً، وهو قوله تعالى: ﴿َفإِنَّ 

َمَع الُْعْسِر يُْسًرا * إِنَّ َمَع الُْعْسِر يُْسًرا﴾ )الشرح: 6-5(.

العلم هو طريق حصري 

وإاّل  الخشوع  لتحصيل 

أكبر  حجاباً  بنفسه  كان 

منه أكــبــر  حــجــاب  ال 
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ُسُبلََنا  لََنْهِديَنَُّهْم  ِفيَنا  َجاَهُدوا  ﴿َوالَِّذيَن  قرآناً:  تعالى  تعّهده  وكذلك 
َوإِنَّ اللََّه لََمَع الُْمْحِسِنيَن﴾ )العنكبوت: 69(.

ومن تفاصيل وخطوات وعالمات خوضهم ميدان جهاد النفس:
أ- الصبر: »َصبَُروا أَيَّاماً قَِصيرًَة«.

ب- مخالفة النفس: من ذلك ممارستهم ما يوصف في مراحل الجهاد 
األكبر، حيث قال Q: »... إِِن اْستَْصَعبَْت َعلَيِْه نَْفُسُه ِفيَما تَْكرَُه 

.» لَْم يُْعِطَها ُسْؤلََها ِفيَما تُِحبُّ
وا أَبَْصارَُهْم  3- الجهاد األكبر في مرحلته الظاهرية: وعنه يقول Q: »َغضُّ

ا َحرََّم اللُه َعلَيِْهْم، َوَوقَُفوا أَْسَماَعُهْم َعلَى الِْعلِْم النَّاِفعِ لَُهْم«. َعمَّ
4- عالقة الجهاد بالخشوع: قال اإلمام علّي Q في كالمه 
يُِريُدوَها،  َولَْم  نْيَا  الْدُّ »أََراَدتُْهُم  ألنفسهم:  المتقين  جهاد  عن 

َوأََسرَتُْهْم فََفَدْوا أَنُْفَسُهْم ِمْنَها«.
فنتيجة الجهاد للنفس هو التحّرر من أسر الدنيا وشهواتها، 
لوثاتها، فتكون بصيرته أجلى، فيرى بعين  القلب من  ليْصفو 
قلبه الحضور اإللهي وآثار جماله وجالله، وينفعل بهذه الرؤية 

وهذا الشهود خشوعاً وخضوعاً وأنساً وتلّذذاً)6(.
أقساماً:  للخشوع  إّن  كما  المّتقين:  عند  الخشوع  5- مرتبة 
منها  ومراتب،  درجات  له  فكذلك  والباطنّي،  منها  الظاهرّي 
حاضري  أنفسنا  نجد  فتارًة  ويغيب،  يأتي  الذي  المتلّون  المتزلزل 
القلوب، فتخشع قلوبنا ثّم ال نلبث أن نفتقد ذلك في مرّات أخرى... 
وأّما  والطمأنينة؛  التمكين  درجة  إلى  يصل  لم  خشوعنا  ألّن  ذلك 
تمكين  إلى مرتبة  المؤمنين فقد وصلوا  أمير  المتّقون، كما وصفهم 
هذه الصفة في نفوسهم، فقال Q: »إِْن كَاَن ِفي الَْغاِفلِيَن كُِتَب 

اكِِريَن لَْم يُْكتَْب ِمَن الَْغاِفلِيَن«. اكِِريَن، َوإِْن كَاَن ِفي الذَّ ِفي الذَّ
6- أدوات تحصيل المعرفة المؤّدية للخشوع: ويأتي في المرتبة األولى 

قيام المتّقين بالليل للصالة وتالوة الكتاب، فهم:
ا اللَّيَْل فََصافُّوَن أَقَْداَمُهْم«، إشارة إلى صالة الليل.  أ- »أَمَّ

القرآن  قراءة  إلى  إشارة  تَرْتِيالً«،  يُرَتِّلُونََها  الُْقرْآِن  ألْجزَاِء  »تَالِيَن  ب- 
والتأّمل والتدبّر. »يَُحزِّنُوَن ِبِه أَنُْفَسُهْم، َويَْستَِثيُروَن ِبِه َدَواَء َدائِِهْم« 

وهي كناية عن الحالة النفسية للقراءة.
أمراض  دواء  خصوصاً،  السحر  وقت  وفي  ليالً،  القرآن  قراءة  ففي 

 Q اإلمـــام  يرشدنا 

ــعــّد  ــة ت ــل ــي ـــى وس إلـ

جاهزة  لتصبح  القلوب 

المعرفة  نوعيـة  لرفــع 

إلى  علـم  مــن  لتتحّول 

شهودّية قلبّيـة  معرفــة 
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بالليل  العالقة  هذه  ثمرة  الشهودية  فالمعرفة  وبالخالصة،  نفوسهم. 
والقرآن. واإلمام يرشدنا إلى وسيلة تُِعّد القلوب لتصبح جاهزة لرفع نوعيّة 
المعرفة لتتحّول من علم إلى معرفة قلبيّة شهوديّة، تنتج أخيراً خشوعاً 

وخضوعاً.
* سّر الخشوع

كيفية  للصالة عن  المعنويّة  اآلداب  } في  الخمينّي  اإلمام  يقول 
والجمال  الجالل  عظمة  إدراك  من  يحصل  »وهــو  الخشوع:  حصول 
نفسه:  الكتاب  في  آخر  في موضوع  يقول  ثّم  وهيبتهما...«.  وسطوتهما 
»فيلزم للسالك أن يدخل نفسه في سلك المؤمنين بعد سلوكه العلمّي، 
ويوصل إلى قلبه عظمة الحّق وجالله وبهائه وجماله جلّت عظمته كي 

يخشع قلبه...«)7(.
عظمة  تعالى،  الحّق  لعظمة  الشهود  ذلك  وحقيقته  الخشوع  فِسرُّ 
وفي  الكريم  الكتاب  في  كما  بآثارها،  غالباً  المنكشفة  وجماله  جالله 
أوليائه، وهذا ما سبقت اإلشارة إليه، بل في كل الوجود، كما جاء في دعاء 

كميل بن زياد: »وبعظمتك التي مألت كّل شيء«)8(.
فالمتقون مسكونون بهذه العظمة، أّصلوها في أنفسهم فلم يبق لغير 
الخالِِق  »ِعظَُم   :Q المؤمنين  أمير  قال  حيث  محّل،  تعالى  العظيم 

ُر الَْمْخلُوَق ِفي َعيِْنِهْم«. ِعْنَدَك يَُصغِّ
الله  بعظمة  المتّقين  شعور  هيمنة  أّن  إلى  يشير   Q فاإلمام 

ومعرفتهم بهذه العظمة طبق تلك النفوس، فلم تعد متّسعة لغير الله.

نهج البالغة، الخطبة 193، ص163.( 1)
الموسوي ( 2) الله  للصالة، روح  المعنوية  اآلداب 

الخميني، ص39.
نهج البالغة، )م.س(، الخطبة 193، ص163.( 3)
)م.ن(.( 4)
في ( 5)  { الفهري  السيد  عنه  نقله  ما  هذا 

للصالة،  المعنوية  اآلداب  كتاب  على  حاشيته 
ص24.

اآلداب المعنوية للصالة، )م.س(، ص39.( 6)
)م.ن(.( 7)
مفاتيح الجنان، الشيخ عباس القمي.( 8)

الهوام�ش
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 آية الله الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي )حفظه الله(

الجمل،  حرب  في  وأصحابه   Q لإلمام  النصر  تحّقق  أن  بَْعد 
ودخلوا البصرة، قام أحد أصحاب اإلمام Q، وهو األحنف بن قيس 
أحد وجهاء البصرة بدعوة اإلمام Q وأصحابه إلى منزله بعد أن 
هّيأ له وسائل الضيافة. وبما أّن حضور أصحاب اإلمام Q كاّفة كان 
صعباً، َحَضر اإلمام Q وقادة عسكره. بدايًة دخل اإلمام Q ثّم 
طلب من األحنف أن يُرسل من يدعو قادة جيشه. لعّل األحنف كان 
يتصّور أّن قادة الجيش أشخاص أصحاب هيبة وجبروت، عليهم ألبسة 

فاخرة، إاّل أنّه وجدهم أصحاب أبدان نحيفة وضعيفة وألبسة بالية.

* دخل عليه قوم متخّشعون
األحنف  فقال  بواٍل)1(.  ِشنان  كأنّهم  متخّشعون  قوم  عليه  »فدخل 
بن قيس: »يا أمير المؤمنين ما هذا الذي نزل بهم؟ أمن قلّة الطعام أو 
الله سبحانه  إّن  الله عليه: ال يا أحنف.  من هول الحرب؟ فقال صلوات 

الملف
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دار  في  له  تنّسكوا  أقــوامــاً  أحــّب 
َعلِم  ما  تنّسك من هجم على  الدنيا 
قبل  من  القيامة  يوم  من  قربهم  من 
أنفسهم على  أن يشاهدوها؛ فحملوا 

مجهودها، وكانوا إذا ذكروا صباح يوم العرض على 
النار  من  يخرج  عنق  خروج  توّهموا  سبحانه،  الله 

يحشر الخالئق إلى ربّهم تبارك وتعالى، وكتاب يبدو 
فيه على رؤوس األشهاد فضايح ذنوبهم، فكادت أنفسهم تسيل 

سيالناً أو تطير قلوبهم بأجنحة الخوف طيراناً«)2(.
Q هؤالء قادة جند اإلمام *

وإذا أردنا الخوض في هذه المعاني كمزايا خاّصة لهم، وتأثير هذه 
أمير  المولى  من  قربهم  سبب  أنّها  وجدنا  ربّما  شخصيّاتهم،  في  المزايا 

المؤمنين Q ليتّخذهم قادة جنده، منها:
1- يؤمنون بالمعاد ويخافون من العذاب

وصفاتهم  الُخلَّص  بأصحابه  التعريف  إطار  في   Q اإلمام  يعتبر 
المتعالية، أنّهم آمنوا واعتقدوا بقرب القيامة وبالعذاب األُخروي األليم الذي 
سيلحق بالعاصين. وبما أنّهم أشخاص قلقون على مصيرهم في اآلخرة، فهم 
مشغولون بعبادة الله تعالى ويبذلون كّل جهودهم من أجل زاد ذاك اليوم. 
يقول الله تعالى حول دور اإليمان بالمعاد والقيامة على مستوى العبوديّة 
لله والعباد أصحاب اللياقة: ﴿ِرَجاٌل الَّ تُلِْهيِهْم تَِجاَرٌة َواَل بَْيٌع َعن ِذكِْر اللَِّه 
َواأْلَبَْصاُر﴾  الُْقلُوُب  ِفيِه  تََتَقلَُّب  يَْوًما  يََخاُفوَن  كَاِة  الزَّ َوإِيَتاء  اَلِة  الصَّ َوإَِقاِم 
سيَُعرضون  الذي  اليوم  في  الصالحون  الله  عباد  يفّكر  عندما   .)37 )النور: 
م أعمالهم، يتصّورون أّن كتلة من نار جهنم تتّجه  فيه على الله تعالى، لتُقدَّ
فيه  تُعرض  الذي  اليوم،  ذاك  مفّر ألحد من  ال  أن  موقنون  نحوهم. هؤالء 
ألنّهم  رؤوسهم؛  ينكسون  ذلك  أثر  وعلى  الجميع،  أمام  أعمالهم  صحيفة 
سيُفضحون على مسامع الجميع ويرتجفون من وحشة العذاب اإللهّي، وكأّن 
على  اجتمعت  التي  كالطيور  فتصير  أجسادهم  من  قد خرجت  أرواحهم 

شجرة، ثّم إذا شعرت بالخطر، طارت من الخوف للنجاة منه.
2- يحّنون حنين الواله إلى الله

إلى  الِمْجرَد  مراجل  بهم  َغلَْت  إذا  عقولهم  »وتفارقهم 
في  الواله  حنين  يحنون  فكانوا  غلياناً،  سبحانه  45الله 
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دجى الظُّلم، وكانوا يُفجعون من خوف ما أوقفوا عليه أنفسهم، فمضوا 
خامصًة  شفاههم،  ذابلًة  وجوههم،  كالحًة  قلوبهم،  حزينًة  األجسام  ُذبُل 
بطونهم، )...( متخّشعون كأنّهم شنان بواٍل«. »المراجل« جمع »ِمرْجل« 
وإلزالة  لتصفيته  الذهب  فيه  يوضع  وعاء  هو  و»الِمْجرد«  القدر،  وهو 
عقولهم  »وتفارقهم  عبارة:  في   Q علّي  اإلمام  يُشبِّه  منه.  الشوائب 
إذا غلَت َمراجل الِمجرد إلى الله سبحانه غلياناً« العباد الصالحين بأنّهم 
أعمالهم  فتزول  تغلي  قدوٍر  في  وكأنّهم  الله  إلى  حضروا  إذا 
السيّئة خوفاً من الله واآلخرة حتّى تفارق عقولهم وتخرج من 

الرؤوس. 
وقد قّدم اإلمام Q هذا الوصف ألصحابه أمام صاحب 
المنزل ليدرك أّن ألوانهم المصفرّة وأجسامهم النحيفة ليست 
ناشئة عن الخوف من الحرب؛ ألنّهم أشخاص يعشقون الشهادة 
تعبر  التي  األفكار  إلى  يعود خوفهم  بل  باستمرار،  ويتمّنونها 

أذهانهم باستمرار عن القيامة وأهوالها.
مّما  خوفاً  ويبكون  يناجون  الليل  وسط  ينهضون  أشخاص  هؤالء 
سيحصل لهم في القيامة وعذابها. أدهشوك إذا نظرت إليهم إاّل أّن هذه 
الدهشة تعود لمجالستهم وحشة الليل؛ الوحشة من التفكير في القيامة 

واآلخرة والمصير.
3- أخلصوا سّراً وعالنية

قلوبهم،  فَزِعِه  من  تأمن  فلم  وعالنية  سرّاً  أعماالً  لله  أخلصوا  »قد 

يجب أن نوقن أننا لسنا 

العذاب  من  مأمن  في 

ُنبتلى  قد  وأننا  اإللهي 

بعـــذاب طويل وصعب 

نقترفه ذنب  كل  مقابل 
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رأيتهم  فلو  خراجهم.  قباب  حرسوا  كَمن  كانوا  بل 
األصوات  وهدأِت  العيون،  نامِت  وقد  ليلتهم  في 
يوم  هول  ]نبّههم[  وقد   )...( الحركات،  وسكَنِت 

القيامة بالوعيد عن الرقاد«.
سرّاً  لله  يعملون  هؤالء  الخالصين  الله  عباد  إّن 
الرياء والتظاهر واألنانيّة.  بعيدون عن  وعالنيًة وهم 

واإلخالص هذا ال يقّدم لهم األمان ولم يجعلهم في مأمن 
من عذاب الله، بل هم يشعرون بعدم األمان من عذاب الله. 

يراقبون  المحتويات،  القيّمة  والخزائن  القصور  كحرّاس  هؤالء 
النوم من أعينهم خوفاً من أْن يتسلّل الشيطان  أعمالهم بدقّة وقد طار 
إليهم. إذا نظرت إليهم عندما تغرق أعين الناس في النوم وتهدأ األصوات 
وتتوقّف الطيور في أعشاشها عن الحركة، تراهم ال يهدأ لهم بال خوفاً من 
أَْهُل  ﴿أََفأَِمَن  اإللهّي، »كما قال سبحانه:  العذاب  القيامة ولهيب  عذاب 
الُْقَرى أَن يَأْتَِيُهْم بَأُْسَنا بََياتاً َوُهْم نَآئُِموَن﴾ )األعراف: 97(، فاستيقظوا لها 
فزعين وقاموا إلى صالتهم معولين باكين تارة وأخرى مسبّحين، يبكون 
في محاريبهم ويرنون، يصطّفون ليلة مظلمة بْهماء يبكون. فلو رأيتهم يا 
أحنف في ليلتهم قياماً على أطرافها منحنيًة ظهورهم يتلون أجزاء القرآن 

لصلواتهم قد اشتّدت أعوالهم ونحيبهم وزفيرهم«)3(.
4- تتجافى جنوبهم عن المضاجع

تصّوروا جماعة من األشخاص يمضون الليل خائفين من قصف العدّو، 
العدّو  لقذائف  مرعبة  مناظر  شاهدوا  الذين  والنساء  األطفال  وتصوروا 
وقصفه. هل ستنام أعينهم من الخوف والوحشة؟ يعتبر اإلمام Q أّن 
العباد الصالحين قد طار النوم من أعينهم خوفاً من العذاب اإللهّي، وقد 
نهضوا لالشتغال بالصالة والدعاء والتضّرع فال يتوقّفون لحظة عن الدعاء. 
العذاب  أنفسهم في مأمن من  يعتبرون  هذا وصف ألحوال أشخاص ال 
الله  يرضى  ال  أن  ويحتملون  عليهم  العذاب  ينزل  أن  ويحتملون  اإللهّي 

عنهم وأن تُْفشى أعمالهم القبيحة على المأل فيفتضحون عند الجميع. 
يجب أن نوقن أنّنا لسنا في مأمن من العذاب اإللهّي وأنّنا قد 

نُبتلى بعذاب طويل وصعب مقابل كّل ذنب نقترفه. مّما ال شك 
فيه أّن مثل هذا االحتمال كفيل بإزالة الهدوء والراحة مّنا 

في  نقف  الله  بيت  باب  إلى  نلجأ  يجعلنا  بأن  47وكفيل 
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الذين  بالله  المعتقدين  كالمؤمنين  ونكون  ونتضّرع،  نبكي  ليالً   محضره 
ا  َوِممَّ َوطََمًعا  َخْوًفا  َربَُّهْم  يَْدُعوَن  الَْمَضاِجعِ  َعِن  ُجُنوبُُهْم  ﴿تََتَجاَفى 

َرزَْقَناُهْم يُنِفُقوَن﴾ )السجدة: 16(.
* لله عباد شاكرون

لم يكن اإلمام Q في معرض التعريف بأصحابه وتبرير وضعهم 
أن  من   Q اإلمام  تمّكن  بل  فقط،  قيس  بن  األحنف  أمام  الظاهرّي 
يضع بين أيدينا حكمة خالدة، فال نظّن نحن اليوم وبعد 1400 سنة أّن 
ركعتين من الصالة وبعض )أعمال الخير( توصلنا إلى القرب والكمال، وال 
نظّن أنّنا باّدعائنا أنّنا خدم إلمام الزمان | أو أنّنا شيعة ووالئيون، فقد 
صلُحت أمورنا. أولياء الله ال يقنعون بهذه األعمال القليلة. الله يحب أن 
يذكره عباده عند الضعف والفقر والخطر. صحيح أن الله تعالى هو أرحم 
الراحمين، إاّل أنّنا عباد نفتقد للشكر، فلو أّن شخصاً قّدم لنا مساعدة أو 
خدمة صغيرة لبقينا العمر خاضعين له، ولكن نسينا الله الذي أغرقنا بنعم 
المتناهية ولم نبادر إلى شكره. وإذا فقدنا نعمة، أو أصابنا الغالء والقحط 
والبطالة، بدأنا الشكوى، ومع ذلك ال نشكر مقابل النعم الالمتناهية التي 
من  يصيبنا  قد  ما  على  باالعتراض  أصواتنا  نرفع  بل  أيدينا،  بين  وضعها 

نقص. ولله عباد شاكرون له باستمرار وال يتركون الشكر على اإلطالق.

ِشَنان: جمع الشن: القربة البالية، وبواٍل جمع   ( 1)
باٍل؛ أي َخِلق، وهو القديم المهترئ.

بحار األنوار، المجلسي، ج65، ب8، ص172-170.( 2)
)م.ن(.( 3)

الهوام�ش
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* القيادة الحكيمة المؤثّرة
من الشروط الموضوعيّة -التي أشارت إليها الروايات الشريفة- لحركة 
اإلمام | التغييرية، توفّر جماعة قياديّة مؤثّرة في إدارة الناس وتوجيههم 

الشيخ حسين زين الدين

لطالما رفعنا األيدي بالدعاء لنكون من أنصار اإلمام المهدي |، 
وطالما رّددنا في دعاء العهد »اللّهّم اجعلني من أنصاره«، وفي زيارة 
آل ياسين: »ونصرتي لكم معّدة«، وفي زيارة الحّجة | يوم الجمعة: 

»واجعلني من أنصاره«...
لكّن لألنصار صفاٍت، فإن كّنا صادقين في أدعيتنا، فال بّد من أن 

نلتمس صفاتهم في أنفسنا، جعلنا الله تعالى منهم.
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تحت ظّل قيادته العظمى، وهذا ما تقتضيه طبيعة المهاّم التي سينجزها 
| وحجمها في ثورته ودولته. 

الحكيم البصير هو الذي يكتشف بالتحديد مسؤوليّاته وتكليفه، وال 
المهّم والضرورّي تحديد  يستهلك عمره في أمور قد ال تنفع. وهنا من 
في  متصدٍّ  وولّي  ناظم  إلى  يحتاج  وهذا  والجماعيّة.  الفرديّة  األولويّات 
واليًة  واليته  وتكون  اإلمام،  لقبول  األنفس  يُهيّئ  الغيبة  عصر 
فيه  ينكشف  بحيث  واعظ،  أو  مرشد  ال  حاكم  واليَة  شاملة، 
مقدار والء المؤمن وطاعته، وحينما يظهر اإلمام يكون مهيّأً 
لطاعته. فإمامة عصر الغيبة تُشبه في وظيفتها تهيئة الصفوف 
لتكبيرة واحدة خلف اإلمام األصيل ليقيم جماعتها؛ ولذا تُعتبر 
طاعة الولّي الفقيه العادل مرحلة تحضيريّة وتدريبيّة لتأهيل 
ورد  وقد  العالميّة.  اإلدارة  مشروع  أعباء  لتحّمل  الحّق  أتباع 
P إشارة إلى ذلك في قوله: »طوبى  الله  في حديث رسول 
لمن أدرك قائم آل بيتي وهو مقتٍد به قبل قيامه، يتولّى وليَّه، ويتبّرأ من 

عدّوه«)1(.
أواًل: مهاّم اإلمام |

نعرف  أن  يجب  جيشه،  وقادة   | اإلمام  جند  مواصفات  لمعرفة 
تحّدد  التي  هي  الوظيفة  إّن  إذ  |؛  نفسه  لإلمام  المرتقبة  الوظيفة 

المواصفات. ووظيفة اإلمام عند ظهوره ستكون:
1- إقامة دولة العدل اإللهّي على األرض.

