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 ،b قليلة هي الكلمات والرسائل التي وصلتنا عن صاحب العصر والزمان
إّال أّن ما وصلنا عنه كاٍف ألن يوّضح صورة المسار الذي ينبغي أن يكون 
عليه الموالون في عصر غيبته الكبرى، وهم الذين يعاهدونه في صباح كّل 
جمعة وكّل يوم، بأن يكونوا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. 

b، كفيلٌة بأن تحّدد وظائف جليلة في عصر  إّن فقرة مّما ورد عنه 
رسالته  في  قوله  ذلك  ومن  بها،  وااللتزام  اتّباعها  للموالين  ينبغي  الغيبة، 
للشيخ المفيد (رضوان الله عليه) -وهو من كبار علماء الشيعة في القرنين 
على  لطاعته-  الله  -وّفقهم  أشياعنا  أّن  "لو  الهجريّين-:  والخامس  الرابع 
الُيمُن  عنهم  تأّخر  لما  عليهم،  بالعهد  الوفاء  في  القلوب  من  اجتماعٍ 

بلقائنا"(1). فإّن في هذه الفقرة مفاهيم ثالثة:
بل  "أشياعي"،  يقل  لم   b إنّه  حيث  "أشياعنا"؛  بكلمة  يرتبط  أولها: 
هو  إنّما  اتّباعه  أّن  إلى  إشارٌة  يبدو،  ما  على  ذلك  وفي  "أشياعنا"،  قال 
واألنبياء  واألوصياء  األطهار  األئّمة  من  سبقه  من  لكّل  بالمالزمة  اتّباع 
والمرسلين  h، الذين حملوا لواء الحّق ونهضوا في وجه الباطل، وكانوا 
إلى إقامة العدل والقسط بين عباد الله، فمن كان مشايعاً  يرومون دوماً 
لإلمام المهدّي b، فهو حكماً مشايٌع للنبّي موسى c والنبّي عيسى 
كّل  تختزن  حركته  أّن  على  يدّل  وهذا   ،f محّمد  األكرم  والنبّي   c

حركة التاريخ الثائر والثائرين، والصالحين والمصلحين عبر العصور.
وثانيها: نستفيده من قوله b: "وّفقهم الله لطاعته"، حيث إّن هذه 
الكلمة تختزن معنًى جليالً وعظيماً، أال وهو حرص المؤمن على المؤمن، 
سننه  والتزام  الله  طاعة  في  والسداد،  والتوفيق  الخير  له  يحّب  أن  في 
يمّن  وكرمه  بفضله  تعالى  الله  لعّل  الغيب  في ظهر  له  فيدعو  وأحكامه، 
عليه بالتوفيق، وهذا من أرفع اآلداب والصفات التي يتحلّى بها المؤمنون. 
ولم يغفل b في كلماته هذه، أن يدعو ألتباعه ومحبّيه بالتوفيق لطاعة 

الله، وهو صاحب القلب المحّب والنفس النقيّة.

 اإلمام b ُيعاتبنا
الشيخ بالل حسين ناصر الدين
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إشارته  فــي  يكمن  وثالثها: 
من  نوعاً  طيّاتها  في  تحمل  التي 
وشيعته  مواليه  أّن  إلى  العتاب، 
القلوب  من  اجتماٍع  على  كانوا  لو 
عاهدوه   الذي  بالعهد  الوفاء  في 
عليه، لما تأّخر عنهم اليُمُن بلقائه. 
آخر  سبباً   b أوضــَح  فقد  وبهذا 
وخروجه،  ظهوره  تأّخر  أسباب  من 
وفي  قلوبهم.  توافق  عدم  وهو  أال 
على  تُلقى  عظمى،  مسؤوليّة  ذلك 
اختالف  على  الموالين،  كّل  عاتق 
وغيرها،  منها  القوميّة  مشاربهم، 
عرباً كانوا أم فرساً أم تُركاً، ينتمون 
إلى  أم  هذا،  السياسّي  الحزب  إلى 
يكونوا  بأن  ذاك،  السياسّي  التيار 
الصعيد  على  متآلفين،  متّحدين 
الفردّي، فال يحمل أحُدهم غّالً على 
إيذائه  سبيل  في  يسعى  وال  آخر، 
أو إهانته أو تسقيط أمره وسمعته 
بين الناس، وعلى الصعيد الجماعّي، 
كأن ال يقفوا في وجه بعضهم بعضاً 
تتّحد  وأن  المحّقة،  القضايا  في 
ما  نحو  جميعاً   حركتهم  بوصلة 
النصرة من عاهدوا اإلمام b عليه،

المباركة. دولته لقيام والتمهيد

الشيخ المفيد، المزار، ص 11.) 1(

الهوامش

5

2م
02

3 
ذار

3 آ
78

د 
عد

ال



إمكانّية المعجزة• 
إّن إطالة عمر اإلنسان، كما طال عمر النبي نوٍح c أو كما حصل 
مع اإلمام المهدّي b، قروناً متعّددة، هي على خالف ما نألفه من القوانين 
وبذلك،  الحديثة.  واالستقراء  التجربة  بوسائل  العلم  أثبتها  التي  الطبيعيّة 
تصبح هذه الحالة بما أنّها واقعة فعالً، معجزًة عطّلت قانوناً طبيعيّاً مألوفاً 
في حالة معيّنة؛ للحفاظ على حياة الشخص الذي أُنيط به الحفاظ على 
على  غريبة  أو  نوعها،  من  فريدة  المعجزة  هذه  وليست  السماء.  رسالة 
عقيدة المسلم المستمّدة من نّص القرآن والسّنة؛ فليس قانون الشيخوخة 
والهرم أشّد صرامة من قانون انتقال الحرارة من الجسم األكثر حرارة إلى 
حياة  لحماية  القانون  هذا  ُعطّل  وقد  يتساويا،  حتّى  حرارة  األقّل  الجسم 
النبي إبراهيم c، فقيل للنار حين أُلقي فيها c: ﴿ُقلَْنا يَا نَاُر كُونِي 
بَرْداً َوَسَالماً َعلَى إِبَْراِهيَم﴾ (األنبياء: 69)، فخرج منها كما دخل سليماً لم 

يصبه أذًى.

متى تتدّخل المعجزة؟• 
ثبت لدى المسلمين كثيٌر من المعجزات، وكثيٌر من القوانين الطبيعيّة 
h؛  الله على األرض  األنبياء وحجج  التي ُعطّلت لحماية أشخاص من 
فُفلق البحر لموسى c، وُشبّه للرومان أنّهم قبضوا على نبي الله عيسى 
c ولم يكونوا قد قبضوا عليه، وخرج النبّي محّمد f من داره وهي 

b طـول عمـر اإلمــام
بيــن اإلعجــاز والعلـم)*( 
g السّيد الشهيد محّمد باقر الصدر

عرفنا حّتى اآلن أّن العمر الطويل ممكن علمّياً. ولكن لنفترض أّن 
يمكن  ال  صارم  قانون  والهرم  الشيخوخة  قانون  وأّن  ممكن،  غير  ذلك 
للبشريّة، اليوم وعلى المدى الطويل، أن تتغلّب عليه، وتغّير من ظروفه 

وشروطه، فماذا يعني ذلك؟

6

مع ٕامام زماننا



التي ظلّت ساعات  محفوفة بحشود قريش 
تتربّص به لتهجم عليه، فستره الله تعالى 
عن عيونهم وهو يمشي بينهم. كّل هذه 

ُعطّلت  طبيعيّة  قوانين  تمثّل  الحاالت 
لحماية شخص، كانت الحكمة الربّانيّة 
الحفاظ على حياته، فليكن،  تقتضي 
من  والهرم  الشيخوخة  قانون  إذاً، 

تلك القوانين.
ذلك  من  نخرج  أن  يمكن 
كلّما  ــه  أنّ وهو  عام  بمفهوم 
حياة  على  الحفاظ  توقّف 
على  األرض  في  لله  حّجة 

طبيعّي،  قانون  تعطيل 
ذلك  حياة  إدامة  وكانت 
ــشــخــص ضـــروريّـــة  ال
التي  مهّمته  إلنجاز 
تدّخلت  لها،  أُعـــّد 
الربّانيّة  العناية 
ذلك  تعطيل  في 
إلنجاز  القانون 
ــك. وعــلــى  ــ ذلـ
كان  إذا  العكس، 

انتهت  ــد  ق الشخص 
وفقاً  سيُستشهد  فإنّه  ربّانيّاً،  لها  أُِعّد  التي  مهّمته 

لما تقّرره القوانين الطبيعيّة.

هل يمكن أن يتعطّل قانون الطبيعة؟• 
عادًة، تواجه هذه الحالة مجموعة أسئلة: كيف 
العالقة  القانون؟ وكيف تنفصم  يمكن أن يتعطّل 
الضروريّة التي تقوم بين الظواهر الطبيعيّة؟ وهل 
هذه إّال مناقضة للعلم الذي اكتشف ذلك القانون 
الطبيعّي، وحّدد هذه العالقة الضروريّة على أُسس 

تجريبيّة واستقرائيّة؟!
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في  الضرورة  فكرة  عن  بالتنازل  ذلك  عن  أجاب  قد  نفسه  العلم  إّن 
القانون الطبيعّي، وتوضيح ذلك:

التجربة والمالحظة  العلم على أساس  الطبيعيّة يكتشفها  القوانين  إّن 
المنتظمة، فحين يطّرد وقوع ظاهرة طبيعيّة عقيب ظاهرة أخرى، يُستدّل 
األولى  الظاهرة  ُوجدت  كلّما  أنّه  وهو  طبيعّي،  قانون  على  االطّراد  بهذا 
القانون  هذا  في  يفترض  ال  العلم  أّن  غير  عقبها.  الثانية  الظاهرة  ُوجدت 
الطبيعّي عالقة ضروريّة (أي إّن ذات الظاهرتين يلزمهما باالتصال والتعاقب 
في الظهور) بين الظاهرتين نابعة من صميم هذه الظاهرة وذاتها، وصميم 
البحث  ووسائل  للتجربة  يمكن  ال  غيبيّة،  حالة  الضرورة  ألّن  وذاتها؛  تلك 

االستقرائّي والعلمّي إثباتها.
ولهذا، فإّن منطق العلم الحديث يؤكّد أّن القانون الطبيعّي، كما يعرّفه 
العلم، ال يتحّدث عن عالقة ضروريّة، بل عن اقتران مستمّر بين ظاهرتين، 
فإذا جاءت المعجزة وفصلت إحدى الظاهرتين عن األخرى في قانون آخر، 
لم يكن ذلك فصماً لعالقة ضروريّة بين الظاهرتين، غاية األمر أّن العلم لم 

يستطع تفسير سبب انفصالهما، أو القانون اآلخر.

العلم يصّدق المعجزة• 
الحقيقة أّن المعجزة في مفهومها الدينّي، قد أصبحت في ضوء المنطق 
العلمّي الحديث مفهومة بدرجة أكبر مّما كانت عليه في ظّل وجهة النظر 

الكالسيكيّة إلى عالقات السببيّة.
فقد كانت وجهة النظر القديمة تفترض أّن كّل ظاهرتين اطّرد اقتران 
من  أّن  تعني  والضرورة  عالقة ضرورة،  بينهما  فالعالقة  باألخرى  إحداهما 
العالقة  هذه  ولكن  األخرى،  عن  الظاهرتين  إحدى  تنفصل  أن  المستحيل 
تحّولت في منطق العلم الحديث إلى قانون االقتران أو التتابع المطّرد بين 

الظاهرتين، دون افتراض تلك الضرورة الغيبيّة.
أو  االقتران  في  االطّراد  لهذا  استثنائيّة  حالة  المعجزة  تصبح  وبهذا، 

التتابع، دون أن تصطدم بضرورة أو تؤّدي إلى استحالة.
أّما على ضوء األسس المنطقيّة لالستقراء، فنحن نتّفق مع وجهة النظر 
بين  الضرورة  عالقة  على  يبرهن  ال  االستقراء  أّن  في  الحديثة،  العلميّة 
الظاهرتين، ولكّنا نرى أنّه يدّل على وجود تفسير مشترك الطّراد التقارن أو 

التعاقب بين الظاهرتين باستمرار.
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(*) من كتاب: بحث في المهدوّية، ص 74 - 82.

الهوامش

وهذا التفسير المشترك كما يمكن صياغته على أساس افتراض الضرورة 
الذاتيّة، كذلك يمكن صياغته على أساس افتراض وجود حكمة دعت منظّم 
وهذه  باستمرار،  أخرى  بظواهر  معيّنة  ظواهر  ربط  إلى  سبحانه  الكون 

الحكمة نفسها تدعو أحياناً إلى االستثناء، فتحدث المعجزة.
إذاً، المعجزة ال تتناقض مع العلم، بل بات هذا األخير قادراً على إثباتها 
يمكن تصديقه وتقبّله،  وتقبّلها. من هنا، أصبح طول عمر اإلمام b أمراً 
ألهداف  التقليديّة  الطبيعيّة  القوانين  تعطّل  معجزة  وجود  قاعدة  على 

رسمها الله تعالى، وأراد تحقيقها عن طريق تلك المعجزة.

9

2م
02

3 
ذار

3 آ
78

د 
عد

ال



كيفّية القنوت• 
أنّه  بمعنى  اإلماميّة؛  بين  المتعارفة  الخاّصة  الكيفيّة  هذه  على  هو   
والدعاء  السماء،  الكّفين نحو  باطن  الوجه وبسط  اليد حذاء  برفع  متقّوم 
بالمأثور أو غير المأثور. ويجوز الدعاء بكّل لسان، عربيّاً كان أم غير عربّي، 

والعربّي أحوط وأفضل.

أفضل القنوت• 
الفرج،  دعاء  فيه  األدعية  أفضل  إّن  الفقهاء  قال 
ولم يَر الكاتب دليالً فقهيّاً معتّداً به لألفضليّة، ولكّن 
مضمون الدعاء داّل على أفضليّته التاّمة ألنّه مشتمل 
على التهليل والتسبيح والتحميد، وهي روح التوحيد. 
اإللهيّة،  العظيمة  األسماء  على  أيضاً  مشتمل  وهو 
والرّب،  والعظيم  والعلّي  والكريم  والحليم  كاللَّه 
وعلى ذكر الركوع والسجود، وأسماء الذات والصفات 
على  والسالم  وعال،  جّل  الحّق  وتجلّيات  واألفعال، 
فكان   .h وآله   f النبّي  على  والصالة  المرسلين، 
هذا الدعاء باختصاره مشتمالً على جميع وظائف األذكار 

القنـــوت
مقام االنقطاع إلى الحّق)*(
اعلم أّن القنوت من المستحّبات المؤكّدة، التي ال ينبغي تركها، وله 

فضل عظيم وثواب جزيل. 
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الخاصة بالصالة، ويمكن إثبات أفضليّته بقول الفقهاء (رضوان الله عليهم)، 
عّنا. معتبر خفّي  دليل  بالكشف عن  وإّما  السنن،  أدلّة  في  بالتسامح  إّما 
ومن األدعية الشريفة التي لها فضل عظيم، دعاء "يا من أظهر الجميل"، 
العطايا  تعداد  وعلى  للحّق،  العبد  مناجاة  آداب  على  أيضاً  مشتمل  وهو 
الكاملة اإللهيّة، الذي يناسب حال القنوت، وهو حال المناجاة واالنقطاع 
كانوا  الله)  (رحمهم  العظام  المشايخ  وبعض  تاّمة.  مناسبة  الحّق  إلى 
مواظبين ومداومين عليه تقريباً. وهو من كنوز العرش وتحفة الحّق تعالى 

لرسول الله f، ولكّل من فقراته فضائل وثواب كثير.

أدب القنوت• 
مع أّن الصالة جميعها إظهار للعبوديّة وثناء على 
الله، فإّن الذات المقّدسة للحّق جّل وعال، فتحت باب 
القنوت،  بالخصوص في حال  للعبد،  المناجاة والدعاء 
وهو حال المناجاة واالنقطاع إلى الحّق، وشرّفته بهذا 

التشريف. فاألفضل في أدب عبوديّة العبد السالك: 
1. أن يراعي أدب المقام المقّدس الربوبّي.

2. أن يراقب أدعيته لتكون مشتملة على تسبيح الحّق 
تعالى وتنزيهه، وتتضّمن ذكر الحّق وتذكّره.

3. أن يكون ما يسأل الحّق تعالى في هذه الحالة الشريفة من سنخ المعارف 
اإللهيّة، وطلب فتح باب المناجاة، واألُنس، والخلوة، واالنقطاع إليه.

والشهوات  الحيوانيّة  الخسيسة  واألمــور  الدنيا  سؤال  عن  يحترز  أن   .4
النفسانيّة، فيصيبه الخجل في محضر األطهار، ويصير بال حرمة ووقار 

في محضر األبرار.

القنوت انقطاع تاّم • 
أيّها العزيز، إّن القنوت هو قطع اليد عن غير الحّق، واإلقبال التاّم على 
عّز الربوبيّة، ومّد يد السؤال خالية الكّف إلى الغنّي المطلق، والكالم عن 

الدنيا في هذا الحال هو كمال النقصان وتمام الخسران.
أيّها العزيز، حيث إنّك اآلن بعدت عن وطنك، وهجرت مجاورة األحرار، 
تحبس  فال  الكثيرة،  والمحن  التعب  ذات  المظلمة  الدار  بهذه  وابتُليت 

نفسك بقيود الدنيا، وال تنسج على نفسك خيوطها كدود القّز.

"إلهي هب لي كمال االنقطاع إليك"• 
أيا عزيزي، إّن الله الرحمن قد خّمر فطرتك بنور المعرفة ونار العشق، 

هــو  الـــــقــــــنــــوت  إّن 
قـــــــطـــــــع الــــــــيــــــــد عــــن 
غـــــــــــــــيـــــــــــــــر الـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــّق، 
واإلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــاّم عــــــــــلــــــــــى 
عـــــــــــــــــــــّز الـــــــــــربـــــــــــوبـــــــــــّيـــــــــــة
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وعّشاق  كاألنبياء  بأنوار  وأيّدها 
كاألولياء، فال تطفئ هذه النار بتراب 
تكّدر  وال  ورمادها،  الدنيّة  الدنيا 
ذاك النور بكدورة التوّجه إلى الدنيا 
وظلمتها، وهي دار الغربة، فإنّك إذا 
توّجهت إلى الوطن األصلّي وطلبت 
عليه  وعرضت  الحّق  إلى  االنقطاع 
حالة هجرانك وحرمانك بقلب موجع 
واضطرارك  مسكنتك  حال  وأظهرت 
الغيبّي  اإلمــداد  فيدركك  ووجعك، 
وتجبر  باطنيّة  مساعدة  وتساعد 
النقائص؛ إذ من عادته اإلحسان ومن 

شيمته التفّضل.
من  القنوت  فــي  ــرأت  ق وإذا 
إلمام  الشعبانيّة  المناجاة  فقرات 
 ،cالمتّقيــــن وأميــر المؤمنين
"إلهي هب   :c قوله  وخصوصاً 
إلى  إلــيــك.."  االنقطاع  كمال  لي 
آخره، فاقرأه بحال االضطرار والتبتّل 
كقلب  ميّت  بقلب  ال  والتضّرع، 

الكاتب فهو أنسب لهذه الحال.
القنوت  مقام  إّن  وبالجملة، 
السجود؛  كمقام  الكاتب  نظر  في 
العبد  فناء  مقام  السجود  أّن  فكما 
فالقنوت  والغيريّة،  الغير  وترك 
وترك  الحّق  إلى  االنقطاع  مقام 
روح  وهو  الغير،  على  االعتماد 

التوكّل. مقام 
 

للصالة،  المعنوّية  اآلداب  كتاب  من  مقتبس   (*)
األمور  بعض  آداب  في   ،g الخمينّي  لإلمام 

الداخلة والخارجة للصالة، الفصل الثاني، بتصرف.

الهوامش
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معاناة البشر• 

لعلّه أمٌر نادر الحدوث، في مرحلة من تاريخ البشريّة، أن يشعر البشر 

يشعرون  الذي  القدر  بهذا  إلى مخلّص،  بالحاجة  العالم،  أنحاء  في جميع 

به اليوم؛ الجميع يشعرون بالحاجة إلى منقذ، ويد القدرة اإللهيّة، وإمامة 

المعصوم، والهداية اإللهيّة. 

والمذاهب  الفكريّة  المدارس  مختلف  البشريّة  جّربت  أن  وبعد  اليوم، 

المتنّوعة من الشيوعيّة إلى الديموقراطيّة الغربيّة، وإلى الليبراليّة الديموقراطيّة 

الرائجة في العالم، ومع كّل اّدعاءاتهم هذه، ال يشعر البشر بالراحة واالستقرار. 

الحياة بشكٍل كامل  الذي غيّر شكل  المدهش،  العلمّي  التقّدم  ومع كّل هذا 

الفقر،  بالسعادة؛ فالبشريّة تعاني من  البشر ال يشعرون  العالم، ما يزال  في 

في االنتظار
استشراُف المستقبل)*(
الُم  في البداية، نتوّجه بالتحّية إلى بقّية الله (أرواحنا فداه): "اَلسَّ
أَخَذُه  الَّذي  اللِه  ميثاَق  يا  َعلَْيَك  الُم  اَلسَّ أْرِضِه،  في  اللِه  بَِقيََّة  يا  َعلَْيَك 
الُم َعلَْيَك أيَُّها الَْعلَُم  الُم َعلَْيَك يا َوْعَد اللِه الَّذي َضِمَنُه، اَلسَّ َوَوكََّدُه، اَلسَّ
َغْيَر  َوْعًدا  الْواِسَعُة،  َوالرَّْحَمُة  َوالَْغْوُث  الَْمْصُبوُب  الَْمْنُصوُب َوالِْعلُْم 
الُم  اَلسَّ تَْقُعُد،  َعلَْيَك حيَن  الُم  اَلسَّ تَقُوُم،  َعلَْيَك حيَن  الُم  اَلسَّ َمكْذُوب... 

َعلَْيَك حيَن تَْقَرأُ َوتَُبيُِّن"(1).
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والمرض، والفحشاء، والمعصية، وغياب العدالة، وعدم المساواة، وفجوة طبقيّة 
العالميّة للعلم، واالكتشافات  البشر يعانون من استغالل القوى  عميقة جّداً. 

الطبيعيّة، والقدرات المستخرجة من الطبيعة، بشكٍل سيّئ. 
إّن استغالل العلم في خدمة الظلم ومصالح قوى االستكبار بعيداً عن 
العدالة، جعل الناس في أنحاء العالم يشعرون بالتعب، والقلق، واالضطراب، 
وبالحاجة إلى يٍد مخلّصة وقّوة معنويّة وإلهيّة تستطيع حّل تلك المشاكل. 

الحياة الحقيقّية• 
به  الله  "يمأل  أن  فداه) هي  (أرواحنا  الله  لبقيّة  العظيمة  المهّمة  إّن 
األرض قسطاً وعدالً"(2)؛ وهذا األمر ال يمكن تحقيقه سوى بالقدرة اإللهيّة 
شؤون  جميع  في  بالعدل  سيحكم  الذي   ،b األعظم  الله  بقيّة  يد  على 
الحياة: في القّوة، والثروة، والصّحة والسالمة، والكرامة اإلنسانيّة، والمنزلة 
للبشر  الحقيقيّة  فالحياة  التطّور.  وإمكانيّة  المعنويّة،  واألمور  االجتماعيّة، 

.b سوف تبدأ من زمن صاحب الزّمان

االنتظار واألمل• 
نقوم  أن  اإلسالم  مّنا  وموّجهة، طلب  مفيدة  الحاجة  تصبح هذه  لكي 

باالنتظار البّناء؛ أي الشعور باألمل واالعتقاد بوجود مستقبل قاطع. 
الفرج"(3).  انتظار  أّمتي  أعمال  "أفضل  قال:  أنّه   f النبّي  عن  يُنقل 
بعد  العبادة  "أفضل   : األمل. وفي رواية عن موسى بن جعفر هذا 
المعرفة انتظار الفرج"(4). المعرفة تعني التوحيد ومعرفة الحقائق اإللهيّة، 

ــّنــــا اإلســــــام  طـــلـــب مــ
أن نـــقـــوم بــاالنــتــظــار 
أي  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــّنــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء؛ 
الـــــــــــشـــــــــــعـــــــــــور بـــــــــاألمـــــــــل 
واالعــــــتــــــقــــــاد ـبـــوجــــود 
مــــــــســــــــتــــــــقــــــــبــــــــل قـــــــــاطـــــــــع
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ومن بعدها يأتي انتظار الفرج. وعن أمير المؤمنين c: "انتظروا الفرج 
إذاً،  اإللهّي.  الرحمة والفرج  تيأسوا من  الله"(5)؛ أي ال  َروح  تيأسوا من  وال 
يتخلّل انتظار الفرج األمل والحركة واإلقدام. وانتظار الفرج بحّد ذاته نوع 
على  تجبره  التي  والعجز  اليأس  حالة  من  اإلنسان  ينّجي  ألنّه  الفرج؛  من 

القيام بأفعال عجيبة وغربية. 

مجتمع مهدوّي• 
إّن انتظار الفرج ليس فقط الجلوس ووضع الكّف على الكّف والترقّب، 
بل يعني الجهوزيّة، واإلقدام، والمبادرة، وأن يشعر اإلنسان أّن ثّمة عاقبة 
الذين  فنحن  إليها.  للوصول  السعي  عليه  ويجب  عليها  الحصول  يستطيع 
ننتظر فرج بقيّة الله (أرواحنا فداه)، يجب علينا أن نسعى في طريق بناء 
المهدوّي؛  المجتمع  استطاعتنا من  بأنفسنا قدر  مجتمع مهدوّي، ونقترب 

ألنّه مجتمع القسط، والمعنويّة، والمعرفة، واألخّوة، والعلم، والعزّة.
الزمان الذي سيظهر فيه  الفرج ليس في نفاد الصبر وتحديد  وانتظار 
اإلمام b، وإنّما يعني تحضير النفس، ألّن نفاد الصبر واالستعجال هما من 
تستعجل  كنت  إذا  العباد"(6)؛  لعجلة  يعجل  ال  الله  "إّن  الممنوعة:  األمور 
القرار ويستعجل بناًء على  الله يجب أن يتّخذ  أّن  وتندفع، فهذا ال يعني 
عجلتك؛ كال، فكّل أمر له موعد، ووقت محّدد، وحكمة، وعلى أساس تلك 

الحكمة يتّم إنجازه.

اطمئنان القلوب• 
إّن هذه الراحة النفسيّة والطمأنينة الموجودة منشؤها انتظار الفرج، 
ويمكن مضاعفتها بواسطة الدعاء، واالستغاثة، والمناجاة مع الله من دون 
التوّسل بأئّمة  أو   ،(28 (الرعد:  الُْقلُوُب﴾  تَطَْمِئنُّ  اللِه  ِبِذكِْر  ﴿أَالَ  واسطة: 
الخالق  من  الوجود  عالم  في  األشخاص  أقرب  هم  الذين   ،h الهدى 
المتعال. هذه األمور تهب اإلنسان الراحة، والطمأنينة، واالنشراح، والبهجة، 

وتستجلب الرحمة اإللهيّة.
 إّن رفع األكّف بالدعاء، خصوصاً في هذه األشهر الفضيلة، قطعاً سيكون 

له آثاٌر وبركات على األفراد والمجتمع أيضاً.

*من كلمة اإلمام الخامنئّي aالمتلفزة بمناسبة 
بتاريخ   ،b والزمان  العصر  صاحب  والدة 

2020/4/9م.
العّالمة المجلسي، بحار األنوار، ج 53، ص171.) 1(
المصدر نفسه، ج 36، ص 316.) 2(

المصدر نفسه، ج 50، ص 318.) 3(
الكوراني، معجم أحاديث اإلمام المهدّي، ج4، ) 4(

ص142.
العّالمة المجلسي، مصدر سابق، ج 10، ص 94.) 5(
الشيخ الكليني، الكافي، ج 2، ص 245.) 6(
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الذنوب التي تورث النفاق• 
1. الرياء: هو من الذنوب التي تقضي على اإليمان، وتسبّب النفاق القلبّي، 

ومن مات على غير اإليمان فال نجاة له أبداً. 
إخباره  في   f النبّي  عن  ورد   :c الشهداء  سّيد  لمصاب  الفرح   .2
بشهادة الحسين c: "وكأنّي أنظر إليه وإلى مصرعه ومدفنه بها، 
ولدي  رأس  أهدي  وقد  المطايا  أقتاب  على  السبايا  إلى  أنظر  وكأنّي 
الحسين إلى يزيد. فوالله، ما ينظر أحد إلى رأس الحسين ويفرح إّال 
خالف الله بين قلبه ولسانه وعّذبه عذاباً أليماً"(1)؛ أي إّن اإلسالم سيكون 

على لسانه فقط، وقلبه غارق في ظالم الكفر.
3. البخل: والمقصود هنا البخل في أداء النفقات الواجبة كالزكاة وغيرها، 
ْن َعاَهَد اللَه لَِئْن آتَانَا ِمن  كما يقول تعالى في سورة التوبة: ﴿َوِمْنُهم مَّ
ن َفْضلِِه بَِخلُواْ ِبِه  ا آتَاُهم مِّ الِِحيَن* َفلَمَّ َقنَّ َولََنكُونَنَّ ِمَن الصَّ دَّ َفْضلِِه لََنصَّ
ْعرُِضوَن* َفأَْعَقَبُهْم نَِفاقاً ِفي ُقلُوِبِهْم إِلَى يَْوِم يَلَْقْونَُه ِبَما  ُهم مُّ َوتََولَّواْ وَّ
(التوبة: 75–77)؛ وقوله  يَكِْذبُوَن﴾  كَانُواْ  َوِبَما  َوَعُدوُه  َما  اللَه  أَْخلَُفواْ 

تعالى: ﴿إِلَى يَْوِم يَلَْقْونَُه﴾ يعني أنّهم يموتون على النفاق.

النفاق على الناس• 
ذا وجهين ولسانين؛ فهو  الشخص  أن يكون  يعني  الناس  النفاق على 
في حضور شخص يمدحه ويثني عليه ويُظهر محبّته وحّب الخير له، وفي 

غيابه يكون بخالف ذلك، كأن يذّمه ويتصّدى إليذائه واإلضرار به.
أو أنّه عندما يكون ثّمة عداء بين شخصين، يُظهر لكّل منهما أنّه معه 

ضّد اآلخر، ويحّسن له عداءه لآلخر.
وهنا، ينبغي القول إنّه إذا كان، في مثل هذا المورد، يُظهر لكّل منهما 
الصداقة دون أن يُظهر عداوته لآلخر، ودون أن يوغر صدر أحدهما ضّد 

النفاق)*( مورثات 
السّيد الشهيد عبد الحسين دستغيب

النفاق من األمراض القلبّية التي حّذر سبحانه وتعالى منها لعواقبها 
ما  هو  عواقبه؟  هي  وما  النفاق؟  سبب  هو  فما  واألخرويّة.  الدنيويّة 

سيعرضه هذا المقال.

ٔاخالقنا
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اآلخر، فليس ذلك نفاقاً. وكذلك إذا أظهر الصداقة لشخص سيّئ وشرير في 
حضوره حتّى يتخلّص من شرّه، فليس ذلك نفاقاً، بل هو من موارد التقيّة 

التي تصبح في بعض الموارد واجبة.

التقّية غير التملّق• 
إّن التقيّة سلوك جائز فقط عند خطر الضرر من ذلك الشرير. أّما ما 
يُرى من أكثر الناس من التملّق ألشخاص ضعفاً أمامهم أو طمعاً أو توّهماً 
ألمور ال حقيقة لها، ولذلك يتصّدون لمدحهم في حين ال يكون في قلبهم 
أّي وجود حقيقّي لهذه الكلمات، بل قد يكون ما في قلبهم عكس ذلك، 
ويسّمون هذا مداراة وُحسن تصرّف، فإنّه في الحقيقة نفاق قطعّي وحرام.

التلّون رديف الشرك• 
وإن صام وصلّى  f: "ثالث من كّن فيه كان منافقاً  الله  قال رسول 
وزعم أنّه مسلم: َمن إذا ائتُمن خان، وإذا حّدث كذب، وإذا وعد أخلف"(2).
الحكيم  الذكر  في  الله  عزائم  من  "إّن   :c المؤمنين  أمير  وعن 
-وإن  عبداً  ينفع  ال  أنّه  ويسخط،  يرضى  ولها  ويعاقب  يثيب  عليها  التي 
أجهد نفسه وأخلص فعله- أن يخرج من الدنيا مالقياً ربّه بخصلة من هذه 
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الخصال لم يتب منها: أن يشرك بالله في ما افترض عليه من عبادته، أو 
يشفي غيظه بهالك نفس، أو يقّر بأمٍر فعلَه غيرُه، أو يستنجح حاجة إلى 
فيهم  يمشي  أو  بوجهين،  الناس  يلقى  أو  دينه،  في  بدعة  بإظهار  الناس 
بلسانين"(3). ويقول اإلمام الباقر c: "بئس العبد عبٌد ُهَمزة لَُمزة يُقِبل 

بوجه ويُدِبر بآخر"(4).
وعن اإلمام السّجاد c: "الذنوب التي ترّد الدعاء: سوء النيّة وخبث 
الصلوات  وتأخير  باإلجابة،  التصديق  وترك  اإلخوان،  مع  والنفاق  السريرة، 
بالبّر  وجّل  عّز  الله  إلى  التقرّب  وترك  أوقاتها،  تذهب  حتّى  المفروضات 

والصدقة، واستعمال البذاء والفحش في القول"(5).

عذاب النفاق مرتبٌط بمقداره• 
مراتب  الخلق  ومع  الله  مع  النفاق  من  لكّل  إّن 

ودرجات تتفاوت عقوبتها وحرمتها بتفاوتها:

الــنــفــاق عــلــى الــنــاس يــعــنــي أن يكون 
الــــــــشــــــــخــــــــص ذا وجــــــــهــــــــيــــــــن ولــــــســــــانــــــيــــــن



الـــــــــــــنـــــــــــــفـــــــــــــاق مــــــــــــــــــــــن  لـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــّل  إّن 
مــــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــلـــــــــــــــــه ومـــــــــــــــــــــــــــع الـــــــــخـــــــــلـــــــــق 
ـمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ودرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
تــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــاوت عـــــــــــــــقـــــــــــــــوبـــــــــــــــتـــــــــــــــهـــــــــــــــا 
وـحـــــــــــــــــرمــــــــــــــــــتــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا بـــــــــــــتـــــــــــــفـــــــــــــاوتـــــــــــــهـــــــــــــا
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1. أعلى مرتبة النفاق مع الله: هي إظهار اإليمان باللسان وإنكاره بالقلب، 
ومن مات وهذه حاله يخلّد في النار وعذابه أشّد من عذاب الكّفار.