2- إقامة الدين وُحكم الشريعة.
| حامل ثأر اإلمام  الثأر لجميع األنبياء واألولياء. فاإلمام المهدّي   -3
لله  العبوديّة  إعالن  يعني  والثأر  الله.  ثأر  الذي هو   Q الحسين 
على  اعتدى  الذي  النهج  على  سيقضي  فاإلمام  عدّوه،  على  بالقضاء 

الغيبة  عــصــر  ــة  ــام إم

وظيفتها  ــي  ف ُتــشــبــه 

لتكبيرة  الصفوف  تهيئة 

ــام  اإلم خلف  واحـــدة 

جماعتها ليقيم  األصيل 

الملف
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حرمة التوحيد، وأهل بيت التوحيد.
4- تقويم مسار البشريّة على المستوى 
التربويّة  البيئة  توفير  أي  المعنوّي؛ 
التي تساهم في إيصال األرواح إلى 

كماالتها.
5- إقامة األْمن بين أجزاء الكون، وليس فقط بين الناس.

المطلوبة  المواصفات  الوظائف، نستطيع أن نحّدد  وبناًء على هذه 
في أصحاب اإلمام وأنصاره.

ثانياً: صفات األنصار بحسب المهاّم

الفرديّة  العدالة  لتحقيق  بالسعي  واألهــل:  النفس  من  اإلنصاف   -1
أو  التعّدي  نحو  ميل  نفسه  في  َمن  فكّل  واالجتماعيّة، 

العصبيّة، ليس مؤّهالً ليكون من أصحاب اإلمام |.
2- الفقاهة والمعرفة الدينّية.

3- الجهوزيّة النفسية والمادية للقتال: فال بّد من إعداد جيش 
قوّي، وتحديث النفس بالغزو.

من  بّد  ال  حاكمة،  والعبادة: وهذه صفة  والتقوى  الورع   -4
تحّققها قبل غيرها.

إلى اختصاصات علميّة  النظم: وهذا يحتاج  القدرة على   -5
في شتّى المجاالت.

أهداف  مع  المتناسبة  الرؤية  امتالك  بمعنى  العالمّية:   -6
القوميّة  االنتماءات  من  والخروج  العالميّة  الحكومة 

والقبليّة والعشائريّة والعائليّة.
ثالثاً: في الروايات هم أتباع الحّق

فيما يلي بعض من صفات أنصار اإلمام |، وفق ما جاء في الروايات 
الشريفة:

1- مخلِصون: فعن اإلمام الجواد Q: »ينتظر خروجه المخلِصون«)2(. 
وعنه Q أيضاً: »فإذا اجتمعت له هذه العّدة من أهل اإلخالص، 

أَظهر الله أمرَه«)3(.
في  دوّي  لهم  الليل،  ينامون  ال  »رجال  َورَد:  َوصفهم  ففي  عابدون:   -2

ــن صــفــات أصــحــاب  م

ــم  ــه أّن  | ــة  ــّج ــح ال

عالمـّيون؛ أي يمتـلكون 

الـــرؤيـــة الــمــنــاســبــة 

للـحــكومـة الـعالميــة، 

والقــدرة عـلى الخـروج 

مـن الحــدود القوميـــة 

والعشــائرية والعائليــة
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صالتهم كَدوّي النحل«)4(، وورد أيضاً: »رُهبان بالليل«)5(.

3- ثابتون: فقد وصفهم أمير المؤمنين Q بقوله: »ال يُبالون في الله 

لومة الئم«)6(.

 :P األكرم  الرسول  فعن  أعدائه:  من  ومتبرّئون  أولياءه  متولّون   -4

يتولّى  قيامه،  به قبل  بيتي وهو مقتٍد  قائم أهل  أَدرك  »طوبى لمن 

وليّه، ويتبّرأ من عدّوه«)7(.

الصادق  اإلمام  ُروي عن  فقد  المنكر:  ناهون عن  بالمعروف  آمرون   -5

Q أنّه ُسئل كيف يكون حال الناس في حال قيام القائم | وفي 

بالمعروف  يأمرون  أنصارنا...  وهم  حّقاً،  ِشيعتنا  »هؤالء  َغيبته:  حال 

وينهون عن المنكر«)8(.

اإلمام  عن  روي  فقد  الكّفار:  على  وأشّداء  بينهم  رحماء   -6

لنا،  »الليّنة قلوبهم  القائم:  أنصار  Q في وصف  الصادق 

والقاسية قلوبهم على أعدائنا«)9(.

7- أقوياء: فعن اإلمام الصادق Q: »ما يخرج إاّل في أولي 

قوة«)10(. وفي وصفهم قال Q: »إّن قلب رجل منهم أشّد 

ون  من زبر الحديد، لو مّروا بالجبال الحديد لتََدكَْدكَْت، ال يكفُّ

سيوفهم حتى يرضى الله عّز وجّل«)11(.

8- ُشجعان: كما جاء في الرواية في وصفهم: »ليوث بالنهار«)12(.

قال:  أنّه   Q الباقر  اإلمام  يُفتنون(: روي عن  أصحاب بصيرة )ال   -9

»وكذلك شيعتنا يُميَّزون ويُمّحصون حتّى تبقى منهم عصابة ال تضرّها 

الفتنة«)13(. وعن اإلمام أمير المؤمنين Q: »حتّى ال يبقى منكم إاّل 

عصابة ال تضرّها الفتنة شيئاً«)14(.

ن أحدكم لخروج القائم  10- مجّهزون: فعن اإلمام الصادق Q: »ليُعدَّ

ولو سهماً، فإّن الله تعالى إذا علِم ذلك من نيَّته رجوت أن يُنسئ من 

عمره حتّى يُدركه فيكون من أعوانه وأنصاره«)15(.

المؤمنين  أمــيــر  ــن  ع

ــف  وصـ فــــي   Q

ــة  ــّج ــح ــاب ال ــ ــح ــ أص

المنتظـــــر |: »َيقوَنه 

الحروب« في  بأنفسهم 

الملف
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المؤمنين  غاضبون: فقد ذكر أمير   -11

فقال:  الغضب«  »جيش   Q
»أولئك قوم يأتون في آخر الزمان... 

أما والله إنّي ألعرف أميرهم واسمه.. وذلك رجل من ذريّتي«)16(.
بين  الله  »يُؤلّف  أيضاً:   Q المؤمنين  أمير  عن  ــدون:  ُمــَوحَّ  -12

قلوبهم«)17(.
واحد،  »الزّي  وصفهم:  في   Q المؤمنين  أمير  فعن  منظَّمون:   -13

واللّباس واحد، كأنّما آباؤهم أٌب واحد«)18(.
14- ُمطيعون: ويكمل اإلمام Q في وصفهم بقوله: »يكُفونَه ما يريد 

فيهم«)19(.
ابتلوا  موسى  أصحاب  »إّن   :Q الصادق  اإلمام  فعن  مبَتلون:   -15

بالنهر... وإّن أصحاب القائم يبتلون بمثل ذلك«)20(.
|: »يمأل األرض  الحّجة  أّن اإلمام  الرواية  عالمّيون: فقد جاء في   -16

قسطاً وعدالً...« )21(، األرض كّل األرض.
الحّجة  أصحاب  وصف  في   Q المؤمنين  أمير  وعن  فدائّيون:   -17

المنتظر |: »يَقونَه بأنفسهم في الحروب«)22(.
بالشهادة  »يَدعون  وصفهم:  في   Q يُكمل  بالشهادة:  يدعون   -18

ويتمّنون أن يُقتلوا في سبيل الله«)23(.
هؤالء هم أنصار اإلمام المنتظر )أرواحنا فداه( فهل نحن منهم؟

بحار األنوار، المجلسي، ج52، ص130.( 1)
كمال الدين وتمام النعمة، الصدوق، ص378.( 2)
)م.ن(.( 3)
مكيال المكارم، األصفهاني، ج1، ص65.( 4)
)م.ن(.( 5)
علي ( 6) المهدي |،  اإلمام  أحاديث  معجم 

الكوراني، ج1، ص408.
بحار األنوار، )م.س(، ج52، ص130.( 7)
أمل اآلمل، الحّر العاملي، ج1، ص15 و16.( 8)
)م.ن(، ج1، ص16.( 9)
كمال الدين وتمام النعمة، )م.س(، ص654.( 10)
الحنيفي، ( 11) محمد  بن  النعمان  األخبار،  شرح 

ج3، ص569.

مكيال المكارم، )م.س(.( 12)
الغيبة، النعماني، ص218.( 13)
)م.ن(.( 14)
)م.ن(، ص335.( 15)
بحار األنوار، )م.س(، ج52، ص247.( 16)
معجم أحاديث اإلمام المهدي |، )م.س(، ( 17)

ج3، ص100.
)م.ن(، ج3، ص94.( 18)
مكيال المكارم، )م.س(، ج1، ص65.( 19)
الغيبة، الطوسي، ص282.( 20)
كمال الدين وتمام النعمة، )م.س(، ص258.( 21)
بحار األنوار، )م.س(، ج52، ص802.( 22)
)م.ن(.( 23)
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* الشيعّي يوالي علّياً
تقول آالء )21 عاماً(: »الشيعّي هو كّل من يوالي اإلمام عليّاً Q وأهل 
P في يوم الغدير. وبحسب الروايات  النبّي  R ويتّبعهم، كما أمر  بيته 
يوم   Q المؤمنين أمير  شفاعة  سينال  شيعّي  كل  فإّن  عليها،  المتعارف 
القيامة«. وتضيف: »إّن الموالي الحقيقّي سيكون حتماً من أنصار اإلمام المهدّي 

هل ستكون
من أنصاره|؟
تحقيق: نانسي عمر

لطالما تواردت األسئلة في أذهاننا حول مسألة التشّيع، فهل أّن كّل 
من اعترف باألئّمة أصبح شيعّياً؟ وهل أّن كّل شيعيٍّ سينال الشفاعة 
يوم القيامة مهما كُثرت ذنوبه ومعاصيه، أم أّن لهؤالء صفاٍت محّددًة 
سيكونون  الشيعة  كّل  هل  األهّم:  والسؤال  سواهم؟  عّمن  تمّيزهم 
جنوداً في جيش صاحب الزمان | عندما يظهر، أم أّن للمناصرين 
أيضاً صفاٍت خاّصة؟ ويبقى السؤال األصعب الذي يجب أن يسأله كّل 
كنت  Q هل  الحسين  اإلمام  زمن  في  كنت  أنّني  لو  لنفسه:  مّنا 
أنّني سأكون  أم  كبير،  في وجه جيش  معه  وأقاتل  سأختار معسكره 

مّمن كانت قلوبهم معه وسيوفهم عليه؟

الملف
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النفس.  بجهاد  ويلتزم  المنكر  عن  وينهى  بالمعروف  يأمر  مّمن  كان  إذا   |

واألهّم هو أن يتوّجه نحو إمام زمانه بقلٍب أرهقه الشوق إلى رؤيته، حينها لن 
يقوم بعمل قبل أن يفّكر في ما إذا كان يُفرح قلب اإلمام أو يُحزنه«.

* يحافظ على صالته في أوقاتها
 Q وتستند السيّدة أّم مجتبى )30 عاماً( إلى رواية عن اإلمام الصادق
يقول فيها: »امتحنوا شيعتنا عند ثالث: عند مواقيت الصالة، كيف محافظتهم 
عليها؟ وعند أسرارهم، كيف حفظهم لها عند عدّونا؟ وإلى أموالهم، كيف 
الحقيقيّين  الشيعة  أّن  تبيّن  الرواية  فهذه  فيها؟«)1(.  إلخوانهم  مواساتهم 
أذاهم  ألسنتهم ويكّفون  أوقاتها، ويحفظون  يحافظون على صلواتهم في 
حوائجهم  لقضاء  جاهدين  ويسَعون  إخوانهم  ألمور  ويهتّمون  الناس  عن 
قْدر االستطاعة. »من يتمتّع -تقول أّم مجتبى- بهذه الصفات سيكون من 
كما  زمانه  إمام  مع  والفساد  الظلم  |، وسيحارب  المهدّي  اإلمام  أنصار 

حاربه في غيبته«.
* التشّيع جهاد في سبيل الله

»الجهاد في سبيل الله واالستماتة في حماية الدين واألرض والمقّدسات 
هما أسمى مقامات التشيّع«، يقول علي )24 عاماً(. ويكمل: »لو 
كان التشيّع فقط في إتمام الواجبات من صالة وصيام وما شاكل 
لجلسنا كلّنا في المساجد نعبد الله، ندعو ونناجي، ولكن هناك 
واجبات أرقى وأهّم ال يقوم بها إاّل من وصل إلى مرحلة إيمانيّة 
عظيمة، ومنهم المجاهدون والشهداء الذين لو كانوا مع اإلمام 
الحسين Q لقاتلوا دونه حتّى الشهادة. فالمجاهدون اليوم 
كّنا معك  ليتنا  يا  يرّددون دائماً  الذين  الحقيقيون  األنصار  هم 

قوالً وفعالً، وهم الذين سينصرون إمام زمانهم عندما يظهر كما 
ينصرونه في غيبته«.

* الممّهدون بالقول والعمل
أّما زينب )32 عاماً( فتعتبر أّن الشيعة الحقيقيّين هم المتمّسكون 

سبيل  ــي  ف ــاد  ــه ــج »ال

الــلــه واالســتــمــاتــة في 

حمايــــة الدين واألرض 

والمقّدسات هما أسمى 

ــات الــتــشــّيــع« ــام ــق م

55

 م
20

18
ي 

ثان
 ال

ون
كان

/ 3
16

د 
عد

ال



 ،R بأهل البيت
وهم الساعون لنشر الوالية 
على األرض، والممّهدون لظهور إمام زمانهم 
| بالقول والعمل. 

* أهل الورع واالجتهاد
»التشيّع ليس صفة منتَحلة أو شعاراً مجرّداً عن العمل 
واضح«،  عمل  بال  والتزيّن  التحلّي  موارد  من  وليس  والمنهج، 
فاإلمام  التشيّع.  عن  أمهز حديثه  نبيل  الشيخ  فضيلة  يبدأ  هكذا 
وأهل  واالجتهاد  الورع  »أهل  بأنّهم  الشيعة  يعرّف   Q الصادق 
الوفاء واألمانة وأهل الزهد والعبادة، أصحاب إحدى وخمسين ركعة في 
اليوم والليلة، القائمون بالليل الصائمون بالنهار، يزكّون أموالهم، ويحّجون 
البيت، ويجتَنبون كّل محرّم«)2(. فالشيعّي إذاً هو من يتّبع هذه الصفات 
ويقتدي  بصفاتهم،  ويتشبّه   R البيت  أهل  بعمل  ويعمل 
على  زائداً  قيداً  ليس  التشيّع  أمهز:  الشيخ  ويضيف  بأعمالهم. 
بصفات  يتّصف  فمن  نفسه،  »اإليمان«  هو  بل  »اإليمان«، 

»اإليمان« فهو شيعّي، وكلما زاد اإليمان زاد التشيّع. 
* التشّيع يبدأ بالتوحيد

يقول اإلمام الباقر Q: »ال تذهب بكم المذاهب، فوالله 
ما شيعتنا إاّل من أطاع الله عّز وجّل«. فالطاعة عنوان التشيّع 
من  بينهما  وما  األخالق،  بمكارم  وتنتهي  بالتوحيد  تبدأ  وهي 

أعمال وعبادات يتقرّب بها العبد إلى مواله جّل وعال.
 P الرسول شفاعة  ينالون  وجّل  عّز  لله  المطيعون  الشيعة  هؤالء 

وأهل البيت R يوم القيامة.
األدنى  مناَصرة  هي  أمهز  نبيل  الشيخ  فضيلة  يقول  كما  والشفاعة 
بأن   R بيته  وأهل  للرسول  أَذن  وتعالى  سبحانه  والله  له.  والتوّسط 
يشفعوا لشيعتهم لما لهم من كرامة ومنزلة عند الله عّز وجّل. وقد ورد عن 
ع في المذنبين  اإلمام الصادق Q أنّه قال: »إذا كان يوم القيامة نُشفَّ
ال  إذاً  فالتشيّع  الله عّز وجّل«)3(.  نّجاهم  المحسنون فقد  أّما  من شيعتنا، 
التي  تلك  باستثناء  للذنوب،  يبقيه عرضة  بل  العصمة،  إلى  اإلنسان  يصيّر 

تُخرجه من اإليمان، كالشرك والظلم. 

التشّيع ال يصّير اإلنسان 

يبقيه  بل  العصمة،  إلى 

عرضة للذنوب، باستثناء 

من  ُتخرجه  التي  تلك 

اإليمان، كالشرك والظلم
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قد  التي  والكرامات  المراتب  ومن 
ينالها الشيعّي أيضاً نُصرة إمام زمانه | 
عند ظهوره، كما نال هذه الكرامة أصحاب 
شرف  نالوا  حين   Q الحسين  اإلمام 
بالمرتبة  وحظوا  عاشوراء،  يوم  نصرته 
الدنيوية واألخرويّة األسمى. ولكن ما هي 

صفات هؤالء األنصار؟
* أنصار اإلمام |

اإلمــام  أنصار  أمهز  الشيخ  يعرّف 
المبارك.  لظهوره  المنتظرون  بأنّهم   |

يقول  للظهور.  الترقّب  يعني  واالنتظار 
اإلمام الصادق Q: »المنتِظر ألمرنا كالمتشّحط بدمه في سبيل الله«)4(.

ومن وسائل االنتظار أيضاً المواظبة على زيارة اإلمام الحّجة | كّل يوم 
وبعد كّل صالة، وخاّصة زيارة »آل ياسين«، ودعاء »العهد« بما يتضّمن من 
عبارات البيعة لإلمام | والبكاء على غيبته والتلّهف لرؤيته ونصرته. وقد 
 Q فاإلمام الصادق ،R ورد ِذكر هؤالء األنصار في أحاديث أئّمتنا
يقول: »طوبى لشيعة قائمنا المنتظرين لظهوره في غيبته والمطيعين له 

في ظهوره، أولئك ال خوف عليهم وال هم يحزنون«)5(.
من أراد أن يكون من أنصار اإلمام المهدّي | عليه أن يكون مطيعاً لله 
عّز وجّل، تابعاً محبّاً إلمام زمانه، فمحبّة اإلمام | لها مظاهر وسلوكيّات 

تظهر في أعمال المؤمن وأقواله وطريقة حياته. 
* سلوك ومظاهر محّبة اإلمام |

عبر   ،| الزمان  بصاحب  التعلّق  بزيادة  إاّل  تأتي  ال  المظاهر  هذه 
االطالع على سيرة حياته وتقوية المعرفة به وبأهل البيت R، ومراقبة 
في  وزيارته  اإلمام،  بتبعيّة  الله  طاعة  وأعظمها  النفس،  في  اإلمام  حقوق 

مختلف األوقات، وتهيئة األرض لظهوره المبارك.
يقول:   | المهدّي  فاإلمام  بالفرج،  الدعاء  أهميّة  أن نغفل عن  دون 

»أكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فإّن ذلك فرجكم«)6(.

وسائل الشيعة، الحّر العاملي، ج4، ص112.( 1)
صفات الشيعة، الصدوق، ص2.( 2)
فضائل الشيعة، الصدوق، ص42.( 3)

الوافي، الكاشاني، ج2، ص442.( 4)
كمال الدين وتمام النعمة، الصدوق، ص357.( 5)
الوافي، )م.س(، ص425.( 6)

الهوام�ش

الشيخ نبيل أمهز
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الشيخ خاتون )رضوان الله عليه(:
العالم العاِمل)*(

سماحة السيد حسن نصر الله )حفظه الله(

الله(  )رحمه  خاتون  الشيخ  سماحة  العزيز  بأخي  معرفتي 
تعود إلى بدايات 1977م، حين كّنا مجموعة من الشباب الصغار 

في السّن، بعضنا في الـ17 وآخرون في الـ18 من أعمارهم. 

* جمَعنا طلُب العلم
في حوزة النجف األشرف، كان اللقاء، حيث كان هؤالء األفراد ال 

يعرفون بعضهم بعضاً في لبنان. جمعتنا حوزة النجف وطلب العلم، 

رعاية  وفي  يَدي  بين  بنا  ألقى  بأن  علينا  وتعالى  سبحانه  الله  ومّن 

إنسان مؤمن ومخلص وتقي ومجاهد وأب ومعلِّم وأستاذ ومرشد هو 

السيد  الشهيد  العام  وأميننا  مقاومتنا  شهداء  وسيّد  وأستاذنا  سيدنا 

عبّاس الموسوي )رضوان الله عليه(.

مناسبة
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* روٌح واحدة ونَفٌس واحد 
كّنا وسماحة الشيخ محمد خاتون زمالء الدراسة، ولكن كّنا إخوة 

وأصدقاء ال مجرّد طالب نأخذ الدروس ونذهب. كّنا نعيش معاً في 

في  معاً  عشنا  لبنان  إلى  رجعنا  عندما  ذلك  وبعد  األشرف،  النجف 

الليل والنهار، في الذهاب واإلياب، في الجوع والشبع والعطش، في 

األمن والخوف، باألمل، باآلمال، باآلالم، بالتطلعات، مجموعة أشخاص 

تجمعهم روح واحدة وثقافة واحدة ونَفس واحد، هي في الحقيقة 

رفاق  وأكملنا  عليه(،  الله  )رضوان  عبّاس  السيد  ونَفس  وثقافة  روح 

الطريق إلى أْن توفّاه الله سبحانه وتعالى.

* الشيخ خاتون: »حريزاً ديُنه« 
الشيخ خاتون، منذ البداية، كان مثال طالب العلم الجاّد والمحّصل 

والمسؤول والمتديّن والتقّي. من صفات المؤمنين التي يذكرها اإلمام 

علي Q للمتقي في خطبة المتقين هو أنّه »حريزاً ديُنه«. الشيخ 

الصفات  كّل  عليهم  تنطبق  كانت  الذين  المتّقين  من  كان  محمد 

الواردة في الخطبة، ومنها »حريزاً ديُنه«)1(، كان حريصاً جّداً 

ولذلك،  مواله؛  يعصي  ال  أْن  وعلى  هواه  يتّبع  ال  أْن  على 

كانت مسألة الحالل والحرام حاضرًة عنده بكّل قّوة.

* اعتقال وتعذيب 
في العام 1978م قام نظام صدام حسين بحملة واسعة 

كبيرة  جماعة  واعتقل  اللبنانيين،  والعلماء  الطاّلب  على 

كان  اعتقال.  بدون  الخروج  من  بعضهم  وتمّكن  منهم، 

وُسجنت  اعتقلت  التي  الجماعة  من  خاتون  الشيخ  سماحة 

وُعذبت في سجون صدام حسين. 

* »مدرسة اإلمام المنتظر | الدينّية« 
التقت  اإلخوة،  وبقيّة  خاتون  الشيخ  سراح سماحة  أُطلق  بعدما 

الله عليه( في بعلبك،  داً عند السيد عبّاس )رضوان  المجموعة مجدَّ

عبّاس  السيد  برعاية  بعلبك  مدينة  في  الدينيّة  الحوزة  وتأسست 

وإدارته، وسّميت »مدرسة اإلمام المنتظر | الدينيّة«، التي ما زالت 

الشيخ محمد  وعلى  عليَّ  المدرسة  ولهذه  اليوم.  إلى  وعامرة  قائمة 

وعلى الكثير من إخواني فضل كبير ال يُنسى. كان الشيخ خاتون في 

الشيخ  وسماحــــة  كّنـا 

زمــالء  ــون  خــات محمد 

وأصدقاء  وإخوة  دراسة 

نأخذ  طــالب  مــجــرّد  ال 

ــب ــذه الــــــدروس ون
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حلقتها األولى واستمّر فيها طالباً وأستاذاً ومبلّغاً في بلدات البقاع.

* ولّبى النداء
عام 1982م عندما حصل اجتياح العدو اإلسرائيلي الغاشم، وكانت 

خاتون  الشيخ  كان  الله،  وحزب  اإلسالميّة  المقاومة  تَشكُّل  بدايات 

الشهيد  التدريب، مثل  التحقوا بمعسكرات  الذين  العلماء  أوائل  من 

السيِّد عبّاس وآخرين. نزعوا اللّباس الدينّي ووضعوه جانباً، واحتفظوا 

العسكرية؛ ألنّنا دخلنا في مرحلة  الثياب  لرمزيّتها، ولبسوا  بالعمائم 

الشيخ  ذهب  لقد  والقتال.  المسلّحة  المقاومة  مرحلة  هي  جديدة 

ليكونوا مقاتلين  العسكرية؛  الدورة  إلى  العلماء  خاتون وإخوانه من 

عسكريّين في صفوف المقاومة، وكان سماحة الشيخ مستعّداً دائماً 

لاللتحاق بميادين القتال.

* حضور في زمن الُغربة
لقد كان تشكيل المقاومة، منذ البدايات، بحاجة إلى الكادر الذي 

يتحّمل مسؤوليّات في ساحات متعّددة، كان أهمها العمل العسكرّي، 

كانت  أهدافها،  وتحّقق  وتتواصل  وتكتمل  المقاومة  لتنمو  ولكن 

بحاجة إلى َمن يحمل المسؤوليّة في البعد التعبوّي، البعد التبليغّي، 

البعد التثقيفّي، في البعد التحريضّي، تحريضّي على مستوى 

الجهاد، في زمن كانت تسود فيه ثقافة الهزيمة واالستسالم 

في  والشّك  والضعف،  بالعجز  واإليمان  النفس،  واحتقار 

القدرة  عن  فضالً  واالحتالل،  االجتياح  مواجهة  على  القدرة 

على تحريض الساحة.

في  نخوض  وكّنا  شاقّاً،  البداية  في  العمل  هذا  كان 

نقاشات حاّدة وصعبة، حتّى في بيوتنا، في بيئتنا، كان يقول 

لنا بعضهم: أنتم مجانين، أنتم متحّمسون، أنتم بال عقل، أنتم 

ال تفهمون المعادالت، وال تعرفون قواعد اللعبة، وال تعرفون 

ينتصر على  أْن  للدم  يمكن  المخرز؟ هل  العين  تقاوم  قوانينها، هل 

السيف؟... أنتم مجموعة من الشبّان تريدون أْن تهزموا أقوى جيش 

الجيوش  قليلة مجموعًة من  أيام  الذي هزَم في  األوسط  الشرق  في 

العربية؟!

وتلك  اليوم  ذلك  في  اليوم.  بتحّديات  يقاس  ال  كبيراً  تحّدياً  كان 

خـــاتون  الشيـخ  شارك 

فـــي دورة عسـكــرّية؛ 

ــاًل في  ــات ــق ــكــون م ــي ل

وكان  المقاومة،  صفوف 

مستعّداً دائماً لاللتحـاق 

القتــال مـيـاديـن  فــي 

مناسبة
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المرحلة كانت المقاومة غريبة حتّى على مستوى ثقافة الناس وفكرهم 

أنّها  إليها على  مـــشـــروع ووعيهم وقبولهم وإيمانهم، وكان يُنظر 

انتحارّي وجنونّي وغير عقالئّي وغير عقالنّي.

* عالٌم دّواٌر بِعلمه
خاتون  الشيخ  سماحة  كان  لقد 

الذين  ِمن  عليه(  الله  ــوان  )رض

أكثر  في  وحضروا  تصّدوا 

من ساحة، وانتقلوا من 

من  منبر،  إلى  منبر 

مسجد،  إلى  مسجد 

ومن معسكر إلى معسكر، 

إلى ساحة، ومن  ومن ساحة 

قام  لقد  حسينية.  إلى  حسينية 

قيام،  عاتقه خيَر  أُلقي على  ما  بكل 

لهذه  واضحة  هيكليّة  تشّكلت  أْن  إلى 

 المسيرة الفتيّة، فكان سماحة الشيخ خاتون 

البداية- من المسؤولين األوائل في هذه  -منذ 

الهيكليّة وفي هذه المسيرة.

* مسؤولّيات مترامية األطراف 
تولّى سماحة الشيخ خاتون )رضوان الله عليه( مسؤوليّاٍت 

مهّمة جّداً، سواء في تشكيلة منطقة البقاع في البداية، ثّم 

مسؤوالً لمنطقة الجنوب بعد العام 1985م، ثّم مسؤوالً لمنطقة البقاع، 

التبليغّي،  ثّم مسؤوالً ثقافيّاً مركزيّاً، ومسؤوالً للتبليغ المركزّي والعمل 

ومسؤوالً للشمال والجبل. 

* عشُقه للناس
الله  )رضوان  خاتون  الشيخ  سماحة  فّضل  األخيرة،  السنوات  في 

الناس،  مع  فيه،  العمل  في  يرغب  الذي  المكان  إلى  يعود  أْن  عليه( 

في  والبلدات،  والحسينيّات  المساجد  في  والمؤمنات،  المؤمنين  مع 

السهرات، في التواصل المباشر، وأن يبتعد عن المسؤوليّات التنظيميّة 

واإلداريّة، ويتحّمل هذا العبء، الذي -طبعاً- فيه جهد كبير وجهاد 

ــان ســمــاحــة  ــ ــد ك ــق ل

)رضوان  خاتون  الشيخ 

الذين  ِمن  عليه(  الله 

ــروا  ــضـ ــّدوا وحـ ــ ــص ــ ت

ساحة  ــن  م أكــثــر  ــي  ف
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كبير، وأيضاً له طعم خاّص ولّذة خاّصة.

الناس  بين  األخيرة  سنواته  عليه(  الله  )رضوان  أمضى  فقد  لذا، 

الله  سبيل  في  الجهاد  على  ومحرِّضاً  ومعلِّماً  ومبلِّغاً  فاً  ومثقَّ خطيباً 

األخالقية  والقيم  والتقوى  والوحدة  للوعي  وصوتاً  وتعالى،  سبحانه 

التي كان يجّسدها خير تجسيد.

* طيِّباً َمعشُره
كان الشـيخ خاتـون )رضـوان اللـه عليه( معروفـاً بإيمانـه وتديّنه 

وإخالصـه،  وصدقـه  الوفيـر،  وعلمـه  الواسـعة  وثقافتـه  وتقـواه، 

للجميـع،  وتواضعـه  وترابيَّتـه  الجميلـة،  الحسـنة وعشـرته  وأخالقـه 

وحملـه  للمسـؤوليّة  لـه  وتحمُّ وطهارتـه،  وطيبتـه  والكبيـر،  للصغيـر 

للنـاس.  للهـّم ومحبّتـه 

* الشيخ خاتون: »سهالً أمُره«
فهو  معّقدة،  وغير  صعبة  غير  شخصيّة  خاتون  الشيخ  كان 

المتّقين-   Q المؤمنين  أمير  يصف  -كما  عليه(  الله  )رضوان 

»سهالً أمرُه«)2(، وهذا ما يجب أْن يكون عليه المؤمنون والعلماء؛ إذ 

أْن  األعباء، يجب  ل  المسؤوليّة وتحمُّ اإلنسان في مدارج  ترقّى  كلّما 

يكون أمره سهالً. ماذا يعني »سهالً أمرُه«؟ يعني ليس شخصاً معّقداً، 

بمسؤوليّة  تكلّفه  أو  شيئاً  منه  تطلب  أو  معه  تتحّدث  أْن  يمكنك 

له  تبدي  أو  مكان  إلى  ترسله  أو  مسؤوليّة  منه  تأخذ  أو 

لم  معين.  أداء  على  عليه  تعترض  أو  تنتقده  أو  مالحظة 

التي  الجملة  له، وما هي  يكن أحد يحمل هّم ماذا يقول 

يخاطبه بها، ومتى وكيف ولماذا؟ 

* ونِعَم العبد 
ما يعرفه كلّنا عن الشيخ محمد أْن ال شيء في داخله 

اسمه محمد علي خاتون، هناك شيء اسمه عبد فقير تقّي 

آخرته،  على  حريص  وتعالى،  سبحانه  الله  رضى  يريد  ورع، 

حامل هّم ذلك الوقوف الطويل بين يدي الله سبحانه وتعالى... لم 

كان  نفسيّة معقدة وال شخصيّة صعبة.  وال  معقداً  أبداً شخصاً  يكن 

ال  كان  وكذلك  طيبة،  هادئة  ناعمة  طريّة  انسيابية  سهلة  شخصيّة 

أي  إلى  يتوّجه  أْن  منه  ما طُلِب  فإذا  الشخصي،  الخطر  يتوقف عند 

ما يعرفه كّلنا عن الشيخ 

في  شيء  ال  أْن  محّمد 

داخله اسمه محمد علي 

هــنــاك شيء  ــون،  ــات خ

اسمه عبد فقير تقّي ورع
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فيه،  ويحضر  إليه  يتوجه  فكان  مكان 

في  كثيرة  وقصصاً  شواهد  أذكر  وأنا 

هذا المجال.

* كان لله فباركه الله
شخصيّة  ألخِّص  أْن  أستطيع  اليوم 

هي  ــول:  وأق خاتون  محمد  الشيخ 

الموسوي،  عــبّــاس  السيد  مــدرســة 

إنّها  حــرب،  راغــب  الشيخ  مدرسة 

األخالق،  لهذه  الثقافة،  لهذه  تجسيٌد 

لهذا  النهج،  لهذا  العناوين،  لهذه 

خالل  ومــن  السلوك.  لهذا  النمط، 

وجود  كان  هذه،  الصفات  مجموع 

الشيخ خاتون مباركاً جّداً في سنوات عمره التي عاشها بيننا. وألنّه 

جميع  وفي  الشباب  وفي  الناس  في  تأثيره  كان  جّداً،  مباركاً  كان 

تأثيره  كان  إليه،  واستمعوا  عليه  تتلمذوا  ومن  معه،  درّس  من 

كبيراً وعميقاً؛ ألنه لم يكن فقط يتحّدث، بل كان القدوة واألسوة 

األقّل-  -على  عاماً   35 مدى  على  يقول  وما  يؤمن  لما  والمجّسد 

هّم  يحمل  ومسؤوالً  المنابر  على  وخطيباً  ومبلِّغاً  معلِّماً  أمضاها 

المسؤوليّة ومتاعبها وآالمها.

* رحم الله شيخنا الغالي والعزيز 
إخواننا  من  األّول  الجيل  نتذكّر  أْن  يجب  محمد،  الشيخ  مع 

ومنهم  المسيرة،  في هذه  وشبابهم  عمرهم  أمضوا  الذين  وأخواتنا 

للشهادة وله أجر  الله وكان عاشقاً  توفّاه  استشهد، ومنهم من  من 

الشهداء ومنزلة الشهداء، ومنهم من ينتظر وما بّدلوا تبديالً.

األنبياء والشهداء  الغالي والعزيز، وحشره مع  الله شيخنا  رحم 

والصّديقين والصالحين، وحُسن أولئك رفيقاً.

السيد  الله  العام لحزب  األمين  )*(كلمة سماحة 
حسن نصر الله )حفظه الله( في الحفل التأبيني 
عليه(،  الله  )رضوان  خاتون  الشيخ محمد  للعالم 

بتاريخ: 3-1-2016م.

من ( 1)  ،Q علي  اإلمام  خطب  البالغة،  نهج 
خطبة له Q في وصف المّتقين.

م.ن.( 2)

الهوام�ش

63

 م
20

18
ي 

ثان
 ال

ون
كان

/ 3
16

د 
عد

ال



رواية 
»أناُه« 
ومراوغة 
الزمن)*(
د. زينب الطحان

تدخلك  بها،  تمسك  حين  اإليرانّية  الرواية  هذه  عليك  تستحوذ 
حين  اإلسالمّية،  الثورة  قيام  قبل  بعيدة  سنوات  بك  يعود  عالم  إلى 
وحين  الكامل  وحجابها  بخمارها  تخرج  أن  المرأة  على  ممنوعاً  كان 
بالدين  تمّسكه  في  تقليدّي  مسلم  مجتمع  على  يُفرض  فور  السُّ كان 
وتعاليمه. الرواية هي رحلة تاريخّية، يسبح فيها الزمن متكّسراً على 
أهداب حّب لم يَر النور، بقي منتظراً خمسين عاماً حّتى قّرر لحظة 
أشرقت  آخر، حين  نوراً  مأساويّة جلبت معها  نهاية  بها  فإذا  البداية، 

روح الثورة فهل تُخلق الحياة من الموت؟!

* تبدأ الرواية بوصف الزمان وتحديده
ويزخر  1933م.  العام  إلى  تعود  تاريخيّة  رحلة  في  الراوي  يأخذنا 
وصفه المكاَن بتلك الرصع اللغويّة، التي ال تنفّك تسحبك إلى تلك الحقبة 
التاريخيّة من شوارع طهران. ثم تنقلك األحداث ومن خالل حبكة قصصيّة 
الرواية،  أبطال  مقّر  تصبح  حيث  باريس،  الفرنسية  العاصمة  إلى  أّخاذة 
في المقهى الفرنسي حيث يتواجد »علي« و»مريم« و»مهتاب«. كانت 
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باريس في تلك الحقبة مالذاً لإلسالميين؛ هرباً من بطش الشاه. فها هي 
إلى  بإرسالها  »فتّاح«  الحاج  جّدها  تذّرع  التي  التشكيليّة،  الفنانة  مريم 
على  مريم  تحافظ  أن  غايته  كانت  حين  في  الدراسة  لمتابعة  باريس 
حجابها اإلسالمّي الكامل، بعدما هجم عليها الشرطّي »عزّتي« وخلع عنها 
خمارها في منتصف الشارع وهي خارجة من مدرستها، فبقيت حبيسة 

بيتها سنواٍت عديدة. 
* الزمن المتنّقل في الرواية

ينفتح السرد في الرواية على أزمنة مختلفة، تتداخل بين ماٍض قريب 
وآخر بعيد، وبين حاضر قريب، وآخر يكاد يكون رؤية للمستقبل، فنجد 
أنفسنا أمام لواحق سرديّة، وهو ما يوقعنا في »مفارقات زمنيّة« يُقصد 
بها مختلف أشكال التنافر بين ترتيب القصة وترتيب الحكاية)1(. وال يلغي 

هذا التالعب بالزمن ميزة النص في شبهه ألسلوب القّص الواقعّي. 
* الدرويش مصطفى والقّس الفرنسّي

يعود السرد ليتابع مسار شخصيتَْي »علي« و»كريم«، وكالهما يحمل 
الوجه األّول ونقيضه بين اإليمان الدينّي والتفلّت من عقاله، في خضّم 
سلطة  وبين  الدين  تالبيب  بكّل  متمّسك  مجتمع  في  منفصمة  أجواء 
الدعوة  كانت  حين  آنذاك،  الغربيّة  الحضارة  بركب  االندماج  في  تراوح 
الذي حاول  »كريم«  كبير.  تصاعد  الله في  وإنكار وجود  الوجودية  إلى 
تجريب الصالة في خضّم ُسكره قبل قتله بأيّام، كان الوجه اآلخر لـ»علي« 
وصراعه بين انتماء حمله لتعاليم الدرويش مصطفى وبين قّس فرنسّي، 
كان كّل ما فيه يذكّره بالدرويش مصطفى، وكأنّه يختزل المسافة الزمنيّة 
من خمسينيّات القرن العشرين في إيران إلى أّول الثمانينيات في باريس، 
»كنت أرى من خالل النافذة الصغيرة عباءته ومعطفه األبيض، كان وجهه 
وجه الدرويش مصطفى، لكّنه قّصر لحيته وشعره، بعد حين انتبهت أّن 

صوت القّس هو نفس صوت الدرويش مصطفى هادئ ورنّان، أدخل 
يده من النافذة، رأيت خاتم العقيق وقد تّم نحت عبارة على 

إطار الخاتم »محمد اللهم صّل على محمد وآل محمد«)2(.
* »علّي« بين باريس وطهران

اإليرانّي  مصطفى  الدرويش  وجها  الصورتان،  هاتان 
والقّس الفرنسّي، شّكلتا هويّة زمنيّة فاعلة بالنسبة إلى 
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على مجرى  أبقاه مسيطراً  إلى حّد  توازنه  إليه  أعادت  شخصيّة »علي«، 
حياته، التي كانت تسيّرها ظروف بالده القاهرة. فبعدما تخلّص من حكم 
نوع  قتل  إاّل  لها  محّددة  هويّة  ال  عليه حرب  ُشّنت  الديكتاتوري  الشاه 
بين  »علي«  تاه  أن  فكيف حدث  اإليرانّي.  الشعب  اختاره  الذي  الحياة 
يتخيّل نفسه في شارع حارته في  العاجّي، وهو  باريس وبرجها  شوارع 
العمود  ذلك  لمس  حين  الواقع،  إلى  أعادته  وحدها  البرودة  طهران؟! 
لذكريات  وانتفض  جسمه  فاقشعر  اإلليزيه،  ببرج  الملتصق 
ألفة  تشبه  ال  هذه  باريس  برودة  أّن  كيف  وصباه،  طفولته 

شوارع عاصمته!
غير أّن هذه البرودة كانت تتشابه مع شوارع طهران وناسها 
خالل حكم الشاه؛ إذ كان حبّه لـ»مهتاب« يراوح مكانه، كانت 
جدران بيته المالصق لبيتها فيها شيء من الجليد، يمنعه من 
حرارة اإلقبال باتخاذ قرار الزواج ولم يستطع تجاوز رأي والدته 
من  قيمة  أقّل  اجتماعّي  وسط  إلى  تنتمي  »مهتاب«  أّن  في 

مكانة عائلته.
* مراوغة الزمان

طرفَي  على  يقف  جعله  مصطفى«  »الدرويش  وحده 
نقيض باتّجاه اتّخاذ القرار، حين لفت نظره إلى أّن المكان يخضع لترتيب 
الزمان وثقافته: »كيف يمكنني أن أتزّوجها؟ إنّها في الجهة األخرى من 
العالم«، يقول له »الدرويش مصطفى«: »ال وجود لجهة أخرى من العالم، 
إلى  يحتاج  مهتاب  إلى  وصولك  إّن  مغاربها.  من  قريبة  األرض  مشارق 
إنّها مسألة وقت فحسب«)3(. وفعالً استغرق  المكان،  إلى  الزمان وليس 
»مهتاب«،  من  بالزواج  قراره  اتّخذ  حتّى  سنة  ثالثين  يقارب  ما  »علّي« 
والتي بقيت بانتظار هذا القرار، ولكّن الزمن أيضاً يُخضع المكان مجّدداً 
اإليرانية–العراقية وقضت »مهتاب«  الحرب  اشتعلت  إلى مرواغته حين 
وأخته »مريم«، بفعل صاروخ غاِدر استهدف البيت، كانتا قد عادتا لتّوهما 
من باريس. وفقد »علي« بموتها قيمة الزمان، وظّل المكان الذي يمثّل 

القيم بالنسبة إليه هو األعلى وجوداً.
* »يا علي مدد«

عندما يموت »علي« في ختام الرواية، وحين يُشّك في ما إذا كان قد 

وجه الدرويش مصطفى 

ــي والـــقـــّس  ــ ــران ــ اإلي

الفرنسي، شّكال هوّيـــة 

بالنسبــة  فاعلة  زمنّيــة 

»علي«،  شخصّيــة  إلـى 

إلى  توازنـه  إليه  أعادت 

مسيــطراً  أبـقــاه  حــّد 

حيــاته مجــرى  عـلـى 
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فارق الحياة فعالً، ويُقّرر نبش القبر الستخراج 
يرّدد  وهو  مصطفى،  الدرويش  يأتي  الجثة، 
»يا علي مدد«، ويقول لـ»هاني«: »لم يحدث 
الوقت  في  رحل  لقد  هاني،  يا  خارق  شيء 
المناسب من دون أّي متاعب يسبّبها ألحد«. 
تحكيم  في  القائم  الماثل  هو  الزمن  بقي 
فلسفة  وهي  الرواية،  في  وصيرورته  الحدث 
منزلة  أرفع  الثقافّي  الزمن  إّن  بالقول  تقضي 
ثوانيه ودقائقه  الطبيعة، وهو يحمل في  من 
لطالما عاشه »علّي« حتّى عندما كان  تشظّياً 
في كنف جّده »عبد الفتاح«، زمن ظّل العباءة 
التي يرخي عليها »علّي« كّل إخفاقاته. وعندما 
كاد ينجح في فرنسا، أعادته طهران إليه على 

الدنيا في زمن فعلّي  الحرب، فغادر  صهوة زمن مليء بعنف 
روحّي قبل أن يغادرها جسديّاً، وبقيت كلمات »يا علي مدد« 
التي يرّددها على مسامعه »الدرويش مصطفى« هي المفتاح 

الذي لم يعرف »علي« أن يكشف سرّه أو حتّى أن يؤمن به.
وبذلك يمثّل »علّي« الشخصية المنفصمة التي حاول زمن 
يفقد  صغير  فتى  األميركّي،  بالزمن  يلحق  وهو  خلقها  الشاه 
األرُستقراطّي  جده  يربّيه  الشاه،  حكومة  تقتله  بعدما  والده 

أكثر  تشكيالً  أثار  الفرنسي  الزمن  أّن  غير  الدراويش.  وسط  »المؤمن« 
تعقيداً في شخصيّته المتبرّمة دوماً، فكان التشظّي درباً وعراً لم تجد معه 
روحه السكون أو الهدوء أو حتّى القدرة على اتّخاذ القرارات المصيريّة 

في حياته. 
إيرانية،  أنّها  تخيّل  في  صعوبة  وجدت  قرأتها  عندما  »أناه«  رواية 
أحسست أنّي أقرأ رواية عالمية في طرازها وحبكتها، كيف تسّنى للرواية 
اإليرانية هذا التطور؟! حتماً هناك مراحل تاريخيّة نجهلها عن هذا الفّن 

الفارسّي العريق.