في  أنّه  في حين  باللسان  واليقين  اإليمان  إظهار  الثانية: هي  المرتبة   .2
الحقيقة شاّك، ومن مات على ذلك فهو في جهّنم، إّال أّن عذابه ليس 

كعذاب المنكر.
مقام  في  لكن  معاً،  والقلب  باللسان  إيمانه  يكون  أن  الثالثة:  المرتبة   .3
ويرائي، وشخص كهذا إذا مات فال يخلّد  لله يجعل له شريكاً  عبادته 
في النار، بل إّن إيمانه يُنجيه في نهاية األمر ويُدخله الجّنة، ولكن مّدة 

عذابه في البرزخ ومّدة بقائه في النار تتوقّفان على مقدار ريائه.
4. أقّل مراتب النفاق مع الله في العبادة: أن يزيد خشوع البدن على خشوع 
القلب، وقد ورد في هذا المضمون رواية عن الرسول األكرم f: "ما 

زاد خشوع الجسد على ما في القلب فهو عندنا نفاق"(6).

العدل اإللهّي • 
الرياء الذي يمارسه شخص إّما أن يكون 
أو في  المستحبّات،  أو في  الواجبات،  في 
وخصوصيّته.  كيفيّته  في  أو  العمل،  أصل 
مثالً: أقام الصالة لله ولكّنه في أثنائها أظهر 
رياًء،  كلّها  الصالة  صلّى  أو  رياًء،  الخشوع 
عمره  جميع  في  مرائياً  يكون  أن  ويمكن 

أو في جانب منه. على كّل حال، ال شّك في أّن العدل اإللهّي يتدّخل، وكّل 
محّمد  بشفاعة  وينجيه  بفضله  الله  فيعامله  ذنبه،  بمقدار  ب  يعذَّ شخص 

.h وآل محّمد
والعذاب يقع  فيما إذا مات المرائي ولم يتب، فإذا ُوفّق للتوبة الصادقة 
وقضاء العبادات التي أّداها رياًء، وأصلح ما أفسد من أمره، فإنّه ينجو من 
البعيد أن يموت  الرياء، فمن  المرائي إذا كان مصرّاً على  إّن  ثّم  العذاب. 
على اإليمان، ذلك أّن الذنوب التي تورث النفاق إنّما تورثه في حال اإلصرار 

عليها.

(*) مقتبس من: القلب السليم، ج 1، ص 90 - 94.
 العّالمة المجلسي، بحار األنوار، ج 44، ص248.) 1(
الشيخ الكليني، الكافي، ج 2، ص 291.) 2(
نهج البالغة، ج 2، ص 43.) 3(

الشيخ الصدوق، ثواب األعمال، ص 269.) 4(
الشيخ الكليني، مصدر سابق، ج 2، ص 396. ) 5(
 الحّر العاملي، وسائل الشيعة، ج 16، ص 282.) 6(
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من أحكام التعامل
مع غير المسلمين
الشيخ علي معروف حجازي

توجد عالقات واسعة بين المسلمين وغيرهم، بحيث تداخلت معها 
الثقافات، وهذا ما يستلزم أن يلتفت المسلم إلى األحكام الشرعّية في 
التعامل مع اآلخرين حّتى ال يذوب في سائر الثقافات، التي تبغي سلخه 

عن ثقافته ودينه. 

فقه الولي

طهارة أهل الكتاب• 

إّن أهل الكتاب على اختالف مذاهبهم محكومون بالطهارة ذاتاً.

التعامل مع منتجات الكيان الصهيونّي• 

الصهيونّي  الكيان  لصالح  تكون  التي  المعامالت  عن  االمتناع  يجب   .1
أو  استيراد  لمسلم  يجوز  وال  والمسلمين،  لإلسالم  المعادي  الغاصب 
ترويج بضائعه التي ينتفع من صنعها، وال يجوز بيعها أو شراؤها؛ لما 

في هذا التعامل من المفاسد والمضاّر على اإلسالم والمسلمين.
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2. لو كان شراء منتجات من شركات من غير 
بيعه  نفع  يُستخدم  مّما  الصهيونّي  الكيان 
وشرائه في دعم هذا الكيان الغاصب، أو 
في معارضة اإلسالم والمسلمين، فال يجوُز 

ألحد شراؤه وبيعه، وإّال فال مانع منه.
شراء  عن  االمتناع  المسلم  على  يجب   .3

واستعمال البضائع التي تباع في بالد المسلمين التي يعود نفع إنتاجها 
وشرائها إلى الصهاينة المحاربين لإلسالم والمسلمين.

إعادة  تتّم  التي  "اإلسرائيليّة"  البضاعة  وترويج  وشراء  بيع  يجوز  ال   .4
تصديرها، ثّم يتّم تغيير شهادة منشئها عن طريق بلدان أخرى.

5. ال يجوز للتّجار استيراد بضائع الكيان الصهيونّي وبيعها وترويجها داخل 
البلد الذي ألغى المقاطعة مع العدّو اإلسرائيلّي.

شراء البضائع من الغرب• 

1. ال مانع من استيراد وبيع وشراء واستعمال األلبسة المستوردة من البالد 
غير اإلسالمية.

وأّما األلبسة التي ينافي ارتداؤها العّفة واألخالق اإلسالمية، أو كان ارتداؤها 
يجوز  فال  اإلسالمية،  للثقافة   المعادية  الغربية  للثقافة  إشاعة  يعّد 

استيرادها وبيعها وشراؤها ولبسها.

وفي  اإلسالميّة،  غير  البالد  من  المستوردة  البضائع  شراء  في  كان  لو   .2
االستفادة منها، تقوية للدولة المستعِمرة المعادية لإلسالم والمسلمين، 
على  أو  اإلسالميّة  البالد  على  الهجوم  في  تستثمره  مالّي  دعم  أو 
المسلمين في أرجاء العالم، وجب شرعاً على المسلمين االمتناع عن 
شرائها وعن استعمالها واالستفادة منها، بال فرق في ذلك بين بضاعة 

وأخرى، وال بين دولة وأخرى من الدول المعادية لإلسالم والمسلمين.

تقليد الغرب في قّص الشعر• 

اإلسالم  بأعداء  تشبّهاً  كونه  القبيل  من هذا  كان  ما  في حرمة  المناط 
وترويجاً لثقافتهم، وهذا يختلف باختالف البالد واألزمنة واألشخاص، وليس 

للغرب خصوصية في ذلك.

اللباس المطبوع عليه أحرف وصور أجنبية• 

مفاسد  عليه  تترتّب  لم  ما  وارتدائه،  شرائه  من  األصل  في  مانع  ال 

ال مـــــــــــانـــــــــــع مـــــــــــــن اســـــــــتــــــــــيــــــــراد 
وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع وـشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء
واســــــــــتــــــــــعــــــــــمــــــــــال األلــــــــبــــــــســــــــة 
الـــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــوردة مــــــــــــن 
الـــــــــبـــــــــاد غــــــيــــــر اإلســــــامــــــيــــــة
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اجتماعية. وأّما كونه نشراً للثقافة الغربية المعارضة 
أّما  العرف.  نظر  إلى  فموكول  اإلسالمية،  للثقافة 

الثوب الذي يحمل شعار الخمر، فال يجوز لبسه.

اللجوء إلى دولة غير مسلمة• 

غير  دولة  إلى  اللجوء  من  األصل  في  مانع  ال   .1
ال  ولكن  مفسدة.  عليه  يترتّب  لم  ما  مسلمة 

ذلك.  على  للحصول  له  واقع  ال  ما  واختالق  الكذب  استخدام  يجوز 
والمذهب،  الدين  على  والتحّفظ  االحتياط  مراعاة  بعد  ويجب هناك، 

القيام بالدفاع عن اإلسالم والمسلمين بقدر ما يمكن.

ال يجوز الكذب ألجل الحصول على فيزا أو إقامة لمن يحاول الهجرة أو   .2
اللجوء إلى بلد آخر.

ال يجوز تغيير المذهب الحّق حتّى ولو كان شكليّاً على بطاقة الهويّة،   .3
سواء أكان ألجل اللجوء أم الهجرة أم غير ذلك.

ال يجوز الكذب والخداع والغّش في المعامالت، حتّى وإن كان الطرف   .4
اآلخر غير مسلم.

العمل في إدارة المرور• 

 يجوز العمل في إدارة المرور في دولة ال تتّبع األحكام الشرعيّة، حتّى 
المرور  لقوانين  المخالفات  ملّفات  توقيع  عن  مسؤوالً  المكلّف  كان  لو 
إلدخالهم السجن، فإذا وقّعها يدخل هذا المخالف إلى السجن؛ فإّن مقررات 
نظام المجتمع، ولو كانت من دولة غير إسالميّة، تجب مراعاتها على كّل 

حال، وأخذ الراتب في قبال عمل حالل ال بأس به.

بيع الصور والكتب والمجّالت الغربّية• 

ال يجوز شراء وبيع وترويج األشياء التي تحاول بث جّو ثقافّي فاسد، 
خصوصاً بين الشباب، مّما يهدف إلى انحرافهم وإفسادهم، ويسبّب أجواء 

ثقافية فاسدة، ويجب التحّرز منها، واالجتناب عنها.

مجالس الخمر ولو في دول غير المسلمين• 

عدم  وإّن  الخمور.  فيه  تُشرب  مجلس  في  الحضور  لمسلم  يجوز  ال 
حضوره من شأنه أن يُعلم اآلخرين أنّه ال يشرب الخمر وال يحضر في أماكن 

تناولها. 

تــــــغــــــيــــــيــــــر  يـــــــــــــــجـــــــــــــــوز  ال 
الـــــــــــمـــــــــــذهـــــــــــب الـــــــــحـــــــــّق 
حـــــــــــــــــّتـــــــــــــــــى ولـــــــــــــــــــــــــــو ـكـــــــــــــان 
شــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــّيــــــــــــــــــــاً عــــــــــلــــــــــى 
بــــــــــــطــــــــــــاقــــــــــــة الــــــــــــهــــــــــــويّــــــــــــة



bقبٌس من أثر صاحب الزمان

وثائق الغيبة )قراءة في توقيعات الناحية المقّدسة(

اإلمام الحّجة b الغائب الحاضر 

حركة اإلمام المهدّي b امتداد لكرباء 

»إّنا غير ُمهملين لمراعاتكم«

فهرس الملف: 
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لَم ُسمّيت رسائله b بالتوقيعات؟• 
اسمه على  اإلنسان  إمضاء  العام  العرف  "التوقيع" في  تعبير  يُراد من 
وثيقة، بينما في التراث المهدوّي يُراد منه: كّل الرسائل التي ُذيّلت بتوقيع 
اإلمام الحّجة b وختمه الخاّص، فصارت داللًة على صدورها عنه b؛ فكأّن 

الذيل (التوقيع) هو الذي أعطى سنداً واعتباراً للكالم المذيّل.

الحاجة إلى التوقيعات• 
 c فترًة سياسيّة صعبة، حيث أُحضر اإلمام الجواد h عاش األئّمة
إلى بغداد، واإلمامان الهادي والعسكرّي  إلى سامراء، فصار التواصل 
وتيرة  فازدادت  وعزيزاً؛  وصعباً  مشكالً  أمراً  الشيعة  وبين  بينهم  المباشر 
التوقيعات لصعوبة الوصول إلى األئّمة h ساعة يشاؤون. ثّم إنّه في 
واحد  بشخص  وانحصر  تماماً،   b باإلمام  االتّصال  انقطع  الصغرى  الغيبة 
الوكالء  عبر  الشيعة  يحتاجه  ما   b لإلمام  ينقل  كان  الذي  السفير،  وهو 
وكالء  أحد  لديهم  مثالً  قّم  أهل  فشيعة  المناطق؛  مختلف  في  الموزّعين 
التوقيعات  ترجع  وكانت  وغيرهما.  وبغداد  الكوفة  شيعة  وكذلك  السفير، 
من عند اإلمام b إلى الشيعة عبر الطريق نفسه. وال يعني هذا أّن السفير 
وحده من كان يرى اإلمام b، بل ثّمة أشخاص غيره التقوا به. ولكن تبقى 

.b ميزة السفير أنّه القناة "القانونيّة" للتواصل مع اإلمام

 ،h األئّمة  ببقيّة  مقارنًة   b المهدّي  اإلمام  مكاتبات  كثرة  أّما   

ــيــبــة ـــق الــ وثـــا
سة( ّ )قرا في توقيعات الناحية المق
الشيخ حّسان سويدان

 h بدأت الحاجة إلى التوقيعات والمكاتبات عندما أُبعد األئّمة
 b والزمان  العصر  صاحب  غيبتّي  في  قّمتها  وبلغت  شيعتهم،  عن 
الصغرى والكبرى، عندما توارى اإلمام عن أنظار شيعته مّدة طويلة من 
الزمن؛ فكان ثّمة حاجة ملّحة ألن يبقى على تواصل معهم، يكتبون إليه 

ويسألونه في مختلف المسائل والقضايا، فيجيبهم عنها. 
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فسببها أّن الشيعة ما عادوا يتواصلون معه إّال من خالل هذه المكاتبات، 
التي صار يدير أمورهم من خاللها.

متى صدرت التوقيعات؟• 
يمكن تقسيم التراث المهدوّي في التوقيعات والمكاتبات والمراسالت 

على كثرتها، إلى قسمين:

حين  من   b اإلمــام  عن  الصادرة  هي  الصغرى:  الغيبة  توقيعات   .1
المعظّم،  شعبان  شهر  في  للهجرة   329 إلى  للهجرة   255 سنة  والدته 
يوم وفاة السفير الرابع علّي بن محّمد السمرّي. بعد استشهاد اإلمام 
التعامل  التوقيعات تظهر ويتّم  العسكرّي c، حيث بدأت ظاهرة 
إلى  وصوالً  له  الناقلين  الرجال  توثيق  أي  السند؛  مستوى  على  معها 
أم  السفير، سواء كان رجالً معلوماً  فإذا خرج توقيع عن غير  السفير؛ 
غير معلوم، فال يُعّد حّجة؛ ألّن الحالة المتعارفة في صدور التوقيعات 
عنه b في تلك الفترة كانت عبر السفراء األربعة. وتُشّكل هذه الفترة 

عمدة التوقيعات، من حيث العدد، والكيفيّة.

2. توقيعات الغيبة الكبرى: هي الصادرة في فترة الغيبة التاّمة، وهي تراث 
يُنسب  منها  ثالثة  b؛  اإلمام  إلى  وتُنسب  العشرة،  يبلغ  ال  قليل جّداً 
مكتوباً  ُوجد  الذي  الشعر  آخرها   ، المفيد  الشيخ  إلى  صدورها 

، وقيل إنّه بخّط اإلمام المعروف في ذلك الوقت.  على قبره 
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وظيفة التوقيعات• 
للتوقيعات وظائف عّدة، نذكر منها: 

1. حفظ الشريعة والرسالة؛ فيبلّغها b، ويدفع 
الغالين  ومغاالة  والتحريف  الزيف  عنها 

والمبطلين. 

2. التصّدي لصيانة المجتمع بالقدر الممكن في 
دوائر عّدة: منها دائرة التعليم الدينّي وبيان 

معارف كتاب الله وسّنة النبّي f، ومنها: انتشال الناس من الفتن في 
الدين، وتبيين ما هو حّق وما هو باطل، حيث كثُر الكّذابون والُمّدعون.

الالّحقين منهم،  h، خاّصًة  األئّمة  امتلك  فقد  الشيعة؛  أمور  إدارة   .3
أموالها وأموال  لهم  تُجبى  وعقارات وموقوفات شخصيّة، كانت  أمالكاً 
الحقوق الشرعيّة والُخمس أيضاً، فيقومون بصرفها في مصارفها الشرعيّة 

وعلى فقراء الشيعة. 

مضمون التوقيعات• 
كان اإلمام b يتواصل مع شيعته بشكٍل أمنّي دقيق للغاية، حتّى أّن 
ذكر اسمه الشريف كان محرّماً في الفترة األولى. وإلى اليوم، ثّمة علماء 
ألّن  بالجواز؛  أفتى  من  وثّمة  تأّدباً،  يحتاط  من  وثّمة  ذكره،  بحرمة  يفتون 
الطبيعّي جّداً  ارتفع. لذلك، من  الشريف قد  األمنّي إلخفاء اسمه  السبب 
في ظّل هذه الظروف أن تتّم مواجهة كّل تلك القضايا وإدارتها عن طريق 

التوقيعات، التي تنّوعت مضامينها: 

1. تبيين العقيدة: وردت في التوقيعات قضايا ترتبط بالعقيدة، والشبهات 
 b اإلمام  فكان  الوقت؛  ذلك  في  المطروحة  والمسائل  العقائديّة، 
يتصّدى للجواب، ونذكر منها توقيعاً في مسألة التفويض عن الحسين 
بن موسى بن بابويه، أّن جماعًة اشتبهوا في قدر األئّمة h وغالوا 
بهم، فذهبوا إلى أّن الله تعالى فّوض إليهم الخلق والرزق، فقال قائل: 
ما بالكم ال ترجعون إلى أبي جعفر محّمد بن عثمان العمري فتسألونه 
عن ذلك فيوضح لكم الحّق فيه، فإنّه الطريق إلى صاحب األمر b؟ 
فرضيت الجماعة بأبي جعفر وسلّمت وأجابت إلى قوله، فكتبوا المسألة 
وأنفذوها إليه، فخرج إليهم من جهته توقيع: "إّن الله تعالى هو الذي 

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن وظــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــة 
الـــــــــــتـــــــــوقــــــــــيــــــــــعــــــــــات حـــــفـــــظ 
الشريعة والــرســالــة؛ 
 ،b فـــــــــــــــــيـــــــــــــــــبـــــــــــــــــّلـــــــــــــــــغـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا 
ويـــــــدفـــــــع عــــنــــهــــا الـــــزيـــــف 
ــــتـــــحـــــريـــــف ومـــــغـــــاالة  والـ
الـــغـــالـــيـــن والــمــبــطــلــيــن
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ـكــــــــــــــــــــــــــــــــان الـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــاس يــــــــــــــســــــــــــــألــــــــــــــون 
تـــــــفـــــــاصـــــــيـــــــل  عــــــــــــــــن   b اإلـمــــــــــــــــــــــــــــــام 
الــــــــــــفــــــــــــقــــــــــــهــــــــــــّيــــــــــــات، وهـــــــــــــــــــــو أشــــــــبــــــــه
بـــــــــــــــــنــــــــــــــــــظــــــــــــــــام االســـــــــــــــــــتـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــاءات
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي زمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

خلق األجسام وقّسم األرزاق، ألنّه 
ليس بجسم وال حاّل في جسم، 
السميع  وهو  شيء  كمثله  ليس 
 h  ــة ــّم األئ ــا  وأّمـ العليم. 
تعالى  الــلــه  يــســألــون  فــإنـّـهــم 
إيجاباً  فيرزق  ويسألونه  فيخلق، 
لحّقهم"(1). وإعظاماً  لمسألتهم 

2. المسائل الفقهّية: إذ كانوا يسألون 
تفاصيل  عــن  حتّى   b اإلمـــام 
بنظام  أشبه  وكانت  الفقهيّات، 
كما  زماننا،  في  االستفتاءات 
جعفر  بن  الله  عبد  مسائل  في 
سبيل  على  منها  نذكر  الحميري، 
المثال: "وهل يجوز لها وهي في 
تها أن تزور قبر زوجها أم ال؟  عدَّ
التوقيع: تزور قبر زوجها،  فخرج 
إّن  حتّى  بيتها"(2)،  عن  تبيت  وال 
كيفيّة  عن  سألوه  الفقهاء  بعض 

استنباط الحكم الشرعّي.

3. تنظيم أمور الشيعة ودور العلماء: 
الوكالء  إلى  يرجعون  الناس  كان 
فترة  ستأتي  لكن  المناطق،  في 
وال  سفراء  فال  التاّم؛  االنقطاع 
وكالء، فما هو العمل حينها؟ نّص 
أّن  على  واضح  بشكٍل   b اإلمام 
وهو  الشيعة،  لدى  قائماً  كان  ما 
ال   ،c الصادق  اإلمام  منهج 
في  كما  حاله،  على  قائماً  يزال 
بن  إلسحاق  خرج  الذي  التوقيع 
الواقعة  الحوادث  ا  "وأمَّ يعقوب: 
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الله  ة  حجَّ وأنا  عليكم  تي  حجَّ فإنَّهم  حديثنا،  رواة  إلى  فيها  فارجعوا 
عليهم"(3).

4. الوعظ وإدارة السلوك العاّم: وهي توقيعات توّجه اإلطار العام ألتباع 
اإلمام b، إذ الزمن زمن تقيّة، فمن الواضح أن نجد في التوقيعات 
إشارة واضحة إلى عدم إذاعة السّر وعدم ذكر اسم اإلمام b. وكان 
في  المتصّدين  الفقهاء  يعيّن  كي  للشيعة  العاّم  المسار  يدير   b

المناطق. 

 ،b 5. تنصيب السفراء: انتشر في البالد علماء صالحون محّل ثقة لإلمام
فنّصبهم سفراء بتوقيع خاّص؛ فعند تنصيب كّل سفير، كان يخرج توقيعاً 
بذلك. كذلك صدر توقيع يخبر عن وفاة السفير الرابع، ليُنهي مرحلة 
السفارة كلّيّاً ويعلن الغيبة الكبرى: "بسم الله الرحمن الرحيم، يا علّي 
بن محّمد السمرّي، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنّك مّيٌت ما بينك 
بعد  فيقوم مقامك  أحد  إلى  توِص  أمرك وال  فاجمع  أيّام،  وبين سّتة 
تعالى  الله  إذن  إال بعد  التاّمة، فال ظهور  الغيبة  وفاتك، فقد وقعت 
جوراً.  األرض  وامتالء  القلوب،  وقسوة  األمد،  طول  بعد  وذلك  ذكره، 
وسيأتي إلى شيعتي من يّدعي المشاهدة، أال فمن اّدعى المشاهدة 
قبل خروج السفيانّي والصيحة فهو كذاب مفتر، وال حول وال قوة إال 

بالله العلي العظيم"(4). 

شخصيّات  بحّق  توقيعات  صدرت  محّددة:  شخصّيات  بحّق  توقيعات   .6
خّط  على  محسوبة  كانت  شخصيّات  من  للبراءة  وأخــرى  محّددة، 
التوقيع:  نّص  وهذا  الشلمغاني،  قضيّة  في  كما  فانحرفت،   b اإلمام
نته،  الله الرحمن الرحيم، قد وقفنا على هذه الرقعة وما تضمَّ "بسم 
المضّل  الضاّل  للمخذول  مدخل  وال  المسائل)،  (عن  جوابنا  فجميعه 
المعروف بالعزاقري لعنه الله في حرف منه، وقد كانت أشياء خرجت 
إليكم على يدي أحمد بن بالل وغيره من نظرائه، وكان من ارتدادهم 
عن اإلسالم مثل ما كان من هذا، عليهم لعنة الله وغضبه"(5)، وكما في 
أحمد بن هالل الكرخي: "قد كان أمرنا نفذ إليك في المتصّنع ابن هالل 
ال رحمه الله بما قد علمت لم يزل ال غفر الله له ذنبه، وال أقاله عثرته، 
دخل في أمرنا بال إذن مّنا وال رضى، يستبّد برأيه فيتحامى من ديوننا، 

ال يمضي من أمرنا إيّاه إّال بما يهواه ويريد"(6). 
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الشيخ الطوسي، الغيبة، ص 294.) 1(
المصدر نفسه، ص 276.) 2(
النعمة، ) 3( وتمام  الدين  كمال  الصدوق،  الشيخ 

ص 485. 

الشيخ الطبرسي، االحتجاج، ج2، ص 478. ) 4(
الشيخ الطوسي، مصدر سابق، ص 373. ) 5(
العّالمة المجلسي، بحار األنوار، ج 50، ص318.) 6(

الهوامش

7. األدعية والزيارات: نُقلت مكتوبة عن اإلمام b؛ فقد نُسب إليه بعض 
الزيارات كزيارة الناحية المقّدسة، وكيفيّة السالم عليه في غيبته كزيارة 
آل ياسين، ودعاء االفتتاح ودعاء الندبة، وبعض األدعية الصغيرة اليوميّة 
التي تُقرأ في شهر رمضان المبارك. وهذا النوع من التوقيعات يحتاج 
ليست مجرّد طلبات   h البيت  أهل  أدعية  إلى وقفة خاّصة؛ ألّن 
بسيطة، بل إنّها نصوص تحمل مضامين معرفيّة عقائديّة عالية، فتجد 
كخطوط  المهدويّة  الدولة  معالم  ذُكرت  قد  مثالً،  االفتتاح  دعاء  في 
بمقاماته  وتذكير   b لإلمام  وصف  الغيبة  زمن  دعاء  وفي  عريضة، 
ربطاً  به  الموالي  فيربط  الغيبة،  عصر  في  وظائفه  وبعض  األساسيّة 

 .b عقالنيّاً لتثبيت العقيدة باإلمام

إنّها لمحة سريعة عن بعض توقيعات اإلمام b ودورها المهّم في زمن 
غيبتيه الصغرى والكبرى على حّد سواء؛ فاإلمام b وإن كان يتوارى عن 

األنظار، فهو بين أقوامه يحمل هّمهم ويدير شؤونهم.
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30

 •b معنى غيبة اإلمام
ربّما يتبادر من إطالق هذه الكلمة (الغيبة) البُعد الجغرافّي لصاحبها، 
كما يُقال عادًة في المسافر إنّه غائب، ولعّل هذا المعنى هو المسيطر على 
 b أذهان الكثيرين مّمن يسمعون بهذه الكلمة ابتداًء، فيتخيّلون أّن اإلمام
مختبئ في جبل أو واٍد أو صحراء أو نحوها. وقد يساعد على هذا التصّور 
بعض القصص المنقولة في مجال التشرّف بلقائه b، بعيداً عن صّحتها أو 

سقمها.

 b المعنى بإطالقه غير صحيح، لكونه يجعل من اإلمام  أّن هذا  إّال 
قد  اإللهيّة  الحكمة  كانت  وإذا  وشيعته.  أّمته  عن  بعيداً  منزوياً  شخصاً 
قيامه  عدم  يعني  ال  ذلك  أّن  إّال  أّمته،  عن   b اإلمام  يغيب  أن  شاءت 
باألّمة  لطف  وجوده  وأّن  خاّصة  الغيبة،  يخالف  ال  بما  تُجاهها  بمهامه 

ورحمة بها.

المل

b اإلمام الحّجـــة
ر ـــا الحـــا  ال
الشيخ بسام محّمد حسين

بدأت الغيبة الكبرى إلمام زماننا b في سنة 329 للهجرة، وهي التي 
الغيبة الصغرى  الغيبة الطويلة، بعد نهاية  بأنّها  الروايات  إليها  أشارت 

التي عّبرت عنها أيضاً بالغيبة القصيرة.
وقد أثارت هذه الغيبة تساؤالت في اتّجاهات متعّددة، ومن بينها 
التساؤل المهّم حول تفسير معنى الغيبة، الذي على ضوئه يّتضح الدور 
ما  إليه، وهذا  الحاجة  b في زمن غيبته، ووجه  اإلمام  يمارسه  الذي 
الموجزة من خالل قراءة في  المقالة  سنحاول اإلطاللة عليه في هذه 

التراث المهدوي.
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وفي هذا المجال، نشير إلى ثالث نقاط:

1. نصبه من قبل الله تعالى لطفاً منه 
سبحانه بهذه األّمة.

.b 2. وجود اإلمام
اإلمام  تُجاه هذا  بواجبها  األّمة  قيام   .3

ونصرتها له.
ولكن  متحّققان،  األوالن  ــران  واألمـ
قال  ولــذا  الثالثة،  النقطة  في  المشكلة 
لطف،  "وجوده   : الطوسّي المحّقق 

وتصرّفه لطف آخر، وعدمه مّنا"(1).

التفسير الصحيح للغيبة• 
الصحيح  فالتفسير  األساس،  هذا  وعلى 
وليست  هويّة  غيبة  إنّها  نقول  أن  للغيبة 
أّن  الشخصيّة، بمعنى  أو غيبة  غيبة حضور 
اإلمام b يعيش بين الناس بشكل طبيعّي، 
البالد  بين  ويتنّقل  عديدة،  أدواراً  ويمارس 
من مكان إلى آخر، إّال أّن ذلك كلّه في السّر 
والخفاء، وبشكٍل أمنّي دون أن يشعر به أحد 

من الناس، أو تُعرف له هويّة أو شخصيّة.

وهذا الذي دلّت عليه الروايات العديدة 
الواردة عن أهل البيت h، التي توضح 
خفيّة  وأدواراً  ظاهرة،  غير  حركة  له  أّن 

:b وسّريّة يقوم بها

1. شمس من خلف السحاب

بعض  في   b لإلمام  التشبيه  هذا  ورد 
الصادرة  التوقيعات  بعض  ففي  الروايات، 
عنه b: "وأّما وجه االنتفاع بي في غيبتي 
فكاالنتفاع بالشمس إذا غيّبتها عن األبصار 
أّن  كما  األرض  ألهل  ألمان  وإنّي  السحاب، 

النجوم أمان ألهل السماء"(2).

اإلـمـــــــــام b يــعــيــش 
بــيــن الــنــاس بشكل 
طبيعّي، ويمارس 
أدواراً عــــــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــــــــدة، 
ويتنّقل بين الباد 
مــن مــكــان إلـــى آخــر
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ـتــــــــــــــــــــــــــــــــدّل بــــــــــــــعــــــــــــــ الــــــــــــــــــــــــــــــروايــــــــــــــــــــــــــــــات عــــــــــــــلــــــــــــــى حــــــــــضــــــــــور 
اإلـمـــــــــــــــــــــــــام b مـــــــــــوســـــــــــم الـــــــــــــــحـــــــــــــــّج، ومــــــــشــــــــاركــــــــتــــــــه 

الــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــ أداء  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس 

ومن الواضح أّن للشمس حركتها وفوائدها العظيمة على الحياة الكونيّة، 
سواء شعر الناس بذلك أم لم يشعروا، ولوالها، الختلّت الحياة األرضيّة وذهب 
نورها. وكما أّن ثّمة صالحاً في سطوعها بال حجاب، فكذلك ثّمة صالح في 
الناس  ينتظر  بل  ودورها،  حركتها  معه  تتعطّل  وال  أحياناً،  السحاب  وجود 

انكشاف الحجاب والسحاب لالنتفاع الكامل بنورها.

2. عنايته b بشيعته في زمن الغيبة

: "إنّا  في الكتاب الصادر عن الناحية المقّدسة إلى الشيخ المفيد 
غير مهملين لمراعاتكم، وال ناسين لذكركم، ولوال ذلك لنزل بكم الألواء (أي 

الشّدة وضيق المعاش) واصطلمكم (استأصلكم) األعداء"(3).

فاإلمام b هو الحافظ لشيعته والراعي لشؤونهم، ولوال لطفه وعنايته لم 
يبَق لهم ذكر يذكر، وهذه العناية ليست في الظاهر كما هو واضح، بل من 

حيث تخفى على الناس.

c بغيبة يوسف b 3. تشبيه غيبته

عن اإلمام الصادق c في حديث له مع سدير الصيرفي: "فما تُنكر 
هذه األّمة أن يفعل الله عّز وجّل بحّجته كما فعل بيوسف؛ أن يمشي في 
أسواقهم ويطأ بُسطهم حتّى يأذن الله في ذلك له كما أذن ليوسف؛ ﴿َقالُواْ 

أَإِنََّك َألَنَت يُوُسُف َقاَل أَنَاْ يُوُسُف﴾ (يوسف: 90)"(4).
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إّن نبّي الله يوسف c كان يعيش بين الناس بشكٍل طبيعّي، بل كان 
لديه سلطة وتصرّف في خزائن األرض، إّال أنّه كان مجهول الهويّة، حتّى أّن 
إخوته لم يعرفوه إلى أن أذن الله له فعرّفهم بهويّته، واإلمام الحّجة b شبّه 

.c به وُجعل هذا األمر من السنن التي فيه كما كانت ليوسف

c بعمل الخضر b 4. تشبيه عمله

من التشبيهات المهّمة في الروايات لدور اإلمام b، التشبيه بدور 
الخضر c، الذي عبّر عنه القرآن الكريم في سورة الكهف 

بالعبد الصالح، فعن عبد الله بن الفضل الهاشمي في 
حديث له يسأل اإلمام الصادق  c عن غيبة 

اإلمام الحّجة b: قلت: فما وجه الحكمة في 
غيبته؟ قال: "وجه الحكمة في غيبته وجه 

الحكمة في غيبات َمن تقّدمه من حجج 
في  الحكمة  وجه  إّن  ذكره،  تعالى  الله 
ذلك ال ينكشف إّال بعد ظهوره كما لم 
ينكشف وجه الحكمة فيما أتاه الخضر 
c من خرق السفينة، وقتل الغالم، 

وإقامة الجدار، لموسى c إلى وقت 
افتراقهما"(5).

يدّل  فإنّما  شيء،  على  دّل  إن  وهذا 
من   b اإلمام بها  يقوم  عظيمة  أدوار  على 

حيث يخفى على الناس سرّها، فهي في الظاهر 
شيء وفي الواقع شيء آخر، كما أشار القرآن الكريم 

إلى بعٍض من تلك األمور في الرحلة القصيرة التي رافقه 
فيها، ولذا جاء عن النبّي f قوله: "رحمة الله علينا وعلى موسى، لو صبر 

لرأى من صاحبه العجب"(6).

5. حضوره b في موسم الحّج

تدّل بعض الروايات على حضور اإلمام b موسم الحّج، ومشاركته الناس 
وعدم  بهم  معرفته  مع  لكن  لهم،  ورؤيته  له  ورؤيتهم  المناسك،  أداء  في 
معرفتهم به، وهو ما يعني غياب الهويّة، ال غيبة الشخصيّة، فعن عبد الله 
بن جعفر الحميري عن محّمد بن عثمان العمري (رضي الله عنه) (السفير 
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الثاني) قال: سمعته يقول: "والله إّن صاحب هذا األمر ليحضر الموسم كّل 
سنة، فيرى الناس ويعرفهم، ويرونه وال يعرفونه"(7). وعن عبد الله بن جعفر 
الحميري أيضاً قال: سألت محّمد بن عثمان العمري (رضي الله عنه) فقلت 
له: أرأيَت صاحب هذا األمر؟ فقال: نعم، وآخر عهدي به عند بيت الله الحرام 

وهو يقول: "اللهم أنجز لي ما وعدتني"(8).