)*( رواية »أناه«، للكاتب رضا أمير خاني، تعريب 
المعارف  دار  خورشا،  وعقيل  علي،  جواد  محمد 

الحكمية، الطبعة األولى، 2017م.

جيرار جينيت، خطاب الحكاية، ترجمة محمد ( 1)
معتصم، طبعة العام 2000، ص 47.

)م.ن(، ص 119.( 2)
)م.ن(، ص 338.( 3)

الهوام�ش

يمّثل علــــّي الشخصية 

المنفصمة التـــي حاول 

وهو  خلقها  الشاه  زمن 

يلحـــق بالزمن األميركي
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عاقل فرَّ بدينه

ومن ثّم أصبحت شخصيّته مدار جدل بين العلماء والسياسيّين، فهو 
من جهة أضحى محّل سخرية واستهزاء من قبل الطبقة الحاكمة وعموم 
شأنيّته  وعن  العالي  مقامه  عن  وتخلّى  بالجنون،  تظاهر  أن  بعد  الناس 

الشيخ تامر محمد حمزة

بهلول  وقيل:  الكوفّي،  الصيرفي  عمرو  بن  بهلول  وهب،  أبو  هو 
له  لقب  هو  أو  البهلول،  اسمه  وقيل:  وهيب.  أبو  الكوفّي،  الصيرفّي 
وجمعه  بالضّم  تُقرأ  »بهلول«  أّن  عليه  ويدل  للجنون.  إظهاره  قبل 
»بهاليل« ومعناه السّيد الجامع لصفات الخير، والمِرح والضّحاك)1(. لم 
يُعثر على تاريخ والدته وال على مّدة حياته.  وهو مّمن ذكره الشيخ 
 Q الصادق  اإلمام  أصحاب  من  عّده  حيث  رجاله،  في  الطوسّي 
 ،Q الكاظم  أنّه من أصحاب اإلمام  ومّمن روى عنه)2(. كما يُنقل 

كما سيتبّين الحقاً.

شخصية العدد
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قال الناس: جّن البهلول، 

فقيل ذلك لهارون فقال: 

ما جّن ولكن فّر بدينه منا

بدينه  يفّر  أن  مقابل  االجتماعية 
ويحفظ آخرته، وقضى ما يقارب 

الربع قرن من عمره الشريف على 
عن  التخلّي  عدم  مع  الحال  هذه 

وجهاً  أخرى  جهة  من  وكان  ومهاّمه.  دوره 
علمياً ومتقدماً في العلماء وكان اسمه االسم األول الذي 

قُّدم إلى شخص هارون العباسّي ليتسلّم رئاسة القضاء في بغداد.
* أسباب إظهاره الجنون

العباسّي أن يُسند القضاء في بغداد شاور أصحابه،  لّما أراد هارون 
فأجمعوا على أنّه ال يصلح لذلك إاّل البهلول »وهب بن عمرو« فاستدعاه 
أُعينك؟  بأّي شيء  قال:  أعّنا على عملنا هذا،  الفقيه  الشيخ  »أيّها  وقال: 

أهل  أطبََق  قال:  لذلك،  أصلح  ال  أنا  قال:  القضاء،  بعمل  قال: 
بغداد أنّك صالح لهذا العمل، قال: يا سبحان الله إنّي أعرف 
أصلح  بأنّي ال  نفسي  إخباري عن  إنّي في  ثّم  بنفسي منهم، 
للقضاء ال يخلو من وجهين: إما أن أكون صادقاً فهو ما أقول، 
عليه  فألّح  العمل،  لهذا  يصلح  ال  فالكّذاب  كاذباً،  كنت  وإْن 

وشّدد وقال: ال أدعك أو تقبل هذا، قال: إْن كان وال بّد فأمهلني 
الليلة حتّى أفّكر في أمري«، فأمهله، فخرج من عنده فلّما أصبح في اليوم 
الثاني تجانَن وركب قصبة ودخل السوق وكان يقول طرّقوا خلِّلوا الطريق 
ال يطأكم فرسي، فقال الناس: جّن البهلول، فقيل ذلك لهارون فقال: ما 
إلى أن مات وكان من عقالء  بدينه منا، وبقي على ذلك  فّر  جّن ولكن 

المجانين)3(.
 Q وقيل أيضاً إنّه قد سعى هارون إلى التخلّص من اإلمام الكاظم
دمه  إباحة  في  يستفتيهم  الفتوى  حَملة  إلى  فأرسل  ذلك،  في  وتحايل 
متّهماً إيّاه بإرادة الخروج عليه ومنهم البهلول، فخاف من هذا واستشار 

اإلمام الكاظم Q فأمره بإظهار الجنون)4(.
* اللقاء بين هارون العباسّي والبهلول

خرج هارون إلى الحّج، فلّما كان بظاهر الكوفة أبصر بهلوالً المجنون 
على قصبة وخلفه الصبيان وهو يعدو فقال: »من هذا؟ فقيل له: بُهلول 
المجنون، فقال: كنت أشتهي أن أراه فادعوه من غير ترويع فذهبوا إليه 
69وقالوا: أجب أمير المؤمنين، فلم يُجب، فذهب إليه هارون وقال: السالم 
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دعوتك  فقال:  المؤمنين،  أمير  يا  السالم  وعليك  فقال:  بهلول،  يا  عليك 
إليك، فقال هارون: عظني  إليك، فقال بهلول: لكّني لم أشتق  الشتياقي 
يا بهلول، فقال: بَم أعظك؟ هذه قصورهم وهذه قبورهم، فقال هارون: 
الله ماالً وجماالً  المؤمنين، من رزقه  يا أمير  زدني فقد أحسنت، فقال: 
وأنصف في جماله وواسى في ماله كُتب في ديوان األبرار، فظّن هارون 
أمير  يا  ال  فقال:  ديْنك،  تقضي  أن  لك  أمرنا  قد  فقال:  شيئاً،  يريد  أنّه 
المؤمنين، ال تقضي الدين بديْن، اردد الحّق على أهله، واقِض َدين نفسك 
من نفسك، قال: فإنّا أمرنا أن يجرى عليك، فقال: يا أمير المؤمنين أتُرى 

الله يعطيك وينساني؟«)5(.
* بهلول ووزير هارون

وهو  المقابر  بين  وحيداً  بهلوالً  ورأى  مقبرة  جانب  إلى  الوزير  مّر 
مشغول ينقل العظام اليابسة من مكان إلى آخر، فسأله: ماذا 
أن  أريد  الموتى  أصّنف  إنني  فأجاب:  بهلول؟  يا  صانع  أنت 
لم  ولكن  والخدم  والوزراء  والمرؤوسين  الرؤساء  بين  أفصل 
أتمّكن، فهذه الجمجمة ال تفرق عن تلك الجمجمة وقبورهم 

تتشابه أيضاً)6(.
* موعظة لهارون

المؤمنين،  أمير  »يا  واعظاً:  لهارون  قال  بهلوالً  أّن  يروى 
والفتيل  النقير  عن  فسألك  يديه  بين  الله  أقامك  لو  كيف 
بهلول، قد  يا  الحاجب: حسبك  الَعبرة هارون، فقال  والقطمير، فخنقت 
أوجعت أمير المؤمنين، فقال هارون: دعه، فقال بهلول: إنما أفَسده أنت 
وأضرابك، فقال هارون: أريد أن أصلك بصلة، فقال بهلول: رُّدها على من 

أُخذت منه، فقال هارون: فحاجة، قال: أن ال تراني وال أراك)7(.
* بهلول وزبيدة زوجة هارون

مرّت زبيدة زوجة هارون ببهلول وهو يلعب مع الصبيان ويخّط على 
األرض في إصبعه فلّما رأت زبيدة ذلك تأّملت في ما يصنع وسألته: »ماذا 
تهدموا  ال  بإصبعه:  األرض  تراب  يخّط  وهو  للصبيان  بهلول  قال  تفعل؟ 
مشغول  أنّني  ترين  أما  وقال:  زبيدة  إلى  التفت  ثم  بنيته،  الذي  البيت 
ببناء البيت؟ أرادت زبيدة مساعدة بهلول إاّل أنّها كانت تعلم أنّه يرفض 
بالعظماء، وها  يليق  بيتاً جميالً  ثّم قالت: أراك تبني  تأّملت قليالً  ذلك.. 

الدنانير  بهلول  أخـــــذ 

سككاً  كـــانت  التــــي 

بين  وقّسمهــا  ذهبية، 

يبــــَق  فلـــم  الفقراء، 

فـــي كيسه دينار واحد
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أجابها  منك،  شرائه  في  أرغب  أنا 
بهلول وهو منكِّس رأسه إلى األرض 

يخّط على ترابها بإصبعه: هذا البيت؟ 
نعم، أبيعك إيّاه، فقالت: اشتريت منك 

هذه الدار، فكم يكون ثمنها؟ قام بهلول على 
قدميه، وسّوى ظهره وقد كانت في يده عصا أشار بها إلى الصبية وقال: 
بألف دينار لي ولهؤالء الذين أعانوني في بنائها. أشارت زبيدة إلى أحد 
َخدمها وقالت: أعطه ألف دينار، ثّم انصرفت عنه. أخذ بهلول الدنانير التي 
كانت سككاً ذهبية، وقّسمها بين الفقراء فلم يبَق في كيسه دينار واحد«)8(.

* مناظرته مع أحد أئمة المذاهب
روَي أّن البهلول أتى إلى المسجد يوماً وبعض أئمة المذاهب يقّرر 
علومه للناس فقال: »إّن جعفر بن محمد الصادق Q تكلّم في مسائل 

ما يعجبني كالمه فيها:
أ- يقول إّن الله سبحانه موجود، لكّنه ال يُرى في الدنيا وال في اآلخرة، 

وهل يكون موجوداً ال يرى؟ ما هذا إال تناقض!
النار،  من  ُخلق  الشيطان  أّن  مع  النار  في  ب  يعذَّ الشيطان  إّن  قال  ب- 

فكيف يعّذب الشيء بما ُخلق منه؟
ج- يقول إّن أفعال العباد مستندة إليهم مع أّن اآليات دالة على أنّه تعالى 

فاعل كل شيء؟
فلّما سمعه البهلول أخذ َمَدرَة وضرب رأسه وشّجه، وصار الدم يسيل 

على وجهه ولحيته فبادر إلى الخليفة يشكو من بهلول.
الرجل  هذا  إّن  للخليفة:  قال  السبب،  عن  وُسئل  بهلول  أُحضر  فلما 

غلَّط جعفر بن محمد L في ثالث مسائل.
الله  الله فهذه الشّجة من  إاّل  إنّه يزعم أن األفعال كلّها ال فاعل لها   -1

تعالى، وما تقصيري؟
2- الثانية إنّه يقول: كّل شيء موجود ال بّد من أن يرى، فهذا الوجع في 

رأسه يوجد مع أنّه ال يرى.
3- إنّه مخلوق من تراب، وهذه الَمَدرَة من التراب وهو يقول: إّن الجنس 
كالمه  فأعجب  الَمَدرَة؟  هذه  من  يتألّم  فكيف  بجنسه،  ب  يُعذَّ ال 

الخليفة«)9(.
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* خالصة حياته رسالة...
وبعد التأمل في سيرته التبليغيّة والتأنّي في دراسة مسيرته 

العلمية، يصل المرء إلى خالصة، وهي:
 R البيت  أهل  لوالية  الشامخ  المقام  عن  الدفاع  أّوالً: 
وإظهار حّقانيّتهم في الخالفة ومقامهم العلمّي، وهذا واضح 

من خالل مناقشته مع علماء البالط ومع الطبقة المتسلّطة.
الهرم  برأس  بدءاً  السلطة،  ألركان  البّناء  النقد  توجيه  ثانياً: 
وتذكيرهم  السلطة،  في  موقع  أصغر  إلى  بهارون  المتمثّل 
بآخرتهم إلرجاع الحّق إلى أهله. ويظهر هذا بوضوح من خالل 

مناظرته أركان السلطة.
ثالثاً: الدفاع عن الطبقة الشعبيّة الفقيرة والمستضعفة، والعمل الدؤوب 
لتأمين لقمة العيش لهم، كما يظهر من بعض تلك الوقائع التي جرت 

بينه وبين الُحّكام وحاشيتهم.
* وفاته 

ووقع الخالف في تاريخ وفاته أكان عام 190هـ أم 192هـ أم 197هـ. 
واألرجح أّن الشيخ البهلول توفّي سنة 197هـ، كما ذكر ذلك محمد بن 
ومرقده  الكامل«.  األدب  صفة  في  »الفاضل  كتابه  في  النحوّي  إسحاق 
القديمة. ولقد عّمر مرقده كاظم  الكْرخ  بغداد، في مقبرة  معروف في 
باشا سنة 1893م، وبنى له بنياناً حسناً وعليه قبّة، وهو من المراقد األثريّة 

التي تقع خلف مرقد الشيخ »معروف الَكرْخي«.

األغاني، أبي الفرج األصفهاني، ج18، ص453.( 1)
رجال الطوسي، الطوسي، ص173.( 2)
ج18 ( 3) البحراني،  الله  عبد  الشيخ  العوالم، 

ص120.
بحار األنوار، المجلسي، ح46 ص89.( 4)
عقالء المجانين، النيسابوري، ص67.( 5)

)م. ن(.( 6)
)م.ن(، ص70.( 7)
ج3 ( 8) األمين،  محسن  السيد  الشيعة،  أعيان 

ص617.
يراجع: )م.ن(، ص618.( 9)

الهوام�ش

المقام  عن  بهلول  دفاع 

أهل  ــة  ــوالي ل الــشــامــخ 

ــح  واض  R الــبــيــت 

مناقشته  خـــالل  ــن  م

ومع  البالط  علماء  مع 

المتسّلطة الطبقـــــة 
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* شّر البلّية ما يضحك
راجت البرامج الكوميديّة التلفزيونيّة على شاشات القنوات اللّبنانية 

كما العربية، ويُعزى رواجها إلى مشاكل الوضع السياسّي، باإلضافة إلى 

الكوميديا الهابطة...

ت الحدود
ّ
تخط

تحقيق: زهراء عودي شكر

بعد العشاء، تجتمع العائلة بصمت أمام الشاشة لتشاهد برنامجاً 
األبناء  ليبدأ  تتفلّت  باألمور  وإذ  الحياة،  عناء  يخّفف  ساخراً  كوميدياً 
أضحكت  وقد  يسمعونها  التي  الكلمات  تلك  معاني  عن  باالستفهام 
األلفاظ  تلك  أّن  إلى  األهل  فيتنّبه  سخطهم،  أثــارت  أو  »الكبار« 
»النابية« قد دخلت منزلهم للتّو عبر برنامج اعتقدوا أنّه سيضحكهم 

فقط، وفاتَهم أنّه أحياناً: شّر البلّية ما يُضحك.
لنتساءل: ماذا حصل؟ ولَم أضحى النقد الساخر على شاشاتنا مبتذالً 

سفيهاً؟ ولَم غاب النقد البّناء؟ أَلِضعف اإلعالم أم لِهشاشة الفهم؟

مجتمع
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واالقتصادّي  االجتماعّي  الوضع 

للنقد  خصبـــة  أرضــاً  ليشّكل 

متنّفساً  أضحــى  الذي  الساخر، 

متخم  مريـــر  واقع  من  للهروب 

باألزمات والمشاكل المزمنة. 

لكن اليوم، مع تنّوع وسائل التواصل 

األخالقيّة  المعايير  وغياب  االجتماعّي، 

وانعدام  القانونيّة  المحاسبة  وكذلك  والدينيّة، 

الرقابة، خرجت هذه البرامج عن إطارها الطبيعّي وهدفها 

النبيل، المنوط بوضع اإلصبع على الجرح، ومحاولة إيجاد حلول بأسلوب 

فكاهّي راٍق، يرسم البسمة على وجه المشاهد وينفح قلبه بالفرح، وبتنا 

إلى  تفلّتها  وصل  وقد  الحياء،  تخدش  مبتذلة  كوميديّة  برامج  نشاهد 

حّد الوقاحة إلى درجة أّن تلك العبارات البذيئة أضحت أمراً مألوفاً، ال 

يستدعي الخجل!

وهنا يطرح السؤال نفسه: هل يصعب على البرامج الفنيّة الكوميديّة 

أن تؤّدي هدفها المرح دون الخروج عن السياق األخالقّي؟ وهل الفكاهة 

تعني النقد الاّلذع الذي يحمل عباراٍت مسيئة، كالّشتم والكذب واإلساءة 

وتصيّد األخطاء وعدم مراعاة الحرمات؟ وهل باتت الفكاهة تهدف إلى 

إثارة الغرائز بدالً من حّل المشاكل؟

* الُمشاهد بين اإلقبال والرفض
تتسّمر شريحة واسعة من اللبنانيّين أمام برامج الكوميديا المتلَفزة 

)ربّة  فاطمة  فالحاجة  اآلراء،  تختلف  وذاك  هذا  وبين  أنواعها.  على 

منزل(، تعمل على تحصين أوالدها من برامج التلفاز ككّل ومن برامج 

»الكوميديا« على وجه الخصوص، وتقول: »ال أدري إلى أّي مدى سأتمّكن 

من ضبط الوضع، فأوالدي يكبرون، وسيأتي يوٌم قد ال أستطيع منعهم 

المحيط  من  حمايتهم  أو  البذيئة  البرامج  هذه  نكات  سماع  من  فيه 

االجتماعّي، الذي يهوى بطبعه أجواء هذه النكات«.

هذه  نحو  مندفعاً  العشرينّي،  الشاّب  يوسف  تجد  العكس،  وعلى 

بذاءتها،  مدى  يهّمه  وال  وألترابه،  له  سلوى  مصدر  ويعتبرها  البرامج 
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تعبيره:  حــّد  فعلى 

»بــطــبــعــي أهــوى 

ــزاح،  ــم ــمــرح وال ال

في  نفسي  وأجـــد 

ــات(  ــش ــت ــك ــس )ال

الفكاهية«. وبالنسبة 

بعض  تــمــريــر  ــى  إلـ

أو  اإليحائية  المشاهــد 

يقول:  النابية،  العبـــارات 

أنا  فأوالً  مشكلة،  لدّي  »ليس 

دون  للنكات  نكهة  ال  وثانياً  راشد، 

تمرير بعض اإليحاءات الجريئة«. 

أّما الحاج أبو حسين )بّقال(، فيشكو مّما يسمعه 

من نكات األوالد التي تتجاوز أعمارهم ويتعّجب: »كيف يسمح األهل 

ألطفالهم بمشاهدة هذه البرامج؟! كّل ما أفهمه أّن هذه البرامج تزيد 

أخالق أبنائنا سوءاً«. 

* تصنيفها »للكبار« ليس حاّلً
والهواتف  الحديثة  االتّصال  وسائل  أّن  إنكار  يمكن  ال 

المقرّب  الرفيق  باتت  والفضائيّات،  التواصل  ومواقع  الذكيّة 

على  مشاهدته  يمكن  ال  وما  وصغاراً،  كباراً  العائلة  ألفراد 

التلفاز، أصبح لقمة سائغة بمتناول اليد في أّي وقت »بكبسة 

زّر« وهذا أخطر ما في األمر، بالنظر إلى فئة األطفال والشباب، الذين 

عادًة ما تستهويهم الفكاهة، وتستميلهم هذه البرامج. 

البرامج  هذه  بمشاهدة  لها  يُسمح  التي  العمرية  الفئة  تحديد  أّما 

وتصنيفها بأنّها »للكبار فقط«، فال يُسقط المالَمة عن أكتاف صّناع هذه 

البرامج؛ ألنّه ليس هناك ما يضمن عدم متابعة األطفال 

والمراهقين لها؛ وفي هذه الحال، تكون هذه 

البرامج شريكة في المشاكل االجتماعيّة، 

فكاهيّة  وسيلة  تكون  أن  من  بدالً 

خرجت هذه البرامج عن 

إطارها الطبيعي وهدفها 

النبيل، المنـــوط بوضع 

اإلصبـــــــع على الجرح
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المشاهد  وكذلك  الحّل.  تطرح 

الخطأ؛  هذا  في  شريكاً  يُعتبر 

بوعي  يقف  أن  عليه  يجب  إذ 

وبدينه  به  يليق  ال  ما  ويرفض 

أبناءه  يراقب  أن  واألهّم  ومجتمعه، 

ويعمل على توعيتهم. 

* »الكوميديا السهلة« ليست ذكّية
أال  فنتساءل:  واإلنتاج،  الفكرة  واقع  عن  أّما 

عنهم  غاب  هل  البرامج؟  لهذه  أهدافاً  المعّدون  يملك 

البرمجة الفكرية التي يخضعون الناس لها؟ فإن كانت البرامج الكوميديّة 

أعددنا  ذلك  عن  لإلجابة  واالبتذال؟  الهبوط  فلَِم  أنواعها،  بكل  مربحًة 

قال  الذي  جمعة«،  »أنور  الحاج  المنار  قناة  في  اإلعالمّي  مع  لقاًء 

فَورة  فترة  منذ  »نشهد  الكوميديّة-:  للبرامج  ومراقبته  اطاّلعه  -ونتيجة 

في البرامج الكوميديّة التي يأمل أصحاب المحطّات التلفزيونيّة أن ترفع 

نسبة المشاهدة لدى محطّاتهم، ما يفّسر التنافس بينها في 

خوض غمار هذا العالم االحترافّي بامتياز. لكن السؤال: إلى 

أّي مدى يرافق االحتراف هذه البرامج؟ ففي األغلب اعتمد 

حساب  على  عالية  بنسبة  الكوميدّي  النّص  على  المنتجون 

الغالب على  الكوميدّي في  اللّون  الكوميدّي. واعتمد  األداء 

يُعبّر عنه بـ»الكوميديا  السفاهة واالنتقاد الساخر، وهذا ما 

التي  الكوميديا  بين  الفرق  وهنا  الذكيّة،  وليس  السهلة«، 

تُضحك مختلف األذواق ببراعة واحتراف، والكوميديا التي ال يستذوقها 

إاّل من يمتّعه التهريج«.

* تخطّي الحدود: ضعف وهشاشة
وبالنسبة إلى استعمال العبارات والمشاهد المسيئة لألخالق، يعتبر 

الهابطة  الكوميديا  مجال  في  »ينخرط  النوع  هذا  أّن  »أنور«  الحاج 

يلجأ  الحدود األخالقيّة وهو ما  الضحك لجرأتها على تخطّي  تثير  التي 

إليه َمن ال يُتقن فنون الكوميديا المتعّددة، وبالتالي يصبح هذا النوع 

من  شريحة  دون  معينة،  فئة  من  ذّواقين  على  مقتصراً  الكوميديا  من 

المـشاهــدين تحــرص عـلـى رُقيّــــها األخالقّي«.

شريكاً  المشاهد  ُيعتبر 

في هذا الخطأ؛ إذ يجب 

علـيـه أن يقــف بــوعي 

يليـــق  ال  ما  ويـرفــض 

بـه وبدينـه ومجتمعـــه
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»أّن  إلى  »أنور«  الحاج  أشار  كما 

عكس  على  هــي  الكوميديا  ــذه  ه

التي  والمبدعة  الراقية  الكوميديا 

حيّة  وتبقى  األجيال،  مختلف  تُضحك 

على  العتمادها  الــزمــن؛  ــرور  م مــع 

وإيحاًء  نّصاً  الكوميديا  فنون  مختلف 

وتمثيالً، بما يتقبّله الجميع«. أّما تأثير 

نبّه  فقد  المشاهد،  في  البرامج  هذه 

على  هاّم  دور  له  »التلفزيون  أّن  إلى 

لما  إيجاباً،  أم  سلباً  التربوّي  المستوى 

له من تأثير على تثبيت المفاهيم لدى الناشئة، فإن تحّدى المفاهيم 

األخالقية كان دوره سلبيّاً، وإن لم يفعل كان دوره إيجابيّاً. وفي عالم 

الكوميديا الخطورة مضاعفة؛ ألّن برامج الضحك تجد سبيلها إلى القلب 

بطريقة أسرع من أّي برنامج تربوّي«.

* لكوميديا ُمبدعة راقية
أّن مهّمة تخطّي  أحد  أنور جمعة: »ال يخفى على  الحاج  ويضيف 

هذه البرامج والتخلّص من تأثيراتها أمر صعب؛ نظراً إلى قدرة البرامج 

الكوميدية على اختراق القلوب والنفوس، الكبار والصغار؛ ما يلقي على 

عاتقنا مسؤولية كبيرة للمواجهة، تتمثّل بالسعي في كّل ما يساهم في 

بناء الشخصيّة األخالقيّة، على أْن يتالءم هذا السعي مع اللغة العصرية 

إلى  »جمعة«  فلفت  البديل،  عن  أّما  الشباب«.  لغة  مع  المنسجمة 

»ضرورة عدم إهمال البرامج الترفيهية في منظومتنا اإلعالمية الملتزمة، 

اهتمام  أن تحوز  التي من شأنها  الجّذابة،  المبدعة  الكوميديا  فيها  بما 

الجمهور أكثر من غيرها، وتتفّوق على تلك الهابطة، وال يمنع أن تتضّمن 

النزول  الصحيحة دون  المعلومة  إلى  الساخر، شرط أن تستند  االنتقاد 

إلى مستوى التجريح واالبتذال، إذ إّن الجديّة المفرطـــة 

وأبعدت  شاشاتنا  قتلــــت  ما،  ناحية  من 

أفكارنا  إيصال  أردنا  فإْن  عنها،  الجمهور 

نجعـــل  أن  يجـــب  الناس،  إلى 

االبتسامــة اللطيفــة مـن بيــن 

اإلعالمي الحاج أنور جمعة
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مكّونات برامجنا«.

* ال تجوز مشاهدة برامج التفلّت
في ما يخّص رأي الشرع في 

هذه البرامج، يقول سماحة السيد 

برنامج  ألّي  بــّد  »ال  شكر:  فيصل 

أن  من  توجيهّي  أو  كوميدّي  تلفزيونّي 

يخدم الحركة التربوية واألخالقية والسلوكية 

للمجتمع بأطيافه كافّة، ومن هنا تكون المعادلة: 

بقدر ما يخدم البرنامج السلوك األخالقّي والتربوّي لألفراد، 

الشرعيّة  وجهته  تكون  مــا  بقدر 

صحيحة. أّما عندما يؤّدي إلى التفلّت 

فإنّه يعتبر  األخالقّي والتفّكك األسرّي، 

صعيد،  كّل  على  مطلقاً  حراماً  شرعاً 

إنتاجاً ومتابعًة«. 

من  الكثير  »أّن  السيّد:  ويعتبر 

على  تعرض  التي  الكوميديّة،  البرامج 

الفضائيّات خارجة عن اإلطار الشرعّي 

مفهوم  إّن  إذ  واألخالقّي؛  والقانونّي 

البذيء  بالكالم  مرتبطاً  أصبح  الضحك 

والتعليقات السخيفة، ولعّل من نتائج 

ذلك التفلّت األخالقّي الواضح ومستوى الكالم والحديث المتدنّي الرائج 

حاليّاً بين الناس، وما يؤّدي إلى آثار سلبيّة واضحة تعصف بالمجتمع، 

الفئات  إلى  أتوّجه  هنا  من  األسري.  والفساد  العائلي  بالتفّكك  بدءاً 

الشابّة من اإلخوة واألخوات لينظروا إلى ما ينفعهم على صعيد مستقبل 

حياتهم بكّل أشكاله العلمية والسلوكية والمكانة االجتماعية، ولينظروا 

إلى ما يحّقق لهم سعادة الداَرين«. 

* حرمتها لمنافاتها األخالق
يوّضح مدير عام مكتب الوكيل الشرعّي لإلمام السيّد علّي الخامنئي 

{في لبنان الشيخ محمد توفيق المقداد الحكم الشرعّي لمشاهدة 

هذه البرامج، قائالً: »تحرم مشاهدة البرامج الكوميديّة البذيئة؛ لمنافاتها 

السيد فيصل شكر
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وللعادات  العام  االجتماعّي  للعرف 

من األحكام  الــمــأخــوذة  والتقاليد 

اإلسالمّي  فالشرع  اإلسالميّة.  الشرعيّة 

يحرّم كّل ما من شأنه أن يساعد على 

المجتمع.  في  والمنكر  الفحشاء  إشاعة 

تراثنا  من  ليست  البرامج  هذه  وقيم 

اإلسالمّي األصيل، وإنّما ثقافٌة مستوردٌة، 

كانت  وإذا  الغرب.  عالم  في  منتشرٌة 

فمن باب أولى  مشاهدتها حراماً شرعاً 

تفاصيله  بكّل  محرّماً  إنتاجها  يكون  أن 

ومفرداته، بدءاً بالممثّلين والممّولين والمخرجين، وتحرم إعانتهم من أّي 

مرحلة  إلى  اإلنتاج، وصوالً  تفاصيل  تفصيل من  أّي  في  أو جهة  شخص 

تشمل  المشاهدة  وحرمة  فرق.  بال  المسرحّي  أو  التلفزيونّي  العرض 

الذي  العنوان  كان  ومهما  الراشدين،  أو  الزوجين  استثناء،  بال  الجميع 

مبّررات  فهي  البرامج؛  هذه  لمشاهدة  بعضهم  به  يتذّرع  قد 

ال قيمة لها وال يصح التذّرع بها إطالقاً. فهذه البرامج حرام 

وهي منافية لألخالق الحميدة، وتذهب بالحياء الذي يتميّز 

إنسانيتهم  من  المجرّدين  من  غيره  عن  السوّي  اإلنسان  به 

الساقطة  البرامج  هذه  من  تنفر  التي  السليمة،  وفطرتهم 

أخالقيّاً وتربويّاً.

البرامج الكوميدية مساحة  أخيراً، ال شّك في أّن احتالل 

بيده  ويأخذ  للمشاهد،  متنّفساً  يُشّكل  التلفزيونّي،  الفضاء  من 

نحو عالم ملؤه الضحك واالبتسام ولو لدقائق معدودة، ولكّن األهّم من 

ذلك كلّه أْن يعتمد مضموُن هذه الرسائل الكوميدية الواقعية واألمانة، 

بمستوى  راقياً  الفكرة،  مستوى  على  مبدعاً  يكون  وأن  أيضاً،  والتسلية 

فسوق  نفسه،  المشاهد  يعرف  تحديداً  وهنا  المشاهد. 

الغّث والسمين، فحاول أن تختار  العرض فيه 

ما يشبهك وما يليق بك.

الشيخ محمد توفيق المقداد

ــرام  ــرامــج ح ــب هــذه ال

لألخالق  منافية  وهــي 

ــدة، وتــذهــب  ــحــمــي ال

به  يتمّيز  الذي  بالحياء 

اإلنسان السوّي عن غيره
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* الفيتامينات واألخطاء الشائعة
من األمور الشائعة الخاطئة أّن كّل ما هو مركّب طبيعّي يمكن تناوله 
أو  الفيتامينات،  كأقراص  مختّص،  طبيب  وصفة  دون  عشوائّي  بشكل 
بالفّوار(،  )المعروف  المركّز   )C( الفيتامين  أو شراب  الغذائية،  المتّممات 
جانب  إلى  بالمصل(،  )المعروف  المعدنية  باألمالح  المركّز  الشراب  أو 

مشروبات البروتين، التي يلجأ إليها كثير من الرياضيّين. 
في  اإلفراط  عدم  يجب  الغذائية  المركّبات  من  وغيرها  هذه  ولكّن 
الوقوع في  الفائض منها، دون  الجسم تصريف  تناولها، حيث ال يستطيع 
عوارض سلبيّة. كما يجب السعي إلى تحصيلها من مصادرها الطبيعية في 

األطعمة بقدر حاجة الجسم ال أقّل وال أكثر.
ومخاطرها  المتّممات  هذه  أنواع  أهّم  إلى  التعرّف  المهّم  من  لذا 

ومصادرها الطبيعية وأهم أدوارها.
* المتّممات الغذائية: مصادرها ومخاطرها
:)Niacin( المعروف بالنياسين B3 1- الفيتامين

الكولستيرول  لتحسين مستوى  بنسبة مكثّفة؛  كأقراص  يُستخدم عادة 
والدهون في الدم.

المتّممات الغذائية... 
لَمن ولماذا؟!
زينب ترمس سعد)*(

واألمالح  الفيتامينات  أنواع  تتعّدد 
التي  الغذائية  والعناصر  المعدنّية 
يحتاجها جسم اإلنسان، وتختلف نسبة 
عمره  باختالف  منها  لكّل  احتياجه 
جانب  إلى  الغذائّي،  ونظامه  وجنسه 
الغذائّية،  العناصر  هذه  دور  اختالف 
يومّي،  بشكل  ضــرورّي  هو  ما  فمنها 

ومنها ما تقّل حاجته عن ذلك.
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الجسم  إلى  منه  عالية  نسبة  إدخال  ولكّن 
قد يؤّدي إلى:

- عدم وضوح في الرؤية. 
- اللعيان والتقيّؤ. 

الجلد  مساحة  في  مؤلم  هيجان   -
كافّة ُمرفق باحمرار وحّكة. 

- تضّرر في الكبد.
الفيتامين  هذا  أّن  علماً 
البيض،  الحليب،  في  متوفّر 
السمك،  الدواجن،  اللحوم، 
)غير  الــكــامــلــة  الــحــبــوب 

األطعمة  وُمجمل  المقشورة( 
الغنيّة بالبروتينات.

الـمعــــروف   B6 2-الفيتــاميـــن 
:)pyridoxine( بالبيريدوكسين

البطاطا،  والدواجن،  اللّحوم واألسماك  بتحصيله من  يُنصح 
الصويا، الحبوب، الفواكه غير الحمضيّة؛ إذ إّن أخذ نسبة عالية 

منه قد تتسبّب بـ:
- الصداع - التعب في العضالت – اإلرهاق - التوتّر والكآبة - 

ومشاكل في الجهاز العصبّي.
:)Folicacid( المعروف بالفوليك أسيد B9 3- الفيتامين

وهو من أهّم الفيتامينات للدم وتكوين الخاليا، لكّن اإلفراط 
في تناوله من الكبسوالت قد يؤّدي إلى حجب النقص الموجود للفيتامين 

B12 المفيد للدم أيضاً.
لذا يُنصح بتحصيله من الخضراوات الخضراء والبذور، الحبوب، الكبد، 

واألطعمة المدّعمة به.
:)C( 4- الفيتامين

والفواكه،  كالحمضيّات،  األطعمة  بعض  في  واسع  بشكل  متوفّر  وهو 
والخضار الخضراء كالبروكولي وغيرها من البندورة، والفريز والمانغا و...

ما يأخذها المصابون بالزكام  وهو يتوفّر في أقراص الفّوار التي غالباً 
أو التعب، لِما لهذا الفيتامين من دور في محاربة الرشح والزكام وتنشيط 

الجسم.

الشائعة  األمـــور  مــن 

مـا  كـــّل  أّن  الخاطئة 

طبيعي  مــرّكــب  هــو 

بشكل  تناولــه  يمكن 

وصفــــة  دون  عشوائي 

ــب مــخــتــّص ــيـ ــبـ طـ
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تحتوي  التي  األقراص  تناول  في  اإلفراط  ولكّن 
نسباً عالية من الفيتامين )C( قد يؤّدي إلى اإلصابة 

بالعديد من العوارض السلبيّة التالية:
 - الصداع   - الكلى  - حصى  اإلسهال   - الغثيان 

تشّنجات المعدة - هبّات جلديّة ساخنة.
:)A( 5- الفيتامين

والحفاظ على  المناعة،  تنشيط  فّعال في  وهو 
بشرة نضرة، وزيادة القدرة على اإلنجاب.

والفاكهة  الخضراء،  الخضار  في  متوفّر  وهو 
الملّونة والبرتقالية، والحليب المدّعم به ومشتّقاته.

ولكن مع أهميّته يجب االلتفات إلى أّن تناوله بنسبة عالية 
قد يؤّدي إلى: وجع المفاصل - تأّخر التئام الجروح - صداع - 
غثيان وتقيّؤ - إسهال - وجع البطن - ضعف الشهيّة - تساقط 

الشعر وتكّسر األظافر - مشاكل عند الجنين.
:)D( 6- الفيتامين

وهو فيتامين يعمل على تقوية العظام، ومنع ترقّقها والحّد 
من الخمول وغيره.

إنّه  كما  الشمس،  ألشعة  التعرّض  عبر  الجسم  يصنعه  الفيتامين  هذا 
البيض  جانب  إلى  ومشتّقاته،  كالحليب  به  المدّعمة  األطعمة  في  متوفّر 

والسمك.
وغالباً ما يتوفّر هذا الفيتامين على شكل كبسوالت، ولكن يجب الحرص 

على عدم اإلفراط في تناوله؛ لتجّنب هذه اآلثار: 
كَثرة التبول - فقدان الشهية - حصى الكلى - العطش الزائد - ارتخاء 

العضالت - ووجع المفاصل - الغثيان والتقيؤ.
7- البروتينات الصناعية:

تتعّدد أسباب تناول هذه البروتينات الصناعيّة، فالرياضيون 
يتناولونها لزيادة الكتلة العضليّة، وآخرون يتناولونها لخسارة 
بعض  لتخفيف  أو  أفضل،  نوم  على  الحصول  أو  الوزن 
اآلالم والحّد من الكآبة. لكن كّل هذه المبّررات ليست 
السهل  من  إذ  البروتينات؛  هذه  لتناول  وجيهًة  أسباباً 
جداً تحصيلها من األطعمة كالحليب واللحوم، والدجاج، 

واألسماك، والحبوب وكافّة مشتّقات الحليب.

الــجــســم  ــم  ــض ــه ي ال 

المصّنعـة  البروتينـــات 

بالشكل التاّم الذي يهضم 

فيه البروتينات الطبيعّية

تغذية
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* ال تتسّرع في تناولها
البروتينات  هذه  أّن  تعلم  هل 

الصناعيّة لها بعض السلبيّات؟ منها:
أ- تُعتبر هذه البروتينات غالية الثمن 

مقارنًة بالبروتينات الطبيعية، التي 
يمكن تحصيلها من الطعام.

يفعل  كما  سليم،  بشكل  المصّنعة  البروتينات  الجسم  يَهضم  ال  ب- 
بالبروتينات الطبيعيّة.

ج- إّن تناول البروتينات الصناعيّة بنسبة عالية، قد يؤّدي إلى مشاكل في 
الكلى.

د- قد يؤّدي اإلفراط الشديد في تناول هذه البروتينات إلى الموت.
* المتّممات الغذائية: لمن؟

1- يحّق للذين يعانون من نقص في أحد العناصر الغذائية تناول المتّممات 
بمقدار ال يُعالج بالنسب المتوفّرة في الطعام.

2- يحّق تناولها للذين يعجزون عن تحصيل حاجاتهم الغذائية عبر الطعام 
على  القادرين  غير  ع  الرُضَّ أو  المضغ  على  القادرين  غير  )كالعَجزة 

تحصيل الحديد من اللحوم وغيرها(.
الغذائية  الفئات  محدوداً، ال يشمل  غذائياً  نظاماً  يتّبعون  للذين  يحّق   -3
كافّة كالنظام الغذائّي النباتّي، فقد يحتاج هؤالء إلى تناول كبسوالت 

.B12 الفيتامين
4- النساء اللواتي يخسرن كميّة كبيرة من الدم في فترة الحيض، قد يحتجن 

إلى نسبة من الحديد.
5- الذين يعانون من حساسيّة معينة من بعض أنواع الطعام كالحساسيّة 

من الحليب ومشتقاته، هؤالء قد يحتاجون إلى كبسوالت الكالسيوم.
6- الذين يمّرون بمراحل معيّنة يحتاجون فيها إلى نسبة أعلى من بعض 

العناصر الغذائيّة كالحامل مثالً.
أو  البليغة  الحروق  أو  الجروح  أو  األمراض  بعض  من  يعانون  الذين   -7

مشاكل في امتصاص بعض العناصر الغذائية.
ويبقى »الغذاء المتوازن خيٌر من قنطار متّمم غذائّي«.

)*( أخصائّية تغذية.
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شهيد الدفاع عن المقّدسات
علي قاسم العطار )بالل(

اسم األم: ديبة شمص.
محل الوالدة وتاريخها: شعث 

1973/2/6م.
رقم القيد: 58.

الوضــع االجتماعــي: متأهل وله 3 
أوالد.

مكان االستشهاد وتاريخه: القصير 
2013/05/19م.

نسرين إدريس قازان

يتسرّب  الشجّي  يزال صوته  ال 
يهزُّ  القلوب،  إلــى  النوافذ  من 
وأبيات  الدعاء  بكلمات  أفنانها 
الناس يجرحني كالم  العزاء: »كالم 
الناس.. تقول حسين ما يرجع وال 
يرّدده  كان  ما  أكثر  هذا  عّباس«. 
لطم  وصدى  األخيرة،  أيّامه  في 
مع  يترّدد  باكياً،  صدره  على  يده 
كما  علي«  فـ»الحاج  خفقة،  كّل 
أحبَّ أن يناديه الجميع عندما كان 
سخّية  دمعٍة  صاحَب  كان  طفالً، 
انتصر  -وقلّما  الشوق  يغلبه  حين 
على شوقه- فيمر بحاٍل من الهيام 
يتحّدث في خلواته  والضياع وهو 
إلى الله مناجياً الوصال، فال ينتبه 
صوت  ُسمع  أو  أحد  الحظه  إْن 
نشيجه، فسفر روحه إلى الملكوت 
في  يــذوي  جسداً  يتركه  األعلى 
عتمة يزيحها الفجر بتشّققاته عن 

تهّجد عاشق أوجعه االنتظار.

أمراء الجنة
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* أهل البيت R الحّب والقدوة
اللقاء!!  كيف  والُمتحيّر  دوماً  المشتاق  حياة  إنّها  بلى؛ 
منذ   R البيت  أهل  حّب  تّشرب  الذي  علّي«  »الحاج 
صغره، حيث تبّحر في علوم النبّي P واألئمة R، حفظ 

األحاديث وعمل بها، وكانت مقياس كّل تصرّف من تصرّفاته.
حين نشبت الحرب األهليّة في لبنان، خاف والد »علّي« 
عليه وعلى إخوته، فأوفدهم من »حي السلم« حيث منزلهم 
في  الصالة  هناك  أوالده  علّم  ما  وأّول  َشعث.  قريتهم  إلى 
المسجد، وأّن الصالة عمود الدين، والمسجد متراس المؤمنين.