6. معاونو اإلمام b ومساعدوه في غيبته

دلّت الروايات على أّن الخضر c هو من مرافقي اإلمام b في زمن 
غيبته، فعن الحسن بن علّي بن فضال قال: سمعت أبا الحسن علّي بن موسى 
الرضا  يقول: "إّن الخضر c شرب من ماء الحياة، فهو حيٌّ ال يموت 
حتّى ينفخ في الصور، وأنّه ليأتينا فيُسلّم فنسمع صوته وال نرى شخصه، وإنّه 
ليحضر حيث ما ذكر، فمن ذكره منكم فليسلّم عليه، وإنّه ليحضر الموسم 
كّل سنة فيقضي جميع المناسك، ويقف بعرفة فيؤّمن على دعاء المؤمنين، 

وسيؤنس الله به وحشة قائمنا في غيبته ويصل به وحدته"(9).

يرافقونه بشكٍل  األفراد  كما دلّت روايات أخرى على وجود مجموعة من 
دائم، فعن أبي بصير، عن أبي عبد الله c قال: "ال بّد لصاحب هذا األمر من 
غيبة، وال بّد له في غيبته من ُعزلة، ونِْعَم المنزُل طَيْبَة وما بثالثين من وحشة"(10).

 c ولعلّهم األبدال المقصودون في الفقرة الواردة عن اإلمام الصادق
في دعاء النصف من رجب، بعد الصالة على النبّي وآله h: "اللهم صّل 
الجّد  وأهل  والزّهاد،  والمخلصين  والعبّاد،  والسيّاح  واألوتاد،  األبدال  على 

واالجتهاد"(11).

ويبدو من الرواية المتقّدمة وغيرها أّن هؤالء الثالثين من أصحاب المهدّي 
b يتجّددون دائماً، فكلّما توفّي منهم واحد حّل محلّه آخر، وإن كان يحتمل 

. أن يمّد الله تعالى في عمر بعضهم كما مّد في عمر الخضر والمهدّي 

ومن المرّجح أن يكون لهؤالء األولياء الثالثين وأكثر، دور في األعمال التي 
يقوم بها اإلمام المهدّي b في غيبته(12).

حاضر ونشط• 
في المحّصلة: دلّت األخبار، إذاً، على أّن اإلمام b يقوم بنشاط واسع، 
ويتحرّك في البالد المختلفة، ويدخل الدور والقصور، ويمشي في األسواق، 
ويحضر موسم الحّج في كّل عام، وأّن سّر غيبته ال ينكشف إّال بعد ظهوره، كما 
لم ينكشف وجه الحكمة في أعمال الخضر c إّال بعد أن كشفها لموسى 
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يراجع: العّالمة الحّلي، كشف المراد في شرح ) 1(
تجريد االعتقاد، ص 388.

الشيخ الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة، ص485.) 2(
الشيخ الطبرسي، االحتجاج، ج 2، ص 333.) 3(
الشيخ الكليني، الكافي، ج 1، ص 337.) 4(
الشيخ الصدوق، مصدر سابق، ص 482.) 5(
العّالمة الريشهري، ميزان الحكمة، ج 4، ص3104.) 6(

الشيخ الصدوق، مصدر سابق، ص 440.) 7(
المصدر نفسه، ص 440.) 8(
المصدر نفسه، ص 390.) 9(
الشيخ الكليني، مصدر سابق، ج 1، ص 340.) 10(
السّيد األمين، مفتاح الجّنات، ج 3، ص 50.) 11(
الشيخ الكوراني العاملي، عصر الظهور، ص192.) 12(
المصدر نفسه، ص 194-192.) 13(

الهوامش

c. وإّن حالته b في غيبته تشبه حالة يوسف c، ونوع عمله فيها 

من نوع عمل الخضر c، الذي كشف لنا القرآن بعض عجائبه. بل يظهر 
من الروايات أنّهما  يعيشان معاً ويعمالن معاً. والمرّجح أن يكون كثير 
من أعماله b بواسطة أصحابه األبدال وتالميذهم، الذين تُطوى لهم األرض 

.b والمسافات، ويهديهم ربّهم بإيمانهم، وبتعليمات اإلمام المهدّي

فالله يعلم بما يقوم به اإلمام b ووزيره الخضر c، وأصحابه األبدال، 
وتالميذهم أولياء الله h، من أعمال في طول العالم وعرضه، وفي أحداثه 

الكبيرة والصغيرة.

ومن الطبيعّي أن ال ينكشف وجه الحكمة في غيابهم وعملهم h، إّال 
بعد ظهوره، واطّالعنا على ما كانوا يقومون به من عمل، في عصرنا والعصور 
السابقة، أو على جزء يسير منه. وقد يكون أحدنا مديناً لهم بعمٍل أو أكثر 

قاموا له به في حياته، فضالً عن مسار التاريخ وأحداثه الكبرى(13).

نسأله تعالى أن يعّجل فرجه ويجعلنا من أنصاره وأعوانه.

فـــــــــي   b حـــــــــــــــــالـــــــــــــــــتـــــــــــــــــه  إّن 
غــــــــــيــــــــــبــــــــــتــــــــــه تــــــــــــشــــــــــــبــــــــــــه حــــــــــالــــــــــة 
ونـــــــــــــوع   ،c يـــــــــــوســـــــــــف 
عـــــــــمـــــــــلـــــــــه فـــــــــيـــــــــهـــــــــا مــــــــــــــــن نـــــــــــوع 
c عــــــــــــمــــــــــــل الــــــــــــخــــــــــــضــــــــــــر
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إليه  يّتجُه  الذي  العنوان   b المهدّي  اإلمام  ظهور  قضّية  تشكّل 
جمعاء،  للبشريّة  أمل  بارقة  من  تحمله  لما  وعقولهم،  بقلوبهم  الناس 
القضّية  بهذه  كّل مؤمن  تهّم  التي  التساؤالت  العديد من  طّياتها  وفي 
الحتمّية وينتظر الخالص الموعود. ومن خالل تتّبع مجموعة من نصوص 
التراث الخاّص بالحّجة b، نلحظ عالقًة خاّصة بين حركة اإلمام b وبين 

القضّية الحسينّية في أبعاد عّدة. 
العلمّية  في حوارنا مع سماحة الشيخ كاظم ياسين، أستاذ الحوزة 
التاريخ والسيرة، طرحنا بعضاً من هذه  الباحث في مصادر  والمحّقق 
النهضتين،  بين  المشتركة  بالعوامل  مباشر  بشكل  المرتبطة  التساؤالت 

وعالقتهما بالمخطّط اإللهّي إلصالح البشريّة.

لقافلة •  اإللهّي  المخطّط  في   b المهدّي  اإلمام  دور  يكمن  أين 
البشريّة؟

أوّد أن أشير إلى مجموعة من النقاط يمكن التعبير عنها بأنّها تفصيل في 
البناء، وتشّكل الخريطة التأسيسيّة أو الخريطة اإللهيّة للمواضيع المرتبطة 
باإلمام المهدي b؛ أّولها- حينما بعث الله عّز وجّل األنبياء h لهداية 
آدم  النبّي  اإللهيّة مع  التشريعات  أول  فبدأ  اإللهيّة؛  التكاليف  عبر  الناس، 
في  الله  خالفة  مسؤوليّة  يحمل  لكي  وجّل  عّز  الله  جّهزه  الذي   ،c

األرض؛ ألّن اإلنسانيّة كانت قد وصلت في ذلك الزمان إلى مرحلة المدنيّة، 
من  وغيرها  الغير،  ألموال  وسرقة  للجريمة،  ارتكاب  من  ذلك  يعنيه  وما 

السلوكيّات الخاطئة. 

القبائل  فتكّونت  وتعّددت،  المدنيّة  توسعت  حين  الثانية-  النقطة 
الطواغيت  فظهر  التسلّط،  روح  األقوى  القبيلة  عند  ونشأ  والجماعات، 
والجبابرة: روملوس، هوالكو، جنكيزخان، فاألقوى يسيطر على بقية القبائل، 

 b ّ ة اإلمام الم حر
ربـال ور  ل ا  امتـ

)لقاء مع سماحة الشيخ كاظم ياسين(
حوار: الشيخ قاسم بيلون



37

2م
02

3 
ذار

3 آ
78

د 
عد

ال

وزعيمها الدموي فرض نظاماً لسيطرة 
ربما  الباقين.  على  قبيلته  نفوذ 
هو  الكريم  القرآن  ذكرهم  من  أشهر 
المئات  ظهر  التاريخ  وفي  "فرعون"، 
إطالق  يمكن  هنا،  من  الفراعنة.  من 

تعبير "الفرعونيّة" على كّل تلك الممارسات، التي ابتدعت الشرك والوثنيّة 
األقوى.  والسلطة وغلبة  البطش  بسّنة  وقلوبهم، وسارت  الناس  في عقول 
دين  على  والتّفوا  وقتلهم،   h باألنبياء  بالتنكيل  "الفراعنة"  قام  وقد 
الله عّز وجّل وحرّفوه، وأخذوا يشّرعون ويحلّلون ويحرّمون كيفما شاؤوا. 
و"الفرعونيّة"   ،c موسى دين  على  اليهوديّة  "الفرعونيّة"  فسيطرت 
من  "الفرعونيّة"  قيام  احتمال  وأمام   .c عيسى  دين  على  المسيحيّة 
داعمين  ليكونوا   h لألئّمة  دوراً  الله  اإلسالم، جعل  ظهور  بعد  جديد 
لحركة نبّي اإلسالم f في مواجهة تلك الحركة، وصوالً إلى الدور الخاتم 
الذي سيقوم به صاحب الزمان b في إزالة هذه "الفرعونيّة" من األرض. 

إذا كانت إزالة الظاهرة "الفرعونّية" قاسماً مشتركاً بين حركة اإلمام • 
الحجة b وبين حركة اإلمام الحسين c، فما هي القواسم 

المشتركة األخرى بينهما بشكل عام؟
عندما نأتي للحديث عن اإلمام الحسين c وثورته، نرى أنّه أّسس 
واضحة  أصبحت  التي  "الفرعونيّة"  عرى  لنقض  األساس  الحجر  كربالء  في 
المعالم وكّشرت عن أنيابها في زمانه، ولذلك نُخصص إلحياء هذه القضيّة 

نـــــهـــــايـــــة الـــــمـــــخـــــّطـــــط اإللـــــــــهـــــــــّي لـــقـــافـــلـــة 
الـــــــــــــــــبـــــــــــــــــشـــــــــــــــــريّـــــــــــــــــة ـمــــــــــــرتـــــــــــــبـــــــــــــطـــــــــــــة بـــــــــــحـــــــــركــــــــــة
الـــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــي   ،b اإلـمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  
ســـــــــــــــــــتـــــــــــــــــــأتـــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــــــــــي آخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر اـلـــــــــــــــــــــــزـمـــــــــــــــــــــــان

فضيلة الشيخ كاظم ياسين
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بما تحمله من رسائل وقيم وشعارات وتربية ومنهج... عشرة أيّام في محرّم 
من كّل عام، نقيم فيها مراسم العزاء، وكذلك في األربعين، تعبيراً عن الوالء 
ألّول مبارز لهذه "الفرعونيّة". كما استطاع اإلمام الحسين c بثورته أن 
ينصر اإلسالم في مواجهة خّط الظلم والطغيان والفساد، وقد أورث هذه 

القيمة ألتباعه، وباتت وصيًة مكلّلة بـ "حرارة في قلوب المؤمنين".

في المقابل، ستحمل معركة اإلمام المهدّي b بشارات التحّرر من هذه 
سوف   ،b الحّجة  يظهر  فعندما  الظالمات. 
وهو  أال  أساسّي،  هدف  على  سهامه  يسلّط 
اإلمبرياليّة  أمثال  من  المستضعفين  تخليص 
األمريكيّة وأدواتها ووسائلها المضلّلة من اإلعالم 
والموبقات، وأجهزتها والكيانات اإلرهابيّة التي 
أنشأتها في المنطقة. وتؤول في حركته جميع 
لتكون  c؛  الحسين  اإلمــام  حركة  بركات 
الشعارات هناك، مخططات عمل هنا، وصرخات 
األجيال هناك، حركًة وعمالً هنا، و"يا ليتنا كنا 

معكم" هناك، لتصبح "نفوز فوزاً عظيماً" هنا.

نقرأ في دعاء الندبة: "أين الطالب بدم المقتول بكربالء"، إضافًة • 
b، كيف  الحجة  اإلمام  الله" في حركة  ثار  "يا  إلى ورود لقب 

نفهم هذا المعنى في حركة وظيفتها تأسيس العدالة؟
بنهاية  مرتبطة  الزمان،  آخر  في  ستأتي  التي   ،b اإلمــام  حركة  إّن 
لخّط  نتاج وامتداد  الحال  بطبيعة  البشريّة؛ وهي  لقافلة  اإللهّي  المخطّط 
األنبياء  السلسلة من  عّز وجّل هذه  الله  اختتم  أيضاً، وقد   h األنبياء 

ســتــحــمــل مــعــركــة اإلمــــام 
بــــــــشــــــــارات   b الـــــــــمـــــــــهـــــــــدّي 
الــــــتــــــحــــــّرر مـــــــن الـــــظـــــامـــــات 
كـــــــــمـــــــــا اســـــــــــتــــــــــــطــــــــــاع اإلـمـــــــــــــــــام 

بثورته   c الحسين 
يـــــنـــــصـــــر اإلســــــــــــــــام فـــي  أن 
ـمــــــــواجـــــــــهـــــــــة خـــــــــــــــّط الـــــظـــــلـــــم 
والــــــــــطــــــــــغـــــــــــيـــــــــان والـــــــــفـــــــــســـــــــاد
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بالنبّي محّمد f، الذي ُولد ونشأ في مكان شاء الله سبحانه أن ال يخترقه 
أّي فرعون، ليؤّدي بعثته فيه، وليبّشر بالمهدّي b من بعده. لذلك نقرأ في 
بعض الزيارات الواردة: "السالم عليك يا وارث آدم صفوة الله..". فهو وارث 
كماالت األنبياء، وفي سياق ذلك المخطط، يمثل اإلمام الحسين c أبرز 
حركة مقابل الطواغيت في تاريخ اإلسالم، شعارها "خرجت لطلب اإلصالح 
في أمة جّدي"، وألّن هذا الهدف ممتّد آلخر الزمان؛ فسيأتي من يطالب 
بها، ويحيي القضية؛ فهي ليست قضية الحسين c التي حصلت في 
61هـ، بل هي قضية إصالح قافلة البشريّة مقابل إزالة خالصة "الفرعونيّة"؛ 
ألنّه بإزالتها يتحّرر العقل البشرّي من القوى المهيمنة. حينها، سوف يرى 
اإلنسان نفسه حرّاً في معرفة الله سبحانه، وستُفتح الدروب أمامه إليه عّز 

وجّل، وسيرى الحقيقة التي طمسها "فراعنة" العصور المنصرمة.

لتؤّسس عصراً  ما سبقها؛  تحيي  عامة ممتّدة،  وراثة  "الثأر" قضية  إذاً، 
جديداً مهدويّاً.

ورد في زيارة الناحية المقّدسة عبارات من قبيل: "ألندبّنك صباحاً • 
هذه  دالالت  هي  ما  دماً"،  الدموع  بل  عليك  وألبكيّن  ومساء، 

المعاني في حركة اإلمام الحّجة b؟
يدخل  لذلك  الطريق،  هذا  في  شهيد  أّول  هو   c الحسين  اإلمام 
هنا عامل البكاء، كما في العبارات الواردة، الذي هو في واقع األمر تعبير 
عن الحسرة. إّن أهل البيت h هم شموع صنعها الله عّز وجّل لخالص 
اإلنسانيّة، والبكاء عليهم هو سبيل إلى ذلك الخالص؛ فالبكاء على اإلمامين 
الحسن والحسين  مثالً، هو طريق لدخول اإلنسان إلى الجّنة، وكذلك، 
فإّن السيّدة فاطمة الزهراء  هي شفيعة األمم اإلنسانيّة للدخول إلى 
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الجّنة. فعندما نبكي، هذا ليس تعبيراً عن الخسارة والفقد، يجب أن ننظر 
في أسباب هذه الشهادة؛ استشعاراً للحزن وانتماًء للقضية. لعلّها من أعظم 
أن  مثالً؛  الزهراء   السيدة  إلى  وجّل  عّز  الله  أوكلها  التي  المهّمات 
أصبحت بكّل معنى الكلمة أّم أبيها، وأّم دعوة أبيها f، واألّم مثل الراية 
العسكريّة للجيش. اآلن، وبعد أكثر من 1400 سنة، عندما تريد أن تعرف 
، حينها ستعرف  أين هو رسول الله f، انظر أين هي فاطمة الزهراء 
أين دين محّمد f. هذا هو الهدف من البكاء عليهم جميعاً؛ معرفة الحّق، 
وظروفه، نصرته، زراعة الوالء، أن نكون معهم وفي طريقهم ونهجهم. وهذه 
القدر من  بهذا  الموالي  تشعر  وغيرها،  الندبة  دعاء  في  الواردة  العبارات 
أهمية أن يكون موالياً بعقله كما بقلبه "يفرحون لفرحنا، ويحزنون لحزننا".

لذلك، المطلوب وضع كّل حدث من هذه الصورة الكاملة في موضعه 
العاطفّي أو التاريخّي المناسب، وهذا جزء من المعركة.

فأين •  المبارك،  والظهور  الرجعة  بين  الزمان  آخر  روايات  تربط 
العقائديّة  الناحية  المهدويّة من  القضّية  في  الرجعة  تقع قضية 

والزمانّية؟
فلسفة الرجعة فيها ما يكفي من الروايات واألخبار الصحيحة والجازمة: 
الله عّز  أّن  "ليس مّنا من لم يؤمن برجعتنا"(1)، وفيها منطق علمّي، وهو 
لتدور  وطاغوت،  ظالم  يد  على  قُتل  من  كّل  ويُرجع  يُحيي  أن  أراد  وجّل 
المبارزة مرّة أخرى؛ فيذوق ذلك الطاغوت طعم الهزيمة والموت، ويذوق 
في الجهة المقابلة النبّي أو اإلمام أو الولّي طعم النصر، ولذلك أراد الله أن 
يجعل العلّو للمؤمنين من جديد: ﴿َونُِريُد أَن نَُّمنَّ َعلَى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا 
ًة َونَْجَعلَُهُم الَْواِرثِيَن﴾ (القصص: 5). وقد ورد في  ِفي اْألَْرِض َونَْجَعلَُهْم أَئِمَّ
 .c الروايات أّن أّول من سينفض التراب عن رأسه هو اإلمام الحسين
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سبيله،  في  والمجاهدين  أّمته  شأن  يعّزز  سوف  وجّل  عّز  الله  أّن  ويبدو 
 h ويثبّتون دين الله بمدد من األنبياء b الذين سوف ينصرون الحّجة
 ،b األمر  صاحب  جانب  إلى  المعركة  يتصّور  أن  فلإلنسان  والصالحين. 
فيرى عن يمينه األئّمة h، واألصحاب أمثال عّمار بن ياسر، والمقداد، 
اإلنسان  صدر  سيختلج  شعور  فأّي  وغيرهم،  مظاهر،  بن  وحبيب  وبُرير، 
حينها؟! هذا المشهد سيعيد إلى األذهان تلك الخريطة التاريخيّة الكبرى 
عندما خلق الله سبحانه آدم c وقال: ﴿إِنَّا َجَعلَْنا َما َعلَى اْألَْرِض ِزيَنًة 
َن  لََّها﴾ (الكهف: 7)، أو حينما قال تعالى:  ﴿َهْل أَتَى َعلَى اْإلِنَساِن ِحيٌن مِّ
ْذكُوًرا﴾ (اإلنسان: 1) أّما اآلن، فقد أًصبح اإلنسان شيئاً  ْهِر لَْم يَكُن َشْيًئا مَّ الدَّ

.b وبالحّجة h مذكوراً بأئّمة أهل البيت
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تواصٌل عبر السفراء• 
بعد غياب اإلمام b عن أنظار عاّمة الناس في الثامن من شهر ربيع 
األّول سنه 260 للهجرة النبويّة الشريفة، كان b يتواصل مع الموالين له 
من خالل السفراء الخاّصين والمعيّنين من قبله، وهم على التوالي: عثمان 
العمرّي،  عثمان  بن  محّمد  وابنه  سنة 265هـ،  وتوفّي  العمرّي،  بن سعيد 
وتوفّي سنة 305هـ، وأبو القاسم الحسين بن روح النوبختي، وتوفّي سنة 

326هـ، وأبو الحسن علّي بن محّمد السمرّي، وتوفّي سنة 329هـ. 

شّكل السفراء األربعة حلقة الوصل بين اإلمام b وبين شيعته والموالين 
له، وكانوا مستترين تحت عناوين تجاريّة؛ فبعضهم ُعرف بالسّمان والزيّات 
فيُلقى  يُعرفوا  ال  حتّى  بالتقيّة  يعملون  وكانوا  والثاني،  األّول  كالسفيرين 
القبض عليهم. أّما من كان يريد شيئاً، فيكتب كتاباً ويعطيه لبعض العلماء 
مّمن كان من الوكالء في بالدهم أو مّمن يفُد على بغداد، وهم بدورهم 
تاّمة مع  السفير. لذا، كان السفراء يتحرّكون بسّريّة  بإيصاله إلى  يقومون 

حذر شديد حتّى ال يقعوا تحت أنظار السلطة الظالمة.

تواصٌل عبر الوكالء• 
لم يقتصر األمر على هؤالء السفراء األربعة، بل كان كثير من العلماء 

ملين  إنّا غير ُم
لمراعاتكم

الشيخ أمين ترمس(*)

في  كان  من  على  تقتصر  ال   b المهدّي  اإلمام  وجود  بركات  إّن 
بل  منه،  وسمعوا  رأوه  الذين  على  وال  فقط،  الصغرى  الغيبة  عصر 
بركات وجوده وألطافه شملت حّتى البعيدين عنه مكاناً وزماناً، شملت 
لمراعاتكم". عن هذه  غير مهملين  "إنّا  قال:  ومنتظر، حين  مواٍل  كّل 
الصغرى  الغيبة  زمن  في  والشيعة،  العلماء  ومتابعة  والرعاية  المراعاة 

والكبرى معاً، نطّل في هذا المقال. 

المل
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والمسائل  الشرعيّة  األحكام  عن  بالسؤال   b لإلمام  يكتبون  والموالين 
فيكاتبونه  عنها،   b اإلمام  يسألون  كانوا  البسيطة  األمور  حتّى  الخاّصة. 
وبين  الشيعة  بين  الوصل  حلقة  كانوا  الذين  الوكالء  عبر  ذلك  ويرسلون 

السفراء، وغالباً ما كان الوكالء من العلماء الثقات.

 b اإلمام  يلتقون  كانوا  السفراء  أّن  والوكيل،  السفير  بين  والفرق 
يلتقون  وال  والسفراء  الشيعة  بين  الصلة  كانوا  الوكالء  بينما  ويشاهدونه، 
اإلمام b. ومن أبرز الوكالء: إبراهيم بن مهزيار وابنه محّمد، ومحّمد بن 
بن  العالء، ومحّمد  بن  والقاسم  "الوشاء"،  يزيد  بن  بن بالل، وحاجز  علّي 

شاذان النيشابوري، وإبراهيم بن محّمد الهمداني، وغيرهم.

والموالون  الشيعة  علماء  كــان  وعندما 
كانوا  عليه،  ويتنازعون  شيء  في  يختلفون 
يرجعون إلى اإلمام b ويكاتبونه في ما اختلفوا 
لنزاعهم  الشافي والقاطع  الجواب  فيأتيهم  فيه، 
مدّعماً باألدلّة من آيات، ومن روايات ثبتت عن 

.h جّده وآبائه

الغيبة  وبداية  الصغرى  الغيبة  وبانتهاء 
المقّدسة،  الناحية  من  رسائل  صدرت  الكبرى، 

كما هو معروف ومشهور، إلى جماعة من العلماء أشهرهم الشيخ المفيد 
g. ومن يالحظ مجمل الرسائل التي صدرت من اإلمام b، سواء كانت 
ذلك  يجد  غيرهم،  خالل  من  أم  األكثر،  وهي  األربعة  السفراء  خالل  من 

 .h بالموالين والمحبّين ألهل البيت b االهتمام من اإلمام

رسالة الزرارّي• 
كان الناس يكتبون إليه b بما يشغلهم ويقلقهم من األمور الشرعيّة 
تكون في  التي قد  البسيطة  األمور  الحياتيّة واالجتماعيّة، حتّى  والمسائل 
أسئلتهم.  عن  يجيبهم   b اإلمام  وكان  أهميّة،  بذات  ليست  الكثير  نظر 
مثالً؛ كاتب أبو غالب الزرارّي اإلمام b وسأله في أمر كان قد أهّمه وهو 
خالف بينه وبين زوجته، فدعا اإلمام b له واصطلح أمره. فقد روى الشيخ 
أحد  وهو  الرسالة  حامل  يحاور  الزَُّراِريِّ  َغالٍِب  أَِبي  َعْن  بإسناده  الطوسّي 
الوكالء، قَاَل: "أَطَاَل اللَُّه بََقاَء َسيِِّدنَا وأَنَا أَْسأَُل َحاَجًة، قَاَل: وَما ِهَي؟ قُلُْت: 
ِني، قَاَل: فَأََخَذ َدرْجاً بَيَْن يََديِْه كَاَن أَثْبََت  َعاَء لِي ِبالَْفَرِج ِمْن أَْمٍر قَْد أََهمَّ الدُّ

الـــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــراء كــــــــــــــــــــــــاـنـــــــــــــــــــــــوا 
 b يــــــــــــلــــــــــــتــــــــــــقــــــــــــون اإلـمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
ــــا  ــــنـــــمـ ــــيـ ويـــــــــــــشـــــــــــاهــــــــــــدونــــــــــــه، بـ
ــــلـــــة  اـلــــــــــوكـــــــــــاء كــــــــــاـنـــــــــوا الـــــصـ
بـــيـــن الــشــيــعــة والـــســــفــراء 
b وال يــــلــــتــــقــــون اإلـمـــــــــــــام
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ُه، قَاَل:  َعاَء لَهُ  ِفي أَْمٍر قَْد أََهمَّ ِفيِه َحاَجَة الرَُّجل،ِ فََكتََب الزَُّراِريُّ يَْسأَُل الدُّ
ثُمَّ طََواُه، فَُقْمَنا وانَْصرَفَْنا"(1). وأخفى سؤاله ولم يُطلع عليه أحداً، ثّم أتاه 
ا الزَُّراِريُّ وَحاُل الزَّْوِج والزَّْوَجِة فَأَْصلََح اللَُّه َذاَت  الجواب من اإلمام b: "َوأَمَّ
لِي  فََقاَل  فَانَْصرَفُْت،  وقُْمَنا  َعِظيٌم،  أَْمٌر  َعلَيَّ  فََورََد  (الزرارّي):  قَاَل  بَيِْنِهَما. 
(صاحبه): قَْد َورََد َعلَيَْك َهَذا اْألَْمُر، فَُقلُْت: أَْعَجُب ِمْنُه، قَاَل: ِمثُْل أَيِّ َشيْ ٍء؟ 
فََقاَل:  ِبِه!  أَْخبَرَنِي   فََقْد  تََعالَى، وَغيِْري،  اللَُّه  إِالَّ  يَْعلَْمُه  لَْم  ِسرٌّ  ِألَنَُّه  فَُقلُْت: 

أَتَُشكُّ ِفي أَْمِر النَّاِحيَِة؟ أَْخِبرْنِي اْآلَن َما ُهَو، فَأَْخبَرْتُُه فََعِجَب ِمْنُه.

الَْعبَّاِس  أَِبي  أُمُّ  وكَانَْت  َداِري  فََدَخلُْت  الُْكوفَِة،  إِلَى  ُعْدنَا  أَْن  قُِضَي  ثُمَّ 
ُمَغاِضبًَة لِي ِفي َمْنزِِل أَْهلَِها، فََجاَءْت إِلَيَّ فَاْستَرَْضتِْني واْعتََذرَْت وَوافََقتِْني 

ولَْم تَُخالِْفِني َحتَّى فَرََّق الَْمْوُت بَيَْنَنا"(2).

 •b ابن بابويه يُرزق الذّريّة بدعاء اإلمام
كذلك كاتب علّي بن الحسين بن بابويه (الصدوق األب)، الذي توفّي 
فدعا  واألوالد،  الذّرية  يرزقه  أن  منها  في مسائل،   b اإلمام  سنة 329هـ، 
في  المكرمة  النجاشي هذه  الشيخ  ذكر  فقد  الذّرية.  وُرزق  له   b اإلمام 
كتابه فقال: علّي بن الحسين بن موسى بن بابويه القّمي  أبو الحسن، شيخ 
القّميّين في عصره، ومتقّدمهم، وفقيههم، وثقتهم. كان قدم العراق واجتمع 
مع أبي القاسم الحسين بن روح  وسأله مسائل ثّم كاتبه بعد ذلك 
على يد علّي بن جعفر بن األسود، يسأله أن يوصل له رقعة إلى الصاحب 
c ويسأله فيها الولد. فكتب إليه: "قد دعونا الله لك بذلك، وستُرزق  

وأبو عبد  الصدوق]  [الشيخ  أبو جعفر  له  فولد  ذكَرين خيَّرين"(3).  ولدين  
الله(4). وكان أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله يقول: "سمعت أبا جعفر 

يقول: أنا ولدت بدعوة صاحب األمر c، ويفتخر بذلك"(5).

وذكر قريباً من هذا الشيخ الطوسي وأضاف: وكان أبو عبد اللَّه بن َسْورََة 
ُب  يقول: "كُلََّما روى أَبو َجْعَفٍر وأَبو عبد اللَّه ابَْنا علّي بن الحسين َشيْئاً يَتََعجَّ
أُن ُخصوصيٌَة لَكَما بدعوة اإلَِماِم  النَّاُس ِمْن ِحْفِظِهَما، ويقولون لهما: هذا الشَّ

لكما، وهَذا أَمر ُمستِفيٌض في أَهِل قُّم"(6).

وفي موضع آخر ذكر: وقَاَل أَبُو َعبِْد اللَِّه بُْن بَابََويِْه: "َعَقْدُت الَْمْجلَِس 
ُد بُْن  أَبُو َجْعَفٍر ُمَحمَّ الِْعْشِريَن َسَنًة، فَُربََّما كَاَن يَْحُضُر َمْجلِِسي  ولِي ُدوَن 
يُْكِثُر  الَْحَالِل والَْحرَاِم  ِفي  اْألَْجِوبَِة  ِفي  إِْسرَاِعي  إِلَى  نَظَر  فَِإَذا  اْألَْسَوُد،  َعلِيٍّ 
.(7)"c َب لِِصَغِر ِسنِّي، ثُمَّ يَُقوُل: َال َعَجَب ِألَنََّك ُولِْدَت ِبُدَعاِء اْإلَِماِم التََّعجُّ
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مواكبة الناس• 

حتّى إذا أراد بعض الموالين السفر وكان في شّك وريب من أن يتعرّض 

إلى خطر ما في الطريق، كان يكتب إلى اإلمام b ويسأله عن ذلك، فقد 

"كُْنُت  قَاَل:  الْيََمانِيِّ  الُْحَسيِْن  بِْن  َعلِيِّ  َعْن  َعلِّي  عن  الكليني  الشيخ  روى 

ِببَْغَداَد فَتََهيَّأَْت قَاِفلٌَة لِلْيََمانِيِّيَن فَأَرَْدُت الُْخُروَج َمَعَها، فََكتَبُْت أَلْتَِمُس اْإلِْذَن 

ِفي َذلَِك، فََخَرَج: َال تَْخُرْج َمَعُهْم فَلَيَْس لََك ِفي الُْخُروِج َمَعُهْم ِخيَرٌَة، وأَِقْم 

ِبالُْكوفَِة، قَاَل: وأَقَْمُت وَخرََجِت الَْقاِفلَُة فََخرََجْت َعلَيِْهمْ  َحْنظَلَُة فَاْجتَاَحتُْهْم. 

وكَتَبُْت أَْستَأِْذُن ِفي ُركُوِب الَْماِء، فَلَْم يُؤَذن لِي، فََسأَلُْت َعِن الَْمرَاكِِب الَِّتي 

َنِة ِفي الْبَْحِر فََما َسلَِم ِمْنَها َمرْكٌَب، َخَرَج َعلَيَْها قَْوٌم ِمَن  َخرََجْت ِفي تِلَْك السَّ

الِْهْنِد يَُقاُل لَُهُم الْبََوارُِح فََقطَُعوا َعلَيَْها"(8).
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لم   b ــام  اإلم وألطاف 
الموالين  سؤال  على  تقتصر 
بل  منهم،  والعلماء  والفقهاء 
أبعد من  إلى ما هو  تعّدتها 
ذلك؛ فقد يتدّخل b وينهى 
ضرر  أو  خطر  فيه  أمر  عن 
بُْن  َعلِّي  روى  كما  عليهم 
َعْن  نَْهٌي  "َخَرَج  قَاَل:  ٍد  ُمَحمَّ
والَْحيِْر  قَُريٍْش  َمَقاِبِر  ِزيَارَِة 
بَْعَد  ــاَن  كَ ا  فَلَمَّ  (الحائر). 
الْبَاقَطَائِيَّ  الَْوِزيُر  َدَعا  أَْشُهٍر، 
الُْفرَاِت  بَِني  الَْق  لَُه:  فََقاَل 
والْبُرِْسيِّينَ  َوقُْل لَُهْم َال تَزُوُروا 
ــَر  أََم فََقْد  ــٍش،  ــَريْ قُ َمَقاِبَر 
َد كُلُّ َمْن زَاَر  الَْخلِيَفُة أَْن يُتََفقَّ

فَيُْقبََض َعلَيِْه"(9).

والرسائل  المكاتبات  من  العديد  كتبهم  في  المحّدثين  كبار  ذكر  وقد 
بكثرة رسائله من  اشتهر  السفراء، ومّمن  b عبر  اإلمام  إلى  أُرسلت  التي 
مدينة قّم شيخ القّميّين أحمد بن إسحاق األشعرّي، بل هو كان وافد أهل 
التوقيعات المشهورة ما سأل عنه  قّم وحامل رسائلهم إلى السفراء، ومن 

إسحاق بن يعقوب، وفيه سؤال عن تكليف الشيعة بعد الغيبة الصغرى.