* انبالج فجر المقاومة
لم يعتبر »الحاج علي« الدين طقوساً تقليديّة، فقد كَبَُر وهو 

بل  فقط،  اإلسرائيلي  العدّو  مواجهة  على  تقتصر  لم  مقاومة عظيمة  فجر  انبالج  يرى 
المجتمع وأعادت  انتشرت في  التي  المغلوطة  المفاهيم واألحكام  أنّها قاومت  األهّم 
المستمر،  والتهديد  الحرب  من  الخوف  مالمح  عنه  أزاح  ذلك  كّل  أصالته،  إلى  الّدين 
علي«  »الحاج  رأى  لقد  الدين.  شؤون  في  والتبّحر  المعرفة  مع  وطيدة  عالقة  وثبّت 
شبّاناً في مقتبل العمر تجّرعوا الغربة ألجل أن تُرسى دعائم هذا المجتمع، فتماهى 
مع هذا المشهد ليصير جزءاً منه، بسريّة وكتمان، خصوصاً عن والده الذي كان يخاف 
عليهم كثيراً، ولكّنه مع األيام، وشيئاً فشيئاً، وجد نفسه بين أبناٍء مقاومين أشداَء اختار 

جميعهم خط المقاومة.
فتًى مرتّب ومنظّم ونظيف، هكذا ُعرف في صغره، فلم تُلفت أّمه نظره يوماً 
إلى أّي أمر من تلك األمور وكان هذا التميّز فحوى حديثها الدائم مع والده، خصوصاً 

علي«  »الحاج  يعتبر  لم 

تقليدّية،  طقوساً  الدين 

يرى  ــو  وه ــَر  ــُب َك فقد 

مقاومة  فجــــــر  انبالج 

العدّو  واجهت  عظيمة 

اإلســرائــيــلــي وأعـــادت 

أصالته إلـــى  الــّديــن 
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للهدف من  تديّن الفت، وإدراك  برزا عنده مع  قد  األمور  الوعي وإدراك  وأّن 
وجود اإلنسان في هذه الحياة، فكان كّل ما يقوم به يجب أن يوافق الهدف. 

* خدمة صاحب العصر والزمان |
إحياء شعائر أهل البيت R، التزاُم التكليف، اإليثار والتضحية والشجاعة، 
هي الحياة التي بناها »الحاج علّي«، حتى عندما أراد أن يتزّوج، اختار ابنة شهيد 
مقاوم، واتّفقا معاً أن يؤّسسا عائلة صالحة تكون تفاصيل أيّامها جهاداً في خدمة 
صاحب العصر والزمان |، وعندما رزقا بطفل أخبر زوجته أّن هذا الولد »أمانة 

غالية علينا تربيتها وتهذيبها ريثما يحين موعد تسليمها لصاحبها الحقيقي«.
ال يهمُّ التعب الُملقى على كاهله، بل األهم هو الجلوس إلى أوالده لمواكبة 
تربيتهم وتغذيتهم بالمبادئ اإلسالميّة الصحيحة، أو القيام بزيارات 
صلة الرحم، أو تفّقد الجيران. لم يعش يوماً ألجل نفسه، إاّل 
اللحظة،  تلك  وفي  الرصاص،  وبين  المحاور  في  يكون  عندما 
كان يمّني نفسه بأن يلتقي بصاحب الزمان |، وقد يكون ذا 

حظٍّ عظيم فينال الشهادة.
* بعد حرب تموز 2006م

بعد انتهاء حرب تموز 2006م، جلس »الحاج علي« بالقرب 
من أخيه رضوان، يواسي أحدهما اآلخر، فالحرب مرّت ورجعا 
مع  وليتأقلما  رحلوا..  قد  األصحاب  من  وكثير  سالمين،  منها 
اعتبرا أّن ما كُتب لهما من ُعمر بعد الحرب  حياتهما مجّدداً 

إنّما هو فرصة جديدة للجهاد.
على الرغم من أّن »الحاج علي« امتهن مهنة صيانة الدراجات النارية ومهنة 
»األلمينيوم«، اللتين كانتا تدّران عليه الخير الوفير، إاّل أّن األولويّة كانت دوماً 
هذا  بداعي  المنزل  عن  فيها  غاب  التي  الليالي  هي  وكثيرة  الجهادي،  لعمله 

العمل، وكثيرة هي الشهور التي كان فيها في معسكرات التدريب.
* عاش في كّل يوم عاشوراء

هذا القوي ذو البأس أكثر ما تميّز به هو بكاؤه المستمر على مصائب أهل 
البيت R، حتى كادت أيام السنة تتشابه مع أيام محرم، وأكثر ما كان يذكره 
ويدمي قلبه هو سبي السيدة زينب O. وربما لشّدة حزنه وبكائه عليها 

رزقه الله تعالى بركة الجهاد ذوداً عنها واالستشهاد في حرم قدسها.
كان »الحاج علّي« يعرف تماماً رقة قلب والديه، ولكنه لم يفتأ يذكّرهما بأّن 
هذه الدنيا دار ممّر، وأّن الحياة الحقيقيّة هي الحياة اآلخرة، وأّن كّل سكنة من 
سكنات حياتنا هي لصاحب الزمان |، وبذلك كان يُحّضرهما لخبر ال مناص 

ألجل  يــومــاً  يعش  لــم 

يكون  عندما  إاّل  نفسه، 

وبين  ــاور  ــح ــم ال ــي  ف

تلك  وفـــي  الـــرصـــاص، 

اللحـــظة، كــــان يمّنـي 

نفــســــه بأن يلتــقــي 
| الزمان  بصــاحـــب 
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من تلقيه، ولكن »الحاج علي« لم يكن يعلم أن خبر استشهاده سيكون مقروناً 
بشهادة أخيه، وأن الحزن الذي ضّمهما ذات يوم بعد حرب تموز، سيتفرع لقاًء 

في اآلخرة يزهُر جنات النعيم.
* دفاعاً عن اإلسالم المحّمدي الحسيني

قُبيل معركة القصير، كان بعض الناِس ال يزالون يتحّدثون 
عن جدوى اندالع الحرب، وكان على عاتق المجاهدين مهّمتان؛ 
التكفيرية،  الهجمة  هذه  خطورة  إلى  الناس  توعية  األولى: 
والثانية: بذل الغالي والنفيس دفاعاً عن اإلسالم المحمدي – 

الحسيني – الزينبي األصيل.
وكانت معركة القصير حيث التقى الجمعان، وكان »الحاج 
علي« وإخوته في تلك المعركة القاسية والشرسة، التي سطّر 
فيها مجاهدو المقاومة اإلسالميّة استبساالً ملحميّاً، حطّم أحالم 

التكفيريين وتالشت مشاريعهم تحت أقدام المجاهدين.
* ال ينالها إاّل ذو حّظ عظيم

ودّع »الحاج علّي« أهله وعائلته بهدوء وصمت.. وبعد نشوب المعركة، صار 
تتوارد عن ولديه  فاألخبار  بين اضطراب وهدوء،  يتقلّب  »الحاج قاسم«  قلُب 
الذي  أّما »الحاج علّي«  القول بشهادة »رضوان«،  استقّر  متغيرة متقلّبة، حتى 

قاتل بشجاعة واندفاع، فلم يكن خبر شهادته قد وصل ألهله بعد.
ففي اللحظة التي استشهد فيها »رضوان«، كان »الحاج علي« يرمي ناحية 
على وجهه،  بانت  قد  الشهادة  إّن عالمات  المجاهدين  أحد  له  فقال  األعداء، 
ودعا الله أن يرزقه إيّاها، فرد »الحاج علي« بثقة: »ال ينالها إاّل ذو حظ عظيم«.. 

وسرعان ما كتبه الله من الشهداء.
يجرحني«،  الناس  »كالم  لطمية  صوت  تــرّدد  قاسم«  »الحاج  بيت  في 
وتصدعت الروح؛ فال »رضوان« قد رجع وال »الحاج علّي«، وكانت معركة القصير 
هي المعركة األولى في تاريخ المقاومة اإلسالمية التي يستشهد فيها أخوان في 
اليوم ذاته، فيُشيَّعان ويُدفنان معاً، ويرسمان معاً أروع مشاهد العشق واإليثار.. 
مجاهدان لم يتعبا يوماً ولم ينل اليأس من عزيمتهما، عقدا العزم منذ زمن على 

النصر والشهادة، وكان لهما النصر والشهادة.

يذكره  كــان  ــا  م أكــثــر 

ويدمي  علي«  »الحاج 

السيدة  سبي  هو  قلبه 

وربما   ،O زيــنــب 

وبكائه  حــزنــه  لــشــّدة 

تعالى  الله  رزقه  عليها 

عنها ذوداً  الجهاد  بركة 
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بسم الله الرَّحٰمن الرَّحيم، وبه نستعين، إنّه خير ناصٍر ومعين...
الحمد لله رّب العالمين، مالك يوم الدين، مغيث المستغيثين، ومنجي 
الهالكين... الحمد لله الذي خلقني، وسّواني، وأطعمني، وكالني، وأحبَّني، 

وهداني، ووفَّقني للجهاد في سبيله، والفوز برضاه...
الفاطمية،  والطهارة  الحيدرية،  والشجاعة  النبوية،  العصمة  على  الم  السَّ
ادية،  والحضرة الحسنية، والشهادة الحسينية، والبسالة الزينبية، والعبادة السجَّ
الباقرية، والمعارف الجعفرية، والنزاهة الموسويّة، والغربة الرضويّة،  والعلوم 

والمآثر الجواديّة، والمحاسن الزكيّة، والهيبة العسكريّة، والغيبة اإللهيّة. 
سيِّدي وموالي يا صاحب الزمان، يا كعبة آمالي، يا منقذي من الغرق، 
يا فجر صالتي، يا نبراس قلبي.. سيِّدي خذ بيدي -أيها السبب المتّصل بين 
األرض والسماء- أنا الغافل عنك. بلطفك وبحّق جّدتك الصّديقة، استقبلني 
بين جنودك، وفي أعمال مملكتك، لننجَو من هذه الدنيا الفانية، ونحن 

ام حضرتك، والممّهدون لدولتك.  خدَّ
في  ــّل(  وج )عــز  الله  يقول  وأهلي:  إخوتي 
محكم كتابه: ﴿... َوَمْن يَتَِّق اللَه يَْجَعْل لَُه َمْخرَجاً﴾ 
ألَْغلَِبنَّ  اللُه  ﴿كََتَب  أخرى:  آيٍة  وفي   ..)2 )الطالق: 
أَنَا َوُرُسلِي...﴾ )المجادلة: 21(. وباعتقادي، إّن من 
من ظلمات هذه  له مخرجاً  البارئ  يجعل 
مشروٌط  هذا  ولكن  فاز..  فقد  الدنيا، 
بالتقوى التي يقول عنها أمير المؤمنين 
التي  التقوى  الزَّاِد«،  »َخيَْر  إنّها   :Q
الخمينّي،  لإلمام  اليومّي  البرنامج  كانت 
لومة  الله  في  ]نخشى[)1(  ال  أن  تعني 
عليها  والحفاظ  الصالة  تعني  الئــم، 
التواضع  تعني  وباطنها،  بظاهرها 
والجهاد في سبيل الله وتزكية النفس؛ 

وصّية الشهيد
 عباس حسين حمود »أحمد«)*(

وصية شهيد
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ألنَّ أعدى عدوٍّ لإلنسان هو نفسه األّمارة بالسوء، و»من 
عرف نفسه فقد عرف ربّه«. 

أَنَا  ألَْغلَِبنَّ  اللُه  ﴿كََتَب  الثانية:  اآليــة  وفي 
وواضحة  هامة  إشارة  ذلك  في  فإنَّ  َوُرُســلِــي... ﴾، 
إلى أنَّ القرار اإللهّي متّخذ، ولكّن هامش الوقت هو 
وجّل(  )عّز  فالله  المنافقين.  من  المؤمنين  ليُمّحص 
القادر  الملك  فهو  دينه،  لينصر  إلينا  بحاجة  ليس 
في  الفرصة  يعطينا  ولطفه  برحمته  ولكنَّه  الجبّار، 
الطريق بصدٍق  إاّل أن نسلك  الدنيا، فما علينا  هذه 
يُخلف  ال  ألنّه  بنصرنا؛  الكفيل  وهو  وواليٍة،  وطاعٍة 
الميعاد. لكنَّ األساس أن نعلم أنّنا لسنا مسؤولين عن 

تحقيق النصر، بل علينا أداء التكليف، والباقي على الله. 
أمٌر آخر مهمٌّ جّداً، أن نعلم أّن المؤمن أعّز من الكعبة عند الله، وال 
يجب أن نؤذي مؤمناً أو نهينه بحجة أّي أمٍر مهما كان مقّدساً؛ ألّن ذلك 

يكون وباالً كبيراً علينا في الدنيا واآلخرة. 
إنّنا في هذا الزمان نسير نحو لقاء إمامنا المنتظَر المنتِظر لنا، وليس 
التاريخية  اللحظة  العكس، فكّل الوقت والطاقة يجب أن ]تُهيّأ[)2( لهذه 
الحاسمة، والتي إن خسرناها... ستكون حسرتنا كبيرة، ونكون من حزب 
والغرب،  بأمريكا،  اليوم  المتمثّل  الحزب  هذا  الله-  سمح  -ال  الشيطان 
وإرهاباً  قتالً  األرض  مألوا  الذين  أيضاً،  والتكفيريّين  وأتباعهم،  وإسرائيل، 
وهتكاً لمقامات األنبياء واألولياء R، وألعراض ودماء المسلمين. وهنا 
ما علينا إاّل الثبات، ما علينا إاّل جهاد هؤالء الكّفار... والسير وراء إمامنا 
القائد الخامنئي {، والسيِّد حسن نصر الله )حفظه الله(؛ ألنّهما منارة 

الدرب لنا في هذه الظلمة العابرة. 
إن قّصرُت في  قلبه  أن يسامحني من كّل  إلى  أدعو كّل من عرفني 
حقه... وفي الختام، أدعو الله أن يوفِّقني لطاعته، ويعصمني عن معصيته، 
حتّى ألقاه شهيداً وهو راٍض عّني، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله 

على سيِّدنا محمٍد وعلى آله الطيّبين الطاهرين.

بتاريخ:  المقدسات،  عن  دفاعاً  )*( استشهد 
2015/10/23م.

ق.( 1) ورد في األصل: )تلومنا(. المحقِّ
ق.( 2) ورد في األصل: )تجّبر(. المحقِّ

الهوام�ش
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فاطمة بّري بدير 

* مفردة غنّية بالمعاني
الشيَء:  لََما  يقاُل:  لَْمواً،  يَلْمو  لََما  فعل  من  اللَُّمُة؛ 

ُه، يقول الشاعر: أََخَذُه بأجمعِه، كما نقوُل: لَمَّ
ُه تَلُمُّ ال  أخاً  ِبُمْستَبٍْق  فَلَْسَت 

ُب؟ على َشَعٍث، أيُّ الرجاِل المهذَّ
أي إذا كنَت تُحاِسُب صديَقَك على كلِّ هفوٍة تَبُْدُر 
تُبِْقَي لك صديقاً؛ ألنَّ ابن آدم خطَّاء. واللَُّمُة  منه فلن 
هي األُْسَوُة، تقوُل: لَك فيه لَُمٌة حسنة، أي أُْسَوٌة حسنة. 
تزوََّج  يُقاُل:  والنساء،  الرجال  يكون في  الِمثُْل،  واللَُّمُة: 
تِْربُُه  الرجِل:  ولَُمُة  ِمثْلَُه.  أي  النساء،  من  لَُمتَُه  فالٌن 
وشكلُه، أي هو في ِمثِْل ِسنِّه وهيئته. واللَُّمُة: الجماعُة 

من الناس، قيل: بين الثالثة والعشرة. 
»ال   :P الله  رسول  قال  الشريف  الحديث  وفي 

تُسافروا حتى تُصيبوا لَُمًة«؛ أي رُفقًة )1(.

أدب ولغة
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* من أجمل الحديث
قال رسول الله P يوماً للمسلمين، وقد مدحوُه فأكثَروا: »قولوا 

بَقْولكم )أو بعض قولكم( وال يستجريّنكم الشيطان«؛ أي قولوا بقوِل 

الله، وال  اني  ورسوالً كما سمَّ نبيّاً  ادعوني  يعني  وِملَّتكم،  دينكم  أهل 

مّمن  كأحدهم  لست  فإنّي  رؤساءكم،  تسّمون  كما  سيِّداً  تسّموني 

يسودكم في أسباب الدنيا)2(.

* معنى السالم عليك
إاّل  السالُم  عليك  تُقْل:  وال  عليك،  السالُم  قُْل:  التسليم  في حديث 

في الجواب؛ وذلك ألّن »عليك سالٌم« تحيَُّة الموتى، فهذه إشارة إلى ما 

مون ضمير الميْت في الدعاء  جرَْت به عادتُهم في المراثي، كانوا يُقدِّ

له كقول الشاعر:

عاصٍم، بن  قيَس  الله،  سالُم  عليَك 

ما يترحَّ أن  شـــاَء  مــا  ورحــمــتُــه 

وكان رسول الله P إذا دخَل القبوَر قال: »سالٌم عليكم داَر قوٍم 

مؤمنين«. والتسليم مشتقٌّ من السالم، وهو من أسماء الله الُحسنى، 

لسالمته من العيب والنقص وانتفاء عوارض الفساد عنه تعالى. ومعنى 

في  والسالُم  منَك.  أسلَُم  فاجَعلْني  مني،  َسلِْمَت  عليك:  السالُم  قولك: 

: السالُم  يِت الجنَُّة دار السالم. وقولُه عزَّ وجلَّ األصل: السالمُة، ومنه ُسمِّ

عذابه  َسلَِم من  الله  ُهدى  اتَّبَع  أنَّ من  معناه:  الُهدى،  اتَّبَع  على من 

وَسَخِطه)3(.

* أسماُء بئر زمزم
قيل إّن لبئر زمزم التي حفرها في مكََّة عند الكعبة عبُد المطَّلِب 

)رضي الله عنه( اثني عشر اسماً، هي: زمزُم، مكتومة، مضنونة، ُشباعة، 

طُْعم،  طعاُم  ُسْقم،  ِشفاُء  جبريل،  هزمُة  جبريل،  ركضُة  الرَّواء،  ُسْقيا، 

هزمُة الَملَك، حفيرة عبد المطَّلِب)4(.
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O َمْدُح العقيلِة زينب *
الشيخ  فضيلُة  قاله  ما  المديح  شعر  أجمل  من 

حسين شمص في مؤتمر القصيدة الحسينيّة، يمدُح به 

العقيلة زينب O، ُمْكِبراً صبرَها في كربالء، ومعظِّماً 

الُحَسيْنيّة  الروح  الحاملين  الله  حزب  أبطال  تضحيات 

الزينبيَّة في أفئدتهم:

ِمْعَصَمها الَقيُْد  أدمى  الطَّفِّ  أسيرُة 

تـَـلِــِن ــم  ل الــضــيــِم  ــيِّ  كــأب لكنَّها 

فحطَّمْت قيَدهم بالصبِر إذ هتَفْت

والزمِن التاريِخ  أُُذِن  في  للحقِّ 

سواِعِدهم في  قوٌم  للحرِب  فهبَّ 

سيُف الحسيِن وبأٌس من أبي الَحَسِن

رُِفَعْت لُهم  هاماٍت  الشمُس  تُقبُِّل 

فوَق المسافاِت لم تَْجبُْن ولم تَِهِن

فجلجَل الحقُّ في األرجاِء وارتسَمْت
راياُت عزٍّ لحزِب الله في الوطِن!)5(

* من لغة العرب
الهَوى – الهاوية؛ َهَوى يَْهوي َهِويّاً وَهَوياناً: سقط 

واستملَح؛  أحبَّ  يَْهَوى:  وَهــِوَي  أسفل؛  إلى  فوُق  من 

 ،)53 )النجم:  أَْهَوى﴾  ﴿َوالُْمْؤتَِفكََة   : وجلَّ عزَّ  وقولُه 

يعني مدائَن قوِم لوط Q، أي أسَقطَها فَهَوْت. وفي 

صفة النبّي P: »كأنَّما يَْهِوي من َصبٍَب«، أي يَْهِبُط، 

هَوى  العرب:  وتقوُل  الرجال.  من  القويِّ  ِمْشيَُة  وذلك 

البُراق:  السير؛ وفي حديِث  ُهِويّاً، إذا أسرَع في  يَْهِوي 

الِعْشُق، يكون  »ثم انطلََق يَْهوي«، أي يُسرع. والهَوى: 

ُمطْلقاً  بالَهَوى  تكلَّمنا  فإذا  والشّر؛  الخيِر  مداخِل  في 

َعِن  النَّْفَس  ﴿َونََهى  تعالى:  يقوُل  إاّل مذموماً،  يكن  لم 

شهواتِها  عن  نهاها  معناُه:   ،)40 )النازعات:  الَْهَوى﴾ 

اشتُقَّ  وقد   . وجلَّ عزَّ  الله  معاصي  من  إليه  تدعو  وما 

من الهوى فعُل استهوى، وفي التنزيل العزيز: ﴿كَالَِّذي 
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َياِطيُن﴾ )األنعام: 71(؛ أي ذهبْت بهواُه وعقلِه. اْسَتْهَوتُْه الشَّ

الحفرُة  أو  الَوْهَدُة  أو  ُة  الُهوَّ فهي  المهواُة  أو  الهاويُة  ا  أمَّ

أسماء  من  اسٌم  والهاويُة:  )قَْعرُها(؛  قرارُها  يُْدرَُك  ال  العميقة 

ُه َهاِويٌَة﴾ )القارعة: 9(، أي مسكُنُه  ﴿َفأُمُّ جهنَّم، وقولُه تعالى: 

ثاكِلََة؛  أي  ُه فهي هاوية؛  أُمُّ َهَوْت  الناُر؛ وقيل:  جهنَُّم وُمستََقرَُّه 

النار،  تَْهِوي في  رأِسِه  أُمُّ  َهاِويٌَة﴾:  ُه  ﴿َفأُمُّ كما قيل في تفسير 

والِعياُذ بالله من هذا المآل)6(!