 •g توقيعات الشيخ المفيد
b، يطّلع بشكٍل واضح على عالقة الشيعة به  َمن يسبر سيرة اإلمام 
ورعايته لهم وحرصه عليهم، سواء أكانوا في زمن الغيبة الصغرى أم الكبرى، 
الناحية  من  وتوقيعات  ومكاتبات  رسائل  من  صدر  ما  في  نراه  ما  وهذا 
المقّدسة. ومن هذه التوقيعات ما هو مشهور ومنسوب إلى الشيخ المفيد 
محّمد بن محّمد بن النعمان المعروف بابن المعلم g، الذي انتهت 
إليه رئاسة اإلماميّة في وقته، وكان متقّدماً في الفقه وصناعة الكالم، حسن 
الجواب، وله قريب من مائتي مصنَّف، ولد  الفطنة، حاضر  الخاطر دقيق 
سنة (338هـ)، وتوفّي سنة (413هـ)، وكان يوم وفاته يوماً لم يَُر أعظم منه، 
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(*) أستاذ في الحوزة العلمّية.
الشيخ الطوسي، الغيبة، ص 304.) 1(
المصدر نفسه، ص 304.) 2(
النجاشي، رجال النجاشي، ص 361.) 3(
المصدر نفسه، ص361. ) 4(
المصدر نفسه، ص361.) 5(
الشيخ الطوسي، مصدر سابق، ص 309.) 6(

المصدر نفسه، ص 321.) 7(
الشيخ الكليني، الكافي، ج 1، ص 520-519.) 8(
الشيخ الطوسي، مصدر سابق، ص 284.) 9(
الشيخ الطبرسي، االحتجاج، ج2، ص 323.) 10(
المصدر نفسه، ج 2، ص 325.) 11(
الشيخ البحراني، لؤلؤة البحرين، ص 363 - 367.) 12(

الهوامش

وبكاه المخالف والموافق. 

سنة  المتوفّى  الطبرسي،  الشيخ  روى  فقد 
من  رسالتين  االحتجاج  كتابه  في  588هــــ، 

اإلمام b إلى الشيخ المفيدg، ومّما جاء:

- في األولى: "... إِنَّا َغيُْر ُمْهِملِيَن لُِمرَاَعاتُِكْم، 
َْواُء،  الألَّ ِبُكُم  لََنزََل  َذلَِك  لِِذكْرِكُْم، ولَْوَال  نَاِسيَن  َوَال 
الشّدة  هو  والألواء  اْألَْعــَداُء..."(10).  َواْصطَلََمُكُم 
أي  ــداء؛  األعـ واصطلمكم  المعيشة،  وضيق 

استأصلوكم وقطعوا جذوركم.

- في الثانية: "... َولَْو أَنَّ أَْشيَاَعَنا َوفََّقُهْم اللَُّه لِطَاَعِتِه َعلَى اْجِتَماٍع ِمَن 
لَْت  َر َعْنُهُم الْيُْمُن ِبلَِقائَِنا، َولَتََعجَّ الُْقلُوِب ِفي الَْوفَاِء ِبالَْعْهِد َعلَيِْهْم، لََما تَأَخَّ
َعاَدُة ِبُمَشاَهَدتَِنا َعلَى َحقِّ الَْمْعرِفَِة َوِصْدِقَها ِمْنُهْم ِبَنا، فََما يَْحِبُسَنا  لَُهُم السَّ

ا نَْكرَُهُه وَال نُؤْثِرُُه ِمْنُهْم"(11). َعْنُهْم إِالَّ َما يَتَِّصُل ِبَنا ِممَّ

 ،gالمفيد للشيخ  والتبجيل  االحترام  كّل  الرسالتين  هاتين  وفي   
كتابه  في  البحراني  المحّدث  ذكر  وقد  بهم.  والعناية  بالشيعة  واالهتمام 
الحلّي  الحسن  بن  بطريق  بن  يحيى  الحافظ  عن  نقالً  البحرين)  (لؤلؤة 
المتوفّى سنة 600هـ، في كتابه (نهج العلوِم إلى نفي المعدوم)، أنّه قال 
بالقبوِل،  وتتلّقاُه  كافّة  الشيعُة  ترويِه  "ما  إنّهما من:  الرسالتين  عن هاتين 
من أّن صاحَب األمِر (صلواُت اللِه وسالُمه عليه وعلى آبائه) كتَب إليه"(12).

كتاِب  في  573هـ،  سنة  المتوفّى  الراوندّي،  الديِن  قطُب  نقل  كذلك 
(الخرائِج والجرائح)، جزءاً من رسالتَي الشيخ المفيد g، وكذلك يظهر 
من ابن شهر آشوب المتوفّى سنة 588هـ أنّه اعتمد على ذلك. ويُستفاد 
من كالم الحلّي (ما ترويِه الشيعة كافّة وتتلّقاُه بالقبوِل) أّن هاتين الرسالتين 

مشهورتان عند الطائفة ومضمونهما مقبول أيضاً.

وثّمة مكاتبات أخرى يضيق المقال عن ذكرها جميعاً.

بـــــــــعـــــــــ  أراد  إذا   
الموالين السفر وكان 
ّ الـــــــــتــــــــــعــــــــّرض  فــــــــــــــي شــــــــــــــــــ
إلــــــــــــــــى خــــــــطــــــــر مــــــــــــــــا، ـكـــــــان 
 b يـــكـــتـــب إلــــــى اإلـمـــــــام

ويـــــــــــــســـــــــــــألـــــــــــــه عـــــــــــــــــن ذلـــــــــــ



مقابلة

b اإلمـــــــــــــــام
ناعة الشبا الواعي و
عفر الطبسي لقا مع سماحة الشي محّم 
حوار: هيئة التحرير

ويبسط  المهدوي،  العدل  صروح  فيه  تمتّد  الذي  اليوم  إلى  نتوق 
سلطانه على األرض، حين يصبح ذلك األمل المؤّمل واقعاً، حين تظهر 
لتربية  خضع  الذي  القوّي،  الناصر  توّفر  يتم  وحين  المباركة،  الغرّة 

مهدوية راسخة.
عن قّوة الناصر والمعين، عن الشباب أنصار المستقبل والممّهدين 
لدولة آخر الزمان، دولة آل محمد f، عن المسؤولّية المرتبطة بهم، 
واآلمال المعقودة عليهم، كان هذا الحوار مع المحّقق وأستاذ السطوح 
العليا في الحوزة العلمّية في قم المقّدسة، سماحة الشيخ محّمد جعفر 

الطبسّي (حفظه الله).
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على •  نشكركم  وأن  الفاضل،  باألستاذ  نرّحب  أن  البداية  في  يسرّنا 
تلبية دعوتنا لهذا اللقاء المبارك. يروى أّن اإلمام b سوف يخرج 
يرتبط  مدى  أّي  وإلى  ذلك؟  سّر  ما  أربعينّي.  شاّب  هيئة  على 

شبابه بحركته؟ 
b، سيكون في عمر  اإلمام  أنَّه حينما يظهر  الروايات  ورد في بعض 
إنساٍن شاّب. وبعض الروايات تقول إّن عمره b سيكون أربعين عاماً. كما 
اإلنسان،  أعمال  في  والتحّول  النشاط  سّن  هو  الشباب  سّن  فإّن  تعلمون، 
ولعّل السّر في ذلك أمران: األمر األّول، وكأّن الباري سبحانه وتعالى يريد 
أن يبيّن قدرته تعالى في اإلمام الحّجة b؛ فيُرجعه على هيئة شاّب، كأنّما 
ما مّر الزمان عليه. واألمر الثاني، أنَّ دولته b هي دولة التغيير والتبديل، 
له.  كّل شيء  يخضع  بحيث  واألوضاع،  األحوال  سيغيّر   ،b يظهر  فحينما 
بعض الروايات تذكر أّن األرض تخرج بركاتها له، وهذا يعني أنَّ األرض لم 
تخرج كّل بركاتها إلى اآلن. وتذكر روايات أخرى أّن أهل السماء يفرحون 
لظهوره، وحتّى الطير في الجّو يرضى بخالفته. والجدير بالذكر أّن أصحاب 
اإلمام b، كما هو مشهور، ثالثمائة وثالثة عشر، وأكثرهم من الشباب، ما 
اإلمام  يطوفون حول  الذين  الشباب  ببركة  تقوم  اإللهيّة  العدالة  أنَّ  يعني 

المهدّي b. طبعاً، ال نستطيع الجزم بذلك ألنّه احتمال.

ما هي خصائص هذه الحركة العالمّية المباركة لإلمام b التي ال • 
تنحصر بدولٍة معّينة أو بأّمة معّينة دون أخرى؟

ليمأل  يظهر   b اإلمام  أنَّ  والسّنة  الشيعة  الواردة عند  الروايات  تقول 
األرض قسطاً وعدالً بعدما ُملئت ظلماً وجوراً، فما معنى األرض هنا؟! هذه 
األرضيّة التي هيّأها الله سبحانه وتعالى لإلمام المهدّي b لم تتهيّأ ألّي نبّي 
من األنبياء h. وورد في حديٍث عن اإلمام الباقر c، وهو يفّسر 
َجِميًعا﴾  اللُه  ِبكُُم  يَأِْت  تَكُونُواْ  َما  أَيَْن  الَْخْيَراِت  ﴿َفاْسَتِبُقواْ  تعالى:  قوله 
عشر  والبضعة  الثالثمائة  القائم  أصحاب  "يعني  قال:  أنّه   (148 (البقرة: 
رجالً، وهم والله األّمة المعدودة، يجتمعون في ساعة واحدة، قزع كقزع  
الخريف"(1). ما معنى قزع كقزع  الخريف؟ يعني أّن الله سبحانه وتعالى 
يهيّئ أسباب الظهور في جميع أنحاء العالم في لحظٍة واحدة. إضافًة إلى 
ذلك، فهو خالصة األنبياء واألوصياء، فقد ورد في بعض الروايات أنَّ الباري 
والمستفاد   .h األنبياء  صفات  جميع   b فيه  جمع  وتعالى  سبحانه 
من ظواهر الروايات أنَّه b تجلٍّ وظهوٌر لكّل هذه الكماالت التي كانت 
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من  وغيرهم  نبّي  ألف  وعشرين  وأربعة  مائة  في 
الله تعالى كلّها في رجٍل  األوصياء h، فجمعها 

.b واحٍد هو اإلمام

في •  العاملين  أبرز  من  الشباب  جيل  يعّد 
هي  فما  المبارك.  للظهور  التمهيد  طريق 
تهّيئهم  التي  المهدويّة  المعارف  أكثر 

لخدمة اإلمام b؟ 
 b المهدّي  باإلمام  ترتبط  التي  المباحث  إّن 
بوالدة  االعتقاد  أهّمها  ولكن  ومحوريّة،  مهّمة  كلّها 
اإلمام المهدّي b؛ وأنّه حيٌّ يرزق. كما يجب معرفة 

اإلمام b، وال نقصد هنا المعرفة الباطنيّة؛ ألنّنا ال نستطيع أن نصل إلى كنه 
ذلك، بل المراد هو المعرفة الظاهريّة، ثّم يأتي االعتقاد الحقيقّي أن واليته 
عليك  "السالم  فنقول:   ،b عليه  بالسالم  االلتزام  ننسى  وال  تكوينيّة.  والية 
حين تقعد، السالم عليك حين تقوم، السالم عليك حين تقرأ وتبين، السالم 
عليك حين تصلّي وتقنت، السالم عليك حين تركع وتسجد، السالم عليك حين 
تكبّر وتهلّل، السالم عليك حين تحمد وتستغفر، السالم عليك حين تمسي 
 .b وتصبح"(2)، وبذلك يمكن لكّل إنسان أن يشيّد هذه العالقة بإمام زمانه

يؤكّد االمام الخامنئّيa على أهمّية جهاد التبيين. فكيف يمكن • 
أن يستفيد الشباب من العقيدة المهدويّة للمساهمة في جهاد 

التبيين؟ 
بعد تحقيق المعرفة الظاهريّة باإلمام b، يجب استغالل هذه المعرفة 
المسائل  حول  األسئلة  من  الكثير  لديهم  الذين  الشباب  مع  التحّدث  في 
القيام  كذلك  ويمكن  عنها.  إجابات  على  للحصول  ويتعطّشون  المهدويّة 
المفاهيم  تبيين  خالل  من   b المهدّي  اإلمام  قضيّة  في  التبيين  بجهاد 
المعتبرة  بالكتب  باالستعانة  وذلك  بها،  المرتبطة  والحقائق  المهدويّة 
الدين  "كمال  كتاب  نذكر:  الكتب  هذه  ومن  المؤكّدة،  القويّة  والروايات 
ألف عام، وكتاب  قبل  ألّفه  الذي   ، الصدوق  للشيخ  النعمة"  وتمام 
، الذي عاش في زمن الغيبة  "اإلمامة والتبصرة" لوالد الشيخ الصدوق
، وغيرها. فعلى الشباب أن  الصغرى، وكتاب "الَغيبة" للشيخ الطوسي

يُقبلوا على مطالعة هذه المصادر. 

يــــــــــــنــــــــــــبــــــــــــغــــــــــــي تــــــــبــــــــيــــــــيــــــــن 
الــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــم 
الــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــدويّــــــــــــــــــــــــــــة 
والـــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــــــــق 
الـــــــــمـــــــرتــــــــبــــــــطــــــــة بـــــــهـــــــا، 
وذل باالستعانة 
بــالــكــتــب الــمــعــتــبــرة 
والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
ّكـــــدة ــــة الــــــمــــ ــ ــــويّ ــــقــ الــ
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باإلمام •  االيمان  مسألة  يجعل  أن  المؤمن  للشباب  يُمكن  كيف 
لهم ليتقّدموا ويتطّوروا  المهدويّة محّركاً  b وبالقضّية  المهدّي 

على األصعدة كاّفة، وحّتى يكونوا ممّهدين حقيقّيين؟
جميع  على  تكون  أن  ينبغي  األمام  نحو  والتطّور  التقّدم  مسألة  إّن 
إتيان  وفي  وجّل،  عّز  الله  طاعة  في  عمره  الشاّب  أفنى  فإذا  األصعدة؛ 

يستطيع  والمعاصي،  المحرّمات  وترك  الواجبات 
دامس.  ظالم  في  يبقى  وإّال  األمام،  نحو  يتقّدم  أن 
الكبرى،  الغيبة  عصر  في  تعالى  الله  يعصي  ومن 
رواية  ننسى  أن  ينبغي  كلّها. وال  ال خير في حياته 
اإلمام الصادق c التي تقول: "ال خير في لّذة 
"ما  يسأل:  من  لكّل  باختصار،  النار"(3).  بعدها  من 
هي واجباتنا في عصر الغيبة الكبرى؟"، أقول لهم: 
المعارف  قّمة  إلى  تصلون  فبذلك  المعصية،  اتركوا 
باتت  التي  الشيطان  أوكار  من  واحذروا  المهدويّة، 
كثيرة في عصرنا الحالّي، وصلّوا الصالة في أّول وقتها، 

فإنَّ هذا األمر يُفرح قلب إمام الزمان b، وهّذبوا أنفسكم، فإنَّ تهذيب 
النفس في عصر الغيبة الكبرى أمٌر مهّم للجميع، وخصوصاً للشباب؛ فإذا 
ما هّذب اإلنسان نفسه، سوف يصير على سلّم االرتقاء نحو تلك المقامات 
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المعصية،  اـتــرـكــوا 
فــــــــــــبــــــــــذلـــــــــــ تــــــــصــــــــلــــــــون 
إلــى قّمة المعارف 
الـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــدويّـــــــــــــــــــــــــة، 
واحــذروا من أوكار 
الـــــــــــشـــــــــــيــــــــــــطــــــــــان الــــــــتــــــــي 
بــــــــــــاتــــــــــــ كـــــــــثــــــــــيــــــــرة فـــــي 
عــــــــــصــــــــرنـــــــــا الـــــــــحـــــــــالـــــــــّي



المعنويّة، ويصل إلى ما يريده، فالله تعالى يقول: ﴿َوَمن يَتَِّق اللَه يَْجَعل 
لَُّه َمْخرَجاً* َويَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث َال يَْحَتِسُب﴾ (الطالق: 2-3). هذا من الجانب 
المعنوّي، أّما من الجانب الماّدّي، فعليكم بالتعلّم، والعمل، والنشاط، وعدم 

الكسل.

الله •  يستغفر  أن  عليه  ذنباً  أو  خطأً  يرتكب  من  أّن  المعلوم  من 
ويتوب منه. ولكن لو لم يتحّقق ذلك في عصر الغيبة، هل تُقبل 

التوبة بعد ظهور اإلمام b؟ 
 f المستفاد من ظواهر اآليات القرآنيّة والنصوص المرويّة عن النبّي
وأهل البيت h، أنَّ باب التوبة مفتوٌح أمامنا دائماً، وما هو متاح في 
عصر الغيبة، سيكون كذلك في عصر الظهور. ففي الحديث أّن "التائب من 
الذنب كمن ال ذنب له"(4). والرواية هذه لم تقيّد التوبة بزمان محّدد، ما 
يعني أنَّ هذا الباب الذي فتحه الباري عّز وجّل أمام الجميع يبقى مفتوحاً 
دائماً وال يُغلق حينما يظهر اإلمام المهدّي b. ومن الطبيعّي أّن من تاب 
أنَُّه من شّدة  أن ننسى  ينبغي  تاب بعده. ولكن ال  الفتح ليس كمن  قبل 
وهذا  برحمته،  القيامة  يوم  يطمع  الرجيم  إبليس  فإنَّ  تعالى،  الله  رحمة 

معناه أّن الرحمة اإللهيّة واسعة.

إليه  أشارت  ما  وهو  نصوحة،  توبة  تكون  أن  التوبة  من  والمطلوب 
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الشيخ الصدوق، األمالي، ص 587.) 3(

الشيخ الكليني، مصدر سابق، ج 2، ص 435.) 4(
الطبري، دالئل اإلمامة، ص 484.) 5(

الهوامش
الشيخ الكليني، الكافي، ج 8، ص 313.) 1(
الشيخ الطبرسي، االحتجاج، ج 2، ص 316.) 2(
الشيخ الصدوق، األمالي، ص 587.) 3(

الشيخ الطبرسي، االحتجاج، ج 
الشيخ الصدوق، األمالي، ص 

الشيخ الطبرسي، االحتجاج، ج 
الشيخ الكليني، مصدر سابق، ج 2، ص 435.) 4(
الطبري، دالئل اإلمامة، ص 484.) 5(

الهوامشالهوامش

يدلّل  ما  إليه،  العودة  وعدم  الذنب  من  التوبة  تعني  والتي  الروايات؛ 
باعتقادي، أّن الله التّواب الغفور الرحيم، يريد من خالل تلك التوبة النصوح 
أن يسّد باب نشر المعصية بين الناس، وذلك بعدم العودة إلى الذنب أو 
عندما  أنَُّه  إلى  يلتفت  أن  المنتظر،  الشاّب  على  وهنا،  مجّدداً.  المعصية 
يعصي ويُذنب، فإنَّ إمام زمانه b يشهد بذلك، إذ إّن أعمال العباد تُعرض 
بحسب  الخميس،  ويوم  االثنين  يوم  األسبوع،  في  مرّتين   b اإلمام  على 
. فإذا أيقن الشاّب أّن  الرواية التي نقلها المرحوم الشيخ عبّاس القّمّي 
 ،b أي ذنب يذنبه هو في محضر الله تعالى وفي مرأى من صاحب الزمان

فمن الطبيعّي أن يشعر بالخجل إزاء ذلك.

تشير الروايات والنصوص إلى أّن ثّمة نحو خمسين امرأة من بين • 
برأيكم  الثالثمائة والثالثة عشر. ما هو   b المهدّي  اإلمام  قادة 
دور المرأة المؤمنة والمجاهدة سواء في عصر الغيبة أو ما بعد 

الظهور؟
النفس.  طبعاً، نحن ال نفرّق بين المرأة والرجل على مستوى تهذيب 
أّما وجود خمسين امرأًة من بين أنصار اإلمام المهدّي b، فيدّل على دور 
 .f المرأة المهّم في حركة الظهور، مثلما كان لها دورها في عصر النبّي
كما تتحّدث بعض الروايات عن النساء الالتي يرجعن في الرجعة مع اإلمام 
المهدّي b. وهنا، أنقل لكم هذه الرواية المسندة عن المفّضل بن عمر 
قال: سمعت أبا عبد الله c يقول: "يَُكرُّ َمعَ  الَْقائِمِ  c ثـََالَث َعْشرََة 
؟ قَاَل: يَُداِويَن الَْجرَْحى، َويَُقْمَن َعلَى الَْمرَْضى،  اْمَرأًَة. قُلُْت: َوَما يَْصَنُع ِبِهنَّ
ِهنَّ لِي. فََقاَل: الِْقْنَواُء ِبْنُت رَُشيٍْد،  كََما كَاَن َمَع رَُسوِل اللِه f. قُلُْت: فََسمِّ
َخالٍِد  َوأُمُّ  َوُزبَيَْدُة،  يَاِسٍر،  بِْن  اِر  َعمَّ أُمُّ  َوُسَميَُّة  الَْوالِِبيَُّة،  َوَحبَابَُة  أَيَْمَن،  َوأُمُّ 

اْألَْحَمِسيَُّة، َوأُمُّ َسِعيٍد الَْحَنِفيَُّة، َوُصبَانَُة الَْماِشطَُة، َوأُمُّ َخالٍِد الُْجَهِنيَُّة"(5).

فإذاً، للمرأة مقام ودور عظيم في القضيّة والنهضة المهدويّة، وعليها 
 ،b أن تعمل وتجّد لتحقيق ذلك، من خالل زيادة المعرفة بإمام الزمان

 .b وتهذيب النفس، وااللتزام بما يأمر به اإلمام المهدّي

ختاماً: جزيل الشكر لسماحة الشيخ لتلبيتكم دعوتنا، على أمل أن نوفّق 
دائماً للقائكم. والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
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غير مهملين لمراعاتكم..• 
المقاومة اإلسالميّة) كيف كان يخبره  الحسن (مجاهد في  يروي عبد 
قادة الكّشافة، عندما كان صغيراً، أّن إمام زماننا b حاضر بيننا، ويتدّخل 
أحياناً في تفاصيل حياتنا، حتّى نما وكبر على هذه التربية والحّب لصاحب 
الزمان b. قّرر عبد الحسن االنخراط في صفوف المجاهدين، والمشاركة 
في قتال التكفيريّين في سوريا. يقول: "في يوم من أيّام خدمتي في سوريا، 
وجدت مفتاح صندوق ذخيرة، وهو عادة يُرمى بعد استعماله، فوضعته في 
جيبي، وأحببت أن أحتفظ به كذكرى. وّضبت أغراضي وانطلقنا من المكان 
المفتاح في جيبي ألشهر. بعد  إلى مكاٍن آخر، وقد نسيت  كّنا فيه  الذي 
فترة، كّنا نتحّضر إلحدى المعارك، وكان العدّو قد بدأ يقترب مّنا. وعندما 
أردنا فتح صناديق الذخيرة، لم نجد مفتاحاً. احترنا ماذا نفعل؛ ألّن العودة 
إلى مكان الذخيرة إلحضار مفتاح يستغرق وقتاً 
توجهنا  هاجمونا.  قد  األعداء  فيه  يكون  طويالً 
ورعايته  بحضوره  إليماني   ،b الزمان  إلمام 
الذي  المفتاح  تذكّرت  اللحظة،  تلك  في  لنا، 
خبّأته منذ فترة، فأحضرته على عجل، وتداركنا 

ور ر في ال حا
تحقيق: نانسي عمر

كنت أستمع إلى الشهيد أحمد يناجي أهل البيت h وهو مثخن 
بالجراح. وفجأًة، جثا على ركبتيه وصار ينادي: "لقد أتى.. لقد أتى.."، 

فسألته: "من الذي أتى؟"، فأجاب: "أتى صاحب الزمان"!
بدايات  في  اإلسرائيلّي  للعدو  كمين  من  نجا  جريح  يرويها  قّصة 
أخرى  ثّمة قصص  إنّما  نوعها،  من  الوحيدة  تكن  ولم  المقاوم.  العمل 
 ،b حصلت مع المجاهدين تدّل على ارتباط قلوبهم بصاحب الزمان
وعلى مشاهد تبوح بتسديد خاص، يشهده القلب ويكسر قيود الغياب. 

نشير إلى بعضها في هذا التحقيق.

 b الزمان صـــاحـــب  إّن 
يـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــدّخـــــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــّل 
المجاهدين،  تفاصيل 
حــــــــــّتــــــــــى فــــــــــــي ذخـــــــيـــــرتــــــهــــــم
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حينها،  بسرعة.  الموقف 
ذلك  إلى  الزمن  بي  عاد 
يوماً  لي  قال  الذي  القائد 
 b الــزمــان  صاحب  إّن 
تفاصيل  كّل  في  يتدّخل 
في  حتّى  المجاهدين، 
عدت  وعندما  ذخيرتهم. 
إلى البيت، علّقت المفتاح 
على أحد الجدران، وكتبت 

عن  المأثور  الحديث  فوقه 
اإلمام المهدّي b: "إنّا غير مهملين لمراعاتكم".

 •b يوم من أيّام صاحب الزمان
للشهداء أيضاً قصصهم المميّزة مع إمام زمانهم b. تقول زوجة الشهيد 
حسن عبد الله (كرّار) إّن اإلمام b كان يمثّل بوصلة حياة للشهيد، كان 
يحبّه كثيراً وتربطه به عالقة خاّصة، وقد نقل هذا الحّب الكبير إلى أوالده، 
فلطالما كان يوصيهم باللجوء إلى اإلمام b في حال الوقوع في مشكلة، 
قراءة  على  مواظباً  الشهيد  "كان  وتضيف:  الله".  شاء  إن  "واإلمام سيحلّها 
دعاء العهد ودعاء الحّجة عند رفع األذان وبعد كّل صالة، إضافًة إلى زيارة 
بالمداومة  أوصانا  وقد  وسندنا،  حياتنا  محور  يعّدها  كان  التي  ياسين  آل 
على قراءتها. حتّى الصالة على محّمد وآل محّمد كان يعّدها بمثابة الدعاء 
بتعجيل الفرج، وكانت ال تفارق لسانه أبداً". وتتابع: "لفتني في اليوم الذي 
تحّددت فيه العمليّة الجهاديّة األخيرة التي شارك فيها، أنّه وضع على حالة 
الهاتف (status) عبارة: (هذا اليوم هو يوم صاحب الزمانb)، وكأنّه كان 

يــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــول الــــــــــــــمـــــــــــــــجـــــــــــــاهــــــــــــــد: 
وـكــــــــــــــــــــــأّن شـــــــيـــــــئـــــــاً مــــــــــا فــــي 
داخلي أخبرني أّن ذل 
الــــــــــشــــــــــاّب ـكــــــــــان صـــــاحـــــب 
الزمان b، الذي يأبى 
أن يـــــتـــر الـــمــــجــاهـــديـــن 

دون عــــون ومـــسـاعــدة
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يشعر بشيء خاص يربطه في ذلك اليوم بصاحب الزمان b وأنّه برعايته 
ألنّني  بعد شهادته؛  لي  للطمأنينة  العبارة مدعاة  تلك  بقيت  رايته.  تحت 

تيّقنت أّن صاحب الزمان b كان حاضراً معه، وأنّه كان تحت أنظاره".

زائٌر لطيف..• 
في حادثة أخرى، يروي أحد المجاهدين أنّه كان من ضمن مجموعة 
كانوا  الذي  المركز  في  القارس،  الشتاء  أيّام  في  حوصروا  مجاهدين 
الطعام  إمدادات  عنهم  فانقطعت  الثلوج،  تراكم  بسبب  فيه،  يداومون 
الليالي،  والشراب، ولم يعد أحد قادراً على الوصول إليهم. وفي إحدى 
باسم  نفسه  عن  عرّف  الطلعة  بهّي  بشاب  وإذ  غرفتهم،  باب  طُرق 
محّدد، أرسله القائد لتزويد المجموعة المحاَصرة بالطعام، فأخذوا منه 
أحوال  ليتفّقد  القائد  اتّصل  ساعات،  بعد  ذهب.  ثّم  الغذائيّة،  المواد 
على  فشكروه  المجاهدين، 
الشاب،  مع  الطعام  إرســال 
نفى  عندما  تفاجأوا  لكّنهم 
أرسل  قد  يكون  أن  القائد 
أي  وجود  عدم  مؤكّداً  أحداً، 
يحمل  مجموعته  في  شاب 

االسم الذي ذكروه! .

صاحب المشورة• 
الشهيد  ــة  زوجـ ــقــول  ت
ميرزا):  (الشيخ  أحمد  موسى 
بأهل  متعلّقاً  الشهيد  "كان 
عالقته  ولكّن   ،h البيت 
 b الزمان  صاحب  باإلمام 
كان  إذ  جــّداً؛  متميّزة  كانت 
يلجأ إليه في كّل حاالته، وكان 
وكأنّه  إليه  ويتحّدث  يناجيه 
كّل  وفــي  يديه.  بين  ماثٌل 
مرّة يحتاج فيها إلى المشورة 
كان  ما،  مشكلة  في  يقع  أو 

مــــــام زمـــانـــهـــم  ــــ إّن عـــــاقـــــة الــــمــــجــــاهــــديــــن بــ
b هــي عــاقــة تــوّســل واســتــمــداد لــلــقــّوة
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بعدها  ليخرج  طويل؛  لوقت  نفسه  على  الباب  ويغلق  غرفته  في  يجلس 
سالماً  وصيّته  في  وّجه  وقد  لمشكلته.  حالً  وجد  وكأنّما  مطمئّناً،  مسروراً 
خاّصاً إلى صاحب الزمان b، وأوصى المجاهدين أن يبلّغوه السالم إذا ما 

."b القوه ونصروه بعد ظهوره

نُصرتُه أمنيتي• 
الشهيد  مواظبة  فتؤكّد  (مالك)،  الدين  زين  تيسير  الشهيد  زوجة  أّما 
على دعاء العهد بشكل يومّي، حيث كانت بعض مقاطعه تعني له كثيراً، 
طالباً  كان  فقد  قبري.."؛  من  "أخرجني  فيه:  يرد  الذي  المقطع  خاّصة 
حتّى   b اإلمام  مع  للجهاد  يعود  أن  أيضاً  يطلب  وكان  دوماً،  للشهادة 
كان  إيران،  في  المقّدسة  المراقد  زيارة  من  عودته  وبعد  استشهد.  لو 
دائم الحديث عن سعادته لزيارة مسجد جمكران تحديداً، حيث استشعر 
وجود اإلمام b بشكٍل أقرب، وقد وّجه إليه رسالًة خاّصًة لم يبح ألحد 

بفحواها.

وتتابع: "رغم أنّه تعرّض لإلصابة في عينيه قبل سنة من نيله الشهادة، 
كان دائماً يقول: (فداء لعينّي صاحب الزمان)، وسرعان ما عاد إلى الميدان 

ونال الشهادة التي كان يتمّناها". 
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منها •  ينتفع  كالشمس 
الناس

عالقة  ســّر  هو  ما  ولكن 
المجاهدين باإلمام b؟

عبد  الشيخ  سماحة  يرى 
حديث  في  قبيسي  المنعم 
المهدّي  اإلمام  أّن  المجلّة  مع 
منها  ينتفع  كالشمس   b

الناس، وأّن عالقة المجاهدين 
عالقة  هي   b زمانهم  بإمام 
ألّن  للقّوة؛  واستمداد  توّسل 
يحتاج  الميدان  في  المجاهد 
لمواجهة  قــوّة  عنصَري  إلى 
للقتال،  الماديّة  العّدة  العدّو: 

والمواجهة،  الثبات  على  القدرة  يمتلك  بصير  وقلب  وذخيرة،  سالح  من 
وهنا، يتجلّى الدعم اإللهّي.

وفي  لله.  أنفسهم  المجاهدون  يبيع  الباطل،  ضّد  الحّق  معركة  ففي 
خضّم القتال وشّدته، يلجأون فطريّاً إلى التوّسل بالله عّز وجّل، وال يجدون 
أسطع من أنوار أهل البيت h للتوّسل بها. في هذه الحالة، ونتيجة 
قد  ومشاغلها،  الدنيا  من  أسمى  هو  بما  والقلب  والنفس  الفكر  انشغال 
 b اإلمام  الشفافيّة تجعله يستشعر وجود  إلى درجة من  اإلنسان  يصل 

إلى جانبه، فيكون قلبه أكثر قابلية للتزّود بالمعنويّات.

 •h على ُخطى أهل البيت
b هي عالقة  إمام زماننا  العالقة مع  "إّن  قائالً:  الشيخ قبيسي  يختم 
الناس،  إلى  بيننا، مأمور أن ال يعرّف نفسه  مميّزة، ألنّه إمام حّي موجود 
ولكّنه حاضر يدير األمور، ويصنع القادة، ويهيّئ المناخ لهداية الناس، وهو 
يتحرّك بشكٍل فيزيائّي كبقيّة الناس، ولكّننا ال نعرفه". ويضيف: "وهذا ما 
يدعونا ألن ننهض بهذه األّمة وننشئ جيالً ممّهداً لظهوره المبارك، من خالل 
األمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله، والسير على 

."h ُخطى أهل البيت
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أّوالً: البناء• 
تعالى،  الله  أّن  المساجد  بناء  حول  الروايات  في  ورد  ما  الالفت  من 
أّوَل ما خلق األرض، رفع موضع الكعبة، ودحا األرض من تحتها، وأنّه عّز 
وأّن  األرض،  إلى   c آدم  نزول  قبل  الحرام  المسجد  مكان  وجّل حّدد 
الكعبة  فيه  ليبني  المسجد  مكان  إلى   c آدم  أرشد   c جبرائيل 
الشريفة(2). وهذا يعني أنَّ الله تعالى قّدم وجود المسجد في األرض على 
الله  بيت  أّن  أساس  على  مبنيّة  اإلسالم  ثقافة  لتكون  فيها؛  اإلنسان  وجود 

تعالى قبل بيت اإلنسان، بل قبل اإلنسان نفسه.

ُحــّددت  قد  المساجد  أمكنة  أّن  إلى  الروايات  بعض  أشــارت  وقد 
الكعبة  بنى  حينما   c آدم  أنَّ  ورد  حيث  اإللهّي،  الغيب  في  سابقاً 
تلك  فيه ذرّة من  أخذ جبرائيل c من كسيراتها، فكّل موضع وقعت 

الكسيرات بنى فيه مسجداً(3).

من هنا، كان بناء المسجد من ِقبل المؤمنين هو سيٌر لتحقيق إرادة الله 

ــر  ــّمـ ــعـ ـــيـــ ُنـ
ـــ الـــلـــه مـــســـا

الشيخ د. أكرم بركات

قال الله تعالى: ﴿َما كَاَن لِلُْمْشرِِكيَن أَن يَْعُمُرواْ َمَساِجَد الله َشاِهِديَن 
ِبالْكُْفِر أُْولَِئَك َحِبطَْت أَْعَمالُُهْم َوِفي النَّاِر ُهْم َخالُِدوَن *  َعلَى أَنُفِسِهْم 
َوآتَى  الََة  َوأََقاَم الصَّ َوالَْيْوِم اآلِخِر  ِباللِّه  َمْن آَمَن  اللِّه  َمَساِجَد  يَْعُمُر  إِنََّما 
الُْمْهَتِديَن﴾  ِمَن  يَكُونُواْ  أَن  أُْولَـِئَك  َفَعَسى  اللَّه  إِالَّ  يَْخَش  َولَْم  َكاَة  الزَّ

(التوبة: 18-17).
المساجد  تعالى  الله  أن ينسب  تعالى، ولكن  لله  األمكنة هي  كّل 
له، فهذا يدّل على قدسّية خاّصة لتلك األمكنة التي عّدها سبحانه بيوته 

في األرض، ففي الحديث القدسّي: "إّن بيوتي في األرض المساجد"(1).
المساجد.  هذه  عمارة  حول  يتمحور  السابقة  اآلية  في  تقّدم  وما 

والِعمارة بصورة عاّمة لها معنيان: البناء واإلحياء.
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تعالى. ولعّل هذا أحد األسباب الكامنة في الشرف العظيم والثواب الكبير 
الذي كتبه الله تعالى لمن قام ببناء المساجد، فعن الرسول األكرم f: "من 
له بكّل شبر –أو قال بكّل ذراع- مسيرة  الله  بنى  الدنيا  في  بنى مسجداً 
أربعين ألف عام مدينة من ذهب وفّضة ودّر وياقوت وزمرد وزبرجد، في 
كّل مدينة أربعون ألف ألف قصر، في كّل قصر أربعون ألف ألف دار، في 
كّل دار أربعون ألف ألف بيت، في كّل بيت أربعون ألف ألف سرير، على 

كّل سرير زوجة من الحور العين..."(4).

ثانياً: اإلحياء• 
إّن العمارة الحقيقيّة التي يريدها الله تعالى في المساجد هي عمارة 
اإلحياء، الذي هو إحياء معنوّي للمساجد. وورد أنّه دافع من إنزال عذاب 
أراد  إذا  الله  "إّن   :c الصادق  اإلمام  فعن  األرض،  إلى  تعالى  الله 
ويعمرون   ، فيَّ يتحابّون  الذين  لوال  قال:  بعذاب،  األرض  أهل  يصيب  أن 

مساجدي، ويستغفرون باألسحار، ألنزلت عذابي"(5).

1. كيف نحيي المساجد؟
الشريفة، نذكر  إّن إلحياء المساجد كيفيّات عديدة أوردتها األحاديث 

منها:

عمارته،  إحياء  من  نوع  هي  نفسها  المسجد  زيــارة  إّن  الزيارة:  أ. 
وعليها يترتّب ثواب جزيل وفضل عظيم يبتدئ بالمشي إليه، فعن الرسول 
بكّل  فله  وجّل،  عّز  الله  مساجد  من  مسجد  إلى  مشى  "من   :f األكرم
خطوة خطاها حتّى يرجع إلى منزله عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيّئات، 

ورفع له عشر درجات"(6). 

الحديث  لها، ففي  مة  بالتطهُّر مقدِّ ُسِبقت  إذا  الزيارة  - ويعظم فضل 
القدسّي: "إّن بيوتي في األرض المساجد، فطوبى لمن تطهَّر في بيته، ثّم 

زارني في بيتي، وحقٌّ على المزور أن يكرم الزائر"(7). 

عند  الوارد  كالذكر  بآدابها  الزائر  يلتزم  حينما  عظمة  الزيارة  وتزداد   -
دخول المسجد في حديث اإلمام الصادق c: "إذا دخل العبد المسجد، 
فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الشيطان الرجيم: آه كسر ظهري، 

وكتب الله له عبادة سنة"(8).

- وإذا زار المسجد، فجلس فيه، فإّن لجلوسه ثواباً عند الله تعالى، ففي 
الحديث عن النبّي األعظم f: "يا أبا ذر، إّن الله تعالى يعطيك ما دمت 
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عليك  وتصلّي  الجّنة،  في  درجة  تنفَّست  نفس  بكّل  المسجد  في  جالساً 
المالئكة، وتُكتب لك بكّل نفس تنفَّست فيه عشُر حسنات، وتُمحى عنك 

عشُر سيّئات"(9).

فإنَّ  فيه،  يُصلّى  أن  المسجد  زيارة  يزيد من فضل  ما  إّن  الصالة:  ب. 
الصالة في المساجد لها ميزات منها:

- الثواب المضاعف: عن اإلمام علّي c: "الصالة في المسجد الحرام 
مئة ألف صالة، والصالة في مسجد المدينة عشرة آالف صالة، والصالة في 
بيت المقدس ألف صالة، والصالة في المسجد األعظم مئة صالة... وصالة 

الرجل وحده في بيته صالة واحدة"(10).

"صلُّوا   :c الصادق  اإلمام  عن  القيامة:  يوم  للمصلّي  الشهادة   -
يوم  عليها  للمصلّي  تشهد  بقعة  كلَّ  فإّن  مختلفة؛  بقاع  في  المساجد  من 

القيامة"(11).

يسكنون في جوار  الذين  لجيرانها، وهم  المساجد  في  الصالة  وتتأكّد 
المسجد في محيط أربعين داراً من كلِّ جانب، أو إلى المدى الذي يصل 
فيه نداء األذان، فقد ورد أنّه قيل لإلمام علّي c: "من جار المسجد يا 
أمير المؤمنين؟ فأجاب c: َمْن سمَع النداء"(12)، وعنه c: "حريم 

المسجد أربعون ذراعاً، والجوار أربعون داراً من أربعة جوانبها"(13).

ج. قراءة القرآن: عن الرسول األكرم f: "إنّما نصبت المساجد للقرآن"(14).

فإنّها  المساجد؛  بإتيان  "عليكم   :c الصادق  اإلمام  الدعاء: عن  د. 

مــــن  يـــــــــزيـــــــــد  مـــــــــــا  إّن 
فـــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــل زيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 
أن  الـــــــــــــــــمـــــــــــــــــســـــــــــــــــجـــــــــــــــــد 
ُيـــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــّلـــــــــــــــــــــــــــى فــــــــــــيــــــــــــه
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بيوت الله في األرض، ومن أتاها متطّهراً طهَّره الله من ذنوبه، وكُتب من 

زّواره، فأكِثروا فيها من الصالة والدعاء"(15).

ليتعلّم  إّال  f: "من راح إلى المسجد ال يريد  النبّي  عن  التعلّم:  هـ. 

خيراً، أو ليعلّمه، فله أجر حاّج تاّم الحّجة"(16).

2. فوائد الحضور في المسجد

الحضور في المسجد له فوائد عّدة، نذكر منها:

أ. التكامل المعنوّي: من خالل الزيارة والصالة وقراءة القرآن.

ب. التكامل الثقافّي: من خالل التعلّم.

يؤّمنها  التي  اإليمانيّة  البيئة  خالل  من  وذلك  االجتماعّي:  التكامل  ج. 

المسجد، ففيه تحصل العالقة األخويّة الصادقة التي يندر لإلنسان أن 

يحصل عليها في أّي مكان آخر. وقد أشار اإلمام الصادق c إلى 

ذلك في قوله الوارد عنه: "ال يرجع صاحب المسجد بأقّل من إحدى 

به  يدعو  دعاء  وإّما  الجّنة،  به  الله  يدخله  به  يدعو  دعاء  إّما  ثالث: 

فيصرف الله عنه بالء، وإّما أخ يستفيده في الله عّز وجّل"(17).

د. تعلّم النظام: إّن صالة الجماعة خير معلّم للنظام االجتماعّي الذي يحبّه 

الله تعالى ويحّث عليه.

الــــــــــــــــعــــــــــــــــمــــــــــــــــارة  إّن 
ــّيــــة الــــتــــي  الــــحــــقــــيــــقــ
يـــــــــــــــــريـــــــــــــــــدهـــــــــــــــــا الـــــــــــلـــــــــــه 
تــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــى فـــــــــــــي 
الـــــــــمــــــــــســــــــاجـــــــــد هـــــي 
عــــــــــمــــــــــارة اإلحـــــــــيـــــــــاء
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صالة  في  المؤمن  يمارسه  الذي  النظام  إلى  إضافة  الجمال:  تعلُّم  هـ. 
مستأنساً  اإلنسان  يجعل  النظم  بذلك  الصالة  ترتيب  فإّن  الجماعة، 

بالصورة الجميلة التي تضفيها هذه الصالة.

تلك  هي  المسجد  في  الجماعة  صالة  فوائد  من  إّن  الوحدة:  تعلُّم  و. 
يقفون  فإنّهم  المسلمين؛  إخوانه  مع  المصلّي  يمارسها  التي  الوحدة 
عن  يعبّر  مّما  معاً،  ويجلسون  معاً،  ويسجدون  معاً،  ويركعون  معاً، 
جميع  إلى  المساجد  من  تنتقل  أن  الله  يريدها  التي  األبهى  الصورة 

أنحاء المجتمع اإلسالمّي.

ز. الوعي السياسّي: إّن صالة الجماعة في المسجد تُشعر المؤمنين بقّوتهم 
من  (المشتّق  المحراب  ناحية  توّجههم  وإّن  وحدتهم.  من  المنطلقة 
الداخل  شيطان  على  حربهم  في  البوصلة  بتوحيد  توحي  الحرب)، 
فيه  يتعرّض  الذي  المسجد  منبر  وإّن  اإلسالم.  بعدّو  المتمثّل  والخارج 
خطيبه إلى قضايا المسلمين، يبّث الوعي االجتماعّي والسياسّي عندهم، 
ليتحلّوا بقيمة التواصي بالحّق والصبر في نصرة اإلسالم، والتغلّب على 

المصاعب التي تعاني منها المجتمعات اإلسالميّة.

دور عظيم• 
التي  هي  للمساجد،  العظيمة  الفوائد  وهذه  األساس،  الدور  هذا  إّن 
 c المؤمنين  أمير  انتظار  مكان  في  س  يؤسِّ  f الله  رسول  جعلت 
المسجَد  حركة  أّي  وقبل  المدينة  في  يؤّسس  ثّم  "قبا"،  مسجد  والفواطم 
النبوّي الشريف، وهي التي تجعل المترّدد إلى المسجد في موقع استثنائّي 
يوم القيامة، فعن أمير المؤمنين c: "تحت ظّل العرش يوم ال ظّل إّال 
ظلّه، رجل خرج من بيته فأسبغ الطهر، ثّم مشى إلى بيت من بيوت الله 

ليقضى فريضة من فرائض الله..."(18).

العّالمة المجلسي، بحار األنوار، ج 81، ص 6.) 1(
ج2، ) 2( اللئالي،  عوالي  جمهور،  أبي  ابن  يراجع: 

ص 83 - 84.
انظر: آللئ األخبار، ج 4، ص 137.) 3(
المصدر نفسه، ج 8، ص 192.) 4(
المصدر نفسه، ج 84، ص 154.) 5(
المصدر نفسه، ج 73، ص 370.) 6(
المصدر نفسه، ج 81، ص 6.) 7(
السيد البروجردي، جامع أحاديث الشيعة، ج4، ص477.) 8(
العّالمة المجلسي، مصدر سابق، ج 74، ص 85.) 9(

السيد البروجردي، مصدر سابق، ج 4، ص562-561.) 10(
العّالمة المجلسي، مصدر سابق، ج80، ص384.) 11(

الشيخ الريشهري، الصالة في الكتاب والسّنة، ص73.) 12(
المصدر نفسه، ج 71، ص 151.) 13(
المصدر نفسه، ص 363.) 14(
السيد البروجردي، مصدر سابق، ج4، ص431.) 15(
المصدر نفسه، ج 1، ص 185.) 16(
العّالمة المجلسي، مصدر سابق، ج71، ص275.) 17(
القاضي النعمان، دعائم اإلسالم، ج1، ص154.) 18(

الهوامش
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64

مفاتي الحيا

آداب النوم• 
َعلَى   h األَنِْبيَاِء  نَْوُم  أَْربََعٌة:  النَّْوُم   ! َعلِيُّ "يَا   :f الله  رسول  قال 
َعلَى  َوالُمَناِفِقيَن  اِر  الُكفَّ َونَْوُم  أيَْمانِِهْم،  َعلَى  الُمْؤِمِنيَن  َونَْوُم  أقِْفيَِتِهْم، 

يَاِطيِن َعلَى ُوُجوِهِهْم"(1). أَيَْسارِِهْم، َونَْوُم الشَّ

أَْصَناٍف:  أَْربََعِة  َعلَى  "النَّْوُم   :c المؤمنين  أمير  وقال 
ُمتََوقَِّعًة  تََناُم  َوأَْعيَُنها ال  ُمْستَلِْقيًَة  أَقِْفيَِتها  تََناُم َعلَى  األَنِْبيَاُء 
ُمْستَْقِبالً  يَِميِنِه  َعلَى  يََناُم  َوالُمْؤِمُن   ، َوَجلَّ َعزَّ  َربِّها  لَِوْحِي 
َما  لِيَْستَْمرِئُوا  ِشَمالِها  َعلَى  تََناُم  َوأَبَْناُؤَها  َوالُملُوُك  الِقبْلََة، 
َوإِبْلِيُس َوأََخَواتُُه وَكُلُّ َمْجُنوٍن َوُذو َعاَهٍة يََناُموَن  يَأْكُلُوَن، 

َعلَى ُوُجوِهِهْم ُمْنبَِطِحيَن"(2).

 f قوله: "وَكَاَن c وروي عن اإلمام جعفر الصادق
إَِذا   f وَكَاَن  َمْضَجَعُه،  َويَأُْخُذ  يََناَم  أَْن  أََراَد  إَِذا  يَْستَاُك 
ِه األَيَْمِن َوَوَضَع يََدُه  آَوى إِلَى ِفرَاِشِه اْضطََجَع َعلَى ِشقِّ

ِه األَيَْمِن"(3). اليُْمَنى تَْحَت َخدِّ

وقال اإلمام الرضا c: "النَّْوُم ُسلْطَاُن 
تُُه، فَِإَذا أَرَْدَت  َماِغ َوُهَو ِقَواُم الَجَسِد َوقُوَّ الدِّ
َك  ِشقِّ َعلَى  أَوَّالً  اْضِطَجاُعَك  فَلْيَُكْن  النَّْوَم 
األَيَْمِن، ثُمَّ انَْقلِْب َعلَى األَيَْسِر، وَكََذلَِك فَُقْم 

ا النوم )*( من 
آية الله الشيخ عبد الله جوادي اآلملّي

النوم واليقظة من االحتياجات البشريّة األساسّية التي ينبغي لإلنسان 
العمل على تنظيمها بشكٍل صحيح. فالنوم مصدر قّوة للجسم والروح، 
وبه يتقّومان، وأّي اضطراب يصيبهما سوف ينعكس على مسار الحياة 
األمثل.  الوجه  على  اليقظة  في  بوظائفه  وقيامه  لإلنسان  االعتياديّة 
بمراعاة  تتعلّق  خاّصة  بتعاليم   h الطاهرة  العترة  روايات  وتزخر 
بعض األمور عند ممارسة األعمال وآداب النوم وأوقاته، وتجّنب اإلفراط 

والتفريط فيه، نستعرض بعضاً منها في هذا المقال.
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َك األَيَْمِن كََما بََدأَْت ِبِه ِعْنَد نَْوِمَك"(4). ِمْن َمْضَجِعَك َعلَى ِشقِّ

يِْخ الَكِبيِر أَْن يََناَم إِّال  وقال اإلمام جعفر الصادق c: "ال يَْنبَِغي للشَّ
َوَجْوفُُه ُمْمتَلٌِئ ِمَن الطََّعاِم، فَإنَُّه أَْهَدأُ لَِنْوِمِه َوأَطْيَُب لَِنْكَهِتِه"(5).

مكان النوم• 
نََهى رسول الله f أَْن يََناَم الرَُّجُل َعلَى َسطٍْح لَيَْس ِبَمْحُجوٍر َعلَيِْه(6). 
وقال اإلمام جعفر الصادق c: "َوال تََناَمنَّ َعلَى َدابَِّتَك، فَِإنَّ َذلَِك َسِريٌع 
يُْمِكُنَك  َمْحَمٍل  أَْن تَُكوَن ِفي  إِّال  الُحَكَماِء  ِفْعِل  ِمْن  َذلَِك  َولَيَْس  َدبَرَِها،  ِفي 

التََّمُدُد الْسِترَْخاِء الَمَفاِصِل..."(7).

أوقات النوم• 
قال اإلمام محّمد الباقر c: "النَّْوُم أَوََّل النََّهاِر ُخرٌْق (َوالَقائِلَُة) نِْعَمٌة، 

والنَّْوُم بَْعَد الَعْصِر ُحْمٌق، والنَّوُم بَيَْن الِعَشاَءيِْن يَْحرُِم الرِّزَْق"(8).

وقال اإلمام أمير المؤمنين c: "النَّْوُم بَيَْن الِعَشاَءيِْن يُورُِث الَفْقَر، 
ْمِس يُورُِث الَفْقَر"(9). والنَّْوُم قَبَْل طُلُوِع الشَّ

االعتدال في النوم• 
َوِقلَُّة  الَمَناِم،  وِقلَُّة  الَكالِم،  ِقلَُّة  اللُه:  يُِحبَُّها  "ثَالثٌَة   :f الله  قال رسول 
ِتي... ُمَداوَمُة النَّْوم..."(11). الطََّعاِم"(10)، وقال f: "أَْخَشى َما َخشيُت َعلَى أُمَّ

نَْوَمُه"(12)،  كَثَُر...  َمْن  نْيا  الدُّ "أَْهُل   :c المؤمنين  أمير  اإلمام  قال 
وقال c أيضاً: "كَثْرَُة األَكِْل والنَّْوِم تُْفِسَداِن النَّْفَس وتَْجلِبَاِن الَمَضرَّة"(13).

نْيَا"(14). يِن والدُّ وقال اإلمام جعفر الصادق c: "كَثْرَُة النَّْوِم َمْذَهبٌَة للدِّ

وقال اإلمام محّمد الباقر c: "أَْربََعٌة الَقلِيُل ِمْنهاَ كَِثيٌر؛ النَّاُر الَقلِيُل 
والَعَداَوُة  كَِثيٌر،  ِمْنُه  الَقلِيُل  والَمرَُض  كَِثيٌر،  ِمْنُه  الَقلِيُل  والنَّْوُم  كَِثيٌر،  ِمْنَها 

الَقلِيُل ِمْنها كَِثير"(15).

(*) من كتاب مفاتيح الحياة، الفصل 11، ص182-179.
الشيخ الصدوق، من ال يحضره الفقيه، ج 4، ص 365.) 1(
الشيخ الصدوق، عيون أخبار الرضا c، ج ) 2(

1، ص 223.
الشيخ الطبرسي، مكارم األخالق، ص 38.) 3(
العّالمة المجلسي، بحار األنوار، ج 59، ص 316.) 4(
الشيخ الطبرسي، مصدر سابق، ص 147.) 5(
السيوطي، الجامع الصغير، ج 2، ص 707.) 6(
الشيخ الكليني، الكافي، ج 8، ص 349.) 7(

الشيخ الصدوق، مصدر سابق، ج 1، ص 502.) 8(
الشيخ الصدوق، الخصال، ص 505.) 9(
الريشهري، ميزان الحكمة، ج 1، ص 506.) 10(
السيوطي، مصدر سابق، ج 1، ص 49.) 11(
الديلمي، إرشاد القلوب، ج 1، ص 201.) 12(
الريشهري، موسوعة األحاديث الطبّية، ج 2، ص 422.) 13(
الشيخ الكليني، مصدر سابق، ج 5، ص 84.) 14(
الشيخ الصدوق، مصدر سابق، ص 238.) 15(
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نيا ابر ما ال يا 
َجاِبُر،  "يَا  فََقال:   c الباقر  َجْعَفٍر  أَِبي  َعلَى  َدَخلُْت  قَاَل:  َجاِبٍر  َعْن 
واللَّه إِنِّي لََمْحزُوٌن وإِنِّي لََمْشُغوُل الَْقلِْب. قُلُْت: ُجِعلُْت ِفَداَك، وَما َشَغلََك 
وَما َحزََن قَلْبَك؟َ فََقاَل: يَا َجاِبُر، إِنَّه َمْن َدَخَل قَلْبَه َصاِفي َخالِِص ِديِن اللَّه 
نْيَا؟ َهْل ِهَي  نْيَا وَما َعَسى أَْن تَُكوَن الدُّ ا ِسَواه. يَا َجاِبُر، َما الدُّ ُشِغَل قَلْبُه َعمَّ
إِالَّ طََعاٌم أَكَلْتَه، أَْو ثَْوٌب لَِبْستَه، أَِو اْمَرأٌَة أََصبْتََها؟ يَا َجاِبُر، إِنَّ الُْمْؤِمِنيَن لَْم 
نْيَا ِببََقائِِهْم ِفيَها، ولَْم يَأَْمُنوا قُُدوَمُهُم اآلِخرََة. يَا َجاِبُر، اآلِخرَُة  يَطَْمِئنُّوا إِلَى الدُّ
نْيَا أَْهُل َغْفلٍَة، وكَأَنَّ الُْمْؤِمِنيَن  نْيَا َداُر فََناٍء وَزَواٍل، ولَِكْن أَْهُل الدُّ َداُر قَرَاٍر والدُّ
ُهْم َعْن ِذكِْر اللَّه َجلَّ اْسُمه َما َسِمُعوا  ُهُم الُْفَقَهاُء أَْهُل ِفْكرٍَة وِعبْرٍَة لَْم يُِصمَّ
يَنِة ِبأَْعيُِنِهْم، فََفاُزوا ِبثََواِب  ِبآَذانِِهْم، ولَْم يُْعِمِهْم َعْن ِذكِْر اللَّه َما َرأَْوا ِمَن الزِّ

اآلِخرَِة كََما فَاُزوا ِبَذلَِك الِْعلِْم.

لََك  وأَكْثَرُُهْم  َمؤونًَة  نْيَا  الدُّ أَْهِل  أَيَْسُر  التَّْقَوى  أَْهَل  أَنَّ  َجاِبُر،  يَا  واْعلَْم 
اُموَن َعلَى  الُوَن ِبأَْمِر اللَّه، قَوَّ َمُعونًَة، تَْذكُُر فَيُِعيُنونََك وإِْن نَِسيَت ذَكَُّروَك، قَوَّ
نْيَا لِطَاَعِة َملِيِكِهْم، ونَظَُروا  أَْمِر اللَّه، قَطَُعوا َمَحبَّتَُهْم ِبَمَحبَِّة َربِِّهْم، وَوَحُشوا الدُّ
إِلَى اللَّه َعزَّ وَجلَّ وإِلَى َمَحبَِّته ِبُقلُوِبِهْم، وَعلُِموا أَنَّ َذلَِك ُهَو الَْمْنظُوُر إِلَيْه 
نْيَا كََمْنزٍِل نَزَلْتَه ثُمَّ ارْتََحلَْت َعْنه، أَْو كََماٍل َوَجْدتَه ِفي  لَِعِظيِم َشأْنِه، فَأَنْزِِل الدُّ
َمَناِمَك فَاْستَيَْقظَْت ولَيَْس َمَعَك ِمْنه َشْيٌء، إِنِّي [إِنََّما] َضَربُْت لََك َهَذا َمثَالً 
ألَنََّها ِعْنَد أَْهِل اللُّبِّ والِْعلِْم ِباللَّه كََفْيِء الظَِّالِل. يَا َجاِبُر، فَاْحَفْظ َما اْستَْرَعاَك 
ِعْنَد  َما لَه  إِالَّ  ِعْنَده  ا لََك  اللَّه، َجلَّ وَعزَّ ِمْن ِديِنه وِحْكَمِته، وَال تَْسأَلَنَّ َعمَّ
نْيَا َعلَى َغيِْر َما َوَصْفُت لََك فَتََحوَّْل إِلَى َداِر الُْمْستَْعتَِب،  نَْفِسَك، فَِإْن تَُكِن الدُّ
فَلََعْمِري لَرُبَّ َحِريٍص َعلَى أَْمٍر قَْد َشِقَي ِبه ِحيَن أَتَاه، ولَرُبَّ كَارِه ألَْمٍر قَْد 
َص اللُه الَِّذيَن آَمُنواْ  :  ﴿َولُِيَمحِّ َسِعَد ِبه ِحيَن أَتَاه، وَذلَِك قَْوُل اللَّه َعزَّ وَجلَّ

َويَْمَحَق الْكَاِفِريَن﴾ (آل عمران: 141)"(1).

الشيخ الكليني، الكافي، ج 2، ص 133 - 134.) 1(

الهوامش
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)*( فق
الكبار  العلماء  أحد  قال 
واألتقياء في الحوزة العلميّة 
آية  تلميذ  ــو  -وه قــّم  في 
العّالمة  أستاذ  القاضي  الله 
علماء  أحد  إّن  الطباطبائّي- 
تبريز ذهب إلى النجف في 
عصر زعامة ومرجعيّة الشيخ محّمد حسن صاحب "الجواهر"، وعندما رآه 
له لذلك".  قال: "ال عجب أن يصل إلى ما وصل إليه ألنّي أعرف منه ما يؤهِّ

ذات يوم، أردت أن أوزّع على الطّالب مبلغاً من المال. ولدى الحساب، 
رأيت أّن بإمكاني أن أعطي كّل طالب توماناً، وكان آنذاك مبلغاً معتّداً به، 
"الجواهر". قلت: "هذا  الشيخ صاحب  إلى  بالتوزيع حتّى وصلت  فبدأت 

سهمك، تفّضل".

- "ال آخذه".

- "لماذا؟ ما هو السبب؟".

- "أنا ال أحتاج اليوم أكثر من ريالين -التومان عشرة رياالت- وال آخذ 
سأبقى  إنّي  قال  من  القادمة.  األيّام  لمصرف  الشرعيّة  الحقوق  من  شيئاً 

حيّاً؟".

- "إذاً، خذ ريالين وأعطني الباقي".

- "ليس عندي ثمانية رياالت".

ثّم ذهبنا إلى من صرف التومان فأعطيته الريالين، مصرف يومه ذاك.

ال  الذي  "الجواهر"،  أمثال صاحب  الطاهرون  الرجال  كان  نعم، هكذا 
تزال جواهره ألكثر من قرن منهالً لجميع الفقهاء ومحوراً علميّاً في جميع 

الحوزات.

(*) مقتطف من كتاب سيماء الصالحين، ص132.

الهوامش
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ن الرسول

عن رسوِل اللِه f أنّه قال: "إنَّ الصدقَة تزيُد صاحَبها كثرة، فتصّدقوا 
يرحُمكم الله! وإنَّ التواضَع يزيُد صاحَبه رِفعة، فتواضعوا يرحُمكم الله! 

كُم الله"(1). وإنَّ العفَو يزيُد صاحَبه عزّاً، فاعفوا يعزُّ

خصاٌل ثالثٌة يعطيها اللُه عزَّ وجلَّ العبَد إذا عِمَل بها، ويعّوُض سبحانه 
للمتحلّي بها مّما يقابلُها؛ فإنفاُق الماِل في سبيل اللِه باُب زيادة، والتواضُع 

للِه عزَّ وجلَّ باُب علوِّ الشأن، والصفُح والعفُو باٌب لنيِل درجاِت العّز.

َدَقاِت َواللَُّه َال يُِحبُّ  بَا َويُْرِبي الصَّ 1. الصدقة: قال تعالى: ﴿يَْمَحُق اللَُّه الرِّ
في  زيادًة  الدنيا  في  تُثمُر  فالصدقُة  276)؛  (البقرة:  أَثِيٍم﴾  اٍر  كَفَّ كُلَّ 
الرزق، وفي اآلخرِة زيادًة في األجِر والثواب، فعن رسوِل اللِه f: "اتّقوا 
يُربي  كما  لصاحِبها  يُربيها  وجلَّ  عزَّ  اللَه  فإّن  التمرة،  بشقِّ  ولو  الناَر 
أحُدكم فَلُوَّه أو فصيلَه، حتّى يوفيه إيّاها يوَم القيامة، حتّى يكوَن أعظَم 

من الجبِل العظيم"(2).

نقصاً  وليست  الرزق،  باب  ومفتاح  الزيادة  حقيقة  تحمل  والصدقة 
c، ففي  البيِت  التعليُم الذي كانت عليه تربيُة أهِل  المال، وهو  في 

ّ م رفعة وع ي ال ت خ
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، كم فُضَل ِمن تلك  الروايِة عن اإلماِم الصادِق c -البِنه محّمد-: "يا بَُنيَّ
النفقة؟ فقال: أربعوَن ديناراً، قال: اخُرْج فتصّدْق بها، قال: إنَّه لم يبَق معي 
ْق بها، فإنَّ اللَه عزَّ وجلَّ يُخلُِفها، أَما علمَت أنَّ لكلِّ شيٍء  غيرُها، قال: تصدَّ
أبو  لِبَث  فَما  ففعلُت،  قال:  بها،  ْق  فتصدَّ الصدقة،  الرزِق  ومفتاُح  مفتاحاً، 
عبِد اللِه c إّال عشرَة أيَّام حتّى جاءه من موضعٍ أربعُة آالِف دينار"(3).

: وهو أْن يعيَش المرُء مع الناِس كواحٍد منهم، فال  2. التواضُع للِه عزَّ وجلَّ
f: "َمن يتواضُع  اللِه  الثواِب عنه ورَد عن رسوِل  يتمايُز عنهم. وفي 
للِه درجًة يرفُعه اللُه درجة، حتّى يجعلَه في عليِّين"(4)، فهذا في رِفعِة 
اآلخرة، كما ورد في رِفعِة الدنيا أنَّ التواضَع يجعُل لإلنساِن مكانًة في 

القلوب، فعن اإلماِم عليٍّ c: "التواضُع يكسوَك الَمَهابة"(5).

وروي عن اإلماِم عليٍّ c: "ما ِمن أحٍد من ُولِد آدَم إّال وناصيتُه بيِد 
الله،  وَضَعَك  تواضْع  له:  وقاَل  األرض،  إلى  بناصيِته  تكبََّر جذبَُه  فإْن  َملَك، 
وإْن تواَضَع جذبَه بناصيِته ثّم قاَل له: ارفْع رأَسَك رفَعَك الله، وال وضَعَك 

بتواُضِعَك اللُه"(6).

عن   c الصادِق  اإلمــاِم  عِن  الروايِة  ففي  التواضع،  مظاهُر  أّما 
المجلس،  بالمجلِس دوَن  الرجُل  يرضى  أْن  التواضعِ  ِمن  "إنَّ   :h آبائِه
أن  يُحبَّ  ُمحّقاً، وال  كاَن  وإْن  الِمراَء  يترَك  وأْن  يلقى،  َمن  يُسلَِّم على  وأْن 

يُحَمَد على التقوى"(7).

: والحثُّ عليه في اآلياِت والرواياِت كثيٌر، فعن  3. العفُو في اللِه عزَّ وجلَّ
رسوِل اللِه f: "إذا أُوِقَف الِعباُد نادى ُمناٍد: لِيَُقْم َمن أجرُُه َعلَى اللَِّه، 
َعِن  العافُوَن  قاَل:  اللَِّه؟  َعلَى  أجرُُه  الّذي  ذا  َمن  قيَل:  الَجنََّة.  ولْيَدُخِل 
الّناِس"(8). هذا في اآلخرة، وأّما في الدنيا، فقد ورَد عِن النبيِّ f: "َمن 
َعفا َعن َمظلَِمٍة أبَدلَُه اللَُّه ِبها ِعزّاً في الّدنيا واآلِخرَِة"(9). والصفُح الجميُل 
(الحجر: 85) هو  الَْجِميَل﴾  ْفَح  الصَّ ﴿َفاْصَفحِ  في تفسيِر قولِه تعالى: 
"العفُو ِمن غيِر ِعتاب"(10)، وعِن اإلماِم الرضا c هو: "عفٌو ِمن غيِر 

عقوبة، وال تعنيف، وال عتب"(11).

الشيخ الكليني، الكافي، ج 2، ص 121.) 1(
العّالمة الريشهري، ميزان الحكمة، ج2، ص1595.) 2(
المصدر نفسه، ج 2، ص 1596.) 3(
المصدر نفسه، ج 4، ص 3559.) 4(
المصدر نفسه، ج 4، ص 3558.) 5(
المصدر نفسه، ج 4، ص 3559.) 6(

المصدر نفسه، ج 4، ص 3557.) 7(
المصدر نفسه، ج 3، ص 2012.) 8(
المصدر نفسه، ج 3، ص 2013.) 9(
المصدر نفسه، ج 3، ص 2014.) 10(
المصدر نفسه، ج 3، ص 2014.) 11(

الهوامش
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استحباب التخّتم• 
في  ويكره  اليمين،  في  وليكن  الفّضة،  أي  بالَوِرق(3)؛  التختّم  يستحّب 
أّن معاوية  الروايات  والمشهور من  اليسار،  رواية رّخص في  اليسار، وفي 

سّن ذلك.

استحباب  وفي  واليسار،  باليمين  التختّم  في  الكثيرة  األخبار  ورويت 
والبلور  النجف  ودّر  اليماني  والجزع  والفيروزج  والزمرد  بالياقوت  التختّم 

والعقيق(5).

الدعاء عند لبس الخاتم• 
لبست  فإذا  المقنع:  كتابه  في  الصدوق   المقّدس  الشيخ  قال 
خاتماً، فقل: "اللّهّم سّومني بسيماء اإليمان(6)، وتّوجني بتاج الملك، وقلّدني 

حبل اإلسالم، وال تخلع ربقة(7) اإليمان من عنقي"(8).

 التخّتم في اليمين• 
بِْن  َعلِيِّ  َعْن  أفضل(9).  اليمين  واليسار، وفي  اليمين  التّختّم في  يجوز 

التخّتم في اليمين
الشيخ حّسان الحركة

اإلمام  عنها  قال  التي   ،f الله  رســول  سنن  من  سّنة  التخّتم 
نَِّة لُْبُس الَْخاتَِم"(1). فيستحّب لبس الخاتم وال  الّصادق c: "ِمَن السُّ

يجب.
وقد قال الله سبحانه في كاتبه الكريم: ﴿لََقْد كَاَن لَكُْم ِفي َرُسوِل 
كَِثيًرا﴾  اللَه  َوَذكََر  اْآلِخَر  َوالَْيْوَم  اللَه  يَرُْجو  كَاَن  لَِّمن  َحَسَنٌة  أُْسَوٌة  اللِه 
(األحزاب: 20)؛ للداللة على أّن التأّسي برسول الله f خصلة جميلة 
الله  يرجو  فكان  اإليمان  بحقيقة  تلّبس  مّمن  جمع  بها  يّتصف  زاكية 
اآلخر  باليوم  قلبه  وتعلّق  به  فآمن  بالله  قلبه  تعلّق  أي  اآلخر،  واليوم 
فعمل صالحاً، ومع ذلك ذكر الله كثيراً فكان ال يغفل عن ربّه، فتأسى 

بالنبّي في أفعاله وأعماله(2).
وسنعرض في هذا المقال ما ورد في فضل التخّتم وبعض آدابه.
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أَِخي  "َسأَلُْت  ــاَل:  قَ َجْعَفٍر 
الَْخاتَِم  َعِن   c ُموَسى 
إِْن  فََقاَل:  الْيَِميِن،  ِفي  يُلْبَُس 
الْيَِميِن وإِْن ِشئَْت  ِشئَْت ِفي 

ِفي الْيََساِر"(10).