* في أمثال العرب
على  الرجُل  يُوثُِّقه  الذي  الوْعُد  الَوأُْي:  وئيَّة«؛  إلى  »ِكْفٌت 

، وقيل: هو  نفسه ويَْعزُِم على الوفاِء به؛ والَوأُْي: الحماُر الوحشيُّ

ا الوئيَُّة فهي الِقْدُر الواسعة الكبيرة، من فعل  المقتدُر الَخلِْق؛ أمَّ

رَُّة؛ وفي أمثال  َوأَى يئي؛ وناقٌة وئيٌَّة: ضخمُة البطن؛ والوئيَُّة: الدُّ

َل رجالً  العرب: »كِْفٌت إلى وئيَّة«؛ يُضرَُب هذا المثل في من َحمَّ

مكروهاً ثمَّ زاَدُه أيضاً. 

الكبيرة،  الِقْدُر  والوئيَُّة:  الصغيرة،  الِقْدُر  األصل:  في  الِكْفُت 

فيكون معنى الَمثل: زاَد الطيَن بلًَّة)7(.

ٌد P أبلُغ الناس * محمَّ
من تشبيه المركَّب بالمركَّب؛ أي تشبيه صورة بصورة، قوُل 

ة )وهي  النبّي P: »َمثَُل المؤمن الذي يقرأُ القرآن كمثَِل األُتْرُجَّ

وصَفيْن  ذاُت  وهي  والطَّْعم،  الرائحة  طيِّبُة  اللون  ذهبيَُّة  ثمرة 

ُهما الطَّْعُم والريُح( ريحها طيّب وطعمها طيّب، ومثل المؤمن 

الذي ال يقرأ القرآن كمثل الثمرة طعمها طيّب وال ريح لها، ومثل 

ريحها طيب وطعمها  الريحانة  القرآن كمثل  يقرأ  الذي  الفاجر 

مّر، ومثل الفاجر الذي ال يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مّر 

وال ريح لها« )8(.

 لسان العرب، ابن منظور،، مادة لما.( 1)
 )م.ن(، ج3، ص239.( 2)
)م.ن(، مادة سلم.( 3)
)م.ن(، مادة زمم.( 4)
مؤتمر القصيدة الحسينية، األصالة والتجديد، ( 5)

2016/8/16م.
لسان العرب، )م.س(، مادة هوا.( 6)
المصدر نفسه، مادة وأي.( 7)
ج1، ( 8) آبادي،  النجف  الله  عبد  القرآن،  فضائل 

ص149.
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ديما جمعة فّواز

مشكلتي
أتـــــــعـــــــّرض 
لالبتزاز مــن 
صــديــقــتــي

أخواتي  بين  الكبرى  أنا  عاماً،   16 عمري  نور،  اسمي  عليكم،  السالم 
األربع، وطالبة في معهد فنّي منذ سنتين ومن المجّدات في الدراسة. لدّي 
العديد من الرفيقات، فأنا اجتماعيّة ولطيفة والجميع يُشيد بُحسن ُخلقي، 
ورغم ذلك فإّن والدي يراقب تصرّفاتي كثيراً ويعاملني كطفلة، ويرّدد دوماً 

أنّه ينبغي أن أكون قدوة حسنة ألخواتي األصغر سّناً مّني. 
ولكّني منذ أشهر قمت بعمل أحمق وأعترف أنّه لم يكن صائباً. فقد 
انتهى يومنا الدراسّي قبل الموعد المحّدد ببضع ساعات بقرار من اإلدارة، 
فانتهزت الفرصة للخروج برفقة صديقاتي، وتناولنا وجبة الغذاء معاً وتنزّهنا 
بذلك. كانت هذه هي  المنزل ولم أخبر أحداً  في السوق، ثّم عدت إلى 
ندمت  صغيرة،  بيضاء  كذبة  والدتي،  على  فيها  أكذب  التي  األولى  المرّة 
على فعلتي ونويت أن ال أكّرر ذلك بسبب ما أصابني من عذاب الضمير، 
فهذا السلوك ال يشبهني. بعد بضعة أيام، فوجئت بإحدى صديقاتي تبتزّني 
بقولها إنّها ستخبر أهلي بخروجي مع الصديقات إْن لم أساعدها 
إّن  بالقول  المنزل،  من  لتبرير خروجها  أهلها  على  الكذب  في 
ندرس  إنّنا  أو  المعهد  في  إضافية  ساعات  لدينا 
معاً أو غير ذلك... ونظراً إلى المصداقيّة التي 
طبعاً.  كالمي  ستصّدق  والدتها  فإّن  تميّزني، 
بأنّها  تهّددني  بــدأت  طلبها  رفضت  وحين 
ستخبر والدتي، ومن يدري، أخاف أن تُلّفق 

لي التهم المريبة!
عرف  حال  ففي  أتصرّف؟  كيف 
أخرى،  مرّة  بي  يثق  لن  فإنّه  والدي، 

ساعدوني!

شباب
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الخيار األول: أن تسمحي لهذه الفتاة بابتزازك هذه المرّة، وكّل مرة 
أيضاً، وما إن ترفضي الخضوع لما تريده ستخبر أهلك، وستخسرين في 

النهاية ثقتهم.
والديك  إلى  بنفسك  وتذهبي  بالشجاعة  تتحلّي  أن  الثاني:  الخيار 
لتحّمل  مستعّدة  وأنّك  نادمة،  وأنّك  التصرّف  أخطأت  أنّك  وتخبريهما 
العقاب الذي يجدانه مناسباً، وبذلك ستكسبين ثقة والديك وتتخلّصين 
من التعرّض لالبتزاز المقيت الذي تمارسه صديقتك، وستتخلّصين أيضاً 

من عذاب الضمير.
ونتمّنى منك صديقتنا، أيّاً كان خيارك، أن تالحظي األمور التالية في 

المرّة القادمة:
1- فّكري أوالً فيما يرضي الله تعالى، وال ترتكبي الحرام لتبرِّري أفعالك 
ورضى  تعالى  الله  رضى  في  سعادتك  أّن  واعلمي  صُغرت،  مهما 

والديك.
2- ال تقومي بأّي تصرف يسيء ألخالقك، ويمكن لآلخرين أن يستغلّوه 

ضّدك.
ما  أّن  وتأكّدي  لوالديك،  ثقة  مصدر  دوماً  تكوني  أن  على  احرصي   -3

يمنعانك من القيام به هو لصالحك أنِت.
4- ال تعتقدي أّن هناك كذبة بيضاء وأخرى سوداء. فالكذب ال لون له، 
وحبله قصير، فاسعي لتكوني صادقة مع اآلخرين ومع نفسك دوماً.

5- ال شّك في أّن ما حصل معك سيكون درساً مفيداً لك في المستقبل؛ 
كي ال تسمحي ألحد بأن يستغّل أّي نقطة ضعف لديك، وال تخشي 

مواجهة الحقيقة، فهي تبقى أوضح وأفضل من األكاذيب.

ورحمة  الــســالم  وعليكم 
نشكر  ــور،  ن الصديقة  الــلــه... 
ثقتك بنا ونأمل أن تتمّكني من 
الخسائر  بأقّل  مشكلتك  حــّل 
أمامك  سنضع  ولذلك  الممكنة.. 

خيارين عليك انتقاء أحدهما: 
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 ربما لسَت طائراً، ولكّنك تعشق االنسياب، كأوراق الخريف المتطايرة 
هنا وهناك، كأشّعة الشمس المتغلغلة بين أغصان األشجار، كذاك البرق 
الذي يخترق عباب السماء وينذر بالمطر والخير، كنسمة عذبة في صباح 

صيف تتحّدى الحرارة المرتفعة.
هل تعتقد فعالً أّن الطيور وحدها تحلّق في السماء؟!

إلى  ويسرقك  ليالً،  يراودك  الذي  الحلم  لذاك  تفسيرك  هو  ما  إذاً، 
الالمكان والاّلزمان؛ لتسير حافي القدمين على األنهار المتدفّقة، ثّم تقفز 

من جبل إلى آخر، تداعب النجوم وتُسامر القمر.
أال تعرف أنّك كالطيور، تُحلّق في السماء؟

حين تحّب وتشتاق، فتغمض جفنيك مستسلماً لنبضة القلب، تتحّرر 
من الجاذبيّة، وبنفس عميق تحطّم كّل المعقول، وتتالشى حولك الصعاب 

فيقودك اإلحساس إلى محضر الحبيب في أّي بقعة من األرض.
ليست كّل الطيور حرّة، بعضها رهين قفص حقيقّي، أو وهمّي.

ويكتفي  الحديديّة،  القضبان  خلف  من  العالم  إلى  ينظر  ما  بعضها 

 الطيور وحدها
ّ

من قال إن
ق في السماء؟

ّ
تحل

شباب
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السجن  ذاك  في  يموت  وربّما  أخــرى..  إلى  جهة  من  متألّماً  بالقفز 
العّش،  في  يقبع  بعضها  الحريّة..  معنى  يوماً  يعرف  أن  دون  االنفرادّي، 
يظّن  الجاذبيّة،  قانون  مواجهة  يخشى  هو  فيما  يحلّقون،  رفاقه  يتأّمل 

نفسه محبّاً للحياة، ولكّنه في الحقيقة مستسلم للموت البطيء!
في المقابل يتمتّع بعض الطيور بامتيازات يتمّناها بنو البشر، حيث 

يقطن أقدس األراضي ويمتلك شرف التحليق فوق أعظم األماكن.
أسمى الطيور هي تلك التي تحلّق فوق باحات المقامات المباركة، 
كتف  على  أو  طهران،  في  سوداء  راية  أو  النجف  في  ذهبيّة  قبّة  فوق 
مجاهد يسهر أمام مقام السيّدة زينب O فتغفو عيونها مدركًة أّن 

عينيه تحرسان الكون حولهما.
أسمى الطيور تلك التي تجتمع كّل صباح في باحة مسجد في الكوفة 
الشريفة،  الكعبة  حول  التي تطوف سبعاً  تلك  أو  السهلة،  أو  أو سامرّاء 

وفوق األضرحة المهضوم حّقها في البقيع.
لغز  أدرك  فهو  الكائنات،  جميع  تغبطه  وحيد  طائٌر  هناك  ولكن، 
الوجود، وامتلك مفتاح اليقين. ها هو يرفرف بحياء فوق بقعة مجهولة، 

السّر..  فيكشف  الغبار  حوله  يثير  أن  من  حذراً  جناحيه  يحرّك 
وحده يسبّح بآيات العشق المكتومة، ويرمي بنظره إلى 

اآلفاق.. ويتمتم: »متى تنجلي تلك الحقيقة وينكشف 
الغطاء؟ متى تجتمع حولي أسراب الطيور لتحلّق 

!»O معي فوق ضريح الزهراء
الجّنة  بين  يُحلّق  وحده  الطير  ذاك 

واألرض..
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أولى حبوب رقميّة في  تداول  والعقاقير على  األغذية  إدارة  وافقت 
الواليات المتحدة، وأهميّتها في أنّها تراقب التزام المرضى بتناول أدويتهم.

يطلق على هذه الحبّة اسم »Abilify My Cite«، وهي دواء يعالج 
الفصام واالضطراب »ثنائّي القطب«، باإلضافة إلى عالج االكتئاب. ويتميّز 

Abilify My Cite بوجود جهاز استشعار بحجم حبّة الرمل.
اتصال  يحدث  عندما  كهربائيّة  إشارة  تنشيط  خالل  من  وتعمل 
بين جهاز االستشعار وحمض المعدة، ثم يخرج المستشِعر من 
الجسم بشكل طبيعي. وتتلّقى الالصقة التي يضعها المريض 
على القفص الصدري األيسر، اإلشارة بعد عّدة دقائق من 
تناول الحبّة. وترسل الاّلصقة البيانات إلى التطبيق الذكي 
عبر البلوتوث. كما تسّجل مستويات النشاط وأنماط النوم 

ومعّدل ضربات القلب، ويجب استبدالها كل 7 أيام.
آخرين  أشخاص   4 إلى  يصل  وما  المريض  لطبيب  يمكن 
إلى  الوصول  ــرة،  األس ــراد  أف ذلــك  في  بما  المريض،  يختارهم 

المعلومات، كما يمكن إبطال العمليّة في أّي وقت.

أّول حّبة دواء رقمّية في العالم

حول العالم

98

حوراء مرعي عجمي

المتقطّع يساعد  أّن الصيام  وجدت دراسة أجرتها جامعة »هارفرد«، 
على طول العمر وتحسين الصّحة بشكل عام.

المشاهير، من خالل  كبير من  الِحمية عدد  النوع من  ويعتمد هذا 
اتّباع الصيام المتقطّع أو ما يُعرف بالنظام الغذائي )5:2(، وهو اتباع نظام 
غذائي دون قيود لمّدة 5 أيام في األسبوع، مقابل صيام اليومين المتبقيين 

أو تناول سعرات حراريّة أقّل بكثير مّما هو مطلوب يومياً.
وقد أظهرت بعض األبحاث أّن الصيام المتقطّع ال يساعد فقط على 
فقدان الوزن، بل يعمل على مكافحة آثار الشيخوخة والحماية من بعض 

األمراض، مثل أمراض القلب وضغط الدم وألزهايمر.

الصيام المتقطع سرُّ الشباب 



بوست«  »واشنطن  صحيفة  في  مقال  نبّه 
إلى أّن اليمن على حافّة مجاعة مرعبة، ووصف 
المحلّلون ما يجري هناك بأنّه »أسوأ أزمة إنسانيّة 
سّكان  من   % 80 حوالي  إّن  حيث  العالم«،  في 
وأّن  الغذائي،  األمن  انعدام  من  يعانون  اليمن 
تشرين  شهر  أوائل  منذ  سوءاً  ازداد  قد  الوضع 
الثاني 2017 عندما فرضت السعودية حصاراً شبه 
من  جعل  مّما  اليمن،  مع  حدودها  على  كامل 

المستحيل استيراد الغذاء والماء واإلمدادات الطبيّة من المملكة. ويحّذر 
المتحدة من أن 3,2 مليون شخص يهّددهم خطر المجاعة  خبراء األمم 
بالموت  ومهّددون  التغذية  يعانون من سوء  ألف طفل  وأّن هناك 150 
من الجوع. وبحسب منظمة »أنقذوا األطفال«، فإّن 130 طفالً في اليمن 
يموتون يوميّاً. وهناك ما ال يقّل عن 17 مليون شخص آخرين، من بينهم 
11 مليون طفل، في حاجة ماّسة إلى اإلمدادات اإلنسانية، كما أّدى نقص 

األدوية والمياه النقيّة إلى انتشار األمراض. 

اليمن على حافة مجاعة مرعبة

للمصّور  ــورة  صـ ــازت  فـ
باندزاك«  »مارتن  السلوفاكي 
أسماها »حزب الله«، بالجائزة 
ــى فــي مــهــرجــان صور  األولـ
لتصبح  التشيكيّة  الصحافة 

صورة العام 2017م.
من  ــدزاك«،  ــان »ب ويقول 
منظّمة »ماجنا« اإلنسانية، إنه 
باألبيض  الصورة  بالتقاط  قام 
الهاتف  طريق  عن  ــود  واألس

المحمول في مهرجان أقامه حزب الله احتفاالً باالنتصار على »إسرائيل«، 
أكثر من 482  المسابقة  تنافس في  الراية. وقد  عام 2006م في ملعب 

مصّوراً بأكثر من 7000 صورة.

»حزب الله« صورة العام
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لإلعالم  »سيميا«  مع  بالتعاون  اإلسالميّة  المعارف  جمعيّة  أقامت 
الذي  التواصل االجتماعي«،  الديني على وسائل  التبليغ  الجديد »ملتقى 
جمع نخبة من العلماء والخبراء والناشطين على مواقع التواصل. برعاية 
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيّد هاشم صفّي الدين، والذي 
أكّد في كلمته على بناء رؤية ُمحكمة وبيِّنة للعمل التبليغي في وسائل 
بها في  القيام  ينبغي  التي  الخطوات  التواصل موضحاً ضمن نقاط تسع 

العمل التبليغي.
وكانت كلمة لمسؤول وحدة الدراسات والمتون الثقافية السيّد علّي 
عبّاس الموسوي تحّدث فيها عن أهداف هذا الملتقى وأهّم ما فيه: تنظيم 

على  الديني  التبليغ  »ملتقى 
االجتماعي« التواصل  وسائل 

أنشطة
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عملية التبليغ الديني على وسائل التواصل االجتماعي، وإيجاد حلقة وصل 
بين المبلّغين، وأّما محاور الجلسات الثالث فكانت على النحو التالي:
- المحور األّول: وسائل التواصل االجتماعي – الخصائص والممّيزات. 

اإليجابية  بين  االجتماعي  التواصل  وسائل  حول:  المضمون  وتمحور   
بين  االجتماعي  التواصل  ووسائل  مصّور،  إحصائّي  وتقرير  والسلبية، 

الترويج والتفاعل ووسائل التواصل االجتماعي والخصوصيّة الفرديّة.
- المحور الثاني: الناشطون على وسائل التواصل االجتماعي.

التواصـل  وسائل  على  الناشطون  حول:  الكلمات  مضمون  تمحور   
االجتمــاعي، سيكولوجيــــة الناشطين، التأثير على وسـائل التواصل 
المخزون  وإدارة  وتنمية  والتقنيـــات(،  )األساليــب  االجتمــاعي 

الديني الشيعي على اإلنترنت.
- المحور الثالث: محّددات الخطاب على وسائل التواصل االجتماعي.

وسائل  على  الخطاب  لغــة  حــول:  الكلمات  مضمون  كان  فيما   
االجتماعي، ومضمون الخطاب وسياسات الخطاب.
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صح أم خطأ؟
أ- من األمور الشائعة الصحيحة أّن كّل ما هو مركّب طبيعي يمكن تناوله بشكل عشوائي.

ب- يُشترط في الصيد التسمية على اإلطالق، ولكن إذا ترك التسمية نسياناً يحّل الصيد وال يَحرم.
َياِطيُن﴾ )األنعام: 71(؛ أي ذهبت بهواه وعقله. ج- إّن معنى ﴿كَالَِّذي اْسَتْهَوتُْه الشَّ

امأل الفراغ:
أ- لقد حّث القرآن الكريم على اتّباع األفراد الذين لهم دور إيجابّي على مستوى ........ اإلنسان.

ب- قال رسول الله P: »َمن آذى ....... فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله«.
ج- إّن ...... صفة نفسيّة تزيل الشعور بالمشّقة والتعب عند القيام للصالة، بل تحّول تلك المشّقة 

وذلك التعب إلى لّذة.

من القائل؟
أ- »أولئك قوٌم يأتون في آخر الزمان، أما والله إنّي ألعرف أميرهم واسمه.. وذلك رجل من ذريّتي«.

ب- »أنجبوا أوالداً، أولئك الذين يؤّخرون اإلنجاب في بداية زواجهم ويكّررون دوماً: »ال زال الوقت 
باكراً« هم جاحدون بنعمة الله وقليلو الشكر«.

ع في المذنبين من شيعتنا، أّما المحسنون فقد نّجاهم الله عّز وجّل«. ج- »إذا كان يوم القيامة نُشفَّ

صّحح الخطأ حسبما ورد في العدد:
أ- عن اإلمام الصادق Q: »إذا دخلت في صالتك فعليك بالتوّجه واإلقبال على صالتك«.

ب- إذا راجعنا جميع اآليات التي تحّدثت عن سبب الدخول إلى جهّنم والحرمان من الجّنة نجد أّن 
السبب األساس هو ترك الصالة لله سبحانه وتعالى.

ج- إذا كانت مشاهدة البرامج الكوميديّة البذيئة محرّمة شرعاً فمن باب أولى أْن يكون بيعها محرَّماً.

ما/ َمن المقصود؟
الحقائق والمعارف اإللهيّة سّرية ومخفيّة وفي  الدين وبيان  أ- لقد بقيت كّل جهودهم في ترويج 

الظالم حوالي مئتين أو ثالثمئة سنة.
ب- عالم لبناني جليل اعتقل عام 1978م حين إقامته في العراق وُسجن وُعّذب في سجون صّدام حسين.

ج- ورد في العدد أنّه قال: »يا أمير المؤمنين، َمن رزقه الله ماالً وجماالً وأنصف في جماله وواسى 
في ماله كُتب في ديوان األبرار«.

في أّي موضوع وردت هذه الجملة؟
وجدهم  أنّه  إاّل  فاخرة،  ألبسة  عليهم  وجبروت،  هيبة  أشخاص  الجيش  قادة  أّن  يتصّور  كان  »لعلّه 

أصحاب أبدان نحيفة وضعيفة وألبسة بالية«.

أسئلة المسابقة يُعتمد في اإلجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي. ٭ 
المسابقة  أسئلة  كل  عن  إجابات صحيحة  يجيبون  الذين  بين  من  بالقرعة  شهرياً  الفائزون  يُنتخب  ٭ 

وتكون الجوائز على الشكل اآلتي:
الثاني: مئة ألف ليرة لبنانية األول: مئة وخمسون ألف ليرة لبنانية 

مضافاً إلى 12 جائزة قيّمة كل واحدة منها خمسون ألف ليرة.
كل من يشارك في اثني عشر عدداً ويقّدم إجابات صحيحة ولم يوفق بالقرعة، يعتبر مشاركاً بقرعة  ٭ 

الجائزة السنوية.
يُعلن عن األسماء الفائزة بالمسابقة الشهرية في العدد ثالث مئة وثمانية عشر الصادر في األول من  ٭ 

شهر آذار 2018م بمشيئة اللَّه.

1

2

3

4

أسئلة مسابقة العدد 316

6

5

مسابقة
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الجائزة األولى: علي الأكبر عبا�س رّيا. 150000 الجائزة الثانية: ح�سين اإبراهيم اأبو طعام. 100000 ل.ل.

زهير فخري بزي.* 

ريم عباس ريّا.* 

حسن عبد الله فنيش.* 

زينب سامي خازم.* 

 محمد حسين وريدان.* 

 مرفت علي زيّات.* 

حسن علي عساف.* 

علي الهادي فضل سرور.* 

حسن محمد ربيع الزين.* 

حسين خضر بريطع.* 

محمد محمود طه.* 

أحمد يوسف نصار.* 

أسماء الفائزين في قرعة مسابقة العدد 314

12 جائزة، قيمة كل منها 50000 ل.ل. لكل من:

آخر مهلة لتسلُّم أجوبة المسابقة: األوَّل من شباط 2018م

مبارك للفائزين قيمة كّل جائزة 50,000ل.ل. 