أّما سبب التختّم باليمين، 
فلما ورد فيه من خصال:

1. من سنن النبّي f واألئّمة 
األحاديث  في  روي   :h

 f الّنبي أّن  المعتبرة 
واألئّمة  المؤمنين  وأمير 
في  يتختّمون  كانوا   h

َعبِْد  أَِبي  عْن  اليمنى.  اليد 
"أَنَّ   :c الصادق  اللَّه 
ِفي  يَتََختَُّم  كَــاَن   f النَِّبيَّ 
"أَنَّ   :c وعنه يَِميِنه"(11)، 
َعلِيَّ بَْن الُْحَسيِْن c كَاَن 
 c الُْمْؤِمِنيَن  أَِميُر  "كَاَن  قَاَل:   ،c يَِميِنه"(12). وعنه  ِفي  يَتََختَُّم 

يَتََختَُّم ِفي يَِميِنه"(13). 

المؤمن  "عالمات   :c العسكرّي  اإلمام  عن  المؤمن:  عالمات  من   .2
خمس: [منها] التّختّم في اليمين"(14). وجعل ذلك من عالمات المؤمن 
بل  اليمين،  في  التختّم  استحباب  يرون  ال  المخالفين  إّن  حيث  من 

يستحبّون التختّم في اليسار(15).

3. من عالمات الشيعة: ُسئل اإلمام أبو الحسن موسى بن جعفر c عن 
تختّم أمير المؤمنين c في يمينه ألّي شيء كان؟ قال: "ألنّه كان 
إمام أصحاب اليمين بعد رسول اللَّه f، وقد كان رسول اللَّه f يتختّم 

بيمينه وهو عالمة لشيعتنا يُعرفون به..."(16).

4. فضيلة للمقّربين: ورد في وصيّة الّنبّي f لعلّي c: "يا علّي، تختّم 
في اليمين فإنّها فضيلة من اللَّه عّز وجّل للمقّربين"(17).
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 التبليغ بالخواتيم• 
ــادق  ــّص ــن اإلمـــام ال ع
"وبــــلّــــغــــوا   :c

الشيخ  قال  بالخواتيم"(18). 
عنه):  الله  (رضي  الصدوق 
أبو  الحديث  هذا  روى  "قد 
في  ــال  وق اآلدمـــي،  سعيد 
أي  بالخواتيم،  بلّغوا  آخره: 
آخر  في  الخواتيم  اجعلوا 
في  تجعلوها  وال  األصابع 
من  أنّه  يروى  فإنّه  أطرافها، 

عمل قوم لوط"(19). 

ــي الــدعــاء •  الــتــخــّتــم ف
والصالة

قال أمير المؤمنين c: "صالة 
ركعتين بفّص عقيق تعدل ألف ركعة 
رفعت  "ما   :c وقال  بغيره"(20). 
إلى الله كّف أحّب إليه من كّف فيها 

عقيق"(21).

يدل الحديث على استحباب لبس خاتم العقيق في الصالة، وروي الخبر 
.c األّول في كتاب عّدة الداعي عن اإلمام الصادق

تصلّي  عليك  كّل شيء  "إّن  قال:  أبيه   عن  الصادق،  اإلمام  عن 
فيه يسبّح معك"(22). ما يدل على استحباب كثرة المالبس في الصالة حتّى 

الخواتيم(23).

تخّتم المرأة• 
اتّفق علماؤنا على حرمة إظهار زينة المرأة لغير محارمها(24). وقد أفتى 
بوجوب ستر الخاتم على المرأة إذا ُعّد  aاإلمام السيّد علي الخامنئّي
لنظر األجنبّي؛ أي الرجل من غير محارمها(25). إّال  من الزينة، أو كان الفتاً 
أّن هذا الحكم ال ينافي الحكم باستحباب التزيّن للرجل والمرأة عند زيارة 

إذا أرادت الــــمــرأة تحصيل فضيلة 
ــّتــــــم بـــمـــا  ــ ــــتــــــخــ الـــــــتـــــــخـــــــّتـــــــم، فـــــلـــــهـــــا أن تــ
مـــــــــــن األحـــــــــجـــــــــار  فـــــــيـــــــه الـــــــفـــــــضـــــــل  ورد 
فـــــــــــــــــــي بــــــــــيــــــــــتــــــــــهــــــــــا وأـمــــــــــــــــــــــــــــــــــــام مــــــــــحــــــــــارمــــــــــهــــــــــا
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المساجد وفي الجمعة والعيَدين. فالرجل يتزيّن لزوجته وللمؤمنين بثياب 
التجّمل ولبس الخاتم واستعمال الطيب وتسريح الشعر، والمرأة تتزيّن(28) 
الحكم  أيضاً  ينافي  وال  المؤمنات،  وبين  وبينها  ولعائلتها  ولزوجها  للصالة 

باستحباب التختّم للمرأة.

قال علماؤنا أعلى الله مقاماتهم: األصل اشتراك المكلّفين في األحكام 
لم  الروايات  من  الكثير  أّن  على  والمرأة.  الرجل  بين  فرق  فال  الشرعيّة، 
تخّصص التختّم بالرجل، وما ورد في بعضها من األجر والفضل يعّم جميع 

المؤمنين من الرجال والنساء على حّد سواء.

ورد  بما  تتختّم  أن  فلها  التختّم،  فضيلة  تحصيل  المرأة  أرادت  فإذا 
أمام  تظهره  أن  ولها  محارمها،  وأمام  بيتها  في  األحجار  من  الفضل  فيه 
النساء، وتلبسه في صالتها ودعائها لتنال األجر والقربة. وينبغي لها أن 
تستره عن عيون الرجال األجانب (بالقّفازات مثالً) لكي ال تنقلب طاعة 
تلبس  أن  ولها  لمعصيته.  سلّماً  الله  طاعة  فتجعل  معصيته،  إلى  الله 
األجنبّي،  الناظر  عن  مستورة  قالدة  في  استحبابها  ورد  التي  األحجار 
حيث يظهر من بعض األخبار أّن لهذه األحجار فضالً بنفسها مضافاً إلى 

بها. التختّم  فضل 

الشيخ الكليني، الكافي، ج 6، ص 468.) 1(
العّالمة الطبطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ) 2(

ج16، ص 289. (بتصرّف). 
الورق بفتح الواو وكسر الراء: الفضة.) 3(
العالمة المجلسي (األول)، روضة المتقين في ) 4(

شرح من ال يحضره الفقيه، ج 7، ص 518.
وأفعالي ) 5( أقوالي  في  اإليمان  عالمة  أظهر  أي 

وسائر أحوالي (الطريحي، مجمع البحرين، ج 6، 
ص 94، ماّدة: سوم) والسيماء: العالمة والهيئة. 

الربق بالكسر: حبل فيه عّدة عرى... الواحدة ) 6(
من العرى: ربقة. (الجوهري، الصحاح، ج 4، ص 
منظور،  (ابن  والَحْلقُة  الحْبُل  ْبُق:  والرِّ  (1480

لسان العرب، ج 10، ص 112).
الشيخ الصدوق، المقنع، ص 544.) 7(
المصدر نفسه، ج 2، ص 136. (وذكر الحديث)) 8(
الشيخ الكليني، مصدر سابق، ج 6، ص 469.) 9(
المصدر نفسه، ج 6، ص 469.) 10(
المصدر نفسه، ج 6، ص 469.) 11(
المصدر نفسه، ج 6، ص 469.) 12(

الشيخ الطوسي، مصدر سابق، ج 6، ص 52.) 13(
البحراني، الحدائق الناضرة، ج 8، ص 348، بتصرّف.) 14(
الشيخ الصدوق، علل الشرائع، ج 1، ص 158.) 15(
المصدر نفسه، ج 1، ص 158.) 16(
ص ) 17(  ،1 ج  األنوار،  بحار  المجلسي،  العالمة 

.212
الشيخ الصدوق، الخصال، ص 259.) 18(
أي تركه عارياً والمقصود أن تلبس خاتماً فيه.) 19(
80، ص ) 20( ج  سابق،  مصدر  المجلسي،  العّالمة 

.188
الشيخ الصدوق، مصدر سابق، ج 2، ص 336.) 21(
80، ص ) 22( ج  سابق،  مصدر  المجلسي،  العّالمة 

.188
الظاهرة، ) 23( الزينة  إظهار  جواز  في  واختلفوا 

وهي الكحل والحناء ولبس الخاتم والسوار...
الخامنئّي ) 24( اإلمام  لمكتب  شخصّي  استفتاء 

a في بيروت.
ومن الزينة: تسريح الشعر، وتحسين الثوب، ) 25(

واستعمال الطيب، ولبس الخاتم.

الهوامش



74

نا عقا

روي عن اإلمام الباقر c أنّه قال: "إّن قائمنا إذا قام دعا الّناس إلى 
أمٍر جديٍد كما دعا إليه رسول اللّه f، وإّن اإلسالم بدأ غريباً وسيعود غريباً 

كما بدأ، فطوبى للغرباء"(1). 

اإلمام  أّن  السابقة،  الرواية  كما  الشريفة  الروايات  بعض  في  جاء 
المهدّي b إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد. والجديد يحمل وجهين:

1 - الجديد بمعنى دعوة جديدة ودين جديد.

2 - الجديد بمعنى إعادة إحياء الدين واستنهاضه. 

يَن ِعنَد اللِه اإلِْسالَُم﴾  والمعنى األّول ال ينسجم مع قوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّ
(آل عمران: 19)، وال ينسجم مع وصف القرآن الكريم بأنّه كتاب الله الخالد 
الذي ال يبلى، كما جاء في كلمات األئّمة h: "وهو الّدليل يدّل على 
خير سبيٍل وهو كتاٌب فيه تفصيٌل وبياٌن وتحصيٌل وهو الفصل ليس بالهزل 
وله ظهٌر وبطٌن فظاهره حكٌم وباطنه علٌم، ظاهره أنيٌق وباطنه عميٌق، له 
نجوٌم وعلى نجومه نجومٌ  ال تحصى عجائبه وال تبلى  غرائبه  فيه مصابيح 

الهدى ومنار الحكمة ودليٌل على المعرفة"(2).

أبداً  أنّه قال: "حالل  محّمٍد حالٌل    c اللّه  أبي عبد  وكما ورد عن 
إلى يوم القيامة وحرامه حراٌم أبداً إلى يوم القيامة، ال يكون غيره وال يجي ء 

غيره"(3).

من هنا، يتبيّن أنّه ال يقصد من "الجديد" أنّه b سوف يدعو إلى دين 
جديد كما قد يُتوّهم، فال جديد من حيث الحالل والحرام، فضالً عن الدين 

والكتاب العزيز.

 b ّ ّ  اإلمام الم ما معنى أ

ي  مر  تي ب ي
الشيخ حسن فواز
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بل المقصود من األمر الجديد هو المعنى الثاني؛ كما يُفهم من األخبار؛ 
أّما  بدأ.  كما  الزمان  آخر  في  غريباً  يعود  اإلسالم  وأّن  الدعوى،  أي ضعف 
تشبيه اإلسالم بالرجل الغريب، فهو تشبيه بمن قّل ناصره وبَُعد داره، وقد 
كان اإلسالم على هذه الحال في أّول دعوى رسول الله f، فدعا إلى أمر 
b ويدعو إلى  جديد. وسوف يعود اإلسالم غريباً، فيخرج اإلمام المهدّي 
المجتمع،  في  ونفاذه  تطبيقه  على  ويقوم  الناس،  حياة  في  الدين  إحياء 

فيكون جديداً على الناس إذ ابتعدوا عنه.

على  "سيأتي  أنّه:  ورد  فقد  أخرى،  روايات  مع  ينسجم  المعنى  وهذا 
الّناس زماٌن ال يبقى من القرآن إّال رسمه، ومن اإلسالم  إّال اسمه  يسّمون به، 

وهم أبعد الّناس منه"(4). 

النعماني، الغيبة،  ص 336) 1(
الشيخ الكليني، الكافي، ج 2، ص 599.) 2(

المصدر نفسه، ج 1، ص 58.) 3(
المصدر نفسه، ج 8، ص 308.) 4(

الهوامش
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مجتمع

تحّديات مجنونة!• 
تيك  تطبيق  على  والشباب  لألطفال  تُقّدم  التي  المغريات  هي  كثيرة 
توك، والتي تجعلهم يتعلّقون به، فال يمكن تعداد أو حصر التحّديات التي 
تزداد بشكل مستمّر، كّل ذلك في أجواء تنافسيّة يخلقها هذا التطبيق بين 
المستخدمين، الذين يجدون أنفسهم على مرأى ماليين الناس وبكبسة زّر 
فقط، األمر الذي يدفعهم إلى االستمرار في تلك التحّديات وعدم التراجع 
عنها مهما كلّف األمر. منها ما يقضي بابتالع أدوية، أو تحّديات طبخ غريبة، 
مثل طهو "البرغر" على مكواة، و"الهوت دوغ" باستعمال مجّفف المالبس، 

والمعكرونة في آلة صنع القهوة.

تحّديات مميتة وضحايا• 
األخطر أّن بعض هذه التحّديات أّدى إلى وفاة أشخاص خالل تصويرهم 
على  اإلعجابات  حصد  بهدف  توك؛  تيك  على  نشرها  بغرض  فيديوهات 
عاماً)،   12) باترسبي  أرتشي  به  قام  الذي  االختناق"  "تحّدي  منها  الموقع. 
في آب 2022م، على موقع "تيك توك" ويقضي بحبس األنفاس حتى فقدان 
الحياة عندما خسر والداه  ثّم فارق  إثره في غيبوبة،  الوعي، ودخل على 
موصوالً  إبقائه  أجل  من  لندن؛  في  مستشفى  مع  ضارية  قانونية  معركة 

بأجهزة التنفس االصطناعي؛ ليبقى على قيد الحياة.

) ( TikTok مخاطر الـ
تحقيق: فاطمة خّشاب درويش

أحد  يتأّذى  عندما  شعوركما  هو  ما  األم:  عزيزتي  األب،  عزيزي 
نفسه  بتصوير  يقوم  وهو  يقضي  أو  غيبوبة،  في  يدخل  أو  أبنائكما، 

ليشاهده متابعوه وهو ينفذ تحّدياً خطراً ومجنوناً؟!
فعلى  توك"؛  "تيك  تطبيق  على  يجري  ما  أحد  على  يعد خافياً  لم 
وال  الضوابط،  سقطت  العالم،  أنحاء  مختلف  في  البشر  ماليين  مرأى 
شيء محظور، إذ باتت تسجيالت التحّديّات الخطرة تحصد أرواحاً، من 
رغبًة في  إّال؛  ليس  والمتابعين  المشاهدات  أكبر عدد من  أجل حصد 

تحقيق عائدات مالّية. 
فماذا يجري في عالم التيك توك؟!
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المأساوية  النهايات  بين  ومن 
 22 في  ــوك"،  ت "تيك  لمستخدمي 
توفيت  2021م،  الثاني  كــانــون 
جنوب  سنوات   10 الـ  بعمر  طفلة 
في  مشاركتها  أثناء  اختناقاً،  إيطاليا، 

تحدي "لعبة الوشاح"، حيث أقفلت على نفسها باب حمام منزل العائلة، 
"أرادت أن تكون  أدائها. يقول األب:  المحمول لتصوير  مستخدمًة هاتفها 

الملكة والنجمة على تيك توك"!
كما قضى شاّب عمره 18 عاماً، في كانون الثاني 2021م، قرب إسالم 
آباد، دهساً تحت عجلة القطار، خالل تصويره من ِقبل صديقه وهو على 

السّكة فيما كان ينفذ "تحّدي القطار" الخطر جداً.
وفي تشرين األّول 2020م، قُتلت شابّة مكسيكيّة تبلغ من العمر 20 
التطبيق،  على  تنشره  لكي  مزيّف"؛  "اختطاف  تحدّي  تصويرها  أثناء  عاماً 

بعدما أصيبت برصاصة في رأسها عن طريق الخطأ أردتها قتيلة!

اآلباء يشاركون!• 
ليس األبناء من يقومون بهذه التحّديات فحسب، بل أصابت العدوى 
بعض اآلباء أيضاً؛ فهم يستعينون بأطفالهم للمشاركة في "تحّدي الرعب"، 
الوالدان الطفل إلى غرفة، فيتركانه فيها ويقفالن  الذي يقضي بأن يُدخل 
خالل  من  افتراضيّاً  شبحاً  التحّدي  تطبيق  ليُظهر  بسرعة،  وراءهما  الباب 
الخوف  من  حالة  مسبّباً  مرعبة،  أصواتاً  يصدر  الغرفة،  في  الرقمي  اللّوح 
الشديد للطفل. واألكثر جنوناً، تسجيل حالة األطفال وهم يصرخون برعب، 

فيما األهل يضحكون ويجمعون اإلعجابات!

عالٌم من المخاطر• 
تبيّن د. سحر مصطفى،  التحّديات؟  "تيك توك" من هذه  الـ  يبغي  ماذا 

كــــــــــثـــــــــــيـــــــــرة هـــــــــــــــي الـــــــــــمـــــــــــغـــــــــــريـــــــــــات الــــــــتــــــــي 
طــــــــــــــفــــــــــــــال والــــــــــــشــــــــــــبــــــــــــاب  ُتـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــّدم لــــــــــــــ
 ، عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــى تـــــــــــــطـــــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــق تـــــــــــــــــيـــــــــــــــــ ـتـــــــــــــــــــــــــو
ــــقــــــون بـــه ــّلــ ــ ـــــعــ ــتـ ــ ــــلـــــهـــــم يــ والـــــــــتـــــــــي تـــــجـــــعـ
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ذات  "الفيديوهات  أّن  أمان،  مركز  في  والدراسات  األبحاث  قسم  مسؤولة 
باليافعين؟  بالكم  فما  غالباً،  لآلخرين  عامل جذب  تشّكل  الغريب  الُمحتوى 
والتنّمر،  الذات،  لتحقير  ترّوج  فيديوهات  من  توك  تيك  على  يُنشر  ما  وإّن 
أكبر  إلى حصد  كلّها  تهدف  األخالقيّة  غير  والتصرّفات  الذات،  حّب  وتعزيز 
عدد من المشاهدات وتحقيق الشهرة. وما يقوم به التطبيق من دفع األطفال 
والمراهقين إلى خوض تجارب خطرة ومميتة من خالل التحّديات التي تُطلق 

باستمرار، هو لتوفير "المحتوى الغريب" الذي يجذب كثيرين". 
التحّديات رغم مخاطرها؟  لكن لماذا ينجّر األوالد والشباب إلى هذه 
لجهة  خاّصة  التطبيق،  هذا  على  يجري  ما  "خطورة  من  سحر  د.  تحّذر 
التفكير  دون  بتجربتها  والولع  الهوس  حّد  إلى  التحّديات  في  االنغماس 

بالعواقب التي تهّدد سالمة الطفل أو الشاب".

ضبط ووعي• 
لتفادي خطره؟ وكيف  التطبيق نهائيّاً  هل المطلوب االبتعاد عن هذا 

يمكن المشاركة بوعي؟ 
تتوّجه د. مصطفى إلى الشباب بجملة من النصائح التي تساعد على 

الحّد من التأثيرات السلبيّة لهذا التطبيق وغيره من التطبيقات، منها:
ضبط عمليّة الوقت من خالل تحديد الزمن الذي سنمضيه على هذه    .1

الوسائل.
نِسُمُه  ال  الذي  وحتّى  نشاهده،  الذي  المحتوى  طبيعة  إلى  التنبّه   .2
التي ال تتناسب مع أخالقنا  بـ"اإلعجاب"؛ فإّن مشاهدتنا للفيديوهات 
ألنّه  له؛  وترويجاً  للمحتوى  دعماً  لتكون  كافية  ديننا  وتعاليم  وقيمنا 

سيُحتسب في عّداد المشاهدات.
ضبط عمليّة متابعة بعض األشخاص على تيك توك. وعلينا في هذا المجال    .3
أن نطرح على أنفسنا مجموعة أسئلة: من هم هؤالء الذين نتابعهم؟ 

دور  غــــــــــــــــيــــــــــــــــاب  إّن 
األهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وعـــــــــــــــــــــــــــــدم 
ـمــــــــــــــــــــــواكـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــم 
ألبـــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــم 
ســــــــــــــــــيــــــــــــــــرتـــــــــــــــــّد ســــــــــلــــــــــبــــــــــًا 
عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــم وعــــــــــــلــــــــــــى 
أبـــــــــــنـــــــــــائـــــــــــهـــــــــــم أيـــــــــــضـــــــــــًا

د. سحر مصطفى
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ذلك؟ يستحّقون  وهل  فيديوهاتهم؟  متابعة  من  الجدوى  هي  وما 
تقييم المحتوى الذي نشاهده من خالل المعايير الشرعيّة، وليكن في    .4
بالنا سؤال أساسّي: هل ما نشاهده ونقّدمه حالل أم حرام؟ وهل يشبه 

هويّتنا اإلسالميّة وأفكارنا؟ ومن يخدم؟

مسؤولّية األهل• 
ما هو دور األهل في الحّد من تأثيرات تيك توك وغيره من التطبيقات 
تحّديات  أمام  األهل  يضع  الواقع  هذا  أّن  د. مصطفى  ترى  أبنائهم؟  على 
من  وحمايتهم  أبنائهم  وتحصين  لمخاطره  التصّدي  أجل  من  جّداً  كبيرة 

عدوى الهوس، من خالل: 
التحصين األخالقّي والدينّي: يعّد هذا األمر ذا أهميّة بالغة في إطار    .1
الدينيّة،  فالتوعية  االجتماعّي؛  التواصل  مواقع  على  األوالد  حماية 
نماذج عن مساوئ  تقديم  والعواقب، من خالل  بالمخاطر  والتعريف 
هذا العالم ومخاطره، وما تسبّب به من أذى ووفيّات، يساعد في هذا 

المجال. 
مواكبة األبناء: إّن مواكبة األبناء مسألة ضروريّة جّداً خالل استخدامهم    .2
هذه التطبيقات؛ فال يمكن تركهم لفترات طويلة دون أن نعرف ماذا 
يشاهدون أو ينشرون من فيديوهات، إلى جانب مراقبة مشاركاتهم في 

التحّديات المختلفة. 
الحماية اإللكترونّية: يستطيع األهل وضع بعض الضوابط والقيود من    .3
الذكيّة  وباألجهزة  التطبيقات  بهذه  الخاّصة  باإلعدادات  التحّكم  خالل 

التي يستخدمها أبناؤهم. 

الهدف: زعزعة ثقافتنا وهويّتنا• 
تختم د. سحر قائلة: "ما يجري على تيك توك وغيره من مواقع التواصل 
أوالدنا  من  النيل  هدفها  اليوم،  نخوضها  حقيقيّة  معركة  إطار  في  يندرج 
على  نكون  أن  يجب  لذلك،  األخالقيّة.  وقيمنا  الدينّي  والتزامنا  وثقافتنا 
مستوى هذا التحّدي، من خالل الوقوف إلى جانب أوالدنا، والتنبّه إلى أّي 
تغيّر قد يطرأ عليهم، في محاولة استباقيّة لتفادي الوقوع في أّي مشكلة". 
واقع  عن  جميلة  صورة  لتقديم  التطبيقات  هذه  "فلنستغّل  وتضيف: 
في  أفضل،  مستقبل  لخلق  المبدعة  األفكار  يمتلك  الذي  المثّقف،  شبابنا 
مواجهة للصورة المشّوهة والسطحية التي تحاول هذه التطبيقات تقديمها 

عن بناتنا وأبنائنا". 
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راح تسابي 

دالٌل مبكر• 
كان "جهاد" مدلّل والدته وما زال. علّمته الصالة والصيام باكراً، ورافقته 
منذ كان برعماً في كّشافة اإلمام المهدّي b، حتّى خضع لدورة المقاتل 
والتباهي  بعالماته  لالحتفاظ  دفعها  المدرسة  في  تميّزه  التدّخل.  وبعدها 
بها دائماً. حتّى بعد انضمامه لصفوف المجاهدين، لم يهتّز تعلّقها به رغم 
غيابه الطويل المتكّرر عنها، ولم يقف عائقاً ألن توصلَه بنفسها لاللتحاق 
بعمله أينما كان. لم يتواَن لحظة عن تذكيرها بُمنيَته الُفضلى، أن تدعَو له 
 ،c بنيل الشهادة، خاّصة عند حضورها مجالس عزاء اإلمام الحسين

وكانت رغم غّصة القلب تعُده بذلك وتدعو له بحرقة. 

أسود الميادين• 
كانت المهّمة تقتضي تطهير تلّة "شميسة الحصان" في جرود فليطة، 
الجبال،  أعماق  في  الموغلة  واألنفاق  الغفير،  التكفيريّين  ع  تجمُّ حيث 

ومخازن العتاد الالمتناهية في مساحاٍت شرّدتها رهبة األمكنة.

تُحصى  ُمرٌّة خاضوها مع جيوٍش ال  نِزاالٌت  المعركة متكافئة.  تكن  لم 

)*( ا يبوبة البي ال
) ا الجري المجا سع عو الجّمال )

حنان الموسوّي

كانت صعبة  بمحتلّيها  الطاغية  التلّة  تلك  لساعات.  الهجوم  استمّر 
المراس، تماماً كباقي جبال القلمون التي سيطر عليها الدواعش، فسلكها 
دامت  بحزم.  وتأديبهم  األعداء  انتشار  تثبيط  أجل  من  المجاهدون 
وسبعة  شهيدان  الحصان".  "شميسة  تلّة  إلسقاط  طويالً  االشتباكات 
عشر جريحاً مقاوماً نثروا بذور اإلباء في أرواحنا، وقتلى من المسلّحين 
كانوا الحصاد، دون تحقيق الهدف المرجّو. والمسعف وحيٌد وسط ذاك 
إّال أّن طلقة قّناٍص  الدماء، فقّدم "جهاد" له العون،  العارم من  السيل 
أرَدته أرضاً، أذبَلت مواسم الورد في وجنتيه، فباَت هو من يحتاج إلى 

المساعدة!
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أعدادها، لكّنهم الممتلئون بصخب الحّق، فكانوا أسود الميادين. 

مع كّل تقّدٍم، كان المجاهدون يتساقطون نجماً خلف نجم بين شهداء 
وجرحى. خمس ساعاٍت متواصلة من االشتباكات، رسمت المشهد بدقّة. بدا 
واضحاً أنَّ عليهم االنسحاب. أّما "جهاد"، فتوّجب عليه القتال والمساعدة 
في سحب الشهداء والجرحى في آن معاً. لم يكن الموقف سهالً، يحتاج إلى 
الرجولة، والليونة، والسرعة مع نشاٍط مفرٍط لتكون الحماية مؤّمنة. وبينما 
، تحيّن فرصًة  كان منهمكاً يساعد المسعف، تربّص بهما شّر قّناص متخفٍّ
مناسبًة ليطلق خبثه عليهما. لحظاٌت فقط وتعرّش التراب الممزوج بالدم 
على وجهه، طلقٌة غادرٌة اخترقت وركه اليسرى، أوقعته ممّرغاً خّده بالثرى، 
كاسراً بعض أسنانه جرّاء قّوة االرتطام. وحين ساء وضع "جهاد" وبقي فاقداً 

خواطر بقلم الجريح المجاهد
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للقدرة على التحرّك، التفَت المسعُف إلى أّن جرح وركه ال ينزف، وأّن نزيفاً 
داخليّاً ناتٌج عن تمزّق أمعائه هو سبب خروج الدم من ثغره. نُقل الجريح 
إلى المستشفى الميدانّي، وهناك ساء وضعه كثيراً، نزُْف جرحه ازداد حتّى 

فقد الوعي.

طيف الرحيل• 
إعادة  على  أصّر  الطبيب  لكّن  الشهداء.  عداد  في  وصار  قلبه  توقّف 
إنعاشه، بعد أن الح لناظره اختالٌج ما في جسد "جهاد". وقد تفاعل خافقه 

بقدرة الله وعاد إلى الحياة. نُقَل إلى مستشفى 
من  وحدات  بخمس  األطبّاء  أمّده  حيث  "قارة" 
أفوٍل  كّل  أخرى. ومع  مرّة  قلبه  توقّف  ثّم  الدم، 
للنبض، كان يزداد تلف دماغه. نِقل إلى مستشفى 
أيضاً،  بالدم  تزويده  وتّم  الهرمل،  في  "البتول" 
به  انتهى  ثّم  الحكمة،  دار  مستشفى  إلى  ومنه 

المطاف في مستشفى الرسول األعظم f في بيروت. انتشرت بعض صوره 
فيها شهيداً،  نُِعَي  وقد  إلى خطيبته  إحداها  التواصل، وصلت  وسائل  عبر 
فأخفت الخبر خوفاً على والدته. مضى وقٌت حتّى قِدم رابط الضيعة إلخبار 
والديه. استقبال النبأ بالصبر والشكر، وقد سجدت والدته ممتّنة لله، بعد 

معرفتها أنّه جريٌح وما زال على قيد الحياة.

سباٌت سريرّي• 
وصلت أّمه إلى مستشفى دار الحكمة تنزف الوصال باألحداق. رأته 
قامت  الصقاً.  شريطاً  عينيه  على  ووضعوا  ذلك،  األطبّاء  تعّمد  إذ  نائماً 
لمّدٍة طويلة،  العسكرّي  الحذاء  انتعال  اللتين تورّمتا جرّاء  بتقبيل قدميه 
األطباء  بين  دار  المجد. حضرت جداالً  لوحات  أن رأت في مالمحه  بعد 
حول إمكانية نقله إلى بيروت ومدى خطورة ذلك. وبعد تأمين وحدات 
أحد  في  أخرى  مرة  قلبه  توقف  اإلسعاف،  سيارة  إلى  التوجه  عند  الدم 
حتى  ذلك،  بعد  مرافقته  من  منعوها  لذلك  إنعاشه.  أعيد  ثم  الممرات 
عندها   .f األعظم  الرسول  مستشفى  في  الفائقة  العناية  غرفة  إلى  وصَل 
عالمات  أّي  وجود  دون  شهر،  لمّدة  كامٍل  سريريٍّ  سباٍت  حالة  في  بقَي 
للنشاط الدماغّي، لكن صدرت منه بعض ردود الفعل الّالشعوريّة، فقّرروا 

نقله إلى غرفة االستشفاء. 

ـتـــــــــــــــــوّقــــــــــــــــــف قــــــــــلــــــــــبــــــــــه وصــــــــــــــــــار 
فـــــــــي عـــــــــــــــداد الـــــــشـــــــهـــــــداء، 
لـــــــــــــكـــــــــــــّن الـــــــــطـــــــــبـــــــــيـــــــــب أصـــــــــــــــّر 
عـــــــلـــــــى إعــــــــــــــــــــادة إنــــــعــــــاشــــــه
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مؤّسسة معطاءة• 
شهراً،  عشر  أحد  المستشفى  في  مكَث 
حاول األطبّاء خاللها إخراجه إلى المنزل مراراً، 
أن  من  خوفاً  والدته  برفض  ووجهوا  لكّنهم 
يصيبَه مكروه. خالل تلك الفترة، أتقَنت بعض 

الخدمات التمريضيّة بمساعدة المّمرضات، لكي تقوم بخدمته عندما يخرج 
إلى المنزل.

في  له  غرفة  بتجهيز  الجرحى  مؤّسسة  في  القيّمون  قام  ذلك،  بعد 
أو عارٍض صّحي،  أّي طارٍئ  به، ولتفادي  للعناية  فائقٍة  المنزل بمواصفاٍت 
المؤّسسة  كما خّصصت  إصابته.  على  سنة  مرور  بعد  المنزل  في  فاستقّر 
له معالجاً فيزيائيّاً لم يتغيّب يوماً عن عالجه، أو يتأّخر عن موعده، يرقب 
أدّق التفاصيل في جسد "جهاد"، ويحرص على سالمته بشكٍل الفت، ويبدي 

اهتماماً خاّصاً بكّل ما يعنيه، وبات فرداً من العائلة. 

خير األّمهات• 
سنوات  سبع  نحو  منذ  أي  اليوم،  وحتّى  المستشفى  من  منذ خروجه 
كّل  آخر  إلى  جانٍب  من  تقلّبه  بخدمته؛   تقوم  والدته  زالت  ما  ونصف، 
ال  ومرتّباً.  نظيفاً  إبقائه  على  وتحرص  التقرّحات،  من  عليه  خوفاً  ساعتين 

قــــــــامــــــــ والــــــــــدتــــــــــه بـــتـــقـــبـــيـــل 
ــــا  ــــتــ ــــتـــــيـــــن تــــــوّرمــ ــــيــــــه الـــــلـ قــــــدمــ
ـجـــــــــــــــــّراء انـــــــتـــــــعـــــــال الــــــــحــــــــذاء 
العسكرّي لمّدة طويلة



8484

تمنعها "الغيبوبة البيضاء" التي يعيشها من فهم رسائل حركاته الالإراديّة، 
وتحليقه  الدنيا  سجن  من  انعتاقه  حتّى  وسروره،  وحزنه،  وجعه،  فتميّز 
، حتّى بعض أصوات  في عالم الملكوت يوم الجمعة، تعي كّل ذلك بحبٍّ

االشتياق التي تصدر منه، تتلّقفها بلهفٍة وسعادة.

لم تفارقه يوماً منذ إصابته، تنام في غرفته، تراقب حالته خاّصة حين 
متّصٍل  أنبوٍب  عبر  والطعام  الدواء  جرعات  إعطائه  على  تحرص  يمرض، 
تسليمها  رغم  بشغف،  إليها  عودته  وتنتظر  المحّدد،  الوقت  في  بمعدته 
قلبها  وفي  عينيها  أمام  أنّه  ويعّزيها  يسِعدها  وما  الله،  بقضاء  المطلق 

دائماً. 

اشتياق وامتنان• 
معشوقته األولى التي ما عرَف الحّب والعطف إال بين خطوط يَديْها، 
دمه،  في  النزف  أغنيات  وتعي  نفسه،  في  العشق  لغات  تكاثر  تعلم  هي 
كأنّه يقول: ليتِك تعلمين مدى استعار لواعجي الحتضانِك، للنظر في عينيِك 
صابرًة  متفانيًة  أّماً  رزقني  أن  امتناناً  له  وأسجد  كثيراً،  الله  ألسبّح  مطّوالً، 
مثلِك. فما زلت عند وعدي باصطحابِك لحج بيت الله، عسى أن يكون ذلك 

قريباً بإذن الله.

-أما لوالده: أنت الثورّي األول في عالمي، من تضّخ عروقه الحّق بدل 
الصابر  الكاّد على عياله،  باكراً، وكان نِعم  العزّة  لّقنني دروس  الدماء، من 

على المصاب بفخٍر واعتزاز. ال حرمني الله منك.

-ألخويه: كونا القوة لوالدينا وكّل األمان. عوِّضاهما عن غيابي القسرّي 
وكونا السلوى والمالذ، واجعال دعاءكما الدائم ليطيل الله عمريهما بالخير 

والعافية.