أسماء الفائزين في القرعة السنوية 2017م

مهدي بالل عجمي.* 

محمد علي الغول.* 

علي ربيع أبو الحسن.* 

جواد محمد طليس.* 

بالل محمود عجمي.* 

ميرنا محمد وريدان.* 

محمد ربيع أبو الحسن.* 

كرار محمد طليس.* 

محمد علي سامي خازم.* 

حسان جميل أبو دية.* 

10

9

8

يصل العديد من القسائم إلى المجلة بعد سحب القرعة ما يؤدي إلى حرمانها من االشتراك في السحب لذا  ٭ 

يرجى االلتزام بالمهلة المحددة أعاله.

تُرسل األجوبة عبر صندوق البريد )بيروت، ص.ب: 24/53(، أو إلى جمعية المعارف اإلسالمية الثقافية- المعمورة، أو إلى  ٭ 

معرض جمعية المعارف اإلسالمية الثقافية -النبطية- مقابل مركز إمداد اإلمام الخميني }.

كل قسيمة ال تحتوي على االسم الثالثي ومكان ورقم السجل، تُعتبر الغية. ٭ 

يحذف االسم المتكّرر في قسائم االشتراك. ٭ 

ال تُسلّم الجائزة إاّل مع إرفاق هوية صاحبها أو صورة عنها. ٭ 

مهلة تَسلُّم الجائزة ثالثة أشهر من تاريخ إعالنها في المجلة، وإاّل فتعتبر ملغاة. ٭ 

ُوصفت بأنّها معركة قاسية وشرسة، سطّر فيها مجاهدو المقاومة اإلسالمية استبساالً ملحميّاً حطّم أحالم 

التكفيرين، ما اسم هذه المعركة؟

ُصلح أبرمه النبي P مع قريش، فتح األبواب أمام الدعوة اإلسالمية وكسر الحصار، ما اسم هذا الصلح؟

ما هي؟

»ملَكة أخالقيّة« ورد في العدد أنّها كانت البرنامج اليومي لإلمام الخميني }، وأّن من مصاديقها الصالة 

والحفاظ عليها، والتواضع وتزكية النفس.

 في أّي دولة؟

أحصى خبراء األمم المتحدة أّن فيها 3.2 مليون شخص يهّددهم خطر المجاعة وأّن 150 ألف طفل يعانون 

من سوء التغذية ومهّددون بالموت من الجوع.

7
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أبكي..
 وألف دمعة

ً
 ألفا

كّل شيء تقع عليه عيناي
تفوح منه رائحة الماضي

وما تلبث المشاهد تتراكم في مخيّلتي
حتّى أجد نفسي غارقة في ذكرياٍت مؤلمة
وحين تمّر بي أجمل الذكريات وأسعدها

أُحّسها األقسى على قلبي
فتُبكيني أضعافاً وأضعافاً

كّل األيّام الجميلة
أسدلْت ستائرها برحيلك عّنا
نعم.. أنا التي تعبَْت جفوني

أنا التي جّفت دموعي
أنا التي أعيش حزناً عميقاً يسكن قلبي

ويجتاز أوردتي حتّى يستقّر في روحي..
اليوم.. وبعد مرور سنة على الفراق

يخفق قلبي بقوة من جديد
وأحمل دموعي وأحزاني

أعّد الخطوات في طريقي إلى حيث أنَت

مهداة إلى روح الشهيد محمد حسن أيوب )سراج()*(
)بلسان زوجة الشهيد(

عهد ووفاء
مهداة إلى روح الشهيد السيد حسين محمد مرتضى)*(

أبا علي أيّها السيّد الهاشمي سالٌم من الله عليك
أبا علي... واحد وعشرون عاماً على الغياب وتبقى األكثر حضوراً وتألّقاً. كيف ال 
وأنت حّي عند ربك تُرزق. سمّي الحسين... يا من هجرَت األهَل والعيال، ومضيَت 
من »الهرمل« من أقصى البقاع إلى قبلة المجاهدين وأرض الصامدين، إلى الجنوب 
الحبيب لتكتب بدمك الطاهر على أعالي ِقممه وعلى صخوره الصلبة أّن جماجم 

المعتدين والمتآمرين ستتكّسر على هذه الصخور ولن يمّروا...

نوم  في  تستريح  وأنــَت  بقربك..  ألجلس 
عميق

كنت أرى بك لون الظالل أبيَض
واليوم أعيش مع حزني األسود

وأبكي أجمَل الحكايا...
أبا جالل... أجمُل الحكايا أنت

فاطمة يوسف قانصوه
المقدسات،  عن  دفاعاً  استشهد   )*(

بتاريخ: 12-12-2015م.

بأقالمكم
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ازرع دمعاتَِك يا ولدي
في أرِض القدِس وال تيأْس..

سيجيُء يوٌم تحتضُن
مهرُه غاٍل يوَم القصِف

فما بالَك يوَم تأتيِه:
أريدِك يا كاملًة بيضاَء بعرسي

ارقصي فوَق بنادِق محتلٍّ
فوَق قنابَل فيِك تَُغرَّس..

اقتلي شعباً ال يأبه
بزيِنة ثوٍب 

إاّل يهودّي الملبَْس..
ال يبقى فيِك إاّل

من حاكى حجَر األرِض

بلغٍة تفقُهها أحضاُن األمِّ
حيَن دعت

أيا بُني هذا وطنك
إن حاَر السيُف بالقتِل

اتَّخِذ الحجَر خليلَك

ْف ِبتُرِب المقِدس.. وتلحَّ
إيَّاَك، ال تهِب المحتلَّ

ماذا برأيَك يُذهبُُه
اسكب ماًء فوَق الجرِح

ْس.. يضيُع كلُّ متنجِّ

اعصر دمَك كي تخضرَّ
أرُض الوطِن بالُجثِث

ناصعَة القلِب
سوداَء ككفٍّ ينساُل

بيَن جذوِعِه ذاَك العرُق
هاَك العلَم يرفُع يرفع

زُفَّ العرُس فيِك يا أرضي
عريسِك شهيٌد

مهرُِك دُمُه
لِم فتنهَّد يا عدوَّ السِّ

هالٌك أنت
والكلُّ الكلُّ الُمتربِّص ..

سارة يوسف فقيه

دس
ُ

رب الق
ُ
تلّحف ولدي بت

أبا علي... انظر من عليائك إلينا لترى ماذا صنع دمك بهذه األّمة، انظر أّي 
نصر وأّي عّز بلغناه بتضحياتكم، وماذا نُنبئكم عّنا وقد أشرقت شمس الحريّة 
االحتالل، هذه  ليل  بزوال  يُؤذن  إلهيّاً  نصراً  على مدننا وقرانا ودساكرنا معلنًة 

ورود حدائقنا أزهرت من ندّي دمائكم، وأخذت عطرها من عرِق جباهكم. 
الذي  ونهجكم  لخطّكم  األوفياء  نبقى  بأْن  نعاهدكم  الهاشمي،  السيّد  أيها 

عبّدتموه بدمائكم الزكية...
ونحن ننتظر الطلعة الغرّاء لصاحب الراية المحّمدية... أليس الصبح بقريب؟
قريبة الشهيد
105)*( استشهد بتاريخ: 8-1-1989م.
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ِمن طيب تراب شاٍم يفوح
َعبق دمائهم الطاهر ال تحجبه حدود

َمن شّدوا الرحال وجّدوا المسير
حيث يجب أن يكونوا ال حدود

تحيل بينهم وبين ساحاتهم
بوجه خطٍر محدٍق بنا من عهود
وهو يتربّص بنا ويهّدد وجودنا
ليس وليد األمس، بل من عقود

فكّل البقاع يملؤها رجالنا
بعنفواٍن وإباٍء ليحموا الوجود

تركوا األهل والديار واألحبّة
ليدحروا بسيوفهم هذا الجزّار الحقود

الذي جيء به من خلف البحار
ليجتاح بجرائمه أرض األهل والجدود

ال لم يكن بحسبانه أنّه لن يمحوا
ِذكرنا واسمنا ونهجنا من هذا الوجود

أو يستبيح أرضنا وعرضنا ونحن الميادين
ُملكنا يمألها رجاٌل أسود

لم يعرف من هم هؤالء األسود
الذين ولدوا من رحٍم صلٍب جلمود
هم يا هذا أسياد الميادين والوجود
ولدوا أبطاالً ليوٍم مثل هذا معهود

لتعرف أْن ليس لَصْوالتهم حدود
وأنت تهاب بأسهم وتخشى الصمود

مع سيّدهم الحسين في كربالء
وكان دمهم قرباناً لربٍّ معبود

لم يهابوا يوماً والجهاد يسري بدمائهم
حبّاً وعشقاً للقاء الخالق المعبود
هؤالء لم يهابوا الموت، بل هزموا

الموت بتضحياتهم ووفائهم غير المحدود
هؤالء األحرار ما غرّهم ماٌل وال دنيا

ما غرّهم شيء في هذا الوجود
وما الدنيا إاّل ثمن بخس بعينهم

حين يكون مكسبهم الله وجّنات الخلود
وما حسين إاّل منهم ودّع أهله وأحبّته

وشّد الرحال على درب الشهادة المنشود
ليكون بين إخوة دربه في الميادين
التي يسمو بها كّل حرٍّ في الوجود

وكان في األربعين شهيداً يُزّف
للقاء ربّه اليوم الذي كان َموعود

الذي أحبّه دون الدنيا وما فيها
وما أراد يوماً من هذا اللقاء أن يعود

فنال الشهادة بعد أن رفع راياتنا
فوق قمم المجد الشامخ المنشود

وعاد لتحضنه األرض بترابها
وتزهر عزّها بشهادة حسين كمال حمود

مريم سيف الدين

 من طيِب 
تراب الشام

مهداة إلى الشهيد حسين كمال حمود)*(

)*( استشهد دفاعاً عن المقّدسات، بتاريخ: 30-11-2015م.

بأقالمكم
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عند عتبة بابها.. ضاعت أبجدّيتي
القواميس  أّي  من أين أبدأ؟ ومن 

أنتقي كلماتي؟
أِمن قاموس العزاء؟

لست أدري ..
كيف أحادثَك؟

وبأّي نبرة أكلّمك؟
لست أدري

أأُكلمك بنبرة الحزن؟
أو بنبرة البكاء!

حقاً لست أدري..
كيف سأعزيك بمصاب 

..O  الزهراء
أسمعَت األنين؟

نادت  حين  الزهراء  صوت  أّن  أم 
ــؤادك  ف نياط  قطّع  قــد  لفّضة 

بحسرة؟

عتبة  والزهراء على  الحال..  كيف 
االحتضار 

جانبَيها  على  الرسول  وبسبطي 
يبكيان 

كيف أواسيك وجّدتك بهذه الحال
دموعك..  أجّفف  أن  لي  كيف 
وهي  الــحــوراء  عّمتك  لمصاب 
على مشارف اليُتم تعانق أطراف 

الرداء..
اعذرني.. فقد ضاعت أبجديّتي..

عيناي  وبكت  كلماتي..  وضاعت 
لهْول المصاب 

صاح  فقد   .. إمامي  يا  اعذرني 
فؤادي: »يا لثارات الزهراء«.

زينب الرشيد

ً
ما

ُ
 ُحل

ُ
رأيت

رأيُت في حلمي ما ال يُرى
رأيُت سهماً من الشّر يأتي نحونا

رأيُت دماء الشهداء فوقنا
تحمينا من شّر العدّو اللّدود

رأيُت في السماء دموع األمهات

ممزوجًة بدماء أبنائهنَّ
فوقنا... هم حماتنا

وفوقهم نصٌر من الله لنا
فاسمعوا يا أيّها األعداء

رسالًة من حزب الله لكم
أينما كنتم فاستسلموا

فإّما اليوم يومكم أو غُد
فإّما اليوم يومكم أو غُد

غدير األشمر

107

 م
20

18
ي 

ثان
 ال

ون
كان

/ 3
16

د 
عد

ال



)Sudoku( ســـــودوكـو
مكّونة  الشبكة  هذه  اللعبة:  شروط 
كبير  مربع  وكل  كبيرة  مربعات   9 من 
مقّسم إلى 9 خانات صغيرة. من شروط 
9 ضمن  1 إلى  اللعبة وضع األرقام من 
في  الرقم  يتكرر  ال  بحيث  الخانات 
أو  أفقي  خط  كل  وفي  كبير  مربع  كل 

عمودي.

من هو؟ 

8 5 6

2 4

4 3 9 5

4 9 7

2 9 7

9 6 2

8 7

6 3 1

5 3 8

ملك النحو
هو ظالم بن عمرو بن سفيان الدؤلّي الكناني المعروف بأبي األسود 
الدؤلّي )16هـ.ق/ 69هـ.ق(. ولد قبل بعثة محّمد P وآمن به، لكّنه لم 
يرَه. َصِحَب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب Q، وشهد معه وقعة 
صفين والجمل ومحاربة الخوارج. ولُقِّب بملك النحو لوضعه علم النحو.

أّول من شّكل  وكان   ،Q علّي  اإلمام  بأمٍر من  النحو  علم  وضع 
أحرف المصحف ونقَّطها، ووضع النقاط على األحرف العربية.

يعّد أبو األسود من الفرسان والعقالء وله نوادر كثيرة منها أنّه كان 
 Q نازالً في بني قشير بالبصرة فكانوا يرجمونه بالليل لمحبّته لعلّي
وُولده فإذا أصبح يذكر رجمهم له فيقولون: الله رجمك! فيجيبهم إنّكم 
تكذبون لو رجمني ألصابني وأنتم ترجمون فال تصيبون. ومنها أنّه كان 
له دار بالبصرة، وله جار يتأّذى منه كّل وقت، فباع الدار، فقيل له: بعت 

دارك؟ فقال: بل بعت جاري.
اختلفت الروايات في سبب وضع أبي األسود الدؤلي ألبواب النحو، 
منها أّن بنت أبي األسود قالت له: ما أْجَمُل السَماِء؟ فقال: نُجوُمَها، قالت: 
أنا ال أستفِهُم يا أبتاه، بل أتعّجب، فقال: إذا أردِت أن تتعجبي فافتحي 
فاِك وقولي ما أجَمَل الَسَماَء! فأخبر بذلك عليّاً Q فأعطاه أصوالً بنى 

منها النحو، وعمل َمن بعده عليها.
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لماذا جعل الله الزكاة؟
والزكاة  الله...  »فجعل   :O الزهراء  السيّدة  عن  الفدكيّة  الخطبة  في  ورد 

تزكية للنفس ونماًء في الرزق«.
الحسن  أبا  سمعت  قال:  العقرقوفي  مبارك  عن  الرحمن  عبد  بن  يونس  وذكر 

Q يقول: »إنّما وضعت الزكاة قوتاً للفقراء وتوفيراً ألموال األغنياء«.
)علل الشرائع، الصدوق، ج2، ص368(.

﴾ )الزمر: 67(. ﴿َوَما َقَدُروا اللََّه َحقَّ َقْدِر
إذا ابتُليت بمن يزدريك وال يعاملك بما يليق بك فال تتعّجب وال تبتئس.. 

روا الله!!! فكيف بك أنت؟! فأكثر الناس منذ أن ُخلقوا لم يُقدِّ

لماذا؟

أحجية 

يتدّبرون

كيف؟
كيف أعالج الخوف عند طفلي؟

السنتين مثالً يخاف من  العمر، فالطفل دون  يختلف خوف األطفال باختالف 
التعرّض إلصابة أو  العالية، ومن هو فوق السنوات السبع قد يخاف من  األصوات 

جرح أو موت. كيف يمكن معالجة هذه المشكلة؟ 
إّن معاقبة  ثانياً:  القديم وما يخاف منه.  الطفل  أوالً: معرفة سجّل  المهم  من 
وتؤذيه.  مشاعره  كتم  إلى  تؤدي  بل  المعالجة،  على  تساعد  ال  على خوفه  الطفل 
ثالثاً: على الوالدين تنمية قدرته على مواجهة الخوف، كأن يلعب الوالدان وطفلهما 

بألعاب تمثّل األشياء التي يخاف منها حتى يكسر حاجز الخوف منها.
وأخيراً، ينصح الخبراء بمساعدة الطفل في التحّدث عن خوفه؛ ألنّه يساعده في 

التغلّب عليه.

كيف يمكن ترتيب خمس واحدات )1، 1، 1، 1، 1( ليكون مجموعها 14؟
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الكلمات المتقاطعة

أفقياً:
1– أحد أيام األسبوع

 2– دولة عربية – والدة
3 – أروي النبات من الماء – ِسلْم بين الطرفين

4– اشتاق – نصف كلمة عادل – أحست بدوار 
في الرأس وعدم القدرة على الوقوف

5– عاصمة دولة افريقية 
6– أصل إلى المكان – واحد

7– أسعار – مادة قاتلة
8– البعيدات

وكبر  زاد   – وجهه  على  الغناء  ألقى   –9
– جمع

10– ضد نهاري – آلة موسيقية

عمودياً:

1– أحد أيام األسبوع – يتناول الطعام

2– ضوء – عقلي

3– لمعان – قبطان

4– شهر هجري

5– من الحبوب – الغيم 

6– رجع – عودة

7– أداة نصب – أرشدونا

8– هاتِف ومنادي – قرأ الكتاب

9– أحد أيام األسبوع – حرف جر

10– أذنت بفعل الشيء – ماء العين

12345678910

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الواحة
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حل الكلمات المتقاطعة الصادرة في العدد 315

يمكن لمن يرغب من اإلخوة القرّاء في المشاركة في سحب قرعة المسابقة؛ 

أن يستعلم عن التاريخ من مركز المجلة.

Sudoku حــــل شبــكـة
الصادرة في العدد 315

�أجوبة م�سابقة العدد 314

5 6 7 1 3 9 4 8 2

9 1 2 7 4 8 3 6 5

3 8 4 6 2 5 1 9 7

7 3 8 9 1 6 2 5 4

4 5 1 2 8 3 6 7 9

2 9 6 4 5 7 8 3 1

8 2 9 3 7 1 5 4 6

6 4 5 8 9 2 7 1 3

1 7 3 5 6 4 9 2 8

12345678910
ةبعكلاةكم1

هبراحمرح2

دادممعازم3

ملاتدانو4

ملاسهاد5

يممهدحل6

ناطيحةزمح7

تملثعبغر8

مبرعلارا9

يفبلاطوبا10

1- صح أم خطأ؟

أ– صح

ب– صح

ج– خطأ

2- امأل الفراغ:

أ– الشباب

ب– دماء الشهداء

ج– إيمانها O بالله

3- َمن القائل؟

أ– اإلمام الخميني}

Qب– اإلمام الصادق

ج– اإلمام الخامنئي {

4- صّحح الخطأ حسبما ورد في العدد:

  أ– للشعائر

ب– للمربّي

ج– المجاهدين

5- من/ ما المقصود؟

أ– دعاء العهد

ب– الزاهد

ج– المشي في األربعين

6- مشاركات القرّاء

7- السيّد محّمد

8- الرقاد

9- الزهايمر

10- في األربعين

جواب األحجية: 
.14 =11+1+1+1

 م
20

18
ي 

ثان
 ال

ون
كان

/ 3
16

د 
عد

ال

111



»الليلة حاسمة، قد رتّبنا الالزم، وأملنا هو الله«. أنهى حسن جملته بعدما 
الحظ تململ صديقه »فادي« الماركسّي -كما يدعونه- مع ابتسامة فاترة ليبدأ 
بالتهّكم كعادته عندما يتحّدث أحدهم عن الله: »لماذا تلقي كّل شيء على 
الله؟ أنت تخترع سبباً لفشلك، خطّط جيّداً واعتمد على نفسك، وكن واقعياً«. 

تمتم حسن: »متى ستفتح عينك األخرى؛ لترى الله يا صديقي؟!«.
شيباً  وصغاراً،  كباراً  األهالي  ونهض  القرية،  اإلسرائيليّون  اجتاح  يومها 
قدور  يحملن  الشرفات،  وعلى  المنازل  سطوح  على  النساء  ووقفت  وشباباً، 

الزيت المغلّي...
لجأ حسن وفادي إلى جدار عاٍل؛ ليحتميا خلفه من وابل الرصاص. نادتهما 
تطوقهما،  تكاد  األعداء  من  مدّججة  قّوة  ألّن  منزلها؛  ليدخال  عجوز  سيدة 

وسريعاً تسلاّل إلى الداخل.
أزاحت فرشة كبيرة من مكانها، فيما أكياس أدويتها تفترش األرض حولها؛ 
ليظهر باب خشبّي، يغطي قبواً كانت تستخدمه كمخزن لحطب موقد الشتاء.

نزل الصديقان، فيما أعادت السيدة فرشتها إلى مكانها وتظاهرت بالنوم. 
وكما توقّعت، اجتاح المعتدون غرفتها ووّجهوا أسلحتهم إليها، كانت تجيبهم: 

»ال أحد هنا، وأنا مريضة..«. لكنهم أصّروا أنهم شاهدوا أحداً دخل منزلها.
همس فادي: »هلكنا«، لكّن حسناً بدأ يقرأ آيات الكرسي والسّد.. نظر إليه 
فادي وبدأ يرّدد اآليات معه ولم يتوقف، وأخذ يقرأ ويقرأ.. أشار إليه حسن 
بخفض صوته، لكن فادي تابع القراءة.. حتّى صاحت السيدة: »مشي الحال، 

اطلعوا«. فجأة بدأ فادي يصرخ: »الله أكبر، الله أكبر....«.
يقول الحاج حسن اليوم: »يومها وضعت يدي على فم صديقي ألكّممه؛ 

فعندما رأى الله بعين القلب، كاد يفضح سرّنا!«.
كانت أحد بيارق النصر بالله، فقد انتصرت »معركة«، ودحرت األعداء)1(.

 

من أحداث انتفاضة بلدة »معركة« البطولية، عام 1984م.( 1)

ــرى ــعــيــن األخــ ال
نهى عبد الله

آخر الكالم
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