لمقام  أركانه!  للمسجد! لخدمته وللسجود في  أشتاق  لو تعلمون كم 
وقراءة  بها  واالهتمام  القبور  لغسل  الزيارة!  وعبق  السيدة خولة  

القرآن ألهلها!

لو تعلمون كم أتوق للعودة إلى الجبهة واستئناف التلبية بالروح والدم، 
لمناصرة ابن رسول اللهf والدفاع عنه، كما عاهدته في رؤياي من قبل، 
األمين  راية  تحت  وتلبيًة  عشقاً  يسيرون  الذين  المجاهدين  بين  وأكون 

المفّدى.
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h أتمنى لو يصدح صوتي مجّدداً ألقرأ العزاء، وأواسي أهل البيت
بمصائبهم التي ما مّر عبر التاريخ مثيل لها.

ما  التي  الجرحى  للقيّمين في مؤسسة  بأنفاسه  الشكر موصولٌة  ورود 
أغفلته البتّة، رعته وحفظته في أهله وما زالت حتى اآلن تتابع شؤونه.
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(*) هذه األحداث ُنِقلت بلسان المسعف الذي كان مع الجريح، وأهله والطبيب المعالج له.

الهوامش



لم يمّر اسم "قاسم شمخة" مرور الكرام عند استشهاده، فمن لم 
يعرفه ُفجع به كمن عرفه، وكأّن سقوطه لم يكن على أرض حلب، بل 
في قلوب الناس، فاحتلّت ابتسامته، وعيناه الصغيرتان الغائرتان خلف 
ضحكته، صفحات مواقع التواصل االجتماعّي، وليس ذلك الحّب إّال سّر 

من أسراره الكثيرة التي كُشف القليل منها، وكثيرها بقي مجهوالً.

طفولة وشقاوة• 
قاسم، رزُق والديه على الِكبر، وكم كان رزقاً عظيماً، فصغيرهما سيكون 
جسر عبورهما إلى الجّنة، تربّى وإخوته في بيئة محافظة وملتزمة، مغموراً 
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يتعُب  ال  الذي  المشاغب  وهو  طلباته،  وتلبية  بالدالل 
من اللعب، فال شيء يبقى على ما هو عليه، وهو يكاُد 

يمشي على يديه لشقاوته؟!

كلّما كبر قاسم، زاد تعلّق والديه الكبيرين في السن 
به، فقد مأل حياتهما بهجة وسروراً وحناناً، وسعى إلى 

خدمتهما وتدثيرهما بعاطفٍة الفتة.

العب رياضّي• 
في عمر السنتين، الحظ أخوه الكبير، الذي كان يعامله كابن له، ِعشق 
قليالً،  كبر  إن  ما  الذي  أخيه،  بهواية  مباشرة  فاهتّم  القدم،  لكرة  "صغيره" 
والتحفيز  التشجيع  دائم  وكان  مهاراته،  ويطّور  ليتدرّب  بناٍد  ألحقه  حتّى 
له، فكان ذلك فرصًة لتفريغ الطاقة المشتعلة في قلب ذلك الطفل. ولّما 
نادي  ناشئة  في  المتميّزين  الالعبين  كأحد  برز  المراهقة،  عمر  في  صار 
إسبانيا  في  عالميّين  العبين  إلى  أخيه  بمساعدة  وتعرّف  الرياضّي،  العهد 
والتقط صوراً تذكاريّة تجمعه بهم. وعلى الرغم من أضواء الشهرة تلك، لم 
يغادر قاسم غصنه، ولم ينفصل عن بيئته الملتزمة والمقاومة، فكان يرافق 
أصدقاءه إلى المسجد للصالة في أحد مجّمعات برج البراجنة حيث سكنه، 
وكانت هذه المواظبة الدائمة على الحضور في المسجد، للصالة والدعاء 

وحضور المجالس الحسينيّة واللطم، بّوابة كّل خير في حياته.

تأسيس رابطة المشّجعين• 
صبَّ قاسم تركيزه على تطوير مهاراته الكرويّة، فاحترف اللعب شيئاً 
فشيئاً، وأدرك أّن الملعب يحتاج إلى تركيٍز عاٍل، يجب أن ال تشتّته الحماسة 
المتوقّدة داخله. وألنّه شخص يعشُق ضجيج الرفاق، أّسس رابطة مشّجعي 
في  محترفاً  العباً  كونه  عن  كمشّجع  دوره  فاصالً  الرياضّي،  العهد  نادي 
المستأنسة  روَحه  قادها  التي  التشجيع  "أوركسترا"  شابهت  وكم  صفوفه. 
بضجيج الناس، الراغبة دوماً في إشعال الحماسة في النفوس، فتراُه يقف 
وسط الجمهور صارخاً بالشعارات التي تزيد من حماسة الالعب في الملعب. 

وكما في الملعب كذا في الحّي حيث يسكن، إذ كان قاسم عبارة عن 
كتلة من الحماس والنشاط، فلم يعرف أحد كيف يمكن لفتًى أن يحّول أّي 

مكان يحضر فيه إلى كتلة مليئة بالضجيج المؤنس!
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بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرز قـــــــــــــــــاســـــــــــــــــم 
كــأحــد الاعبين 
الـــــــــــمـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــّيـــــــــــزيـــــــــــن 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــي نـــــــــــــــاشـــــــــــــــئـــــــــــــــة 
نــــــــــــــــــــــــــــادي الــــــــعــــــــهــــــــد 
الـــــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــــــــّي
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عـــــــــــــــــاد قـــــــــــاســـــــــــم إلـــــــــى 
بـــــــــــــيـــــــــــــروت لــــــيــــــحــــــّضــــــر 
حــــــــقــــــــيــــــــبــــــــتــــــــه، وـكـــــــــــــان 
كـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــن يــــــــــــــحــــــــــــــّضــــــــــــــر 
نــــــــــفــــــــــســــــــــه لـــــــــــلـــــــــزفــــــــــاف

حماس جهادّي• 
أّهلته  سريعة  لدورات  وخضع  العسكريّة،  بالدورات  قاسم  التحق  باكراً 
للمشاركة في حرب الدفاع عن المقّدسات. وفي الوقت الذي كانت فيه مباهج 
الدنيا تحيطه من كّل جانب، اختار أن يتوّجه إلى سوريا، حيث صقيع الثلج 
القاسية في مناطق  الصحراء، والغربة  الالهب في  الوعرة، والحّر  الجبال  في 
مجهولة. لقد تخلّى قاسم عن كّل ما قد يتمّناه أّي شاّب في سّنه ويطمح إليه.

استبساالً  فترجمه  الجبهة،  أرض  في  الرياضّي  حماسه  قاسم  وظّف 
وإقداماً في القتال دفاعاً عن المقّدسات. ومن مالعب فريق العهد، التي 
إلى  أخيراً  انتقل  البراجنة،  برج  فريق  إلى مالعب  منتقالً  يغادرها  أن  قّرر 
المعارك  من  الكثير  في  شارك  حيث  المحاور،  في  هناك  األبقى،  عهده 
ومزوحاً،  الظّل،  خفيف  االجتماعيّة  حياته  في  كان  وكما  والمواجهات. 
سرعة  وهي  الفتة،  صفة  فيه  برزت  وقد  المحور.  في  كذلك  كان  وسخيّاً، 
الحاّج  المباشر  قائده  ما يستشهدون، منهم  كانوا سرعان  بأشخاص  تعلّقه 

أحمد حرب، الذي استشهد فيما كان قاسم معه.

مهبط الحزن• 
كّل الساعات الصعبة في الجبهة كان قاسم يتجاوزها بروحه المرحة، 
وبضحكته الرنّانة، وأخباره الجميلة. ولكن كّل ذلك الضجيج، لم يعد يأنس 
مهبَط  الشهداء  روضة  وصارت  أحبّته،  وجوه  على  الرحيل  خيّم  بعدما  به 
حزنه، وكان يقصد قاعة الحوراء زينب  للّطم، ويحرص على أن ال 
تفوته حلقة لطم أثناء وجوده في لبنان، فتغسل الدموع وجنتيه، وهو يرفع 
زينب"،  يا  لبّيك  تنهار،  لن  قّوة حسينيّة حيدريّة  "نحن  يديه صارخاً:  كلتا 

فيجيب الجموع خلفه بالتلبية والنداءات.
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آخر اإلشراقات• 
في األشهر األربعة األخيرة، لم يلتِق قاسم كثيراً بوالديه ألنّهما كانا في 
القرية، فكان يحادثهما على الهاتف، حتّى طُلب إليه االلتحاق بجبهة حلب، 
ابنها  فالحقت  عليه،  خوفاً  قلبها  رّق  أّمه،  رأته  ولّما  عجل.  على  فزارهما 
باألسئلة التي لم تطمئن أجوبتها ذلك القلب الذي شعر أنّها آخر إشراقات 
ضحكة "طفلها"، وما أكّد لها ذلك هو الوداع الغريب الذي وّدعهما به؛ فقد 
ضّمهما إليه كثيراً، وطلب منهما الرضى. ولّما صعد في السيّارة، عاد وترّجل 

منها ليضّم أّمه إلى قلبه مرًّة ثانية.

ليلة الوداع• 
عاد قاسم إلى بيروت ليحّضر حقيبته، وكان كمن يحّضر نفسه للزفاف. 
اتّصل بإخوته والتقى ببعضهم ووّدعهم. وبينما هو يسهر مع أخته، أخبرها 
أّن في ذّمته نذراً للسيّدة فاطمة  مع وليمة، وأوصاها أن تنّفذها إذا 
لم يعد، فبكت وقد اشتعل قلبها بنار الفقد، وشعرت بأّن هذه الليلة هي 
األخيرة لقاسم معها. وبينما هو مستلٍق على الكنبة، إذ به ينهض مسرعاً 

ليسجد سجدة طويلة، وما إن رفع رأسه، حتّى تجلّى النور في جبهته.

 •h شوٌق إلى أهل البيت
كان  وبينما  والصعوبة.  القساوة  شديدة  المعركة  كانت  حلب،  في 
قاسم ورفيقه يحرسان أحد األماكن بعد معركة وتقّدم داٍم، قال قاسم أنّه 
اإلمام  ليرى  الشوق  غاية  في  وهو   ، الزهراء  للسيّدة  كثيراً  يشتاق 
الحسين c. قضى آخر ساعاته يبّث شوقه ألهل البيت h ويتحّدث 
عن الشهادة، ثّم قال له ممازحاً: "إذا استشهدت، هل سيرتدي العبو العهد 
قميصاً عليه صورتي؟". وبعد أن أنهى المزاح والضحك، أكمل قائالً إنّه بقدر 
ما سيكون سعيداً بنيله الشهادة، بقدر ما يخاف على والديه، وقلبي أخويه 

سمير ومصطفى اللذين ربّياه، فحزنهم "يكسر ظهري" كما عبّر.

في قلوب الناس• 
وكانت تلك ليلة الشوق األخيرة. وهناك على أرض حلب، نزف قاسم 
تمأل  صورته  وصارت  الناس،  كّل  قلوب  في  حبّاً  سرى  الذي  دمه  شمخة 
األمكنة، وليس فقط قمصان العبي فريق العهد. لقد صدق قاسم ما عاهد 
الله عليه، ذلك الشاّب الذي لم يبلغ العشرين من عمره، ولم تترك له الدنيا 

حبالً إّال ومّدته له، ولكّنه لم يتعلّق إّال بحبل الله.
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حة وحيا

ماذا يعني ضعف النظر؟• 
ضعف البصر (Low Vision) هو اضطرابات في الرؤية، بحيث يصعب 
على الشخص أداء أنشطته اليوميّة كقيادة السيّارة، أو التعرّف على وجوه 
األشخاص، أو مشاهدة ما تعرضه الشاشات بوضوح، أو القراءة، دون إجراء 

طبّي: عبر النظّارات أو األدوية أو الجراحة أو العدسات الالصقة.

وألهميّة هذه النعمة الكبرى، ووجوب الحفاظ عليها، توّجهنا لمقابلة 
الّدكتور علي الحاج حسن، المتخّصص في طّب العيون، للوقوف عند مزيد 

من التفاصيل حول هذه المسألة.

ضرورة الفحص• 
أكّد الّدكتور علي على ضرورة إجراء فحص نظر لجميع األطفال الذين 
الّذين  األطفال  أّما  المدرسة.  إلى  توّجههم  قبيل  سنوات   5 أو   4 يبلغون 
الّنظر، فيجب معاينتهم كّل ستّة أشهر إلى سنة حتّى  يعانون من ضعف 
كّل  واحدة  مرّة  العيون  زيارة طبيب  بعدها  لتصبح  الثامنة عشرة؛  يبلغوا 
سنة. أّما من هم فوق األربعين عاماً، فيجب أن يراجعوا الطبيب كّل سنتين.

كيف نكتشف ضعف النظر؟• 
لضعف النظر مجموعة أعراض وجب على من يشعر بأحدها التوّجه 

ــ  ــف ــح ــ ن ــ ــي ــ
ــر ــظ ــن ــة ال ــم ــع ن

تحقيق: كوثر حيدر 

يشبه  كلّها  األشياء  تغدو  حّتى  تنعدم  الّرؤية  مظلم!  كلّه  المكان 
بعضها بعضاً؛ ال روح تسكن فيها، األلوان كلّها واحدة، المشاعر الباردة 
البرُد  أطفأ  اللتين  عينيه،  سوى  المزيد،  إلى  تتوق  حاّسة  كّل  نفسها، 
زيتهما. هكذا تمّر الّصور اليومّية لدى "بالل"، الّشاّب العشرينّي الّذي 

فقد نعمة البصر!
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إلى زيارة طبيب العيون، وهي: 

1. التشويش في الّرؤية في المسافات القريبة أو البعيدة. 

2. الّشعور بألٍم في العينين عند التّركيز أو أثناء القراءة.

 3. حدوث آالٍم في الّرأس، وهو ما يُعرف بالصداع الناتج عن ضعف النظر 
 Ocular) أو اضطرابات الرؤية، أو بالصداع النصفّي العينّي أو البصرّي

.(migraine

4. وجود إزعاٍج حاّد في العينين مع الّزيادة في التّرميش.

البصر عبر إجرائه فحصاً  ليُشّخص ضعف  الطبيب  عندها تجب زيارة 
كامالً للعين؛ لمعرفة المشاكل واالضطرابات التي تصيبها.

عالج ضعف النظر• 
عادًة، ال يعالَج ضعف النظر عبر األدوية، بل ثّمة إجراءات عمليّة من 
شأنها مساعدة األفراد على ممارسة حياتهم بشكلها الطّبيعّي قبل التّوجه 
العدسات  أو  الّنظارات  ارتداء  عبر  العالج  بينها  ومن  الطبّي،  اإلجراء  إلى 

الطّبيّة، وهو اإلجراء األكثر شياعاً لدى من يعاني من ضعف النظر. 
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الحاج حسن  الّدكتور علي  ويشير 
الّصغار  تناسب  ال  العدسات  أّن  إلى 
االعتناء  كيفيّة  يعرفون  ال  الّذين 
عن  فضالً  المطلوب،  بالّشكل  بها 
أماكن  في  يعملون  الّذين  األشخاص 
كما  الغبار.  من  الكثير  وفيها  جافّة 
الّذين  األشــخــاص  تناسب  ال  أنّــهــا 
العينين،  في  جفاف  من  يعانون 

فيهما. تحّسس  أو  والتهاب 

أّما العالج الطّبي بالّاليزر، أي عمليّة 
تصحيح الّنظر، فهي آخر الخيارات التي 
تطّور  لديه  توقّف  لمن  إليها  اللجوء  يتّم 
ضعف الّنظر، وهو يحصل إجماالً بعد سّن 

الثّامنة عشرة.

كيف السبيل إلى حماية النظر؟• 
يقّدم الّدكتور علي الحاج حسن بعض اإلرشادات الّتي من شأنها حماية 

العين من خطر ضعف الّنظر، منها: 

1. اتّباع نظام غذائّي صحّي، يشمل الفواكه والخضراوات، خاّصة ذات اللّون 
األصفر الفاقع كالجزر، وكذلك األسماك؛ ألنّها غنيّة بأحماض األوميغا 3 
الدهنيّة، لما لذلك من دور في تعزيز صّحة العينين والوقاية من ضعف 

البصر أو فقدانه.

2. إراحة العينين عبر التوقّف عن استعمال األجهزة اإللكترونيّة في فترات 
متقطعة أثناء العمل، بحيث ال ينظر إليها فترة طويلة ممتدة.

لمن  ثواٍن)، خاّصة   10 -  3 بين  (رمشة  بمعدل طبيعي  العين  ترميش   .3
المخبرية،  والتجارب  التحاليل  كقراءة  تركيزية،  نظر  بأعمال  يقومون 
والكتابة والدراسة، حيث ينخفض معدل "الترميش" إلى النصف أثناء 
رطوبة  على  الحفاظ  بمقابله  يحتاج  العين  يجهد  عمل  فكّل  القراءة، 
استخدام وضعية  "الترميش"، وعدم  وتيرة  بالحفاظ على  العين وذلك 

"التحديق"؛ فترة مجهدة للعين (أكثر من 20 ثانية).

الــــــــــــــــــّشــــــــــــــــــعــــــــــــــــــور بــــــــــــــــــــألــــــــــــــــــــم فـــــــي 
ــــيـــــن عــــــنــــــد الـــــّتـــــركـــــيـــــز  ــــنـ ــــيـ الـــــعـ
مــــن  الـــــــــــــــــقـــــــــــــــراءة  أثــــــــــــنــــــــــــاء  أو 
عـــــــــامـــــــــات ضــــــعــــــف الــــنــــظــــر

الدكتور علي الحاج حسن
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4. القيام ببعض التمارين لتحريك عضالت العين ووقايتها من التعب أثناء 
استخدام األجهزة اإللكترونيّة، منها ما يُعرف بقاعدة 20-20-20؛ التي 
تقضي بأن يستخدم الفرد الجهاز اإللكترونّي لمّدة 20 دقيقة، ثّم يسّرح 
عينيه من خالل النظر بعيداً لمسافة 20 قدماً، أي ما يعادل 6 أمتار، 

لمّدة 20 ثانية، وهكذا.

5. ارتداء نظّارة شمسيّة في حال التعرّض للشمس، ونظّارة طبيّة تحمي من 
يستخدم األجهزة اإللكترونيّة من األشّعة الّزرقاء. 

6. التجّول في الطبيعة والنظر إلى النباتات واألشجار الخضراء، يوميّاً لمّدة 
ال تقّل عن ساعة؛ ألّن من شأن ذلك إراحة العينين وتخفيف احتمال 

اإلصابة بضعف الّنظر.

وأخيراً، النظر نعمة ثمينة قد ال يقّدرها إّال من يفقدها. وحتّى ال نتحّسر 
على ضعفها أو فقدانها يوماً ما، فلنعمل بالخطوات الوقائيّة التي من شأنّها 

أن تجّنبنا الكثير من المشاكل في المستقبل.
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ة ريا

ما هي الرياضة المنتظمة؟• 
الرياضة المنتظمة هي نشاط بدني يمارسه الفرد بانتظام بشكل يومّي، 
وبشكل مستمر وكاٍف (30 إلى 45 دقيقة في المرة الواحدة و5 مرّات على 

األقل في األسبوع) مع مراعاة ممارستها حتى التعرّق.

تأثيرها• 

 1. على الصّحة النفسّية والعقلّية:

أ. تحسين المزاج عبر تحفيز المواد الكيميائيّة الموجودة في الدماغ، والتي 
إلى  بالتالي،  النفسيّة، ما يؤّدي،  بالسعادة والراحة  الفرد يشعر  تجعل 

تحسين اإلنتاجيّة في العمل. 

الرئيسة،  العقليّة  المهارات  على  الحفاظ  عبر  الفكرّي  التركيز  زيادة  ب. 
وسهولة  التفكير،  مهارة  يشمل  وهذا  العمر،  في  التقّدم  مع  خاّصة 

التعلّم، والقدرة على التحليل.

ج. تقليل الضغط النفسّي عبر تخفيض مستوى هرمونات التوتّر في الجسم، 
وتحفيز إنتاج مادة من الدماغ تسّمى "اإلندورفين"، وهي تساهم في 
القلق، واالكتئاب،  النفسيّة، وتساعد في محاربة  السيطرة على الحالة 

والخوف، واأللم، وتؤّدي إلى الشعور بالراحة النفسيّة والرضى.

أسرع  بشكل  النوم  على  المساعدة  عبر  وجودته  النوم  نوعيّة  تحسين  د. 
وإطالة فترة النوم العميق.

المنتظمة  ــة  الريا
ــــا  ـــــ فــــــوا

"الرياضة واجب على الجميع، وهي مفيدة للصّحة البدنّية 
إنجاز  على  فتساعد  والروحّي،  الذهنّي  للنشاط  وكذلك 

العمل على نحو أفضل".
aسماحة اإلمام الخامنئي

https://www.webteb.com/articles/%D8%A7%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1_16429
https://www.webteb.com/articles/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89_10194
https://www.webteb.com/mental-health/diseases/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%A8
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هـ. تعزيز الثقة بالنفس عبر رفع التقدير للذات والقدرة 
على تحّمل الضغط الزائد، والمساهمة في تحسين 

المظهر الخارجّي.

و. خفض نسبة اإلصابة باالكتئاب والخرف إلى %30.

2. على أمراض السّكري وارتفاع دهون الدم وضغط الدم:

أ. حرق السّكر الزائد في الدم.

ب. إنقاص الوزن والحفاظ على وزن مثالّي.

ج. تعزيز كفاءة البنكرياس على فرز اإلنسولين الذي يضبط مستوى السّكر 
في الدم.

د. تخفيف شّدة التوتّر والعصبيّة ألنّهما يؤّديان إلى إفراز هرمونات تسبّب 
ارتفاعاً في سّكر الدم.

الجسم  عضالت  في  ضموراً  يسبّب  السّكري  فمرض  العضالت؛  بناء  هـ. 
وضعفاً فيها.

و. خفض نسبة اإلصابة بمرض السّكري من النوع الثاني إلى %50.

 ،HDL الجيّد  الكولسترول  مستوى  وتعزيز  الزائدة،  الدهون  حرق  ز. 
.LDL وتخفيف مستوى الكولسترول السيّئ

تــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
الــــــــــــريــــــــــــاضــــــــــــة فـــــي 
زيــــــــــــــادة الــــتــــركــــيــــز 
الــــــــــــفــــــــــــكــــــــــــرّي عـــــبـــــر 
الــــــــحــــــــفــــــــا عــــلــــى 
الـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــارات 
الــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــّيــــــــــــــــــــة 
اـلـــــــــــــــــــــــرئــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــة
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ح. خفض اإلصابة بارتفاع ضغط الدم.

ط. تفادي تصلّب الشرايين والجلطات القلبيّة التي تصيب مرضى السّكري 
والسكتة  التاجيّة  القلب  بأمراض  اإلصابة  نسبة  وخفض  والدهون، 

الدماغيّة إلى %35.

3. على العظام والمفاصل:

أ. المحافظة على الكالسيوم والفوسفور في العظم، وزيادة كّميّة النسيج 
العظمّي وتقويته، والمساعدة على االستبدال السريع للخاليا العظميّة 
المتآكلة بأخرى جديدة، ما يؤّدي إلى الوقاية من مرض هشاشة العظام.

القدرة على  العظام، وزيادة  الكسور عند مرضى هشاشة  الوقاية من  ب. 
حفظ التوازن والمرونة في الحركة، والتقليل، بالتالي، من فرص السقوط 

وحدوث الكسور.

ج. المساهمة في خفض نسبة اإلصابة بكسور عظم الورك إلى %68.

والتكلّس؛  المفاصل  بالتهاب  المصابين  لدى  والمرونة  القّوة  تعزيز  د. 
تعمل  بينما  أفضل،  بشكٍل  المفاصل  دعم  يمكنها  األقوى  فالعضالت 
زيادة المرونة على مساعدة المفاصل في أداء وظيفتها وتقّوي األوتار 

واألربطة.

هـ. خفض نسبة اإلصابة بمرض التكلّس إلى %83.

و. خفض نسبة حوادث السقوط على األرض (بين كبار السّن) إلى %30.

لعبة الخماسي الحديث أو البنتاثلون 
هي من أقدم األلعاب األولمبيّة، وهي 
عبارة عن رياضة مركّبة، تتكّون من 5 ألعاب 
يمارسها العب واحد، ويؤّديها في يوم واحد، 
سيف  وسالح  الرماية،  هي:  األلعاب  وهذه 
وسباق  والفروسيّة،  والسباحة،  المبارزة، 

الضاحية (العدو الريفّي).

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A
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جر عبا  لل   
c بر  وال علّي ا

اإلمام  نجل  األكبر،  "علّي   :a الخامنئي  اإلمام  يقول 
الحسين c؛ الشاّب الذي كان بارزاً ونموذجيّاً بين شباب 
بني هاشم؛ الشابُّ الذي جمع بين صفات الجمال الظاهرّي 
والباطنّي؛ هذا الشاّب النموذجّي والخارق للعادة برز للعدّو، 
أمام أعين والده والنساء اللواتي كُّن قلقاٍت عليه وعاد جسده 
الملطّخ بالدماء إلى الخيام. مصيبة كهذه ليست باألمر الهيّن، 
لكن توّجهه نحو الميدان واالستعداد للمبارزة يُجّسدان للمسلم 
العزّة، العظمة، االفتخار والمباهاة. وهذا هو دليل قول الله عّز 

وجّل: ﴿ولله العزّة ولرسوله وللمؤمنين﴾"(1).

عبا  ليلة الن من 
من  النصف  ليلة   c الحسين  اإلمام  زيارة  يُستحّب 
النصف  ليلة  كان  "إذا   :c الصادق  اإلمام  فعن  شعبان، 
من شعبان، نادى مناٍد من األفق األعلى: زائري قبر الحسين: 

ارجعوا مغفوراً لكم، ثوابكم على ربِّكم ومحّمد نبيِّكم"(2). 

جر عبا  لل   
b ّ  وال اإلمام الم

يقول الشيخ محّمد مهدي اآلصفّي  عن االنتظار: 
ومقاومتنا  حركتنا  ينتظر  الذي  هو   b [المهدّي] "اإلمام 
وجهادنا، وليس األمر بالعكس. فإّن أمر ظهور اإلمام إذا كان 
يتّصل بواقعنا السياسّي والحركّي، فإنّنا نحن الذين نصنع هذا 
الواقع. بالتالي، فنحن نستطيع أن نوطّئ لظهور اإلمام بالعمل 
والتضحية،  والعطاء  واالنسجام،  الكلمة  ووحدة  والحركة، 
ر ذلك بالتواكل والغياب  واألمر بالمعروف، وبإمكاننا أن نؤخِّ

عن ساحة العمل، والتهرّب من مواجهة المسؤوليّات"(3).
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ار عي المعّلم  
"الذي  الشخص  بأنّه  المعلِّم   aالخامنئّي اإلمام  يصف 
يُشعل مصباحاً في قلب اإلنسان، ويخرجه من ظلمات الجهل 
إلى نور العلم والمعرفة، وهو أعظم شيء يمكن أن نتخيّله في 

حياة اإلنسان"(4).

م  ار   
ال ّ عامر  ا ر عملّية االستش

العصمة،  بأهل  تتمّسكوا  بأن  "أوصيكم  وصيّته:  في  جاء 
وتسلكوا طريق الحّق، الذي هو طريقهم، وهو السبيل للفوز 
نا إعالء كلمة الله ووحدة األّمة اإلسالميّة  بالجّنة، وأن يكون همُّ

تحت راية (ال إله إّال الله محّمد رسول الله)(5).

عبا   
اية أسبوع المسج ب

واالجتماع  الجماعة  جعل  "إنّما   :cالصادق اإلمام  عن 
إلى الصالة لكي يعرف َمن يصلّي مّمن ال يصلّي، وَمن يحفظ 
مواقيت الصالة مّمن يضيّع، ولوال ذلك لم يكن أحد أن يشهد 
على أحد بصالح؛ ألّن َمن لم يصّل في جماعة فال صالة له بين 
المسلمين؛ ألّن رسول اللهf قال: ال صالة لمن لم يصّل في 

المسجد مع المسلمين إّال من علّة"(6).

م  ار   
مر ّ علّي أ ا ر االستش

من وصيّة االستشهادّي علّي أشمر: "إّن الصبر الذي نحتاج 
له  إليه لنتقوى على االستمرار في هذا الخط هو ذلك الذي فصَّ
وبيَّنه أمير المؤمنينc فقال: (الصبر صبران، صبر على ما 
تحّب، وصبر على ما تكره)، فاستعينوا بالصبر على كل شيء، 
وأطيعوا الله تعالى من خالل التكاليف التي تصدر إليكم من 

القيادة المباركة، وال تخالفوها فتهلكوا"(7). 

cالصادق اإلمام  عن 
َإلى الصالة لكي يعرف َمن يصلإلى الصالة لكي يعرف من يصلإلى الصالة لكي يعرف من يصل

ّن يضيّع، ولوال ذلك لم يكن أحد أن يشهد ن يضيع، ولوال ذلك لم يكن أحد أن يشهد ن يضيّع، ولوال ذلك لم يكن أحد أن يشهد  ّمواقيت الصالة مّمن يضيمواقيت الصالة ممن يضيمواقيت الصالة مّم
ن لم يصّل في جماعة فال صالة له بين  من لم يصّل في جماعة فال صالة له بين  َمن لم يصّل في جماعة فال صالة له بين  ّعلى أحد بصالح؛ ألّنعلى أحد بصالح؛ ألن

ّالمسلمين؛ ألّنالمسلمين؛ ألّن رسول الله
ّ من علّال من علّال من عل المسجد مع المسلمين إ

ار   



ّم ار عي ا  
في عيد األّم، ما أحوجنا إلى شكر أّمهاتنا على ما يبذلَن 
منه  بعضاً  بيَّن  الذي  علينا،  فضلهّن  نعلم  وأن  أجلنا،  من 
أنَّها  تَعلََم  فأْن  َك،  أُمِّ َحقُّ  "أّما  بقوله:   cالسّجاد إماُمنا 
َحَملَتَك َحيُث ال يَحتَِمُل أَحٌد أَحداً، وأعطَتَك ِمن ثََمرَِة قَلِبها 
تُباِل  ولَم  َجوارِِحها،  بَجميعِ  وَوقَتَك  أَحداً،  أَحٌد  يُعطي  ال  ما 
وتَكسَوَك،  وتَعرى  وتَسقيََك،  وتَعطََش  وتُطِعَمَك،  تَجوَع  أن 
والبَرَد،  الَحرَّ  وَوقَتَك  ألجلَِك،  النَّوَم  َوتهُجَر  وتُِظلََّك،  وتَضحى 

لِتَكوَن لَها، فإنَّك ال تُطيُق ُشكرَها إّال ِبَعوِن اللَِّه وتَوفيِقِه"(8).

جر  ا  لل ر رم   
c وفا المولى أبي طال

عن اإلمام الصادقc أّن أمير المؤمنين كان ذات يوم 
جالساً في الرحبة، والناس حوله مجتمعون، فقام إليه رجل، 
به  الله  أنزلك  الذي  بالمكان  أنت  المؤمنين،  أمير  يا  فقال: 
ب في النار؟ فقال له c: "مه، فّض الله فاك،  وأبوك معذَّ
والذي بعث محّمداً بالحّق نبيّاً لو شفع أبي في كّل مذنب 
النار  في  ب  معذَّ أبي  فيهم،  الله  َعه  لشفَّ األرض  وجه  على 
وابنه قسيم الجّنة والنار؟! والذي بعث محّمداً بالحّق نبيّاً إّن 
نور أبي يوم القيامة ليطفئ أنوار الخالئق كلّهم إّال خمسة 
أنوار: نور محّمد f، ونوري، ونور الحسن، ونور الحسين، 
ونور تسعة من ولد الحسين، فإّن نوره من نورنا، خلقه الله 

تعالى قبل أن يخلق آدم  cبألفي عام"(9).

99

2م
02

3 
ذار

3 آ
78

د 
عد

ال

ّم ار عي ا ّم  ار عي ا  ّ
َهاتنا على ما يبذلَنهاتنا على ما يبذلَن ّ، ما أحوجنا إلى شكر أّمهاتنا على ما يبذلن، ما أحوجنا إلى شكر أمهاتنا على ما يبذلن، ما أحوجنا إلى شكر أم
منه  بعضاً  بيَّن  الذي  علينا،  بعضا  بين  الذي  علينا،  بعضا  بيَّن  الذي  علينا،   َّ
أنَّها  أنها   أنَّها   أنها َّها َّ  ها َّها   معلمعلََم تعلَعلَ تعل  عل  فأْن فأْن،   ،ْ َك كمكمِّ أُ أُ   ُ حقُّ حقا  َحقا  َا 
لِبها  قلِبها  قَلِبها  ِرَِة ةرِةر رمرَم من ثمن ثَ ن ث من ث ِم َ، وأعطَتك، وأعطتك، وأعطتَك دا أحدا أحدا، وأعطً، وأعطً
تبالُبالُباِل تبالم  بالم  ولَ تها،  ولم  تها،  م  ولِح ولحها،  ها،  حوارحواِر َج وار جوار  بَجميعِ بجميع  ميع 
َكسوَك،  َكسَوككسوَككسو وتكسوَكسوَ وتكسوعرى  كسوعرى  وتَ وت،  وتعرى  وت،  عرى  كَكسقيكَكَسقيَكسقيكسقيَك وت وتسقيَش  وتَسقيَش  ََش 
والبرَد،  والبرد  والبَرد  والبردَردَ  ردَرد  الحرَّ الحر  الَحر   َ تكقتكقَتَك وَو ألجلَِك،  ألجلك  ألجلِك   ِ

ِوفيِقهوفيقهوفيِقِه"(8). وفيق وتوفيق وتَ ه الله اللَِّه ونعونَعوِن عّ بعّ ِب ّ بّال بال ها إ

cعن اإلمام الصادق
جالساً في الرحبة، والناس حوله مجتمعون، فقام إليه رجل، 
به  الله  أنزلك  الذي  بالمكان  أنت  المؤمنين،  أمير  يا  فقال: 

ب في النار؟ فقال له  َّوأبوك معذَّوأبوك معذَّ
ّ بالحّق بالحّق ً ّوالذي بعث محّمداوالذي بعث محمداوالذي بعث محّمدا

معذ أبي  فيهم،  الله  عه  لشفَّ األرض  وجه  معذعلى  أبي  فيهم،  الله  عه  لشفَّ األرض  وجه  معذعلى  أبي  فيهم،  الله  َعه  لشفَّ األرض  وجه  َعلى 
ّوابنه قسيم الجّنة والنار؟! والذي بعث محموابنه قسيم الجنة والنار؟! والذي بعث محموابنه قسيم الجّنة والنار؟! والذي بعث محم

نور أبي يوم القيامة ليطفئ أنوار الخالئق كل
f، ونوري، ونور الحسن، ونور الحسين،  ّأنوار: نور محّمدأنوار: نور محمدأنوار: نور محمد

ونور تسعة من ولد الحسين، فإن
تعالى قبل أن يخلق آدم 

من كلمة له a بتاريخ 2022/03/29م.) 1(
الشيخ الكلينّي، الكافي، ج9، ص351.) 2(
مهدوّية، ) 3( مقاالت  المنتظر-  العدل  كتاب:  من 

إصدار مجّلة بقّية الله، ص99.
من كلمة له a في يوم المعّلم عام 2007م.) 4(
)5 (www. لبنان:  في  اإلسالمّية  المقاومة  موقع 

moqawama.org
الشيخ الصدوق، علل الشرائع، ج2، ص15. ) 6(
الشهداء ) 7( مداد   ،207 العدد  الله،  بقّية  مجّلة 

الوعد اإللهّي المحتوم.
العّالمة المجلسّي، بحار األنوار، ج71، ص8. ) 8(
الشيخ الطبرسّي، االحتجاج، ج1، ص342-341.) 9(

الهوامش
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حول العالم

انية محّم في المرتبة ال اسم 
ا ولن  في 

أكثر  قائمة  ضمن  الثانية  المرتبة  في  "محّمد"  اسم  حّل 
األسماء انتشاراً بين مواليد عام 2022م في هولندا، إذ تّم منحه 
لـ671 مولوداً، وسبقه اسم "نواه"، ويعني "نوح" بالعربيّة، الذي 

أُطلق على 871 مولوداً. (الجزيرة)

ن إنسانا لبو تحت
فيديو  االجتماعّي  التواصل  مواقع  على  ناشطون  تداول 
وفي  واحتضانه.  بلهفة  من شخص  باالقتراب  لبوة  قيام  يُظهر 
في  الموجودة  "أنجيل"،  اللبوة  التقت  عندما  أنّه  التفاصيل، 
"يوجال  البيطرّي  بطبيبها  إسطنبول،  في  الحيوانات  حديقة 
منه  اقتربت  الحياة،  قيد  على  وأبقاها  رعاها  الذي  يلماز"، 

(TRT Arabi) .بسرعة وراحت تحتضنه

ي من يوتيو را  إ
قّررت منّصة يوتيوب للفيديوهات حرمان ألعاب الفيديو، 
أو  عنصريّة  ألفاظ  أو  دمويّة  أو  عنيفة  مشاهد  تتضّمن  التي 
العديد من صّناع  وكان  األرباح.  واآلداب، من  للقواعد  منافية 
أرباح  من  نتيجة حرمانهم  القرار،  على  اعترضوا  قد  المحتوى 

فيديوهاتهم. (الشرق تكنولوجيا)
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بيانات ُتباع على اإلنترن 
والرات مقابل  

أكّد تقرير حديث لـ"نورد في بي إن" 
قيام القراصنة باستهداف ماليين المستخدمين 

قدر  أكبر  بجمع  تقوم  روبوتيّة،  خبيثة  ببرمجيّات 
ممكن من البيانات السّريّة للمستخدمين، ثّم بيعها مقابل 

6 دوالرات. (الشرق تكنولوجيا)

مو ال  روق ب
حصلت ظاهرة غريبة تسبّبت في ظهور 
ثالث شموس في منطقة ناديم شمالي غربي 

وهي  الكاذبة"،  بـ"الشمس  تسّمى  روسيا، 
إلى  مضافاً  الحقيقيّة  الشمس  رؤية  عن  عبارة 

الشمس  أشّعة  انعكاس  نتيجة  تظهر  زائفة  شموس 
على البلّورات الثلجيّة المحّملة في السحاب. (سكاي نيوز عربيّة)

ّ تلسكو عمالق ُيح
ر من  نجما أ

أعلن فريق البحث المسؤول عن التلسكوب 
السماء  "عين  أو  "فاست"،  الصيني  الراديوي 
الصينية"، الذي يبلغ طول قطره 500 م، ويعتبر 

العالم،  في  الطبق  أحادي  راديوي  تلسكوب  أكبر 
أن التلسكوب حّدد أكثر من 740 نجماً نابضاً جديداً 

ابتداء من إطالقه. (سبوتنيك)

قدر  أكبر  بجمع  تقوم  ة، 
 بيعها مقابل 

الشمس  ة 
ّلة في السحاب. (سكاي نيوز عربيّة)لة في السحاب. (سكاي نيوز عربية)لة في السحاب. (سكاي نيوز عربية)

ً  جديدا
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بٔاقالمكم

سالم علي يا موال سالم علي يا منتظر

سالم عليك مع طلوع الشمس وفي الغروب ووقت السحر

سالم على من لم تره العيون وبكته اشتياقاً والدمع انهمر

بكيت فراقك بكاء أقرح الجفون وأدمى البصر

سالم لك من قلب قتله الشوق وأضناه السهر

سالم لك من عاشق يفديك بروحه وفؤاده وحتّى النظر

سألت عنك الشمس والصباح والليل والنجم والقمر

سألت البحر والرمال والطير وأوراق الشجر

سألت الهواء والسماء والغيوم وقطرات المطر

سألت قلبي وروحي عنك وسألت عنك النظر

أين أنت يا سيّدي؟؟

أبرضوى أم بغيرها أم أين المستقّر؟؟

بنفسي أنت يا غائباً يا عشقاً يا أمنية كّل البشر

يحّن القلب لطلعتك الغرّاء ولنور وجهك يا نور البصر

جار الزمان علينا يا سيّدي فبمن نلوذ وأين المفّر؟؟

يا سيّدي، لقد سئمنا هذه الحياة ونفد مّنا الصبر

وعّم الظلم في كّل مكان، وباسمك يا سيّدي يكون النصر

فعّجل بطلعتك يا سيّدي يا منقذ الكون وكّل البشر

سالم عليك يا من به يأمن الخائفون من كّل خطر

سنبقى لك من المنتظرين في كّل يوم وكّل الدهر.

داليا علي قاسم الحاج حسن
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الفجر  على ُبع  يومين
اعتلى صهوة السطور، ال مترنّحاً وال مترّدداً.. ثابتاً صلباً قاسياً، تماماً كطبيعة 
الهواء،  ويبثّها  يحملها  النيران  لظى  مع  وقعه  صدى  ترّدد  األرض..  هذه 
ويغطّي الغبار مالمح الصفاء كلّما أراد أن يستدّل على بعض معالم حياة 

تسكن هنا..

هو الحرف.. أراد أن يعثر على الفجر في غيابة هذا الجّب، فحّط في 
مخيّلة ذاك الشاّب العشرينّي، وراح ينهل منه كّل ما كان يفيض من قطرات 
الحنين والشغف للقاء فجره الحبيب، تسيل على خديه وتزيد من حرارة 

هذا المكان وتنقش سطوراً ألفها، فاتّخذها وطناً..

خبّأها  كلمات  بين  الفجر  معنى  عن  يبحث  راح  الحرف..  نفسه  هو 
العشرينّي في معجم خواطره.. فوجد اآلتي: "الفجر: أّمي الغالية.. سألقاك 

بعد يومين.. بعد 120 يوماً من الجهاد في سبيل الله"...

إّال أّن موعده مع الله كان أقرب، والقى فجره شهيداً...

عّباس قطايا
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الواحة

لغز قرآنّي• 
ما هي اآلية التي وردت فيها كلمة "الرجز" ولم تعِن العذاب، 

وإنّما عنت الصنم؟

لعبة الرسم باإلصبع• 
ارسمي شكالً بإصبعك على ظهر طفلك أو بطنه. عليه أن يحزر 
قبّعة،  عليه  رأس  بسيطة:  أشكاالً  تختاري  أن  حاولي  ماذا رسمت. 

فيل مع خرطومه،...

الناصح• 
س: ماذا نفعل لتفريج األمور المعنويّة والماديّة؟

ج: أكثروا من الصالة على محّمد وآل محّمد مع االعتقاد الكامل.

(g من كتاب الناصح للشيخ محّمد تقي البهجة)

وصّية شهيد• 
"أوصيكم بتقوى الله ونظم أمركم. دافعوا عن اإلسالم ومقّدساته. 
المعركة تستهدف وجودنا. ال تبخلوا بدمائكم في سبيله ألنّه به  إّن 
مّهدوا  سالكيه.  لقلّة  الهدى  طريق  تستوحشوا  ال  نموت...  وبه  نحيا 
نيل  حتّى  الطريق  أكملوا  للخلف،...  تنظروا  ال   .b المهدّي  لظهور 
إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة. توكّلوا على الله دائماً، إنّه معنا،...". 

(من وصّية الشهيد إبراهيم نايف ترحيني- استشهد عام 1990م)

اختبر معلوماتك القرآنّية• 
األرض  على  بيديه  أحدهم  يضرب  أن  تعني  التي  الكلمة  ما هي   .1

فيخرج بينهما صوت وكأنّه التصفيق؟

2. ما هو عدد الذين سَعوا في عقر ناقة صالح c وهم عتاة القوم؟ 

3. ما هي الكلمة التي تعني الحّث على القتال؟
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)Sudoku( ـو و ســـــو
الشبكة  هــذه  اللعبة:  شــروط 
وكل  كبيرة  مربعات   9 من  مكّونة 
خانات   9 إلــى  مقّسم  كبير  مربع 
وضع  اللعبة  شــروط  من  صغيرة. 
الخانات  ضمن   9 إلى   1 من  األرقام 
مربع  كّل  في  الرقم  يتكّرر  ال  بحيث 
كبير وفي كل خط أفقي أو عمودي.

5 9
4 1 5

6 1 3
3 4

9 1 7
9 5

3 2
7 3 1
1 6 4

إجابة اللغز القرآنّي• 
هي قوله تعالى: ﴿َوالرُّْجَز فَاْهُجْر﴾ (المدثر: 5) 

إجابات األسئلة القرآنّية• 
1. تصدية              2. تسعة رهط              3. تحريض

سبب التسمية• 
(أمواج  اليابانيّة  اللغة  في  تسونامي  بكلمة  يُقصد  تسونامي: 
الشاطئ)، أو (أمواج الميناء). ويعود األصل في هذه التسمية إلى 
الصيّادين اليابانيّين الذين كانوا يصيدون في البحر، ووقت رجوعهم 
إلى الشاطئ، يجدون الميناء الذي خرجوا منه قد ُدّمر تماماً بسبب 

تلك األمواج.

كلمات خالدة• 
صراع  مجال  الساحة  تصبح  أن  أيضاً،  الفتنة  معاني  من  "لعّل 
للباطل، فإذا وقع صراع بين طرفين، وكان صراعاً بين حّق وباطل، 

فال بّد لك من أن تقف مع الحّق، وال تستطيع أن تحيّد نفسك".

(من كتاب الكلمات القصار: منتخبات من كالم سّيد شهداء المقاومة 

السّيد عّباس الموسوّي (رضوان الله عليه)
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المتقاطعة

الكلمات المتقاطعة

أفقيًا:
ون ال   باره ورهبانه  م  وا  1  ا

فواهه ضا م  ن   الب وا ما  و
ن  ال وما  م  ا   ه ال 2  وإن م 
ن في  ن إليه   شهر  ال  إلي وما 

القرآن
يا  ل و وا  ث   ي   رس  و    3
ون   ري ل   ها  ع ن ر  ار ا ال   

ر ف ا
اثي  و اري  م م  ا  ما  ل  ون  ع   4

ور  وا و ال ان  وج
ولون 5   البنا  و إنه مس

ق  ن ا  له و  ب    6
نا   و الوا  ي  و 7  ال ل  العال
و  منون   ما  يا  فق ره  ال  لعنه   
ان  ع إ ون م  ر ا لو  ثير م  ال

ارا
م  ون  ر  ل   ل  ا  ف  ا  ف   8
م  لنا مبار  ن ا   الضالي  وه القوم 

ي  ال 
ال  إل  مهاجرا  ي  م  ر  وم  وسعة    9
جر  ال   و فق و  ورسول ث  ال

ي ة  ن 
فسو  ال  ا  مر ا  ا ذل  وم     10
في   وا  ا ال  وإن  ا   ي جرا  ي  ن

با ال ش من ما له  م  إ ا

عموديًا: 

رس  نيا إ لع ولهو  وهو ال  1  وما  ال

ي  ر را  الريا 

وله  2  وما رمي إذ رمي ول ال   وم 

ة  ف إل  ا  ي م و  ا  لق رفا  م إ  وم  

ض م ال ا  فق 

مني    ال و ال    هو    3

ر اوا وا الس

هر  نرش   4

ا  ا  آ ر إلي   ي  5  و  

ي  ن  ث ف م ل

القهار  الوا  ال  ير   ون  ر م ا  ر   6

موا   ال  سبي  ف  ل   قولوا  و   

ال   ن  ا   عرون   يا ول  

ر  ش 

ه ذرية   وا م  ر 7  ولي ال لو 

ا   و س ال وليقولوا  قوا  ي ف يه  افوا 

ار م

ي ا ن  وها إن  وا  فا 8   ف

ون و ا  را  هيها  ل 9  ا

وإن  رام   وا ا  ال ذ  ر  بار     10

ون ع انوا  بو لو  وه البيو  العن

12345678910

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Sudoku بكة حّل 
ر في الع 377 ا ال

 حّل الكلمات المتقاطعة
ر في الع  ا  ال

5 3 9 6 1 4 8 2 7

7 2 4 8 9 3 5 6 1

8 6 1 5 7 2 9 3 4

3 5 7 2 6 1 4 8 9

2 9 8 4 5 7 6 1 3

1 4 6 9 3 8 2 7 5

6 8 3 7 4 9 1 5 2

9 7 2 1 8 5 3 4 6

4 1 5 3 2 6 7 9 8

حل مسابقة العدد 376

12345678910
لعجنيعمجا1

ناضمرلزن2

مدالاوااف3

نيهاهيقاس4

همهراقوه5

اماميام6

نودامكل7

ههينبوسم8

زافرينملا9

ييفيضنمل10

1– صح أم خطأ؟

أ- صح

ب- صح

2– امأل الفراغ:

أ- سمعه

ب- أربعة

3– َمن القائل؟

c أ- اإلمام علّي

cب- اإلمام علّي

4– صّحح الخطأ حسبما ورد في العدد:

أ- 50%

ب- ليرة

5– من/ ما المقصود؟

أ- الصّديقيّة

ب- التبيين

6. في الراهن والمرتهن

7. االلتفات

8. اإلمكان العملّي

9. تقوى العقل

10. آخر الكالم: سلي عّما بدا لك
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خر الكالم

اح الخال
نهى عبد الله

إلى  تسلّلت  صالته،  أنهى  حينما  قمراء:  ليلة  ذات 
حجرته هالة نور بهيّة، ارتاحت نفسه، فالحرس في هذا 
حوله  طافت  يُبصرون.  فال  أبصارهم  على  يُغشى  الوقت 
تلك الهالة، مّد كلتا كّفيه عبرها ليحتضن بهما وجَه طفٍل 
لم يتجاوز الخامسة، أكثر بهاًء من البدر، يحمل شيئاً 
من مالمح والده، وكثيراً من مالمح جّده األكبر، عيناه 
لوالده  ابتسم  وفراستهما،  بعمقهما  األفق  تدركان 

ليظهر خاله على خّده األيمن أكثر وضوحاً.

يعلم صاحب الخال أّن تلك اللحظة نفيسٌة بينهما، من 
بين لحظات ستنتهي سريعاً، وأّن عالقتهما ال تُحتسب بالزمن القليل 
مّما  ويُعلّمه  يحّدثه  كان  بآخر وصاياه،  الشاب  الوالد  بادره  الُمتاح. 
أوتي علماً، وهو يتأّمل سّر الله، وأمل البشر، وصانع العدل ... أمسك 
ومفاتيح  األمور  بمقاليد  ستمسكان  اللتين  الطريتين،  طفله  بيدّي 
الزمان... وأخذ يدعو له: "اللُّهمَّ أَِعْذُه ِمْن َشرِّ كُلِّ باٍغ َوطاٍغ، َوِمْن َشرِّ 
َخلِْقَك، َواْحَفظُْه ِمْن بَيِْن يََديِْه َوِمْن َخلِْفِه، َوَعْن يَِميِنِه َوَعْن  َجِميعِ 
ِشمالِِه، َواْحرُْسُه َواْمَنْعُه ِمْن أَْن يُوَصَل إِلَيِْه ِبُسوٍء، َواْحَفْظ ِفيِه رَُسولَُك 
َوآَل رَُسولََك َوأَظِْهْر ِبِه الَعْدَل َوأَيِّْدُه ِبالنَّْصِر(... ) واْجَعلِْني اللُّهمَّ ِمْن 

أَنْصارِِه َوأَْعوانِِه"(1).

ذات مساء: حينما يُتّم صالته بين الركن والمقام، سيتسلّل نوره 
الُخلّص وينتظرون أمره. يرفع رايته،  إلى قلوب منتظريه، يحيط به 
الناس، ويقول:  يُسند ظهره إلى ركن إسماعيل، ويُقبل بوجهه على 
"أنا بقية الله، وحّجته وخليفته عليكم..". يومها يبدأ صاحب الخال 

مسيراً، لم تعرف األرض مثله. يقولون: معه تبدأ القيامة األولى.

الفرج،  بتعجيل  الدعاء  "وأكثروا  بوصيّة:  إلينا  أفضى  يوم:  ذات 
فإّن ذلك فرجكم".

السيد ابن طاووس، جمال األسبوع، ص 301.) 1(
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المسابقة

صح أم خطأ؟

أ-  الفرق بين السفير والوكيل، أّن السفراء كانوا يلتقون اإلمام b ويشاهدونه، بينما 

.b الوكالء كانوا الصلة بين الشيعة والسفراء وال يلتقون اإلمام

ب- يجوز الكذب ألجل الحصول على فيزا أو إقامة لمن يحاول الهجرة أو اللجوء إلى 

بلد آخر.

امأل الفراغ:

«لو أّن (...) -وفّقهم الله لطاعته- على اجتماٍع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم،  أ- 

لما تأّخر عنهم اليُمُن بلقائنا». 

ب- لعلّه أمر نادر الحدوث، في مرحلة من تاريخ البشريّة، أن يشعر البشر في جميع 

أنحاء العالم، بالحاجة إلى (...)، بهذا القدر الذي يشعرون به اليوم.

َمن القائل؟

أ- «عالمات المؤمن خمس: (...) التّختّم في اليمين».

نْيَا ِببََقائِِهْم ِفيَها، ولَْم يَأَْمُنوا قُُدوَمُهُم اآلِخرََة». ب- «إِنَّ الُْمْؤِمِنيَن لَْم يَطَْمِئنُّوا إِلَى الدُّ

صّحح الخطأ حسبما ورد في العدد:

أ- برز كأحد الالعبين المتميّزين في ناشئة نادي األنصار الرياضّي. 

بين مواليد  ب- حّل اسم «آدم» في المرتبة الثانية ضمن قائمة أكثر األسماء انتشاراً 

عام 2022م في هولندا. 

من/ ما المقصود؟

أ- يعيش بين الناس بشكل طبيعّي، ويمارس أدواراً عديدة، ويتنّقل بين البالد من مكان 

إلى آخر.

ب- هي نشاط بدنّي يمارسه الفرد بانتظام بشكل يومّي، وبشكل مستمّر وكاٍف.

سيّد  لمصاب  الفرح  الرياء-  الفرعّية:  العناوين  هذه  تندرج  رئيس  عنوان  أّي  تحت 

الشهداء c- البخل؟

من وظائف التوقيعات: حفظ الشريعة والرسالة، والتصّدي لصيانة المجتمع، و...؟ 

في أّي موضوع وردت هذه الجملة: عندما يظهر الحّجةb، سوف يسلّط سهامه على 

هدف أساسّي، أال وهو تخليص المستضعفين من أمثال اإلمبرياليّة األمريكيّة؟

تُثمُر في الدنيا زيادًة في الرزق، وفي اآلخرِة زيادًة في األجِر والثواب. ما هي؟

ما المقصود بـ: هو قطع اليد عن غير الحّق، واإلقبال التاّم على عّز الربوبيّة؟ 

أسئلة مسابقة العدد 378
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أسماء الفائزين في قرعة مسابقة العدد 376 

الجائزة األولى: حسيب عوض الحالني 600,000 ل.ل

الجائزة الثانية: هنادي أحمد عوالي 500,000 ل.ل.

12 جائزة، قيمة كل منها 350,000 ل.ل. لكل من:

آخر مهلة لتسلُّم أجوبة المسابقة: األوَّل من نيسان 2023م

• أسئلة المسابقة يُعتمد في اإلجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي.
• يُنتخب الفائزون شهرياً بالقرعة من بين الذين يجيبون إجابات صحيحة عن أسئلة المسابقة كلّها وتكون 

الجوائز على الشكل اآلتي:
األولى: 600 ألف ليرة لبنانية
الثانية: 500 ألف ليرة لبنانية

مضافاً إلى 12 جائزة قيمة كل واحدة منها 350 ألف ليرة.
• كّل من يشارك في اثني عشر عدداً ويقّدم إجابات صحيحة ولم يوفَّق في القرعة، يعتبر مشاركاً في قرعة 

الجائزة السنوية.
أيّار 2023م  األّول من شهر  في  الصادر  العدد 380  في  الشهرية  بالمسابقة  الفائزة  األسماء  يُعلن عن   •

بمشيئة اللَّه.
• 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 دار المعارف اإلسالمية الثقافية دّوار كفرجوز 100 متر باتجاه تول.
• كّل قسيمة ال تحتوي على االسم الثالثي ومكان السجل ورقمه، تُعتبر الغية.

• يحذف االسم المتكّرر في قسائم االشتراك.
• ال يتكّرر اسم الفائز في عدَدين متتاليَين.

• يُشترط لقبول المسابقة وضع الرقم الخاّص بالمشارك.
• ال تُسلَّم قيمة الجائزة بالوكالة، إّال بعد التنسيق مع إدارة المجلة.

• يُشترط لتسلُّم الجائزة إحضار الهويّة األصليّة.
• مهلة تَسلُّم الجائزة ثالثة أشهر من تاريخ إعالنها في المجلة، وإّال فتعتبر ملغاة.

زينب محمد عسيلي• 

زينب كمال األشهب• 

رقية علي أحمد• 

فاطمة محمود طهماز• 

أيمن عباس حمود• 

مريم داود جابر• 

نور حسين بّداح• 

زينب أحمد صقر• 

علي أحمد حجازي• 

هادي علي سرور• 

سالم عبد األمير جّفال• 

بالل محمود عجمي• 
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قسيمة مسابقة العدد 378

السؤال األّول: صح أم خطأ؟

    ب.  صح       خطأأ.  صح       خطأ 

السؤال الثاني: امأل الفراغ:

ب.  مخلّص    الوعي     السالم  أ.  سفراءنا    أشياعنا    قادتنا 

السؤال الثالث: َمن القائل؟

c أ.    اإلمام العسكرّي	fالرسول محّمد   	cاإلمام الباقر 

c ب.  اإلمام الحسين	cاإلمام الباقر cاإلمام الهادي 

السؤال الرابع: صّحح الخطأ حسبما ورد في العدد:

 العهد النجمةأ.    البرج

 موسى نوح ب.  محّمد 

السؤال الخامس: من/ ما المقصود؟

 اإلمام المهدّي b المالك جبرائيلc أ.    الشهيد

 السباحة الرياضة المتقطّعةب.  الرياضة المنتظمة

السؤال السادس: 

ج.  التملّقب.  الذنوب التي تورث النفاقأ.  التقيّة

السؤال السابع: 

 ج.  إدارة أمور الشيعةب.  ذكر عالمات الظهورأ.  ذكر فترة الغيبة

السؤال الثامن:

b أ.  حركة اإلمام المهدّي  
 امتداد لثورة كربالء

  ج.  وثائق الغيبة ب.  «إنّا غير ُمهملين لمراعاتكم»

السؤال التاسع: 

ج.  الصدقة ب.  خشية اللهأ.  الرحمة

السؤال العاشر:

أ.  القنوت                           ب.  الترتيل                              ج.   التجويد

اإلســــم الــثــالثـي: ......................................................................................... 

مكان السجل ورقمه:............................................................................................ 

هـــــــــاتـــــــــف:........................................................................................... 



شـــهرية ـ إســالمـيـة ـ ثـقـافـيـة ـ جــامـعـة

Baqiatollah



اْلَقاِئَم  اْلَمْهِديَّ  اْلَهاِدَي  اْلِإَمــاَم  َمْوالَنا  َبلِّْغ  «اللَُّهمَّ 
َعْن  اِهِريَن  الطَّ آَباِئِه  َوَعَلى  َعَلْيِه  ِه  اللَّ َصَلَواُت  ِبَأْمِرَك 
اْلَأْرِض  َمَشاِرِق  ِفي  َواْلُمْؤِمَناِت  اْلُمْؤِمِنيَن  َجِميِع 
َوَعْن  َوَبْحِرَها َوَعنِّي  َوَبرَِّها  َوَجَبِلَها  َوَمَغاِرِبَها َسْهِلَها 
َلَواِت ِزَنَة َعْرِش اللَِّه َوِمَداَد َكِلَماِتِه َوَما  َواِلَديَّ ِمَن الصَّ

أَْحَصاُه ِعْلُمُه َوأََحاَط ِبِه ِكَتابُُه.
َجَعْلَتُه  الَِّذي  اْلَمْوُت  َوَبْيَنُه  َبْيِني  َحاَل  ِإْن  اللَُّهمَّ   (...)
َعَلى ِعَباِدَك َحْتمًا َمْقِضّيًا َفَأْخِرْجِني ِمْن َقْبِري ُمْؤَتِزرًا 
َدْعــَوَة  ُمَلبِّيًا  َقَناِتي  ُمــَجــرِّدًا  َسْيِفي  َشاِهرًا  َكَفِني 

اِعي ِفي اْلَحاِضِر َواْلَباِدي». الدَّ



هذه المسابقة
تتأّلف من 30 سؤاالً.• 

د الفائزون عرب القرعة للقسائم التي تجيب إجابًة صحيحة عن 27 سؤاالً (كحّد •  ُيحدَّ

أد�) من أصل 30.

آخر مهلة لتسلُّم األجوبة 2023/04/01م.• 

ال يحقُّ للفرد الواحد االشرتاك باالسم نفسه بأك£ من قسيمة واحدة.• 

اختيار جواب واحد محّدد مذكور يف مصدر املسابقة فقط.• 

ُتسلَّم الجوائز يف مهلة أقصاها شهران من تاريخ صدور النتائج.• 

أّن •  القارئ  الكتاب حّتى لو وجد  نّص  التقيُّد يف اإلجابات «ا ورد يف  ُيرجى  مالحظة: 

بعض الخيارات صحيح.

تُعلن أسماء الفائزين في
مجّلة بقّية الله، العدد 380.	 
 	www.baqiatollah.net موقع مجّلة بقّية الله اإللكتروني
 	Facebook.com/baqiatolah :صفحة مجّلة بقّية الله على الفايسبوك
 	@ _ baqiatollah :حساب مجّلة بقّية الله على تويتر
 	Telegram.me/baqiatollah :قناة مجّلة بقّية الله على تلغرام
 	www.almaaref.org.lb :موقع جمعية المعارف اإلسالمّية

مكان تسليم الجوائز
مجّلة بقّية الله- مبنى جمعّية المعارف اإلسالمّية الثقافّية – ط 2 - المعمورة - الشارع العاّم.	 

مصدر حّل المسابقة
كتاب «في ميدان االنتظار»، إصدار مجّلة بقّية الله.	 
تبصرة: ُيطلب الكتاب من دار المعارف اإلسالمّية الثقافّية والفروع التابعة لها في المناطق:	 

1 - بيروت - المعمورة- الطريق العاّم- ت: 01-467547.
2 - بيروت- حي األبيض- مقابل مجّمع القائم |- ت: 76-635053.

3 - بيروت- أوتوستراد الشهيد السّيد هادي نصر الله- خلف بن عدنان-ت:
   03-470011/ 01-547189     

4 - مكتبة المعارف- بعلبك- طريق رأس العين- مبنى جمعّية إمداد اإلمام الخمينّي {- 
ت: 76-758504/ 08-374919 .

    5 - مكتبة المعارف- النبطّية- كفر جوز- الطريق العام -ت:  70-826695/ 07-763501.
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 الجوائز
5.000.000 ل.ل

2.000.000 ل.ل

1.000.000 ل.ل لكل فائز

500.000 ل.ل لكل فائز

4.000.000 ل.ل الجائزة الثانية

3.000.000 ل.لالجائزة الثالثة

1

4

2

5

3

6

الجائزة ا¾ولى

الجائزة الرابعة

10 جوائز

20 جوائز

3



أوًال: صح أم خطأ
1. إّن تعبئة اإلمام المهدّي b للجماهير تعتمد على البكاء كأساس:

ب. خطأ أ. صح

:c 2. ليس ثّمة مسألة تعّبئ الروح الجهادّية كثورة اإلمام الحسين

ب. خطأ أ. صح

3. يقول اإلمام الخامنئي a: «يا من تّدعون أّنكم أولياء لعلّي بن أبي طالب c، ها هي 
دولة علّي قد قامت»:

ب. خطأ أ. صح

اإلمام  رايته  يحمل  الذي  الهدف  والرسل h هو  األنبياء  مستوى  على  هدف  4. أكبر 
:b المهدّي

ب. خطأ أ. صح

 :b 5.  كّل الدول ستصبح على يديه بالداً عربّية، يوّحد فيها الله تحت راية اإلمام المهدّي

ب. خطأ أ. صح

6. عندما نقرأ في الروايات، نجد أّن اإلمام المهدّي b يجاهد أعواماً كثيرة: 

ب. خطأ أ. صح
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ثانيًا: امÂ الفراغ
7. يؤمن النصارى واليهود بـ (...):

ج.ظهور المخّلصب. العدل أ. اليوم الموعود

:b 8. (...) كان يسّمى النائب الخاّص لإلمام المهدّي

ج.باب اإلمامب. الوكيل أ. السفير

9. حصلت مقّدمات أساسّية، في مواجهة أمريكا و»إسرائيل»، وهي (...):

ج. انتفاضات الشعوب العربّيةب. ثورات إسالمّية أ. العملّيات االستشهادّية

تكون  ومهّماته  الظهور  مقّدمات  أّن  اعتقدوا  عندما  كثيراً  أنفسهم  الناس  ظلم  لقد   .10

باالنتظار(...):

ج. في البيوتب. في المساجد أ. السلبّي

11.  يمكن أن نعرف وظيفة اإلمام الحّجة b من خالل معرفتنا (....):

ج. لوظائف المجتمعب. لوظائف عاّمة األئّمةh أ. لوظائفنا الفردّية

12.  زيارة اإلمام الحسين c من مستحّبات النصف من شعبان، وإّن الهدف األساسّي لمثل 

هذه المستحّبات هو (...):

ج. البكاءب. الحسنات أ. التعبئة
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ثالثًا: من / ما المقصود؟
13. األساس في ثورة اإلمام المهدّي b ومواجهاته هي المواجهات ضّدهم:

ج. اليهودب. الظالمون أ. الكّفار

:b 14.  ِمن أعظم َمن مّهد لإلمام المهدّي

ج. اإلمام الخمينّي g ب. السفير الرابع أ. العلماء والمراجع

:b 15.  تحّمل هؤالء كّل هذه المصائب من أجل أن ُتحفظ شريعة اإلمام المهدّي

ج. الشيعة في عصر الغيبةب. الَمراجع أ. السفراء

:b 16. هذا الدعاء يجعلك مشتاقاً إلى اإلمام المهدّي

ج. الندبةب. العهد أ. الصباح

17. قامت دولة اإلسالم في إيران، فانتشرت عندها روح مواجهتها:

ج. األّمة المستكبرةب. الدول الظالمة أ. أمريكا

18. إّن جهاد المسلمين في لبنان هو أّول جهاد قامت به األّمة اإلسالمّية ضّده:

ج. الكيان الصهيونّيب. اإلدارة األميريكية أ. الفساد
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رابعًا: صّحح الخطأ
19. كّل من لم يجاهد في سبيل الله ليس عامًال:

ج. منتظراًب. مؤمناً أ. مخلصاً

20. «ال تسّبوا أهل البصرة فإّن فيهم األبدال»:

ج. مصرب. الكوفة أ. الشام

21.  إّن البلّية التي عاشها كّل األئّمةh، ومنهم اإلمام المهدّي b نفسه هي جهل الناس 
باإلمامة:

ج. ُبعد الناس عن الدينب. قّلة األنصار أ. الخيانة

22. النهضة الحقيقّية بدأت بعد تفّكك االّتحاد السوفياتّي:

ج. انتفاضة األقصىب. نهضة اإلمام الخمينّي g أ. خلع الشاه

23. ال يظهر اإلمام المهدّي b إّال بعد أن تتهّيأ الظروف الحقيقّية للمعركة مع النظام الرأسمالّي:

ج. إسرائيلب. السفياني أ. االستكبار العالمّي

االرتباط  منتظراً؛ وهو  يكون  أن  يستحيل  به  يلتزم  لم  لالنتظار، ومن  أساسّي  ثّمة شرط   .24
بالشريعة:

ج. باآلخرةب. بالعقيدة أ. بنائب اإلمام
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خامسًا: من القائل؟
عنه ساكن  يرضى  وظلماً،  ملئت جوراً  كما  عدًال وقسطاً  األرَض  يمُأل  بالمهدّي،  «أبّشركم    .25

السماء وساكن األرض»:

c أ. اإلمام الهادي c ب. اإلمام الحسينf ج. الرسول محّمد

26.  «فأّما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه مخالفاً على هواه، مطيعاً ألمر مواله، 
فللعوام أن يقّلدوه»:

c أ. اإلمام العسكرّي c ب. اإلمام الحسنc ج. اإلمام الرضا

:«b27. «هذه دولة القائم، جمهورّية اإلمام المْهدّي

ج. أحد شهداء الثورة اإلسالمّيةب. اإلمام الخميني g أ. اإلمام الخامنئي (حفظه الله)

28. «اقرؤوا دعاء الندبة في بيوتكم شتاًء، ال تتركوه»:

ج. السّيد الشهيد عباس الموسوي (رض) ب. اإلمام الخميني g أ. اإلمام الخامنئي (حفظه الله)

29. «إذا هّز رايته أضاء لها ما بين المشرق والمغرب»:

f أ. النبّي محّمد c ب. اإلمام الصادق c ج. أمير المؤمنين

30. «والله لتمّحصّن، والله لتميزّن، والله لتغربلّن حّتى ال يبقى منكم إّال األندر»:

c أ. اإلمام علّي c ب. اإلمام الحسن c ج.اإلمام الصادق
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االسم الثالثي: ................................................................................................................................................................................................................................ .

. ........................................................................................................................................................................................................... مكان ورقم السجل:

العنوان:......................................................................................................................................................................................................................................................... .

الهاتف:.......................................................................................................................................................................................................................................................... .




